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DÜZENLEME KURULU ADINA

PROF. DR. EYÜP BAfi

KIRIKKALE ÜN‹VERS‹TES‹ ‹SLÂMÎ ‹L‹MLER FAKÜLTES‹ DEKANI
ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹ Ö⁄RET‹M ÜYES‹

‹LAMER AKADEM‹K KOORD‹NATÖRÜ

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdulillâhirabbil âlemîn. Vessalâtü
veselâmü alâ rasûlinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.

Çok saygı de¤er dekanlarım, ‹slâmî ‹limleri Araflt›rma ve Yayma
Vakfı Mütevelli Heyet Baflkanı çok muhterem Lütfi DO⁄AN hocam,
saygı de¤er hocalarım ve meslektafllarım. Kıymetli kardefllerim, genç
akademisyenlerimiz! Hepinizi flahsım ve ‹lahiyat Araflt›rmaları Merke-
zi adına sevgi ve saygıyla selamlıyor, hoflgeldiniz diyorum. Sözlerime
Soma’daki kazada hayatlarını kaybeden iflçi kardefllerimize Cenâb-ı Al-
lah’tan rahmet dileyerek bafllıyorum. Hepimizin baflı sa¤ olsun.

Çok de¤erli davetliler, sevgili gençler! Bugün burada “‹slâm Me-

deniyeti’nin Yapı Taflları” adını verdi¤imiz sempozyumumuzun dör-
düncüsünü icra etmek için topllanm›fl bulunmaktayız. Önceki üç sem-



pozyumda yapt›¤›m konuflmalara flöyle bir baktım. Hepsinde bir sonra-
kileri gerçeklefltirebilmek için dua ve niyazda bulundu¤umu gördüm.
Allah nasip etti bugün dördüncüsünü bafllatıyoruz. Sempozyum uygula-
mamız böylece artık tam anlamıyla bir geleneksellik kazlanm›fl demek
mümkün. Sizlerin deste¤iyle vakıf yetkililerimizin, hocalarımızın ve
ö¤rencilerimizin deste¤iyle bu aktivite bu hale geldi ve devam ediyor.
fiükranlarımı sunuyorum. Geçen yıl programı fakültedeki ö¤renci ku-
lüpleri ile iflbirli¤i içerisinde hazırlam›fl ve fakültemizde gerçeklefltir-
mifltik. Bu yıl söz konusu uygulamayı devam ettirmekle birlikte, sem-
pozyumu tematik hazırlayarak yani “‹slâmî ‹limler ve E¤itim-Ö¤reti-

mi” bafll›¤›nı seçerek baflka bir farklılık yarattık. Bafllangıçtan itibaren
ortaya konan söz konusu çabalar, sempozyum uygulamamızın gerçek-
lefltirilebilir, sürdürülebilir ve gelifltirilebilir bir akademik faaliyet oldu-
¤unu ortaya koymufl bulunmaktadır.

De¤erli davetliler, sevgili gençler! Sempozyum uygulamasının öne-
mini birazcık izah etmek maksadıyla size kısaca ‹LAMER’in faaliyetle-
ri hakkında bilgi sunmak istiyorum. 2008 yılından bugüne “‹lahiyat Li-

sans Akademik Destek Programı” adı altında ö¤rencilerimizi lisan-
süstü ö¤renime nasıl hazırlarız düflüncesiyle birtakım programlar yap-
makta ve bunları uygulamaya koymaktayız. Edindi¤imiz tecrübeyle ‹la-
hiyat Lisans Akademik Destek Programı’nın uygulanmaya çal›fl›ld›¤›
flekli flöyledir: Söz konusu program ilahiyat ö¤reniminin 1, 2, 3, 4.
sınıflara efl zamanlı olarak yürütülecek flekilde planlanm›fltır. Böylece
ilahiyat fakültesinde ö¤renim gören ö¤rencilerin 1. sınıftan itibaren aka-
demik alana yönlendirilmesi hedeflenmektedir. Böylece ilahiyat 1. ve 2.
sınıftan alınan ö¤renciler ilahiyat fakültesindeki ö¤renimlerine takviye
olarak metin okuma merkezli Arapça hazırlık süreci geçirmektedirler.
Bu süreçte yıl boyu tefsir, hadis, fıkıh ve siyer-i nebi okumaları
yapılmaktadır. Metin okumalarıyla hazırlık sürecini tamamlayan ö¤ren-
ciler ilahiyat 3. sınıfın baflında mülakatla araflt›rma gruplarına alınmak-
tadır. ‹LAMER’de ‹lahiyat Lisans Akademik Destek Programı kap-
samında 6 Araflt›rma Grubu oluflturulmaktadır. Bunlar Temel ‹slâm Bi-
limlerine bölümüne hitap eden Tefsir, ‹slâm Hukuku, Hadis, Arap Dili
ve Belâgatı; ‹slâm Tarihi ve Sanatları bölümüne hitap eden ‹slâm Tari-
hi araflt›rma grubu ve bir de Felsefe ve Din Bilimleri bölümünün ta-
mamına hitap eden bir araflt›rma grubudur. Gruplara alınan ö¤renciler 3.
sınıf boyunca alan seminerleri, 4. sınıf boyunca da dan›flman hoca ne-
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zaretinde telif veya tercüme proje dönemi geçirmektedirler ki, ö¤renci
sempozyumuna tebli¤le katılmak da bunlardan biridir. Grup ö¤rencile-
rinin bütün faaliyetleri ilahiyattan davet edilen bir ö¤retim üyesi dan›fl-
manlı¤ında yürütülmekte ve alan seminerleri de yine ö¤retim üyeleri ta-
rafından verilmektedir. Bütün bunları gerçeklefltirmeye çal›flırken karfl›-
laflt›¤ımız en büyük güçlük ise nedir biliyor musunuz? Maalesef böyle-
sine özen verdi¤imiz programı ö¤rencilerimize anlatmak ve
inandırmak. En ciddi flekilde zorland›¤›mız konu budur. Bunun Türki-
ye’de yürütülen e¤itim-ö¤retim politikası, yüksek din ö¤retimi politi-
kası, ö¤rencilerimizin bize gelifl flartları gibi çok de¤iflik sebepleri
vardır. Konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Bütün olumsuzlukla-
ra ra¤men en azından gerçekten gönül veren, programa katılan ö¤renci-
lerimizle derinlikli ve kalıcı çal›flmalar yapt›¤›mızı düflünüyorum. Bu
sempozyum uygulamamız da bunun en açık göstergelerinden birisidir.
‹lahiyat Lisans Akademik Destek Programı dedi¤imiz program az önce
bahsetti¤im formatına 2013-2014 yılında kavufltu. Bir takım
farklılıklarla ö¤retim yılına kadar yedi grup üzerinde uygulandı. ‹LA-
MER’den 2 Tefsir, 1 Hadis, 2 ‹slâm Tarihi, 1 ‹slâm Hukuku, 1 Arap Di-
li ve Belagati araflt›rma grubu mezun ettik. 58 mezunumuzun 40’a
yakını yüksek lisans programına yani lisansüstü programa bafllam›fl du-
rumdadır. Bunlardan 13’ü araflt›rma görevlisi olarak da çeflitli fakülte-
lerde yerleflmifldurumdalar. fiu an itibariyle merkezimizde befl araflt›rma
grubu faaliyetini devam ettirmektedir. Tefsir, ‹slâm Hukuku, Arap Dili
ve Belagati, ‹slâm Tarihi ve Sanatları ile Felsefe ve Din Bilimleri grup-
ları. Araflt›rma gruplarındaki ö¤renciler cumartesi ve pazar günleri
yılmadan olabildi¤ince devamlı bir flekilde akademik hayatta karfl›lafla-
cakları etkinlikleri önceden onlara pratik ettiren hocalarla bir takım fa-
aliyetleri beraber yürütmektedirler. Üç yıl önce bafllam›fl olan ö¤renci
sempozyumu uygulaması da, bu akademik destek programının bir par-
çası olarak devam etmektedir. Son olarak ufak tefek eksiklerle birlikte
hamdolsun oldukça hedefine uygun bir flekilde düzenlenmeye devam
ediyor diye düflünüyoruz. Bu vesileyle gruplardaki arkadaflları ve farklı
ilahiyat fakültelerinden gelen ö¤renci kardefllerimizi kendilerini ayrıca
selamlıyorum ve hofl geldiniz diyorum.

De¤erli davetliler, ‹lahiyat alanından lisans ve lisansüstü ö¤renim
gören ö¤rencilerimizin özgüvenini artırmak ve her zaman söyledi¤im
gibi nesne olmaktan özne olmaya aday hale getirmek için düzenledi¤i-
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miz bu 4. Ö¤renci Sempozyumuna dair birkaç bilgi vererek sözlerimi
bitirmeye çal›flaca¤›m.

Bu defa 53 ö¤rencimiz sempozyumumuzda yer alacak. Bunların
33’ü lisans düzeyinde, 11 yüksek lisans düzeyinde, 7’si doktora düze-
yindeler. Fakültemizden ve Yıldırım Beyazıt ‹slâmî ‹limler Fakülte-
si’nden araflt›rma görevlisi kardefllerimiz de müzakerecilerimiz arasında
varlar. Katılımcılar büyük oranda Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakülte-
si’nden olmak üzere, Marmara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi’nden 1,
‹stanbul Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi’nden 1, Atatürk Üniversite-
si’nden 3, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nden 2, Cumhuriyet Üniver-
sitesi’nden 1, Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden 1 ve Uluda¤ Üniversite-
si’nden 1 olmak üzere 11 genç kardeflimiz Ankara d›fl›ndan aramızda
bulunmaktalar. Gelecek sene inflallah Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ‹s-
lâmî ‹limler Fakültesi’nden de artık ‹LAMER faaliyetlerine ve Ö¤renci
Sempozyumuna katkı sunacak genç kardefllerimiz olmasını bekliyorum
ve diliyorum. Sözlerimi çok uzatt›¤›mın farkındayım. Uzun konuflmak
istemem. Ancak bir hususa da de¤inmeden de geçemeyece¤im. Tebli¤
sunacak ö¤rencilerimizden bir ricam olacak. Sempozyum sonrasında
çok hızlı bir flekilde çal›flmalarını gözden geçirmeleri ve araflt›rma
yazım tekniklerine uygun bir flekilde en geç 15 Haziran 2014 tarihine
kadar ‹LAMER Sekretaryasına ulaflt›rmaları gerekmektedir. Bunun d›-
fl›nda huzurlarınızdan ayrılmadan önce bize her zaman, her konuda
yıllardır destek veren maddî ve manevî deste¤ini esirgemeyen ‹S‹LAY
Vakfı Mütevelli Heyet Baflkanı çok muhterem Lütfi DO⁄AN hocamıza
flükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca birincisini düzenledi¤imiz yıldan bu-
güne desteklerini esirgemeyen Türkiye Diyanet Vakfı yetkililerine te-
flekkür ediyorum, sa¤ olsunlar var olsunlar. Ek olarak da bu yıl mezun
olacak ve devam etmekte olan araflt›rma gruplarımıza dersler veren ho-
calarıma flükranlarımı arz etmek istiyorum. Prof. Dr. Ali YILMAZ Bey,
Doç. Dr. Zülfikar GÜNGÖR hocam, Doç. Dr. Fatih ERKOÇO⁄LU,
Doç. Dr. Gürbüz DEN‹Z, Doç. Dr. Kazım ARICAN, Yrd. Doç. Dr. Zik-
ri YAVUZ, Dr. Yasin MERAL, Prof. Dr. ‹smail ÇALIfiKAN, Dr. Me-
sut CEVHERÎ, Doç. Dr. Ahmet ÜNSAL, Yrd. Doç. Dr. Yaflar DAfiKI-
RAN, Dr. Ahmet ‹SMA‹L ve Ö¤r. Gör. Duran EK‹ZER hocalarımıza
konferans, seminer gibi etkinliklerimize farklı zamanlarda ayrıca destek
veren tüm hocalarıma burada flükranlarımı arz ediyorum. Son olarak bu
defa da sempozyumun organizasyonuna büyük emekleri geçen ‹LA-
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MER Sekretaryasını büyük fedakârlıkla yürüten Aytmirza SATIBAL-
D‹EV kardeflime huzurlarınızda teflekkür ediyorum. Ö¤rencilerimizden
destek verenlerin haddi hesabı yok ama onlar izin verirse Hatice SAL‹-
MO⁄LU ablalarını burada zikretmek istiyorum. Yunus ve Yusuf kar-
defllerimizi zikretmek isterim pek çok konuda için ucundan tuttukları
için. 4. defa 4 sempozyumun dördünde de sunumda bulunan ‹LAMER
‹slâm Tarihi Araflt›rma Grubu ö¤rencisi ve mezunu Hümeyra BAYSAL
ö¤rencimizi huzurlarınızda tebrik ediyorum. Kendileri buraya Erzu-
rum’dan kalktılar geldiler. Her zaman söyledi¤im gibi bizler ve genç
akademisyen kardefllerimizin yapm›fl oldukları çal›flmalarda ilim, amel,
ihlas bütünlü¤üne ulafl›lmasını Cenabı Hak’tan niyaz ederek huzur-
larınızdan ayrılıyorum. Kusura bakmayın diyorum uzatt›¤›m için. Te-
flekkürlerimi sunuyorum.
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LÜTF‹ DO⁄AN

D‹YANET ‹fiLER‹ ESK‹ BAfiKANI VE
‹SLÂMÎ ‹L‹MLER‹ ARAfiTIRMA VE YAYMA VAKFI MÜTEVELL‹

HEYET BAfiKANI

Bismillahirrhmanirrahim. Elhamdulillâhi rabbil âlemîn. Ve’l-âkibe-
tü li’l-muttakîn. Vessalâtü vesselâmü alâ e¤refi’l-mürselîn seyyidinâ ve
nebiyyinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihî ecmaîn.

Pek muhterem dekanlarım, pek muhterem ö¤retim üyesi kardeflle-
rim, aziz misafirler, kıymetli talebe evlatlarım! Allah’ın selâmı, rahme-
ti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Sözlerime bafllarken dün
Soma’da olan elim kazada hayatını kaybeden kardefllerimize Cenâb-ı
Haktan sonsuz ma¤firetlerine nail olmasını niyaz ediyorum. Bu kardefl-
lerimize Cenâb-ı Hak kıyamet gününde bir rütbe buyuracak inflallah.
Birçokları da bize inflallah flefaatçi olacaklar. Çünkü onlar flehitlerdir.
Hepimizin baflı sa¤ olsun. Cenâb-ı Hak ülkemizi, bütün ‹slâm âlemini
bu gibi ıstırap verici olaylardan, vakıalardan muhafaza eylesin.

Bugün burada ö¤rencilerimizin, talebelerimizin 4. sempozyumunda
sizlerle beraber bulunmak benim için ne büyük mutluluk ve bahtiyarlık.
Böyle bir sempozyumu düzenleyen, sunan, hazırlayan bütün talebeleri-
mize, bu flekilde düflünmelerinde eme¤i geçen muhterem hocalarımıza



ve bu fakültemizde bu imkânları hazırlayan ve hâssetsen eme¤i geçen
herkese flükranlarımı arz ediyorum.

Hepimizin bildi¤i gibi bizim mütevazı bir vakfımız var: ‹slâmî ‹lim-
leri Araflt›rma ve Yayma Vakfı. ‹sim çok büyük ve önemli. 1987 yılında
bir kısım arkadafllarımızla beraber bir araya geldik. ‹lk olarak makam-
larca vakıf kabul edildi. Ve elhamdulillah naciz hizmetilerine baflladı.
Bedir Külliyesi denen mekanda Keçiören’de bu mütevazı hizmet yürü-
tülmektedir. Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültemiz ve Yıldırım Be-
yazıt Üniversitesi ‹slâmî ‹limler Fakültemizin muhterem hocalarının
‹LAMER’de verdikleri seminerleri bizleri son derece sevindirmektedir.
Hem hocalarımıza çok teflekkür ediyorum, hem de talebelerimize teflek-
kür ediyorum. Cenâb-ı Haktan üstün baflar›lar ihsan buyurmasını niyaz
ediyorum. Bu vakıf kurulurken flöyle düflündük kurucu kardefllerimizle.
Türkiye’miz dünyanın cenneti. Ankara’mız baflkentimiz. Ankara’mızda
‹lahiyat Fakültemiz var. Fakülte hocalarımız var. Onlar bize ilmen ›fl›k
tutacaklar. Biz bu iflleri yürütece¤iz diye düflündük. Ve çok flükür dü-
flüncelerimiz meyvesini verdi. Kadirhano¤lu, Baflak Mete iflte burada
yüksek huzurunuzda bulundu¤unu görmek bizi son derece mutlu et-
mektedir. O zaman flöyle düflünüyorum. Anlayaca¤›nız güzel bir fley
var. Eyyübîler devleti baflkanı Selahaddin Eyyübî (r.a.) bir gün
yardımcılarıyla birlikte gezintide bulunur. O zaman yafllı bir çiftçinin fi-
dan dikti¤ini görür. Selam verir. Hal hatır sorar. Der ki: “Bu dikti¤iniz
fidan kaç yılda meyve verir?”. Yafllı adam: “Befl yılda verir efendim”
der. “Peki, siz befl yıl daha yaflayaca¤›nızdan emin misiniz? Halen fidan
dikiyorsunuz.” der. Ve zat flöyle cevap veriyor: “Efendim senden önce-
kiler fidan diktiler, o fidanlar a¤aç oldu meyve verdi biz ondan yarar-
landık, istifade ettik. fiimdi bu fidanları dikiyoruz. Onlar meyve vere-
cekler. Bizden sonra gelenler ondan istifade edecekler, yiyecekler ve bi-
zi rahmetle anacaklar.” Bu durum Selahaddin Eyyübî merhumun hoflu-
na gidiyor “Ya vezir bu zata önemli hediye ver” diyor. Ve hakikaten öy-
le yapılıyor. Sonra diyor ki “Efendim bu fidanların meyvesini befl yıl
bekleme” diyor. Selahaddin Eyyübî vezir buradan gidelim diyor ve ora-
dan ayrılıyor. Rabbimize hamd ü senâlar olsun. Eme¤i geçen bütün kar-
defllerimizden, baflta Eyüp Bafl Bey’den olmak üzere hocalarımızdan ve
e¤itim alma hevesiyle ‹slâmî ‹limleri Araflt›rma ve Yayma Vakfını ter-
cih eden talebelerimizden, evlatlarımdan Allah razı olsun. Ders okutan
hocalarımıza tekrar flükranlarımı arz ediyorum. Elhamdulillah Cenâb-ı
Hak ihsan etti bu fidanların meyvelerini görmek mümkün oldu.
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Bir güzel söz vardır. ‹lim bilmektir. ‹lim hakkı bilmektir. e¤er ilim
hakkı bildirmiyorsa, bu nice okumaktır. Demek ki bütün mesele gerçek-
leri, hak ve hakikati bilmektir. Bize de isteyen hocalarımızı tazimle, öv-
mekle anmak, rahmetle anmak onların verdi¤i eme¤in karfl›l›¤› olarak
bizlerde bilge evlatlara hayır hizmette bulunmayı layık olarak bilip bir
yolda çal›flmak, bütün kalender evlatlarımdan da istedi¤im budur. Her
ananın gayesi iyi insan yetifltirmektir. Bütün dünyanın ihtiyacı iyi in-
sandır. ‹yi insan insanları Allah için sever. ‹yi insan insanlara Allah
rızası için hizmet eder. ‹yi insan ailesine, toplumuna, insanlara iyilik yo-
lunda, erdem yolunda bütün gücüyle gayret etmeye çal›flır. Bunun için
iyi yolda ana gaye iyi insan yetifltirmektir. Fakat flunu daima dikkat na-
zarınızda tutmanız lazım ki, her fley gerçek ilimle oluyor. Ve elhamdu-
lillah Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de de ilim sahipleri düflünceler
üzerine görünmekte: Bismillahirrahmanirrahim. “‹nnemâ yah ‹âllâhe
min ibâdihil ulemâ”. Sadakallahu’l-Azîm buyurmaktadır. Cenab-ı
Hak’a emrine uygun flekilde saygı gösteren, tazim eden, onun kullarına
flefkatle merhametle davranan kimseler öncelikle yetiflmifl ilim sahibi
insanlardır. ‹nflallah bu fakültemiz, benzeri fakültelerimiz ve çok cüzi
bir destekle olsa sizlerin güzel desteklerinizle iflte bu ilimle inflallah ‹s-
lâmî Araflt›rma ve Yayma Vakfımız bütün de¤erli hizmetlerinde bir
nebze hizmeti olacaktır. Hepinizi en derin saygılarımla anıyor, baflar›-
larınızın devamını Allah’tan niyaz ediyor, baflta hocalarımız olmak üze-
re eme¤i geçen herkese tekrar flükranlarımı arz ediyor ve cümlenizi Al-
lah’a emanet ediyorum. Esselâmü aleyküm.
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PROF. DR. ‹SMA‹L HAKKI ÜNAL

ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹ DEKANI

Bismillahirrahmanirrahim. Vessalâtu vesselâm alâ rasûlina. Mühte-
rem Lütfi DO⁄AN hocam. Saygı de¤er hocalarım. De¤erli meslektafl-
larım ve kıymetli ö¤renciler! Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben ön-
celikle Soma’daki kazada vefat eden vatandafllarımıza rahmet diliyo-
rum. Bir yandan yaralılara acil flifalar diliyorum. Ailelerine sabr-ı cemil
ile sabretmelerini diliyorum. Cenâb-ı Haktan bizleri böyle büyük acılar-
la imtihan etmemesini niyaz ediyorum.

‹lahiyat Araflt›rmaları Merkez’inin düzenlemifl oldu¤u Ö¤renci
Sempozyumunun dördüncüsü gerçeklefltiriliyor. ‹LAMER, Lütfi DO-
⁄AN hocamızın baflkanl›¤›nda kurulan ‹S‹LAY Vakfı önderli¤inde ge-
liflen bir oluflum. Vakfın e¤itim-ö¤retim faaliyetleri daha önce Bedir
külliyesi ismiyle bafllam›fltı. Bizler de oraya ders vermeye gittik. Hoca-
larımızın pek ço¤u ifltirak ettiler. Halen bu faaliyet devam ediyor. Ve
hakikaten hocamızın ifade etti¤i gibi bunun semerelerini alıyoruz. Ho-
cam hamdolsun sa¤lıkta bunu gördü. Biz de flahit oluyoruz. Orada yeti-
flen ö¤rencilerimiz Eyüp hocamız açıkladı hemen hemen tamamına
yakını lisansüstü e¤itimi yapıyor, önemli bir kısmı ülkemizin çeflitli ‹la-
hiyat Fakültelerinde araflt›rma görevlisi olarak baflladılar. Ne demek bu



küçük bir çaba, hocam mütevazı dedi ama iyi niyetle, ihlâsla yapılan bir
hareket oldu¤u için böyle bir önemli sonuç ortaya çıktı. Önemli olan da
budur. Yani az olsun öz olsun. Ama kaliteli olsun, nitelikli olsun ve iyi
niyet yolunda atılan adımlar olsun ki bu arada gençlerimiz orada e¤itim-
lerine devam eden, takviye alan, ilahiyat e¤itimini orada takviye alan
ö¤rencilerimiz hakikaten çok faydalandılar. fiuna flaflırmadım diyemem.
Eyüp hoca da açıkladı. Yani ilginin az olması. Bu tabi flaflılacak bir fley.
fiu açıdan. Evet burada okuyanlar, mezun olanlar veyahut istifade eden-
ler büyük bir fley elde etmiyor farklı yönden. Do¤rudur. Bir araflt›rma
görevlisi bugün bir ö¤retmen maafl› alıyor tabii. Niçin u¤raflsın insan.
Oraya gidip u¤raflayım sonucu versin hesap edeyim. Ama ilmin önemi-
ni ve de¤erini fark eden sizler ki zaten onun için buradasınız. Bunun
farkında olan siz kardefllerimiz e¤er bunu sadece maddi karfl›lıkla ve
maaflla ve saire fleyle de¤erlendirirseniz çok yanl›fl olur. Bunu böyle
yapmamamız gerekti¤ini sizler biliyorsunuz. Yani ilim, karfl›l›¤› bek-
lenmeden de yapılabilen bir fley.

‹nsanın kendisini yetifltirmesi, ‹lahiyat alanında, Arapçada ve di¤er
‹slâmî ‹limlerde hiçbir maddi karfl›l›¤› olmadan bile kendini gelifltirmifl
olması büyük bir kazanç de¤il mi bizim için. Hangi alanda çal›flırsak ça-
l›flalım, ülkemizin hangi hizmet sahasında çal›flırsak çal›flalım büyük bir
kazançtır. Bilerek efendim kendi kültürümüzü, dinimizi ö¤renerek bafl-
kalarına da bu konuda rehberlik yaparak hayatımız sürdürmek çok
önemli bir kazançtır. ‹ster üniversitede olalım, ister baflka yerlerde
olalım, ister tüccar olalım ne olursak olalım ama bu çok büyük bir ka-
zançtır. Onun için böyle takviyelere, böyle bize hizmet eden bu flekilde-
ki merkezlere, araflt›rma kurumlarına, vakıflara bizim koflarak gitmemiz
lazım. Hatta ihya etmemiz lazım. Bizi de kabul eder misiniz, nasıl biz
buraya devam edebiliriz diye yarıflmamız lazım. Ben kendi hayatımdan
kısa örnek vermek isterim. Bizden önceki hocalarımız, Lütfi DO⁄AN
hocamız zaten o flekilde kendisini mutlaka herhalde yetifltirmek için ça-
balam›fltır. Bir Arapça hocası, do¤ulu bir hoca vardı Ankara’da. Rah-
metli oldu. Bu hoca vaaz ederdi. Ama kendisi de Arapça kitaplar oku-
turdu. Tabi ki isteyenlere. Nerede okuturdu. Biz evine giderdik. Mesela
sabah saat dokuzda evinde olurduk. Bizi kabul ederdi. Bir kitaptan dört
befl satır kendisi okurdu biz dinlerdik. Ondan sonra haydi derdi biz
çıkardık. Yani o kendi okurdu biz sadece dinlerdik. Böyle böyle bir se-
ne devam ettik. Küçük bir kitabı bitirdik. Ama bize ne kazandırdı o iba-
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releri okumayı, metni nasıl anlayaca¤›mızı bize kazandırdı. Kendisi do-
¤ulu oldu¤u için flivesine de al›flıncaya kadar belli zaman geçti ama bi-
ze her gün okuttu¤u 3-5 satırla metini tamamlayarak biz bir fley elde et-
tik. Oradan elde etti¤imiz ibareleri okuyabilmemiz, kitapları daha kolay
okuyabilme al›flkanl›¤› bize bugün de lazım. Bugün de bize yardımcı
oluyor. Deme ki de¤erli kardefllerim flunu demek istiyorum bugün ‹LA-
MER’de yapılan takviye verilen kurslar var ve inflallah da, her alana gö-
re ayr›lm›fl durumda ve bunu takip edenler de buradaki hocalar. Burada
e¤itim verenler de buradaki hocalar. Büyük bir kazançtır bence bunun
çok dikkate alınması lazım. Üstelik böyle yerler için para da ödenmesi
lazım gerekirse. Yani bir ‹ngilizce kursuna gitmek için dünya kadar pa-
ra ödüyorsunuz. Buralar için da para ödenmesi lazım, profesyonel ola-
rak kullanılması ve çal›flması için böyle çal›flması lazım. Allah rızası
için yapılan hizmette bile isteksiz davranmak gerçekten flaflıracak bir
fley. Bunu ifade etmek istiyorum. Bu tabii ki siz derdinizle ilgili bir fley
de¤il. Tercihler farklı olabilir. Ama flunu söyleyeyim ben ilmin rehber-
li¤inde yapılmayan dini faaliyetler ve ilmin rehberli¤inde geliflmeyen
dini ko¤ullar ne kadar büyük sıkıntılarla u¤raflıyor ülkemizde bunun ör-
neklerini yakın zamanda da gördünüz. Sadece ülkemizde de¤il, bütün
dünyada ilmin rehberli¤inde yapılmayan ne olursa olsun bafltan iyi bafl-
lasa bile ilim yoksa sonu mutlaka sapıyor. ‹lim yoksa mutlaka bir takım
yanl›fl fleylere, mecralara gidiyor. Ve o büyük bir tehlike haline de dö-
nüflebiliyor.

‹lim her zaman için rehberimiz olmalı. Kur’an-ı Kerim bunu böyle
ifade ediyor. Peygamber efendimizin zaten bu konuda ö¤rendi¤i ve ö¤-
retti¤i fleyler var. Dolayısıyla ‹slâmî ilimler konusunda da ilmi çal›flma-
lara önem vermek di¤er alanlardan daha önemlidir. Evet di¤er alanlar-
da ilmi çal›flmalar çok önemli ama ‹slâmî ‹limlerde insan bütün fleyi
kapsıyor. Ruhu kapsıyor, bedeni kapsıyor, yani insanı yoldan çıkarıyor
bazen, o yoldan çıkan insanı sırat-ı müstakime dâhil ediyor yapt›¤›mız
çal›flmalar. Dolayısıyla insanı bütünüyle etkileyen bir alandır. Do-
layısıyla bu konuda çok ciddi olmak, sahih kaynaklardan, uzmanlardan,
hocalardan bu alanda faydalanmak, istifade etmek gerekir. Hayatın her
alanında ama sizler bu dönemde yani ö¤rencilik döneminizde bunu iyi
de¤erlendirin, bu gibi kurumlardan istifade edin. Bu kurumlarda kural-
ları, çal›flanları, hizmet edenleri de hayırla yâd etmek, flükranla yâd et-
mek bizim için görevdir. Ben bu vesileyle dördüncüsü yapılan ‹LA-
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MER ö¤renci sempozyumunu tebrik ediyorum. Katılan arkadafllarımızı,
ö¤rencilerimizi ve buna deste¤ini veren bütün hocalarımızı yürekten
tebrik ediyorum ve kutluyorum. ‹lahiyat fakültesine yak›flabilecek en
önemli etkinlik budur. Yak›flabilecek etkinlik nedir diye sorarsanız iflte
budur. Ö¤renciyi ilim alanına hazırlayan, o yöne sevk eden bir çal›fl-
madır bu sempozyum. ‹flte buradan bafllayarak sizler bundan sonraki ha-
yatınızda da bu alanda çok güzel çal›flmalar ortaya koyacaksınız. Hepi-
niz birer ilim insanı olarak ülkemize hizmet edeceksiniz inflallah. Hepi-
nizi saygıyla ve sevgiyle tekrar selamlıyorum. Teflekkür ederim.
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PROF. DR. MEHMET AKKUfi

YILDIRIM BEYAZIT ÜN‹VERS‹TES‹
‹SLÂMÎ ‹L‹MLER FAKÜLTES‹ DEKANI

Bismillah. Elhamdülillah. Vessalâtu vesselâmü alâ rasûlillah.

Muhterem Lütfi DO⁄AN hocam, muhterem dekanım, de¤erli mes-
lektafllarım, aziz ve kıymetli ö¤rencilerimiz! Sözlerime bafllamadan ön-
ce sizleri hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Dünkü acımız millet
olarak hepimizi derin üzüntülere bo¤du. Bizim Yıldırım Beyazıt Üni-
versitesi’nde bu konuyla ilgili küçük bir anılar yap›lm›fltı. Oradaki iki
sözü de¤erli gördüm ve bu acıyı ancak bu kadar güzel ifade eden iki
cümleyle söylemeden edemeyece¤im. Orada kulüplerimizden iki kulüp
bir standın önüne beze flöyle yazm›fllardı: “Gözyafllarımız artık kömürü
kazsın.” güzel bir ifade idi. di¤er ifade ise Soma’da yanan kömür
sandınız, oysa yanan biziz” diye. Allah rahmet eylesin. Mekânlarını
cennet eylesin. Kalanlara sabır ihsan eylesin diye dua edelim.

Sözlerimin bafl›nda bir, eski tarihten ve edebiyattan misal vermek
istiyorum. Bu sempozyumun bafll›¤› ‹slâm Medeniyetinin Yapı Taflları.
1875’lerde Ziya Pafla bir antoloji yayınladı. Harâbât adlı üç ciltlik bir fli-
ir antolojisi. Arap edebiyatından, Fars ve ‹ran edebiyatından, Türk ede-
biyatından en meflhur, be¤endi¤i fliirleri topluyor. Harâbât adlı esere



karfl› Namık Kemal’de Tahrib-i Harâbât’ı yayınlıyor. Onu elefltiriyor,
Tahrib-i Harâbât’ı be¤enmiyor. “Harabisin, gözün mazidedir, yenici de-
¤ilsin” diye takılıyor kendisiyle. “Sen eskiyi seversin, eskiye bakarsın
ama hiç atiyi düflünmezsin” diye böyle bir küçük ifadede bulunmufl.
Aynı toplantıda Yahya Kemal ise diyor ki, ilticayla “ne harâbiyim ne de
harâbâtiyim. Çünkü mâzide olan âtiyim.”

Ben bu tebli¤lerin isimlerine bakt›¤›m zaman hakikaten kökü mazi-
de olan âtiyi kurmak için çal›flmaya gayret eden genç nesillerin çal›flma-
larının isimlerini görüyorum. Allah sizlerden razı olsun. Gerçekten geç-
mifl ecdâdımızın ortaya koydu¤u çal›flmalar aslında ihmal edilmemesi
gereken ö¤renilmesi, bilinmesi, üzerinde tefekkür edilmesi âtiyi ona gö-
re kurmamız gerekti¤ini gösteriyor. Tebli¤ler arasında Nizamiye Med-
resesi, Daru’l-Hadis gibi mektepler anlatıyor. Daha sonra ‹bn i Sina var.
Ve bunlarla beraber birçok isimleri sayan ilim, büyüklerimizin hayatı ve
eserleri, bize örnek olacak güzel çal›flmalarından kesitler sunulmufl. ‹fl-
te bunlar bize gösteriyor ki aslında biz çok derin tarihi müktesebatı olan
her alanda, her sahada bize ›fl›k tutacak, yol gösterecek olan günümüz
problemlerin bile belki ancak bunlara vukufu test ettikten sonra, tam
manasıyla onları ö¤rendikten sonra, istikbal için birtakım yeni çal›flma-
lar yapaca¤›mızı gösteriyor. Onları inkar ederek, yok sayarak, onları bir
Harâbât gibi görerek yani artık eskimifl, kenarları yırt›lm›fl, bunlar gele-
cekte durulmaz bir eski gibi görmek yerine tam tersine ilerilerde define
açmak, oralarda çok güzel malzemelerin, hazinelerin oldu¤unu idrak et-
memiz yoksa onları bilmeden, sadece günümüz sathi bilgilerle hele he-
le sadece bilgisayarın birtakım arama motorlarından kolayca istifade
ederek ilim ö¤renmek herhalde do¤ru bir yol sayılmaz. fiimdi seçti¤i-
miz bu tebli¤lerin isimlerine bakt›¤›mız zaman gördü¤ümüz bir husus
var. Oradaki abide flahsiyetlerimiz, onların ortaya koydu¤u eserleri biz-
de oldukça hazine de¤erindedir. Araplar Arap Edebiyatında böyle tari-
hin, edebiyatın veya eski ulemanın hayatlarından bahsedildi¤i zaman flu
cümleyi hep tekrarlarlar. fiu güzel ifadeyi söylerler: “‹flte bunlardır bi-
zim ecdadımız. Sizde onlar gibi olun, onlar gibi ecdatlar yetifltirin” di-
ye bir temennide bulunurlar.

Hakikaten bizde o tarihin önemli flahsiyetlerini ve eserlerini görüp,
anlayıp bunlardan anladıklarımızı yeni nesillere anlatmak gerek. fiüphe-
siz orada her fley yazılı de¤ildir. Her fley onlarla çözülmüfl da de¤ildir.
Günümüz de¤erleri veya önemli sorunların çözümlerini getiren husus-
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ları mutlaka vardır ama gayet kâmil olacak, Kemâl mertebe olacak
Arapçasıyla di¤er ilimlerle ilimlerin tam manasıyla bizde hukuk pers-
pektifi olarak hem a¤›rl›k ile kemâlât olmad›¤› ayet bilgilerinde yeterin-
ce hukuk perspektiften sonra kâmil insanlar olmak, kâmil insanların da
mükemmel de¤il, mükemmil yani kemâle erdirici insanlar veya nesiller
yetifltirece¤ini unutmamak gerekir. Ben ‹LAMER’deki gayretlerinden
dolayı Eyüp’e teflekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Bura-
da flunu da bir cümleyle ifade edeyim. Bu ‹LAMER veya Bedir daha
öncesinde de iki bölüm vardı. ‹lk bafllad›¤›mız tarihte yani ‹LAMER ve
Bedir’in daha öncesine tekabül edildi¤i zaman bafllad›¤›mız bir apart-
man dairesine Denizciler Sitesi diyoruz. Burada 5-6 hatta 7 ö¤rencimiz
vardı. Bu ilk bafllayan ö¤rencilerden birisi hocamız oldu Prof. Dr. ‹sma-
il Çal›flkan. fiimdi bizim ‹slâm Bilimler Fakültesinde dekan
yardımcımız oldu. Bunun d›fl›nda yine bizim ‹slâmî ‹limler Fakültesi
yeni kuruldu¤u için isimlerini zikretmiyorum ancak hocalarımızdan
bazıları ‹LAMER’den yani Bedir’den yetiflmifllerdir. Çok gururluyuz
yani hizmetler demek ki netice verdi. ‹nflallah artarak devam edecek.
Herkese hürmet ve muhabbetlerimi arz ederim. 
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B‹R‹NC‹ OTURUM

Oturum Baflkanı: Fatmanur KALAN

1. Muhammed fiAFAK
Hz. Peygamber Döneminde E¤itim ve Ö¤retim: Suffa Örne¤i

2. Mahmut Yusuf MAH‹TAPO⁄LU
‹slâm Tarihinde Sistemli E¤itim ve Ö¤retime Geçifl Sürecinin
Fikriyatı Üzerine Bir Analiz

3. Zeynep Betül ÖNDER
Nizamiye Medreselerinin Kurulufl Amacı ve Sünnîli¤in
Yayılmasına Etkileri

4. ‹brahim ÖZDEM‹R
Ahmet Yesevî’nin Orta Asya’da Din E¤itimi ve Ö¤retimindeki
Etkisi

Müzakere:
Ar. Gör. Muharrem Samet B‹LG‹N
Ar. Gör. Kevser BEYAZYÜZ



Oturum Baflkanı

FATMANUR KALAN

(Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
‹slâm Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Ö¤rencisi)

Bismillahirrahmanirrahim. Saygı de¤er hocalarım, de¤erli mi-
safirler ve sevgili ö¤renci arkadafllar. Allah’ın selamı hepinizin
üzerine olsun. Hepiniz hofl geldiniz. Ben Fatmanur KALAN,
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ‹slâm Tarihi ve
Sanatları Ana Bilim Dalında ‹slâm Tarihi Dalında yüksek li-
sans ö¤rencisiyim. Bu yıl dördüncü olarak düzenlenen ‹LA-
MER Ö¤renci Sempozyumu’na katılımınızdan dolayı hepinize
teflekkür ederim. Sempozyumda görev alan ö¤renci arkadafllar
adına böyle bir organizasyonu düzenledikleri için, ö¤rencilere
burada tebli¤ sunma fırsatı verdikleri için öncelikle ‹S‹LAY
mütevelli heyeti baflkanı Lütfi DO⁄AN hocam ve tertip komi-
tesi baflkanı Prof. Dr. Eyüp BAfi hocam baflta olmak üzere bü-
tün hocalarımıza ve ‹S‹LAY Vakfına teflekkürlerimi arz ederek
ilk oturumu açıyorum. Oturumumuz befl tebli¤den oluflmak-
tadır. ‹lk tebli¤i sunan arkadaflımız Muhammet fiAFAK’tır.
Kendisi Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi 3. Sınıf ö¤ren-
cisidir. Aynı zamanda ‹LAMER ‹slâm tarihi ve sanatları gru-
buö¤rencisidir. Konusu Hz. Peygamber Döneminde E¤itim ve
Ö¤retim: Suffa Örne¤idir. Sözü kendisine bırakıyorum.
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“HZ. PEYGAMBER DÖNEM‹ E⁄‹T‹M-Ö⁄RET‹M:

SUFFE ÖRNE⁄‹”

MUHAMMED fiAFAK

(ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹ 3. SINIF,

‹LAMER ‹SLÂM TAR‹H‹ VE SANATLARI 
ARAfiTIRMA GRUBU Ö⁄RENC‹S‹)

Girifl

Hz. Peygamber vahiyle müjdelenmesinden sonra gizli tebli¤ faali-
yetlerine bafllam›fltır. Gizli davet döneminde on yedi on sekiz yafllarında
Müslüman olan Erkam’ın evi tebli¤ ve dini bilgilerin yeni Müslümanla-
ra gizli bir flekilde aktarılması gibi fonksiyonlara sahipti. Nübüvvetin
altıncı senesine, Hz. Ömer’in Müslüman olufluna kadar Dâru’l-erkâm
e¤itim amacıyla kullan›lm›fltır.1 Gizli tebli¤ döneminde ilk Müslüman
sahabiler farklı evlerde de yeni Müslüman olan kiflilere Kur’an’ı ö¤re-
tiyorlardı. Örne¤in, Hz. Ömer’in kız kardefli ve enifltesine Kur’an’ı
Habbab b. Eret ö¤retmekteydi.2 Müslümanların hicret öncesi temel dini
e¤itimi faaliyetlerini bu gibi örneklerle ço¤altabiliriz.

1 ‹brahim Sarıçam, “Hz. Peygamber Dönemi,” ‹slâm Tarihi El Kitabı, ed. Eyüp Bafl, Anka-
ra: Grafiker Yayınları, 2012, s. 97-98.

2 ‹brahim Sarıçam, a.g.e. s. 106.
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Hz. Peygamber, Medine’ye hicretle birlikte okuma yazma bilenleri,
Medineli çocukların e¤itimi için görevlendirdi.3 Böylece Medine döne-
minin ilk yıllarında sahabiler tarafından çocukların e¤itimi için farklı
mahallelerde küttaplar4 oluflturulmaya bafllandı. Bu küttaplarda çok
sayıda çocuk e¤itim alm›fltır.5

Hz. Peygamber’in Bedir Savafl› sonrasında müflrik esirler arasında,
diyet bedelini ödeyemeyenlerin Medineli 10 kifliye okuma yazma ö¤ret-
meleri flartıyla hür kalmaları fleklindeki uygulaması dikkate flayandır.6

Bu uygulamalardan Hz. Muhammed’in ilme ve ö¤renmeye verdi¤i öne-
mi anlamak mümkündür.

Hicret sonrasında Hz. Peygamber, Medine’de yeni toplumun olufl-
masında, Müslümanlar arasında birlik ve beraberli¤in sa¤lanmasında,
temel unsurlar arasında yer alan, Suffe’nin de içinde bulundu¤u, ‹s-
lâm’ın ilk kurumsal yapısı olarak adlandırılacak Mescid-i Nebevi’yi in-
flaettirmifltir.7 Mescid’in yapımında baflta Hz. Peygamber, ensârdan ve
muhacirden sahabiler çal›flm›fltır.8 Mescidin inflası ilk ilahi emrin,9 Hz.
Peygamber tarafından kiflisel anlafl›lmad›¤›, peygamberin e¤itim anlay›-
fl›nın kurumsal yapıda oldu¤unun bir niflanesi olarak görülmüfl, mesci-
din ve çevresinde oluflan bölümlerin ilim faaliyetleri için oluflturuldu¤u
belirtilmifltir.10 Mescid sadece ibadet yeri olarak de¤il Hz. Muham-
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3 M. Mahfuz Söylemez, “E¤itim ve Ö¤retim Faaliyetleri,” Emeviler Dönemi Bilim, Kültür
ve Sanat Hayatı, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2011, s. 80.

4 Küttab: Bir nevi günümüz ilkokuludur. Küttab hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ziya
Kazıcı, Anahatları ile ‹slâm E¤itim Tarihi, ‹stanbul: Bir Yayıncılık, 1983, s. 20-23.

5 Hz. Peygamber döneminde kurulmufl olan küttaplar ile ilgili genifl bilgi için bkz. fiakir
Gözütok, “Resulullah(s.a.s) Döneminde ‹lkö¤retim Kurumları ve ‹fllevleri,” Dini Araflt›r-
malar I:2 (1998), s. 190-191.

6 Adem Apak, Anahatlarıyla ‹slâm Tarihi 1, ‹stanbul: Ensar Neflriyat, 2011, s. 268.

7 Mescid Hz. Peygamber’in devesinin çöktü¤ü yere infla edilmifl ve devenin çöktü¤ü ar-
sanın ücretini Hz. Ebu Bekir ödemifltir. Bkz. ‹bn Sa’d, Kitabu’t-Tabakati’l-Kebir, tah. Ali
Muhammet Ömer, Kahire: Mektebetu’l-Hancı, 2001, c. I s. 205.

8 Mescid-i Nebevi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Nebi Bozkurt-Mustafa Sabri Küçüka¤çı,
“Mescid-i Nebevî,” D‹A, c. XXIX. s. 281-290.

9 “Yaratan Rabbinin adıyla (Rabbin adına sana okunan flekliyle) Oku! O, insanı bir
alak’tan (rahim duvarına as›lm›fl zigottan/afl›lanm›fl yumurtadan) yarattı. Oku! ‹nsana
bilmedi¤ini ö¤reten, Kalemle (yazmayı) ö¤reten Rabbin, En büyük kerem sahibidir.”
Alak/1-5.

10 Ali Akyüz, “Bir Yetiflkin Kurumu Olarak Suffa,” Yetiflkinlik Dönemi E¤itimi ve Problem-
leri, ed. M. Faruk Bayraktar, ‹stanbul: Ensar Neflriyat, 2006, s. 24.



med’in sohbet verdi¤i, askeri konuların görüflüldü¤ü, elçilerin kabul
edildi¤i, duruflmaların yapıld›¤› gösterilerin düzenlendi¤i ve e¤itim ö¤-
retimin verildi¤i fonksiyonel bir yapı olmufltur.11 Mescid içerisinde yer
alan gölgelik anlamına gelen Suffe ise e¤itim faaliyetlerinin gerçeklefl-
tirildi¤i en önemli kurum olarak gözükmektedir. Bu tebli¤de Hz. Pey-
gamber dönemi kurumları içerisinde yer alan Suffe’nin nasıl ortaya
çıkt›¤› ve hangi amaçlarla kullanıld›¤› üzerinde durulacaktır.

Suffe ve Teflekkül Süreci

Suffe ilk olarak mescidin güney tarafındaki girifl kısmına yap›l-
m›fltır. Kıblenin de¤iflmesiyle birlikte mescidin kuzey kısmına alınan
Suffe’de kalanların sayısı sürekli de¤iflmektedir.12 Evlenenler, ekono-
mik durumu iyileflenler buradan ayrıldıkları gibi, flehitlik gibi nedenler-
den dolayı da sayı de¤iflmekteydi.13 ‹lk dönemlerde ‹slâm’ı ö¤renmek
için çeflitli heyetler de Medine’de tanıdıkları yoksa Suffe’de bir müddet
kalabiliyorlardı.14 Bu yüzden sayının de¤iflken bir flekilde artıp azalması
gayet do¤aldır. Muhammed Hamidullah, Medine’ye gelen misafirlerin
burada barınması ve Suffe’de e¤itim görenlerin geceleri de aynı yerde
yatmaları ve yatan insanların, oturan insana nispetle daha çok yer kap-
layaca¤›ndan yola çıkarak Suffe’nin namaz kılınan mescid kısmından
daha genifl oldu¤unu ileri sürmüfltür.15 Hamidullah’ın burada Suffe’de
kalanların sayısının sürekli de¤iflmesi gerçe¤ini göz ardı etti¤ini düflün-
mekteyiz. fiaban Öz, mescidin fiziki imkânları ve gelen heyetlerin kala-
balık gelmemesi gibi sebeplerden dolayı 400 kadar kiflinin Suffe’de
barınd›¤› fleklindeki rivayetlerin ihtiyatla karfl›lanması gerekti¤ini be-
lirtmifltir.16
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11 ‹brahim Sarıçam, Hz. Muhammed Ve Evrensel Mesajı, Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›
Yayınları, 2012, s. 138.

12 Mustafa Baktır, “Suffe,” D‹A, c. XXXVII, s. 469.

23 fiaban Öz, “Suffe ve Küttap,” ‹slâm Kurumları Tarihi El Kitabı, ed. Eyüp Bafl, Ankara:
Grafiker Yayınları, 2013, s. 444.

14 ‹slâm’ı tetkik amacıyla gelen Sâkif heyeti, Mescidde(Suffe’de) kurulan bir çadırda a¤›r-
lanm›fltır. Kettâni, et-Terâtîbu’l-‹dâriyye, terc. Ahmet Özel, ‹stanbul: ‹z Yayıncılık, 1990,
c. II. s. 204.

15 Mustafa Baktır, ‹slâm’da ‹lk E¤itim Müessesesi Suffa Ashabı, ‹stanbul: Cihan Yayınları,
1984, s. 20.

16 fiaban Öz, a.g.e. s. 444.



Muhammed Hamidullah ve Sabri Hizmetli Suffe’yi ilk ‹slâm üni-
versitesi olarak nitelendirmifllerdir.17 Mehmet Azimli ise; Suffe’nin ilk
‹slâm üniversitesi olarak adlandırılmasını abartılı okuma gelene¤inin
bir örne¤i olarak de¤erlendirmifltir.18 Bu konu da fiaban Öz ise, Suffe’yi
ça¤dafl ve klasik anlamda bir medrese veya üniversiteye benzetmenin
mümkün olmayaca¤›nı, Suffe’nin, Suffe olarak kavramsallaflt›rılmasını
ve kendine özgü tarihi çerçevesinde de¤erlendirilmesi gerekti¤ini belirt-
mifltir.19

Hz. Ömer ve Hz. Osman döneminde Mescid-i Nebevi, Medine de ki
nufüsun artması ve mescidin yetersiz kalması sebebiyle geniflletilmifl-
tir.20 Mescidin geniflletilmesiyle birlikte Suffe Mescide kat›lm›fl bunun
sonucunda kurumsal ve yapısal kimli¤ini kaybetmifltir. Bu yüzden Suf-
fe Hz. Peygamber döneminin kurumu olarak de¤erlendirilmelidir.21

Suffe’nin ö¤retim için yetersiz kalması üzerine Medine’de bazı evlerde
daru’l-kurrâ denilen okullar aç›lm›fltır.22 Ki bu da Suffe’nin Kurulufl
amacının öncelikli olarak e¤itim olmad›¤›nı gösterir.

Suffe Ehli

Gölgelik anlamındaki Suffe’de bar›nm›fl, burada e¤itim görmüfl sa-
habiler Suffe Ehli olarak tanınm›fltır.23 Suffe Ehli’nin ço¤unlu¤unu ka-
laca¤› yeri olmayan, bekâr ve fakir insanlar oluflturmaktaydı.24 Mek-
ke’den hicret edip kalacak yer bulamayanlar, di¤er Arap kabilelerinden
Müslüman olup Medine’ye hicret edenler ve bunun d›fl›nda da Abdul-
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17 Muhammed Hamidullah, ‹slâm Peygamberi, ‹stanbul: Beyan Yayınları, 2011, s. 682;
Sabri Hizmetli, ‹slâm Tarihi Bafllang›çtan ‹lk Dört Halife Sonuna Kadar, Ankara: Anka-
ra Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Yayınları, 1991, s. 150.

18 Mehmet Azimli, Siyeri Farklı Okumak, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2013, s. 229.

19 fiaban Öz, a.g.e. s. 443-444.

20 Akif Köten, “Asr-ı Saadet’te Suffa Ashabı,” Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet’te ‹slâm, ed.
Vecdi Akyüz, ‹stanbul: Beyan Yayınları, 2006, c. III, s. 267.

21 fiaban Öz, a.g.e. s. 444.

22 Selahaddin Parladır, “Asr-ı Saadet’te E¤itim,” Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet’te ‹slâm,
ed. Vecdi Akyüz, ‹stanbul: Beyan Yayınları, 2006, c. III, s. 193.

23 Celaleddin Vatandafl, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hayatı Ve ‹slâm Daveti, ‹stanbul: Pınar
Yayınları, 2012, c. II, s. 65.

24 Mustafa Baktır, a.g.e. s. 30.



lah b. Ömer gibi Hz. Peygamber’den daha fazla istifade edebilmek için
Suffe’den ayrılmayan kifliler Suffe Ehlini oluflturmaktaydı.25 Ayrıca,
kadınlara ait bir Suffe’nin bulundu¤u, mescitte kadınların da kald›¤› ve
e¤itim aldıkları belirtilmifltir.26 Kaynaklarda Abdullah b. Ömer’den ri-
vayet edilen bir hadiste Suffetu’n-Nisâ kavramının kullanıld›¤› ifade
edilmifltir.27

Suffe Ehli ço¤unlukla ne s›¤›nacak aileleri ve dostları, ne de malları
olan kiflilerdi. Resulullah Suffe Ehli’nin geçimiyle de bizzat ilgilenirdi.
Kendisine bir sadaka geldi¤inde onlara gönderirdi. Sadakalardan kendi-
si bir fley yemezdi. Bir hediye geldi¤inde bunu da Ehli Suffe’ye gönde-
rirdi.28

Fakir olan Suffe Ehlini Hz. Peygamber’in farklı yollarla doyurdu-
¤una dair rivayetler bulunmaktadır. Bir gün Resulullah açlıktan çaresiz
kalan Ebu Hureyre’nin vaziyetini fark etmifl ve onu alıp evine götür-
müfltü. Evde ise sadece bir kap süt vardı. Resulullah ona Suffe’deki ar-
kadafllarından kimi görürse ça¤ırmasını emretmiflti. Ebu Hureyre, ilk
baflta bu sütün sadece kendisinin aç›l›flını giderebilecek kadar az oldu-
¤unu düflünmüfl ama emre itaat ederek gidip Suffe’deki arkadafllarını
ça¤›rm›fltı. Resulullah ona, süt kabını alıp arkadafllarına sırasıyla ver-
mesini söylemifl, o da birer birer ikram etmiflti. Her biri kabı alıp do-
yuncaya kadar içmifl, sonra da bir di¤er arkadaflına vermiflti. Suffe Eh-
li’nin sonuncusu da içtikten sonra kapta kalan az miktardaki sütü Re-
sulullah’a takdim etmifllerdi. Resulullah Ebu Hureyre’ye bakıp gülüm-
semifl ve “Ebu Hureyre, süt içmeyen ikimiz kaldık; otur sen de iç!” bu-
yurmufltu. O da oturup içmifl, Resulullah kendisine “Biraz daha iç!”
diye üç defa tekrarlam›fltı. Nihayetinde Ebu Hureyre “Seni hak din ile
gönderen Allah’a yemin olsun ki içecek yerim kalmadı.” demifl. Bunun
üzerine Resulullah Allah’a hamdedip besmele çekerek kalan sütü iç-
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25 Akif Köten, a.g.e. s. 264-265.

26 Kadınlar Suffesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. fiakir Gözütok, “Hz. Peygamber(s.a.v)
Döneminde Kadın E¤itimi ve Ö¤retimi,” Hz. Muhammed Ve Evrensel Mesajı Sempoz-
yumu 20-22 Nisan 2007 ed. Mahfuz Söylemez, Çorum: ‹slâmî ‹limler Dergisi Yayınları,
2007, s. 566-568.

27 Mustafa Baktır, “Suffe,” D‹A, c. XXXVII, s. 470.

28 Mustafa Baktır, a.g.e. s. 30-32.



miflti.29 Bu tarz mucizevî rivayetlerin ihtiyatlı karfl›lanması gerekti¤i
belirtilmifltir.30

Bu tarz mucizevî doyurma rivayetlerinin yanında Resulullah’ın
farklı uygulamalarla Suffe’de geçim sıkıntısını çözmeye çal›flt›¤› görül-
mektedir. Hz. Peygamber geçim sıkıntısı çeken Suffe Ehlinin
karınlarını doyurmak için durumu iyi olan ashabına Suffe’den kaç tane-
sinin karnını doyurabilecekse o kadar kifliyi evinde misafir etmesini em-
retmifltir.31 Suffe Ehlinden çal›flma imkânı olanlar ise gündüzleri mesci-
de su taflıyor ve odun taflıyıp satıyordu. Buradan elde ettikleri gelirle
Suffe’de kalanlara yiyecek alıyorlardı.32

Suffe Ehli’nin en önemli vazifeleri Kur’an ile hemhal olmak ve
Suffe’de e¤itim almaktı.33 Sürekli Hz. Peygamber’in yanında bulunma-
ları sebebiyle onlar Kur’an’ın nuzûlünün canlı flahitleri idiler. Resulul-
lah’a sorulan soruların ve O’nun etrafında cereyan eden olayların en
sa¤lam gözlemcileri yine onlar idi. Suffe’de kalan önemli flahsiyetler-
den olan Ebu Hureyre’ye neden çok hadis rivayet etti¤i soruldu¤unda,
o di¤er sahabiler gibi ticaretle meflgul olmad›¤›nı, sürekli Hz. Peygam-
ber’in yanında bulundu¤unu ifade etmek suretiyle bu hususa güzel bir
örnek teflkil etmektedir.34
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29 Buhârî, Sahîhî Buhârî, tah. Muhammed Özdemir, ‹stanbul: el-Mektebetu’l-‹slâmî, 1979,
c. VII, s. 179-180.

30 Mehmet Azimli, Hz. Peygamber’in mucizevî bir flekilde Suffe Ehli’nin karnını doyurması
rivayetlerini elefltirmifltir. e¤er Hz. Peygamber bu tarz yemekler yediriyorsa kendisi ve
ailesi aç kalıp birçok sıkıntıya girdi¤inde neden bu tür mucizeler gerçeklefltirmemekte-
dir? diye düflünülmesi gerekti¤ini belirtmifltir. Hz. Peygamber hayatını kolaylaflt›racak
mucizeler ortaya koymam›fltır ve böyle bir güce de sahip de¤ildir. Bu tarz rivayetler Hz.
Peygamber’in bu haline razı olmayanların veya Hz. ‹sa’nın mucizevî flekilde gökten bir
sofra indirdi¤i (Maide/112-155.) fleklinde övülen Ehl-i Kitap’a karfl› uydurulmufl rivayet-
ler olarak de¤erlendirilmifltir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Mehmet Azimli, a.g.e. s. 229-230.

31 Buhârî, c. I. s. 149-150. Mevakitu’s-salât,41. Sa’d b. Ubâde’nin her gece Suffe’den 80
kifliyi evinde misafir etti¤ine dair rivayetler bulunmaktadır. ‹bnu’l Cevzi, Sıfatu’s-Safve,
tah. ‹brahim Ramazan, Said el-Lehham, Beyrut: Daru’l-Kutubi’l-‹lmiyye, 1989, c. I s.
294.

32 Muslim, Sahîhî Muslim Tercüme ve fierhi, terc. Ahmed Davudo¤lu, ‹stanbul: Sönmez
Neflriyat, 1983, ‹mâre, 147, c. IX. s. 105.

33 Muslim, ‹mâre, 147, c. IX. s. 105.

34 Ebû Nuaym Isfahânî, Hilyetu’l-Evliyâ’ve Tabakâtu’l-Esfiyâ’, tah. Mustafa Abdulkadir
Ata, Beyrut: Daru’l-Kitâbi’l-‹lmiyye, 2007, c. I, s. 463-464.



Suffe Ehli’nden Abdullah b. Ömer de35 Suffe’den ayrılmamaya dik-
kat ederdi, kaçırd›¤› bir fley oldu¤unda da orada bulunanlara sorup ö¤-
renirdi.36 Görüldü¤ü gibi Suffe’de öncelikli e¤itim Hz. Peygamber’den
alınmaktaydı. Suffe Ehli sürekli Hz. Peygamber’in yanında olarak
O’ndan faydalanıyordu. Hz. Peygamber d›fl›nda Abdullah b. Mesûd, Sâ-
lim, Muaz b. Ka’b ve Ubey b. Ka’b Suffe’de kalanlara Peygamber’in
emriyle Kur’an dersleri vermifllerdir. Yine Ensâr’dan Ubâde b. Sâmit
Kur’an ve okuma yazma dersleri vermekteydi.37

Hz. Peygamber Suffe’de yetiflen birçok sahabiyi ‹slâm’ı tebli¤ mak-
sadıyla görevlendirmiflti. Hicretin 4. Yılında ‹slâm’ı tebli¤ vazifesi için
Suffe Ehli’nden görevlendirilen ve Bi’rimaûne’de flehit edilen sahabiler
bunlar arasındadır.38

Farklı kabilelerden gelerek Suffe’ye katılanlar, Hz. Peygamber’in
rahle-i tedrisinden geçtikten sonra kendi kabileleriyle Müslümanlar
arasında elçi olarak görev yapm›fllar ve kendi kabilelerinin Müslüman-
laflmasında büyük rol oynamıfllardır. Mesela Devs kabilesinden gelen
Ebû Hureyre, bu kabilenin elçisi konumundaydı.39 Ebû Hureyre ayrıca
Hz. Ömer zamanında Bahreyn ve Yemame valili¤i görevlerinde de bu-
lunmufltur.40 Ebû Hureyre örne¤i üzerinde görüldü¤ü üzere Suffe Ehli
Hz. Peygamber sonrasında da etkinli¤ini göstermifltir.

Sonuç

Suffe’nin öncelikle barınma yeri olarak düflünülmüfl ve bu amaçla
kullan›lm›fl bir yapı oldu¤u anlafl›lmakla birlikte daha fonksiyonel bir
yapı arzetti¤i görülmektedir.

Müslümanların fetihler yoluyla ekonomik refaha ulaflmalarından
sonra Suffe varl›¤›nı yitirmifltir, çünkü asıl kurulma amacı evsiz
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35 Ebû Nuaym, Hilyetu’l-Evliyâ’, c. II. s. 8.

36 Hilal Kara, Abdullah Kara, Ashab-ı Suffe Peygamber Okulunun Yıldızları, ‹stanbul: Ne-
sil Yayınları, 2013, s. 64.

37 Mustafa Baktır, a.g.e. s. 40-41.

38 Bi’rimaûne hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ahmet Önkal, “Bi’rimaûne,” D‹A, c. VI. s.
195-196.

39 Akif Köten, a.g.e. c. III, s. 279-280.

40 Hilal Kara, a.g.e. s. 31.



barksız, fakir Müslümanların barınma ihtiyaçlarının karfl›lanmasıydı.
Ancak bu ihtiyaçla kurulması Suffe’nin bir Nebevi tedrisat kurumu ol-
ması gerçe¤ini de¤ifltirmez. Zira burada barınanlar Hz. Peygamber’in
tedrisatından geçmifllerdir, ‹slâm’ın yayılmasına büyük katkı sa¤lam›fl-
lardır.

Suffe’nin günümüz e¤itim kurumlarında oldu¤u gibi sistemli
yapıya sahip olmad›¤› açıktır. Suffe, Suffe olarak kavramsallaflt›rılmalı
ve kendine özgü tarihi çerçeve içerisinde de¤erlendirilmelidir.
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Fatmanur KALAN

Muhammet fiAFAK’a tebli¤inden ve katılımından dolayı teflekkür
ederim. Oturum hakkında küçük bir düzenleme yapmak istiyorum. Otu-
rumumuzda görev alan Hümeyra TET‹K arkadaflımızın oturuma katıla-
maması dolayısıyla kendisini di¤er oturumda misafir edece¤iz. Bu yüz-
den oturumumuz dört tebli¤den oluflacaktır. Ayrıca süre konusunda da
dikkatli olacaklarını da istirham ederek ikinci tebli¤ci arkadaflımı da bil-
dirmek istiyorum. Mahmut Yusuf MAH‹TAPO⁄LU Ankara Üniversi-
tesi ‹lahiyat Fakültesi 3. Sınıf ö¤rencisi aynı zamanda ‹LAMER ‹slâm
Hukuku Araflt›rma grubunda ö¤rencidir. Konusu ‹slâm Tarihinde Sis-
temli E¤itim ve Ö¤retime Geçmifl Sürecinin Fikriyatı Üzerine Bir Ana-
lizdir. Sözü kendisine bırakıyorum.
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“‹SLÂM TAR‹H‹NDE S‹STEML‹ E⁄‹T‹M VE

Ö⁄RET‹ME GEÇ‹fi SÜREC‹N‹N

F‹KR‹YATI ÜZER‹NE B‹R ANAL‹Z”

MAHMUT YUSUF MAH‹TAPO⁄LU

(ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹ 3. SINIF,

‹LAMER ‹SLÂM HUKUKU ARAfiTIRMA GRUBU Ö⁄RENC‹S‹)

Girifl

‹slâm e¤itim tarihinde bir kırılma olarak kabul edilen Hicri
459(M.1066-67) senesi Selçuklu Veziri Nizamülmülk’ün Nizamiye med-
reselerini hayata geçirdi¤i yıldır. Bu medreseler silsilesi ‹slâm e¤itim tari-
hi açısından oldukça önemli bir yer tutar ve daha sonra kurulacak birçok
e¤itim kurumlarına da örneklik teflkil etmifltir. Bu kurumlardan önce de
birçok medrese infla edilmifl, birçok âlim ve ö¤renci bu müesseselerde il-
me hizmet etmifllerdir. Biz bu çal›flmamızda ‹slâm tarihinde e¤itim veren
kurumların sistematik hale gelmesindeki fikri zemini tartıflmaya gayret
edece¤iz. Bu yüzden çal›flmamızı iki bölümde ele alaca¤›z:

1-Medreselerin açılmasından önce e¤itimin devam etti¤i yerler,

2- Medreseler
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Medreselerin Açılmasından Önceki Ö¤retim Yerleri

Küttab: Okuma Yazma Ö¤retimi Yapılan Mekânlar

Çok az yay›lm›fl olmalarına ra¤men, ‹slâm’ın zuhurundan önce de
bu tip mektebler mevcud idi. Mekkelilerden ilk Arapça yazıyı ö¤renen-
ler; Süfyan b. Ümeyye b. Abdi fiems ile Ebu Kays b. Abdi Menaf b.
Zühre b. Kilab’dır. Bunlar da, Hire flehrinde tahsil gören Bi‹r b. Abd’ül-
Melik’den ö¤renmifllerdir. Mekkeliler yazıyı, ticaret gayesiyle gitmifl
oldukları muhtelif beldelerden ö¤rendiler. Fakat Arab Yarımadası’nda,
yazı ö¤retimini kendine meslek edinen ilk flahıs, Vadi el-Kura’dan bir
adamdır. O, burada yerleflmiflve ahalisinin bir kısmına yazıyı ö¤retmifl-
tir.1

Ayrıca Hicaz yarımadasının herkesçe malum olan fliir ve edebiyat
düflkünlü¤ü sözlü ve yazılı kültürü oluflturmufltur. Kabile arasında fliir
bilenlerden övgüyle bahsedilmesi de bu tür faaliyetlerin ne derede bü-
yük öneme haiz oldu¤unu bizlere gösterir. Nitekim bir Arap atasözün-
de flöyle geçer: “fiiir, Arapların arfliv dairesidir.(efl-fii’ru divanu’l-
arab).”2

Mekke flehir devletinde okuma-yazma bilenlerin sayısı oldukça az
idi. Hz. Peygamber’in ‹slâm daveti ile beraber ise bu durum tamamen
tersine dönmüfltür. Sonrasında Hz. Peygamber’in hadislerini rivayet et-
mek için de aranan ko¤ullardan birisinin de okuma yazma olması bu fa-
aliyetin ilk dönemlerden itibaren ne kadar ilgi çekici bir faaliyet oldu-
¤unu gözler önüne sermektedir.3

Bu noktada önemli bir ayırım yapmamız gerekmektedir ki; Hz. Pey-
gamber döneminde de gördü¤ümüz Kur’an-ı Kerim e¤itimi ve okuma-
yazma faaliyetinin ayrı fleyler oldu¤udur. Burada kastetti¤imiz ise son
dönem araflt›rmacılarının düflündü¤ü flekilde laik ve seküler bir ayırım
de¤ildir. Kur’an-ı Kerim’i zaten hayatlarına kaim kılmaya çal›flan bir
neslin böyle bir ayırım niyetinde oldu¤unu düflünmek abes olur. Belirt-
mek istedi¤imiz yalnızca bu e¤itim mekânlarının veya faaliyetlerin
fonksiyonlarının farklılık içermesinden ibarettir. Nitekim Hz. Peygam-
ber Bedir Savafl›’ndan sonra esirlerin durumu ile ilgili istiflare etmifl ve
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sonunda okuma-yazma bilen esirlerin on Müslümana okuma ve yazma
ö¤retmesi ile özgürlükleri verilmifltir.4 Burada, Hz. Peygamber’in ileri-
ye dönük bir yatırım yapt›¤›nı düflünebiliriz. Hem vahiy kâtiplerine olan
ihtiyaç hem de civar beldelere ve yeni Müslüman olan kabilelere davet-
çi ve muallim gönderme ihtiyacı gitgide artıyordu. Daha sonrasında ‹s-
lâm topraklarının genifllemesi ile bu ihtiyaç son derece artmıfl ve gerek
diplomatik gerek sosyal vecibeler okuma-yazma kabiliyetinin yanı sıra
yabancı dil ö¤renme ihtiyacını da ortaya çıkarm›fltır. Cahiliye dönemin-
de bile Mekke flehir devletinin dıfl iliflkilerini Hz. Ömer yürütüyordu ve
kendisi döneminin okuma-yazma bilen sayılı kiflilerinden biriydi.5

‹slâm’ın ilk döneminde özellikle çocukların e¤itimi sistemli bir fle-
kilde bir merkezde toplanmam›fltır. Burada en büyük görev ebeveyn ve
özel hocaların üzerindedir. Çocuklar Kur’an-ı Kerim ve okuma-yaz-
mayı özel hocalardan, temel bilgileri mescitlerde olan büyük ders halk-
larından alm›fllardır. Bunlara örnek olarak Ali b. Ebi Talib ve Abdullah
b. Abbas’ın yapt›¤› ders halkaları örnek olarak verilebilir.6

Çocukların e¤itimi ile ilk programı Hz. Ömer’in verdi¤ini söylemek
mümkündür.

“Çocuklarınıza yüzmeyi ve ata binmeyi ö¤retiniz. Onlara, yaygın
halde olan darb-ı meselleri ve güzel fliirleri de rivayet ediniz.”7

Bununla beraber çocukların e¤itimi ile ilgili de ‹bn’üt-Tev’em flöy-
le demifltir:

“Babaların, çocuklarına belletmesi gereken fleyler: Yazı, hesap ve
yüzmeden ibarettir.”8

‹slâm’ın ilk dönemlerinden sonra ise bu faaliyetlerin farklı mekân-
larda devam etti¤ini görebilmekteyiz.

Saraylarda ‹lkö¤retim

Ö¤retim mekânlarından birisi de saraylardır. Tarih boyunca e¤itim
faaliyetleri genellikleri özel imkânlar dâhilinde geliflmifltir. Son dönem-
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lerde geliflen devlet eliyle e¤itim ise ‹slâm tarihi döneminde bugünkü
kadar yaygın olmam›fltır. Bu yüzden bu özel çabalar ilme ehliyetle be-
raber maddi imkânlara da daylanm›fltır. Bir âlimin uzun ilim yolculu¤u
büyük maddi imkânlara sahip olmasından dolayı oldukça rahat ve ve-
rimli geçebiliyordu.* ‹slâm tarihinde bu tür örnekler sayısızdır. Çocuk-
ların e¤itimine önem veren ebeveynlerin mürebbilerden talepleri olduk-
ça ilginçtir. Abdülmelik b. Mervan’ın, çocu¤unun mürebbisine yapt›¤›
tavsiyeler bu konuda oldukça dikkat çekicidir:

“Onlara, Kur’an-ı Kerim’i ö¤retti¤in gibi, do¤rulu¤a da ö¤ret. Yi-
ne onları, dü¤ük karakterli kimselerden uzak tut. Zira onlar, patavatsız
ve edebi kıt kimselerdir. Hizmetçilerden de uzak tut. Onlar da çocuk-
ların ahlakını bozarlar. Saçlarını kestir, boyunları kalınlaflsın. Sık sık et
yeme¤i yedir ki, kuvvetlensinler. fiiir de ö¤ret, incelsinler ve ruhen kuv-
vetlensinler. Difllerini iyice yıkamalarını tenbih et. Suyu yavafl içsinler,
bir nefeste içmesinler. e¤er onları dö¤üp azarlama ihtiyacını duyarsan,
bunu hizmetçi ve arkadafllarından kimsenin görüp hissetmedi¤i bir yer-
de yap. Aksi takdirde onu hafife alırlar.”9

Burada görmemiz gereken önemli nokta ebeveyn ve hocanın çocu-
¤un e¤itimindeki beraberli¤inin son derece önemli olmasıdır. Konu ile
ilgilenen bazı âlimler çocu¤a verilecek cezada ebeveynden izin alması
gerekti¤ini de söylemifllerdir.**

Kitapçı Dükkânları

E¤itimin devam etti¤i bir baflka mekânda kitapçı dükkânlarıdır. Bu-
günkü gibi kitap ne¤retme ve alma imkânının genifl olmaması hasebiy-
le o gün için bu dükkânların bilgiye ulaflma açısından ne kadar büyük
bir kıymete haiz oldu¤u ortadadır.
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“Kitap satıflevleri ile cahiliye devrindeki Arap panayırları arasında
tam bir benzerlik yoktur. ‹kisi arasındaki en bariz ayrılık; kitapçı dük-
kânlarındaki kültür toplantılarının günlük, Arab panayırlarındaki top-
lantıların ise senelik olufludur. Kitap satıflevleri, Abbasi Devleti’nin Ku-
rulufl devresinde ortaya ç›km›fltır. Sonra, ‹slâm âleminin merkezi flehir-
lerine ve muhtelif beldelerine yay›lm›fltır. Zamanlar her flehirde, hatta
her mahallede bunlardan bol miktarda bulunur olmufltur.”10

Ulema Evleri

Müslümanların e¤itime devam ettikleri bir baflka yerde ulema evle-
ridir. Son dönemlere kadar bile devam eden bu gelenek birçok insanı
yetifltirmifltir. Bu flekilde birçok kifliye icazet verilmifltir. Burada ‹bn Si-
na’nın evinin nasıl bir ilim merkezi oldu¤unu afla¤›daki alıntı ile anla-
yabiliriz.

“‹bn Sina’nın evinde her gece, talebe-i ulum toplanırdı. Ben de
onunla birlikte efl-fiifa’ yı okurdum. Benden baflkaları da, sırası gelince
el-Kanun’dan okurlardı. O, gündüz, Emir fiems-üd- Devle’nin hizmetin-
den fırsat bulamad›¤› için, tedrisat, geceleri yapılırdı. Bu minval üzere
uzun müddet devam ettik.”11

Mescitler

‹slâm e¤itim tarihinde en önemli mekânlardan birisi de mescidler-
dir. Mescidler ibadetin yanı sıra büyük ders halkalarına da ev sahipli¤i
yapm›fltır. Mescidler içerisindeki büyük ders halkalarında tefsir, hadis
ve fıkıh gibi birçok ilim tedris edilmifltir.

Hz. Peygamber döneminde mescidin bir parçası olan suffeyi, yani
‹slâm’ın ilkokulunu rahmetli Hamidullah’tan dinleyelim:

“Bugün Mescid-i Nebevi denilen bu camide birbirinden ayrı üç bö-
lüm vardı. 1.Namaz kılmaya tahsis edilen genifl bir salon, 2.Okul olarak
kullanılan ve Suffe veya Zulle(üstü kapalı yer, gölgelik) denen bölüm ve
3.Resulullah’ın hanımlarına ayr›lm›fl birkaç küçük oda. Suffe ‹slâm’da-
ki ilk üniversitedir. Resulullah burada bizzat ders verirdi; ancak henüz
için bafl›nda bulunanlara okuma-yazmayı, Kur’an-ı vs. ö¤retmek üzere
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kendisine yardımcı olmak üzere baflka ö¤retmenler de görevlendirilmifl-
tir. Bunlardan biri olan Ubade ibn es- Samit, okuma-yazma ve Kur’an-
ı ö¤retme ifliyle görevliydi.”12

Buna en güzel örnek olan mekân ise Hicri 360.(M.970) senesinde,
Cevher es-Sıkılli’nin yapt›rm›fl oldu¤u el-Ezher Camii’ni yaptırdı. Bu
caminin, ilmi çal›flmalara tahsis edilifli ise Hicri 378.senesine denk gel-
mifltir.

“Yetiflkinlerin e¤itimi ifli, ‹slâm flehirlerinde infla edilmifl mühim
e¤itim merkezi olarak, hiçbir yerde sistematik bir biçimde ele alınmıfl
de¤ildi. Her hangi bir ziyaretçi bir flehre u¤rad›¤›nda, do¤ruca hadis
ö¤retiminin yapıld›¤›ndan emin oldu¤u cemaat namazlarının kılınd›¤› o
flehrin ulu camisine giderdi. Bu flekilde camilerde teflkil eden ders kü-
meleri, mecalis’ul-edeb adı altında aristokrat ve kültürlü, seçkin kimse-
lerin evlerinde teflkil eden ve esas itibariyle edebiyatla ilgili di¤er bir
toplantı tarzını bize hatırlatmaktadır.”13

Medreseler ve Sistemli E¤itime Geçifl Üzerine Bir Analiz

Medreselerin fonksiyonlarına, e¤itim programlarına ve sistemli ha-
le gelmelerindeki fikriyatı tartıflaca¤›mız bu bölümde öncelikle ilim ke-
limesi üzerinde durmanın daha faydalı olaca¤› kanaatindeyiz.

“Bir fleyi hakikatiyle idrak etmek. Bu iki flekilde olur: Birincisi: Bir
fleyin zatını idrak etmek. ‹kincisi: Bir fleyle ilgili, kendisinde mevcut
olan bir baflka fleyin, kendisinde mevcut oldu¤una hükmetmek ya da
kendisinde olmayan bir fleyin kendisinde olmad›¤›na hükmetmek.”14

Bu konuda ‹bn Haldun da bize bir hayli ufuk açıcı fleyler söyle-
mektedir.

“‹nsan zatı itibariyle cahil, kazand›¤› bilgi itibariyle âlimdir. Bu
fasılların bafl tarafında flunu beyan etmifltik: ‹nsan, hayvanlar ve
canlılar cinsindendir. Allah Teâlâ onu, hayvanlardan, kendisine verdi-
¤i fikirlerle ayırt etmifltir. ‹nsan, fikir sayesinde fillerini muntazam bir
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flekilde vücuda getirmektedir. ‹lmi talim ve tedris, sanatlar cümlesinde-
dir. Bunun sebebi fludur: Bir ilimde ihtisas kazanarak derinleflmek ve
ona hâkim olmak ancak ve ancak o ilmin ilkelerini ve kaidelerini ihata
etme ve gerek meselelerini gerekse teferruatının çıkarılıfl tarzını kavra-
ma hususunda hâsıl olan bir meleke sayesinde kabil olur. Bu meleke
hâsıl olmadıkça o fende maharet ve ihtisas husule gelmez.”15

Peki, ilmin amacı ve temelini ne oluflturmalıdır? Bugün ilim-bilim
tartıflmaları devam ederken biz ilmi ne olarak görmeliyiz? Bize göre il-
min amacı, geçici dünya hayatını daha iyi anlamak ve Allah’ın ya-
rattıklarından ders alıp O’nun yolunda yürümenin bir aracı olarak
algılanmalıdır.

Çal›flmamızın temel tartıflma konusu olan medreselerin sistemleflti-
rilmesi konusuna bu bak›fl açısıyla geçmeyi uygun bulduk. ‹slâm tari-
hinde sistemli e¤itime daha do¤rusu camilerden medreseye geçifl önem-
li bir kırılma teflkil eder. Halkın ilme büyük ilgi göstermesi camilerde
oluflan büyük ders halkalarının zamanla camilerde ibadet yapmayı en-
gelledi¤i görülür. Bundan dolayı bazı camiler yalnızca ilme tahsis edil-
mifl, o camilerde yalnızca Cuma namazı kılınm›fltır. ‹flte bu yo¤un ilgi
karfl›sında tedrisatın camilerden medrese denen özel mekânlara geçti¤i-
ni görüyoruz. Mescit ile medreseler arasında ise benzerliklerle beraber
gerek e¤itim yöntemi olarak gerekse fiziksel açıdan birçok farklılık
vardır.

“Mescitlerle medreseler arasındaki farkı kavramak gerçekten ilk
bakıflta pek mümkün de¤ildir. Bunun da sebebi, bir kısım mescitlere mü-
derris tayin olundu¤u gibi, bazı medreselere de müezzin tayin edilmifl
olması veya hutbe okumak için minber konmufl bulunmasıdır. Fakat dik-
katlice bakılırsa görürüz ki, medreselerin, de¤iflmeyen bazı hususiyetle-
ri vardır. Bunların en önemlilerinden birisi eyvandır. Bu, yeni deyimle
konferans salonu, dershane karfl›l›¤› olan bir tabirdir. Eyvansız medre-
se olmaz.”16

Mescitlerle medreseler arasındaki farklardan bir tanesi de medrese-
lerde genellikle tayin edilmifl müderrisler e¤itime devam ederken-ki bu
tayin ifllemi devlet tarafından oldu¤u gibi bazen medrese sahibi ta-
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rafından tayin edilebiliyordu-mescitlerde bu tayin ifllemi yerine genel-
likle bir ilim ehli kendi ders halkasını kendisi oluflturabiliyordu.

Medreselerin oluflumu ile ilgili araflt›rmacılar tarafından sürülen en
büyük ve güçlü tez mezhepler arasındaki farkın e¤itime yansıması ve
bunun tedrisatta büyük farklılıklara neden olmasıdır.

“Büveyhilerin ve Fatimiler’in enkazı üzerine, Ehl-i Sünnet mezhe-
bine bafllı iki büyük hanedan kuruldu. Selçuklular ve Eyyubiler! … ‹flte
bu iki hanedan, fiii’lerin halkın kafasına ekmifl oldukları- Ehl-i Sünnet-
çe vatıl ve merdud kabul edilen- inançlara karfl› durmak ve bu medre-
selerin yardımı ile gerçek dinin tatbikine imkân sa¤layacak olan Ehl-i
Sünnet inançlarını yaymak maksadıyla medreseler kurdular.”17

‹slâm e¤itim tarihinde en parlak kurumlardan biri olarak kabul edi-
len Nizamiye medreseleri ile ilgili Ebu fiame (ö.665/1266) er-Ravza-
teyn adlı eserinde flunları anlatır:”Nizam’ül-Mülk’ün medreseleri bütün
dünyada meflhurdur. Bu medreselerin bulunmad›¤› hiçbir belde yoktur.
Hatta hiç kimsenin u¤ramad›¤›, yeryüzünün sapa bir köflesi olan Cezi-
retü ‹bn Ömer’e (Cizre) varıncaya kadar! Oraya bile büyücek güzel bir
medrese yapt›rm›fltır ki, bugün (Ebu fiame’nin zamanı) Radıyüddin
Medresesi diye tanınır.”18

614/1217 senesinde vefat eden ‹bn Cübeyr, açılıflından birkaç sene son-
ra en-Nuriyyet’ül-Kübrayı ziyaret etmifl e afla¤›daki flu sözleri söylemifltir:

“Nureddin medresesi, görünüfl bakımından dünyanın en güzel med-
reselerinden biridir. O içinde ça¤layan flekline sular akan, sonra da
uzunca bir mecradan geçip ortadaki büyük sarnıca dökülen haliyle,
adeta flirin köflklerden bir köflkü andırmaktadır. Bu güzel manzarası ile
o bakıflları kendine hayran bırakır.”19

Gözlemlerine yer verdi¤imiz bu önemli flahısların medreseler
hakkındaki fikirlerinden sonra medreselerin fiziki yapılanmasına göz
atmamız faydalı olacaktır. Sonrasında ise bu müthifl binaları ortaya
çıkaran düflünceyi tartıflmaya gayret gösterece¤iz. Genellikle medrese-
lerin fiziki yapılanması flu flekilde olmufltur:
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1. Eyvan: Bu kısım medresenin en önemli yerlerinden birisidir. Ey-
van, yeni tabiriyle, konferans salonu karfl›l›¤›dır. ‹ki köflesinde,
talebelerin üzerine basıp çıkmaları için birer merdiven vardır. Zi-
ra eyvan, sahndan takriben bir metre yüksekliktedir.

2. Mescid: Eyvan, içeriye giren flahsa göre, sahnın sa¤ tarafına dü-
fler. Sol tarafta eyvanın tam karfl›sında da mescit yer alır. Mescit,
ehemmiyet bakımından, eyvana nispetle daha tali bir yerdedir.
Mescit, sadece talebelere mahsus olmayıp, ibadet etmek isteyen
herkese açıktır.

3. Müderrisin ‹stirahat Yeri: Mescidin do¤u tarafı, küçük iki odaya
biti¤iktir Bu odalar müderrislerin istirahati için hazırllanm›fltır.

4. Pansiyon Odaları: Bu odalar yatılı talebelere tahsis edilmifltir.
Talebe odaları, müstakil bölümlere ayr›lm›fl olup, her bölüm, iki
katlı ve dâhili birer merdivenle birbirine ba¤lanan ikifler hücre-
den ibarettir.

5. Hademe lojmanı: Bu lojman odaları müstakil bir meskene lazım
olan, di¤er zaruri müfltemilatı ihtiva etmektedir.

6. Tuvalet ve Banyo

7. Mutfak ve yemek salonu

8. Kiler

9. Umumi deposu

Fiziki yapılanmanın bu flekilde olmasıyla beraber medreselerde ö¤-
retici kadronun yapılanması da büyük de¤ifliklikler olmufltur. fiimdi
sırasıyla bunları görmeye çal›flalım.

“Nizam’ül- Mülk, normal olarak ders yapımı tamamlanan medrese-
lerinden her birisine bir müderris tayin ederdi. Ço¤u zaman da medre-
se, bir müderris tayin ederdi. Ço¤u zaman da medrese, bir müderris
adına yapılırdı. Bu durumda müderrisin tayini, medresenin yapımından
önce olurdu. Ancak, Ba¤dad Nizamiye Medresesi’ nin açılıflı sırasında
pek de mutat olmayan bir hadise cereyan etti ki, ona iflaret etme lüzu-
munu duyduk:

‹bn’ül- Esir’in anlatt›¤›na göre; Hicri 449 senesinin Zilka’de
ayında (M.1057) Ba¤dad Nizamiye Medresesi’nin yapımı sona erdi ve
Ebu ‹shak el-fiirazi (ö.476/1083)’nin orada ders vermesi kararlaflt›rıldı.
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Halk, onun verece¤i dersi dinlemek üzere orada toplanıp, geliflini gö-
zetlemeye baflladı. O gecikmiflti. Her taraf arandı ise de bulunamadı.
Gecikme sebebi ise flöyle olmufltur:

Ebu ‹shak, yolda gelirken bir flahısla karfl›laflm›fl ve kendisine:

– Sen demifl, Gasbedilen arazi üzerine yap›lm›fl bir yerde nasıl ders
verebilirsin?

Bunun üzerine o da orada ders vermekten vazgeçmifltir. Gün ilerle-
meye ve halk da onun geliflinden ümidini kesmeye bafllayınca, fleyh Ebu
Mansur b. Yusuf, Kitabü-üfl-fiamil sahibi Ebu Nasr es- Sabba¤’ı iflaret
ederek:

“Bu toplulu¤un, bir müderrisi dinlemeden ayrılması uygun olmaz”
der.

Ebu Nasr da oturur dersini verir. Nizam’ül- Mülk, durumu ö¤renin-
ce, Ebu ‹shak’ı tatlılıkla ikna eder ve medresede ders vermeye razı ede-
cek flekilde, onun flüphelerini giderir. ‹bn’üs- Sabba¤’ın ders verme
müddeti yirmi gün sürmüfltür.”20

Medreseler gördü¤ümüz gibi bir muallimin adına nispet edilerek in-
fla edilebiliyor, baflmuallim o medresenin her fleyi olabiliyor. Medrese
Muallimlerin mescitteki meslektafllarından bir di¤er farkı da mali du-
rumlarıdır. Genel olarak mescitlerdeki hocaların ücretsiz bir flekilde
ders verdi¤ini görürüz. Medresede bu görevi üstlenen muallimlerin ise
ciddi meblafllar ald›¤›nı görebiliriz.

“Salahaddin Eyyubi, ‹mam fiafi’nin türbesinin yanına Salahiye
Medresesi’ni yapt›rm›fl; orada ders vermek ve medresenin ifllerine ne-
zaret etmek üzere de fleyh Necmeddin el- Habuflani’yi tayin etmifltir. Bu
arada, gerek ona ve gerekse ondan sonra bu makamı iflgal edecek kim-
selere afla¤›daki ücretin verilmesini flart koflmufltur:

Ders verme ücreti olarak aylık kırk dinar
Medrese vakıflarına nezaret etme ücreti olarak aylık on dinar
Her gün Mısır tartısı ile altmıfl rıtıl ekmek
Her gün iki tulum Nil suyu.”21
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‹lim kurumlarının kurucuları bu medreselerin felsefesini de olufltur-
mufltur. Bunlardan en meflhurları Abdullah el-Me’mun, Nizam’ül-
Mülk, Nureddin Zengi ve Salahaddin el-Eyyubi dönemlerine etki etmifl
büyük isimlerdir. Tabiî ki bu isimlerin kurdurdu¤u e¤itim kurumlarının
do¤al olarak bu devlet ricalinin felsefesi ile ba¤lantısı oldu¤u düflünüle-
bilir. Devlet hizmetinde çal›flma konusu ise ‹slâm âlimleri arasında
tartıflma konusu olmufltur:

“Ö¤rencinin niyeti, dünya ile ilgili bir menfaat elde etmek yahut
devlet kadrolarında yer iflgal etmek ve devlet adamlarına yakın olmak
düflüncesine dayalı olmamalıdır.

‹mam Muhammed b. Hasan Efl-fieybani bu konuda flöyle diyor:

‹nsanların hepsi benim kölem olsa, onları serbest bırakır, vela
hakkımdan da feragat ederdim. Her kim ilim ö¤renme ve onunla amel
etmenin tadını bulursa, insanlar yanındaki de¤erlere, menfaatlere, dün-
yaya ait rütbe, makam ve mevkilere çok az ra¤bet eder.”22

Medrese içerisinde mescittekinden farklı olarak bir görevli daha
vardı ki o da bugün asistanlar olarak anlayabilece¤imiz mu’idlerdir.
Mu’idin görevi müderristen farklıdır. O da di¤er ö¤rencilerle beraber
dersi dinler, dersten sonra ise dersi anlamayan ö¤rencilere dersi tekrar
ederdi. Bir nevi dersten sonra tamamlayıcı dersler vererek ö¤rencilerin
eksiklerini kapatmaya çal›flırlardır.23

Burada bu konuya de¤inmemizin sebebi genel olarak medreselerin
sisteme geçme nedeni olarak-özellikle Nizamiye medreselerinin Kuru-
lufl felsefesi ile ilgili olarak yapılan elefltirileri göz önüne alırsak-öngö-
rülen mezhepler arası ihtilaflar konusuna göz atmaktır. Özellikle bu tarz
tartıflmalar, devlete yakın verilen ilmi kararlar veya yazdırılan kitaplar
bazı âlimlerin devlet idaresinden uzak durmasına neden olmufltur.

Mısır’da ‹smailiyye mezhebi, Fatımilerin hâkimiyeti ile oldukça
artmıfl ve e¤itim içerisine sinmifltir. Sistemli e¤itime geçifl ise bu mez-
hebin kendi propagandası için çok büyük bir fırsat olmufltur. Bu yorum
ile konuyu burada bırakmak ise do¤ru olmaz. Aynı sistemi Nizamiye
medreseleri ve di¤er medreselerde görmek de mümkündür. Bu aynı za-
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manda bu medreselerin bir baflka ifllevini daha bizlere hatırlatmalıdır. O
da devletlerin kurdu¤u bu medreselerin aynı zamanda halktan gelen ta-
lepleri ve bölgenin mezhebini anlatma gibi fonksiyonları da vardır. Bu
noktayı hatırımızda tutarak Mısır’daki medreseleri incelemeye devam
etmek de fayda vardır.

“Fatımiler Hicri 358 yılında(M.969) Mısır’ı fethedince, karfl›-
larında, Afrika milletlerinin en yüksek kültürüne ve en büyük medeniye-
tine sahip bir toplulu¤unu buldular. Bunların arasında, oradaki ilk dev-
letlerini kuranlar da vardı. Mısır’lıların teslim oluflları, gönül rızası ile
de¤il, kuvvet zoruyla olmufltu. Bu sebeple, bu ma¤lup milletin Fatımi
kumandanlarından yazılı bir vesika istediklerini ve bu vesika ile Mısır’
lıların, kendi seçtikleri dini mezhepleri üzerinde serbestçe devam edebi-
leceklerine dair mutlak bir hakları bulundu¤unun, halkın arzu ve inanç-
larına karfl› bu yönden her hangi bir baskı yapılmayaca¤›nın ilan edil-
mesini talep ettiklerini görüyor, aksi halde, onların bu istekleri yerine
getirelemezse, Mısır’lıların mukavemet edecekleri tehdidi ile karfl›-
laflıyoruz.”24

Fatımilerin mezheplerini yaymak için Mısır’da büyük çabalar için-
de olduklarını görebiliriz. Yalnız Fatımilerin Mısır halkı ile tam an-
lamıyla uyum içinde oldu¤unu söylemek oldukça zordur. Bundan do-
layı Fatımilerin kendi görülerini halka daha rahat anlatabilmeleri için en
eski ‹slâm üniversitelerinden biri olan El- Ezher’i infla etmifllerdir.

“Vezir Yakub b. Killis, bizzat kendisi oturur, fıkıha dair te’ lif etti¤i
kitabı halka okurdu. Bu kitab, el- Mu’izz li- Dinillah ile o¤lu el-‘ Aziz
Billah’tan iflitmifl oldu¤u bilgileri ihtiva ediyordu ve fıkıh baplarına gö-
re bölümlenmiflti. Eser, Sahih-i Buhari’nin yarı hacminde olup, ‹smai-
liye fırkasının fıkhını içine alıyordu. O, bu kitabı okumak üzere oturdu-
¤unda, huzurunda avam ve havas tabakasından insanlarla, di¤er fakih-
ler, kadılar ve edipler bulunurdu. Halka bu kitapla fetva verir ve onu,
Cami’ul- Atik’de tedris edilirdi.

Kadı en- Nu’man, mescitte oturur, halka kitap okurdu. Öte yandan
Bafl Kadı Ali b. Nu’man, Cami’ul- Ezher’de, babasının, al-i beyt’in
fıkhına dair yazm›fl oldu¤u Muhtasar’ı okuturdu.”25
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El-Hâkim Dar’ul- Hikme’de bütün mezhepleri toplam›fl, orada ra-
hatça e¤itimlerini yapabileceklerini dile getirmifltir. Yalnız bu durum
daha sonrasında de¤iflmifltir. Sonrasında birçok Sünni âlim burada öldü-
rülmüfl, bu kurum tamamen fiii propagandasının yapıld›¤› mekânlara
dönüflmüfltür.

“Fatımi halifelerinin, devlet ifllerinin idaresinde, kendi mezhepleri-
ni benimseyen ve onların e¤ilimlerine boyun e¤en ricale itimat etmele-
ri normaldi. Bunun sebebi de, Fatımi devletinde yüksek mevkilerden bi-
risini iflgal eden ‹bn Müncib’in dedi¤i gibi “Divan’da vazife yapan
flahısların fii’i’lerden olması lazımdır. Fatımi devletinde vazife alm›fl
bir flahsın fii’i olması, onun Müslüman olmasından daha çok önemlidir’
’fikrinden ileri geliyordu. Hatta tarih bize haber vermektedir ki, Fatımi
halifelerinin bir kısmı, e¤er vazifeye alınacak flahıs Müslüman ise onun
fii’i olmasını flart koflmufllardır da, vazife alabilmek için Müslüman ol-
mayı flart koflmam›fllardır. Fatımilerin fikri odur ki, Yahudi ve Hıristi-
yanlar, devletin mezhebine karfl› asla taassup içinde olmayacaklardır.
Fakat Sünni Müslümanların ise, gizli veya açık olarak her an savafl aç-
maları muhtemel, ya da imkân dâhilinde idi.”26

Bunu yalnız Fatımiler’de de¤il aynı düflünceyi Nizamiye medrese-
lerinde de görmek mümkünüdür. Bu durum ise devlet yönetiminin oto-
ritesi açısından normal gibi görünse de kabul edilebilir de¤ildir.

Sonuç

‹slâm e¤itim tarihinde sistemli e¤itime geçiflin fikriyatı üzerine dur-
maya çal›fltık. Çal›flmamızda tabiî ki de yeteri kadar kayna¤a ulaflama-
d›¤›mızdan genel çıkarımlar yapmanın çok da yerinde olmad›¤›nı düflü-
nüyoruz. Görüyoruz ki, sistemli e¤itime geçifli en temel basama¤ı med-
rese kurmaktır. Medreselerin Kurulufl nedenleri veyahut içerisinde uy-
gulanan e¤itim programları hem zamanının ihtiyaçlarını karfl›lamaya
hem de medresenin bulundu¤u bölgedeki hâkim mezhep görüflüyle do¤-
rudan alakalı olmufltur. Mezheplerin veyahut devlet idaresinin de med-
rese programında daima etkili oldu¤u dönemlerde olmufltur. Bunu en iyi
müfredattaki kitap seçiminde görebilirz. Burada bizce önemli olan nok-
ta, Müslümanların kendi problemlerine bir çözüm getirebilmeleridir.
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Mescidlere olan yo¤un ilgi medreselerin do¤ufluna neden olmufl ve
Müslümanlar burada yüzyıllarca ihtiyaçlarını gidermifllerdir. Bizlere
düflen ise bu tecrübeyi iyice irdelemek ve kendi sıkıntılarımıza çözüm
bulmaktır.

KAYNAKÇA

“AHMED ÇELEB‹, ‹slâm’da E¤itim- Ö¤retim, ‹stanbul 2013

AFLAZUR RAHMAN, Siret Ansiklopedisi, ‹stanbul 1996

CELALEDD‹n VATANDAfi, Hz. Muhammed’in Hayatı ve ‹slâm Daveti ‹stanbul
2009

EZ-ZERNUC‹, Talimü’l Müteallim, ‹stanbul 2011

‹BN HALDUN, Mukaddime, ‹stanbul 2004

MUHAMMED HAM‹DULLAH, ‹slâm Peygamberi, ‹stanbul 2011

H‹TT‹ K.PHLIP, Siyasi ve Kültürel ‹slâm Tarihi, ‹stanbul 1980

RAGIB EL-‹SFAHAN‹, Mu’cem Müfredat Elfazı’l-Kur’an, Beyrut 2008

Fatmanur KALAN

Mahmut Yusuf MAH‹TAPO⁄LU’nun tebli¤inden ve katılımından
dolayı teflekkür ederiz. Üçüncü tebli¤ci arkadaflımız Zeynep Betül ÖN-
DER. Kendisi Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi 3. Sınıf ö¤rencisi
aynı zamanda ‹slâm Tarihi ve Sanatları grubunda ‹LAMER ö¤rencisi-
dir. Konusu Nizamiye Medreselerinin Kurulufl Amacı ve Sünnili¤in
Yayılmasına Etkileridir. Sözü kendisine bırakıyorum.

‹slâm Medeniyetinin Yap› Tafllar› IV I 43



“N‹ZAM‹YE MEDRESELER‹N‹N KURULUfi AMACI VE

SUNNÎL‹⁄‹N YAYILMASINA ETK‹LER‹”

ZEYNEP BETÜL ÖNDER

(ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹ 3. SINIF,

‹LAMER ‹SLÂM TAR‹H‹ VE SANATLARI
ARAfiTIRMA GRUBU Ö⁄RENC‹S‹)

Girifl

Selçuklular, XI. yüzyılın ilk çeyre¤inde tarih sahnesine
çıktıklarında ‹slâm dünyası fiiî düflüncenin egemen oldu¤u, Sünnî dü-
flüncenin ise zayıflatılmaya çal›fl›ld›¤› sıkıntılı bir süreç içerisindeydi.
Sünnî Abbasi hilafetinin merkezi olan Ba¤dat flehri, fiiî Büveyhîler’in
kontrolü altındaydı.1 di¤er taraftan fiiî-‹smailî dünyanın manevi ve siya-
si liderli¤ini yürüten Kahire merkezli Fatımî Devleti, Sünnî ‹slâm dün-
yasına egemen olmak için tüm imkânlarını seferber etmiflti. Bu amaçla
Kahire’de Muîz-Lidînillâh döneminde (341-365/953-975) 361/971
yılında önce bir cami olarak “el-Ezher” infla edilmifl,2 daha sonra burası
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378/988 tarihinde medreseye çevrilmiflti. Fatımîler bu medresede ‹slâ-
miyet’i Mısır’daki zımmîlere karfl› savunacak âlimler yetifltirmenin yanı
sıra, fiiîlik propagandasını genifl halk kitlelerine ulaflt›racak davetçi-
ler/dâîler yetifltirmeyi amaçlam›fllardı.3

‹slâm dünyası oldukça buhranlı bir süreç içerisindeyken Gazneli-
ler’le yapılan Dandanakan Savaflı’nın (7-9 Ramazan 431/22-24 Mayıs
1040) kazanılmasının ardından Büyük Selçuklu Devleti kurulmufl ve
Tu¤rul Bey Selçuklu Sultanı ilan edilmiflti.4 Bir yandan Fatımîler Sel-
çuklular için tehlike olufltururken, di¤er yandan Batınîler Selçuklu ülke-
sinin içinde görüfllerini yaymak adına faaliyetlere bafllam›fllardı. Hatta
Sünnî akideyi tehdit eden davaları u¤runa suikastler düzenlemekten bi-
le geri durmayacaklardır.5

Fatımîlerin fiiî düflünceyi yayma çabaları Sünnî toplumlar açısından
tehlike olufltururken Sünni mezhepler de kendi içerisinde bir mücadele-
ye giriflmifllerdi. Öyle ki Hanbelîler ile Efl’arîler birbirlerini itikâdi
sapkınlıkla itham ediyorlar,6 Horasan bölgesinde de Hanefîler’le fiafiî-
ler arasında fliddetli gerginlikler yaflanıyordu.7 Bu gerginlikler yalnızca
halk nezdinde olmuyordu. Mutezilî oldu¤u belirtilen Tu¤rul Bey’in ve-
ziri Amîdülmülk Kündürî’nin Efl’arîlere karfl› olumsuz tutumları ile
Ebü’l-Kâsım el-Kufleyrî ve Ebü’l-Meâlî ‹mâmü’l-Haremeyn el-Cüvey-
nî gibi Efl’arî âlimlerin yafladıkları muhiti terk etmek zorunda kalmaları
Sünnî dünyada huzursuzlu¤a sebep oluyordu.8 Böyle bir ortamda Sün-
nîli¤i müdafaa ve ‹slâm dünyasında birli¤i sa¤lama vazifesi Selçuklu-
lar’a dü¤üyordu. Nitekim fiiî Büveyhîler ve Fatımîler tarafından destek-
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3 Seyfullah Kara, “Selçuklu Türkleri’nin Mezhepler Arası Barıflı sa¤lamaya Yaptıkları
Katkılar”, Uluslararası Türk Dünyasının ‹slâmiyete Katkıları Sempozyumu, Isparta, 31
Mayıs-1 Haziran 2007, s. 382.

4 Nesimi Yazıcı, ‹lk Türk-‹slâm Devletleri Tarihi, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,
2011, s. 211.

5 Ahmet Ocak, “Nizâmiye Medreseleri ve Büyük Selçuklular’da E¤itim”, Türkler Ansiklo-
pedisi, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002, 1-21, c. V, s. 721.

6 Seyfullah Kara, Büyük Selçuklular ve Mezhep Kavgaları, ‹stanbul: ‹z Yayıncılık, 2009, s.
46; Hanbelî-Efl’arî iliflkileri hakkında genifl bilgi için bkz. Kara, s. 286-305.

7 Kara, s. 47; Hanefî-fiafiî iliflkileri hakkında genifl bilgi için bkz. Kara, s. 247-260.

8 Abdülkerim Özaydın, “Nizâmülmülk”, D‹A, ‹stanbul, 1988, 1-44, c. XXXIII, s. 195; ge-
nifl bilgi için bkz. M. fierefüddin, “Selçukîler Devrinde Mezâhib”, Türkiyat Mecmuası, ‹s-
tanbul, A¤ustos 1925, c. I, s. 101-104.



lenen Arslan Besâsirî’nin9 baskısı altında olan Abbasi Halifesi Kâim-
Biemrillâh, Tu¤rul Bey’i Ba¤dat’a davet etmifl, bu davet üzerine Tu¤rul
Bey 25 Ramazan 447/18 Aralık 1055’te flehre girerek Büveyhî hâkimi-
yetine son vermiflti.10

Selçuklular’ın gayri Sünnî fikirlerle mücadeleleri yalnızca siyasi sa-
hada de¤il ilmi sahada da devam etmifltir. Biz çal›flmamızda bu müca-
delenin ilmi boyutunu ele alaca¤›z.

Büyük Selçuklu Veziri Nizâmülmülk

Bu mücadelenin bafl mimarı Nizâmülmülk’ün asıl adı Ebu Ali
Kıvâmüddin Gıyâsüddevle fiemsülmille Hasan b. Ali b. ‹shak et-Tûsî,
21 Zilkâde 408/10 Nisan 1018’de Horasan’ın Tûs flehrine ba¤lı Râdkân
köyünde do¤du. Küçük yafllardan itibaren Kur’ân-ı Kerim’i ezberledi¤i
gibi, hadis ve fiafiî fıkhı e¤itimi alm›fl, devrin meflhur ulema ve flairleri-
nin derslerine ve sohbet meclislerine kat›lm›fl, bu sebeple ilmi kimli¤e
sahip donanımlı bir kifli olarak yetiflmifltir.11

Nizâmülmülk’ün idari tecrübesi babası ile birlikte Gazneliler’in
Horasan valisi Ebu’l-Fazl Sûrî’nin yanında görev almasıyla bafllam›fl,
Horasan Selçuklular’ın eline geçti¤inde ise Selçuklu devletindeki hiz-
meti bafllam›fltır.12 Yüksek dehâsı ve sahip oldu¤u kültür onu siyasi ve
idari sahada baflar›lı bir konuma yükseltmifltir. Bir süre Alparslan’ın
(455-465/1063-1072) Belh valisi Ebû Ali Ahmed b. fiâdân’ın maiyetin-
de çeflitli idari hizmetlerde bulunan Nizâmülmülk, Selçuklu Sultanı
Tu¤rul Bey’in vefatıyla (455/1063) Alparslan ve kardefli Süleyman
arasında çıkan taht mücadelesinde Alparslan’ı desteklemifl ve siyasi ka-
biliyetleriyle onun dikkatini çekmifltir.13 Alparslan da sultan olunca ve-
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9 genifl bilgi için bkz. ‹brahim Kafeso¤lu, Selçuklu Tarihi, ‹stanbul: Milli E¤itim Basımevi,
1972, s. 37-41.

10 Yazıcı, s. 213.

11 Nizâmülmülk vezirli¤i sırasında da ilme ve ilmin tafl›yıcısı âlimlere oldukça fazla hürmet
etmifl, onlara ikramlarda bulunmufltu. Günün birinde ‹mâmü’l-Harameyn Cüveynî hu-
zuruna ç›km›fl, o da saygısından ötürü aya¤a kalkm›fltı. Yine kendisini ziyaret eden Ebu
Ali Fâremedî’yi ayakta karfl›lamakla kalmam›fl, onu kendi makamına oturtarak a¤ırla-
m›fltı. Bkz. ‹bnü’l-Adîm, Biyografilerle Selçuklular Tarihi, çev. Ali Sevim, Ankara: Türk
Tarih Kurumu Basımevi, 1982, s. 47-48.

12 Özaydın, “Nizâmülmülk”, D‹A, ‹stanbul, 1988, 1-44, c. XXXIII, s. 194.

13 Güray Kırpık, Nizamiye Medreseleri Ortaça¤›n Yüksekö¤retim Kurumu, Ankara: Anıl
Matbaa ve Ciltevi, 2009, s. 33.



zir Amîdülmülk’ü azlederek –ki o kardefller arası mücadelede Süley-
man’ı destekliyordu- yerine Nizâmülmülk’ü tayin etmifltir.14

Sultanın Malazgirt Muharebesi hariç bütün seferlerine katılan Nizâ-
mülmülk’ün, bu savafllar›n kazanılmasında büyük katkıları olmufltur.
Sultan Alparslan’dan sonra veliahdı Melikflâh’ın 465/1072’de tahta
çıkıflında etkili olmufl ve bu dönemde de vezirlik görevini sürdürmüfl-
tür.15 Nizâmülmülk’ün hizmetleri, Sultan Melikflâh döneminin, Büyük
Selçuklular için en parlak dönem olmasında belki de en etkin unsurdur.
Daha önce de bahsetti¤imiz gibi fiiî ve Batınî fikirler Büyük Selçuklu
Devleti ve Sünnî ‹slâm dünyası için ciddi birer tehlike haline gelmiflti.
Nizâmülmülk bu fikirlerle mücadeleyi etkin bir flekilde gerçeklefltirmifl
ve bunu bir devlet politikası haline getirmiflti. Sultan Alparslan döne-
minden itibaren faaliyetleriyle bahsi geçen tehditlerden birisi olan Ha-
san Sabbâh ve adamlarıyla mücadelesi16 de aynı kabildendir.17

Nizâmülmülk, Selçuklular’ın Gazne medreseleri menfleinden yetifl-
mifl Sünnî bir vezirdir.18 Talas’a göre o, kurdu¤u teflkilâtlarda Gazneli-
ler Devleti kurumlarını örnek alm›fl ve gelifltirmiflti.19 Ülkenin her ta-
rafında kurmufl oldu¤u medreseler, kendi adıyla anılmaktaydı.20

Nizâmiye Medreseleri’nin Kuruluflu

Nizâmülmülk, Selçuklu Sultan’ı Alparslan’dan alm›fl oldu¤u yet-
kiyle hem onun devrinde hem de daha sonra Sultan Melikflah’ın yöne-
timi sırasında Irâk-ı Arab, Irâk-ı Acem, Horasan, Mâverâünnehir, Suri-
ye ve Anadolu’nun çeflitli flehirlerinde medreseler kurmufltur.21 Nizâmi-
ye Medreseleri’nin ‹slâm tarihinde kurulan ilk medreseler oldu¤u iddia
edilse de bu görüflün do¤ru olmad›¤› açıktır. Nitekim Nizâmiye Medre-
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14 Kafeso¤lu, s. 42.

15 Özaydın, “Nizâmülmülk”, D‹A, ‹stanbul, 1988, 1-44, c. XXXIII, s. 194.

16 genifl bilgi için bkz. Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-‹slâm Medeniyeti, Anka-
ra: Türk Kültürünü Araflt›rma Enstitüsü Yayınları, 1965, s. 226-230.

17 Özaydın, “Nizâmülmülk”, D‹A, ‹stanbul, 1988, 1-44, c. XXXIII, s. 194.

18 Kırpık, s. 30.

19 M. Asad Talas, Nizamiye Medresesi ve ‹slâm’da E¤itim-Ö¤retim, çev. Sadık Cihan,
Samsun: Etüt Yayınları, 2000, s. 36.

20 Medreselerin Selçuklu Sultanlarına de¤il de Nizâmülmülk’e nispet edilifli hakkında farklı
görüfller için bkz. Çelebi, s. 366-372.

21 Özaydın, “Nizâmiye Medresesi”, D‹A, ‹stanbul, 1988, 1-44, c. XXXIII, s. 188.



seleri’nin kuruldu¤u tarihten önce Ebû ‹shak el-‹sfereyâni için Niflâ-
bur’da medrese infla edilmifltir. Ayrıca Ba¤dat’ta açılan Nizâmiye Med-
resesi’nden önce Niflâbur baflta olmak üzere Do¤u ‹slâm dünyasında
otuzdan fazla medresenin kuruldu¤u bilinmektedir.22

Yıllarca ilme hizmet etmifl bafllıca Nizâmiye Medreseleri; Niflâbur,
Ba¤dat, ‹sfahân, Taberistan-Âmul, Basra, Belh, Cezîretü‹bn Ömer (Ciz-
re), Hargird (Hâf), Merv, Musul, Herat, Rey, Zahir ve Hâruniye Nizâ-
miye medreseleridir.23 Biz burada yalnızca Niflâbur ve Ba¤dat Nizâmi-
yeleri hakkında kısaca bilgi verece¤iz.

Niflâbur Nizâmiye Medresesi: ‹nfla tarihi kesin olarak bilinmemek-
le birlikte Sultan Alparslan’ın tahta geçti¤i ilk yıllarda Niflâbur’da ku-
ruldu¤u belirtilmektedir. Rivayete göre, Sultan Alparslan Niflâbur’da
veziri Nizâmülmülk ile birlikteyken, caminin kapısında üstü baflı peri-
flan gençleri görür, bunların kim olduklarını ve niçin bu durumda olduk-
larını sorar. Veziri de “Bunlar insanların en flereflileri olup dünya zev-
ki bulunmayan ilim talipleridir” cevabını verir. ald›¤› cevap üzerine
sultan, bunlar için bir yurt infla edilmesini ve kendilerine maafl ba¤lan-
masını emreder. Bu rivayetten hareketle Kazıcı, ilk Nizâmiye Medrese-
si’nin Niflâbur’da kuruldu¤unu söyler.24 Köymen’in belirtti¤ine göre;
Nizâmiye medresesi yapılmadan önce Niflâbur’da Tu¤rul Bey’in emriy-
le bir medrese infla edilmiflti.25

Niflâbur Nizâmiyesi’nin bafl›na Nizâmülmülk’ün tayini ile ‹mâ-
mü’l-Harameyn Cüveynî getirilmifltir. Medresenin masraflarının karfl›-
lanması için Nizâmülmülk bir de vakıf kurmufl, bu sayede devlete mâli
yükü olmadan kendi masraflarını karfl›layabilmesi hedeflenmifltir.26 Bu
medresede yaklafl›k 300-400 ö¤rencinin ders ald›¤› ve Cüveynî’den
sonra Gazâlî, Ebu’l-Kâsım el-Kufleyrî, Muhammed b. Ahmed el-Mer-
vezî’nin müderrislik yapt›¤› zikredilir.27
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22 Nebi Bozkurt, “Medrese”, D‹A, ‹stanbul, 1988, 1-44, c. XXVIII, s. 324.

23 Adı geçen medreseler hakkında genifl bilgi için bkz. Kırpık, s. 64-81.

24 Ziya Kazıcı, Ana Hatları ile ‹slâm E¤itim Tarihi, ‹stanbul: Bir Yayıncılık, 1983, s. 48.

25 M. Altay Köymen, Tu¤rul Bey ve Zamanı, ‹stanbul: Milli E¤itim Basımevi, 1976, s. 120.

26 Kırpık, s. 46.

27 Özaydın, “Nizâmiye Medresesi”, D‹A, ‹stanbul, 1988, 1-44, c. XXXIII, s.190.



Ba⁄dat Nizâmiye Medresesi: Nizâmiye medreseleri içinde en mefl-
huru ve görkemli olanı Ba¤dat’ta kurulmufltur. Temeli Zilhicce
457/Kasım 1065’te flehrin do¤usunda, Dicle nehri kıyısında atılan med-
rese 10 Zilkâde 459/23 Eylül 1067’de e¤itime bafllam›fltır.28

Medresenin tüm teflkilât ve binalarının 60.000 dinara mâl oldu¤u ve
ön cephesine Nizâmülmülk’ün adı yazıld›¤› için “Nizâmiye” ismiyle
meflhur oldu¤u söylenir.29 Açılıflı görkemli bir törenle gerçekleflmifl, o
gün flehrin sakinleri medresenin avlusunu ve çevredeki mahalleleri dol-
durmufltu.30

Nizâmiye Medreseleri’nde görev yapacak hocaları bizzat Nizâmül-
mülk atamaktaydı.31 Ba¤dat Nizâmiyesi için de fiafiî imam Ebû ‹shak
efl-fiirâzî’yi tayin etti. Medresenin açılıfl günü ilk dersi vermek üzere yo-
la çıkan efl-fiîrâzî, yolda karfl›laflt›¤ı bir çocu¤un kendisine, “Sahiplerin-
den zorla koparılan topra¤ın bir kısmında kurulan bu müessesede ders
vermeyi nasıl kabul edersiniz?” demesi üzerine gitmekten vazgeçti¤i ri-
vayet edilir.32 Talas’a göre bu çocuk, Nizâmiye’nin kendileri için büyük
bir tehdit oldu¤unu bilen Bâtınîler tarafından efl-fiirâzî’ye gönderilmifl,
böylece Nizâmiye’nin ondan istifade etmesi engellenmeye çal›fl›lm›fltır.
Bu düflüncesine dayanak olarak Batınîler’in komplolarını gerçeklefltir-
mek adına çocuklardan faydalanmasını örnek gösterir.33 Bu görüfl do¤-
ru kabul edilse dahi efl-fiir’azî’nin Nizâmülmülk ve ö¤rencilerin ısrarı,
bir de halifenin ricası34 üzerine medresede ders vermeyi kabul etmesi-
ne35 ra¤men namazlarını medresede de¤il de farklı bir mescitte kılması
ve yanında getirdi¤i tu¤laya oturup ders vermesi,36 dini hassasiyetinin
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28 Abdurrahman Acar, “Selçuklu Medreseleri Ve ‹slâm Kültür ve Medeniyetine Ka-
zandırdıkları”,Uluslararası Türk Dünyasının ‹slâmiyete Katkıları Sempozyumu, Isparta,
31 Mayıs-1 Haziran 2007, s. 353.

29 Kafeso¤lu, s. 175.

30 Talas, s. 41.

31 fiakir Gözütok, ‹slâm’ın Altın Ça¤›nda ‹lim, ‹stanbul: Nesil Yayınları, 2012, s. 215.

32 Talas, s. 41.

33 Talas, s. 42.

34 M. Altay Köymen, Alp Arslan ve Zamanı, ‹stanbul: Milli E¤itim Basımevi, 1972, s. 106.

35 Özaydın, “Nizâmiye Medresesi”, D‹A, ‹stanbul, 1988, 1-44, c. XXXIII, s.189.

36 Suat Kaymak, Eriflim Tarihi: 30.04.2014, http://www.mediafire.com/view/?tcix-
hreh6addcw3



fazlal›flından ileri gelmekte ve arazinin gaspla alınd›¤›37 konusunda te-
reddütlerinin devam etti¤ini bize göstermektedir. efl-fiirâzî’nin önceleri
ders vermeyi kabul etmemesi üzerine yirmi gün boyunca dersleri ‹b-
nü’s-Sabbâ¤ vermifltir.38 Bu iki âlim d›fl›nda Ba¤dat Nizamiyesi’nde
Ebû Nasr es-Sabbâ¤ (400-477/1009-1084), Ebû Sad Abdurrahman el-
Mütevelli (426-478/1034-1085), Ebu’l-Kâsım Ali ed-Debbûsî (ö.
482/1089), Ebû Abdullah Hüseyin et-Taberî (ö. 498/1104), Kadı Ebû
Muhammed Abdulvahhâb efl-fiîrâzî (ö. 500/1106), ‹mam Gazâlî (ö.
505/1111) gibi âlimler müderrislik yapm›fllardır.39

Nizâmiye Medreseleri birçok alanda kendinden sonra kurulan med-
reselere model olmufltur. Bu alanlardan birisi de açılan medreselerin ih-
tiyaçlarının karfl›lanması amacıyla kurulan vakıflardır. Ancak Nizâmiye
medreseleri vakıf medreseleri de¤il devlet medreseleri olarak telakki
edilmelidir.40 Çünkü medresenin her türlü masrafının karfl›lanması için
vakıfları bizzat Nizâmülmülk tesis etmifltir.41 Bu vakıfların devlet eliy-
le kurulmufl olması ve ö¤retimin meccânen (ücretsiz) sürdürülmesi Ni-
zâmiye medreselerinin orijinalli¤ini bir kez daha gözler önüne sermek-
tedir.42

Nizâmiye Medreseleri’nin Kurulufl Amaçları ve Misyonu

Nizâmiye medreseleri açılmadan önce ‹slâm dünyasının içinde bu-
lundu¤u siyasi ve mezhebi buhranlardan kısaca bahsetmifltik. Genel bir
ifade kullanmak gerekirse medreselerin kuruluflu temelde dini sebeple-
re dayanır.43 Nizâmiye medreseleri için de bu genelleme kabul görmek-
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37 Arazinin gaspla alınması meselesi, üzerinde düflünülmesi gereken bir problem olarak
durmaktadır. Her ne kadar Ba¤dat’taki medresenin yapılması için, arazi üzerinde bulu-
nan bazı binaların yıktırıld›¤› ve arazinin istimlâk edildi¤i bilgisi kaynaklarda geçse de,
bunun devlet tarafından arazi sakinlerinin hakkını vermemek suretiyle zorla yapıld›¤›
anlafl›lmamalıdır.

38 Kırpık, s. 54.

39 Medresede ders veren müderrislerin kısa biyografileri için bkz. Talas, s. 75-93; Kırpık,
s. 109-128.

40 Ersoy Tafldemirci, “Medreselerin Do¤ufl Kaynakları ve ‹lk Zamanları”, E.Ü. Sos. Bil. Der-
gisi, Kayseri, 1989, II, s. 274.

41 Çelebi, s. 375.

42 Turan, s. 237; ‹brahim Sarıçam & Seyfettin Erflahin, ‹slâm medeniyeti Tarihi, Ankara:
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2012, s. 132.

43 Tafldemirci, s. 274.



tedir. Ancak Nizâmiye Medreseleri’nin kuruldu¤u ortam düflünüldü-
¤ünde yalnızca dini gayelerle kurulmad›¤› anlafl›lacaktır. Bu medresele-
rin kuruluflunun ana gayesi; Sünnî ‹slâm dünyasının en büyük siyasi gü-
cü ve hâmîsi olan Selçuklu Devleti’ni gayri Sünnî görüfller karfl›sında
korumak, fiiî ve Batınî söylemleri bertaraf edip Sünnîli¤i güçlendir-
mek44 ve yaymaktır.45

Selçuklu Devleti hiçbir zaman belli bir mezhebe karfl› olumsuz po-
litika gütmemifl, tüm halkını mezhebi ne olursa olsun kuflatıcı bir an-
layıflla yönetmifltir. Örne¤in, Selçuklu Sultanları fiiî imamların türbele-
rini ziyaret etmifller, düzenlenen ayin ve merasimlere kat›lm›fllardır.46

Ancak devletin aleyhine ifllerde bulunan, Gulât-ı fiiâ denilen müfrit fii-
îler’e ve Batınîler’e karfl› da hükümdarların aynı muameleyi gösterme-
si beklenemezdi. Nizâmülmülk bu gurupların faaliyetlerinin ne derece
tehlikeli oldu¤unun bilincinde idi ve nitekim bu konudaki düflünceleri-
ni eserinde açıkça beyan etmifltir.47

Selçuklular’ın Sünnî olmayan mezheplere karfl› takındıkları tavrı
belirleyen ölçütler, Seyfullah Kara’nın tespitine göre flöyledir:

1. ‹slâm inancını bozacak derecede afl›r›itikâdî sapmalar gösterme-
meli,

2. Müslüman halkın huzurunu bozacak saldırgan davran›fllar sergi-
lememeli,

3. ‹slâm dünyasına hâkim olmak için siyasi düflünceler taflımamalı
ve buna yönelik eylemler yapmamalı,

Selçuklu devleti çatısı altında yafladıkları halde baflka devletler he-
sabına çal›flmak suretiyle vatana ihanet etmemeli.48
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44 Kırpık, s. 29.

45 Kafeso¤lu, s. 174; Do¤ufltan Günümüze Büyük ‹slâm Tarihi 1-14, ed. Hakkı Dursun
Yıldız, ‹stanbul: ça¤ Yayınları, 1989, c. XIV, s. 82; Talas, s. 68, Kara, Selçuklular’ın Di-
ni Serüveni Türkiye’nin Dini Yapısının Tarihsel Arka Plânı, ‹stanbul: fiema Yayınevi,
2006, s. 616; 111-112; Yazıcı, s. 335; Ayfle Dudu Kuflçu, “Ortado¤u’da fii’î-Sünnî Mü-
cadelesinde Selçuklu ve Zengî Medreselerinin Yeri”, Akademik Ortado¤u Dergisi, An-
kara, 2008, II- 4, s. 36.

46 Turan, s. 225.

47 Nizâmülmülk, Siyâsetnâme, çev. Nurettin Bayburtlugil, ‹stanbul: Dergâh Yayınları,
2013, s. 204, 205, 247, 248.

48 Kara, “Selçuklu Türkleri’nin Mezhepler Arası Barıflı sa¤lamaya Yaptıkları Katkılar”, s. 383.



‹flte bu ilkelere aykırı hareketlerde bulunan mezheplerle mücadele
ederek devletin çıkarlarını korumak amacıyla Nizâmiye Medreseleri
aç›lm›fltır.

Nizâmiyelerin kuruluflunun belirtti¤imiz temel amacı d›fl›nda, ço-
¤unlukla bu amaçla ilintili olan di¤er sebeplerini flöyle sıralayabiliriz:

Sınırları genifllemekte olan Selçuklu Devleti’nin ihtiyaç duydu¤u,
devletin menfaatine çal›flacak bürokrat ve memurları yetifltirmek.49 Ni-
zâmülmülk, devlet aleyhine çal›flan guruplarla mücadele edebilmek için
devlete gönülden ba¤lı ve sadakatle hizmet edecek elemanlar yetifltir-
mek gerekti¤ini çok iyi biliyordu. Nizâmiye Medreselerinden mezun
olan ö¤rencileri araflt›rd›¤›mızda, bu ö¤rencilerin ‹slâm dünyasında iti-
bar görmüfl, saygınlık kazlanm›fl ve büyük ifller baflarmıfl kifliler oldu¤u-
nu görmekteyiz. Nitekim birço¤u mezun olduktan sonra devletin çeflitli
kademelerinde önemli görevlerde bulunmufllardır.50 Örne¤in; ‹bn Tu-
mert, Ebû Bekr ‹bn Arâbi, ‹bn Asâkir ed-Dımeflkî, Hasan b. Saîd Ebû
Ali efl-fiâtânî, Ebû Menâkib el-Cüveynî, Ebû Abdullah el-‹sfehânî gibi
isimler, kadılıktan müftili¤e, müftilikten özel dan›flmanlı¤a, kütüphane
müdürlü¤ünden, vakıflar müfetti¤li¤ine kadar çeflitli konumlara yüksel-
mifllerdir.51 Nizâmiye Medreseleri bu fonksiyonu sayesinde ulema sınıfı
ile saray yetkililerini bir araya getirmifltir.52

Âlimleri görev ve maaflla medreselere bafllamak suretiyle devlete
karfl› tehdit unsuru olmalarının önüne geçmek. Nizâmülmülk’ün bu
amaç do¤rultusunda medrese açmasını, ilim adamlarını ve ilmi siyasi
emellere alet etmek olarak yorumlanmaktadır.53 Ancak o günün ko¤ul-
ları dikkate alınd›¤›nda devletin bekâsı ve Sünnî politikanın gayri Sün-
nî fikirler karfl›sında ayakta kalabilmesi adına bu davran›flın çok yerin-
de oldu¤u anlafl›lacaktır.
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49 Kuflçu, s. 36.

50 Acar, “Selçuklu Medreseleri Ve ‹slâm Kültür ve Medeniyetine Kazandırdıkları”, s. 361.

51 Nizâmiye mezunu meflhur ö¤rencilerin kısa biyografileri için bkz. Talas, 97-116; Ö¤re-
tim üyeleri ve ö¤rencileri için ayrıca bkz. Kırpık, 109-128.

52 Omid Safi, “Büyük Selçuklular’da Devlet Toplum ‹liflkisi”, Türkler Ansiklopedisi, Anka-
ra: Yeni Türkiye Yayınları, 2002, 1-21, c. V, s. 358.

53 Suat Kaymak, Eriflim Tarihi: 30.04.2014, http://www.mediafire.com/view/?tcix-
hreh6addcw3



Halka dinini ö¤retecek din adamı yetifltirmek. Medreselerin kurulu-
flunun temelinde dini sebeplerin yatt›¤›nı daha önce belirtmifltik. Nizâ-
miye medreseleri de bu amaca hizmet etmekle halkı farklı dini ve mez-
hebi görüfllerden uzak tutarak kafa karıflıklı¤ına mani olmaya çal›fl-
m›fltır.54

Fakir ö¤rencilerin e¤itim alarak topluma kazandırılmalarını sa¤la-
mak. Devlet eliyle kurulan55 Nizâmiye Medreseleri’nin en özgün taraf-
larından biri de vakfiyesinden müderrislere ve di¤er görevlilere yapılan
ödemeler d›fl›nda ö¤rencilere de bir miktar burs verilmesidir.56

Nizâmülmülk âlimlerin ve ö¤rencilerin önceki dönemlerde devlet-
ten maddî destek görmemelerini devlete isyan sebebi olarak görüyor ve
kendi devrinde bunun önüne geçme istiyordu. Nizâmiye’de ö¤renciler
yatılı olarak kalıyorlar ve aldıkları burs sayesinde geçim derdine düfl-
meyerek ilmi çal›flmalara daha fazla zaman ayırma imkânı buluyor-
lardı.57 Böylelikle fakir ö¤rencilerin de ilmi sahada etkin olmaları sa¤l-
lanm›fl ve e¤itimde fırsat eflitli¤i gerçeklefltirilmifl oluyordu.58

Sünnî mezhepler arası dengeyi sa¤lamak. Tu¤rul Bey zamanında
vezir Amîdülmülk Efl’arîler’e karfl›, esasında siyasi rakipleriyle müca-
dele maksadıyla, olumsuz politikalar yürütüyordu. Bu durum Efl’arî
âlimlerin ülkeyi terk etmelerine varacak kadar rahatsız edici bir boyuta
ulaflm›fltı.59

Nizâmülmülk vezir olunca, kendisi de bir Efl’arî-fiafiî olarak bu
durumun önüne geçmeye çal›flm›fl, ancak bunu yaparken di¤er Sünnî
mezheplere Amîdülmülk’ün davran›flında oldu¤u gibi haksız bir tu-
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54 Kuflçu, s. 36.

55 Nizâmiye medreseleri bizzat devlet adamları tarafından kurulması ve devlet himayesi
görmesi açısından farklı bir öneme sahip olsa da bu alanda ilk de¤ildir. Nitekim Kara-
hanl›lar döneminde de devlet tarafından açılan medreselerin varl›¤›ndan söz edilmek-
tedir. Bkz. Cahid Baltacı, XV-XVII. Yüzy›llarda Osmanlı Medreseleri, ‹stanbul: ‹rfan Mat-
baası, 1976, s. 5.

56 Ali Öngül, “Selçuklular’da E¤itim Faaliyetleri ve Yetiflen ‹lim Adamlarına Genel Bir Ba-
k›fl”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Manisa, 2003, c. I-2, s. 70; Çelebi,
s. 301.

57 Kırpık, s. 35-36.

58 Yazıcı, s. 335; Kırpık, s. 35.

59 Turan, s. 223-224.



tum sergilememifltir.60 Nizamülmülk’ün kurdu¤u medreselere fiafiî
müderrisler atamıfl olması, sarayında onlara hürmet etmesi Sünnî mez-
hepler içinde Efl’arî-fiafiî gelene¤i benimseyip daha fazla destekledi-
¤ini göstermektedir.61 Ancak bu di¤er mezheplere olumsuz tavırlar
sergiledi¤i veya onların yayılmalarını engelledi¤i anlamına gelme-
mektedir. Nitekim Nizâmiyeler’le aynı dönemde Hanefî mezhebine
göre e¤itim veren medreseler de aç›lm›fltır.62 Ayrıca Selçuklu Sultan-
larının bizzat kendileri Hanefi mezhebine mensupturlar. Her ne kadar
Alparslan, vezirinin fiafiî olmasından memnuniyetsizlik duysa da63

ona engel olmam›fl, faaliyetlerini Hanefili¤e karfl› bir tehdit unsuru
olarak de¤erlendirmemifltir.

Nizamiye Medreseleri’nin Sünnî/Efl’arî fakihler ve kelamcıların
yaptıkları vaazlar ile yeni kavgalara sebebiyet verdi¤ini, dolayısıyla
Batınî fikirlerle mücadelede pek baflar›lı olamad›¤›nı iddia edenler bu-
lunmaktadır.64 Bu iddia kabul edildi¤i takdirde Sünnî mezhepler arası
kavgaların Selçuklular’ın do¤du¤u ortamda Nizâmiye Medreseleri he-
nüz açılmadan önce de var oldu¤u hususu görmezden gelinmifl oluna-
caktır.65

Son olarak Nizâmiye Medreseleri’nin kendilerinden sonra aç›lm›fl
medreselere ve Selçuklu mirası üzerine kurulan çeflitli devletlere, üst-
lendi¤i misyon bakımından örneklik teflkil etti¤ini belirtilmesi gerekir.
Bu devletler arasında Kirman, Suriye, Irak ve Türkiye Selçukluları ile
fiam, Erbil, Azerbaycan ve Fars Atabeylikleri devletleri sayılabilir.66

Selçuklular’dan önce fiiî ideolojilerle mücadele vazifesi Gazneniler’de
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60 Âlimlere karfl› çok hürmetkâr olufluna dair bir örnek için bkz. Kırpık, s. 43.

61 Kırpık, s. 42.

62 Ocak, “Nizâmiye Medreseleri ve Büyük Selçuklular’da E¤itim”, Türkler Ansiklopedisi,
Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002, 1-21, c. V, s. 724.

63 Nizâmülmülk, s. 111-112.

64 Mehmet Nadir Özdemir, “Abbasi Halifeleri ile Büyük Selçuklu Sultanları Arasındaki Mü-
nasebetler”, Türkiyat Araflt›rmaları Dergisi, Konya, 2008, XXIV, s. 350

65 Selçuklular’dan önce fiiî-Sünnî anlaflmazlıkları d›fl›nda ayrıca Efl’arî-Kerrâmî, Hanbelî-Mu-
tezilî, Hanefî-fiafiî guruplar arasında silahlı çatıflmaya varan mücadeleler yaflanmak-
taydı. Bu mücadeleler hakkında genifl bilgi için bkz. Kara, Büyük Selçuklular ve Mez-
hep Kavgaları, ‹stanbul: ‹z Yayıncılık, 2009.

66 Kuflçu, s. 37.



idi. Selçuklular’dan sonra ise bu vazifeyi Eyyübîler üstlenmifltir. Nite-
kim Nureddin Zengî, Bâtınîler’e karfl› Sünnîli¤i güçlendirmek mak-
sadıyla birçok medrese açmıfl ve ihtiyaçlarının karfl›lanması için
vakıflar kurmufltur. Nureddin’den sonra Selâhaddîn Eyyûbî de aynı si-
yaseti takip etmifltir.67

Sonuç

Bu tebli¤de Nizâmiye Medreseleri’nin açıld›¤› dönemde yaflanan
birtakım sorunlar ve adı geçen kurumların Kurulufl amaçlarının bu so-
runlara ba¤lı olarak düflünülmesi gerekti¤ini ifade edilmeye çal›flıldı.
Medreselerde ö¤rencilere tanınan imkânlar, verilen e¤itim, bu e¤itim
neticesinde yetiflen ö¤renciler ve onları yetifltiren büyük âlimler, bütün-
cül bir yaklafl›mla de¤erlendirildi¤inde bu medreselerin bir gayeye ma-
tuf olarak kuruldu¤u sonucu rahatlıkla görülecektir.

Nizâmiye Medreseleri’nin Sünnî olmayan ideolojilerle mücadelede
ve Sünnîli¤in yaygınlık kazanmasında ne derece etkili oldu¤u sonraki
devletlere ve medreselere etkilerine bakılarak anlafl›lacaktır. Büyük Sel-
çuklu bakiyesi devletlerin, ehl-i sünnet inancını tehlikeye sokacak her
türlü fikir ve bunların savunucularıyla mücadele etmede Selçuklular’ın
takip etti¤i politikayı sürdürdükleri görülmektedir. Özellikle Eyyûbî hü-
kümdarları bu konuda büyük gayret sarf etmifller, fethettikleri bölgeler-
de, Selçuklular’ın öncülük etti¤i, fakat tamamlayamad›¤› Sünnilefltirme
politikasını ço¤unlukla gerçeklefltirmifllerdir. Bunun en somut örne¤i
ise, Fatımîler için önemi büyük olan Mısır’ın medreselerle donatılması
ve Sünnîlefltirilmesidir.

Bu mücadelenin yalnızca ilim adamları ve halk nezdinde de¤il de
devlet bazında yap›lm›fl olması, etkisini daha da artt›rm›fltır. Nizâmi-
yeler’de yetiflen ö¤renciler, gittikleri bölgelerde aynı politikayı sür-
dürmüfller, her türlü sapkın fikirlerle mücadele edip halka Sünnili¤i
yaymaya çal›flm›fllardır. Belki de bugün Sünni akideyi benimsemifl
bölgeler, bu durumu Selçuklu hükümdarları ile Nizâmülmülk’e borç-
ludurlar.
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67 Ramazan fieflen, Salâhaddîn Devrinde Eyyûbîler Devleti, ‹stanbul: Edebiyat Fakültesi
Basımevi, 1983, s. 247.
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“AHMET YESEVÎ’N‹N ORTA ASYA’DA D‹N E⁄‹T‹M‹

VE Ö⁄RET‹M‹NDEK‹ ETK‹S‹”

‹BRAH‹M ÖZDEM‹R

(ÇANAKKALE 18 MAYIS ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹ 1. SINIF,

E⁄‹T‹M B‹L‹MLER‹ ENST‹TÜSÜ E⁄‹T‹M YÖNET‹M‹ TEfiR‹F‹
PLANLAMASI VE EKONOM‹ BÖLÜMÜ YÜKSEK L‹SANS Ö⁄RENC‹S‹)

Girifl

Türk-‹slâm gönül ve düflünce dünyasının manevi mimarı, Türk-‹s-
lâm kültür ve medeniyetinin abide flahsiyeti, mutasavvıf, flair, mürflid,
e¤itimci, Pir-i Türkistan, Hazret-i Sultan, Hoca Ahmet Yesevî. Bu bü-
yük e¤itimcinin yetifltirdi¤i dervifller, Horasan Erenleri ve Alperenler
olmufllar, Pir-i Türkistan’ın ilim oca¤›ndan aldıkları korla Orta As-
ya’da, Anadolu’da, Rumeli’de yeni ilim ocakları yakıp Türk Müslü-
manl›¤›nı genifl co¤rafyalara yaymıfllardır.

Biz bu sunumumuzda, ‹slâm’la flereflenmifl Türk Milletinin gönlün-
de taht kuran Hoca Ahmet Yesevî’nin, Orta Asya’daki din e¤itimi ve
ö¤retimi ile ilgili faaliyetlerini açıklamak için, öncelikle Orta Asya’nın
Hoca Ahmet Yesevî dönemi ve öncesi dini durumunu genel hatlarıyla
belirlemeye çal›flaca¤›z. Ardından E¤itimci flahsiyetinin ve fikirlerinin
oluflum sürecine yani hayatına kısaca de¤inerek bu bilgiler çerçevesin-
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de, Pir-i Türkistan’ın din e¤itimi için yapt›¤› çal›flmaları ve tesirlerini
açıklamaya çal›flaca¤›z.

Dönemin Dini Duruma Genel Bakıfl

X. yüzyılın ilk yarısında Kaflgar ve Balasagun çevresinde ‹slâmiyet
büyük oranda yay›lm›fl XI. Yüzyılın ortalarına gelindi¤inde Türk dün-
yasının en genifl bölgeleri ‹slâm’ın tesir sahası içerisine girmifl ve ‹slâm-
laflm›fltı. Dolayısıyla Ahmet Yesevî’nin çocuklu¤unun geçti¤i daha son-
rada irflâd faaliyetlerini yürüttü¤ü Yesi halkı da ondan en az bir buçuk
asır önce ‹slâm’ı kabul etmifltir.1

Kaynaklar incelendi¤inde, Ahmet Yesevî’nin din e¤itimi yapmaya
elveriflli bir ortamda dünyaya geldi¤i anlafl›lmaktadır. Çünkü hâli
hazırda Orta Asya’da ‹slâmîyet yayılamaya bafllanm›fltı.

Orta Asya’da ‹slâmîyet’in yayılmaya bafllanmasıyla birlikte hicri II.
(Miladi VIII.) asırdan itibaren bölgede zâhid ve Sûfilik de görülmeye
bafllam›fltır.2 Ondan yaklafl›k iki buçuk asır önce yaflayan Hallac-ı Man-
sûr (Ö. 309)’un bu bölgelerde, kendi derviflleriyle birlikte tebli¤ faali-
yetlerinde bulundu¤unu görüyoruz.3 Ancak daha öncekiler, kuvvetli bir
flekilde, Fars kültürünün etkisi altında kalm›fllar ve eserlerini Farsça ola-
rak vermifllerdir.4 Yesevî’den önce Türkler arasında Sûfilik ve din ö¤-
retmenleri olmufltu ama onlar, eski Türk düflüncesi ve kültürü zeminin-
de ‹slâm’ı ö¤retmenin ve topluma sunmanın yeni yöntem ve ö¤retimini
oluflturamam›fllardı.5 Bu ba¤lamda düflünüldü¤ünde, Ahmet Yesevî ön-
cesinde ‹slâmîyet’in Orta Asya da yayıld›¤›nı fakat din e¤itiminin yeter-
li düzeye ulaflmad›¤›nı bunun nedeninin de dil ve kültür ba¤›nın kurula-
mamasından ve toplumun yapısına uygun e¤itim yöntemlerinin buluna-
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3 Kemal Eraslan, “Ahmed-i Yesevî”, Yesevilik Bilgisi, ed. Cemâl Kurnaz, Mustafa Tatcı,
Ankara: MEB Yayınları, 2000, s. 99.

4 Kemal Eraslan, a.g.e., s. 125.

5 Dosay Kencetay, “Hoca Ahmet Yesevî’nin Türk-‹slâm Anlay›fl›ndaki Yeri” Orta Asya’da
‹slâm, ed. Muhammed Savafl Kavaslı, Ankara- Türkistan: Hoca Ahmet Yesevi Türk-Ka-
zak Üniversitesi, 2012, Cilt II, s. 773.



mamasından kaynakland›¤›nı söyleyebiliriz. Yesevî’nin irflâd faaliyet-
lerine ba¤layaca¤› ortamın da, daha önceden bir takım faaliyetlerin bu-
rada yap›lm›fl fakat bunların etkisiz ve yetersiz kalm›fl olmasından do-
layı irflad için bir hayli elveriflli ve buna hazır bir ortam oldu¤u söylene-
bilir. Eraslan’a göre; Ahmed-i Yesevî’nin Yesi’de irflada bafllad›¤› sıra
Türkistân da, Yedisu havalisinde kuvvetli bir ‹slâmlaflma cereyanı
yanında ‹slâm ülkelerinin her tarafına yayılan bir ‹slâm’la flereflenme
akımı da mevcuttu. Medreselerin yanında kurulan tekkeler Tasavvuf ce-
reyanının, dolayısıyla bir takım tarikatların merkezi durumundaydı. Yi-
ne bu yıllarda Mâverâünnehir’i idaresi altında birlefltiren sultan Sencer
vefat etmifl (hicrî 532/ milâdi 1157), Hârzemflâhlar kuvvetli bir devlet
haline gelmeye bafllam›fltı. Bu uygun flartlar altında Ahmed-i Yesevî,
Sir-derya havalisinde, Seyhûn’un ötesindeki bozkırlarda yaflayan yarı
göçebe Türkler arasında kuvvetli bir nüfuz sahibi olmufltu.6

Ahmed Yesevî’nin Hayatı ve Unvanları:

Türk ‹slâm Medeniyetinin oluflumunda dönüm noktasını teflkil
eden, eski Tük düflünce sisteminde de iman-ı nur ile yeni de¤erler âle-
mini aflan Hoca Ahmed Yesevî, halkın hafızasında ve tarih sayfalarında
derin iz bırakm›fltır. Yesevî’ yi tarihi kaynaklar, “Sultan-ı Arifin”, “Sul-
tan-ı Türk”, “ Ahmed-i Sânî”, Asitane-ı Saadet”, “Kutbül Aktab”, “fiey-
hül Meflayih”, “Hz. Sultan Hoca Ahmed Yesevî” olarak tanımlamak-
tadır.7 Kencetay’ın sayd›¤› bu unvanların yanında Hoca Ahmed Yese-
vî’ ye Hâce unvanı da halk tarafından verilmifltir. Eraslan’ın belirti¤ine
göre; Sayram’da ‹mam Muhammed b. Ali neslinden gelenlere hâce de-
nildi¤i gibi onlara ba¤lı olanlara da aynı isim veriliyordu. Ahmed Yese-
vî de bu silsileye ba¤lı oldu¤u için Hâce Ahmed, Hâce Ahmed Yesevî,
Kul Hâce Ahmed flekillerinde anılmaktadır.8 Bu unvanların yanı sıra
kaynaklar incelendi¤inde “Pir-i Türkistan”, “Hâce-i Türkistan”, “Haz-
ret-i Sultan” olarak da anılmaktadır.

Ahmet Yesevî edebî flahsiyetinden ziyade fikrî flahsiyetiyle, tarihî
hayatından ziyade menkıbevî hayatıyla Orta Asya Türk dünyasının en
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büyük ismidir. Onun gibi genifl bir sahada ve asırlarca tesirini devam et-
tirebilmifl bir baflka flahsiyet gösterebilmek mümkün de¤ildir.9

Hayatıyla ilgili Menkıbevî rivayetlerin ço¤unlukta oldu¤unu söyle-
yebiliriz. Literatürümüzde Fuad Köprülü, “Türk Edebiyatında ‹lk Muta-
savvıflar” adlı eseriyle bu konuda ilk çal›flmaları yapan kifli olarak kar-
fl›mıza çıkmaktadır. Bu anlamda Fuad Köprülü, bu eseriyle bu alanda
çal›flma yapan birçok ilim insanına kaynaklık etmifltir.10

Do¤um tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber, XI.yy’ın ikinci
yarısında, Batı Türkistan’da bulunan Sayram kasabasında dünyaya gel-
mifltir. Babası Sayram’ın en ünlü flahsiyetlerinden olan fleyh ‹bra-
him’dir. Anne ve babasının vefatı üzerine ablası ile beraber Yesi flehri-
ne giden Ahmet Yesevî burada Arslan Baba’dan dersler alm›fl ve mane-
vî anlamda mertebeler atlam›fltır. Arslan Baba’nın ölümü üzerine Buha-
ra’ya giden Ahmet Yesevî burada fleyh Yusuf-i Hemedâni’den dersler
alm›fl, zâhir ve bâtın ilimlerinde yetkin hale gelerek fleyh’in üçüncü Ha-
lifesi konumuna gelmifltir. fleyh’in ölümü üzerine Yesi flehrine tekrar
dönüp irflâd yolunu seçmifltir. Hanefi Mezhebinden olan Ahmet Yesevî,
‹lk Türk tarikatı olan Yesevilik ’in temelini atan, kendine has ilim anla-
y›fl› ve ö¤retileri olan önemli bir Türk mutasavvıfı ve e¤itimcisidir.

Ahmet Yesevî altmıfl üç yafl›na geldi¤inde gelene¤ie uyarak tekke-
sinin avlusunda müridlerine bir çilehâne hazırlatır, vefatına kadar bura-
da ibadet ve riyâzetle meflgul olur. Çilehanede ne kadar kald›¤› belli de-
¤ildir, fakat ölünceye kadar buradan çıkmad›¤› ve hücrede vefat etti¤i
muhakkaktır. Do¤um tarihi bilinmedi¤inden kaç yıl yaflad›¤› hususunda
da kesin bir fley söylemek mümkün de¤ildir.11

Eserleri ise, baflta Divan-ı Hikmet’tir. Divan-ı Hikmet’in Ahmet
Yesevî’nin fliirleri oldu¤u bilinmektedir. Ancak bu fliirlerin Ahmet Ye-
sevî tarafından sözlü kültürün yaygın olması sebebiyle sözlü olarak söy-
lendi¤i, kitap haline gelmesinin birkaç asır sonra gerçekleflti¤i hususun-
da görüfller vardır. Bu konuda Göçgün flu ifadelere yer vermektedir: 12.
Yüzyılın sade, tabiî Türkçesi ve hece vezni ile hikmetli fliirler söyleyen
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2012.
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Hoca Ahmet Yesevî, eserlerini bir bütün hâlinde bir araya getirmemifl-
tir. Nihayet 15. ve 16. Yüzyıllarda, gayet ince duyufl ve düflünüflün ifa-
desi olan hikmet yüklü bu fliirler, Divan-ı hikmet adını taflıyan “fiiir
mecmuası” nda topllanm›fltır.12 “Fakrnâme” adlı eserin de Ahmet Yese-
vî’ ye ait müstakil bir eser oldu¤una dair görüfller olmakla birlikte onu,
müstakil bir risâleden çok Divan-ı Hikmetin mensur bir mukaddimesi
durumunda görenler de bulunmaktadır.13 Ayrıca “risale” adlı bilinme-
yen bir eserinin de oldu¤u Carmuhammed-ulı tarafından belirtilmifltir.14

E¤itimci Kiflili¤i, Çal›flmaları ve Metotları:

Gerek “Divan-ı Hikmet” adlı eseri gerekse kendisinden bahseden
kaynaklar tarand›¤›nda Hoca Ahmet Yesevî, karfl›mıza bazen muta-
savvıf, bazen din bilgini, bazen flair, bazen nasihatçi ve bazen melâmet
kisvesiyle çıkar. Bütün bu veçhelerin tek ve de¤iflmez tarafı e¤itimcili-
¤idir.15

Ahmet Yesevî’nin e¤itici flahsiyetini oluflturan düflünce kategorile-
rinden birisi ‹slâm’ın tasavvufî yorumudur demek mümkündür. Ahmet
Yesevî’nin e¤itici flahsiyetini oluflturan ikinci ana kaynak, Türk kültür
dünyasından gelen bilgi, düflünce, gelenek ve uygulamaları kapsamak-
tadır.16 Özetle, Ahmet Yesevî’nin pedagojik flahsiyetini, ‹slâmiyet ve
Türk kültürü uyumunun sonucu oluflan de¤erlerin oluflturdu¤unu belir-
tebiliriz.

Arapça ve Farsçaya derin vukufuna ra¤men “Hikmet’lerini” Türk-
çe ifade eden Yesevî, yaflad›¤› cemiyetten kendisini ayrı görmeyen çok
kültürlü bir kiflidir. Ona göre cemiyete düflünceleriyle yön verenler, ya-
flayıfllarıyla da örnek olmalıdırlar.17 O, ilim yücelifline ra¤men, halk sa-
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12 Önder Göçgün, “Destan Rivâyetleri” Ne Dayal› Hayat› ve Hikmet Yüklü Edebi Hüviyeti
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ed. Cemâl Kurnaz, Mustafa Tatcı, Ankara: MEB Yayınları, 2000, s. 165.
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yat Araflt›rmaları Enstitüsü Dergisi, 1, s. 22.

17 ‹smail Yakıt, a.g.e., s. 165.



delifline inmenin sırrına ermiflti. Zira bu hanîf dinin Peygamberi (s.a.v)
ümmetine “insanlara, anlayacakları tarzda hitap etmeleri”ni emrediyor-
du.18 Bu ba¤lamda düflündü¤ümüze Ahmet Yesevî karfl›mıza büyük bir
e¤itimci olarak çıkmaktadır. Çünkü kulland›¤› e¤itim dili halkın anlaya-
bilece¤i bir sadeliktedir, ayrıca e¤itimciler rol model olan kimselerdir.
Yaflay›flıyla ve uygulamalarıyla e¤itim verdi¤i bireylere örnek olmufl,
bu sayede bilgilerin kalıcı olmasına ve pratik ya¤ama transfer edilmesi-
ne de katkıda bulunmufltur. Bunu destekleyen en büyük çıkarımımız ise,
günümüz Orta Asya’sında hikmetlerin hala ezbere biliniyor olması ve
Yesevî’nin ö¤retilerinin hala canlı olarak karfl›mızda durmasıdır.

Ahmed-i Yesevî, göçebe Türklere ‹slâmiyet’i ve tasavvuf anlay›fl›nı
onların dili ile anlatarak benimsetip ‹slâm dininin ahlakî prensiplerini
Türk kültürü içerisinde eriterek veren, ilk Türk tarikatının kurucusu ve
Türk Müslümanl›¤›nın ilk mühim temsilcisidir.19 Ahmet Yesevî Türk
Müslümanl›¤›’nın oluflup, geliflmesinde ve bu do¤rultuda toplumun e¤i-
tilmesinde öncü olmufltur. Türk Müslümanl›¤› konusunda Kencetay flu
ifadelere yer veriyor; ‹slâm’ın gerçe¤i birdir ama her kültürün dil, dün-
ya görüfl ilkeleri ile de¤iflik co¤rafik ve iklim flartlarında, farklı siyasi,
hukuki, sosyal kurumları ve ekonomik özelliklerine göre Müslümanlık
anlayı¤ ve kalıplarının olması do¤aldır. Bu, din-kültür veya ‹slâm-millî
gelenekler iliflkisinden kaynaklanan olgudur.20

Türk Müslümanl›¤›’nın ilk büyük temsilcisi Hoca Ahmed-i Yese-
vî’dir. Hoca Ahmed-i Yesevî, ya¤ad›¤› co¤rafya da ‹slâmiyetle karfl›la-
flan konar-göçer Türklere, bu yeni dinin prensiplerini, onların anlay›fl›nı
ve hayat flartlarını dikkate alarak ö¤retmeye ve benimsetmeye çal›fl-
m›fltır.21 Görüldü¤ü gibi Yesevî, örfî ve kültürel özellikler temelinde ‹s-
lâm’ı ö¤retmenin sırrına eriflmifl bir e¤itimci olarak karfl›mıza çıkmak-
tadır. Bu da onun ne derecede büyük bir e¤itimci oldu¤unu göstermek-
tedir. Çünkü e¤itimci, e¤itim faaliyetlerinde bulunaca¤› kitlenin özellik-
lerini iyi bilmeli, o bireylere uygun e¤itim faaliyetlerinde bulunmalıdır.
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Bireylerin hazırbulunuflluk seviyeleri, kültürel özellikleri ve ön ö¤ren-
meleri, e¤itim metodlarının da belirlenmesinde son derecede önemli bir
faktördür.

Bir mürflit, mutasavvıf ve e¤itimci olan Ahmet Yesevî Hazretleri,
halka anlayaca¤› seviye ve duru bir dil ile dinin hükümlerini, tasavvuf
esaslarını, tarikatın adap ve erkânını ö¤retmeye çal›flm›fl, ‹slâmîyet’i
Türklere sevdirmeyi bafllıca gaye edinmifltir. Hitap etti¤i kitleyi iyi
tanıyan, halkın ihtiyaçlarını bilen, seçti¤i dil, üslup ve metotlarla çok
önemli bir e¤itimci oldu¤u aflikâr olan Ahmet Yesevî, hikmetleri, nasi-
hatleri ve sohbetleriyle halka dinî e¤itim vermifltir. Yetifltirdi¤i talebe-
ler, bütün Türk yurtlarına da¤ılarak Alperenler, Horasan Erenleri, Gazi
Dervifller olmufllar, ‹slâm Dinini Türk co¤rafyasına yayarak, Türk kül-
tür ve düflünce dünyasına yön vermifllerdir.

Ahmet Yesevî’nin din e¤itimi ile ilgili çal›flmalarını, modern e¤itim
perspektifinden yani hedef, içerik (muhteva), e¤itim durumları (metot)
ö¤eleriyle de¤erlendirmenin uygun oldu¤unu düflünüyoruz. Öncelikle
hedef boyutunu ele alırsak; Ahmet Yesevî’nin hedefi Türklere ‹slâm
Dinini ö¤retmek, onların millî kimliklerini de muhafaza ederek bu yüce
dini kabul etmelerini, ‹slâm dininin emir ve yasaklarına uymalarını sa¤-
lamak, Ehl-i sünnet akidesini yaymak ve yerlefltirmektir.

Ahmet Yesevî, Müslümanl›¤›n flart ve kurallarını, imanla ilgili hu-
suslarını ahlâki de¤erlerini eski Türk töre, gelenek ve ahlak sistemiyle
ba¤dafltıran, çevresindeki gittikçe geniflleyen halkaya kolaylıkla kabul
ettirebilen güçlü bir flahsiyettir.22 O. Allah’ın varl›¤› ve birli¤ine, ‹slâm
dininin özüne ters düflmeyen eski Türk Milli geleneklerini dıfllamam›fl,
onları müsamaha ile karfl›lam›fl, onların Türk- ‹slâm kültürüne renk ka-
tacak flekilde mana ve de¤er kazanmasını temin etmifltir. Onun bu me-
todu, Türklerin büyük bir zorluk çekmeden Müslüman olmalarını temin
etti¤i gibi Türklüklerini kaybetmemelerini de sa¤lam›fltır.23

Arap örfünü ‹slâmî bir vecibeymifl gibi anlayıp anlatanlara muka-
bil Yesevî, Arap örfüyle ‹slâmî vecibeleri birbirinden ayırarak Arap ör-
fünden gelen bazı gelenekler yerine Türk örfünü koymufl ve bu pers-
pektif içinde ‹slâm’ın üniversal ve kuflatıcı mesajına uygun hareket et-
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mifltir.24 Bizzat Divan-ı Hikmet’te yer alan Hikmetlere bakt›¤›mızda da
Türklükle ‹slâmiyet’in uyumlu bir kaynaflmasını rahatlıkla görebiliriz.25

Buradan hareketle, Ahmet Yesevî’nin hoflgörülü davranıp, kültürel
özellikler temelinde önce oryantasyon sürecinin baflar›lı bir flekilde at-
latılıp toplumsal de¤iflmenin temellerinin atıld›¤›nı söyleyebiliriz. Çün-
kü Ahmet Yesevî’nin e¤itim anlay›fl›, hoflgörü ve saygı temellidir. Bu
da halkalar halinde Türk-‹slâm anlay›fl›nın yayılmasında önemli bir hu-
sus olarak karfl›mıza çıkmaktadır.

Ahmet Yesevî, Orta Asya Türk bozkırlarında yaygın olan sözlü kül-
türü iyi de¤erlendirmifl, e¤itim materyali olarak belirtebilece¤imiz “hik-
met”lerini ve “do¤al sohbet” gelene¤ini de kullanarak bireylere din e¤i-
timi vermifltir.

Bir e¤itim materyali olarak gördü¤ümüz “Hikmetler” in içerik bo-
yutu ba¤lamında Yazıcı flu ifadelere yer vermektedir: Hikmetlerde ö¤-
retici ve ibret verici bir tarzda; Allah’ın esasları, ibadetler, dünya hâlin-
den flikâyet, kıyamet gününe ve ahirete hazırlık, cennet- cehennem, der-
vifllik ve derviflli¤in faziletleri gibi, sonunda mutlaka ahlâki- dini neti-
celer veren konular ifllenmifltir.26 Hoca Ahmet Yesevî, halkın fliir kültü-
rünü kullanarak; ö¤retici ve ibret verici bir metotla, Allah’ın birli¤ini,
ibadet esaslarını, Hz. Peygamber’in hayatını, ahirete hazırlı¤ı, ahlâklı
insan olmayı eserlerinde vurgulam›fltır.

Çubukçu ise Yesevî’nin fliirleri için flu ifadelere yer veriyor: Ahmet
Yesevî, Türklerin göçebe hayatı yaflayan kesimlerinin zevkine uygun,
anlafl›lması kolay ve sade bir biçimde yazd›¤› fliirleri ile hem ahlâki il-
kelere ve hem de bazı felsefi sorunlara ›fl›k tutmufltur.27 Hikmetler bü-
yük ölçüde ö¤retici (didaktik) bir özellik taflımakla beraber, yer yer sa-
mimi, coflkun ve sûfiyane bir ifadeye de sahiptirler. Böylece hikmetleri
basit manzumeler kabul etmek do¤ru olmaz. Hikmetlerin muhteva, fle-
kil ve dil yapısı Yesevî’nin hayatı, flahsiyeti gayesi ve hitap etti¤i züm-
renin sosyal ve kültürel yapısı ile ilgilidir.28
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kara: MEB Yayınları, 2000, s. 113.



E¤itim faaliyetlerinde muhteva seçimi ve bu muhtevaya uygun dü-
flecek metotların kullanılması da önemli bir e¤itim problemidir. Ahmet
Yesevî’nin ö¤retici çal›flmalarında dinî ve millî motif ve de¤erler, bun-
larla ilgili bilgiler, e¤itim muhtevasının ana ö¤eleri olarak yer alm›fltır.29

Yesevî, zikre ve sohbete önem verir. Sohbet ve zikir meclislerinde
kadın-erkek eflitli¤ini ve beraberli¤ini gözetmifltir. Ona göre kadının
e¤itimi, erke¤in e¤itimi kadar önemlidir. Onlar da ilim, zikir ve sohbet
meclislerinden nasiplenmelidirler.30 Kadınlarında din e¤itimi almaları,
toplumun tamamen ‹slâmlaflmasına da katkı sunacaktır. Bura da “Bacı”
unvanı ön plana çıkmaktadır, Tıpkı “Alperenler”, “Horasan Erenleri”,
“Dervifller” gibi “Bacılar” da, gittikleri yerlerde birer din e¤itimcileri
olmufllardır.

Yesevî’nin e¤itim uygulamalarını günümüz modern, formal din
e¤itimi ile karfl›lafltıramayız. Çünkü o dönemde Yakıtın ifadesi ile E¤i-
tim ve ö¤retim için her yerde medrese ve hocaların bulunmad›¤› bir dö-
nemde, afliretler ve göçebeler arasında e¤itim, gezgin dervifller sayesin-
de gerçeklefltiriliyordu. Hikmet adını verdi¤i dörtlükler a¤ızdan a¤ıza,
kulaktan kula¤a dolaflarak dinî ve ahlakî bir e¤itim gerçeklefltiriliyor-
du.31 Bu ifadelerden anlafl›laca¤› üzere, yer yer e¤itim faaliyetleri pra-
tik bir biçimde plansız olarak sürdürülmüfltür.

4-Ahmed Yesevî’nin E¤itim Faaliyetlerinin Tesirleri

Orta Asya Türk dünyası için Hoca Ahmet Yesevî, büyük bir insan,
bir anıt kiflidir. Ancak onun güçlü flahsiyetiyle, Türk tefekkür tarihinde
önemli yerleri olan “ Hikmetleri” ile bu bölgedeki etkisi, manevî bir li-
der olarak on ikinci yüzyıldan günümüze kadar sürmüfltür.32

Ahmet Yesevî fliirleriyle, görüflleriyle ve ahlâki yaflay›flıyla Türklük
âlemini çok etkilemifltir. Onun fliirleri Orta Asya Türkleri arasında da
ilâhî biçiminde de okunmufltur.33
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30 ‹smail Yakıt, a.g.e., s. 170.
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Ahmet Yesevî, Sir-i derya boyunda, Taflkent ve çevresinde, Seyhun
ötesindeki bozkırlarda büyük bir nüfuz kazandı. Onun etrafında topla-
nanlar, ‹slâmîyet’e çok kuvvetli ve samimi ba¤larla ba¤lanm›fl göçebe
yahut köylü Türklerdi.34 Bugünkü haritalar ile söylemek gerekirse, Ka-
zakistan’ın güneyinde do¤an Yesevîlik daha ziyade güneye do¤ru yay›l-
m›fl ve özellikle Özbekistan flehirlerinde, kısmen de Tacikistan ve Afga-
nistan’da yay›lm›fltır.35 Müslümanl›¤› sadece Türkler arasında de¤il,
Keflmir, Bangladefl de dâhil olmak üzere Hind Müslümanları arasında da
yaym›fltır, onlar Müslümanlıklarını bir anlamda Yesevî ’ye borçludur.36

Ahmet Yesevî’nin ardından müridleri vasıtasıyla onun tasavvuf yo-
lu ve düflünceleri zamanla Orta Asya’nın farklı bölgelerine yay›lm›fltır.
Bu yolun takipçilerinin mensup oldu¤u tarikata Yesevîye adı verildi¤i
gibi, cehrî zikir yapmaları sebebiyle Cehriyye ve mensuplarından ço¤u-
nun Türk olması sebebiyle Silsile-i Meflâyıh-ı Türk de denilmifltir.37

Ahmet Yesevî’nin etkisi gittikçe geniflleyen halkalar halinde önce
Yesi çevresini, sonra Orta Asya ve kuzey bozkırlarındaki Türkleri
sarmıfl ve nihayet Batı Türklerine ulaflarak Anadolu, daha sonra Rume-
li’nin Türkleflmesinde rol oynam›fltır.38

Ahmet Yesevî eski Türk bilgeliflini flahsında ‹slâmî bir kimlikle hâ-
kimlefltiren eski “Türk alpli¤i” ni “gazilik” e, yine eski “ Türk könilik
ve akılı¤ı” nı “ ahilik” e çevirmekte önemli bir rol oynam›fltır.39 Tıpkı
Alperenler, Gazi dervifller gibi ahiler de, Anadolu’nun Türk-‹slâm kül-
türü ile ilmek ilmek örülmesinde aktif rol oynamıfllardır.

Sonuç

Ahmet Yesevî, Türk-‹slâm Medeniyetinin geliflip yayılmasında,
e¤itimci ve fikrî flahsiyetiyle öncü olmufltur. Yetifltirdi¤i binlerce dervi-
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34 Sönmez Kutlu, “ Orta Asya’da Türkler ve ‹slâm Tasavvuru” Orta Asya’da ‹slâm, ed. Mu-
hammed Savafl Kavaslı, Ankara- Türkistan: Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversite-
si, 2012, Cilt II, s. 754.

35 Necdet Tosun, a.g.e., s. 495.

36 ‹smail Yakıt, a.g.e., s. 173.

37 Necdet Tosun, a.g.e., s. 495.

38 Müjgan Cunbur, “ Ahmet Yesevî’nin Anadolunun Türkleflmesindeki Yeri” Erdem Ata-
türk Kültür merkezi Dergisi,7,1995, s. 853.

39 Müjgan Cunbur, a.g.e., s. 843.



fliyle baflta Orta Asya olmak üzere, Hindistan co¤rafyasının ‹slâm’la fle-
reflenmesini sa¤lam›fl, Anadolu ve Rumeli’nin Türkleflip ‹slâmlafl-
masında dolaylıda olsa büyük katkıları olmufltur. ‹slâm’ı milli bir pers-
pektifle yorumlayıp, gelifltirdi¤i özgün ve pratik metotlarla ve söyledi¤i
“Hikmetler” ile etrafına binlerce Orta Asya Türkünü toplam›fltır. Uygu-
lad›¤› e¤itim metotları ve e¤itim faaliyetleriyle toplumun hızlı bir flekil-
de ‹slâmî yaflantıya oryantasyonunu sa¤lam›fl ve ‹slâm dininin Orta As-
ya’da sevilerek kabul edilmesinde etkili olmufltur. Yakt›¤› ilim oca¤ı ile
öncelikle Orta Asya bozkır Türklerini aydınlatm›fltır. Horasan Erenleri,
Alperenler, Gazi Dervifller, Bacılar ve Ahiler bu ilim oca¤›ndan
aldıkları korlarla gittikleri yerlerde yeni ocaklar kurmufllar ve Türk- ‹s-
lâm gönül ve düflünce dünyasına yön vermifllerdir. Bu yayılma ve gelifl-
me hareketleri sadece basit birer geliflme olarak görmek yanl›fltır. Bu
geniflleme hareketleri aynı zamanda olgunlaflma olarak da görülmelidir.

Bu büyük hizmetleri ile ‹slâm dinine hizmet eden Pir-i Türkistan,
kulland›¤› sevgi dili ve hoflgörüsüyle binlerce insanın gönlünde taht
kurmufl, yaklafl›k dokuz asırdır menkıbeleri, ö¤retileri ve hikmetleriyle
bafl üstünde tutulmufltur.
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Fatmanur KALAN

‹brahim ÖZDEM‹R’e tebli¤inden ve katkılarından dolayı teflekkür
ederim. Ayrıca kendisi hakkındaki bilgilendirmedeki yanl›fllıklardan
dolayı da kendisinden özür dilerim. Birinci oturumu tebli¤i burada so-
na ermifltir. Ayrıca süre hassasiyetine dikkat ettikleri için de kendileri-
ne çok teflekkür ederim. fiimdi oturumun düzelticilerine geçece¤im.
Oturumun düzelticileri Muharrem Samet B‹LG‹N ve Kevser BEYAZ-
YÜZ. ‹lk müzakereci Samet Bilgin’i kürsüye davet ediyorum. Kendisi
Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi ‹slâm Tarihi Anabilim Dalı arafl-
t›rma görevlisidir. Sözü kendisine bırakıyorum.
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1 OTURUM: MÜZAKERE

AR. GÖR. MUHARREM SAMET B‹LG‹N

ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹
‹SLÂM TAR‹H‹ ANA B‹L‹M DALI

Bismillâhirrahmânirrahîm Elhamdülillâhi Rabbil Âlemîn Vessalâtü
vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. De-
¤erli hocalarım, muhterem konuklar ve sevgili ö¤renci arkadafllar. Yine
bir Mayıs ayında güzel bir ilim ortamında de¤erli genç kardefllerimizin
tebli¤lerini dinledik. Bize de burada müzakere etme görevi verildi. Bi-
zim için çok büyük bir bahtiyarlık bu. 2003 ile 2007 yıllar arasında ben
fakültede okurken çok uzun süre Arapça ders alabilece¤im dıflarıdan
hoca aradık. di¤er derslerden de yararlanabilecek hoca aradık. Fakat
Ankara’da bu imkânlar kısıtlıydı, o zamanlarda 2006 yılında ‹LAMER
tekrar eski günlere dönmek için yavafl yavafl ilk adımlar atmaya baflla-
m›fltı. Biz son sınıfa geçmifltik. Yaz tatilinde ‹LAMER’de bir buçuk ay
kalıp, Arapça ve di¤er ilimlerde okuma fırsatı yakalam›fltık. Ama flimdi
geldi¤imiz noktada ‹LAMER artık bir enstitü, mezunlar veriyor, verdi-
¤i mezunlar araflt›rma görevlisi oluyor. Mesela benim yakından bildi-
¤im Mine Demirbilek arkadaflım geçen sene burada tebli¤ sunuyor, otu-
rum baflkanl›¤› yapıyordu. Bugün araflt›rma görevlisi oldu. Kendisi Ka-
radeniz Teknik Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi’nde Mezhepler Tarihi
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Anabilim Dalında. Elif Kübra Aslando¤du geçen sene ben tebli¤ini mü-
zakere etmifltim. Elif Kübra bugün benim mesai arkadaflım oldu. Hitit
Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi ‹slâm Tarihi Anabilim Dalında araflt›rma
görevlisi oldu. Sanırım onunda bugün müzakeresi var. Yani geçen sene
tebli¤ sunan, oturum baflkanl›¤› yapan arkadafllarımız bugün müzakere-
ci konumuna yükseldi. Bu çok güzel birer tablo, gurur vesilesidir.
Aslında bizim u¤raflmamız gerekeni dekanımız sayın ‹smail Hakkı ho-
camız konuflmalarında bahsettiler. Bizim meflgul olmamız gereken ö¤-
rencilerimizin de ilgilenmesi gerekken nokta bu nokta. ‹nflallah sayıları
daha da artar diyor ve müzakerelere geçiyorum.

Bende aslında üç tane müzakere var. Hümeyra Tetik’in de müzake-
resi bana gelmiflti. Fakat kendisi burada olmad›¤› için arkasında konufl-
mak, gıybete girmek olmasın. Onu kaldıralım programdan. Böylece
kurtulmufl olduk. di¤er arkadafllarımızın tebli¤leriyle ilgili görüfllerimi-
zi bir çerçeve içerisinde onların mümkün olup da karfl›layaca¤›nı uma-
rak müzakere etmeye çal›flaca¤›m. ‹ki tane tebli¤ Muhammet fiafak ve
Mahmut Yusuf Mahitapo¤lu’na ait.

Muhammet arkadaflımız Suffa konusunda bir tebli¤ sundu. Gayet
güzel, planlı bir sunum oldu, burada sunuldu. Fakat tebli¤ metni ile bu-
radaki soru arasında bazı farklılıklar vardı. Biz biraz daha tebli¤ metni
üzerinden müzakere yapt›¤›mız için bunları kendisi de okudu¤unda kar-
fl›laflacaktır. ‹lk önce önümüze sunulan tebli¤ metninde özet ve anahtar
kelimelerinin bulunması tebli¤lerde vazgeçilmez unsurlardır. Bunlara
dikkat. Sonraki çal›flmalarda inflallah metne bafllarken do¤rudan metin-
le bafllamaması kendisinin yararına olacaktır. Mesela metinde sahabe,
sahabi, sahabiler kavramları üzerinde bir birliktelik yok. Bazı yerlerde
sahabiler geçmifl, bazı yerlerinde ise sahabeler geçmifltir. Biliyorsunuz
sahabe ço¤ul, ashab ço¤ul sahabilerle aynı anlamda. Onun için sahabe-
ler demek ço¤ulu yeniden ço¤ullaflt›rmak olur. Buna biraz daha dikkat
ederse kendisi için iyi olur. Bir de Kur’an e¤itimi ile okuma ö¤retme
e¤itimi arasında bir ayrım yapılmam›fl. Evet o dönemde e¤itim ö¤retim-
de kasıt Kur’an e¤itimi olsa da senden sonraki arkadaflımız Yusuf’un
de¤indi¤i gibi orada farklılıklar var e¤itim ö¤renim konusunda. Buna da
dikkat ederse kendisi için iyi olur. Suffa konusunda mesela Suffa’nın
tanımını arkadaflımız ilk baflta Suffayı açıklarken vermemifl de daha
sonraki bafll›klar altında Suffe’nin kelime anlamı üzerinde durmufl. Bu
da sistematik çal›flma açısından önemlidir. Bir baflka meseleye de¤in-
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mek istiyorum hocalarımın affına s›¤›narak. Bedir savafl›nda esir alınan
müflriklerin Müslümanlara okuma yazma e¤itimi verme karfl›l›¤›nda
salıverilmeleri konusu. Biz bunu hep ‹slâm’ın e¤itime verdi¤i önem ola-
rak görürüz. Fakat Enfal süresinin 68 ile 70. ayetler arası bu konuyla il-
gilidir. Bu konuda Hz. Peygamber Müslümanları uyarm›fltır. Siz bu
müflrik esirlere niye böyle davrandınız diye. Sadece bu arkadafllarımızın
de¤il gelenekte bu var. ‹slâm’ın ilme verdi¤i önem anlatılırken muhak-
kak bu örnek zikredilir. Ancak bu uygulamadan dolayı Hz. Peygam-
ber’in ve Müslümanların ikaz edilmesini pek görmezden geliriz. Bence
bunun zikredilmesi keflke artık bırakılsa diye düflünüyorum. Kurumun
tarihini verirken Muhammet fiafak arkadaflımız bazı ayrıntılara girmifl.
Bunlar metinde daha çok var. Konuflmasında fazla de¤inmedi. Mesela
Kur’an d›fl›nda mucizelerin olup olmad›¤› iflte kelam, felsefe, tefsir sa-
hasına giren, hadis sahasına giren bir tartıflmaya girmifl. Bir kurumun ta-
rihini anlatırken böyle bir tartıflmalara girmese bence daha faydalı olur.
Suffa konusunda mesela tasavvuf, hadis, fıkıh gibi ilimlerin oluflumun-
da suffanin etkisi bu ilmi geleneklerin oluflumunda suffanin etkisi. Me-
sela tasavvufçular tasavvuf kelimesinin suffadan geldi¤ini söylerler.
Buraya bir atıf yaparlar. Bunlara yönelik bazı açıklamalarda bulunsaydı
daha güzel olurdu. Sonuç bölümünü çok be¤endim. Sonuçtaki de¤erlen-
dirmeler gayet özgün, ayakları yere basan ve gerçekleri ortaya koyan bir
de¤erlendirme. Kendisini tebrik ediyorum. ‹nflallah böyle çal›flma
sayısını Allah arttırsın diyorum.

Mahmut Yusuf Mahitapo¤lu arkadaflımız ise bir zihinsel analiz yap-
maya çal›fltı. Önce bu niyetinden dolayı kendisini teflekkür ediyoruz.
Yalnız az önce tebli¤ini sunarken de fark ettim. Bu metinde de biraz gö-
züküyor. Kafa karıflıklı¤ı bunda da vardır, metinde de vardır. O kafa
karıflıklı¤ı metinde de görebiliyoruz. Bir sistematik yok açıkçası metin-
de. flöyle bir cariye döneminden bahsediyor ve geliyor Hz. Ömer döne-
mine geçiyor sonra yeniden Hz. Peygamber dönemine geçiyor. Bu se-
fer de Selçuklu döneminde geçiyor. fiimdi tebli¤imiz ‹slâm Tarihiyle il-
gili ve ‹slâm tarihinin vazgeçilmez unsurlarından biri kronoloji. Krono-
lojiyi tarih tebli¤lerini hazırlarken dikkate almamız gerekiyor. Arka-
daflımız bunu biraz göz ardı etmifl. Cehalet döneminden uzun uzun bah-
sediyor. Bunlara hiç gerek yok. Hz. Ömer’in bir tavsiyesi var biliyorsu-
nuz. ‹flte çocuklarınıza okumayı, yüzmeyi ö¤retin diye. Bunu kurumsal-
laflmaya örnek olarak zikretmifl. Böyle geçiyor. Bu söz tavsiye niteli¤in-
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dedir. Acaba Hz. Ömer devrinde e¤itim ö¤retim kurumsallaflmada han-
gi adımlar atıldı. Hakikaten neler yapıldı. Mesela Ermeniler ve Abbasi-
ler döneminde yapılan çal›flmalara hiç de¤inilmemifl. Burada sadece
medreselere ba¤lı kalınmıfl. E¤itimin geçifl sürecinde ve sistemli e¤iti-
me geçifl sürecinde. Nizamiye Medreseleri di¤er arkadafllarımız bunu
temel amaçları üzerinde durdu. E¤itim sisteminin oluflumunu anlatırken
Ermeni dönemini, Abbasi dönemini görmezden gelemeyiz. Sadece Er-
menilerle ilgili böyle birilerine tasfiyelerde bulundu¤u metinde görülür.
Bunlarla daha fazla ilgilenseydi, görmezden gelinmeseydi daha iyi olur-
du. ‹flte ilimin önemine de¤inmifl bir yerde. Oradan hemen baflka bir ko-
nuya geçilmifl. Saraylardaki e¤itimden bahsederken âlimlerin ilim yol-
culuklarından bahsedilmifl. Konuyu bafll›kla bir ba¤lantı kuramadım.
Tarih bilgisi bazı yerlerde verilmifl bazı devletlerin kurulmasında ve ha-
lifelerin döneminde, ama ço¤u yerde tarihlere yer verilmemifl. Bunlara
da dikkat etmemiz gerekiyor. Birde flunu söyleyeyim arkadafllarımıza,
alıntılarımızı aynen veriyorsak tebli¤lerimizde can alıcı, özgün bir bilgi
veren, ders veren alıntıları tebli¤imize yerlefltirmemiz lazım. Yoksa
atıflarda bulunmamız yeterli olabilir. Burada niye bunu söylüyorum
mesela kitapçı dükkânı konusunda Ahmet Çelebi’ye atıf olmufl, fakat
aynen o paragraf alınm›fltır. Ortadan bir paragraf, bir özgünlük içermi-
yor sadece bilgilendiriyor. Bu bilgileri kendi ifadelerimizle izah ederek
oraya atıfta bulunsak bence daha uygun olur. Ben bu arkadafllarımızın
gayretlerini, çabalarını önemsiyorum. En azından burada olmaları ve
buna çaba sarf etmeleri çok güzel bir tablo. ‹nflallah sayıları artar. Buna
vesile olanlara teflekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.

Fatmanur KALAN

Muharrem Ar. Gör. Samet B‹LG‹N’e katkılarından dolayı teflekkür
ederim. ‹kinci müzakereci Ar. Gör. Kevser BEYAZYÜZ’ü kürsüye da-
vet ediyorum. Kendisi Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi ‹slâm Ta-
rihi Anabilim Dalı Araflt›rma Görevlisidir. Sözü kendisine bırakıyorum.
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AR. GÖR. KEVSER BEYAZYÜZ

ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹
‹SLÂM TAR‹H‹ ANA B‹L‹M DALI

Teflekkür ederim sayın baflkan. Kıymetli arkadafllar, de¤erli hoca-
larım! Öncelikle hepinizi saygıyla selamlayıp, hofl geldiniz demek isti-
yorum. Ö¤rencilerden sonraki son konuflmacı olmanın a¤ırlı¤ını omuz-
larımda taflıd›¤›mdan emin olabilirsiniz. Bu yüzden olabildi¤ince kısa
kesmeye çal›flaca¤›m. Ben tebli¤ci arkadafllara hem tebli¤lerini oldukça
bize erken bir tarihte ulaflt›rdıkları için hem de metinlerine yaptıkları
son düzeltmeleri bile iletme hassasiyetinde bulundukları için kendileri-
ne teflekkür etmek istiyorum. Bu müzakereci bölümünün oldu¤u prog-
ramlarda en ciddi sıkıntılarından biri olabiliyor metinlere ulaflamamak.
Bir metni inceledikten sonra sizi tamamen flaflırtan sunumla karfl› karfl›-
ya kalmak bence tamamen sıkıntıydı. Burada bir müzakereci oldu¤um
için kendimi flanslı buluyorum bu anlamda. Bunun d›fl›nda genel olarak
her iki arkadaflın da hem metninde hem sunumlarında oldukça baflar›lı
bir performans sergilediklerini söyleyebilirim. flahsi kanaatim olarak.
Metinler teknik açıdan girifli, geliflmesi, örneklendirilmesi yazılması,
dipnotları, kaynakları açısından oldukça nitelikli iyi bir flekilde
hazırllanm›fltır. Hazırlanan metinler emeklerini yansıtacak flekilde güzel
bir flekilde sunuldu. ‹ki unsurda tebli¤ciler için önemli unsurlardır. Bu
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iki unsuru baflar›yla gerçeklefltirdiklerini düflünüyorum. Bu sempozyum
ö¤renci sempozyumu ve hepiniz ö¤rencisiniz. fiu ba¤lamda acaba flun-
lara bakılsaydı ya da birde flunlar düflünülseydi nasıl olurdu anlamına
gelebilecek, katkı olabilecek iki, üç hususu dile getirmek istiyorum. Su-
num sırasına göre hareket edersem önce Zeynep Betül Önder’in tebli-
¤iyle ilgili bir de¤erlendirme yapmak istiyorum. Kendisi Nizamiye
medreseleri gibi ‹slâmîyet tarihinde kurumsallaflma açısından son dere-
ce önemli oldu¤u kadar Selçuklu devletinin Fatımiler gibi fiii propagan-
da yapan devletlere karfl› kulland›¤› bir araç olması bakımından da
önemli bir kurumu ele aldı. Tebli¤inde iki önemli kavram karfl›mıza
çıkıyor. Dönemdeki medreseler. Bu ba¤lamda e¤itimin kurumsallafl-
ması hem de Sünni-fiii çatıflması, -“çatıflması” kelimesini tırnak içinde
kullanıyorum- diye adlandırabilece¤imiz iki sunumla karfl› karfl›ya
kalıyoruz. Burada öncelikle bu fiii Sünni meselesine birazcık de¤inmek
gerekti¤ini düflünüyorum. Metinde bir Fatımilerin fiiilefltirme propa-
gandasından bahsediliyor. Ya da Selçukluların bu propagandaya karfl›
direndiklerinden ve Sünni co¤rafyaya yakın hatta Sünni kalabilmesine
bir dönüm noktası oldukları gibi bir takım ifadeler kullanılıyor. Ancak
ana hatlarıyla yapılan tüm tespitler do¤ru olmakla birlikle o dönemde
yaflanan bu gerilim pek çok farklı dinamikle iç içe. fiii’nin taklit edilme-
sinin çok spesifik ve çok önemli siyasi sebepleri var. Sünni co¤rafyada
zaten bir halife var. Alternatif bir yönetim biçimi ya da yeni bir yöneti-
ci ön plana çıkarmak için bu anlamda bir baflka tercih buna meflrutiyet
sa¤layacak bir takım kodlara ihtiyaç duyuluyor. Ve fiiilik bu ba¤lamda
da biraz ön plana çıkıyor. Bu açıdan bakt›¤›mızda ortada aslında bir
meslek çatıflmasından ziyade ciddi bir siyasi mücadele var. Bu gözden
kaçırıld›¤›nda ya da atland›¤›nda yanl›fl de¤erlendirmelere maruz
kalıyoruz maalesef. Mesela son kısmında Selçukluların Sünni co¤rafya-
ları korunmasında flu katkılarından bahsedilirken tabi ki bu katkıları
hiçbir flekilde reddetmemekle birlikte flu gerçe¤i hepimiz biliyoruz ki
Selçukluların en güçlü liderinin iflte hükmetti¤i ‹sfahan bugün ‹ran top-
raklarında ve ‹ran fiiileflmiflbir co¤rafyadır. Çünkü Selçuklulardan son-
ra iflte Safevi hâkimiyeti ve onların Osmanlılarla yafladıkları mücadele-
lerde bir takım farklı siyasi denklemler için içine giriyor ve bu fii-
i Sünni meselesi farklı bir boyut kazanıyor. Bu anlamda o dönemle ilgi-
li ifadeler kurarken iflte Ehl-i Sünnet ve Sünnilerin korunması gibi bir
takım söylemler ya da fiii demek tamamen mesleksel bir biçimde Sün-
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ni hilafete karfl› bir bayrak açtıkları gibi söylemlerden ziyade var olan
siyasi denklemi daha fazla ön plana çıkaran bilgileri kullanmak daha
faydalıdır ve bizi daha do¤ru bir noktaya götürecektir diye düflünüyo-
rum. Bu metinle ilgili yine biraz daha metni gelifltirmesi açısından
önemli olacak bir mesele de Nizamiye Medreseleri ba¤lamında e¤itimin
kurumsallaflması ve devletle iliflkisi meselesi. Metinde çok açık gönder-
me var. Mesela medrese hocalarının Nizamülmülk tarafından atand›-
¤›dır. Bu bir taraftan, tablo olarak düflündü¤ümüzde dönemin en güçlü
devlet adamının ilim konusunda söz söyleyecek isimleri belirleme etki-
sine sahip olması konusu demek aynı zamanda. Bu otomatikman ilim ve
din konusunda söylenecek fleylerin belirlenme etkisi de demektir. Ve
biz bugün e¤itim felsefesi ba¤lamında bakt›¤›mda her türlü kurumsal
e¤itim faaliyetlere bile karfl› çıkan bu söylemlerin de tartıflmaların ya-
fland›¤› bir düflünsel dönemdeyiz aynı zamanda. Çünkü çok meflhur bir
müzik grubunun Penkflorun Divo isimli bir flarkısı vardır. Ve orada çok
meflhur olmufl bir baflkana sert bir hususları “we dont need no educati-
on” diye hiçbir flekilde kurumsal e¤itim istemediklerini söyleyen bir
cümleleri vardır. Mesela bir okulsuz toplum için yine her türlü okul fa-
liyetlerini reddetmeden ciddi etki uyand›rm›fl tartıflmalar var. Bu bizim
için uç bir tartıflma ama ideoloji-e¤itim iliflkisinin, devlet-e¤itim iliflki-
sinin siyasi erkin e¤itimi üzerinde aydınların üzerinde belirleyece¤i me-
selesini de Nizamiye medreseleri söz konusu oldu¤unda her zaman
aklımızın bir kenarında bulundurmalıyız. Bu ba¤lamda tebli¤de hâli-
hazırdaki sorunları çözmek açısında ve onların üretti¤i daha do¤rusu
gelifltirdikleri ve güçlendirdikleri eski propagandalara karfl› duracak bir
alternatif üretme açısından Nizamiye Medreselerinin pratik faydası or-
taya çok güzel bir flekilde konuluyor. Bu pratik fayda e¤itim, ilim, ide-
olojik devlet iliflkisinin hangi kırılmalara yol açt›¤› da belki iflaret edile-
bilir. Kaynakçada da bu iliflkiye ba¤lı herhangi bir fleye bakılmad›¤›nı
gördü¤üm için bu hususu hatırlatmak ihticı duydum.

‹kinci tebli¤ konumuz da Ahmet Yesevi’nin Orta Asya’da Din E¤i-
timi ve Ö¤retimindeki yeri nedir. Bunun bir de misafir araflt›rmacı ta-
rafından hazırlanması güzeldir. Bir anlamda ortaya çıkard›¤› tabloyu da
gösteren bir örnektir bu. Bu metinle ilgili dikkat çekti¤im hususlardan
bir tanesi flu. fiimdi Ahmet Yesevi ile ilgili hem metinde hem sunumda
fazla unvan, sıfat ve bir takım iltifat diyebilece¤imiz ifadeler kullanıldı.
Bizim ilahiyatçılar olarak zaten her zaman gerilim yaflad›¤›mız mesele-
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dir bu. Bir yandan dini büyüklerimiz iflte önderlerimiz dedi¤imiz saygı
duydu¤umuz kiflilerin hayatları ve yöntemleriyle iliflkili çal›flmalar yap-
maya çal›flıyoruz. Bir anlamdan da onların bizim için moral, ahlaki bel-
ki gönül anlamında de¤erlili¤i var. Yine de burada onlara olan
saygımızı olabildi¤ince koruyarak, takdirimizi ifade etmeye çal›flarak
ama tebli¤ anlatımındaki ilmi bir metinde bu duruma mesafe koyulan
bir dil tercih edilmesi belki daha iyi olabilirdi. Kendi açımdan tavsiye
anlamında söylüyorum. Mesela zaten Ahmet Yesevi için bu unvanlar
onun kitaplarında ve kaynaklarda nasıl anıld›¤› ba¤lamında zikredilen
unvanlar. Bir de yazarımızın Hoca Ahmet Yesevi’ni her geçti¤i yerde
bu flekilde alması metni okuyan kiflilerde gereksiz bir ön yargıya ya da
-gereksiz demek do¤ru olmaz ama- hani temellendirilmemifl bir sempa-
tiye ulaflabilecek bir durumdur. Bu da akademik ve ilmi çal›flmalarda
kaçınılması gereken bir husustur diye düflünüyorum bir katkı olarak. Bir
de aklıma takılan fleylerden biri flu oldu çok gerekli ve memnun olma-
makla birlikle e¤itim ö¤retim için aslında çarpıcı bir materyal olarak
sundu¤unuz için Divan-ı Hikmet’ten keflke birkaç örnek olsaydı. Çok
küçük sınırları geniflletmeyecek flekilde örnekler aktarılsaydı diye dü-
flündüm. Çünkü hocalarımızın, farklı bir takım araflt›rmacılarımızın
onun metnindeki Divan-ı Hikmet’teki fikirlere dair de¤erlendirmelerin-
den falan bahsedilmifl. Sunumda da tekrar e¤itim materyali olarak
çarpıcı biri olarak ifade etmifltir Divan-ı Hikmet. Bunu somut olarak
duymak hepimiz için daha etkileyici daha bilgilerimizi aydınlatıcı bir
fley olabilirdi. Son diyece¤im bunu konuflsam mı konuflmasam mı diye
çok kararsızım. Geçen senedeki müzakeremde de takıld›¤›m olmufltu
benim ama buradaki Orta Asya’nın daha önceki e¤itimcisi yoktu söyle-
miniz beni tekrar oraya itti. Tarihsel konularla ilgili metinler sunarken
hem bizim hem de arkadafllarımızın yaflad›¤› en büyük problemlerden
bir tanesi de rakamların ve kavramların kullanımı konusudur. Bu ‹slâm
medeniyetlerinde kurulan e¤itim ö¤retimle alakalı. Bir yandan bir süre-
ci görmek açısından çok özel bir konu ama bir yandan daha ciddi
uyanıklı¤ı ve hassasiyeti gerekli kılıyor. Çünkü e¤itim ö¤retim gibi
artık modern olan kavramları biz tarihe bölüp oradaki karfl›lıklarını bul-
mak açısında incelemeye çal›flıyoruz. Ve bu çal›flma sırasında iflte Orta
Asya’da daha önce Ahmet Yesevi’nin ulaflt›¤› noktaya gelmemifl bir din
e¤itimcisi yoktu gibi bir cümle kurabiliyoruz. Halbuki din e¤itimcisi de-
di¤imiz kifli kimdir, bu formasyon nedir. Zaten o dönemlerde din e¤i-
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timcisi diye adlandırabilecek birisi var mıydı? diye pek çok soru böyle
bir cümle kuruldu¤unda otomatikman akla gelebilir. Ahmet Yesevi’nin
tarzı ifade edilirken bu anlamda kullanılan cümleler flu flekilde ifade
edilseydi daha baflar›lı olunabilirdi diye düflünerek sözlerime son ver-
mek istiyorum. Ahmet Yesevi ve bütün erken dönem flahsiyetleri kav-
ramlar, yöntemlerle, metotlarla direk iliflkilendirmek de¤il de bizim bu
günkü arayıfllarımıza örnek olarak düflünülmeli ve onlarda iflte diyelim
ki bugünkü din e¤itimi için bir takım verileri kendi kültürümüze aktar-
ma derdiyle mi u¤raflıyoruz? Ahmet Yesevi bize bunun bir örne¤i ola-
rak sunulmalı. Ahmet Yesevi bir din e¤itimcisiydi, bu sorunla karfl›lafl-
m›fltı ve bunu bu metotta çözmüfltü gibi tarihsel açıdan bizi analizörlük
bir duruma dü¤ürecek bir formattan özellikle uzak durulmalı. Bu süreç
gelen di¤er arkadafllarda da karfl›laflt›¤ımız bir sorundu. Bugün dile ge-
tirildi¤inde artık önemli oldu¤unu düflündü¤ümüz sorun oldu aynı za-
manda. Tebli¤lerimizde kavramları kullanırken maddeleri aflmamaya ö
dönemde karfl›l›¤› olup olmad›¤›na çok dikkat etmemiz gerekti¤ini tek-
rar vurguluyorum. Dedi¤im gibi bunlar olsa daha iyi olurdu dedi¤im
katkılar. Arkadaflları tekrar tebrik ediyorum. Okumamda hiçbir flekilde
eziyet çekmedi¤im metinleri, de¤erlendirdi¤imde hiçbir flekilde sıkıcı
bulmadım. Dinlemede de aynı flekilde sıkıcı olmayan sunumlarla karfl›-
lafltım. Programı organize eden kıymetli hocalarıma ve ‹LAMER’e te-
flekkür ediyorum. Beni sabırla dinledi¤iniz için sizlere de teflekkürleri-
mi sunarak konuflmamı bitiriyorum.

Fatmanur KALAN

Kıymetli katılımcılar, Ar. Gör. Kevser BEYAZYÜZ’e katkılarından
dolayı teflekkür ediyorum. Birinci oturumumuz burada sona ermifltir.
Tebli¤ci arkadafllarıma baflar›lar diliyorum. Ayrıca de¤erli katılımcılara
bizleri sabırla dinledi¤iniz için teflekkür ederim. Allah’ın selamı hepini-
zin üzerinizde olsun. 
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‹K‹NC‹ OTURUM

Oturum Baflkanı: Muhammet fiAFAK

1. Seher BAYARSLAN
‹bn Sina’da E¤itim Anlay›fl›

2. Halim TALAY
‹bn Haldun’un Mukaddime’sinde E¤itim-Ö¤retim Üzerine
Bir Perspektif

3. Hatice SAL‹MO⁄LU
‹bn-i Rüfld’de E¤itim Felsefesi

4. Mehmet YILMAZ
Farabî’nin ‹limler Sınıflandırmasında ‹slâmî ‹limlerin Yeri

5. Yunus KOCABIYIK
Fıkıh E¤itiminde Ömer Nasuhî Bilmen ve Hukûk-ı ‹slâmiyye 
Kâmusu

6. Mehmet Salih IfiIKGÖR
Türkiye Medreselerinde fiafii Fıkhı’nın Ö¤retim Metotları ve 
Kaynakları (Do¤u ve Güneydo¤u Örne¤i)

Müzakere:
Kasım ÇAZIM
Hatice ALSAÇ
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Oturum Baflkanı

MUHAMMET fiAFAK

(Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi 3. S›n›f
‹LAMER ‹slâm Tarihi ve Sanatları Araflt›rma Grubu Ö¤rencisi)

Saygıde¤er hocalarım, kıymetli arkadafllar. Tekrardan hofl gel-
diniz diyorum. ‹slâm Medeniyetinin Yapı Tafllar›-IV sempoz-
yumunun ikinci oturumu açıyorum. Ben Muhammet fiAFAK.
Bu oturumun baflkanl›¤›nı yapaca¤›m. Ankara Üniversitesi ‹la-
hiyat Fakültesi 3. Sınıf ö¤rencisi ve ‹LAMER ‹slâm Tarihi ve
Sanatları araflt›rma grubunda ö¤renciyim. Tebli¤ci arkadafl-
larımız; Seher BAYARSLAN, Halim TALAY, Hatice SAL‹-
MO⁄LU, Yunus KOCABIYIK, Mehmet YILMAZ ve Meh-
met Salih IfiIKGÖR’dür. Sürelerimiz on befl dakikadır. Prog-
ramın akıflını bozmamak için sürelere riayet etmeye özen gös-
terelim. Ben daha fazla uzatmadan sözü ilk tebli¤cimiz Seher
BAYARSLAN’a veriyorum. Kendisi Ankara Üniversitesi E¤i-
tim Bilimleri Fakültesi 4. sınıf ö¤rencisi. Ayrıca ‹LAMER Fel-
sefe ve Din Bilimleri araflt›rma grubu ö¤rencisidir. Konusu ‹bn
Sina’da E¤itim Anlay›fl›dır. Buyurun Sayın BAYARSLAN.



“‹BN‹ S‹NA’DA E⁄‹T‹M ANLAYIfiI”

SEHER BAYARSLAN

(ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹ 3. SINIF,

‹LAMER FELSEFE VE D‹N B‹L‹MLER‹
ARAfiTIRMA GRUBU Ö⁄RENC‹S‹)

Girifl

Bu çal›flma ana hatlarıyla ‹bn Sina’nın hayatı, e¤itim, e¤itimin
sınırlılıkları, ferdi farklılıklar, meslek seçimi, e¤iticinin vasıfları, çocu-
¤un yetifltirilme sürecinde yapılması gerekenler ele almaktadır.

‹BN S‹NA’NIN HAYATI

Ebu Ali el- Hüseyin b. Abdullah b. Sina, 980-81 yılında flimdi Öz-
bekistan sınırları içinde yer alan Buhara flehrinin yakınlarındaki Efflene
köyünde do¤du. Babası Abdullah Buhara1 yakınlarındaki Harmay-

‹slâm Medeniyetinin Yap› Tafllar› IV I 81

1 Orta Asya’nın en eski yerleflim bölgelerinden olan ve günümüzde Özbekistan sınırları
içinde bulunan tarihî flehir.



sen’de Samavi valisiydi. ‹bn Sinan’ın do¤umundan birkaç yıl sonra bafl-
kent Buhara’ ya yerlefltiler.

E¤itim Hayatı

Babası Abdullah ‹smâilî2 dâilerle sürekli irtibat halindeydi. Bu irti-
bat neticesinde evi; felsefe, geometri ve Hint matemati¤iyle ilgili konu-
ların tart›fl›ld›¤› bir merkeze dönüflmüfltü. Kendisini bu tartıflmaların
içinde bulan ‹bn Sina erken denilebilecek bir yaflta felsefi konulara afli-
nalık kazandı. Bununla birlikte o, ‹smâilî düflünceleri yetersiz bularak
bunları benimsemedi.

‹bn Sina ola¤an üstü bir zekaya sahip oldu¤u için küçük yaflta dik-
katleri üzerine topladı. Önce Kuran’ı ezberledi; dil, edebiyat, akaid, ve
fıkıh ö¤renimi gördü. Dini ilimler sahasında çok yo¤un bir okuma faali-
yeti sürdüren ve yüksek bir düzeye ulaflt›¤› anlafl›lan ‹bn Sina ayrıca ba-
basından geometri, aritmetik ve felsefe konusunda ilk bilgilerini
aldıktan sonra çeflitli bilginlerden akli ilimlere dair dersler aldı ve bu
alanda büyük baflar› gösterdi.

Saraya Gelifli

Süreç içerisinde felsefe, tıp alanında ün kazanan ‹bn Sina, Samani
hükümdarı Nuh bin Mansur (976-997) a¤ır bir hastal›fla yakalanması
üzerine saraya davet edildi. Saray doktorları ile yapt›¤› ortak çal›flmalar
sonucunda sultanın tedavisinde nisbi bir baflar› sa¤ladı. Bunun sonucun-
da on sekiz yafl›nda iken saray hekimli¤ine getirildi.

Daha sonra sarayın kütüphanesinde bulunan tıpla ilgili eserleri oku-
ma ve inceleme imkânına kavufltu. On sekiz yafl›ndan yirmi bir yafl›na
kadar saraydaki görevine devam etti.

Hüseyin es Süheli’nin Sarayı

Bir müddet sonra ‹bn Sina Buhara’yı terk etmek zorunda kalm›fl ve
farklı bölgelere seyahat etmifltir. Burada Biruni3 arasında fizik ve astro-
nomiye dair bazı münazaralar bu sırada gerçekleflti.
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2 fiiilik’de yedinci imam olarak ‹smail b. Cafer el Mübarek’i kabul eden mezhep.

3 Batı dillerinde adı Alberuni veya Aliboron olarak geçer. Gökbilim matematik, do¤a bi-
limleri, co¤rafya ve tarih alanındaki çal›flmalarıyla tanınır.



Cürcan fiehri

Burada Ebü’l Übeyd el Cüzcani ile tan›fltı. Bu flahsiyet daha sonra
‹bn Sina’dan hiç ayrılmadı ve onun biyografisini yazdı.

Hemedan fiehri

Bu flehirde Kezbaneveyn’in hizmetine girdi. Ardından kulunç has-
tal›flına yakalanan Büveydi Hükümdarı fiemsüddevle’yi tedavi etmek
için sarayında bulundu ve hükümdarı iyilefltirdi. Burada vezirlik yaptı.
Ordunu içinde çıkan karıflıklardan dolayı ‹bn Sina’nın öldürülmesini is-
tediler. Hükümdar onu öldürmek istemedi¤i için görevden uzaklaflt›rdı.
Hükümdarın hastal›flı yeniden ortaya çıkınca vezirlik görevi yeniden
verildi. Bu sırada ‹bn Sina ö¤renci yetifltirmeyi de ihmal etmiyordu.
Gündüzleri devlet iflleri ile meflgul oldu¤u için geceleyin ders veriyor,
özellikle efl fiifa ve el-Kanun fıt Tıp eserlerinin yaz›lm›fl olan bölümle-
rini talebelerine okutuyordu.

Buradan ayrılıp Taberan’a gitti. Burada Alaüddevle’nin düzenledi-
¤i ilmi toplantılar ‹bn Sina’nın flöhretinin yayılmasını sa¤ladı. Filozof
efl-fiifa gibi eksik kalan eserlerini tamamlamaya çal›fltı Matematik, as-
tronomi, musiki konularında yazm›fl oldu¤u eserleri daha da geniflletti.
en-Necat ve Alaüddevle’nin adına nispetle Daniflman-i Ali adını verdi-
¤i kitapları da dahil olmak üzere yeni eserler telif etti. Ayrıca takvim-
lerdeki yanl›flları düzeltmek için hükümdarın emriyle astronomiye ilifl-
kin gözlemlerde bulundu. ‹sfahan’da kald›¤› yıllar boyunca nispeten sa-
kin bir hayat süren ‹bn Sina Gazneli Mahmud’un ‹sfahan’ı almasından
sonra evinin ve kütüphanesinin ya¤malanması üzerine büyük bir
sarsıntı geçirdi. Kulunç hastal›flına yakalandı. Kendini tedavi etmeye
çal›flan ‹bn Sina, bir ara tekrar sa¤lı¤ına kavuflur gibi olduysa da tam
iyileflemedi. Alaüddevle Hemadan’a sefere çıktında yolda tekrar hasta-
landı ve Hemedan’a ulafltıklarında vefat etti.(1037)4

‹bn Sina’nın hayatına e¤itim açısından bakt›¤›mızda, e¤itim hayatı
ailede bafllam›fltır. Babası, aynı zamanda ö¤retmeni olmufltur. Evin fel-
sefe konularını tart›fl›ld›¤› bir merkez olması, ‹bn Sina’nın felsefeye il-
gisinin nasıl ortaya çıkt›¤›nı açıklar durumdadır. Kitaplarını yazarken,
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bir taraftan yazdıklarını ö¤retmifltir. Kendini gelifltirmek için, farklı fle-
hirlerde (Buhara, Cürcan, Rey Hemedan) farklı görevlerde bulunmufl-
tur; hekimlik, vezirlik, hocalık gibi.

‹BN S‹NA’DA E⁄‹T‹M ANLAYIfiI

‹bn Sina’nın Düflünce Sisteminde E¤itimin Yeri

‹bn Sina e¤itim bilimiyle u¤raflan bir e¤itimci de¤il, bir felsefecidir.
Bu yüzden bugünkü anlamda sistemli bir e¤itim anlay›fl›nı eserlerinde
bulunmaz. E¤itim ile ilgili tavsiyeleri vardır.

‹bn Sina e¤itimle ilgili yaklafl›mlarını felsefesi içine serpifltirmifl,
yer ve sırası geldikçe e¤itim ile ilgili konuları felsefi konuların içinde ve
felsefi havaya uygun olarak ele alm›fltır.5

‹bn Sina’nın Türk ve dünya e¤itim tarihinde önemli bir yer tutması
bafllıca flu nedenlerden ileri gelmektedir;

1. Tıp bilimine katkıları ve tıp ö¤retiminin konularını tespit etmesi

2. Ahlak ve fazilet e¤itimin iliflkin görüfllerini

3. Hükümdarın siyasal e¤itimine görüflleri

4. Bilime verdi¤i büyük önem

5. Beden e¤itimi konusundaki görüflleri

6. Çocu¤un bakımı, sa¤lı¤ı, e¤itim ve ö¤retimiyle ilgili görüflleri6

‹BN S‹NA’YA GÖRE ‹NSAN

E¤itim yapılacak ama bu e¤itim yapılacak insan nasıl bir varlık. ‹bn
Sina ilk önce e¤itilecek varlık olan insanı tanımlam›fltır. ‹nsanı
tanımlarken de kemal kavramını kulllanm›fl, insanın tanımı üzerinden
e¤itimi açıklam›fltır. Ona göre kemal, herhangi bir fleyin kendisi ol-
masını temin eden deruni (iç dünyasına ait) ilkedir.

‹bn Sina varl›¤›n kemalleri (yetkinliklerini) iki de¤iflik kategoride
ele alır. Bunlara birinci ve ikinci kemaller adını verir.7
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5 A.g.e., s. 21.

6 Akyüz Yahya, ‹bn Sina’nın Türk ve Dünya E¤itim Tarihindeki Yeri, s. 3.

7 ‹bn Sina, Kitab’ün Nefs, s.11 (Bu esere Abdurrahman Dodurgalı’nın ‹bn Sina Felsefe-
sinde E¤itim makalesinden yararlanarak bak›lm›fltır.)



Birinci ve ‹kinci Kemaller

Birinci kemal: Bu kemal türün fleklen var olmasıdır. ‹nsanın beden-
sel yapısı(eni, boyu, flekli) insan için birinci kemaldir.

‹kinci kemal: ‹nsan için ikinci kemaller, düflünme ve görüfl sahibi
olma, durumlar elde etme, iyiyi kötüyü ayırt etme ve davran›fl ortaya
koyma yetkinlikleridir.8 ‹kinci kemal kavramından onun kastetti¤i hu-
sus, insana ait potansiyel güçlerdir. Bunların gelifltirilip fiile dönüfltürül-
mesi çal›flmalarına ise e¤itim denir.9

Bugün kabul edilen e¤itim tanımı, bireyde istendik davran›fl de¤i-
flikli¤i oluflturma sürecidir. ‹bn Sina’nın tanımından anlayaca¤›mız üze-
re e¤itimin bir süreç oldu¤unu ve insanda bulunan potansiyel güçleri or-
taya çıkarma ifli oldu¤unu yüzyıllar öncesinden söylemifltir. Bizim hala
bu tanımı kullanmamız ‹bn Sina’nın e¤itim hakkında do¤ru bir tanım
yapt›¤›nı ortaya koyar durumdadır.

‹stidatlar (Yatkınlıkların) Gelifltirilmesi

‹bn Sina insanın sahip oldu¤u istidatların (yatkınlıkların) yani, ikin-
ci kemallerin gerçekleflmesini üç aflamalı bir süreç olarak açıklar.

a) Mutlak istidat: Kiflide bir davran›flı yapma potansiyelinin bulun-
masıdır. Örne¤in çocuk yazı yazmayı bilmeden önce onu yazmaya
yatkın olarak kabul eder ve zamanı gelince yazıyı ö¤retiriz.

b) Mümkün istidat: Çocuktaki yazma yatkınlı¤ının, yazı aletlerini
ve basit harfleri tanıma aflamasına gelmesidir.

c) Kemali istidat: Bu aflamada ise, istidat artık geliflmesini tamam-
lam›fl, ortaya kendisinden beklenilen fleyleri koyabilecek seviyeye gel-
mifltir. O kifli istedi¤i anda yazıyı yazabilecek seviyededir.10

Yani insanı ö¤renme potansiyeline sahip bir varlık olarak kabul
edip insanın e¤itilmesi için çaba gösterilmelidir. Çabalar sonucunda ki-
fli, yatkınlı¤ını ortaya çıkarır ve kendini gerçeklefltirmifl bir birey olur.
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tesi Vakfı Yayınları,1995, s. 33-36

10 ‹bn Sina, Kitabu’un Nefs, 48-49.



E¤itimin Amaçları

‹nsanda var olan yeteneklerin gelifltirilip en son seviyeye
çıkarılması ve böylece kötülüklerin önlenmesini hedef alır.11 Örne¤in
müzi¤e yetene¤i olan birinin bu yetene¤i gelifltirip, kendi seviyesine
ulaflt›rmasıdır. Kifli bu kabiliyetini hiç gerçeklefltiremez ya da baflka bir
meslekle yetene¤ini köreltirse mutsuz olur. Günümüzde birçok insan bu
durumdan yakınmaktadır. ‹nsanlar kendi yeteneklerine göre de¤il hangi
mesle¤i seçersem daha çok para kazanırım, ailem beni hangi meslekte
görmek ister ya da hangi bölümü daha rahat okurum gibi kaygılarla
meslek seçiyor. Kendi yetene¤i bu gibi kaygıların önüne geçince mes-
le¤inden sürekli flikayet eden insanlar ortaya çıkıyor. Bu kaygılarla
meslek seçilince meslekten ne kendileri ne de baflkaları verim alabili-
yor.

E¤itimin Gücü ve Sınırı Hakkındaki Görüflleri

Do¤u¤tan elde edilen bütün güçleri ham, geliflmemifl ve bofl olarak
niteleyen ‹bn Sina, güçlerin geliflmesinin ilk flartını flevkin do¤ufluna
bafllamaktadır.12 ‹bn Sina’nın bu görüflü John Lock’un insan bofl bir lev-
hadır anlay›fl›yla karıfltırılmamalıdır. John Lock insan zihninin dünyaya
bofl olarak geldi¤ini, bütün bilgileri deneyimlerle kazand›¤›nı savunur.
Oysa ‹bn Sina, insanın dünyaya geldi¤i zaman bilgiyi bilme potansiye-
li oldu¤unu fakat bunların geliflmemifl oldu¤unu söyler. Bu geliflme ve
de¤iflim e¤itimle gerçeklefltirilebilir. E¤itim de istekle bafllar.

‹bn Sina insanın e¤itilmemesini iki sebebe dayandırır. Do¤ufltan ge-
tirdi¤i bozuk huy ve sonradan bozuk bir çevrede uzun süre kalması.13

‹nsan ailesinden sadece fiziki özelikleri almaz. Kiflilik özeliklerinin bir-
ço¤unu ailesi ve çevresinden alır. Kifli e¤er ahlaki olandan uzak bir çev-
rede yetiflirse e¤itilme ihtimali azalır. Çünkü bozuk huylar artık onun
karakteri olur. Artık bu kifliler e¤itime kapalı olurlar.
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11 Dodurgalı Abdurrahman, ‹bn Sina Felsefesinde E¤itim, ‹stanbul, M.Ü. ‹lahiyat Fakül-
tesi Vakfı Yayınları,1995, s. 185.

12 ‹bn Sina, efl-fiifa, ‹lahiyat, s. 428.

13 Dodurgalı Abdurrahman, ‹bn Sina Felsefesinde E¤itim, ‹stanbul, M.Ü. ‹lahiyat Fakül-
tesi Vakfı Yayınları,1995, s. 41.



‹BN S‹NA’YA GÖRE E⁄‹T‹MC‹

E¤itimci, insanın e¤itimiyle u¤raflan kiflidir. E¤itici olmak, bazı ka-
biliyetlere sahip olmayı gerektirmektedir. ‹bn Sina’ya göre e¤itimci ön-
ce kendini e¤itmelidir, çünkü o davran›fllarıyla ö¤rencisine örnektir.
Bunun için de flahsiyetini tanımalı ve terbiye etmelidir.14 Albet Bandu-
ra, sosyal ö¤renme kuramında insanlar sadece kendi deneyimlerinden
ö¤renmezler, baflkalarının yaptıklarını seyrederek yani taklit yoluyla
ö¤rendiklerini söylemifltir.

‹bn Sina ve Bandura’nın söylediklerinden yola çıkarak insanın çev-
resinden etkilenen bir varlık oldu¤u sonucuna ulaflabiliriz. Ö¤retmen
ö¤rencinin ö¤retim süreci içinde en çok taklit etti¤i kiflidir. Çocuklara
ilerde ne olmak istedikleri soruldu¤unda sevdikleri hocanın bölümünü
okumak istediklerini söylerler. Ö¤retmen her yönden ö¤rencinin örnek
ald›¤› kiflidir. Bu yüzden ö¤retmen, ö¤rencilerine örnek davran›fllar ser-
gileyebilecek kabiliyette biri olmalıdır. Kendi yapmad›¤› hiçbir fleyi ö¤-
rencilerine anlatmamalıdır.

E¤itimci, e¤itim bilimleri hakkında teorik bilgiye sahip olmalıdır.
e¤er bu bilgi yoksa yapılan e¤itim faaliyetleri kalıcı olmaz. Bu hususu
‹bn Sina deri üzerindeki yarayı sadece cilt üzerinde tedavi edip ve içte-
ki asıl mikrobu bilmeyen doktorun tedavi metoduna benzetir. O yara
nasıl tekrar çıkarsa e¤itimde böyle yüzeysel olarak alınan tedbirler, kö-
tülüklerin tekrar ortaya çıkmasına sebep olur.15

‹bn Sina e¤itimcili¤i bir uzmanlık alanı olarak görmüfl ve kabiliye-
ti yani istidadı ö¤retmenli¤e uygun olan kiflilerin ö¤retmenlik mesle¤i-
ni yapmaları gerekti¤ini söylemifltir. Günümüzdeki ö¤retmenlik mesle-
¤i seçimleri, istidatlara (yatkınlıklara) bafllı de¤il atanan ö¤retmenlik
bölümüne bafllıdır. Hangi ö¤retmenlik daha iyi atanıyorsa o bölümde bir
yı¤ılma olur. Hatta o atanan ö¤retmenlik bölümü ile kalmıyor, onunla
ilgili bölümler okuyan kifliler altı aylık hızlandır›lm›fl teorik e¤itim alıp
ö¤retmen olmaya çal›flıyorlar.

Bugün Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö¤retmenli¤i’nin yaflad›¤› du-
rum gibi. Bu ö¤retmenlikte atama çok oldu¤u için Türkiye’nin birçok
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flehrinde birinci ve ikinci ö¤retim Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö¤ret-
menli¤i bölümü açıldı. Yani bir yı¤ılma oldu. Bununla da yetinmeyip,
‹lahiyat Fakültelerine altı aylık hızlandır›lm›fl teorik e¤itim verilerek
ö¤retmen olma fırsatı geldi. ‹ki durumda da istidatlar (yatkınlıklar) de-
¤il, atama belirleyen unsur oldu.

E¤iticinin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar

E¤itici, ö¤retim süreci içerisinde nasihat, ödül ve ceza konularında
dikkatli olmalıdır. bu yöntemler uygulanırken afl›r›uçlarda davranılma-
malıdır.

Nasihat Etme

Nasihat, e¤itenin e¤itileni söz ile bir ifle ve bir davran›fla yönlendir-
mesidir. Nasihat, genellikle insan üzerinde olumlu etki bıraksa da bazen
kiflilerde tepkiye de sebep olur. Onun için e¤itimci bu hususa çok dik-
kat etmelidir.16

Nasihat hususunda sözün kesilece¤i, konunun kapatılaca¤› yerin iyi
tayin edilmesidir. E¤itilen kifli e¤er, e¤iticinin sözlerini ilgi ile dinler,
onların do¤rulu¤unu kabul ederse artık bu noktada nasihat kesilmelidir.
Bundan sonrası sınırı aflmak olur ve faydası yoktur.

Mükâfat ve Ceza

‹nsanlar bir baflar› gösterdikleri zaman insanlardan bu baflar›yı fark
etmelerini isterler. Pekifltireç, ö¤rencinin aynı davran›flı yapma ihtima-
lini artırır. Çünkü pekifltireç ö¤rencinin yapt›¤› davran›flın kabul edildi-
¤ini gösterir.

‹bn Sina ya göre ö¤renci arzu edilen do¤ruda geliflme gösterirse, ön-
ce söz ile ödüllendirilmelidir. Onun çokça övgüsü yapılamalıdır. Böylece
gururu okflanan ve sevilen ö¤renci konuya daha çok ilgi gösterecektir.17

Cezalandırma ise bazı flartlar altında meydana gelir. Ceza, özellikle
kültür ve e¤itim aldıktan sonra tekrar eski huy ve davran›fllarına dönen
kifli için söz konusudur. Bu durumda cezaya baflvurulmasının sebebi de
o flahsın e¤itilmesinden umudu kesmemek içindir.
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16 A.g.e., s. 172.

17 Dodurgalı Abdurrahman, ‹bn Sina Felsefesinde E¤itim, ‹stanbul, M.Ü. ‹lahiyat Fakül-
tesi Vakfı Yayınları,1995, s. 176.



Ceza verirken amaç sadece e¤itmek olmalıdır. Sabır azlı¤ı, gö¤üs
darl›¤›, kızgınlık sebeplerle ceza verilmemelidir. Çünkü insanlar genel-
likle bu gibi sebeplerden dolayı ceza verirler.18

Günümüzde de ö¤renme psikolojisi bilimi, cezayı ö¤rencide bulu-
nan olumsuz davran›flları de¤ifltirmek olarak tanımlam›fltır. ‹ki tür ceza
vardır. Birinci tür ceza, bir davran›flın yapılma sıklı¤ını azaltmak için or-
tama hofla gitmeyen bir uyarıcının verilmesidir. Buna örnek olarak ders-
te izin almadan konuflan ö¤renciye ö¤retmenin kızması verilebilir. ‹kici
tür ceza ise davran›flın yapılma sıklı¤ını azaltmak için ortadan hofla gi-
den uyarıcının alınmasıdır. Derste izin almadan konuflan ö¤rencinin cep
telefonunun elinden alınması ikinci tür cezaya örnek verilebilir. Yani ce-
za ö¤renciden intikam alma de¤il, e¤itim için kullanılan bir yöntemdir.

Ö⁄RENC‹

Ferdi Farkl›l›klar

‹bn Sina, ferdi farklılı¤ı flöyle açıklar. “‹nsanlık” kelimesi ma-
nasından anlafl›lan fley tektir ve bu husus, bütün insanlarda ortaktır. ‹n-
sanlık mana olarak, insan türünün bütün fertlerinin aynı seviye ve bo-
yutta ortak oldu¤u özelli¤i ifade eder. Tek bafl›na, mahiyet özelifli
taflıyan bu kavram, bir bedene girdi¤inde de¤iflik flekillerde ortaya çıkar.
Bundan dolayı insanlık kavramının manası, içine girdi¤i beden
sayısınca, de¤ifliklik göstererek ço¤alır.19 Bu yüzden insanlar farklı yapı
ve karakterlere sahiptirler.

a) Ferdi Farklılıkların Faydaları

1. ‹bn Sina’ya göre herkes aynı kabiliyette olsaydı, insanlar
arasındaki rekabetten dolayı fesat ve bozgunculuk bafl gösterirdi.

2. Ferdi farklılıklar aynı zamanda insanın di¤er insana ihtiyaç duy-
masını ve böylece bu ihtiyaçların temellendirdi¤i dostlukların
kurulmasının da sebebidir.

3. ‹fllerin uzmanlar tarafından yapılmasının, böylece daha fazla ve-
rim elde edilmesini sa¤lar.20
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‹nsanlar farklılıklara genelde tahammül edemez ama farlılıklar ka-
bul edilip gelifltirilebilirse toplum daha kaliteli bir toplum olabilir.

b) E¤itimde Ferdi Farklılıklara Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Ö¤retim Programında: Mesela edebiyatın bir bölümü bazı insanla-
ra kolay gelirken, di¤er bazıları ise bunları çok zor anlarlar. E¤itimci bu
hususlara dikkat edecek program hazırlamalıdır. Çocu¤a kolay gelen fa-
aliyet programa alınmalı, öteki terk edilmelidir.

Meslek Seçimi: ‹nsanda gelir- gider elde etme iste¤inin ilahi bir il-
ham oldu¤u ve bu ilhamın, insanda bir yatkınlık olarak ortaya çıkt›¤›
kanaatindedir. ‹nsanlar, iflte bu yatkınlıklara göre meslek seçerler. Her
insanın yatkınlı¤ı farklıdır.21

E¤itimde önemli bir ilke de bireysel farklılıkları dikkate almaktır.
Buna göre her çocuk, kendi yetenekleri, kapasitesi, gücü, istekleri, ilgi-
leri ve e¤ilimlerine göre e¤itilmelidir. Yaradılıfl özelliklerine uygun
davranılmam›fl bir çocuk, ömrü boyunca baflka bir insan olmaya zorl-
lanm›fl olmaktadır. Birçok insanın mutsuzlu¤unun temelinde de insanın
kendisi gibi yaflamaması yatmaktadır.22

3Anlatım: Bazılarının anlaması için mutlaka sembollere baflvurul-
masını tavsiye eder.23

Günümüzde e¤itim fakültelerinde okutulan ö¤retim ilke ve yöntem-
leri dersi bir dersi anlatırken farklı yöntem ve tekniklerle dersin an-
latılması gerekti¤ini söyler. Örneklerle anlatım, kavram haritası olufltur-
ma ve benzetim gibi yöntemler sembollerle anlatma örnek gösterilebilir.

A‹LEDE E⁄‹T‹M

‹bn Sina toplum hayatının temelini aileye dayandırır. Aile hayatı,
aynı zamanda çocu¤un yetiflmesi için en elveriflli ortamdır. Çünkü ço-
cuk ihtiyacı olan sevgi ve flefkati en iyi aile ortamında bulur. Çocu¤un
e¤itimi her ne kadar hem anne hem de baba için bir görev ise de anne
bu ifl daha önemli bir konumdadır. Babaya ise onun geçimini temin et-
mek görevi düfler.24
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Çocu¤un bedensel, ruhsal ve sosyal geliflimi sevgi dolu sıcak bir or-
tamda yetiflmesine ba¤lıdır. Böyle bir ortamı sa¤layan ilk ve temel top-
luluk kuflkusuz ailedir. Herkes, ailesinin bedensel özelikleri gibi, düflün-
celerini, inançlarını, tutumlarını da taflır. Çünkü bütün bunları bilinçsiz-
ce, ailenin hayatından alır.25

Bu yüzden çocu¤un e¤itiminin okulda bafllar düflüncesi do¤ru de¤il-
dir. e¤er okulöncesi dönemde bazı ahlaki de¤erler çocu¤a kazandırılma-
m›fl ise çocu¤un di¤er dönemlerde bunları kazanması daha zor olacaktır.

0-2 Yafl Dönemi Çocuklarda Ailenin Yapması Gerekenler

a) Anne sütü verilmesi

‹bn Sina çocu¤un beslenmesinde en iyi yolu, e¤er mümkünse anne
sütü verilmesi oldu¤u kanaatindedir. Çünkü anne sütü, çocu¤un o ana
kadar anne rahminde ald›¤› gıdaya en fazla benzeyen gıdadır. Çünkü
çocu¤un anne karnında beslendi¤i gıda do¤undan sonra süte dönüflür.26

Günümüzde de bilim adamları çocu¤un iki yafl›na kadar emzirilme-
si gerekti¤ini, anne sütünün ba¤ıflıklık sistemini güçlendirdi¤i, has-
talıklara karfl› daha dirençli oldu¤unu söylemektedirler. Annenin çocu-
¤u emzirmesi sadece çocu¤un doyurma de¤il, anne ve çocuk arasında
sevgi da bafllar›nı güçlendirir. Çünkü çocuk bu dönemde anne sevgisi-
ne muhtaçtır.

b) Çocu¤un ‹sminin Verilme

‹bn Sina’ya göre isim çocuk için bir haktır. Bu husus çocu¤un dav-
ran›fllarının oluflmasında etkili bir faktördür. Kötü anlamı bilinen isim,
alay konusu olaca¤›ndan flahsiyet zedelenmesine yol açabilir.27

‹sim insana hitap edilmek için kullanılan kelimelerdir. Ailenin ço-
cu¤a güzel bir isim koyması çocu¤una ne kadar de¤er verdi¤ini göste-
rir. Karadeniz’de bir adet vardır. Erkek çocuk olmayınca do¤an kızın
adını Döndü koyarlar. Sonraki çocuk erkek olsun diye. Allah’a dua gi-
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tesi Vakfı Yayınları, 1995, s. 156.



bi bir fleydir. Allah’ım yeter artık kız oldu¤u döndür artık da erkek ol-
sun gibi. Ama bu isim Döndü ismini taflıyan kız için hofl karfl›lanmaya-
bilir. Arkadaflları bu isimden dolayı alay edebilirler.

Çocu¤un isim hakkı, çocu¤un anne ve babasının olmalı, aile büyük-
lerinin bir dayatması olamamalı sadece tavsiye eden konumda ol-
malıdırlar.

2-6 Yafl Dönemi Çocuklarda

a) Oyun ihtiyacı

Bu dönemde dikkat edilecek di¤er bir husus, çocu¤un oyun ihti-
yacının karfl›lanmasıdır. Özellikle çocuk uykudan kalkıp banyosunu
yaptıktan sonra bir saat oyuncaklarıyla bafl bafla bırakılmalıdır.28 ‹bn Si-
na’ya göre oyun çocu¤un hayal dünyasını zenginlefltirir. Hayallerindeki
birçok olayı oyun ile gerçeklefltirir.29

Çocuklar oyunlar aracılı¤ıyla hayatı anlamaya çal›flırlar. Oyun oy-
narken ailede yaflanan olayları, çevrelerinde gördükleri durumları can-
landırırlar. Evcilik oyunu bu duruma güzel bir örnektir.

Herkes çocu¤unun oyun ihtiyacı oldu¤unu bilir ama ders çal›flmak
yerine oyun oynamasını anlayamaz. Çocuklardan kendileri gibi düflün-
melerini, ileriyi görmelerini beklerler. Çocuk da oyun oynamak ister.
Bu karmaflık durumun çözümü, bence bu yafltaki çocuklara dersleri bir
oyunmufl gibi anlatmaktır. Ödevin adı ödev de¤il oyunu tamamlama
fleklinde düflündürülebilir.

6-14 Yafl Dönemi(Ö¤retim Dönemi)

Çocuklarda Ö¤retimin fiartları

‹bn Sina ö¤retime bafllama yaflı olarak da 6 yaflı zikreder. Bu yaflta
çocuk ö¤retmen ve e¤itmene gönderilir. Günümüzde de okula bafllama
yaflı 6/7 yafl olarak belirlenmifltir. ‹bn Sina’nın tespitinin isabetli bir tes-
pit oldu¤u ortadadır.
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‹bn Sina çocu¤un ö¤retim sürecine girmesini mafsallarının30 gelifl-
mifl olmasına, konuflmasının anlafl›lır hale gelmesine, söylenileni anla-
yabilecek seviyeye gelmifl olmasına bafllar.31

Bu dönemde e¤itim ve ö¤retim olayının bir süreç meselesi oldu¤u
unutulmamalı, çabuk sonuç alma endiflesi ile çocuk, ders ve ahlak ka-
ideleri bombardımanına tutulmamalıdır. Derslerin a¤ırlı¤ı altında ezil-
mesine meydan verilmemeli, e¤itim ve ö¤retimi geliflerek ilerleyen bir
sisteme uyarak yapılmalıdır.

Sonuç

‹bn Sina e¤itimin insanın ikinci kemallerini gerçeklefltirmek oldu-
¤unu, e¤iticinin uzman kifli olması gerekti¤ini ve insanın bir mesle¤i se-
çerken kabiliyetlerine göre seçmesi gerekti¤ini vurgulam›fltır. Kabiliye-
tine göre meslek seçmez ise insan kendini gerçeklefltiremez ve kötülük
ortaya çıkar ve insan içinde baflar›lı olamaz. e¤itici bireysel farlılıklara
dikkat etmeli ve ona göre bir program hazırlamalı, meslek seçerken ö¤-
rencini çocu¤un kabiliyetleri ve istekleri göz önünde bulundurulmalıdır.
Dersin anlatılması hususunda da bireysel farklılıklardan kaynaklı farklı
yöntem ve teknikler kullanılmalıdır.

Çocu¤un e¤itimi ailede bafllar. E¤itim için okul yafl›nın beklenilme-
si yanl›fltır. Babasından geometri aritmetik ve felsefe adına ilk bilgileri-
ni alan ‹bn Sina insanın en iyi e¤itim görece¤i yerin aile oldu¤unu söy-
lemifltir. Bu yüzden aileye bir takım sorumluluklar yüklemifltir. Çocu¤a
anne sütünün verilmesi, güzel isim konulması gibi.

‹bn Sina’nın e¤itim anlay›fl› ile günümüzdeki e¤itim anlay›fl›
arasında fark yoktur. Fakat biz e¤itim hakkında ‹slâm filozofları ne
der pek bilmiyoruz. Bu görüflleri kendi kaynaklarımızdan de¤il baflka
kaymaklardan ö¤renmeyi tercih ediyoruz. Aslında söylenenler
arasında bir fark yok. ‹slâm dünyasının ‹slâm düflüncesi eksenli bir
e¤itim anlay›fl›na sahip olmalıdır. Bu yüzden kendi kaynaklarımız da
araflt›rılmalıdır.

‹slâm Medeniyetinin Yap› Tafllar› IV I 93

30 Eklem.

31 A.g.e., 161-162.



KAYNAKÇA

Akyüz Yahya, ‹bn Sina’nın Türk ve Dünya E¤itim Tarihindeki Yeri.

Dodurgalı Abdurrahman, ‹bn Sina Felsefesinde E¤itim, ‹stanbul, M.Ü. ‹lahiyat Fa-
kültesi Vakfı Yayınları, 1995.

‹bn Sina, el-Kanun fi’t- Tıb, trz.

‹bn Sina, el-‹flaret ve’t- Tenbihat,trz.

‹bn Sina, efl-fiifa, ‹lahiyat.

‹bn Sina, Kitab’un-Nefs,

Aydın Zeki Mehmet, Ailede Ahlak E¤itimi, ‹stanbul, Timafl Yayınları, 2013.

Alper Mahir Ömer, “‹slâm Felsefesinde ‘Altın ça¤’ın Bafllangıcı: ‹bn Sina ve Fel-
sefesi”, ‹slâm Felsefe Tarihi, Ankara, Grafik Yayınları, 2012.

‹bn Sina, Dani‹name-i Alai, çev. Murat Demirkol, ‹stanbul, 2013.

H. Nur Erkızan & A.Kadir Çüçen, Antik ça¤ ve Orta ça¤ Felsefe Tarihi, Ankara,
Sentez Yayınları, 2013.

Taylan Necip, Anahatlarıyla ‹slâm Felsefesi, ‹stanbul, Ensar Yayınları, 2011.

Gutas Dımıtrı, ‹bn Sina’nın Mirası, ter. M. Cüneyt Kaya, ‹stanbul, Klasik Yayınları,
2010.

Yörüko¤lu Atalay, de¤iflen Toplumda Aile ve Çocuk, ‹stanbul, Özgür Yayınları,
2007.

Faruki R. ‹smail, Bilginin ‹slâmîlefltirilmesi, çev. Fehmi Koru, Risale Yayınları,
2012.

Göksu Deniz, Ö¤retim Yöntem ve Teknikleri, Ankara, ‹stikrar Yayınları, 2013.

Fırtına Sercan, Ö¤renme Psikolojisi, Ankara, ‹stikrar Yayınları, 2013.

Fırtına Sercan, Geliflim Psikolojisi, Ankara, ‹stikrar Yayınları, 2013.

Duman Halit, Program Gelifltirme, Ankara, ‹stikrar Yayınları, 2013.

Muhammed fiAFAK

Sayın BAYARSLAN’a bu güzel sunumundan tebli¤inden dolayı
çok teflekkür ediyorum. fiimdi sırada ikinci tebli¤cimiz Halim TALAY.
Kendisi Ankara Üniversitesi E¤itim Bilimler Fakültesi 4.sınıf ö¤renci-
si. Ayrıca ‹LAMER Felsefe ve Din Bilimleri Araflt›rma grubu ö¤renci-
sidir. Konusu ‹bn Haldun’un Mukaddime’sinde E¤itim-Ö¤retim Üze-
rinde Bir Perspektiftir. Sözü kendisine veriyorum. Süremiz on befl daki-
kadır.

94 I Ö¤renci Sempozyumu



“‹BN HALDUN’UN MUKADD‹MES‹NDE E⁄‹T‹M-

Ö⁄RET‹M ÜZER‹NE B‹R PERSPEKT‹F”

HAL‹M TALAY

(ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹ 4. SINIF,

‹LAMER FELSEFE VE D‹N B‹L‹MLER‹
ARAfiTIRMA GRUBU Ö⁄RENC‹S‹)

Girifl

Yapm›fl oldu¤umuz bu çal›flma ‹slâm Medeniyeti’ne damga vurmufl
bir isim olan ‹bn Haldun’un Tarih-i ‹ber’in önsözü olarak yazd›¤› Mu-
kaddimesi’nde yer alan e¤itim-ö¤retime iliflkin bafll›klara bir bak›fl
açısını ihtiva etmektedir. Araflt›rma ve incelemelerimiz neticesinde yaz-
m›fl oldu¤umuz tebli¤imizin bilgi boyutunun a¤ırlıkta oldu¤u ve gerek-
li noktalarda da ifadelerin kriti¤e tabi tutuldu¤unu açıkça beyan etmek
gerekir. Konu alanının geniflli¤i ve verilen süreyi göz önüne ald›-
¤›mızda meselelerin derince analiz edilemeyece¤ini, özellikle bazı te-
mel noktalar üzerinde durulaca¤›nı açıkça ifade etmek yerinde ola-
caktır.
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Sunaca¤›mız bu tebli¤de izleyece¤imiz temel adımlar, basamaklar
flu flekilde sıralanacaktır:

1. ‹bn Haldun’un Hayatına kısa bir bakıfl

2. ‹bn Haldun’da ‹lim

3. ‹bn Haldun’un E¤itim-Ö¤retim ile ‹lgili Görüflleri

4. Sonuç

‹bn Haldun’un Hayatına Kısa Bir Bakıfl

‹bn Haldun 732/1332 senesinde Tunus’ta do¤mufl, 808/1406 sene-
sinde Kahire’de ölmüfltür. Yaklafl›k 74 sene ömür süren ‹bn Haldun bu
süre zarfında oldukça hareketli bir hayat yaflam›fltır.1

Asıl adı Ebu Zeyd Veliyüddin Abdurrahman bin Muhammed bin
Muhammed bin Muhammed Hasan el Hadrami el Maflribi et Tunusi
olup, Haldun kelimesi soyundan ötürü kendisine verilen bir unvan ol-
mufl ve bu ünvanla daha çok tanınm›fltır. Aslen Yemen’in Hadramut
bölgesinden oldu¤u için Mukaddime’de Hadrami nisbesini kulllan-
m›fltır. ‹lim ehli olan babası vasıtası ile ilk ilmi bilgileri tahsil etmeye
bafllam›fltır.

Hayatının ilerleyen safhalarında fıkıh, hadis, fliir, Arap dili ve ede-
biyatı alanlarında ilim tahsil edip K.Kerim’i hıfzetmifltir. Ayrıca Endü-
lüs’ten kaçan âlimlerin Tunus’a gelmeleri onun ilim hayatında yeni ö¤-
renme kapıları aralam›fltır.2

Oldukça hareketli bir hayat yaflamıfl, çeflitli beldelere seyahat etmifl,
bir takım rekabet ve kıskançlıklar dairesinde çeflitli idari görevleri(ve-
zir, hacip, elçi, kadı, hatip) baflar› ile ifa etmifl, Camiu’l Ezher’de mü-
derrislik görevinde bulunmufltur. Bir müddet sonrasında ise yo¤un ya-
flamı içerisinde bütün kamu görevlerini bırakıp ‹bn Selame kalesinde in-
zivaya çekildi¤i birkaç sene sakin bir yaflamı olmufltur.

Sosyal hayattan ve meflgalelerden uzaklaflt›¤› bu sakin döneminde
bofl durmam›fl, fikri ve ilmi faaliyetlere a¤ırlık vermifltir. Bu dönem il-
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mi ve fikri açıdan en verimli dönemi olmufltur. ‹bn Haldun’un günümü-
ze kadar etkisini sosyal bilimler alanında gösteren ve önemini her za-
man korumufl olan mukaddime bu dönemin yadigârıdır. Gerek ‹slâm
dünyasında gerekse Batı dünyasında olsun ‹bn Haldun ses getiren ve
kendisinden sonra siyaset felsefesi, sosyoloji, tarih felsefesi ve çeflitli
ilim dallarında ön plana ç›km›fl bilginlere akıl hocal›flı yapm›fltır.3

‹slâm Medeniyeti’nde duraklamanın sinyalleri yayılırken o zirveler-
de yer etmeyi baflarabilmiflitir. Ortaya koymufl oldu¤u yeni bir ilimle
çı¤ır açt›¤›nın farkındadır. Eserinde kimseyi taklit etmedi¤ini, kimseden
alıntı yapmad›¤›nı belirtir ve flöyle der:

“Tarihe dair bir eser vücuda getirdim. Eserin tertibi ve bölümleri
hususunda al›flılmam›fl bir yol tuttum, bunu da çeflitli yöntemler
arasından acaib bir usul, yepyeni bir tarz ve üslup olarak ortaya koy-
dum.”4

‹bn Haldun’un iddiası fludur: Yazm›fl oldu¤u eser âlemle ilgili bü-
tün haberleri kapsamakta, gözden kaçan olayların sebeplerini göster-
mekte böylece eser hikmet için bir mahfaza, tarih için de bir sandık ha-
lini alm›fl bulunmaktadır.

Mukaddime ile bu gün kültür ve medeniyet anlamına gelen “um-

ran”ilminin temelleri at›lm›fl, Auguste Comte’den daha önce sosyoloji-
den farklı bir isimle bahsetmifltir. Medeniyetlerin ve kültürlerin do¤uflu-
nu, yükselifl ve çöküflünü çözümlemekte, özellikle ‹slâm medeniyeti ile
ilgili tutarlı görüfller ileri sürmektedir.5(6) (Umran ilmi bir toplum meta-
fizi¤idir; toplumun zati arazlarını ele alması açısından da bir anlamda
ontolojidir.) Bu ba¤lamda O Mukaddime’de yalnız tarih ile u¤raflmaz
aynı zamanda ‹slâm dünyasındaki sanatları, ilimleri gözden geçirir,
bunların her birinin amaç ve kapsamını belirler.
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‹bn Haldun’un ‹lme Bakıflı

‹bn Haldun’a göre ilim malumat yı¤ını de¤ildir, bir melekedir ve bu
melekeye sahip olan insanlar tarafından tafl›nır. ‹lmi taflıyanlar bir top-
lum içerisinde var olduklarından, toplumsal flartlara ba¤lı olarak ilimle-
rin durumunda da de¤ifliklikler ortaya çıkar. ‹limler de tarihi-toplumsal
varlık alanının bir parçasıdır. Dolayısı ile bu varlık alanının kuralları
çerçevesinde ortaya çıkar, geliflir ve yok olur.

O ilmi bir meleke olarak görürken bu hususta dayand›¤› en temel
tecrübe dil bilgisidir. Bir dili bilmek onu meleke olarak kullanabilmek
oldu¤u gibi bir ilmi bilmek de o ilmin meselelerinin çözülmesi hususun-
da meleke sahibi olmak anlamına gelir.

‹limlerin mahiyetleri hakkındaki görüfllerini tarihlerinden hareketle
ortaya koyan ‹bn Haldun’a göre ilmler: ‹slâmîyet’in ilk dönemlerinde
sistematik bir tarzda de¤il, daha çok günlük hayatın birer parçası olarak
nakledilen rivayetlerden teflekkül etmifltir.

O dönemde ilim ve din aynı anlama gelmekte, Kitap ve sünnetten
ibaret görülmekte idi. ‹lim hayatın kendisi oldu¤u içinde ve hayatla bir-
likte yaflanarak naklediliyordu. Hz. Peygamber’in çeflitli sahabileri
Arap kabilelerine göndermeleri onlara dini ö¤retmek içindi. Bu devirde
sistematik bir e¤itim doktrininden söz etmek mümkün de¤ildir. Farklı
örf ve adetleri olan, farklı co¤rafyalarda yaflayan insanların Müslüman
olmaları ile birlikte yeni örf ve adetler ümmete zenginlik katmıfl, bunlar
arasında dine uymayanların tefrik edilmesi gere¤i ortaya ç›km›fltır. Bu-
nun sonucunda dinin sistematik bir flekilde ö¤retilmesi ve meleke hali-
ne gelmesi zarureti do¤mufltur. Bu aflamada daha önce yaflanan hayat-
tan ibaret olan ilmin çeflitli alanlara bölünmesi ve kendi müstakil termi-
nolojisi olan muhtelif ilimleri ortaya çıkarm›fltır.

‹bn Haldun’un ilmi, o ilim çerçevesinde kullanılan terimlerden
ayırması oldukça önemlidir. Ona göre ilim bir melekedir; terimler bu
meleke kullanılırken insanlar arasında anlaflmayı sa¤lamak için olufltu-
rulmufl vasıtalardır. Bir ilmin terimlerini ezberlemek o ilmi ö¤renmek
anlamına gelmez. Bir ilme sahip olmak demek, o ilimde karfl›laflılan
meseleleri, baflkalarının yardımı olmadan çözebilecek duruma gelmek
demektir.6
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‹lim üzerinde sahip olmufl oldu¤u yaklafl›m onu ilimler konusunda
bir sınıflamaya götürmüfl; ilimleri Amaç ‹limler ve Araç ‹limler fleklin-
de sınıflandırmasına kaynaklık etmifltir.

Amaç ‹limler: Tefsir, hadis, fıkıh, kelam gibi din ilimleri veya tabi-
iyyat ve ilahiyat gibi akli-felsefi ilimler

Araç ilimler: Dini ilimler için Arapça, miras hukuku çin hesap ve
felsefi ilimler için mantık araç konumundadır. Mantık sonrakialimlerin
yöntemleri bakımıdan kelam ve fıkıh usulünün aleti olarak da kabul edi-
lebilir.

‹bn Haldun’un E¤itim-Ö¤retim Görüflleri

‹bn Haldun’un Mukaddime’de e¤itim ve ö¤retimle alakalı görüflle-
rinin do¤rudan bir flekilde yer ald›¤› bölüm sayısı on befl kadardır fakat
eserin geneline bakt›¤›mız zaman düflüncelerin eserin muhtelif yerleri-
ne serpifltirildi¤ini çok rahat bir flekilde görebilmekteyiz. Bölümlerin
hepsini detaylı bir flekilde incelemek mümkün olmad›¤›ndan belli ana
noktalar üzerinde duraca¤›z.

Mukaddime’nin e¤itime yönelik bölümlerini gözden geçirdi¤imiz-
de ‹bn Haldun’un e¤itim bilimine iliflkin ilgi duydu¤u konular daha çok:

-genel e¤itim

-ö¤retim yöntemleri

-çocuk e¤itiminde belirgin ilkeler

-ö¤retmenlerin nitelikleri

-ö¤renme

-din e¤itimi

-bilimlerin sınıflandırılması gibi konulardır.

O bafllangıçta e¤itim veya ö¤retimi tarif etme gayreti içinde olmaz.
Ço¤u zaman sadece ö¤retim hakında konuflarak, sanatların ö¤retimini
veya ilimlerin ö¤retimini veya dilin ö¤retimini anlatır, e¤itim konusunu
anlatmaz.7
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Modern dünyada e¤itim bilimciler e¤itim ve ö¤retim konusunda
kavramsal bir çizgi-sınır çizer ve yaklafl›mlarını buna göre ifade ederler.
Onlara göre;

E¤itim: Bireyin kendi yaflantıları yolu ile davran›fllarında istendik
davran›fl de¤iflikli¤i meydana getirmesi sürecidir.8

Ö¤retim: Belli bir mekânda ve belli bir zaman aral›flında gerçeklefl-
mekte olan ö¤retme faaliyetidir.

E¤itim ö¤retime göre çok boyutlu bir yapı sergilemektedir.

Bu ba¤lamda bakıld›¤›nda ‹bn Haldun’un e¤itim ve ö¤retim konu-
sunda bir ayrım yapmad›¤›nı açıkça görebiliriz. Kanaatimiz fludur ki ö¤-
renme faaliyeti ile ö¤renciye verilen bilgi onda zamanla yer etmekte,
meleke haline gelmekte, süreklilik arz etmekte ve bunu benli¤inde ya-
flantıya dönüfltürmektedir. Bu da bizi e¤itimsel boyuta götürmektedir.9

A. E¤itimin Toplumsallı¤ı

‹bn Haldun e¤itim ve ö¤retimi toplumsal bir kurum olarak görmüfl-
tür. E¤itim insan toplumları için gereklidir. Bunu flu ifadeler ile Mukad-
dime’de açıkça beyan etmifltir:

“‹lim ve ö¤retim insan toplumları için do¤al bir durumdur.”(Mu-
kaddime II,1970 s.442)

B. E¤itimin Özelli¤i

Onun e¤itim anlay›fl›nın bir kısmı da tıpkı bu günkü gibidir. Kiflile-
re verilen mesleksel ve entelektüel e¤itimin onlarda tutum de¤iflikli¤ine
yol açaca¤›nı belirtip flöyle demektedir:

“Genel olarak kentlilerin göçebelere oranla anlayıfllı ve kavrayıfllı
olmaları ö¤retim hüner ve sanatının onların akıl ve fikirlerini
aydınlatmıfl ve ve gelifltirmifl olmasından ileri gelmektedir. Çünkü ö¤re-
tim, hüner ve sanatın nefs-i natıkayı gelifltiren etki ve eserleri oldu¤u-
nu yukarıda anlatm›fltık.”(Mukaddime II, S.451)
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C. E¤itimde Çevresel Faktörlerin Önemi

‹bn Haldun, zamanında mevcut bazı görüfllere karfl› ç›km›fl ve on-
ların yanl›fllı¤ını belirtmifltir. Örne¤in Batılı Araplar, Do¤ulu Arapların
yaradılıfl ve tabiatları itibari ile daha yüksek zekâ ve yetenek sahibi ol-
duklarına inanmakta idiler. Oysaki ‹bn Haldun bu iki bölgedeki Arap-
ların zihin gücü yönünden do¤ufltan hiçbir farklılı¤ı olmad›¤›nı, farkın
uygarlık düzeyinden ileri geldi¤ini savunmaktadır. O’na göre ileri bir
çevre zekâyı ve aydın düflünceyi artırır. Do¤u Araplarını Batı Arap-
larından farklılaflt›rm›fltır. Bu farklılık onların tabiatına de¤il, ö¤retim-
le gelifltirdikleri çeflitli melekelerin kazanılmasına ba¤lıdır.(Mukaddi-
me, II. S.449)10

Görüldü¤ü gibi do¤ufltan gelen yeteneklerin çevresel etmenlerle ifl-
lenerek daha verimli duruma geldi¤ine dikkati çekmifltir.

D. Ö¤retmenlik Mesle¤i

‹bn Haldun yaflamıfl oldu¤u dönemde ö¤retmenlik mesle¤inin kar-
fl›laflm›fl oldu¤u sıkıntıları beyan etmifl ekonomik ve sosyal boyuttaki te-
sirlerini dile getirmifltir.(Örne¤in ö¤retmenlik mesle¤ini icra eden kifli-
lerin bir servet sahibi olamadıklarını açıkça beyan etmektedir.) Ö¤retim
ve bilgi aktarma yönünde ö¤reticilere birçok ö¤ütler vererek do¤ru ö¤-
retim yöntemini buldurmaya çal›flmaktadır.

E. Ö¤retilen Bilimlerin Sınıflandırılması

‹bn Haldun bilimleri sınıflarken do¤al ve nakli bilimler ayrımını ya-
par. Ona göre do¤al bilimleri kifliler fikir ve akılları ile kendiliklerinden
ö¤renebilirler. Nakli bilimleri ise ancak onları vazedenden nakil ve ri-
vayet yolu ile ö¤renirler. Do¤al bilimler kısmını hikmet ve felsefe olufl-
turur.

‹kinci kısım bilimler ö¤renilirken akla dayanılmaz. Bunların temel
kayna¤ı fler’i kanıtlardır. Bu fler’i kanıtların herbiri fleriatı va’zedenden
nakil ve rivayet edilir. Bu kanıtların her biri Allah ve elçisi tarafından
bize tebli¤ edilmifltir. Bu bilimler tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve ilahiyat
gibi kendilerinin bilinmesi istenen bilgiler oluflturur.
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F. Din E¤itimi

Din e¤itimi konusunda ‹bn Haldun K.Kerim’e bu noktada büyük bir
önem atfeder ve K.Kerim ö¤retiminin gereklili¤i noktasına flöyle iflaret
eder:

“……Kur’an ö¤renmek,çocukların kalplerinde iman ve inancı yer-
leflip kalmasını sa¤lad›¤›ndan,Müslümanlar her yerde çocuklarına
K.Kerim ve hadisten bazı metinleri ö¤retmeyi bir ödev kabul etmifller-
dir.Böylece K.Kerim bundan sonra ö¤renilecek bilgilerde meleke edin-
menin bir temeli olmufltur.Müslümanların bu yolu seçmelerinin nede-
ni,küçük yaflta ö¤retilen bilginin kalplerde yerleflip kalmasıdır.Küçük
yaflta ö¤retilen bu bilgi bundan sonra ö¤retilecek olan bilgiler için de
bir temel oluflturur.”

G. Çocuk E¤itiminde Temel ‹lkeler

‹bn Haldun çocuk e¤itiminde temel bazı noktaları eserinin de¤iflik
yerlerinde vurgular ve ö¤reticilerin göz önünde bulundurması gereken
ilkeleri öne sürer. Biz önemli gördü¤ümüz hususlar üzerinde duraca-
¤›z.

1. Ö¤renciye Sert Davranmanın Zararlı Oluflu

‹bn Haldun özellikle küçük yafltaki ö¤rencilere e¤itim ve ö¤retimde
sert davranmanın zararlı oldu¤unu vurgulayarak son derece önemli bir
bak›fl açısı yakalam›fltır. Sert davran›flın ö¤rencide kötü al›flkanlık olufl-
turdu¤una de¤inir.

Bu tür davran›fllar ö¤rencinin “neflesini, ifl ve çal›flma sevgisini yok
eder ve onları tembelli¤e, korkaklı¤a yalana ve kötülü¤e sevk eder.
Kalplerinde sakladıklarının ve düflündüklerinin tersini söylemeye
al›fltırır. Bu e¤itim, onları her zaman düzen ve hile yolunu seçmeye gö-
türür. Gitgide bu durumlar onlar için adet, karakter durumuna gelir.

2. ‹ki Bilgiyi Aynı Anda Ö¤retmeme

Bu noktada düflüncelerini flöyle izah etmek mümkündür. ‹ki bilgi
aynı anda ö¤retilmeye çal›flılır ise çocuk bu iki bilgiyi karıfltırır. Bu du-
rumda kalp ve düflünce bölünmüfl oldu¤undan her ikisini birden kavra-
mak güçleflir. Böylece hiçbirini kavrayamaz ve bo¤u bo¤una yorulur.
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3. Ö¤retimde Sıra Takip Etmek

‹bn Haldun ö¤retimde belli bir sıra takip edilmesini ister. Önce dil
sonra aritmetik ve daha sonra da din e¤itimi verilmesi gerekti¤ini ifade
eder. Bu görüfl de günümüz e¤itim programlarına uygun bir anlayıfltır.
Burada K.Kerim ö¤retimi kalplerin ilimlere ısınması ve meleke oluflu-
mu için temel adımdır. Öncelik ondadır. Din e¤itiminin üçüncü safhaya
konulma sebebi ise kanaamizce amaç olarak görülen bu ilimlerin belli
bir olgunlu¤a erifltikten sonra kavranmaya bafllaması ve bunların sa¤-
lam temelde yer etmesini sa¤layan araç ilimlerin ondan önce ö¤renilmifl
olma gereklili¤idir. Çünkü ö¤renilen araç ilimler ileride amaç ilimlere
hizmet edecektir.

Örnek ile ifade etmek gerekirse; fıkhi bir konu olan zekâtta nisab
miktarını belirleyebilmek için cebir ve matematik ilimler ö¤renilmesinin
zaruri olması gibi. Bu ilimden(cebir, matematik)yoksunluk; amaç bir ilim
olan fıkıhta ulaflmanız gereken hükümü verememenize yol açacaktır.

4. Ezbercilik

‹bn Haldun ilimlerin ö¤renilmesinde –ö¤retilmesinde ezbere karfl›
çıkar ve flöyle der:

“…….bunlar bilimde meleke sahibi olmak yolunun kitapta yazılan-
ları ezberlemek oldu¤unu sanırlar.Bunlar melekenin bilimsel tartıflma-
lar ve münazaralarla,konuları ve sorunları zihinde yerlefltirmek sure-
tiyle kesbedilebilece¤ini unuturlar.”(Mukaddime II,S.477)

“Meleke ö¤reniminde en yararlı usul; ö¤rencilerin birbirleri ile
derslerini ve bilimsel konuları çok derin olarak tartıflması ve münaza-
ralarda bulunmasıdır.”(Mukaddime II, s.367)

Bu ifadelerden hareketle oluflan kanaatimiz flöyledir: Hakiki mana-
da bir ilmi ö¤renmek onun ile alakalı yazılıp çizilenleri rivayetleri ezber
ile hafızaya katmak de¤il bizzat onları anlamlandırmak, tart›¤›p sa¤lam
temellere oturtmak ve meleke haline getirip tatbik edilir boyuta ulaflt›r-
maktır; bofla tafl›nan bir yük yapmamaktır.

5. Ö¤renmede Somutluk

Beceri ve sanat alanında verilen e¤itim-ö¤retimden bahsederken
‹bn Haldun somutluk ve etkileflim boyutuna önem verir. Bu konudaki
düflüncelerini kısaca flöyle izah eder:
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“Hüner ve sanat ancak ö¤retmen vasıtası ile ö¤renilebilir. Bir ifli
ö¤retmenden ö¤renmek, göz ile görmek ve aletlere bizzat iflleyerek elde
etmek, bir nesneyi rivayet ve tanımlama ile ö¤renmekten daha ya-
rarlıdır. Bilgiyi ifllemek sureti ile elde edilen meleke, rivayet ve tanımla-
ma ile elde edilen bilgiden daha güçlü bir surette zihinlerde yerle-
flir.”(Mukaddime II, s.367)

Bu ifadelere bakt›¤›mız zaman O,ö¤renmede somutlu¤un önemine
de¤inmekle kalmıyor bununla birlikte beceri ve sanat konusunda rol
model olan ö¤reticinin önemine de parmak basıyor.

6. Hafiften Karmaflık Bilgiye Do¤ru Aktarım

‹bn Haldun hafif ve kolay olan bilgiden karmaflık olana do¤ru bir
süreç takip edilmesi gerekti¤ine inanır. Konuların -meselelerinin, ö¤-
rencilerin akli istidatları ile paralel ; anlayabilecekleri seviyeden baflla-
yarak ö¤retilmesi gerekti¤ini ifade eder. Bu konuya eserinde flöyle bir
izahat sunar:

“Sonda gösterilmesi gereken konular ö¤renciye bafllangıçta verilir-
se, bu durumda o anlamaktan ve bellemekten aciz ve onun için hazırlıklı
olmaktan uzak bulunaca¤›ndan zihni körelir. O bunu ilmin kendisinde
var olan zorluktan ileri geldi¤ini sanarak tembelleflir, ondan yüz çevi-
rir ve sürekli olarak onu terk eder. Bu sadece ö¤retimin kötü oluflundan
ileri gelir.”11

Bilginin bu aktarım boyutunu biraz daha geniflletmek gerekirse; O
üç aflamalı bir ö¤retim metodunu esas alır düflüncelerini dile getirir:

“Ö¤rencilere ilimlerin ö¤retilmesi aflama aflama olursa ancak o za-
man faydalı olur. Önce belli bir ilim dalının belli bir bölümünde yer
alan konular ö¤renciye anlatılır. Bu bölümün esası olan bu konular ona
kısaca açıklanır ve ö¤rencinin konuya yaklaflması sa¤lanır. Verileni
alabilmesi için de zihninin gücü ve kabiliyeti göz önünde bulundurulur.
‹lim dalının sonuna kadar böyle gidilir. Bu durumda ö¤rencide o ilim
konusunda bir meleke hâsıl olur. Ancak bu meleke henüz basit ve
zayıftır. En fazla bu ilim dalını anlamaya ve konularını ö¤renmeye onu
hazırlar. (1.aflama)
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Sonra ö¤renci ilim dalı ile ikinci olarak yüz yüze getirilir ve bu de-
fa ilkinden daha yüksek biir mertebeye çıkacak flekilde ders verilir. Kısa
anlatma esasının d›fl›na çıkılarak genifl açıklamalar ve yorumlar
yapılır. Konu hakkındaki farklı görüfller ve bunların sebepleri anlatılır.
‹kinci bir ilim dalına geçene kadar buna devam edilir, böylelikle ö¤ren-
ci iyi bir meleke kazlanm›fl olur. (2.aflama)

Daha sonra belli bir noktaya gelmifl olan ö¤renci o ilim dalı ile bir
kere daha karfl› karfl›ya getirilir. Anlafl›lması zor, derin ve karmaflık bü-
tün meseleler kendisine açıklanır, kapalı olan kapılar açılır. Artık me-
lekesini tam olarak elde etmifl oldu¤undan bu ilim dalındaki ö¤renimi-
ni tamamlam›fl olur. (3.aflama)12

‹flte faydalı olan ö¤retim flekli budur. Görüldü¤ü gibi bu da üç tek-
rarla gerçekleflmektedir. Bazı kimseler fıtratları ve imkânları gere¤i bu
hususu daha az tekrarla da elde edebilirler.

Bazı ö¤retmenler bu ilkeye riayet etmemekte ve tamamı ile buna
aykırı olan yol tutmaktadırlar. ‹bn Haldun bunların yöntemlerini sert bir
dille elefltirmektedir:

“‹çinde yaflad›¤›mız flu ça¤da pek çok hoca gördük ki ö¤retimin
yöntemlerini ve ders anlatım biçimlerini bilmiyorlar. Önce ö¤rencilerin
önüne karmaflık bilgileri koyuyorlar, sonra bunları çözümlemeleri için
dikkatlerini vermelerini onlardan istiyorlar. Sanıyorlar ki ö¤retimde
al›fltırma ve bu hususta do¤ru yöntem budur. Onun için ö¤rencileri, ez-
berleyerek bunu ö¤renmekle yükümlü tutuyorlar. Bir ilimde verilen en
son bilgileri baflta vererek henüz bunu anlama kabiliyetinde olmayan
ö¤rencilerin zihinlerini karıfltırıyorlar.”13(21)

Bir medeniyet inflasında önemli pay sahibi olan ‹bn Haldun bu nok-
tada yapm›fl oldu¤u açıklamalar ile ö¤renmede tedricili¤in yanı sıra bi-
reysel ö¤renme istidatlarının da farklı oldu¤una vurgu yapmakta ve ö¤-
retilmek istenene nasıl varılabilece¤i noktasında ö¤reticilere rehberlik
yapmaya, onları aydınlatmaya çal›flmaktadır. Bunun yanı sıra da ilimle-
rin ö¤renimi noktasında istidadın bir yere kadar oldu¤unu vurgulamak-

‹slâm Medeniyetinin Yap› Tafllar› IV I 105

12 ‹bn Haldun, Mukaddime 2. cilt, (,Zakir Kadiri UGAN’dan çeviri),Maarif Basım Evi, ‹stan-
bul, 1954.

13 Sati el Husri, çev. Sülyman Uluda¤, ‹bn Haldun Üzerine Araflt›rmalar, Dergah Yayınları,
‹stanbul,2001, s. 312



ta ve izan ve ilim hidayetinin Allah’ın bahflı ile olaca¤›nı vurgulamak-
tadır.

Sonuç

Ortaya koymufl oldu¤u umran ilmi ile tarihe damgasını vuran ‹bn
Haldun bir sosyolog olmanın yanı sıra iyi de bir e¤itim uzmanıdır; çok
yönlü bir düflünürdür. Bugün pedagojik anlamda ön plana çıkan birçok
anlayıfl ve durum üzerinde durmufl ve elinden geldi¤ince ifadelerini be-
yan etmeye çal›flm›fltır.

E¤itim ve ö¤retim konusunda kuramsal bazda bir düflünce sistemi
gelifltirmifl de¤ildir ve genel bir kuramı yoktur. Fakat de¤indi¤i husus-
lar ve gözlemler, zamanına göre oldukça önemli sayılacak cinstendir ve
daha sonra gelifltirilmifl olan bazı e¤itim düflüncelerine kaynaklık etmifl
olabilir. Özellikle çocu¤un kiflili¤ine kalıtımın de¤il, e¤itimin ve toplum
törelerinin, çevrenin yön verece¤ini belirtmesi dikkat çekicidir. Ayrıca
e¤itimi bir toplumsal olgu olarak ele al›flı da ilginç yanlardan birisidir.
Bunların yanı sıra ö¤retimin geliflmesini ve ilerlemesini sosyal temayül
ile açıklamaktadır. O,ö¤retimin genifl ölçüde toplumun ahvalinden etki-
lendi¤ini, söz konusu ahvalin ilerlemesine veya gerilemesine ba¤lı ola-
rak ilerledi¤ini veya geriledi¤ini düflünmektedir.

Ö¤retimde sunmufl oldu¤u ilkelerin ço¤u bu gün de geçerlili¤ini ko-
rumaktadır. Akılcılı¤ı ve deneyime önem verifli onun di¤er nitelikleri
arasındadır. ‹fade etmifl oldu¤u fikirler ile ilimlerin ö¤retimi yolunda
biz ö¤retici adaylara bir meflale de o yakm›fltır.
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“‹BN RÜfiD’ÜN E⁄‹T‹M FELSEFES‹”

HAT‹CE SAL‹MO⁄LU

(ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹ 4. SINIF,

‹LAMER FELSEFE VE D‹N B‹L‹MLER‹
ARAfiTIRMA GRUBU Ö⁄RENC‹S‹)

Girifl

Felsefenin en önemli dallarından birisi de flüphesiz e¤itim felsefesi-
dir. “E¤itim felsefesi; e¤itimin mahiyeti, yapısı, imkânı, amaçları ve
yöntemleri ile ilgili sorunları, felsefenin kendi metotlarıyla araflt›ran fel-
sefenin dalıdır.”1 Bu ba¤lamda her ülkenin kendine ait e¤itim ö¤retim
programının bir e¤itim felsefesi bulunmaktadır. “Bir e¤itim felsefesi
üretemeyen toplum ve kültürler, ba¤ımsız bir e¤itim prati¤ine sahip ola-
mazlar; taklitçi olmaktan öteye geçemezler.”2 Bu nedenle her ülkenin
kendi kültürüne ve zihinsel geliflimine ait, öz yapıda oluflturulmufl bir
e¤itim felsefesi oluflturulmalıdır. Felsefenin her fleye cevap vermesi
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mümkün olmasa bile, düflünceye giden yolu aralaması bakımından
önemlidir. E¤itimcilerde bu kanal sayesinde, e¤itim problemlerine yak-
laflarak, do¤ru bilgiye ulaflmaya çal›flırlar.

Araflt›rmanın genel amacı, e¤itim felsefemizde, e¤itimin temel so-
rularına, ‹bn Rüflt’te nasıl bir cevap bulabiliriz. Araflt›rmanın önemi ise,
e¤itim felsefemizi kendi de¤erlerimizle zenginlefltirebilmek ve ona
katkı sa¤layabilmektir.

Niçin ‹bn Rüfld?

Ibn Rüfld’ü de¤erli kılan en önemli unsurlardan birisi do¤u ve
batının birikimini toplayıp yeni bir sentezle tekrar bize sunmufl ol-
masıdır.3 Bilginin kayna¤›na ulaflmada dini bilginin aklın yolunu kes-
meyece¤ini bunun aksine; hikmet ve fleriatı aynı memeden süt emmifl
kardefl olarak görmenin gereklili¤ini bize sunmaktadır. Bu ba¤lamda
günümüzde Din ö¤retiminin bireyi kısıtlad›¤› düflüncesi ile kaldırılması
gerekti¤ini savunan düflünceye karfl›lık, dinin akılla birle¤erek bireyi
özgürlefltiren bir süreç oldu¤unu görmekteyiz.4 ‹bn Rüfld’ün e¤itim fel-
sefesini anlayabilmemiz için, öncelikli olarak genel felsefesinden yola
çıkarak akıl-vahiy ve din-bilim iliflkisine bakmamız gerekir.

Akıl-Vahiy

Hayvanların duyularla hareket edebilme özelli¤i nasıl ki onu bitki-
den ayırt edebiliyorsa, insanın da düflünebilen bir canlı olması onu hay-
vandan ayırt etmektedir. ‹bn Rüfld’e göre, insan nefsinin bir gücü olan
akıl, nefsin di¤er güçlerinden farklı ve üstündür. Akıl, maddeden soyut
külli kavramları idrak edebilen ve bunlar arasında hükümler çıkaran bir
cevherdir. Bu nedenle ‹bn Rüfld, aklı, bilginin kayna¤ı olarak görmüfl-
tür. Akıl insanda do¤ufltan gelen bil kuvve bir güçtür. Düflünür aklı iki-
ye ay›rm›fltır. Bunlardan biri ameli akıl di¤eri ise pratik akıldır.

Ameli Akıl: Ameli akıl tüm insanlarda bulunmaktadır. “Ameli akıl
sayesinde insan sever, kızar, bir toplumda yaflar ve arkadafllıklar kurar,
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gerekli oldu¤u yer ve durumlarda gerekti¤i kadar cesur olabilir”5 ‹nsa-
na has bu erdemler bir düflünme ve çıkarım sonucu oluflmaktadır. di¤er
canlılarda ise içgüdüsel bir durumdur. “Ameli akıl sayesinde elde edi-
len kavram ve erdemler daha çok insanı biyolojik, ferdi ve sosyal ha-
yatının sa¤l›klı bir flekilde devamını sa¤lamaya, bu akla dayalı olarak
ortaya konulan sanatlarda onun günlük hayatını kolaylaflt›rmaya yöne-
liktir.”6

Nazari Akıl: “ Ameli aklın insanda bulunuflu gerekli ve zorunlu
iken nazari akıl insanın yetkin bir varlık olması yönünden gerekli ol-
maktadır”.7 Nazari akıl, insanın üst biliflsel düzeyde düflünebilmesi teo-
rik ilimlerin ilkelerini oluflturabilmesi açısından gereklidir.

Birey araflt›rdıkça, araflt›rdıklarının mahiyetlerini ö¤rendikçe aklın
noksanl›¤›nı giderir. Fakat akıl her fleyi çözemez, kendine göre
sınırlılıkları mevcuttur. “ ‹bn Rüfld’e göre bazı insanlar yaratılıflları ge-
re¤i bilmesi gereken fleyleri bilmezler veya yaratılıflları gere¤i de¤il de
dünyaya geldikten sonra, e¤itimsizlikten dolayı bilemeyebilirler. Bu du-
rumda ki insanlar için, ilahi vahiy bir rahmet durumundadır. ‹bn Rüfld
bu açıdan vahyi bilgi kayna¤ı olarak görür. ‹nsanları gerçek bilgiye
ulaflt›racak do¤ru yöntem ve metotları bilmemesi ya da gerçek bilgiyi
aktarabilecek ö¤retici bulamaması durumunda vahiy devreye girer.
Vahyi inceleyen, onu üzerinde düflünen, hükümler çıkaran anlayan ve
anlatan ve de vahyi müdafaa eden aklın kendisidir. Akla ve onun tabi-
atına ters olan vahiy yoktur. Aklın sınırlılıklarının üstünde vahyin onu
aydınlatması sebebiyle, ‹bn Rüfld, aklı vahiyden ayırmaz. Vahyi de
aklın en büyük ihtiyacı olarak görür.

Din Bilim ‹liflkisi

“‹bn Rüfld’ün felsefesinde din ve bilim birbirine zıt, çatıflan ve uz-
laflmaları mümkün olmayan bir konum içinde de¤ildir. Tam tersine bi-
lim ve din birbirini tanıyan, kabul eden, biri di¤erine yarımcı olandır.
Din bilimsiz anlafl›lamaz, bilim de dinsiz rehbersiz kalacaktır.8 Bu iki-
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sini uzlaflt›ran etkende akıldır. Akıl din ile bilimin birbiri ile uyumu-
nu kavrayarak ikisine de aynı hassasiyetle yaklaflmalıdır. Din aklı düfl-
man olarak görseydi, Kur’an-ı Kerim’de birçok yerde “Akletmez mi-
siniz” diye buyrulmazdı. Bu sebeple ‹bn Rüfld’e göre e¤itim sistemin-
de hiçbir disiplin di¤eri ile çatıflma halinde olmamalı, uzlaflmacı bir
yöntemle gerçek bilgiye sa¤l›klı bir flekilde ulaflmanın yolu aran-
malıdır.

Birey ve E¤itim

Bireylerin gerçek bilgiye ulaflması baflar›lı bir e¤itim sistemine
ba¤lı oldu¤u gibi bireyin geliflimsel ihtiyaçlarının karfl›lanmasına da
ba¤lıdır. XX. yy da hümanist yaklafl›mın öncülerinden Maslow, ihtiyaç-
lar hiyerarflisini gelifltirirken, ‹bn Rüfld asırlar öncesinden bu ihtiyaçları
belirlemifltir. ‹bn Rüfld bu ihtiyaçları üç bafllık atında toplam›fltır:

1. Temel ihtiyaçlar, bütün canlılarda ortak olan ihtiyaçlardır. Yeme,
içme, barınma, cinsellik gibi fizyolojik ihtiyaçlardır. ‹nsanın sa¤l›klı,
huzurlu ve mutlu bir birey olabilmesi için bu temel ihtiyaçların do¤ru
flekilde doyurulması gerekmektedir. Doyurulmayan ihtiyaçlar, bireyde
di¤er ihtiyaçların karfl›lanmasında çatıflma ve sorun çıkartarak sa¤l›klı
bir geliflim sürdürmesine engel oluflturabilmektedir.

2. Zihinsel ihtiyaçlar, insanın di¤er canlılardan ayıran özellik,
onun; düflünebilen, akli melekelerini kullanabilen, sorgulayan bir canlı
olmasıdır. Dolayısıyla insanın bu anlamda zihinsel olarak da doyuma
ulaflt›rılması gerekir. Varlık âlemini idrak edebilmesi bilgi üretebilmesi
bu ihtiyaçların karfl›lanması ile mümkündür.

3. Duygusal ihtiyaçların doyumu da en az di¤erleri kadar önemli-
dir. ‹nsan tabiatında birçok duygu bulunmaktadır. Bu duygular tutum
ve davran›fllarımıza yön verirler. Bu duyguların sa¤l›klı bir flekilde
beslenmeleri bireyde bedensel, zihinsel ve ruhsal geliflim açısından
önemlidir.

‹bn Rüfld, insanın e¤itim almadan tek bafl›na bütün ihtiyaçlarının
karfl›layabilmesinin mümkün olmayaca¤›nı vurgularken, tek bafl›na e¤i-
timin de yeterli olamayaca¤›nı e¤itim verilirken bir çok unsura dikkat
edilmesi gereklili¤ini ifade etmifltir.
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a. E¤itimde Bireysel Farklılıklar

‹bn Rüfld e¤itimde bireysel farklılıkları da ortaya koymufltur. ‹nsan-
ların bazıları bir hükmü burhanla tasdik eder, bazıları cedeli sözlerle,
bazıları da hitabet ile tasdik eder. Bunun gerekçesi olarak da “ Rabbinin
yoluna hikmetle, güzel ö¤üt ile ve en güzel cedel (tartıflma) biçimi ile
davet et”. (Nahl-16/125)9 ayetini gösterir. Bireylerin kendi ö¤renme
alanlarına uygun yöntemin kullanılması gereklili¤i burada açıkça ifade
edilmifltir. ‹bn Rüfld’ün ö¤retme –ö¤renme yöntemlerinin10 çeflitlili¤i
konusunda ki ifadeleri günümüze tuttu¤u ›fl›k açısından önemlidir.

b. E¤itim Hakkı

E¤itim hakkının sadece bir zümreye de¤il, kadın-erkek, zengin-fa-
kir herkese verilerek e¤itimde fırsat eflitli¤ini savunmufltur. “ ‹bn Rüfld
çok cesur bir flekilde kadın haklarını savunmakta, ona toplumsal hayat-
ta, yasama alanında ve e¤itimde de büyük yer vermektedir. Bu yakla-
fl›mı ‹bn Rüfld’ü kadına yardımcı olan ve kadın hakları ve hürriyetini sa-
vunan ilk felsefecilerden biri yapm›fltır.11 Erke¤e verilen e¤itim hakkı,
kadına da verildi¤i zaman aynı seviyeye ulaflabilece¤i ve birçok alanda
en az onlar kadar baflar›yı yakalayabilece¤ini ifade etmifltir.

c. E¤itim ve Ö¤retimin Amaçları

‹bn Rüfld e¤itim ve ö¤retimin amaçlarına da de¤inmifltir. Öncelikli
olarak insana, yeryüzünde hiçbir fleyin bofl yere yaratılmad›¤›nı ö¤rete-
bilmek ve yaratılıflındaki gayeyi görmesine yardımcı olabilmektir. Bire-
ye inand›¤› dinin esasları ö¤retilmelidir. Dikkat edilmesi gereken konu,
dinin nakil ve akla uygun olmasıdır. Bir di¤er gaye ise, iyi ve ahlaklı in-
san yetifltirmedir. ‹bn Rüfld’e göre iyi ve ahlaklı olmanın en büyük
amacı “mutlak iyiye ulaflmak” onu tanımaktır. Ahlakın kayna¤ı ise akıl
ve vahiydir. Toplumdan vahyi ve aklı çekti¤imiz zaman ahlakın çöküflü
kaçınılmazdır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin aklı ve vahyi pren-
sip alması açısından günümüzde bu amaca hizmet etti¤i görülmektedir.
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Bununla birlikte hür düflünen ve davranan insan yetifltirme de önemli-
dir. ‹bn Rüfld’e göre; hür düflünce ve irade, ahlakın esasıdır. Özgür dü-
flünce ve hareket olmadan ahlak olmaz. Amaçlardan bir di¤eri sözü özü
bir insanları topluma kazandırmaktır. Çünkü insanı de¤erli kılan de¤er,
söz ve fiilinin tutarlı olmasından geçmektedir. Buna ilaveten insanı
mutlu etme ve bunun yollarını gösterme ve mutsuzlu¤un sebeplerini ö¤-
retebilmektir. E¤itimin önemli hedeflerinden biri de aklı kullanmayı ö¤-
retmektir. Aklını kullanmayı ö¤renen birey mukaddes olan ve olmayan
de¤er ve hükümleri ayırt edebilir. Evrenin nizamını tanıyıp, anlam-
landırabilir ve bireysel görev ve sorumluluklarının farkına varabilir.
Vasıflı bireyler yetifltirmek ve onlara yüksek idealler ö¤retmekte e¤iti-
min ve ö¤retimin amaçları arsında yer almaktadır.

d. E¤itim ve Ö¤retim Programı

‹bn Rüfld’e göre e¤itim ve ö¤retim yapılacak bilim dalları oku-
ma–yazma, mantık, dilbilgisi, fen bilimleri, din bilgisi, edebiyat - musi-
ki ve benden e¤itimidir.

Okuma –yazma ö¤renmenin ilk basama¤›nı oluflturdu¤u için önem-
lidir. Burada dikkat edilmesi gereken hususun okutulan metnin hayatın
içinden olması, bireyin düflünebilme, sorgulayabilme melekelerini kul-
lanabilmeyi ö¤retebilmesidir. di¤er önemli bilim dalı ise mantıktır.
Çünkü mantık sayesinde do¤ru düflünme gerçekleflir. Mantık derslerinin
günümüzde liselerde verilmesi ve üniversitelerde seçmeli olarak okutul-
ması bu açıdan bir kayıp olarak gözükmektedir. Dilbilgisi de en az di-
¤erleri kadar önemlidir. Çünkü ilim yapılan sahanın dilbilgisine ve ter-
minolojisine hâkim olundu¤u takdirde anlamlı ö¤renme gerçekleflir.
Fen Bilimleri alanı ise teori ile prati¤i birlefltirme anlamında, aklın üst
biliflsel düzeye çıkmasına katkı sa¤laması bakımından önemlidir. Düflü-
nürümüz din ö¤retiminin iki aflamaya göre verilmesi gereklili¤ini savu-
nur. ‹lk aflamada ilkö¤retim ve ortaö¤retim seviyesinde ki ö¤rencilere
ahlak e¤itimine dayalı bir program oluflturarak, ahlaki davran›flların iç-
sellefltirilmesi ve davran›fla dökülmesine yönelik derslerin uygulanması
gerekti¤ini vurgular. ‹kinci aflama da ise yüksekö¤retim düzeyinde ila-
hiyat bilgilerinin verilmesinin daha sa¤l›klı olaca¤› görüflündedir. Ede-
biyatın ve musikinin güzel sanat dallarından olması sebebiyle insanları
etkilemede ve ruha tesir etmesi bakımından önemlidir. Dingin ruhun ak-
li melekelerini kullanması ise daha verimli olmaktadır. Ruha hitap ka-
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dar bedenin e¤itilmesi de önemlidir. Bedenin terbiye edilmesi, zararlı il-
letlerden korunmasının ö¤retilmesi sayesinde, zihinsel faaliyetler daima
dinç kalır. Bu e¤itim ve ö¤retim dalları ile bireyin daha kaliteli ö¤renim
sa¤laması gerçeklefltirilir. Tabi sadece bu derslerin verilmesi de¤il, bu
derslerin verilmesi esnasında uygulanacak yöntem ve teknikler de kali-
teyi arttıracaktır.

Ö¤retim Yöntem ve Teknikleri

Kullanılacak yöntemler ise; bireysel farklılıklar göz önüne alınarak
yapılmalıdır. Hitabet (düz anlatım yöntemi) en çok kullanılacak yön-
temler arasında yer almaktadır. Cedel (tartıflma Yöntemi) , kıssa ile e¤i-
tim (örnek olay yöntemi) ve gözlem (gözlem tekni¤i) zıttı ile ö¤renme
ve ö¤retme kullanılabilecek di¤er yöntemlerdir. Bu yöntemler kul-
lanılırken seviyeye göre hitap etmeli ve tedricilik ilkesine uygun ol-
malıdır. Günümüzde bu yöntemlerin halen kullanılmakta oldu¤unu gör-
mekteyiz.

E¤itimcide Bulunması Gereken Özellikler

‹bn Rüfld’e göre e¤itimin daha verimli olması için buraya kadar he-
deflenenleri kendisinde bütünlefltirecek olan e¤itimci de en az di¤erleri
kadar önemlidir. Bu bakımdan e¤itimcinin de taflıması gereken bazı
vasıfları olmak zorundadır. E¤itimcinin akıl-zekâ, ahlak, adalet, takva
ve tevazu bakımından hepsiyle birlikte bir bütünlük arz etmesi gerekir.
Örnek model olabilmesi için bu de¤erleri içsellefltirmesi gerekmektedir.
çeflitli fikirlere açık olmalı - ki bunun için alan bilgisinin kuvvetli ol-
ması gerekir- ve durumlara objektif yaklaflması gerekir. Ö¤renciyi yük-
sek ideallere taflıyabilmelidir. Açık anlafl›lır bir dil kullanması gereken
e¤itimcinin aynı zamanda uygun kılık kıyafete de sahip olması gerekir.
Ö¤retmenin baflar›sını arttıracak önemli etkenlerden biri de pedagojik
formasyondur. Alan bilgisi ne kadar iyi olursa olsun ö¤renciye nasıl
yaklafl›laca¤› bilinmedi¤i sürece baflar›lı olunamaz. Bu sebeple bafla-
r›nın sırrı pedagojik formasyon almakla mümkündür. Ö¤retmenin en
önemli özelli¤i mesle¤ine olan sevgisidir. Ö¤renmeye âflık olan, mesle-
flinin bütün yönlerini ö¤renir, ö¤retme konusunda baflar›lı olur.

‹flte tüm bu unsurlar bir araya geldi¤inde, e¤itim ve ö¤retimin he-
defledi¤i amaçlar gerçekleflmifl olur.
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Sonuç

Biz bugün modern e¤itim anlay›fl›nda var olan kuramların ‹bn
Rüfld’de var oldu¤unu dile getirerek ana kronoloji yapma girifliminde
de¤iliz. Bizim kendi tarihimizde ve kültürümüzde ki insanlardan hare-
ketle, kendimize uygun kuramlar gelifltirebilece¤imizin imkânının oldu-
¤unu ifade etmekteyiz. Sadece ‹bn Rüfld de¤il Farabi, ‹bn Sina, Gazza-
li ve günümüze dek uzayan birçok ‹slâm filozofunun görüfllerini de dik-
kate almak gerekir. Yeni eklektik bir yapı ile var olan bilgi birikimin-
den de yararlanarak kendimize en uygun e¤itim felsefesini oluflturup
özgün bir yapıda, ihtiyaçlara do¤ru cevap veren bir programla e¤itim ve
ö¤retimin kalitesini arttırmayı hedeflememiz gerekmektedir.
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Muhammed fiAFAK

Sayın SAL‹MO⁄LUNA’a tebli¤lerinden dolayı teflekkür ediyorum.
Sıradaki tebli¤cimiz ise MEHMET YILMAZ kendisi Ankara Üniversi-
tesi E¤itim Bilimler Fakültesi 4.sınıf ö¤rencisidir. ‹LAMER felsefe ve
din bilimleri araflt›rma grubu ö¤rencisidir. Konusu Farabi’nin ‹limler
Sınıflandırılmasında ‹slâmî ilimlerin yeridir. Sözü kendisine bırakıyo-
rum.
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“FARABÎ’N‹N ‹L‹MLER SINIFLANDIRMASINDA

‹SLAMÎ ‹L‹MLER‹N YER‹”

MEHMET YILMAZ

(ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹ 4. SINIF,

‹LAMER FELSEFE VE D‹N B‹L‹MLER‹
ARAfiTIRMA GRUBU Ö⁄RENC‹S‹)

Özet

Ebu Nasr Muhammed b. Muhammed el-Farabi’nin ihsâ’l-ulûm adlı
eserinde ele alınan “ilimlerin sayımında ‹slâmî ilimlerin yeri” ne oldu-
¤u üzerine konuyu ele alaca¤›m. Öncelikle Farabi’nin ilimleri kaç bölü-
me ayırd›¤› ve her bölümün içinde kaç ilmin oldu¤unu kısaca de¤indik-
ten sonra ‹slâmî ilimlerin yeri ne oldu¤una de¤inece¤im. Ama flunu söy-
lemeliyim ki, Farabi ilimleri sınıflandırırken ‹slâmî ilimler, ‹slâmî ol-
mayan ilimler diye bir ayırıma girmemifltir. Farabi’nin böyle bir amacı
da olmam›fltır. Onun amacı tamamen pratik ve didaktiktir. Bizim de bu
yazıyı kaleme almamızdaki amacımız ilimleri ‹slâmî olan ve ‹slâmî ol-
mayan ilimler diye bir ayırıma gitmek de¤ildir. Bizim amacımız ‹slâmî
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ilim olarak kabul görülen ilimlerin Farabi de nasıl ifllendi¤i ve yerinin
ne oldu¤unu ortaya koymaktır. “Çünkü her ilim islamidir. Bu tart›fl›la-
bilir. Aynı zamanda hiçbir yorum da din de¤ildir. Böyle olunca her fley
hakkında konuflmak caizdir ve konuflmak her zaman ve mekanda gerek-
lidir. Yeni fleyler söylemek, yeni fikirler üretmek gerekir. Çünkü
varlıkta tecelli eden ilahi mutlak ilmi keflfetmek için hiçbir sınır yoktur.
Sınırsıdır.”1

Bu yüzden biz de Farabi de ele alınan ilimleri ‹slâmî olan ve ‹slâmî
olmayan ilim diye bir ayırıma girmeyece¤iz. Biz ‹slâmî ilim olarak ka-
bul gören ilahiyat ilmi, fıkıh ilmi ve kelam ilmi gibi ilimlerin Farabi de
nasıl ifllendi¤i üzerinde duraca¤›z. Öncelikle Farabi’nin ihsâu’l-ulûm da
ilimleri kaç bölüme ayırd›¤›nı ve bu bölümlerinde kendi içinde kaç il-
me ayrıld›¤›nı ele aldıktan sonra dördüncü bölümde ilahiyat ilmini, be-
flinci bölümde fıkıh ve kelam ilmini anlatmaya çal›flaca¤›z.

Girifl

Aristo; bilimleri teorik felsefe (amacı; bilgi veya gerçekleri anlar-
naktır, riyaziye, tabiiyyat ve ilahiyyat), pratik felsefe (amacı; iyi
olandır, ahlak, tedbir-i menzil ve siyaset) ve poetik (amacı; güzelliktir,
fliir ve hitabet) olmak üzere üçe ayırır. ‹slâm felsefesinde Kindi; be¤eri
ve dini ilimler fleklinde bir tasnif yapm›fltır. Farabi ise kendi ilim ve me-
tot anlay›fl›na uygun olarak, daha önceki sınıflandırmalardan daha kap-
samlı ve orjinal bir sınıflandırma yapm›fltır. “Tahsilü’s-Sa’ade”, “et
Tenbih ala Sebili’s-Sa’ade” ve “et-Tevtı’e” adlı eserlerinde ilimlerin
tasnifini yapm›flsa da, “‹hsau’l Ulum”ü bu amaçla yazm›fltır. Kitabın gi-
riflinde yaz›l›fl gayesi flu flekilde açıklanır:2 “Bu kitabı, meflhur olan ilim-
leri bir bir saymak, bunlardan her birinin içinde bulunan bütünleri, bö-
lümleri onların bölümlerini ve bölümlerinin her birinde bulunan bütün-
leri tarif etmek maksadı ile yazdık”3 diyor.
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Farabi ilimleri befl bölüme ayırır.

1. Bölüm, dil ilmi ile bölümleri hakkında

2. Bölüm, mantık ilmi ile bölümleri hakkında

3. Bölüm, ö¤retme ilimleri hakkında

4. Bölüm, tabiat ilimleri, ilahiyat ilmi ve bölümleri hakkında

5. Bölüm, <medeni> ilim ile bölümleri; fıkıh ve kelâm ilimleri
hakkında4

Farabiye göre, insan bu ilimlerden birini ö¤renmek isteyip bu kita-
ba bakarsa, cesaretle neye giriflti¤ini, neye bakt›¤›nı, bu bak›flı ile ne
fayda temin edece¤ini, bütün bunlardan kazancının ne olaca¤›nı, bun-
larla hangi fazîleti elde edece¤ini bilir. Böylece ilimlerden neyi kazan-
ma¤a giriflmifi ise, körü körüne ve aldanmalarla de¤il de bilerek ve gö-
rerek ona do¤ru ilerler. ‹nsan, bu kitap sayesinde ilimler arasında bir
mukayese yapabilir ve hangisinin daha üstün, hangisinin daha faydalı,
hangisinin daha açık, hangisinin daha sa¤lam ve hangisinin daha kuv-
vetli oldu¤unu, hangisinin daha gevfiek ve daha kuvvetsiz ve daha zayıf
bulundu¤unu anlar.5

Farabi’nin bu kitabı kaleme almaktaki amacı kendi sözlerine göre
tamamen pratik, tamamen didaktiktir. O zamanında mevcut ilimleri te-
ker teker saymak, onlar hakkında bilgi vermek ve böylece bilimi ve bil-
giyi sevenlere yardımcı olmak istemektedir. Bu arada gerçek bilgi ile
sahte bilgi, gerçek bilgin ile sahte bilgin geçinenin birbirlerinden ayırt
edilmesini sa¤layacak ölçüleri verecektir.6

L‹SAN ‹L‹MLER‹

Tek tek (müfred) kelimeler ilmi

Birleflik kelimeler ilmi

Tek tek kelimelerin kurallarının ilmi

Birleflik kelimelerin kurallarının ilmi

Düzgün yazı yazmanın kurallarının ilmi
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Düzgün okumanın kurallarının ilmi

fiiir kurallarının ilmi7

MANTIK ‹LM‹

Makulat (Kategoriler)

‹baret (Önermeler)

Kıyas (Birinci analitikler)

Burhan (‹kinci analitikler

Cedel (Topikler)

Mugalata (Sofistik deliller)

Hitabe (Rroterika)

fiiir (Poetika)8

MATEMAT‹K-TEAL‹M ‹LM‹

Sayılar ilmi

Hendese (geometri)

Menâzır (optik) ilmi

Yıldızlar ilmi(astronomi)

Musıka ilmi(müzik)

Mekanik ilmi

Makine ve alet ilmi

TAB‹AT ‹LM‹ ‹LE ‹LAH‹YAT ‹LM‹

Tabiat ilmini sekiz kategoriye ayırır.

Tabii cisimler(el-Sema el-Tabii)

Gökler ve kainat(el- Sema vel-Alem)

Oluflma ve bozulma (el-Kevn vel-Fesad)

Meteoroloji(el-Asar el-Ulviye)
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Enstitüsü Dergisi, sayı.4, 1980, s. 10.



Basit ve Birleflik cisimler(kimya)

Madenler ilmi

Hayvanat ilmi ve psikoloji

Metafizik(el-‹lim el-‹lahi)

Varlıkların varlık olma yönünden incelenmesi

‹limlerin ilkelerinin incelenmesi, yani ilimler felsefesi

Cisim olmayan ve cisimde de bulunmayan varlıkların var olup ol-
mad›¤›nın araflt›rılması ve varlıklarının ispatı ve sayıları, derece ve mer-
tebeleri.9

S‹YASET ‹LM‹, FIKIH VE KELAM ‹LM‹

Siyaset ilmi

Fıkıh ilmi

Kelam ilmi

Biz burada sayılan ilimleri ve bölümlerini tek tek ele alıp de¤erlen-
dirmeyece¤iz. Buna vaktimiz flimdilik yetmez. Yukarıda sayd›¤›mız
ilimlerin ayrıntılı açıklamaları ihsau’l-ulum da vardır. Arzu edenler
ayrıca bakabilirler. Burada sadece ilimlerin isimlerini ve bölümlerini
aktardık. Bizim amacımız dördüncü bölümde ilahiyat ilmini, beflinci
bölümde de fıkıh ve kelam ilmini ele alıp anlatmaktır.

‹LAH‹YAT ‹LM‹

‹lahiyat ilmi üç kısma ayrılır:

Birincisinde, varlıklar ve onlara varlıklar olmaları bakımından arız
olan fleyler araflt›rılır.

‹kincisinde tek tek nazari ilimlerde bulunan burhanların ilkeleri
araflt›rılır. Bunlar mantık, geometri, aritmetik ve bu ilimlere benzer olan
di¤erleri gibi her ilmin özel bir varlık türünü incelerken karfl›laflt›¤ı fley-
lerdir.

Üçüncü kısımda ise ne cisim olan, ne de cisimlerde bulunan varlık
araflt›rılır.
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Önce onların var olup olmadıkları araflt›rılır ve var oldukları kesin
delillerle ispat edilir. Sonra onların çok olup olmadıkları araflt›rılır ve
çok oldukları ortaya konur. Sonra sonlu sayıda olup olmadıkları arafl-
t›rılır ve sonlu sayıda oldukları burhanlarla gösterilir. Sonra mükemmel-
lik bakımından mertebelerinin aynı mı oldu¤u, yoksa birbirlerinden üs-
tün mü oldukları ortaya konur. Sonra çokluklarına ra¤men onların, en
kusurlusundan daha mükemmeline, ondan da daha mükemmelli¤ine
yükselmek suretiyle sonunda kendisinden daha mükemmel bir fleyin ol-
ması mümkün olmayan, herhangi bir varl›¤›n kendi varl›¤› mertebesin-
de olması asla kabil olmayan, benzeri ve zıddı olmayan bir mükemmel
varlıkta, kendisinden önce gelen bir fleyin olması mümkün olmayan bir
ilkte(evvel), kendisinden daha önde bulunan bir fleyin olması mümkün
olmayan bir önde gelende (mutakaddimun), varl›¤›nı kendisinden bafl-
ka bir varlıkta alması asla mümkün olmayan bir varlıkta sona erdikleri,
sadece bu varl›¤›n mutlak anlamda önde bulunan, ilk olan varlık oldu-
¤u anlafl›lır.10

Sonra bu varl›¤›n kendisine ait olan sıfatları ortaya konur. Sonra o
bu sıfatlara sahip olan varl›¤›n aziz, ulu ve adları kutsal olan Tanrı ol-
du¤u inancına sahip olunması gerekti¤ini gösterir. Sonra Tanrı’yı nite-
lendiren sıfatlardan geri kalanlarını onların tümünü tüketinceye kadar
teker teker ele alarak inceler. … Sonra aziz ve ulu Tanrı’nın varlıklar-
daki geri kalan fiillerini, onların tümünü tüketinceye kadar, teker teker
inceler. Varlıkların hiçbirinde herhangi bir zulüm, bozukluk, uyufl-
mazlık, kötü nizam ve kötü uyum bulunmad›¤›nı, özetle hiçbir varlıkta
kusur ve kötülü¤ün var olmad›¤›nı açıkça gösterir.

Bundan sonra o, aziz ve ulu Tanrı hakkında O’nun kendisinde, fiil-
lerinde ve yaratt›¤› varlıklarda kusur bulundu¤u yönünde sahip olunan
bozuk inançları çürütmeye giriflir. Bu bozuk inançların tümünü, insanın
kendisinden flüphe etmesi ve tereddüte düflmesi asla mümkün olama-
yan, kendisinden dönülmesi asla kabil olmayan kesin bir bilgi ile çürü-
tür.11

Buradan da anlafl›ld›¤› üzere Farabi ilahiyat ilmini yani metafizik’e
ait olan alanın araflt›rılması, bu alanda bulunan varlıların özelliklerinin
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belirlenmesi, bu varlıkların niteliklerinin ortaya koyması ve bu
varlıkların en mükemmel, evvel, mutakaddimun, tek olan ve varl›¤›nı
baflkasından almayan varlıkta son bulduklarını araflt›rılması olarak
tanımlar. Bu varl›¤›n tanrı oldu¤u anlafl›ldıktan sonra, bu varl›¤›n ken-
disine ait olan sıfat ve fiilleri tek tek incelenerek varlıkların hiçbirinde
kusur ve kötülü¤ün olmad›¤›nı açıkça kanıtlar. Bundan sonra da tanrı
hakkında bozuk inançları kesin delillerle çürütmeye çal›flır.

FIKIH ‹LM‹

Farabi ihsâu’l-ulûm da Fıkıh hakkında pek fazla bilgi vermemekte-
dir. O sadece fıkıh ilminin ne oldu¤u ve faaliyet alanının ne oldu¤u
hakkında kısa bilgi vermektedir. Bunu flöyle açıklar; Fıkıh sınaatı, insa-
na, fleriatı kuranın, tahdidi ile ayrı ayrı takdirini açıkça göstermedi¤i fle-
yin, tehdit ve takdir ederek gösterdi¤i fleylere bakılarak, bulunulup
çıkarılması ve peygamberlerin gönderilmifl oldu¤u halk arasında kurdu-
¤u dine göre, fleriat kuranın maksat ve gayesine uygun olarak, bunun
düzeltilmesine çal›flma iktidarını kazandıran sınaattır.12

Yani fıkıh ilmi; dini kuralları koyanın dini konularda verdi¤i hü-
kümlerden yola çıkarak, peygamberin açıkça ifade etmedi¤i ve göster-
medi¤i hükümleri vermek için, peygamberin bulundu¤u ortama bakıla-
rak konulan fleriatın gayesine ve maksadına uygun hükümler vermektir.
Çünkü dinin kurucusu bazı fleyler hakkında açık olarak hüküm vermifl
ve belirlemelerde bulunmufltur. Ancak baflka bazı fleylerle ilgili olarak
bunu yapmam›fltır. “fiimdi zamanla din kurucusunun, haklarında ifade-
de bulunmufl oldu¤u fleylere bakarak haklarında açıkça ifadede bulun-
mad›¤› fleyler hakkında hüküm vermenin gere¤i ortaya çıkmaktadır. ‹fl-
te fıkıhçının ifli din kurucusunun haklarında belirlemelerde bulundu¤u
fleylerin gerisinde yatan amaca bakarak ve bu amaca uygun olarak sözü
edilen di¤er fleyler bakımından bu ifli yapmaktadır”.13

Farabi; fıkıh ilminin iki bölümden olufltu¤unu söyler; fikirler(â’râ)
ve ifller(ef’âl).14
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Her dinde fikirler(â’râ) ve ifller(ef’al) vardır. Fikirler, subhan olan
Tanrı hakkındaki düflünceler ile ona sıfat olarak verilen fleyler hakkında,
bir de âlem ve bundan baflka fleyler hakkında fleriatın koymufl ve vermifl
oldu¤u fikirler gibi fleylerdir. ‹fller ise aziz ve Ulu Tanrı’ya ibadet eder-
ken yapılan ifller ile flehirlerde türlü muamelelerin yapılmasına yarayan
ifller gibi fleylerdir.15

Burada farabi fıkıh sanatı hakkında sadece tanım ve faaliyet alanı
hakkında kısa bilgi vermektedir.16 Görüldü¤ü gibi Farabi fikirleri Al-
lah hakkındaki düflünceler, onun sıfatları, âlem hakkında ve baflka
fleyler hakkında dinin ortaya koymufl oldu¤u fikirler olarak tanımlar.
Mesela âlem ezeli mi de¤il mi? Allah var mı yok mu? Gibi fleylerdir.
‹fller ise Allah’a ibadet ederken yapılan fiiller ile günlük yaflamda top-
lumda insanların birbiriyle olan muamelesinde yapılması uygun olan
fiiller olarak ifade eder. Mesela namazın farzları, rükunları, oruç vs
fillerdir.

KELAM ‹LM‹

Kelam sınaatı, dini kuranın açıkça anlatt›¤› belli düflünce, fikir ve
iflleri muzaffer kılmak ve onların aksi olan her fleyin söz ile yanl›fllı¤ını
göstermek iktidarını kazandıran bir melekedir.17

Buradan da anlafl›ld›¤› üzere Farabi kelam ilmini; peygamberin teb-
li¤ etmifl oldu¤u dini yüceltmek ve dine zıt olan düflüncelerin yan-
l›fllı¤ını söz ile göstermek olarak tanımlar. Bir bakıma kelamcı ‹slâm di-
ninin kalkanıdır. Onu korumak ve yüceltmekle görevlidir.

Kelam sanatı, cedel ve hitâbete dayalı yöntemleri kullanarak, veril-
mifl bir inançlar bütününü, bu inançları benimseyenler nezdinde,
inanılmaya layık, uygun, makul, anlamlı bir yapı içerisinde sunmayı,
herkesin anlayabilece¤i bir yöntemle ifade etmeyi ve bu flekilde “herkes
için müflterek” bir referans alanı oluflturmayı amaçlar.18
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Farabi kelam ilminin de fıkıh ilmi gibi iki bölümden olufltu¤unu
söyler. Fikirler bölümü ve ifller bölümü.19

Farabi fakih ile mütekellim arasında fark oldu¤unu söyleyerek
arasındaki farkı flöyle açıklar;

Fakih (Hukuk Filozofu) ile Mütekellim (Din Filozofu) Aras›ndaki

Fark

Fakih din koyucusunun açıklad›¤› iflleri ve fikirleri oldu¤u gibi ka-
bul eder ve onlara dayanarak onlardan hüküm çıkarır.

Oysa mütekellim, fakihin dayanak olarak kulland›¤› esasları ispat
etmeye çal›flır müdafaa eder yani onları tart›¤›r ve esas olduklarını orta-
ya koyar.20

Ona göre, kelam sanatını, Fıkıh sanatından farklı kılan temel özel-
lik de bu noktada yatmaktadır. flöyle ki, fıkıhçının kendilerine dayana-
rak bir takım hükümler çıkard›¤› temel ilkeleri, kelamcı, onlardan hiç-
bir yeni hüküm çıkarmaksızın, üstün kılmaya gayret eder.21

Kelam âlimi(mütekellim), fıkıh âliminin kulland›¤› fleylerden baflka
fleyler istidlal edip çıkarmaz, yalnız onları destekler ve muzaffer kılar.
Bir insanda tesadüfen her iki ilimde birden iktidar bulunursa, o kelam
ilmini bilen bir fıkıh âlimi (fakih-ün mütekellim) olur. Dini destekleme-
si kelam âlimi olması ile, ondan istidlallerde bulunması fıkıh alimi ol-
ması iledir.22 Burada Farabi fıkıh ile kelam arasındaki ayırımı bu iki il-
min faaliyet alanından hareketle yapm›fltır.

Farabi ele ald›¤› ilimlerin gayelerini, konularını açıklar ve metot-
larına da temas eder. Ancak Kelam ilminde kullanılan metotların de¤i-
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flikli¤ini de anlatır ve bunların de¤iflikli¤inin de¤iflik insanların tutum ve
davran›fllarından ileri geldi¤ini belirtir.23

Kelam ‹lminde Kullanılan Metotlar

1. Bir kısım Kelam âlimleri, dinin hüküm ve esaslarını insanların
fikir, görüfl ve akılları ile ölçüp de¤erlendirmelerini kabul etmezler.
Çünkü din, Allahtan gelen bir vahiyden alınmıfl olup insan aklından üs-
tündür, ondaki sırları insan, akıl ile kavramaktan acizdir.24 e¤er dini hü-
kümler ve esaslar akılla bilinmifl olsa ve din akla terkedilmifl olsaydı,
vahye ve peygamberli¤e ihtiyaç kalmazdı.25 Nasıl ki bir insan ilmi ö¤-
renmeden önce o ilimle yap›lm›fl olan iflleri aklı ve hayali almaz, sonra
o ilmi ö¤renince, o harika sayd›¤› fleylerin mümkün oldu¤unu görmesi
gibi olgun insan da ilk anda inkâr edilebilen fleylerin de gerçekten inkâr
edilmemesi gerekti¤ini kavrar.26 Mademki din, yalan söylemesi caiz ol-
mayan Allahtan gelmifltir, o halde aklın, fikrin, düflüncenin, görüflün ve
muhakemenin onda bir rolü yoktur.27

2. Di¤er bir kısım kelam âlimleri de, dini, önce din koyucusunun
açıkça söyledi¤i sözlerle müdafaa etmek, sonra befl duyu ile elde edilen
bilgiler, herkesçe kabul edilen meflhur sözler ve akıl hükümlerini ince-
leyerek flu yolu takip ederler:

• Dinde olanlara uygun bulduklarını alır ve onunla dinde olan
hükmü desteklerler.

• Mütekellimler, e¤er elde ettikleri fikir, dinde olana zıt ve karfl›t
ise, bu durumda din koyucusunun sözünü, uzak da olsa, müm-
künse, yorumlamak suretiyle onu o fikre göre yorumlarlar. e¤er
dinin hükmünü yorumlamak mümkün olmaz da, zıt olan fikri
çürütmek mümkün ise, dini hükmü esas alır, o fikri çürütürler.

• E¤er elde ettikleri bilgiler içinde esaslar ve onlardan gerekli
olan sonuçlar arasında birbirine zıt olan bulunursa, onlardan
hangisi dine uygun düflerse onu destek alır, ötekini çürütürler.
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• e¤er dindeki hükmü yorumlama imkânı olmaz ve elde edilen
tecrübe veya akl› bilgiyi de çürütmek mümkün olmazsa, din
hükmünü bildiren yalan söylemesi caiz olmayan kimse oldu-
¤undan onu, oldu¤u gibi kabul etmek gerekti¤ini söylemekte
birinci grup kelam âlimleriyle burada birleflirler.28

3. Bir kısım kelamcılar da, savunmak istedikleri hükümleri ve fi-
kirleri tam savunacak durumda olmadıklarını görünce, hasımlarını sus-
turmak için onları utandırarak, flaflırtarak ve korkutarak mukavemetleri-
ni kırmak suretiyle susturmaya çal›flırlar.29

4. Bir kısım Kelâm âlimleri de kendi dinlerinin do¤rulu¤undan
flüphe etmedikleri için baflkalarının nazarında da onu savunmayı, güzel
göstermeyi ve ileri sürülen flüpheleri bertaraf etmeyi uygun görürler. Bu
hususta yalanı, mugalatayı (yanıltmayı), flaflırtmayı, inatça çekiflmeyi ve
gereksiz yere pürüz çıkarmayı (mükabere) gayelerine ulaflmak için kul-
lanmayı caiz görür ve onu metot edinirler.30

Burada Farabi’nin fıkıh bilimine ayırd›¤› kısım çok kısadır. Kelam
ilmini ise çok daha ayrıntılı bir biçimde ele alır. Fıkıhçı ile Kelamcı
arasında konuları de¤il, amaçları bakımından bir ayırım yapar.31

Fıkıhçının amacı var olan dini kurallardan yeni hükümler çıkarmak iken
kelamcının amacı sahip olunan fleriatı dıfl saldırılara karfl› söz ile savun-
maktır, yeni hükümler çıkarmak de¤ildir. Bu ba¤lamda düflünüldü¤ün-
de Farabi kelam ile fıkıh arasında amaç bakımında bir ayırım yapt›¤›
görülmektedir.

‹slâmda ‹lim ve Teflekkülü

Ebu Davud ve ‹bn Mace’nin rivayet ettikleri bir hadiste Hz. Mu-
hammed flöyle söylüyor: “‹lim, manası açık bir ayet yahut do¤rulu¤u sa-
bit bir sünnet veya adil bir farizadır” aynı manayı ifade, eden El-Nesa-
i’nin rivayet etti¤i hadiste ise, “ilim üç’tür: manası açık bir ayet ve do¤-
rulu¤u sabit bir sünnet, bir de bilmiyorum sözüdür.” Bu hadisler ‹slâmî-
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yet’in ilk zamanlarında dini bilgiler d›fl›ndaki bilgilerin ilim olarak ka-
bul edilmedi¤ini bildirmektedir. Fakat zamanla ‹slâmîyet’in geliflip
yayılması neticesinde içtimai flartların zorlaması ve Müslümanların bafl-
ka medeniyetlerle teması, ilim kavramının genifllemesine sebep oldu.
Bu flekilde ‹slâm medeniyetinde u¤raflılan ilimlerin menfleini iki ayrı sa-
hada aramak do¤ru olur. Birincisi bizzat ‹slâm dini, ikinciside ‹slâm-
ların temas ettikleri eski medeniyetler.32

Bu flekilde menfleini iki ayrı sahada gördü¤ümüz ‹slâm ilmi H. 1.
asırdan itibaren üç nevi ilim telakisinin tesiri altında kalm›fltır.

1. ‹slâmî bir menflei olan dini bir ilim telakkisi,
2. Daha çok Yunan medeniyetinin tesiri altında rasyonel bir ilim

telakkisi,
3. Mezopotamya medeniyetlerinin tesiri altında “occulte” bir ilim

telakkisi.

Üç nevi ilim anlay›fl› ‹slâm düflünürlerince uzlaflt›r›lm›fl de¤ildir.
‹lim tasniflerinde bu telakkiler bir araya topllanm›fl, eklektik bir ilim an-
lay›fl› içinde eklektik tasnifler yap›lm›fltır. Yalnız her mütefekkir ilim
tasniflerinde birbirinden farklı olan bu üç grubu bir araya toplam›fl de-
¤illerdir.33

‹slâm’da ilme, ö¤renmeye ve düflünmeye verilen önem, aslında in-
sana verilen önemin bir göstergesidir. Hz. Peygamber Kur’an
vasıtasıyla Müslümanlara ilmin önemini, ö¤renmeyi ve düflünmeyi ö¤-
retmifltir. Müslümanlarda miladi 8’li yüzyıllarda Hıristiyan ve Yahudi-
lere tabiat hakkında nasıl düflünülece¤ini ö¤retmifllerdir. Ancak ne
yazık ki, daha sonradan Müslümanlar bunu ihmal etmeye bafllam›fl-
lardır. Bu ihmal onların kavram sistemindeki bazı bozulmalara paralel
olarak ortaya ç›km›fltır.34 Bu ihmal zamanla düflmanlık fleklinde tezahür
etmifltir ki; “bazı muhadisler (‹bn-i Salah (Ö.H.643.M.1245) ve Nevevi
(Ö. H. 676-M. 1277) mantık ile ifltigali haram kıldılar”.35 Bazı ke-
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lamcılar “(‹bn Teymiyye (Ö.H. 728-M.1327) ve ‹brahim b. Musa el -fia-
tibi (Ö. H. 790-M.1388))ise daha ileri giderek bütün “ulumu dahile”’nin
aleyhinde bulundular.”36

XVIII. Asırda bafllayan, garb tesirleri 1839 ‘Tanzimat Fermanı ile
flümulünü geniflletti. Tanzimat hareketi, Renaissance’tan (Rönesans)
sonra Avrupa da geliflen fikir hareketlerinin Osmanlı cemiyetine de
yayılmasına müsait bir zemin hazırlam›fl oldu. Avrupa’dan gelen,’yeni
fikirler ve bu fikirlerle kurulan yeni müesseseler yanında; ‹slâmî kültür
dünyasının asırlardır yerleflmiflfikir ve müesseseleri de yerlerini muha-
faza ediyordu. Fikir hayatımızda Tanzimat’la bafllayan bu ikilik Cum-
huriyet devrine kadar devam etmifltir.37

‹lkça¤ ve Ortaça¤’da bilim adamları ilmin bütün dallarıyla ilgilenr-
nifllerdir. ‹slâm dünyasında ilimler bir bütün olarak kabul edildi¤i için
Farabi ilim ö¤renrneye bafllayacak kimselerin faydalanabilece¤i bir eser
yazm›fltır. Kendisi ilmin her dalında çal›flm›fltır. Yeniça¤’da, Descartes
(ö.l650), Galileo (ö.l642)’nin zamanında bile araflt›rmacılar kendilerini
salt fizikçi, salt kirnyacı, salt filozof olarak isimlendirmemifllerdir. On-
lar duruma göre fizikçi veya matematikçi idiler.38

Bu ba¤lamda ‹slâm âleminde ister Farabi ister baflka herhangi bir
düflünür olsun sadece bir alanda uzmanlaflmıfl ve sadece bir alanla u¤-
raflm›fl de¤ildir. Her biri küçük yaflta e¤itim almaya bafllam›fllar ve 18,
20’li yafllara geldiklerinde birçok alanda uzman konumuna yetiflmifller-
dir. Mesela ‹bn-i Sina 7 yafl›nda hafız oluyor ve sonra en azından iki-
üçbin kadar hadis ezberliyor; aynen bir tefsir âlimi olan Taberî gibi.
Müslüman düflünürlerin ve alimlerin hepsi, ister fizik, kimya, biyoloji
gibi kevnî ilimlerde ilerlesin; isterse tefsir, hadis, tarih, dil-edebiyat,
mantık, kelam ve fıkıh gibi dinî ve sosyal ilimlerde ihtisas sahibi olsun,
aynı e¤itimi alıyorlardı. ‹lkö¤renimi Arapça dil ve bela¤atı ö¤renerek
tamamlıyorlardı. Genellikle bu süreç 12-13 yafl›nda bitiyordu. Ortaö¤-
retime ise tefsir ilmi ile bafllayıp, Hadis usulü ile devam ediyorlar. Or-
taö¤retimde matemati¤e çok önem veriliyor. Matematik üzerinde özel-
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likle duruluyordu.39 Kısaca her biri, birçok alanda erken yaflta haberdar
oluyordu.

Bu bakımdan Farabi bu ilim tasnifini yaparken aslında bu alanlarda
kendisinin uzman oldu¤unu da bir bakıma bize göstermektedir. O ilim
ö¤renmek isteyen bir bireyin izlemesi gereken ilim sırasını belirleyerek
insanın e¤itiminde bir e¤itim metodu çizmifltir. “Böylece o kendi za-
manında yaflayan insanların ihtiyaç duydu¤u ilimleri ve insanların ha-
yatlarını kolaylaflt›rıcı ilimleri belli bir sıraya koyarak insanın hayatının
faydasına olan ilimlerin ö¤renme sırasını vererek ilimleri bir bütün ola-
rak sınıflam›fltır. Bunun yanında fıkıh ve kelamı insanın hem dünya
hem de ahiret hayatını düzenleyen ilimler olarak alsak da bunu öncelik-
li olarak uygulamalı ilimleri ö¤renmek suretiyle onlardan bafllayarak
ö¤renilmesi gerekti¤ini ya da ilimlerin bir hiyerarflik yapısı olarak orta-
ya koymufltur.”40 Farabi’nin ilimleri tasnifinde ilimler arasında bir bü-
tünlük oldu¤unu bize göstermektedir. Farabi’nin ilim tasnifini göz
önünde bulundurdu¤umuzda ‹lim erbabı ilk olarak dil bilmelidir. Çün-
kü dil bilmeden ilimde tekamüle ulaflmak imkansızdır. Dil ilminden
sonra sırasıyla mantık, tealim, tabiat ile ilahiyat ve siyaset, fıkıh, kelam
ilimleri sırasını izler. Farabi bu ilim tasnifinde ilimleri ayırmak de¤il bi-
lakis ilimleri bir bütün olarak ele ald›¤› için, ‹slâmî olan ve ‹slâmî olma-
yan ilim diye bir ayırıma girmeden, ilk olarak ö¤renilmesi elzem olan
ilimden bafllayarak bir tasnif yapm›fltır. Bu tasnif Farabi’ye hastır ve Fa-
rabi kendisinden sonra gelen düflünürleri bu ba¤lamda etkilemifltir.

Farabiden sonra gelen düflünürlerin ço¤u da ilimleri tasnife girifl-
mifltir. Bunlardan ‹bn-i Sina, ‹bn-i Haldun, ‹mam-ı Gazali, Harezmî ve
Taflköprülüzade sadece birkaç örnektir. Fakat ilimleri sistematik olarak
tasnif eden düflünür Farabidir.

Farabi’nin ilimleri tasnifinin göz önünde bulundurdu¤unuzda Farâ-
bî bu tasnifle bize bir metot, yol ve harita çizmektedir. O ilimleri tasnif
ederken her ilim ö¤renmek isteyen birey bu flekilde ilim tahsil etmesi
gerekir demiyor. O kendi zamanında gerekli olan ve tahsil edilmesi ön-
görülen ilimlerin tasnifini yapm›fl ve bireyler için bir yol haritası çizmifl-
tir. Farâbî bu dönemde yaflamıfl olsaydı belki ilimleri baflka bir flekilde
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sınıflandırırdı. Hiç olmazsa ilahiyat e¤itimini almak isteyen bir bireyi
ele ald›¤›mızda, Farâbî’nin ilimleri tasnifinden hareketle bu zamanda
ilahiyat okuyan bir bireyin öncelikle Türkçeyi çok iyi bilmesi gerekti¤i-
ni rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun yanında sadece Türkçe de¤il, aynı
zamanda Kur-an’ın dili olan Arapçayı da çok iyi bilmesi gerekti¤ini
söyleyebiliriz. Yine akademik anlamda bir katkı sa¤lamak için ‹ngiliz-
ceyi de bilmesi gerekti¤ini söyleyebiliriz. Dolayısıyla Farâbî’nin ilimle-
ri tasnifinden birinci bölüm olan lisan ilminden hareketle bu zamanda
ilahiyat fakültesini okumak isteyen bir bireyin en az üç dil (Türkçe,
Arapça, ,‹ngilizce) bilmesi gerekti¤i kanaatine varabiliriz.

Yine bunun gibi ilahiyat ö¤rencilerinin fıkıh ve kelam ilimlerini da-
ha sa¤l›klı anlamaları için azami derece de mantık, matematik, fizik,
kimya, biyoloji, co¤rafya, tarih vs.ilimleri bilmeleri gerekti¤ini söyleye-
biliriz. Bunu zamanımıza uyarlad›¤›mızda bu gün bir kelamcı ve bir
fıkıhçının bilmesi elzem olan alanlardan bir tanesi de toknoloji ilminden
ve geliflmelerinden haberdar olması gerekti¤ini söyleyebiliriz.
ça¤ımızın bilgi ve teknoloji ça¤ı olması hasebiyle ilahiyat okuyan her
bireyin bu ça¤›n oluflum ve de¤iflimini en iyi flekilde takip etmesi ve bil-
mesi gerekti¤ini bunun yanında ilahiyat, fıkıh ve kelam ilmini ça¤›n ge-
reklerine uygun ama ‹slâm’ın temel kaideleriyle de çatıflmayacak flekil-
de anlamaları ve anlatmaları gerekti¤ini düflünüyorum.

Yine “Farabi ilimleri tasnifinde kelam ve fıkhı son bölümlerde zik-
retmesi gösteriyor ki, dini bilgiden önce alınması gereken bazı ilimler
vardır. Onlar ö¤renilmeden sa¤l›klı bir dini bilgiye sahip olunamayaca-
¤›nı göstermektedir. Yine ilahiyat okuyan bireyleri ele alacak olursal bu
bireylerin sa¤l›klı bir din anlayıflına sahip olması için dini bilgilerin
yanında felsefe, mantık, matematik, sa¤l›k ve iktisat gibi alanlarda da
belli düzeyde bilgi sahibi olması gerekir. Bu bakımdan ilahiyat e¤iti-
minde fıkıh, tefsir, kelam’ı daha iyi anlamak için Farâbî’den hareketle
felsefe, mantık derslerini kaldırmak de¤il; belki belli düzeyde Sa¤l›k Bi-
limlerine Girifl, ‹ktisada Girifl gibi temel bazı bilimlerdeki temel bilgi-
lerin ö¤retilmesi adına ilahiyat programına katmak gerekir.”41

‹flte bu açıdan bakt›¤›mız zaman Farâbî’nin ilimleri tasnifi bizim
için esas teflkil etmiyor olabilir. Ve biz bu tasnifi esas olarak da kabul
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etmiyor olabiliriz. Fakat Farâbî’nin bu tasnifi bizim için bir metot, bir
yol ve bir haritadır. Biz bugün e¤itim sistemimizde bu kadar ak-
saklıklarla karfl›laflmamızın sebeplerinden birisi e¤itim sistemimizde
henüz bir metodunun uygulamaya koyamayıflımızdandır.

e¤er biz kendi ça¤ımıza uygun, hiçbir ideolojinin etkisi altında kal-
madan, tamamen insanların hayatlarını kolaylaflt›rıcı ve insanların men-
faatlerine uygun bir e¤itim metodu gelifltirebilirsek ve bunu uygulaya-
bilirsek Farâbî’nin ilimleri tasnif ederek kendi zamanına ve kendisinden
sonra gelen nesillere sa¤lad›¤› yararı, bizde hem kendi zamanımızdaki
insanlara hem de bizden sonra gelecek olan nesillere, e¤itim metodu
bakımından biraz da olsa yarar sa¤lam›fl oluruz. Ve dünya e¤itim meto-
duna da aynı flekilde katkı sa¤layarak ülkemizi örnek ülke konumuna
getirme noktasında bir baflar› elde etmifl oluruz.
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Muhammed fiAFAK

Sayın YILMAZ’a Farabi’nin ‹limleri Sınıflandırılması hakkında
yapt›¤› bu bilgilendirdici tebli¤inden dolayı teflekkür ediyorum. Sırada-
ki tebli¤cimiz ise YUNUS KOCABIYIK. Kendisi Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü ‹slâm Hukuku Ana Bilim dalında yüksek li-
sans ö¤rencisidir. Ayrıca ‹LAMER ‹slâm Hukuku Araflt›rma grubu me-
zunudur. Konusu ise Fıkıh E¤itiminde Ömer Nasuhi B‹LMEN ve Hu-
kuk-i ‹slâmîyye Kamusudur. Süresi 15 dakikadır. Buyurun Sayın KO-
CABIYIK.
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“ÖMER NASUH‹ B‹LMEN VE HUKUK-‹ ‹SLÂM‹YYE

VE ISTILAHAT-I FIKH‹YYE KAMUSU”

YUNUS KOCABIYIK

(ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ SOSYAL B‹L‹MLER ENST‹TÜSÜ
YÜKSEK L‹SANS Ö⁄RENC‹S‹

‹LAMER ‹SLÂM HUKUKU ARAfiTIRMA GRUBU MEZUNU)

ÖMER NASUH‹ B‹LMEN

Ömer Nasuhi Bilmen 1883 yılında Erzurum’da do¤mufltur. Babası
Hacı Ahmed Efendi Annesi Muhibe Hanım’dır. Amcasından ve Erzu-
rum müftüsü Hüseyin Efendi’den ders okudu. ‹stanbul’da Fatih dersi-
âmlarından Tokatlı fiakir Efendi’den ders almaya devam etti. Daha son-
rada açılan sınavı kazanarak dersiâmlık flehâdetnamesini aldı. Bunun
akabinde 1912 yılında Beyazıt medresesinde dersiâm olarak göreve
baflladı. 1943 yılına kadar çeflitli görevlerde bulunan Bilmen, 1943
yılında ‹stanbul Müftülü¤ü görevine tayin edildi. ‹stanbul Müftülü¤üne
atandıktan sonra, ilmi ve ahlaki kiflili¤i, dindarl›¤›, tevazusu ile Türki-
ye’de ki Müslümanlar tarafından çok sevilmifl, söyledi¤i sözler dinlenir
hale gelmifltir. Kendi kiflili¤inden politik amaçlar u¤runa asla taviz ver-
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memifltir. Nitekim 30 Haziran 1960 tarihinde atand›¤› Diyanet ‹flleri
Baflkanl›¤› görevini bir yılını doldurmadan 6 Nisan 1961 tarihinde
bırakm›fltır. Bunun olmasındaki en büyük neden de Bilmen’in politik
amaçlara alet edilmek istenmesidir. Özellikle Türkçe ezanın tekrar gün-
deme getirilmesi bu dönemde olmufltur. Yine Bilmen, bu reformu iste-
yenlere sert ç›km›fl ve “Bozulmayan bir dinde reform yoktur” diyordu.
Kendi ‹slâmî ‹limlere vakfeden Bilmen, ‹mam Hatip Liseleri ve Yüksek
‹slâm Enstitülerinde de derslere girmifltir. 12 Ekim 1971 yılında vefat
eden Bilmen’in cenazesi Edirnekapı Sakıza¤acı flehitli¤i’ne defnedildi.1

ESERLER‹

Ömer Nasuhi Bilmen’in ‹slâm ‹limleri sahasında birçok eser ver-
mifltir. Ayrıca kendisi Arapça ve Farsçayı çok iyi derece de bilirken, ter-
cüme yapacak kadar Fransızca da ö¤renmifltir. Bilmen’in bafllıca eser-
leri flunlardır;

1. Hukuk-ı ‹slâmîyye ve Istılahat-ı Fıkhıyye Kamusu. Sekiz cilt
olarak basılan eser, Latin harflerine geçiflten sonra ‹slâm Huku-
ku alanında yapılan en genifl ve en önemli eser olarak söz edil-
mektedir. Sunumumuzun devamında kendisinden daha genifl
bir flekilde bahsedece¤iz.

2. Büyük ‹slâm ‹lmihali; ‹nanç kaideleri bafllayan kitap, ibadet ve
fıkhi konularla birlikte, ‹slâm ahlakı ve Siyer’de ele alm›fltır.

3. Kuran-ı Kerim Türkçe Meali ve Tefsiri. Ayetlerinin mealini
verdikten sonra, sade bir üslupla ayetlerin tefsiri yap›lm›fltır.

4. Büyük Tefsir Tarihi; Tefsir Usulü ve Tefsir Tarihi olarak iki
kısımda eser yayınllanm›fltır.

5. Kuran-ı Kerim’den dersler ve ö¤ütler.
6. Sure-i Fethin Türkçe Tefsiri
7. Hikmet Goncaları
8. Muvazzahilm-i Kelam
9. Mülehhasilm-i TevhidAkaid-i ‹slâmîye
10. Yüksek ‹slâm Ahlakı
11. Dini Bilgiler
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Ayrıca birçok dergide (Beyanülhak, Sırat-ı Müstakım, Sebilurre-
flâd) yazısı yayımlanmakla birlikte ‹ki flukfe-i Taaflfluk adlı bir romanı
vardır.

HUKUK‹ ‹SLÂM‹YYE VE ISTILAHATI FIKHiYYE KAMUSU

Ömer Nasuhi Bilmen befl yıl boyunca bulundu¤u Heyet-i Telifiyye
üyelifli sırasında tam bir hukuk formasyonu kazlanm›fltır. Burada elde
etti¤i birikimi Hukuk-ı ‹slâmîyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu’nda
de¤erlendirdi. Eser yayınland›¤›nda akademik çevrelerce büyük etki
uyandırdı. ‹lk baskısı 1949 yılında ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi tarafından 6 cilt olarak çıkart›lm›fltır. Eser daha çok Istılahat-ı
Fıkhiyye Kamusu olarak tanınm›fltır ve yeni alfabenin kabulünden son-
ra Türkiye’de ‹slâm Hukuku alanında yazılan ilk eserdir. Yazar eserin
önsözünde “Malumdur ki, ‹slâm hukukuna dair Arapça yaz›lm›fl muh-
tasar ve mufassal binlerce eser vardır. Fakat bu hukuka dair bütün ak-
samını ihtiva etmek üzere Türkçe yaz›lm›fl kitaplar yok gibidir.” Diye-
rek o dönemde böyle bir esere ne denli ihtiyaç hissedildi¤ini vurgula-
maktadır. Önsözün devamında ‹slâm Hukukunun konularından ibadet-
lere, vakıflara, vasiyetlere, mirasa, cihada, kısas ve hududu ahkama yö-
nelik türkçe müstakil eserlerin var oldu¤unu ancak bunların muayyen
ve sınırlı konuları içerdi¤ini vurgulamaktadır. Ayrıca yazar, bütün bu
Türkçe eserlerin Hanefi fıkhını esas alarak yazıld›¤›nı ve sair mezhep-
lerin fıkhıyla ilgili malumat verilmesinin artık zorunluluk oldu¤unu
söylemektedir.2

Yazarın önsözünde verdi¤i bilgi ıflı¤ında Mustafa Hayri Efendi’nin
fleyhulislamlık döneminde nikah, talak, muamelat ve cezaya dair özel-
likle Hanefi mezhebinin görüfllerini içeren büyük bir eser meydana ge-
tirilmesi için Meflihat Dairesinde bir heyete bu ifl intikal etti. Bu heyet
çeflitli meseleler hakkında Arapça metinleri topladı. Hayri Efendi’nin
fleyhulislamlıktan ayrılmasına kadar Ömer Nasuhi Bilme yaklafl›k bin
altı yüz madde tercüme etmiflti. Daha sonrasında Hukuk ‹lmini Yayma
Kurumu (Türk Hukuk Kurumu) Ömer Nasuhi Bilmen’e ‹slâm hukuku-
na ait bir kısım ıstılahları yazdırdı. Daha sonrasında “Kamus” unvanıyla
bir eser yazması teklif edildi. Bilmen, ceza ahkâmına dair konuları bir
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iki senede bitirdi. Ancak Kurum daha sonradan bu teflebbüsü sonuç-
landıramadı. Bu hayırlı teflebbüsün sonuçlanması için çal›flmasına de-
vam eden Bilmen, senelerce çal›flarak “Hukuku ‹slâmîyye ve Istılahatı
Fıkhiyye” adlı eserini tamamladı.

Eserin tamamlanması ile birlikte akademi çevresinde büyük ilgi
görmüfltür. Eser, Müslümanların çeflitli hukuki problemlere karfl› ‹slâm
Hukukunun hangi çözümleri getirdi¤ine dair ö¤renme ihtiyacını gider-
mifl ve ‹slâm Hukukunun klasik bilgilerini araflt›racak hukukçular için
çok önemli bir kaynak mahiyetine bürünmüfltür. Eser, Sıddık Sami
Önar, Hüseyin Nail Kubalı ve Hıfzı Veldet Velidedeo¤lu’nun teflvik ve
kararları neticesinde ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından
ilk olarak 1949-1952 yıllarında ne¤redilmifltir.

ESER‹N ‹ÇER‹⁄‹

Toplam 30 bölümden meydana gelen eser, kendi içinde alt bölüm-
lere ayr›lm›fltır. Bu konuların düzenlenmesinde genellikle Kasani’nin
Bedaiu’s-Senai fi tertibi’fl-flerai adlı kitabından yararlan›lm›fltır. Bölüm-
lerin bafl›nda konuyla ilgili terimlerin tarifi ve kısa bir flekilde açıklama-
ları vardır. Sayısı 1400’e yaklaflan bu terimler3 eserin Istılahat-ı
Fıkhıyye Kamusu olarak anılmasına sebep teflkil edecek derecededir.

Genel olarak Hanefi Mezhebi’nin görüfllerinin a¤ırlıklı oldu¤u eser-
de Maliki, fiafii, Hanbeli ve Zahiri mezheplerinin de görüflleri kısaca
zikredilmifltir. Bunun yanında fakihlerin ihtilaf ve ittifak noktaları belir-
tilirken, delillerin fazla yer tutaca¤› endiflesi ile zikredilmemifltir. Ancak
menat-ı hüküm adı verilen bazı delil ve yorumlara az da olsa girilmifl-
tir. fiimdi eserin dördüncü cildinden bir bir ıstılah bir de bölüm üzerin-
den kısaca örnek vermek istiyorum. Örne¤in Vakıfların konu edildi¤i
on ikinci kitap da kanuni ıstılahlardan “Müstesna Evkâf” ı flöyle açıkla-
m›fl;

“Evkaf idarelerinin nezaretleri, müdahaleleri olmaksızın yalnız mü-
tevellileri tarafından idare olunan vakıflardır. Zeynel Abidi hazretlerine,
Mevlana’ya, Hacı Bayram’a, Gazi Evrenos Bey’e ait vakıflar gibi.
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Üçüncü cildin Düsturun 237. sahifesi ve dördüncü cild Düsturun
400 üncü sahifesindeki aflar talimatnamesine müracaat!4

Yine, eserin üçüncü cildinden bir bölümden örnek verecek olursa,
kısası dü¤üren durumlardan biri olan afv ile ilgili mezheplerin görüflle-
rini flu flekilde aktarmaktadır;

“Kısas, veliyi katilin afvile sakıt olur. Veliler müteaddid olup içle-
rinden biri katili ad edince bakılır. e¤er dereceleri istihkakda müsavi
veya af edenin derecesi daha yukarı ise af muteber olur. Fakat derece-
si afla¤› ise muteber olmaz. Çünkü onun hakk-ı kelamı yoktur.

fiafiilere göre de kısas hakkında afüv caridir. Binaenaleyh hakkında
amden cinayet ifllenmifl olan kimse - ben caniyi cinayetinden dolayı icab
eden kısasdan veya diyetten afettim- diyip de ba’dehuifakat bulsa kısas
hakkı sakıt olmufl olur. Fakat bu afv cinayetten zaid olan miktara flamil
olmaz. Çünkü bu zaid miktar afv zamanında sabit de¤ildir.

Malikilere göre de kısas sulh ile, tevarüsle ve afv ile sakıt olur.

Hanbelilere göre de kısas, afüv ile de sakıt olur. Afvın cevazında ic-
ma vardır. Ve afüvafdaldır.

Zahirilere göre de afüv ile kısas sakıt olur. Ve bu afüvemaktulun va-
rislerinden herhangi birisi salahiyetdardır. Velev ki zevcesi olsun. Bu
halde kısas haram olur, afüv etmeyenler diyete müstahik olurlar.”5

Kamusun birinci cildi ‹slâm Hukukuna Girifl niteli¤inde kaleme
alınmıfltır. ‹lk bölüm fıkıh usulüne dair ele alınırken bu ilmin, terimleri,
mahiyeti, konusu, tarihçesi, gayesi ve literatüründen sonra kitap, sünnet,
icma ve kıyas baflta olmak üzere ‹slâm Hukukunun kaynakları sırallan-
m›fltır. Yine aynı bölümde hükümle ilgili konular, fetva, ictihad ve ka-
za konuları ele alınm›fltır. Ayrıca yine ilk bölümde ana usul kaidelerin-
den Mecelle’de yer alan 99 madde ve Kerhi’den rivayet edilen 39 ana
usul kaidesi ile Nesefi’nin bu kaidelere verdi¤i örnekler ve açıklamalar
yer alm›fltır. ‹slâm Hukuk Tarihi ise birinci cildin ikinci bölümünde ele
alınm›fltır. Bu bölümde fıkhın tanımı, kaynakları, faydası ve ashap dö-
neminden itibaren çeflitli devirlerde yetiflen müçtehitlerin dereceleri, ta-
bakaları ve ihtilaf sebepleri ile oluflan fıkhi mezhepler anlat›lm›fltır. Da-
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ha sonrada ashap döneminden itibaren Bilmen’in yaflad›¤› döneme ka-
dar yetiflmifl meflhur müçtehitlerden 405 kiflinin bibliyografyası Bilmen
tarafından kaleme alınm›fltır.6

‹kinci ciltte ise nikah, talak, nafaka, gibi konuların yer ald›¤› aile
hukuku ve flahıs hukuku ele alınmaktadır. Reza, nesep konuları da bu
ciltte yer almaktadır.7

Üçünce ciltte gayri Müslimlere karfl› muamelat, savafl hukuku ve
cezai hükümleri muhteva etmektedir. Zina, kazf, içki, hırsızlık, yok ke-
sicilik, gibi haddi gerektiren had cezaları da bu ciltte ele alınm›fltır.8

Dördüncü ciltte esir hukuku ve dinden dönme meseleleri ele
alınm›fltır. Ayrıca devlet hukukuna dair, vergi hukuku, hazine, borç, ari-
yet ve hibeye dair hükümleri de bu cilt ihtiva etmektedir.9

Beflinci ciltte vakıf hukuku ve vasiyet meseleleri ele alınm›fltır.
Ayrıca mevkuf arazi, akarat ve nükuda ait umumi malumatlar da bu cilt-
te ele alınm›fltır.10

Altıncı ciltte al›flverifl konuları üzerine alım-satım akidleri, kirala-
ma, kefalet, vekâlet gibi konular ele alınm›fltır. Borç alma, riba, havale
gibi konularda incelenmifltir.11

Yedinci ciltte gasp, rehin, ikrah, mefkud, lakid, flirketler, ve itlaf ko-
nuları ele alınm›fltır. Mülkiyet ve tasarruf hakları, hacre ve izne ait ko-
nularda bu ciltte ihtiva etmektedir.12

Sekizinci ciltte davalar, ifta, ikrar ve kaza konuları incelenmifltir.
Sulh, ibra, istifa, kadıların ve hâkimlerin vasıfları da bu ciltte bulun-
maktadır. Bu cildin sonunda Bilmen’in ‹slâm Hukukunda manevi zarar-
ların tazminiyle ilgili bir araflt›rması vardır. Bütün ciltlerde geçen konu
bafllıklarının alfabetik sırası da bu cildin sonunda verilmifltir.13
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Ömer Nasuhi Bilmen, klasik fıkıh kitaplarından bilgileri aktarırken
alimlerin görüfllerini en do¤ru bir flekilde nakletmifltir. Bilmen, ictihad
yapacak kiflinin büyük bir kabiliyete ve genifl bir malumata sahip olması
gerekti¤ini de vurgular.14

ESER‹N ‹SLAM HUKUKU E⁄‹T‹M‹NE KATKISI

Sayın Ergun Göze’nin Ömer Nasuhi Bilmen’in bu muhteflem eseri-
ne dair bazı hukukçular ile röportaj dizisi haline getirdi¤i yazıları vardır.
‹stanbul Üniversitesi Rektörü Sayın Sıddık Sami Önar’a ‹slâm Hukuku-
nun bütün inceliklerini tam anlamıyla kim tarafından ortaya konulur
fleklinde soruya, “De¤erli alimimiz ve müftümüz Ömer Nasuhi Bilmen
büyük bir bilgi ve ihatanın, yorulmak bilmez mesainin mahsulü olan bu
kıymetli eseriyle bu çok güç ifli baflarm›fltır.” Devamında bu eserin fay-
dası soruldu¤unda, “Bugünün ve yarının hukukçuları, kanun koyucu-
ları, hazırlayacakları kanunlara esas olacak bilgileri, bu de¤erli eserde
bulacaklardır.” demektedir.15

Yine ‹stanbul Üniversitesi hukuk Fakültesi Dekanı Hüseyin Nail
Kubalı ile yapılan röportajda Kubalı, Ömer Nasuhi Bilmen ve eseriyle
alakalı flu ifadelere yer vermektedir;

“Eserin fazlı müellifine ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
namına teflekkürlerimi sunar, ilim hazinemize kazandırdıkları bu güzi-
de Kamus’un hazırlanmasında sarfedilmifl büyük himmetlerinden do-
layı hayranlıklarımı ifade etmeyi derin bir zevk telakki ederim.”16

Yine Medeni Hukuk Ord. Prof. Hıfzı Veldet Velidedeo¤lu da bu
güzide eser hakkında flu flekilde mutalaa vermifltir;

“Uzun asırlardan beri milletimizin hukuk nizamını temin etmifl ve
1926 yılında Türk Medeni Kanunu’nun kabulüne kadar memleketimiz-
de tatbik edilmifl bulunan ‹slâm Hukuku’na ait tam ve müdevven bir Ka-
mus’un yapılmam›fl olması, hukuki hayatımızda çok büyük bir eksiklik
teflkil ediyordu. ‹stanbul Müftüsü, Fatih müderrislerinden çok muhte-
rem Ömer Nasuhi Bilmen’in uzun yılların mesaisi neticesinde böyle bir
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eser meydana getirdi¤ini, hukuk fakültesi dekanı bulundu¤um sırada
haber alınca, bunu fakültemiz hesabına ne¤retmeyi düflündüm. O sıra-
da Fakültemizce bastırılmasına dair muhterem müellifinden de yazılı
bir teklif aldım. Böyle muhalled bir eseri Türk Hukuk alemine hediye et-
mifl oldukları için, onun de¤erli ve muhterem müellifini bütün samimi-
yetimle tebrik ve kendilerine teflekkürü bir borç bilirim.”17

ESER‹N KAYNAKLARI

‹slâm Hukukuna dair çok genifl bir muhteva içeren eser birçok kay-
naktan yararlanarak hazırllanm›fltır. Bu kaynaklar genellikle her bölü-
mün veya ciltten sonra toplu nakledilirken, bazen de konu ile ilgili pa-
ragrafın sonunda zikredilmifltir. Usule dair kaynakları Serahsi’nin Usu-
lü, Pevdevi’nin Usulü, Sadürflfleria’nın Tavzih adlı eseriyle Taftaza-
ni’nin bu esere hafliye olarak yazd›¤› et-Telvih’i, ‹bnul Hacib’in muhta-
saru’l-Münteha, Nefesi’nin Menarü’l-Envar’ı, Molla Hüsrev’in Mira-
tu’l-Usul, fievkani’nin ‹rfladu’l-Fuhul, fıkıh tarihinde ise, Subki’nin Ta-
bakatu’fl-fiafiiyye, ‹bn Ebu Ya’lâ’nın Tabakatu’l-Hanâbile adlı eserin-
den yararlan›lm›fltır. Fürû kaynak olarak ise Ebu Yusuf ve ‹mam Mu-
hammed’in kitapları, Serahsi’nın Mebsut’u, Mervezi’nin Kafî adlı ese-
ri, Kasani’nın Bedaiu’s-Senai, ‹bnul Hümam’ın Fethu’l-Kadir’i, ‹bn
Nüceym’in Bahru’r-Rakik adlı eseri, Zeylaî’nin Tebyinu’l-Hakaik’i ve
el-Feteva’l-hindiyye, Neticetu’l-Fetava, Behcetu’l-Fetava gibi fetva ki-
tapları ve çeflitli flerhlerden yararlan›lm›fltır. fiafiiler’den, ‹mam fiafi-
i’nin el-Umm, Müzeni’nin el-Muhtasar, Nevevi’nin Minhacu’t-Talibin,
Remli’nin Nihayetu’l-Muhtac önemli kaynaklardır. Malikiler’den, Sah-
nun’un el-Müdevvenetu’l-Kubra’sı, Derdir’inei-fierhu’l-Kebir’i, Han-
beliler’den, ‹bn Kudame’nin el-Mugni adlı eseri, Zahiriler’den ‹bn
Hazm’ın el-Muhalla adlı eseri önemli kaynaklarıdır.

SONUÇ

Sonuç olarak Ömer Nasuhi Bilmen tarafından kaleme alınan Hu-
kuk-ı ‹slâmîyye ve Istılahat-ı Fıkhıyye Kamusu, yeni yazıyla yazılan ilk
ve en genifl ‹slâm Hukuku olması itibariyle bu alanda çal›flma yapmak
isteyenlerin baflvuraca¤› en önemli kaynak haline gelmifltir. Ve cumhu-
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riyet döneminde ‹slâm hukuku ö¤renimi konusunda Türkçe olarak kale-
me alınmıfl en önemli eser olmufltur. Eser, Arapça bilmeyen hukuk arafl-
t›rmacıları için, ‹slâm Hukuku konusunda klasik kitaplara göre hazırla-
nan en önemli kaynak halindedir.
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“DO⁄U VE GÜNEYDO⁄U MEDRESELER‹NDE

fiÂF‹’Î FIKHININ Ö⁄RET‹M‹:

KAYNAK VE METODLAR”

MEHMET SAL‹H IfiIKGÖR

(ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹ 3. SINIF
‹LAMER ‹SLÂM HUKUKU ARAfiTIRMA GRUBU Ö⁄RENC‹S‹)

G‹R‹fi

Bu çal›flmamın amacı Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu medreselerin-
de fiâfi’î fıkhının ö¤retiminde hangi kaynaklardan yararlanıld›¤›nı ve
fiâfi’î fıkhının ö¤retiminde takip edilen metotları belirtmektir.

Çal›flmamda Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu medreselerinde fiâfi’î
fıkhının ö¤retiminde takip edilen eserler, bu eserlerin yazarları ve içeri-
¤i hakkında bilgi verdim. Ardından okutulan eserlerin okutulmasında
takip edilen mutâala, ders alma, müzakere ve ö¤renilen fıkhın prati¤e
dönüfltürülmesi hakkında bilgi verdim. Çal›flmam; girifl, üç bölüm ve
sonuçtan oluflmaktadır.
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B‹R‹NC‹ BÖLÜM:

Medresenin Tanımı, Serencamı Ve Medreselerde Okutulan

‹limler

I. Medresenin Tanımı

Medrese, sözlükte “ okumak, anlamak, bir metni ö¤renmek ve ez-
berlemek için tekrarlamak” anlamına gelen ders (dirâse) kökünden bir
mekân ismidir. Medrese, ‹slâm kültür tarihinde e¤itim ve ö¤retim ku-
rumlarına verilen addır. Medrese, ö¤rencilerin ö¤renimleri yanında ye-
me-içme ve barınma ihtiyaçlarının; ö¤retim elemanlarının da maafl ve
e¤itim faaliyetlerinin giderlerinin vakıflar tarafından finanse edildi¤i
yatılı bir okul niteli¤indedir.1 Medresede ders veren hocaya müderris,
ö¤renciye de talebe denilmektedir.2

II. Do¤u Ve Güneydo¤u Medreselerinin Serancamı

Osmanlı döneminde halkın ve devletin himayesini görmüfl olan
medreseler bu flekilde varl›¤›nı devam ettirmifltir. Türkiye Cumhuriye-
ti’nin kurulmasından sonra medreseler, ça¤›n ihtiyaç ve gereklerine ce-
vap veremedikleri ve yozlafltıkları gerekçesiyle kapat›lm›fllardır. Bu-
nunla birlikte Do¤u ve Güneydo¤u gibi bazı bölgelerdeki medreseler,
e¤itim-ö¤retim faaliyetlerine devam etmifllerdir. Söz konusu medrese-
ler, yasal bir zeminleri olmamasına ra¤men, varlık alanlarını teflkil
eden yerleflim bölgelerinde yaflayan insanların talep ve destekleriyle,
sosyal ve kültürel dayanakları do¤rultusunda günümüze kadar yaflam-
larını sürdürebilmifl ve e¤itim faaliyetlerini devam ettirmifllerdir.3 Ted-
ris için kullanılan mekânları maddi imkânlar belirlemifltir. Genelde
ders mekânları olarak camiiler, küçük evler veya büyük binalar kulla-
n›lm›fltır.4
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III. Do¤u Ve Güneydo¤u Medreselerinde Okutulan Kitaplar

Tevhih-i Tedrisat Kanununun kabul edilmesiyle medreseler kapat›l-
m›fltı.5 Buna ra¤men Do¤u ve Güneydo¤u medreseleri bir flekilde varl›-
¤›nı günümüze kadar devam ettirmifltir. Bu medreselerde okutulan ilim-
ler bir kurum kontrolünde belirtilen müfredata göre de¤il de miras yo-
luyla alınan müfredatta göre belirlenip okutulmufltur. Okutulan kitapları
tablo fleklinde sunaca¤›m.

Tabloda belirtti¤im kitaplar bir sıra gözetilerek okutulmaktadır; fa-
kat tabloyu olufltururken okutulan sırayı de¤il de kitap içeri¤ini temel
aldım.6
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Mevlüd

Nûbihâra Piçûka

Nehcu'l-Enam

Emsile

Bina

‹zzi

Sa'dînî
[fierhu'l- ‹zzî  fi't-
Taflrîf]

'Avamil-i Curcani

Zurûf

Terkîb

en-Nahvu'l-Vadıh

fia'dullah-i fia¤ir
(Kıçık)
[fierhu'l-'Avamili'l-
Mie li'z-Zencani]

(Melayê Batê) Hasan
Ertufli (ö. 1491)

fieyh Ahmed-i Hini

Molla Halil el-‹s irdi
(ö.1259/1843)

Hasen fievki b.  'Uman

Eb Bekr Abdulkâhir
b.Abdurrahmân el-
Curcânî'ye
(ö.471/1078)
Atfedilmektedir

Eb 'l-Fedâ il ‹zzuddîn
Abdulvahhab b.
‹brahim ez-Zencani
(ö.655/1257)

Sa'duddin Mes'd b.
'Umer et-Teftazani,
(ö.792/1389)

Ebu Bekr  'Abdulkahir
b. 'Abdurrahman el-
Curcani

Molla Yunus el-Kuteyni
el-Irkitini

Molla Yunus el-Kuteyni
el-Irkitini

Mustafa Emin ve Ali
Carim

Sa'duddîn Sa'dullah el-
Berda'i

Hz.Muhamme
d'in Hayatı

Sözlük

Akaid/Kelam

Sarf

Sarf

Sarf

Sarf

Nahiv

Nahiv

Nahiv

Nahiv

Nahiv

Kürtçe

Kürtçe

Kürtçe

Arapça/Osmanlıca

Arapça

Arapça

Arapça

Arapça

Kürtçe  NOT:
Arapça olanı da
dile¤e göre ders

veriliyor.

Kürtçe NOT:
Arapça olanı da
dile¤e göre ders

veriliyor.

Arapça

Arapça

Okunan Kitaplar ‹çeri¤i Dili Yazar›
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fierhu'l-Kıtr
[fierhu Katri'n-Neda
ve Belli'fl-fiada]

fierhu'l-Mu¤ni
[li'l-Çarperdi]

Hallu'l-Me'akid
['ala'l-Kava'id li-‹bn
Hiflam]

Sa'dullah-iKebir
(Gevra)
[hada iku'd-Dekaik  fi
fierhi Risaleti
Alameti'l-Hakaik]

Suyuti [el-Behcetu'l-
Mardiyye fi fierhi'l-
Elfiyye li-‹bn Malik]

Molla Cami
[el-Fevaidu'd-fiiyaiyye
fi fierhi'l-Kâfiye li-
‹bni'l-Hacib]

Abdul¤afur
[H›fliye ala'l-Fevaidi'd-
fiiyaiyye li'l-Cami]

Mu¤ni't-Tullab  [fierhu
‹sa¤uci)

Fenari
[fierhu ‹sa¤uci li'l
Ebheri]

fierhu'l - fiemsiyye
[Tahriru'l-Kavaidi'l-
Mantıkiyye fi fierhi'fl-
fiemsiyye li'l-Kazvini]

Ebu Muhammed
Cemaluddin Abdullah
b. Yusuf ‹bn Hiflam
(ö.761/1360)

Bedruddin Muhammed
b. Abdurrahim el-
Meylani (ö.801/1399)

fiemsuddin Ahmed b.
Muhammed ez-Zili es-
Sivasi (ö.1006/1601)

Sa'duddin Sa'dullah
el-Berda'i

Celaluddin
Abdurrahman b. Ebi
Bekr es-Suyuti,
(ö.911/1505)

Abdurrahman b.
Ahmed el-Cami

Radiyyuddîn
Abdul¤afur el-Lari
(ö.912/1506)

Mahmud b. Hasen el-
Ma¤nisavi
(ö.1222/1807)

fiemsuddin Muhammed
b. Hamza el-Fenari
(ö.834/1431)

Kutbuddin Muhammed
b. Muhammed er-Razi
et-Tahtani  (ö.766/1365)

Nahiv

Nahiv

Nahiv

Nahiv

Nahiv

Nahiv

Nahiv

Mantık

Mantık

Mantık

Arapça

Arapça

Arapça

Arapça

Arapça

Arapça

Arapça

Arapça

Arapça

Arapça
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Kavl-i Ahmed
[H›fliye ala fierhi
‹sa¤uci li'l-Fenari]

Metnu'l-‹stiara
[el-‹stinara fî'l-‹stiara]

el-Velediyye

Muhtaflaru'l-Me'ani
[fierhu Telhifli'l-
Miftah]

‹flamu'l-‹sti ara
[fierhu'l-‹sti ara
li's-Semerkandi]

Golistan

Nuru'l-Yakin fî Sirati
Seyyidi'l-Murselin

Muhammed
Rasulullah

fierhu'l- Aka'id

Kadı Beydâvî

Celâleyn Tefsiri

Kul Ahmed b.

Muhammed b. Hıdr

(ö.950/1453)

Seyda fieyh Fahruddin

(ö.1972)

Saçaklızade Muhammed

b. Ebi Bekr el-Marafli

(ö.1145/1737)

Sa'duddin Mesu'd b.

'Umer et-Teftazani

‹flamuddin ‹brahim b.

Muhammed el-‹sferayini

(ö.945/1538)

Sa'di-yi fiîrazi

Muflerrefuddin Ebu

Abdullah (ö.691/1292)

Muhammed b. Afifi el-

H›dari Bek

(ö.1345/1925)

Muhammed Rida

Sa'duddîn Mesu d b.

Umer et-Teftazani

Nasreddin Abdullah

b.Ömer el-

Beydâvî(ö.1286)

Celâleddin

Mahallî(ö.1459)-

Celâleddin es-

Suyûtî(ö.1505)

Mantık

‹stiare

Münazara

Bela¤at

Mecaz

Fars Edebiyatı

Siyer

Siyer

Kelam

Tefsir

Tefsir

Arapça

Arapça

Arapça

Arapça

Arapça

Farsça

Arapça

Arapça

Arapça

Arapça

Arapça
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Keflflâf

Safvetü't Tefâsir

Riyâzuz-Sâlihin

Sahih-i Buhâri

⁄ayetü'l-‹htisar

Hâfliyetü'l-Bâcurî alâ
‹bn Kasım (Hâfliye alâ
fierhi ‹bn Kasım el-
Gazzî alâ metni Ebî
fiücâ)

Feth'ül Mu'in bi fierhi
Kurretü'l Ayn bi
Mühimmati'd-Din

Minhâcüt-Tâlibîn

Mu¤ni'l-Muhtâc ‹la
Ma'rifeti Me'ani
Elfazil-Minhac

Cemu'l-Cevami'fî
usûli'l-fıkh

Cârullah Ebu'l-Kasım
Muhammed b.Ömer ez-
Zemahflerî(ö.1143)

Muhammed Ali es-
Sabuni

‹mam Nevevî
(ö.677/1278)

Ebu Abdullah
Muhmmed el-Buharî
(ö.256/870)

Ahmed b Hüseyn
(Hasen) b. Ahmed el
Abbâdânî (Kadı Ebû
fiüca'el-‹sfahâni)
(ö.500/1107'den sonra)

‹brâhîm b. Muhammed
b. Ahmed el-Bâcûrî (ö.
1277/1860)

Zeynüddîn b. Abdilazîz
b. Zeyniddîn b. Alî el-
Ma'berî el-Melîbârî (ö.
991/1583)

Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b.
fieref b. Mürî en-Nevevî
(ö. 676/1277)

fiemsüddîn Muhammed
b. Ahmed el-Hatîb efl-
fiirbînî el-Kâhirî (ö.
977/1570)

Ebu Naflr Tâcuddin
Abdulvahhab b.  Ali b.
Abdulkafi es-Subki
(ö.771/1370)

Tefsir

Tefsir

Hadis

Hadis

Fıkıh

Fıkıh

Fıkıh

Fıkıh

Fıkıh

Usûl-i Fıkıh

Arapça

Arapça

Arapça

Arapça

Arapça

Arapça

Arapça

Arapça

Arapça

Arapça

Okunan Kitaplar ‹çeri¤i Dili Yazar›



‹K‹NC‹ BÖLÜM

‹mam fiâfi’î, fiâfi’î Mezhebi ve Türkiye’deki Da¤ılımı

I. ‹mam fiâfi’î

Ebû Abdillâh Muhammed b. ‹drîs b. Abbâs efl-fiâfi’î, hicri 150, mi-
ladi 767 yılında Filistin/Gazze’de do¤mufltur. Kureyfl kabilesine men-
sup olan fiâfi’î’nin soyu, dördüncü kuflakta Peygamberimizin soyu ile
birleflmektedir. Çok küçük yaflta babasını kaybeden fiâfi’î, annesinin hi-
mayesinde yetiflmifltir. Annesi ile Filistin’den Mekke’ye dönen fiâfi’î,
küçük yaflta Kur’an’ı ezberledi. fiâfi’î, Hüzeyl kabilesinde, badiyede
kalm›fl ve Arap dilini belâgat ve fesahatiyle ö¤renmifltir. Mekke müftü-
sü Müslim bin Halid ez-Zenci’den temel dini bilgileri ö¤renen fiâfi’î,
daha sonra Medine’ye gidip ‹mam Malik’e ö¤renci olup, meflhur kitabı
el-Muvatta’ı kendisinden okumufltur. fiâfi’î’nin ‹mam Malik’e ö¤renci-
li¤i uzun zaman devam etmifltir. ‹mam Malik’in vefatından kısa bir sü-
re bir vesileyle Hicaz bölgesine gitmifltir ve Yemen valisi Mus’ab bin
Abdîllah’ın resmi görev alması talebini kabul eden fiâfi’î, Yemen’e git-
mifl ve orada befl yıl resmi görev yapm›fltır. Daha sonra Ba¤dat’a gelen
fiâfi’î, ‹mam Muhammed bin Hasan efl-fieybanî ile uzun müzakerelerde
bulunmufl, böylece Hanefî fakihlerinin (Kufe ekolünün) görüfllerini ö¤-
renme imkânı bulmufltur. Mekke’ye döndükten sonra fiâfi’î, bir yandan
ö¤retim faaliyetlerini sürdürürken di¤er yandan Irak’ta temin etti¤i eser-
lere reddiyeler yazm›fltır. Sonra tekrar Ba¤dat’a döner, kısa bir sürelifli-
ne tekrar Mekke’ye döner. Buradan Ba¤dat’a kısa bir u¤rayıfltan sonra
Mıs ır’a geçer ve ömrünün geri kalanını burada geçirir. Mısır’da mez-
heb-i cedîd çerçevesindeki görüfllerini ifade ederken fiâfi-
î önceki görüfllerini yer yer terketti¤ini, nihaî anlay›fl›nı artık bu yeni dö-
nemdeki görüfllerinin oluflturdu¤unu bizzat söylemifltir. Hicri 204, mila-
di 820 tarihinde ölen fiâfi’î, Karâfe’de Benî Abdülhakem Mezarl›¤›’na
defnedildi. ‹slâm hukukunun kaynaklarını ve hüküm çıkarma yöntemle-
rini (usûl-i fıkıh) derlitoplu ortaya koyması bakımından fiâfi’î’nin er-Ri-
sale isimli eseri büyük öneme haizdir. Bu eser, fıkıh usulüne iliflkin ol-
mak üzere günümüze kadar intikal eden en eski eser olması itibariyle ‹s-
lâm âlimleri arasında haklı bir flöhrete sahiptir. fiâfi’î’n, fıkıh konularına
dair görüfl ve içtihatları ise el-Ümm isimli eserinde yer almaktadır.7
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II. fiâfi’î Mezhebi ve Türkiye’deki Da¤ılımı

“Hicri ilk iki yüzyılda (VII-VIII. Yüzyıllar) ortaya çıkan Medine
merkezli Hicaz fıkhı ile Kûfe merkezli Irak fıkhını yakından tanıma ve
elefltirme imkânı bulup bu iki e¤ilim arasında özgün bir sentez gerçek-
lefltiren ‹mam fiafiî’ye (ö.204/820) nisbet edilen fıkıh doktrini ve bu
çizgide üretilen fıkıh birikimi fiafiî mezhebi (fiafiîyye) diye adlandır›l-
m›fl. fiâfi’î mezhebi, tarih olarak ortaya çıkıflı bakımından üçüncü mez-
heptir. Bu mezhebe mensup fakihlere ve mezhebin görüflleriyle amel
eden kiflilere fiâfi’î denmifltir.”8 fiâfi’î mezhebi’nin karakteristik özel-
likleri;

1. Ehl-i Hadis ile ehl-i rey fıkhının ortasında bir özellik arz etmek-
tedir.

2. Farazi fıkha de¤il, yaflanan gerçek olaylara göre hüküm verme-
yi esas almaktadır.

3. ‹cma, haber-i vahidden önce delil olarak görmektedir.
4. Kur’an ve sünnette bir hüküm yoksa bunlarda yer alan hükme

benzer hükme kıyas yapılmaktadır.
5. ‹mam fiâfi’î, istihsânı delil olarak kabul etmemifltir. Bu mezhe-

bin fakihleri tarafından daha sonra istishâb prebsibi ortaya ko-
nulmufltur.9

Türkiye’de Müslüman nüfusun ço¤unlu¤u Hanefi ve fiafi-
î mezhebine mensup olanlardan oluflmaktadır.10 Türkiye’de fiafi-
î mezhebi yo¤un olarak Do¤u Anadolu ve Güneydo¤u Anadolu bölge-
sindeki illerde benimsenmifltir, özellikle Elazı¤, Bingöl, Van, Bitlis,
Mufl, Siirt, fiırnak A¤rı, Hakkâri, Diyarbakır gibi iller önde gelmekte-
dir.11 Bu illerde fiafiî mezhebi yo¤un olmakla beraber Hanefi mezhebi
de azımsanmayacak kadar çoktur.
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8 Aybakan, Bilal “ fiâfi’î Mezhebi “, D‹A., ‹stanbul, XXXVIII, s. 233.

9 Çal›flkan, ‹brahim “ Fıkhi Mezhepler ve Karakteristik Özellikleri “,‹slâm Hukuku ı, Anka-
ra Üniversitesi Uzaktan E¤itim Yayınları, Ankara, 2012, s. 112-113.

10 Kutlu, Sönmez - Aydınlı, Osman, “ Ehl-i Sünnet’in Fıkhi Boyutu “,‹slâm Mezhepleri Ta-
rihi El Kitabı, Editörler: Onat, Hasan - Kutlu, Sönmez, Grafiker Yayınları, Ankara 2013,
s. 423-447.



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Do¤u Ve Güneydo¤u Medreselerinde fiâfi’î Fıkhının Ö¤retiminde

Baflvurulan Kaynaklar Ve Takip Edilen Metodlar

I. Do¤u ve Güneydo¤u Medreselerinde fiâfi’î Fıkhının Ö¤retiminde
Baflvurulan Kaynaklar

Do¤u ve Güneydo¤u medreselerinde fiafi’î mezhebinin ö¤retimin-
de usulden önce füru kitaplarını okutulmaktadır. Okutulan kaynaklar,
bir sıra gözetilerek okutulmaktadır. Okutulan kaynaklar ve gözetilen
sıra miras yoluyla alınm›fltır. Okutulan sırayı göz önünde bulundurarak
kaynakları ele alıp kayna¤›n yazarı ve içeri¤i hakkında bilgi verece-
¤im.12

a. ⁄âyetü’l-‹htisâr

⁄ayetü’l-‹htisar, Ahmed b Hüseyn (Hasen) b. Ahmed el Abbâdâ-
nî’ye yani daha meflhur oldu¤u ismiyle Kadı Ebû fiücâ el-‹sfahani’ye
aittir. Ebû fiücâ, aslen ‹sfahanlı olup 434 (1042-43) yılında Basra’da
do¤mufltur. Tahsil hayatıyla ilgili herhangi bir bilgi yoktur. Basra’da
kırk yılı aflkın bir süre fiâfi’î fıkhı okutmufltur. Bazı kaynaklarda kendi-
sine atfedilen “el-Kâdî” unvanına bakılırsa bir süre kadılık yapt›¤› anla-
fl›lmaktadır. Müellifin ölüm tarihi ile ilgili farklı rivayetler bulunmak-
tadır.13

fiâfi’î fıkhını özetleyen küçük bir risâle olan ⁄ayetü’l-‹htisar, med-
reselerde fürû kitapları arasında okutulan ilk basamak kitabıdır. Eserin
dili basit, akıcıdır. Eserin anlafl›lmasında özel bir fıkhi ihtisasa gerek bu-
lunmamaktadır. Her düzeyde insana hitap etmektedir. Fıkhın tüm bö-
lümlerini ihtiva eden bu eser, temizlik konusuyla bafllar, köle azat etme
konusuyla biter. fiayetü’l-‹htisar, kitab ve fasllardan oluflmaktadır. Ki-
tab adı altında genel bilgiler verildikten sonra fasl adı altında da çeflitli
konular ifllenmifltir. Kitab hangi konuyu ele alıyorsa o adla an›lm›fltır.
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11 Aybakan, Bilal “fiâfiî Mezhebi “, D‹A., ‹stanbul, XXXVIII, 240.

12 Okutulan kaynaklar ve okutulmada takip edilen sıra ile ilgili bilgileri Do¤u ve Güneydo-
¤u medreselerinde okumufl olan ve bu medreselerde ders veren hocalarla yapt›¤›m
söylefliler sonucu ö¤rendim. Kendileriyle söylefli yapt›¤›m hocalar; Prof. Dr. M. Halil Çi-
çek, 2. Emekli Millet Vekili fiaban fievli, 3. Okt. M. Ata Koldafl, 4.Emekli ‹mam-Hatibi
Zeynel Abidin Baflaran, 5.‹mam-Hatip Burhanettin Yaman ve 6.Kıyaseddin Yaman

13 Koçak, Muhsin,, “Ebû fiüca el-‹sfahani”, D‹A.,‹stanbul, cilt: 10, s. 235.



Mesela; Kitabu’t-Taharet, Kitabu’s-Salat, Kitabu’z-Zekat fleklinde ana
mevzu belirtilmifltir. Fasl adı altında incelen konunun veya meselenin
adı verilmemifltir, sadece fasl ifadesiyle yetinilmifltir. Konular delille-
riyle ele alınmam›fltır, ayet ve hadis ile di¤er hüküm kaynaklarına yer
verilmemifltir. Mezhep içindeki farklı görüfllere yer verilmemifltir. Ki-
tabın mukaddimesine bakt›¤›mız zaman bu eserin, fiâfi’î fıkhını yeni
ö¤renmeye bafllayanların kolay ö¤renmesi ve ezberlemesi için yazıld›¤›
ifade edilmektedir.14 fiâfi’î fıkıh literatürünün muteber temel kaynak-
larından biri olan bu eser, flerh, ta’lik ve nazım alanında birçok fıkıh âli-
mine önemli bir kaynak eser olmufltur.15

b. Hâfliyetü’l-Bâcurî alâ ‹bn Kasım (Hâfliye alâ fierhi ‹bn Kasım
el-Gazzî alâ metni Ebî fiücâ)

Eserin müellifi ‹brâhîm b. Muhammed b. Ahmed el-Bâcûrî,
Mısır’ın Menûfiye bölgesindeki Bâcûr köyünde 1198’de (1783) do¤-
mufltur. ‹lkö¤renimini babasının yanında yaptıktan sonra tahsiline Ez-
her’de devam etmek üzere Kahire’ye gitmifltir. Tahsilini bitirdikten son-
ra Ezher’de ders vermeye bafllam›fltır. Sonradan Ezher’in fleyhli¤ine ta-
yin edilmifltir (1847). Bu görevi ömrünün sonuna kadar devam ettirmifl-
tir. Müellifimiz, akaid, fıkıh, mantık, siyer, sarf-nahiv ve beyân ilimle-
rine dair çeflitli eserlere yazd›¤› flerhlerle meflhur olmufltur.16

‹ki cilt olan Hâfliye alâ flerhi ‹bn Kasım el-Gazzî alâ metni Ebî fiü-
câ, Ebû fiücâ‘a ait et-Takrîb adlı esere Muhammed b. Kasım el-Gazzî
tarafından yazılan Fethu’l-karîb adlı flerhin hâfliyesidir. Bu hâfliyeyi ne-
den yazd›¤›nı mukaddimede flöyle izah ediyor: “Bu flerhte bazı zor iba-
reler bulunmaktadır. Ancak müptediler için tatlı (kolay) ibareler gerek-
mektedir. Bu sebepten ötürü defaatça benden kelamı tatlı ve meramı ko-
lay bir hafliye yazmamı istediler. Bu iste¤e cevapla bu hafliyeyi
yazdım.”17
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14 Kâdî Ebî fluca’Ahmed b. Hüseyîn b. Ahmed el-‹sfehânî efl-fiâfi‘î, Metni Ebî fluca’ el-Mu-
semmâ el-fiâyetu vet-Tekrib, Mukaddime, s.5 Yayın evi Y, Baskı Yeri Y, Yayın Yılı Y.

15 Ayrıntılı bilgi için bkz: çev. Ersöz, Nizameddin, “Gayet’ül ‹htisar ve tercümesi” Ravza
Yayınlar, ‹stanbul-Ocak (1998), s. 16-18.

16 Kılavuz, Ahmet Saim, “ Bâcûrî “, D‹A. IV. ‹stanbul, 416.

17 el-Bâcûrî, ‹barhim, Hâfliyetü’l-Bâcurî alâ Metni ‹bni Kasım, Haznedar Matbaası, I, Mu-
kaddime, ‹stanbul, Basım Yılı Y. s. 2.



c. Feth’ül Mu‘in bi fierhi Kurretü’l Ayn bi Mühimmati’d-Din:

Eserin müellifi olan Zeynüddîn b. Abdilazîz b. Zeyniddîn b. Alî el-
Ma‘berî el-Melîbârî’nin (ö. 991/1583) hayatı hakkında yeterli bilgi bulun-
mamaktadır. Güney Hindistan’da Dekken bölgesinin güney batısındaki
sahil kesimi Malabar’da (Ar. Melîbâr) Ponnani flehrinde önemli bir ule-
mâ ailesinden geldi¤i bildiriliyor. Daha çok Malabar tarihine dair eseriy-
le (Tuhfetü’l-mücâhidîn fî ba‘zı ahbâri’l-Burtu¤aliyyîn) tanınan fiâfiî âli-
midir. Hac için gitti¤i Mekke’de takriben on yıl kadar kalm›fltır. Mek-
ke’de kald›¤› süre zarfında ‹bn Hacer el-Heytemî ile Zekeriyyâ el-Ensâ-
rî’nin de aralarında bulundu¤u birçok hocadan ders alm›fltır.18

Medreselerde fiafiî fıkhının füru kitaplarından biri olarak okutulan
Feth’ül Mu‘in bi fierhi Kurretü’l Ayn bi Mühimmati’d-Din adlı eser
aynı müellefin “Kurretü’l Ayn bi Mühimmati’d-Din” adlı eserinin fler-
hidir. Müellif, ana metne, “Kurretü’l Ayn bi Mühimmati’d-Din”, flerhe
de “Feth’ül Mu‘in” ismini vermifltir. Müellif, ana metni ve flerhi yazar-
ken hangi kaynaklardan yararland›¤›nı eserin mukaddimesinde dile ge-
tirmektedir.19 fiafiî fıkhında yap›lm›fl bir araflt›rma niteli¤indeki bu eser
fıkhın tüm konularını ihtiva etmektedir. Müellif eserinde; bir mesele
hakkındaki ahkâmı belirtirken aynı mesele ile ilgili sahih olanını sonra
varsa ihtilaflı veya zayıf olan görüflleri belirtmifltir. Aynı konu ile ilgili
bilinmesi gereken bazı tali bilgi veya ahkâmı; fer’, tenbih, mühim, fasıl
veya kaide gibi kelimelerin bafllı¤ı altında belirtmifltir.20 Seyyid el-Bek-
ri lakabıyla meflhur Muhammed fiattat ed-Dimyati, esere “‹‘anetü’t-Ta-
libin” ismiyle bir hafliye yazm›fltır. Bu hafliye dört ciltten oluflmaktadır.
Kitap daha çok bu adıyla meflhur olmufltur. Çünkü Feth’ül Mu‘in oku-
tuldu¤u zaman “‹‘anetü’t-Talibin”den çok fazla istifade edilmektedir.
Bu sebepten ötürü “Feth’ül Mu’in” medreseler de daha çok ‹‘anetü’t-
Talibin adıyla meflhur olmufltur.21
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18 Özel, Ahmet, “ Melîbârî “, D‹A, XXIX, s. 48-49.

19 Zeynüddin bin Abdülaziz eI-Melibari, Fethü’l-Mu’in bi fierhi Mühimmâti’d-Dîn, Çv.
Acat, Mithat, Mukaddime, Anıl Batbaa, Ankara, s. 19.

20 Zeynüddin bin Abdülaziz eI-Melibari, Fethü’l-Mu’in bi fierhi Mühimmâti’d-Dîn, Çv.
Acat, Mithat, Önsöz, s. 15.

21 Kendileriyle söylefli yapt›¤›m hocalarım (1.Prof.Dr. M. Halil Çiçek, 2.Emekli Millet Veki-
li fiaban fievli, 3. Okt. M. Ata Koldafl, 4.Emekli ‹mam-Hatibi Zeynel Abidin Baflaran,
5.‹mam-Hatip Burhanettin Yaman ve 6.Kıyaseddin Yaman) okumufl oldukları ve ders
verdikleri medreselerde Feth’ül Mu’in’in daha çok “?‘anetü’t-Talibin” adıyla meflhur ol-
du¤unu belirttiler.



d. Minhâcüt-Tâlibîn

Eserin müellifi Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. fieref b. Mürî en-Nevevî (ö.
676/1277), 631’de (1234) Suriye’nin güneyindeki Havran bölgesinde
bulunan Nevâ köyünde do¤du. Hiç evlenmedi¤i halde adı Yahyâ olan-
lar gibi Ebû Zekeriyyâ künyesini alm›fltır. ‹lmi alanda kendini baya ge-
lifltiren ‹mam Nevevi, kırk befl yıllık kısa bir ömre ra¤men ilim dün-
yasına bir hayli eser bırakm›fltır. Daha çok hadis ve fıkıh alanında yaz-
d›¤› eserleri ile tanınır.22

Minhâcüt-Tâlibîn, ilim ve fıkıh arayanların izleyip takip edecekleri
yol anlamına gelmektedir. Minhâcüt-Tâlibîn, Gazali’nin “el-Veciz” adlı
eseri üzerine Abdülkerim er-Râfiî’nin yazd›¤› “el-Muharrer” adlı muh-
tasarın, muhtasarıdır. Minhâcüt-Tâlibîn, kitâb, bâb ve fasllardan olufl-
mufltur. Müellif, kitâb adı altında ele ald›¤› konuya girifl yapmakta ve
genel bilgiler vermektedir. Bâb ile konuları birbirinden ayırarak her ko-
nuyu müstakil olarak incelemifltir. Kitâblar bâbların konu bafllıkları
kaydedilmifltir. Örne¤in Kitâbu’t-Taharat bafllıklı genel konu; Bâbu’l-
Vudu, Bâbu’t-Teyemmüm gibi alt konulara ayrılarak her alt konu da
kendi içinde adlandırılarak incelenmifltir. Bâb adı altında müstakil ola-
rak ele alınıp incelenen konular daha da detaylandırılarak fasllara ayr›l-
m›fltır. Fasl da; bâb adı altında incelenmeyi aflan ve tekrar ele alınma ih-
tiyacı duyulan konular incelenmifltir. Örne¤in Bâbu’t-Teyemmüm, ken-
di içinde bir fasl ile ayrılarak burada, hangi özellikleri taflıyan toprak ile
teyemmüm edilebilece¤i detaylandır›lm›fltır. “‹mam Nevevî, Minhâcüt-
Tâlibîn önsözünde el-Muharrer adlı eserin genifl hacmi sebebiyle ezber-
lenmeye müsait olmad›¤›ndan bu muhtasarı (Minhâcüt-Tâlibîn) yazd›-
¤›nı belirtir, ayrıca metinde yapt›¤› tasarrufları açıklarken fıkhi hüküm-
lerin ve farklı görüfllerin hiçbirini çıkarmad›¤›nı, aslında bu kitabının el-
Muharrer’in bir flerhi niteli¤inde olaca¤›nı söyler. Yine önsözde belirt-
ti¤ine göre bu eseri kaleme alırken esas metinde bazı düzeltmeler yap-
t›¤›nı, ona birtakım ilâvelerde bulundu¤unu, metnin ifadelerini daha an-
lafl›lır hale getirdi¤ini, özellikle el-Muflarrer’de yer yer kapalılıklar
taflıyan tercihe flayan görüfl ve rivayetler konusuna açıklık kazandırd›-
¤›nı kaydeder. Bu arada fiâfiî’ye ait görüflleri (kavl, akvâl) delilinin kuv-
vetine göre “azhar” ve “meflhur”, mezhep fakihlerinin imamın kaidele-
rine veya kendi ictihadlarına göre elde ettikleri sonuçları (vech, evcüh)
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22 Ayrıntılı bilgi için bkz. Kandemir, M.Yaflar, “Nevevî”, D‹A, XXXIII, s. 46-49.



“esah” ve “sahih”, gerek fiâfiî’nin görüfllerinden gerekse sonraki fakih-
lerin çıkarımlarından aktarılanların (tarîk, turuk) içinden tercihe flayan
(râcih) olanı “mezhep” fleklinde ifade etti¤ini; “nas” kelimesiyle -mez-
hebin di¤er fakihlerine ait zayıf bir görüfle veya tahrîc yoluyla çıkar›l-
m›fl hükme ters düflen- bizzat fiâfiî’ye ait sözü kastetti¤ini; “cedîd” de-
di¤inde fiâfiî’nin yeni (Mısır’a geldikten sonraki) görüflünün eskisine
(Irak’takine) aykırı oldu¤unun, “kadîm” dedi¤inde ise aksinin düflünül-
mesi gerekti¤ini; “kile kezâ” ifadesiyle sahih ve esah olana “ve fî kav-
lin kezâ” ifadesiyle de râcih görüfle aykırı bir veche atıfta bulundu¤unu
belirtir.”23 Fıkhi hükümlerdeki farklı görüfl ve içtihatları birlikte belirt-
mekte ve böylece bir meselede ne türlü görüfller bulundu¤unu ve hangi-
sinin en sahih, hangisinin sahih ve hangisinin zayıf oldu¤unu ö¤renme-
mizi sa¤lamaktadır.

Nevevî, Minhâcü’t-Tâlibîn üzerine bir tür ta‘likat tarzında De-
ka’iku’l-Minhâc (ed-Deka’ik) adlı eserini kaleme alm›fltır. Minhâcüt-
Tâlibîn, fiafi’î mezhebine mensup herkesin baflucu kitabı olmufl, öyle ki
bu eser için 35 civarında flerh yaz›lm›fltır. Yazılan flerhler arasında özel-
likle ‹bnu Hacer Heytemi’nin (974) “Tuhfetü’l Muhtac”ı ve fiihabüddin
Remli’nin (1004) “Nihayetü’l-Muhtac”ı ve Hatib fiirbini’nin (1029)
“Mu¤ni’l-Muhtac”ı en meflhurlarıdır. Bu üç flerh fiafi’î uleması ta-
rafından büyük ra¤bet görmüfltür.24

e. Mu¤ni’l-Muhtâc ‹la Ma‘rifeti Me‘ani Elfazil – Minhac:

Eserin müellifi, fiemsüddîn Muhammed b. Ahmed el-Hatîb efl-fiir-
bînî el-Kâhirî (ö. 977/1570), Mısır’ın Garbiye vilâyetine ba¤lı fiirbîn
köyünde do¤mufltur. Kahire’de Zekeriyyâ el-Ensârî, fiehâbeddin er-
Remlî, Ahmed Amîre el-Burullusî, Nâsırüddin el-Lek‹nî, Muhammed
b. Sâlim et-Tablâvî, Cemâleddin es-Sâfî, Nûreddin el-Mahallî, Bedred-
din el-Meflhedî ve Muhammed b. Abdurrahman en-Nüfleylî gibi âlimle-
re ö¤rencilik yapm›fltır. Bütün hocalarından tedrîs ve fetva icâzeti ala-
rak onların sa¤lı¤ında ders ve fetvâ vermeye bafllam›fltır. Özellikle
fıkıh, Arap dili ve tefsir alanlarında kendini iyi yetifltirerek, fiâfi-
î fakihi, müfessir ve dil âlimi olarak tanındı. Fıkıhta daha çok Remlî’den
yararlandı. fiafiî fıkhının ö¤retiminde medreselerde ders kitabı olarak
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23 Yaflaro¤lu, M. Kâmil, “Minhâcü’t-Tâlibîn”, D‹A. ‹stanbul, XXX, s. 111-112.

24 Yaflaro¤lu, M. Kâmil, “Minhâcü’t-Tâlibîn”, D‹A. ‹stanbul, XXX, s. 112.



okutulan iki önemli kaynak olan ⁄ayetü’l-‹htisar ile Minhâcüt-Tâlibîn
adlı eserlere Hatib efl-fiirbini ölümsüz flerhler yazm›fltır. Hatîb lakabını
el-Câmiu’l-Ezher’de hatiplik görevinde bulunmasından dolayı ald›¤›
nakledilir. fiirbînî ö.977/1570 tarihinde Kahire’de vefat etti. Kabri Ka-
râfetülmücâvirîn’dedir.25

Mu¤ni’l-Muhtâc ‹la Ma‘rifeti Me‘ani Elfazil – Minhac, ‹mam Neve-
vî’nin Minhâcüt-Tâlibîn adlı eserinin üzerine yazılan meflhur flerhlerden
biridir. Dört ciltten oluflan bu esere Minhâcüt-Tâlibîn’in di¤er flerhlerine
nazaran daha fazla medreselerde önem verilmesinin sebebi fiafi’î mezhe-
binde ittifak ve ihtilaf edilen konuları içeriyor olması, ihtilaf edilen ko-
nularda esas alınacak olan görüflleri otaya koyuyor olması, ihtilaf halin-
deki görüfllerin delillerini serdediyor olması ve mezhebe mal olmufl mefl-
hur eserlerden son derece önemli bilgiler aktarması ve farklı mezhep gö-
rüfllerinin tartıflmasına fazla ayrıntıya girmeden yer vermesinden do-
layıdır.26 fiirbini, Nevevi’nin ifadelerini flerh edip bitirdikten sonra ge-
nellikle “faide”, “mühime” ve “hatime” gibi küçükbafllıklardan sonra ko-
nu ile ilgili eserde yer almayan ek bilgilere yer vermektedir. Birde me-
tinde zikredilen “daha güçlü” ve “daha do¤ru” görüfllerin karfl›sında yer
alan görüfllere de yer vermektedir.27 Medrese kültüründen yetiflen Türki-
ye Müftüsü unvanını alan Halil Gönenç Hocamız bu eseri fiafi’î mezhe-
bini, mezhep içindeki farklı görüfllerle birlikte bir bütün halinde ve delil-
leriyle uzunca ele alan bir eser olarak tanımlıyor.28 Bu eserin Soner Du-
man tarafından yapılan Türkçe tercümesi yayımlanmaya baflllanm›fltır.

Buraya kadar sayd›¤›mız kaynaklara ek olarak Bingöl vilayeti çev-
resindeki medreselerde Cemâluddîn Yusuf b. ‹brahim el-Erdebîlî
(799/1397)’nin el-Envâr li a’mâli’l-ebrâr adlı eseri de okutulmak-
tadır.29 Buraya kadar sayd›¤›mız kaynaklara bakt›¤›mızda ⁄ayetü’l-‹h-
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25 Ali Hakan, Çavuflo¤lu, “ fiirbînî, Hatîb “, D‹A, XXXIX, s. 189.

26 Kendileriyle söylefli yapt›¤›m hocalarım (1.Prof.Dr. M. Halil Çiçek, 2. Emekli Millet Veki-
li fiaban fievli, 3. Okt. M. Ata Koldafl, 4.Emekli ‹mam-Hatibi Zeynel Abidin Baflaran,
5.‹mam-Hatip Burhanettin Yaman ve 6.Kıyaseddin Yaman) bu bilgiyi verdiler.

27 Hatîb efl- fiirbînî, Mu¤ni’l-Muhtâc, I, Çv. Duman, Soner, Mirac Yayınları, I.Baskı, ‹stan-
bul 2009,s. 66.

28 Hatîb efl- fiirbînî, Mu¤ni’l-Muhtâc, I, Çv. Duman, Soner, ‹stanbul 2009, s. XXXVII.

29 Ayrıntılı bilgi için bkz: Özdemir, Muhittin, fiâfi’î Mezhbi’nin Do¤u Anadolu Aya¤ı ve
Bingöl Örne¤i, islam Hukuku Araflt›rmaları Dergisi, sy. 7, Nisan 2006, s. 343-364, s.
356-357.



tisar hariç di¤er eserlerin flerh ve hafliye kitabı olması ve mezhep
imamının el-Üm adlı eserinin okutulmaması dikkat çekmektedir.30

f. Cemu’l-Cevâmi’fî usûli’l-fıkıh

Cemu’l-Cevãmi’ın müellifi olan Ebû Nasr Tâcüddîn Abdülvehhâb
b. Alî b. Abdilkâfî es-Sübkî (ö. 771/1370)-(v.727/1327) Kahire’de dün-
yaya geldi. ‹bnü’s-Sübkî diye de tanınır. ‹lk e¤itimini babası Takıyyüd-
din es-Sübkî’den aldı, küçük yaflta Kur’an’ı ezberlemifltir. Yetene¤i ve
çal›flması sayesinde daha on sekiz yafl›nda iken fetva icâzeti alm›fltır.
Fıkıh, hadis, tabakat, usûl-i fıkıh ve Arap dili alanlarında temayüz eden
müellif, fiâfiî fakihi ve biyografi yazarı olarak nam salm›fltır. Sübkî,
Dımaflk’ta vebadan ölmüfltür.31

Fıkıh usulü kitabı olan Cemu’l-Cevãmi, Takıyyüddin es-Sübkî’nin
bafllayıpta bitiremedi¤i ve o¤lu Tacüddin es- Sübki tarafından tamamla-
nan Beyzâvî’nin (ö. 685/1286) Minhâcü’l-vüsûl adlı eserinin flerhi el-
‹bhâc ile ve yine Tacüddin es- Sübki tarafından ‹bnü’l-Hâcib’in (ö.
646/1249) Muhtasarü’l-müntehâ adlı eseri üzerine yazılan Ref’u’l-Hâ-
cib adlı flerhin özeti mahiyetindedir. Müellif önsözde, eserin esas itiba-
riyle adı geçen iki flerhi kapsad›¤›nı, bu arada bazı ilâvelerin yapıld›¤›nı,
ayrıca kendi zamanına kadar yazılan 100 civarında usul kitabından çe-
flitli konuları derledi¤ini belirtmektedir. Eserde Hanefî ekolünün usul
kitaplarına ve görüfllerine yer verimekle birlikte eser daha çok fiâfiî
(mütekellimîn) ekolüne ba¤lı kalınarak yaz›lm›fltır.32

Cemu’l-Cevãmi‘, bir mukaddime ile yedi ana bölümden (kitâb) olu-
flur. Mukaddimede bazı temel kavramların tanımı yapılıp fler‘î hükümle
ilgili konular, teklifî ve vaz‘î hüküm, hükmün kayna¤ı, mevzuu ve mu-
hatabı gibi meseleler ele alınır. Yedi bölüm ise sırasıyla kitap, sünnet,

158 I Ö¤renci Sempozyumu

30 Kendileriyle söylefli yapt›¤›m hocalarım (1.Prof.Dr. M. Halil Çiçek, 2.Emekli Millet Veki-
li fiaban fievli, 3. Okt. M. Ata Koldafl, 4. Emekli ‹mam-Hatibi Zeynel Abidin Baflaran, 5.
‹mam-Hatip Burhanettin Yaman ve 6. Kıyaseddin Yaman) bu hususlara flöyle cevap ver-
mektedirler: Okutulan eserlerden maksat, ö¤rencinin fiafiî fıkhında yeterlilik sahibi ol-
ması ve toplumda karfl›laflt›¤ı hukuki sorunlara dini kurallar çerçevesinde çözebilecek
bir seviyeye gelmesidir. Okutulan eserlerle bu amaca ulafl›ld›¤› için okutulan eserlerin
flerh veya hafliye olması önemli de¤ildir. Mezhep imamının furûa dair olan eseri el-
Üm’ün okutulmamasının sebebi ö¤rencinin bu eseri anlamada zorluk çekece¤i düflün-
cesidir. Ö¤renci, Arapçayı iyice ö¤rendikten sonra ve yukarıda sayd›¤›mız eserleri oku-
duktan sonra dilerse bu eseri okuya bilmektedir.

31 Bilal Aybakan, “Sübkî, Tâceddin”,D‹A, ‹stanbul, XXXVIII, s. 11-12.

32 Ali Bardako¤lu, “Cem‘u’l-Cevâmi”’, D‹A, ‹stanbul, VII, s. 343.



icmâ, kıyas, istidlâl, teâdül-tercih, ictihad konularına ayr›lm›fltır. Müel-
lif ara konulara bazen do¤rudan do¤ruya, bazen da “Mes’ele” bafllı¤ıyla
girmekte, delillere inmeden o konuda mevcut görüflleri, çok defa görüfl
sahiplerini de belirterek vermektedir. Tâceddin es-Sübkî tercih etti¤i
görüflü genellikle önce verip ardından di¤er görüfllere temas etmekte,
bazen da hepsini ortaya koyup daha sonra tercihini belirtmektedir. Fa-
kat müellifin tercihi fiâfiî ekolünde yaygın olarak kabul gören görüflten,
bilhassa ‹bnü’l-Hâcib ve Beyzâvî’nin tercihinden genelde ayrı de¤ildir.
Ancak Sübkî, çok az yerde de olsa ‹bnü’l-Hâcib ve Beyzâvî’ye aykırı
görüfl beyan etmekte ve muhalefetinin önemine dikkat çekmektedir.33

fiayet bu bölgedeki medreselerde Hanefî mezhebine mensup olan
ö¤renciler olursa, onlara Hanefî fıkhının kaynaklarından Kudurî, Da-
mad ismiyle bilinen Mülteke’l-Ebher’un flerhi, Molla Husrev’in ed-Du-
rer adlı flerhi ve el-Hidaye flerhi okutulmaktadır.34

Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu medreselerinde Fıkıh usulü kitabı
olarak sadece Cemu’l-Cevãmi’ okutulması ve mezhep imamının usu-
lü’l-fıkha dair eseri er-Risale’nin okutulmuyor olması dikkat çekmekte-
dir.35

II. Do¤u ve Güneydo¤u Medreselerinde fiâfi’î Fıkhının Ö¤retiminde
Takip Edilen Metodlar

Do¤u ve Güneydo¤u medreselerinde fiâfi’î fıkhının ö¤retiminde ta-
kip edilen metotları, buralardaki medreselerde okumufl olan ve bu med-
reselerde halen ders veren ve ders vermifl olan hocalarla36 yapt›¤›m söy-
lefliler sonucu ö¤rendim. Bu Medreselerde fiafiî fıkhının ö¤retiminde
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33 A.g.e, s. 343.

34 Çiçek, Halil, fiark Medreselerinde Serancâmı, Beyan Yayınları, ‹stanbul, 2009, s. 72.

35 Kendileriyle söylefli yapt›¤›m hocalarım (1.Prof.Dr. M. Halil Çiçek, 2. Emekli Millet Veki-
li fiaban fievli, 3. Okt. M. Ata Koldafl, 4.Emekli ‹mam-Hatibi Zeynel Abidin Baflaran,
5.‹mam-Hatip Burhanettin Yaman ve 6.Kıyaseddin Yaman) bu hususlara flöyle cevap
vermektedirler: Takip edilen metotta amaç, ö¤renciye usulü en iyi flekilde kavratacak
eseri okutmaktır. Okutulan eser buna uygun görüldü¤ü için okutulmaktadır. Er-Risa-
le’nin önemi bilinmektedir. fiayet ö¤renci isterse ek olarak er-Risale veya baflka eserler-
de okuyabilmektedir.

36 Kendileriyle söylefli yapt›¤›m hocalarım; 1.Prof.Dr. M. Halil Çiçek, 2. Emekli Millet Veki-
li fiaban fievli, 3. Okt. M. Ata Koldafl, 4.Emekli ‹mam-Hatibi Zeynel Abidin Baflaran,
5.‹mam-Hatip Burhanettin Yaman ve 6. Kıyaseddin Yaman.



miras yoluyla alınan metot takip edilmektedir. Fıkıh dersleri sarf, nahiv,
mantık, bedi’, beyan, istiare ve bela¤at gibi alet ilimlerinin yanında tali
olarak okutulmaktadır. Öncelikle belli bir sıra gözetilerek okutulmakta
olan eserlerde uygulanan metotları anlattıktan sonra hem furû hem de
usul ö¤retiminde ortak olarak uygulanan yöntemleri anlataca¤›m.

Medreselerde ilk olarak ⁄ayetü’l-‹htisar okutulmaktadır. Bu eseri
okumakta olan ö¤renci, medrese tedrisinin ilk yıllarında bulunmaktadır.
Medrese tedrisinin ilk yıllarında okutulan bu eseri, ö¤renci okudu¤u za-
man fazla zorluk çekmemektedir. Zira ö¤renciye bu eser okutulmadan
önce sözlük niteli¤inde olan fleyh Ahmed-i Hani’nin “Nûbihâra Piçûka”
adlı eseri ezberletilmektedir. Buda ö¤renciye bir hayli kelime hazinesi
kazandırd›¤› gibi ö¤rencinin Arapça diline aflina olmasına yardımcı ol-
maktadır. Bu sayede ö¤renci medreseye bafllad›¤› ilk yıllara okudu¤u
kitaplar hususunda fazla zorluk çekmemektedir. Bu eser, ezberletilerek
ö¤rencilere okutulmaktadır; fakat her hoca ö¤rencisine ezber yöntemini
uygulamamaktadır. Ezberleterek ders veren hocalar daha çok bu eser
üzerine yaz›lm›fl olan nazımları tercih etmektedirler. Kimi medreseler-
de bu eser, sonuna kadar okutulmaktadır kimi medreselerde sadece iba-
det bölümü okutulmaktadır kimi medreselerde ise ibadet bölümündeki
hac konusuna kadar okutulmaktadır. Bu eserin Arapça ö¤reniminin ilk
aflamasında olan bir ö¤renciye ders olarak verilmesinin sebebi ö¤renci-
nin kısa bir ilmihal bilgisine sahip olması ve ibadetlerini bu do¤rultuda
yerine getirme düflüncesi vardır. Bu kitap toplu olarak okutulmuyor, fia-
yet medreseye birlikte bafllayan ö¤renciler varsa, bu ö¤renciler birlikte
bu kitabı ders olarak okumaktadır.

⁄ayetü’l-‹htisar’dan sonra iki cilt olan Hâfliyetü’l-Bâcurî alâ ‹bn
Kasım okutulmaktadır. Bu eser, nahiv kitaplarından fier¤u’l-Mu¤ni’ye
ulaflan talebelere okutulmaktadır. Bu hâfliyenin okutulmasının sebebi
ö¤rencinin daha evvel okumufl oldu¤u ⁄ayetü’l-‹htisar’ı daha iyi anla-
ması amaç edilmektedir. Eserde Arap dili kuralları gözetilerek konular
anlatıld›¤›ndan müptedi37 olan ö¤renciler için güzel bir eser olarak gö-
rülmüfltür.

Hâfliyetü’l-Bâcurî’den sonra Feth’ül Mu‘in okutulmaktadır. Nahiv
kitaplarından “fier¤u’l-Mu¤nî’yi bitirip “Suyuti” [el-Behcetu’l-Mardiy-
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37 Medresede okutulmakta olan nahiv kitaplarından fierhü’l-Mu‹nî ‘ye kadar olan kitapları
okumakta olan ö¤rencilere müptedi denilmektedir.
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ye fi fier ‹i’l-Elfiyye li-‹bn Mâlik] kitabını okumaya bafllayan ö¤rencile-
re “Feth’ül Mu’in” kitabı okutulmaktadır. Medreselerde bu eserin dört
ciltlik olan flerhi “‹‘anetü’t-Talibin’takip edilerek Feth’ül Mu‘in okuttu-
rulmaktadır. Bu flerhten çok istifade edildi¤inden ötürü Feth’ül Mu‘in,
medreselerde bu flerhle meflhur olmufltur. Bu eser, genel de toplu olarak
okutulmaktadır.

Feth’ül Mu‘in’den sonra Medreselerde nahiv kitaplarından Molla
Cami‘ye ulaflan veya bitiren ö¤rencilere Minhâcüt-Tâlibîn okutulmak-
tadır. fiafi’î mezhebine mensup olanlar öteden beri bu kitabı ders ve mü-
racaat kitabı olarak bulundurmufltur. Medreselerde hoca ile talebenin el
kitabı niteli¤in de olan bu eser, fiafi’î fıkhını ö¤renmek için vazgeçil-
mez görülmüfl ve orta seviyedeki kimseler için fıkıh ilminde yeterli bu-
lunmufltur. Medreselerde bu eserin meflhur flerhlerinden biri olan dört
ciltlik “Mu¤ni’l-Muhtac” takip edilerek bu eser okutulmaktadır; fakat
bu eserin meflhur flerhlerinden olan ‹bnu Hacer Heytemi’nin (974) Tuh-
fetü’l Muhtac’ı ile fiihabüddin Remli’nin (1004) Nihayetü’l-Muh-
tac’ından da istifade edilmektedir. Fıkıhla ilgili problemlerde daha çok
Mu¤ni’l-Muhtac ve flerhi Mu¤ni’l-Muhtac’a baflvurulmakla birlikte
Tuhfetü’l Muhtac ve “Nihayetü’l-Muhtac adlı flerhlere de baflvurulmak-
tadır. Nasıl ki medreselerde Fethü’l Mu’in daha çok kendisi üzerine ya-
z›lm›fl olan fi’anetü’t-Talibin adlı flerh ile tanınıyorsa, tıpkı bunun gibi
Minhâcüt-Tâlibîn’de kendisi üzerine yaz›lm›fl olan ‘Mu¤ni’l-Muh-
tac”adlı flerh ile tanınmaktadır. Genelde Minhacü’t-Talibin’de medrese-
lerde toplu olarak okutulmaktadır.

Minhâcüt-Tâlibîn’den sonra usulü’l-fıkıh kitabı olan Cemu’l-
Cevãmi’okutulmaktadır. Bu eser icazet kitabıdır. Yani bu eser medre-
se sisteminde sıra kitaplarının sonuncusudur. Bu kitabı bitirdikten son-
ra ö¤renci hocasından icazet almaktadır. Medreselerde bu eser okutul-
du¤unda Celâleddin el-Mahallî’nin bu eser üzerine yazm›fl oldu¤u el-
Bedrü’t-Tali’fi halli Cemu’l-Cevãmi’adlı flerh ile Abdurrahman b. Câ-
dullah el-Bennânî’nin hâfliyesi ve Hasan b. Muhammed el-Attâr’ın ha-
fliyesinden istifade edilmektedir. Genelde hocalar Cemu’l-Cevãmi‘ı
flerhiyle okutmaktadırlar; fakat bazı hocalar hafliyesini de okuturlar.
Bazı medreselerde kitabın bafl›ndan sadece teberrüken bir iki sahife
okutulup bırakılmaktadır. Bu eser toplu olarak de¤il de bire bir okutul-
maktadır.



162 I Ö¤renci Sempozyumu

Buraya kadar sayd›¤›mız metotlar konusunda üç husus dikkat çek-
mektedir. Birincisi; fiafi’î fıkhının ö¤retiminde usulden de¤il de fürudan
ba¤lanıyor olmasıdır. ‹kincisi; okutulan fıkıh kitapları arasında mezhep
imamının furûa dair olan eseri el-Üm ile usulü’l-fıkıha dair olan eseri
er-Risale’nin okutulmuyor olmasıdır. Üçüncüsü; tek bir tane usulü’l-
fıkıh kitabı okutuluyor olmasıdır. Kendileriyle söylefli yapt›¤›mız ho-
calar bu üç hususa flöyle açıklık getirmektedirler: Takip edilen metotta
ö¤rencilerin dil seviyesi dikkate alınmaktadır. Usulü’l-fıkıh kitap-
larının dili genel itibariyle a¤ırdır. Bu sebepten ötürü usulü’l-fıkıh ki-
tapları, ö¤rencinin Arap diline tam anlamıyla hâkim oldu¤u dönemde
okutulmaktadır. El-Üm ile er-Risale’nin okutulmamasının sebebi ö¤-
rencinin bu eserleri anlamada zorluk çekece¤i düflüncesidir. Takip edi-
len metotta amaç, ö¤renciye furû ile usulü en iyi flekilde kavratacak
eserleri okutmaktır. Okutulan eserler buna uygun görüldü¤ü için oku-
tulmaktadır. Er-Risale ile el-Üm’ün önemi bilinmektedir. Ö¤renci,
Arapçayı iyice ö¤rendikten sonra ve yukarıda sayd›¤›mız eserleri oku-
duktan sonra dilerse bu eserleri veya baflka eserleri de okuyabilmekte-
dir. Tek bir usulü’l-fıkıh kitabının okutulmasının sebebi okutulan usu-
lü’l-fıkıh kitabının içerik olarak çok zengin olmasındandır. Zira Ce-
mu’l-Cevãmi’kendinden önceki usulü’l-fıkıh kitaplarının özeti mahi-
yetindedir.

Genel olarak hem furû hem de usul ö¤retiminde ortak yöntemler
uygulanmaktadır. Bunlar; mutâla, ders alımı sırasındaki durumlar ve
müzakeredir. Mübtedi talebelerin d›fl›ndaki talebeler alacakları dersi bir
gün öncesinden mutâla (derse ön hazırlık) ederek derse hazırlıklı gel-
mektedirler. Mutâla yapan ö¤renci önce ders kitabına, daha sonra da eri-
flebildi¤i di¤er kitaplara ve flerhlere bakarak alaca¤› fıkıh veya usul der-
sinin konusunu anlamaya çal›flır. Toplu olarak yapılan fıkıh derslerinde
ö¤renciler genelde aynı seviyede olmaktadırlar. Toplu derslere katılım
medreseden medreseye de¤iflmektedir. Bazı medreselerde sayı kırk ile
elliye kadar çıkarken bazı medreselerde bu sayı befl-on kifliye kadar düfl-
mektedir. Aynı medresede ders veren hocalardan kimi ders halkasının
genifl olmasını tercih ederken kimi de ders halkasının afl›r› kalabalık ol-
masını istememektedir. Fıkıh dersleri hocanın odasında yapılmaktadır.
fiayet ö¤renciler odaya sı¤mayacak kadar kalabalık olursalar bütün ö¤-
rencilerin sı¤aca¤› bir odaya geçilerek ders yapılır. Hoca genelde ken-
disine ait bir serginin üzerine oturur ve önünde elindeki eseri koyabile-
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ce¤i küçük bir masa (rahle) bulunur. Ö¤renciler hocanın önüne gelecek
flekilde, dizleri üzerinde oturarak, kitaplarını ellerine alarak ders alırlar.
Ö¤renciler arka arkaya de¤il de, bir daire oluflturacak veya her ö¤renci-
nin sırtı duvara gelecek flekilde bir oturufl düzeni yaparlar. Bu tür bir
oturufl flekli, hem hocanın bütün ö¤rencileri görmesine imkân tanıması
hem de bütün ö¤rencilerin hocalarını görebilmesini sa¤lamakta ve der-
sin ak›flını, iflleniflini ve anlafl›lmasını olumlu flekilde etkilemektedir.
Nitekim bu sayede hoca, bütün ö¤rencileri denetleyebilmekte, ö¤renci-
ler de hocaya odaklanabilmektedirler. Usul ve furû dersleri sorulu ce-
vaplı yapılmaktadır. Bu dersler, medresede takip edilen sıra derslerin-
den sonra yapılmaktadır.

Medreselerde fiafiî fıkhının ö¤retiminde takip edilen yöntemlerden
biride müzakere (tekrar) yöntemidir. Müzakere yöntemi, talebeye gün
içerisinde okudu¤u fıkıh dersini en az üç befl arkadaflıyla birlikte tekrar
etme fırsatı sa¤lamaktadır. Müzakere yöntemin de hem dersi alan kifli
açısından, hem de kendisiyle müzakere yapılan kifli açısından bir tekrar
niteli¤i taflımaktadır. Müzakere yöntemi, ö¤renciye, ald›¤› bir dersi,
üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin, yapt›¤› tekrarlarla hatırlayabil-
me imkânı sa¤lamaktadır. Müzakere, aynı veya daha üst seviyedeki ö¤-
rencilerle yapılmaktadır. Ö¤renci müzakere sayesinde, ald›¤› ders konu-
sunda, anlamad›¤› yerleri sorabilmekte, kendisinin fark etmedi¤i bir-
takım ayrıntıları da arkadaflından ö¤renebilmektedir. Nitekim kar-
fl›sında hocasına oranla daha rahat davranabilece¤i ve kafasına takılan
hususları sorabilece¤i bir kifli söz konusudur. Bunlara ek olarak müpte-
di ö¤rencilerin d›fl›ndaki ö¤renciler her Ramazan ayında, bir köye
imamlı¤a gönderilmektedir. Bununla ö¤rencinin fıkha dair o zamana
kadar ö¤renmifl olduklarını prati¤e dökerek perçinlemesi amaçlanmak-
tadır.

SONUÇ

Günümüze kadar varl›¤›nı bir flekilde devam ettirebilen Do¤u ve
Güneydo¤u medreselerinde fiafiî fıkhının ö¤retiminde öncelikle furû ki-
tapları okutulmaktadır. Furû kitaplarından sonra usulü’l-fıkıh kitabı
okutturulur. Furû kitaplarından ilk önce Kadı Ebu fiüca‘ın ⁄ayetü’l-‹h-
tisarı okutturulur. Bu eser fiafiî fıkhının tüm konularını ihtiva ediyor.
Mübtedi ö¤rencilere okutturulan bu eseri kimi hoca kitabın sonuna ka-
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dar okuttururken kimi ibadet bölümünü tek okuttururken kimi de ibadet
bölümündeki hac konusuna kadar okutmaktadır. Bazı hocalarda bu ese-
ri ö¤rencilerine ezberleterek okutmaktadır. fiayetü’l-‹htisar’dan sonra
nahiv kitaplarından flerhü’l-Mu‹ni kitabını okuyan talebeye el-Bâcû-
rî’nin iki ciltlik Hâfliyetü’l-Bâcurî alâ ‹bn Kasım (Hâfliye alâ flerhi ‹bn
Kasım el-Gazzî alâ metni Ebî fiücâ)’ı okutulmaktadır. Nahiv kitap-
larından “Suyüt î” [el-Behcetu’l-Mardiyye fi fierhi’l-Elfiyye li-‹bn Mâ-
lik] kitabını okumaya bafllayan ö¤rencilere el-Melîbârî’ye ait olan
Feth’ül Mu‘in bi flerhi Kurretü’l Ayn bi Mühimmati’d-Din adlı eser
okutulmaktadır. Bu eser kendisinden daha meflhur olan dört ciltlik fler-
hi ‹‘anetü’t-Talibin’le birlikte okutturulur.

Nahiv kitaplarından Molla Cami’yi okuyan veya bitiren ö¤rencilere
hoca ile ö¤rencinin el kitabı niteli¤inde olan ‹mam Nevevi’nin Minhâ-
cüt-Tâlibîn adlı eseri okutulmaktadır. Hatip efl-fiirbini’nin bu esere yaz-
d›¤› dört ciltlik Mu¤ni’l-Muhtâc ‹la Ma‘rifeti Me‘ani Elfazil–Minhac
adlı eser medreselerde metinden daha çok meflhur olmufl. Bu dört ciltlik
flerhin tamamı okutturulur ve fıkıh ile ilgili problemlerde de ilk baflvuru-
lan eser niteli¤indedir. Bu flerhten sonra zorunlu olarak okutturulan furû
kitapları sona ermektedir. Bu eserden sonra usulü’l-fıkıh kitabı okutul-
maktadır. Usulü’l-fıkıh kitabı olarak Taceddin Subki’ye ait Cemu’l-Ce-
vami’kitabı okutulmaktadır. Bu eser icazet kitabıdır. Bu eseri de okuyan
ö¤renci hocasından icazet almaktadır. Ö¤renci bu zorunlu olan eserlerin
d›fl›nda iste¤e ba¤lı olarak istedi¤i eseri okuyabilmektedir.

⁄ayetü’l-‹htisar ile Cemu’l-Cevami’hariç di¤er eserler genelde top-
lu olarak okutturulmaktadır. Dersler sorulu-cevaplı yapılmaktadır. Ö¤-
rencinin zorunlu olarak yapması gereken mutâla ve müzakere, ö¤renci-
nin ö¤rendi¤i dersleri daha iyi kavramasını sa¤lanmaktadır. Birde müp-
tedi ö¤rencilerin d›fl›ndaki talebeler her Ramazan ayında bir köye imam
olarak gönderilir. Bununla ö¤renci teoride sahip oldu¤u fıkhi bilgilerini
prati¤e dökme flansı buluyor ve böylece ö¤renci fıkhi konularda meleke
sahibi olmaktadır.

Medreselerde takip edilen kaynaklar ve uygulanan metotlardan ga-
ye ö¤rencinin mensup oldu¤u mezhebin fıkhi görüfllerini do¤ru bir fle-
kilde kavraması ve bu do¤rultuda yaflamını dizaynetmesidir. Birde top-
lumdan fiafiî mezhebiyle ilgili gelen sorulara cevap verebilecek düzey-
de kifliler yetifltirmektir.
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Muhammed fiAFAK

Ben de Sayın IfiIKGÖR’e tebli¤lerinden dolayı teflekkür ediyorum.
‹kinci oturumun tebli¤ kısmı son ermifltir. fiimdi müzakere kısmına ge-
çece¤iz. Bütün tebli¤ci arkadafllarıma süreye gösterdi¤i özel hassasiyet-
ten dolayı teflekkür ediyorum. ‹lk üç tebli¤cinin müzakerelerini yapmak
üzere Sayın KAZIM ÇAZIM’i kürsüye davet ediyorum. Kendisi Anka-
ra Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Dünya Dinler bölümü 4.sınıf örgenci-
sidir. Ayrıca ‹LAMER Felsefe ve Din Bilimler grubu ö¤rencisidir. Bu-
yurun Sayın ÇAZIM.
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2 OTURUM: MÜZAKERE

KASIM ÇAZIM

(ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹ 
DÜNYA D‹NLER‹ BÖLÜMÜ 3. SINIF, 

‹LAMER FELSEFE VE D‹N B‹L‹MLER‹ ARAfiTIRMA GRUBU Ö⁄RENC‹S‹)

Eûzübillahis-semîil alîmi mineflfleytânirracîm bismillahirrahmanir-
rahim.

Saygı de¤er Lütfi DOGAN hocam, de¤erli hocalarım ve muhterem
hazirun. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Öncelikte flunu ifade edeyim.
Burada korsan bir müzakereci olarak duruyorum. Asıl müzakerecimiz
Ahmet ERKAN hocamız. Fakat kendisinin herhalde bir sınavı olması
hasebiyle programa ifltirak edemediler. Hocalarım bu vazifeyi bana ver-
diler. Kendilerine teflekkür ediyorum. Öncelikle Seher Hanım’ın “‹bn-i
Sina’da E¤itim Anlay›fl›” adlı metniyle bafllamak istiyorum. Öncelikle
görsellik kulllanm›fl olması kendisi ve izleyiciler açısından da güzel bir
fley oldu ve kendisi de heyecanını böylelikle kontrol altına alm›fl oldu.
Hem de izleyicilerin ‹bn-i Sina’nın hayatını görsel bir flekilde görmele-
ri iyi oldu. Ayrıca metninde ne anlatmak istedi¤ini tam olarak görebili-
yoruz. Yani ‹bn-i Sina’nın E¤itim anlay›fl› hakkında ne söylemek iste-
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di¤ini genel hatlarıyla verebilmifl. Fakat bilgiler biraz daha insicam içe-
risinde verebilirdi. Ayrıca tarih kullanabilirdi. Mesela ‹bn-i Rüfld’ü zik-
retti¤i zaman tarihi kullanabilirdi. Aynı fleyi Samet Hoca da söyledi sa-
bah. Mesela istifade etmifl oldu¤umuz eserleri, kitapları mesela oldu¤u
gibi de¤il de okudu¤umuzda ne anlad›¤›mız ve o paragrafta can alıcı
cümlenin ne oldu¤unu belirtmifl olsaydı metinin sıhhati için daha iyi
olabilirdi. Kendisi Türkiye’deki Din Bilgisi E¤itiminin problemlerine
de¤indi metninde ki, zaten kendileri de Din Kültürü Ahlak Bilgisi Ö¤-
retmenli¤inde okuyorlar. Ve bunun sıkıntısını ciddi anlamda kendileri
de görüyorlar. Ara ara bizimle paylafl›yorlar. Bu sorunu iyi dile getir-
mifl. Fakat ‹bn-i Sina’nın acaba bu problem hakkında bize tavsiyesi ne-
dir? Buna dair bir kaç cümle de kulllanm›fl olsaydı veyahut sonra da
metne de ekleyebilir. Yani iyi olabilirdi. Kendileri pedagoji e¤itim ala-
bildikleri için mesela Batının e¤itim sistemini de iyi biliyorlar. Hatice
hanımda da aynısı vardı. Maslov’u karfl›laflt›rm›fltı. Seher Hanım da Al-
bert Bandura’yı ‹bn-i Sina ile karfl›laflt›rm›fl. Bu noktada mukayese iyi
olmufl. Yani metnin güçlülü¤ü açısından. Bize iyi fleyler arz ediyor. Yi-
ne Seher Hanım metninde ilk önce genifl olarak ‹bn-i Sina’nın ö¤retim
hayatını vermifl. Oradan insana bir geçifl var. ‹nsana geçiflte Seher
Hanım flunu kullanabilirdi. ‹bn-i Sina e¤itim sistemini daha çok insan
üzerinden flekillendirdi¤ini ifade eden bir iki cümlelik paragraf kullanıp,
daha sonra insan anlay›fl›na geçebilirdi diye düflünüyorum. Aynı flekil-
de mesele biz bu ilkelerimizi zikretti¤imizde acaba modern dönemle
olan iliflkilerini, bize olan tavsiyelerini ve bugünkü e¤itim problemleri-
ni ne suretle çözebiliriz, buna dair olan tavsiyelerini metinde görmemiz
metnin sıhhati açısından ve yararı açısından daha güçlü olaca¤›nı düflü-
nüyorum. Tekrar kendisine çok teflekkür ediyorum. Zaten ‹bn-i Sina bi-
rinci derecede bir felsefecidir. E¤itimden ziyade daha çok bilgi, varlık
bu tarz konular üzerinde eserleri olan birisidir. Bir de ba¤lık da çok ge-
nifl bir ba¤lık. Böyle kısa bir sürede metninde de bu flekilde arz etmifl ol-
ması gerçekten kendisi açısından önem arz etmektedir. Bundan sonraki
çal›flmalarında kendisine baflar›lar diliyorum.

‹kinci olarak Halim TALAY arkadaflımızın müzakeresini yapaca-
¤›m. Halim ‹bn-i Haldun’u ele alm›fltır. ‹bn-i Haldun’un mukaddime-
sinden hareketle bunu gerçeklefltiriyor. Makalesinde flunu görebiliyo-
ruz. Girifl, geliflme ve sonuç bölümleri var. Halim kardeflimiz ilmin afla-
ma aflama olaca¤›nı bize çok güzel, net bir flekilde ‹bn-i Haldun’un
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Mukkaddime’sinden örneklerle de verebildi. Bunun iflte araç ve amaç
ilimlerin ne suretle olaca¤›nı, Arapça ve mantık bunun fıkıh ve di¤er ‹s-
lâmî bilimlere olan münasebetlerini ortaya koydu. Bununla beraber so-
nuç kısmını biraz daha güçlendirebilirdi. Özelikle mesele kendisi de
modern dönemin e¤itim problemlerine iliflkin birkaç ifade kullandılar.
Buna da de¤indiler. Acaba modern dönemin e¤itim anlayıfllarına bir
gönderme yapt›¤› zaman ‹bn-i Haldun’un buna dair olan görüfllerinden
bize arz edebilirdi. Bununla beraber kulllanm›fl oldu¤u dipnotlar var.
Arkadaflımız dipnotları çok kulllanm›fl fakat -burada konuflurken farke-
dilmemektedir- metine bakt›¤›mızda birçok bilgiyi oldu¤u gibi ald›¤›nı
görebiliriz. Yine de baflar›lı bir metin ortaya koydu¤u söylenebilir. Ken-
disini tebrik ediyorum.

Üçüncü konuflmacımız Hatice SAL‹MO⁄LU. Kendisi ‹bn-i
Rüfld’ün e¤itim felsefesini ele aldı. Tebli¤inde girifl, geliflme, sonuç
kısmını görüyoruz. Ben arkadaflımızın metnini daha önce okudu¤um
için biraz daha detaylı bir müzakere yapabilirim. Konuyu çok iyi topar-
lam›fl, ba¤lantıları iyi olmufl. Yani emek sarf etti¤ini görebiliriz. Metni
elimize alıp okudu¤umuzda hiç zorlanmayaca¤›mız, ne anlatmak istedi-
¤ini genel hatlarıyla anlayabilece¤imiz bir metin ve zaten konuflma-
larında da öyle zannediyorum ki dinleyiciler bunu fark etmifllerdir. Fa-
kat girifl kısmında ‹bn-i Rüfld’ün entelektüel hayatı hakkında kısaca
bahs edebilirdi. Modern dönemde olan münasebeti daha somut olarak
problemlerin nasıl çözülebilece¤ini ifade edebilirdi. Kaynakça ve dip-
not hakkında ise Hatice Hanım oldukça titiz davrlanm›fl. Kaynakçasını
oldukça güçlü tutmayı baflarabilmifl. Kendisini bu açıdan tekrar tebrik
ediyorum. ‹çerik konusunda akıl-vahiy iliflkilerine de¤inmifl, din-bilim
iliflkisi, birey ve e¤itime geçiflte ara cümle kullanılabilirdi. Mesela akıl
ve vahiy, din ve bilim zaten bunlar ‹bn-i Rüfld’ün felsefesinde genel hat-
larıyla Faslu’l-Makal adlı eserlerinde görebilece¤imiz fleyler. Fakat bi-
rey ve geçiflte bir ara cümle kulllanm›fl olsa ba¤lantıyı daha güçlü kura-
bilirdik. Ayrıca arkadaflımız e¤itimde fırsat eflitli¤i konusuna geldi. Bu-
rada ben biraz komünistlik yaklafl›m oldu¤unu düflünüyorum. Yani çün-
kü ‹bn-i Rüfld’ün döneminde ben böyle problemin oldu¤unu düflünmü-
yorum. Çünkü ‹bn-i Rüfld bizim düflünce sistemimize göre düflünen in-
san de¤ildi ve iflte herhangi bir kadın-erkek eflitli¤i ve flu bu modern dö-
nemin söylemleriyle buradan hareketle bir fley söylenmifl oldu¤unu zan-
netmiyorum ama elbette ki Peygamber efendimiz de zaten beflikten me-
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zara herkesin okuması gerekti¤ini ifade eden cümle ve hadisi flerifler
var. Zaten ‹bn-i Rüfld de ‹slâm filozof oldu¤una göre genel hatlarıyla
hem kadından hem de erkekten bahsedecektir haliyle. Bunun için böy-
le modem dönem zihniyetiyle vermifl olan bir ifade olarak düflünüyo-
rum. Genel hatlarıyla üç tebli¤ci arkadaflımıza da teflekkür ediyorum.
Oluflturmufl oldukları metinler gerçekten iyi. Zaten ‹bn-i Rüfld, ‹bn-i Si-
na ve ‹bn-i Haldun da ‹slâm gelene¤inin çok güçlü isimleri. Mesela bi-
zim de muzdarip oldu¤umuz bir nokta mesela biz kendi eserlerimizden
ziyade batının üzerinden kendi gelene¤imizi algılamaya çal›flıyoruz. Bu
ciddi anlamda bizim için bütün düflünce sistemimizde problemlere se-
bebiyet veriyor. Son olarak flunları söylemek istiyorum. ‹lklerimizi zik-
retti¤imizde önemli olan onların düflünce sistemlerini günümüze taflıd›-
¤›mızda pratik açıdan nasıl çözümler bulabilmemizdir. Materyalist e¤i-
tim ve bilim anlay›fl›na karfl›n vahiy zemininde ilimin ve bilimin yeni-
den teflekkülünde bize ne tür tavsiyeler verdi¤ini algılayıp bugüne pra-
tik sorularımıza çözüm olabilecek flekilde algılayabilmemizdir. e¤er biz
bu ilklerimizi bu noktayı nazardan ele alırsak daha güçlü sonuçlar daha
muvaffak sonuçlara ulaflabiliriz. Tekrar bütün tebli¤ci arkadafllarımı
tebrik ediyor, beni dinledi¤iniz için de flükranlarımı sunuyorum. Teflek-
kür ediyorum.

Muhammed fiAFAK

Sayın ÇAZIM’a bu faydalı müzakerelerinden dolayı teflekkür edi-
yorum. Sırada ise di¤er üç tebli¤cimizin müzakerelerini yapmak üzere
Sayın Hatice ALSAÇ vardır. Kendisi Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fa-
kültesi ‹slâm Hukuku Anabilim Dalı ö¤retim görevlisidir. Aynı zaman-
da ‹slâm Hukuku Anabilim Dalı Doktora ö¤rencisidir. Sözü kendisine
bırakıyorum.
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HAT‹CE ALSAÇ

(ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹

‹SLÂM HUKUKU ABD. Ö⁄RET‹M GÖREVL‹S‹ VE 

DOKTORA Ö⁄RENC‹S‹)

Teflekkür ediyorum. Saygıde¤er hocalarım, kıymetli misafirler, de-
¤erli arkadafllar!

Ben müzakerelerimi yaparken sadece arkadafllarımın sunum-
larından hareketle de¤il - geç de olsa- bana ulaflm›fl olan tebli¤ metinle-
rini de dikkate alarak yapmaya çal›flaca¤›m. ‹lk önse Mehmet YILMAZ
arkadaflımızın tebli¤iyle bafllıyorum. Öncelikle ben tebli¤i için kendisi-
ni kutluyorum. Çünkü bafllık ile içerik açısından oldukça uyumlu ve ko-
nuyu çok fazla ayrıntılara girmeden özet olarak bize sunan, gayet bafla-
r›lı bir tebli¤di benim kanaatime göre. Arkadaflımız tebli¤inde Fara-
bi’nin ‹limler Sınıflaması, bu sınıflanmada ‹slâmî ‹limlerin özellikle de
kelam ve fıkıh ilminin yeri hakkında aydınlatıcı bilgiler sundu. Ben
alanım fıkıh oldu¤u için Farabi’nin bu alana dair görüflleri hakkında
bazı de¤erlendirmelerde bulunmak istiyorum. Farabi’nin arkadaflımızın
tebli¤inde bulunan fıkıh tanımında yer alan yaklafl›k ifadesi ile “fıkıh
fler’i flerifin açıkça göstermedi¤i fleylerden bulunup çıkarılması ikti-
darını kazandıran sanattır” fleklindeki ifadesi açık bir flekilde bize kıyas
tanımını hatırlatmaktadır. Malum oldu¤u üzere usul-ı fıkıhta kıyas
hakkında hüküm bulunan bir meselenin hükmünü aralarındaki ortak il-
let münasebeti ile hakkında hüküm bulunmayan baflka bir meseleye ver-
mek fleklinde tanımlanıyor. Ve Farabi’nin tebli¤inde geçen bu ifadesi de
okudu¤umuz zaman bize fıkıhtaki kıyası anımsatmaktadır. Aynı flekil-
de Farabi’nin bu fıkıh tanımında flârînin gaye ve maksatlarına uygun fle-
kilde bir sonuca varmak ifadesi yer alıyor yine yaklafl›k ifadesi ile. Bu
ifadede yine bize usulü fıkıhta daha çok Cüveyni Gazali ve fiâtibî ile
gündeme gelmifl olan makâsıd ve maslahat konusunu hatırlatmaktadır.
Bildi¤imiz üzere fiat›bî’nin El- Muvâfakat eserinin özellikte üçüncü cil-
di bu konuya ayr›lm›fltır. Ve bu konu hakkında oldukça kıymetli bilgi-
ler ihtiva etmektedir. Bu durum bize makasıd a¤ırlıklı çal›flmaların
hakkında çal›flmaların Gazalî, fiatibî ve Cüveynî gibi âlimlerimizden
önce de üzerinde ayrıntılı bir flekilde durulmam›fl olmam›fl olsa da gün-
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deme gelen bir mesele oldu¤unu göstermektedir. Ben bu nedenle vurgu
yapmak istedim. Farabi’nin ‹limler Sınıflamasına geldi¤imizde yine ar-
kadaflımızın tebli¤inde ‹slâmî ilimlerin özelikle fıkıh ve kelam ilimleri-
nin bu tasnifin sonunda yer alması ‹slâmî ‹limlerden önce tasnifteki di-
¤er ilimlerin ö¤renilmesi gerekti¤i flekilde ifade bulmufltur. Bu konuda
ben de kendilerine katılıyorum. Özellikte Farabi’nin dil konusuna yap-
t›¤› atfı akademik çal›flmalarımızda Türkçeyi düzgün kullanmak fleklin-
de de karfl›lık bulması gerekti¤i kanaatindeyim ve bunu da burada teb-
li¤ sunan bütün arkadafllarıma tekrar hatırlatmak istedim. Dil bilgisinde
yine matematik, mantık gibi ilimlerin asgari düzeyde de olsa bilinmesi
fıkıh ve usulü fıkıh alanında çal›flmalar yapmak isteyenler için de bir ne-
vi anahtar niteli¤indedir. Bu noktada örne¤in Gazali’nin yine El-Musta-
fa adlı eserinin giriflinde mantıkla ilgili mantık konumlarını içeren ol-
dukça kapsamlı bir bölüme yer vermektedir. Bu durumda bize usulü
fıkhın mantık ile ilgili alt yapı oluflturduktan sonra ö¤renilmesi gerekti-
¤i konusuna dair somut bir örnek olarak karfl›mızda durmaktadır.
Ayrıca az önce arkadaflımız ‹bni Haldun’un tebli¤ini sunarken de de¤in-
di. Fıkıh bilmek için bir ifade kullandı. Bu benim de destekledi¤im ve
katıld›¤›m düflünce. Fıkıh konularına bakt›¤›mızda arkadaflımız daha
çok nisap miktarıyla ilgili bir örnek vermiflti. Mesela miras konusunu
ele alacak olursak mirasla ilgili ba¤lantılar kurabilmek mirasla ilgili
problemleri çözebilmek için asgari düzeyde de olsa matematik alt yapısı
ve hatta bu ba¤lantıların kurulabilmesi için uzay geometrisi tasavvuru-
na asgari düzeyde de olsa kiflinin sahip olması gerekmektedir. Yine ben-
zer flekilde günümüzde üzerinde ayrıntılı çal›flma yapılmaya bafllanan
tıp alanında da gündeme getirilebilir. Tıp alanı ile ilgili çal›flmalar özel-
likle kadınların durumları ile ilgili bazı sonuçlara ulaflabilmesi için tıp
uzmanlarından tavsiyeler yani tıbbi bazı somut bilgilere göre hareket
edilmesi gerekti¤i açıktır. Bu ba¤lamda arkadaflımızın tebli¤inde ‹lahi-
yat Fakültelerinde sa¤l›k, iktisat gibi bazı derslerin okutulması gerekti-
¤i ile ilgili bir teklif de yer alıyordu. Bu da üzerinde durulabilecek bir
durum. Ancak bence bundan önce belki de Fakültelerimizde yani ilahi-
yat fakültelerine ö¤renci alımında temel alınan sözel puan türünün e¤it
a¤ırlıklı en azından e¤it a¤ırlıklı puan türü olarak de¤ifltirilmesi gerek-
ti¤i konusu gündeme gelebilir. Yine hem dini ilimler, hem pozitif ilim-
ler olarak nitelendi¤imiz ba¤lantı bakımından. Ben arkadaflıma teflekkür
ediyorum tekrar.
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Ben ikinci olarak Salih Iflıkgör arkadaflımızın tebli¤inin müzakere-
sini yapaca¤›m. Yunus arkadaflımınkini en sona bırakıyorum. Bildi¤i-
miz üzere akademik çal›flmalarımızda yaflad›¤›mız en büyük problemle-
rimizden biri zamanlama sıkıntısıdır. Ben Salih arkadaflımıza bana teb-
li¤ini zamanında ulaflt›ran tek arkadaflımız oldu¤u için ayrıca teflekkür
etmek istiyorum burada. Salih arkadaflımız tebli¤inde do¤u ve güney
do¤u medreselerinde fiafi fıkhın ö¤retiminde okutulan kitaplar ve izle-
nilen yöntem hakkında bize bilgi verdi. Ancak tebli¤inin bafl›nda belki
günümüzde 1930’dan itibaren gibi daha somut ifade kullanabilirdi, da-
ha yerinde olurdu diye düflünüyorum. Birde kendisi de¤inmedi ama me-
tinde oldu¤u için bahsetmek istiyorum ve tebli¤in ana konusu oldu¤u
için. Ana terim oldu¤u için yani. Tebli¤e aktarılan medrese konusunda
sanki günümüz medreseleri ile Osmanlı Dönemi’ndeki medreselerin
fonksiyonu aynıymıfl gibi bir izlenim ortaya çıkıyor. Bence en azından
o dönemdeki medreselerin fonksiyonu ve günümüzdeki medreselerin
fonksiyonu arasındaki benzerlikler ya da farklılıkları temas edilebilirdi
tebli¤de. Yine Salih arkadaflımız medreselerde okutulan eserler ve ya-
zarlar hakkında oldukça ayrıntılı güzel bilgiler verdi. Yalnız bu nokta-
da fluna de¤inmek istiyorum. Çal›flmalarımızda dikkat etmemiz gereken
bir di¤er husus kaynak kullanımıdır. Ve çal›flmalarımızı yaparken daha
çok birincil kaynaklara müracaat etmek ve ansiklopedik bilgilerle yetin-
memek gerekir. Yani elimizden geldi¤ince bunu yapmamız gerekiyor.
Ve ben bundan sonraki çal›flmalarımda -tabi bunu bütün arkadafllarım
için söylüyorum- bu konuda daha hassas olmalarını bekliyorum yani in-
flallah. Çünkü bu durum hem bizim geliflmemize yardımcı olacak hem
de çal›flmalarımızın kalitesini arttıracaktır. Yine arkadaflımızın tebli¤in-
de üzerinde durdu¤u bir di¤er konuda fiafi Fıkkı’nın okutuldu¤u med-
reselerimizdeki kitapları bize miras yoluyla yani miras yoluyla bu kitap-
ların okutula geldi¤iyle ilgiliydi. Ancak acaba ne zamandan beri bu ki-
taplar okutuluyor hani medreseler ilk kuruldu¤undan beri müfredatta
herhangi bir de¤ifliklik olmam›fl mı? Açıkçası tebli¤i okurken bunlar be-
nim zihnimde oluflan soru iflaretlerinden bazılarıydı. Ve incelenmesi ge-
reken bir mesele oldu¤unu düflünüyorum. Bir di¤er nokta ise medrese-
lerde ‹mamfiafi’nin El-Ümm ve Er- Risale adlı eserlerinin okutulmam›fl
olması. Buna Salih arkadaflımız da hani de¤indi¤i ve tatmin edici bir ce-
vap olup olmad›¤›nı bize bırakarak bunun gerekçesinin dillerinin zorlu
olmasına ba¤ladı. Açıkçası bu durum beni tatmin etmedi.
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Yunus Kocabıyık arkadaflım içinde yine dil kullanımı ve özellikle
süreye riayetle ilgili az önce söylediklerim geçerli. Yunus arkadaflımız
tebli¤inde Ömer Nasul Bilmen ve ilgili eserle ilgili. Bize özet niteli¤in-
de bilgiler sundu. Bu eser usul, fıkıh, kavâid, tabakat gibi konulara yer
veren özellikle her konudan önce verdi¤i ıstılahları ile okuyucu da ön-
celikle bir alt yapı oluflturan ve konunun daha kolay anlafl›lmasını sa¤-
layan çok önemli bir eserdir. Ve aynı zamanda meseleleri ele alırken
mezhepler arası mukayeseyi yer vermesi bakımından da ayrıca bir öne-
me haizdir. Ben burada yeri gelmiflken ‹slâm hukukunda yüksek lisans
yapt›¤›m dönemde doktora yapan birkaç arkadaflımızda ‹brahim Çal›fl-
kan hocamız nezaretinde bu eseri okumufltuk. Kendisine sizin huzuru-
nuzda teflekkür etmek istiyorum. Yunus arkadaflımız eserin hani siste-
mati¤i, içeri¤i hakkında bilgi vermenin yanında eserin basılma süreci ile
ilgili de birtakım bilgilere yer verdi. Bu bence üzerinde ayrıntılı bir fle-
kil de durulması gereken bir nokta. ‹slâm hukuku ile ilgili bu eser 1949
yılında ‹stanbul Üniversitesi yayınları arasında 402 numara ile ve ‹stan-
bul Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayınları arasında da 90 numara ile
basılıyor. Ve ilk cildin giriflinde dönemin rektörü Sıddık Sami Onar ve
dönemin dekanı Hüseyin Nail Kubalı aynı zamanda ve bunun yanında
medeni hukukçu Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeo¤lu’nun ifadeleri de
bu önemi vurgular nitelikte. Günümüzde zaman zaman ‹lahiyat Fakül-
telerimiz dahi tart›fl›lır hale gelen ‹slâm hukuku ile ilgili daha genifl ça-
l›flmalar hakkındaki giriflimler. Mesela o dönemde yine eserin giriflinde-
ki ifadelerden anlıyoruz. ‹stanbul Hukuk Fakültesinde Mukayeseli Hu-
kuk Enstitüsü’nün kurulması yine aynı fakültede Türk ve ‹slâm Hukuk
Tarihi Enstitüsü’nün kurulması yönünde bazı giriflimlerde bulunulmufl.
Ve bu giriflimler dönemin dekanı Kubalı’nın ifadesiyle genifl ve müspet
bir ilim zihniyetine dayanan, milletimizi yersiz afla¤›lık duygusu oldu-
¤u kadar manasız gurur hissinden de uzaklaflt›racak ve onu flerefli ma-
zisinden ald›¤› kuvvet ve imanla istikbali ileri hedeflerine ulaflt›racak,
olgun bir fikir hareketini bafllam›fl oldu¤u anlamına gelmektedir. Bu çok
önemli bir vurgu bence. Yani ‹slâm hukukuyla ilgili yapılacak olan da-
ha genifl çal›flmalar adına. Ben müzakeremi dönemin ‹stanbul Üniversi-
tesi rektörü Sıddık Sami Onar’ın Istılahat-ı FıkhiyyeKamusu’nun ilk
baskısına yani 1949 yılındaki baskısına yazm›fl oldu¤u girifl mahiyetin-
deki ifadeleri ile bitirmek istiyorum. Hak ve adaletin en büyük ve feyiz-
li kaynaklarından olan ‹slâm hukuku, asırlarca en medeni milletlerin ih-
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tiyaçlarına cevap verdi¤i halde, bugün mukayeseyle hukuk sahasında
layık oldu¤u yeri alamam›fl bulunmaktadır. Roma hukuku kaidelerinin
zaman ve devlet flekilleri içinde geçirdi¤i istihale ve hayatın zaruretleri-
ne itimat bakımından ilim âlemin de büyük bir kıymet arzetti¤i halde ‹s-
lâm hukukunun aynı istihaleleri geçirmifl, hayat flartları birbirinden
farklı ve ayrı ayrı medeniyetlere sahip olan Türk, Arap, ‹ran, Hint gibi
‹slâm milletlerinin içtimaî bünyelerine uymufl ve ihtiyaçlarına cevap
vermifl olmasına ve bugün de içinde adalet ve faziletin en esaslı hüküm-
leri saklı bulmasına ra¤men mukayeseli hukuk sahasında ve hukukun
tekâmülünde bugün bir rolü bulunmamasını hukuk ilmi namına esefle
karfl›lanmak icap eder. Beni sabırla dinledi¤iniz için teflekkür ediyorum.

Muhammed fiAFAK

Sayın ALSAÇ’a müzakerelerinden dolayı teflekkür ediyorum. “‹s-
lâm Medeniyetinin Yapı Tafllar›” sempozyumunun birinci gün, ikinci
oturumunun sonuna gelmifl bulunuyoruz. Siz saygı de¤er hocalarım ve
sevgili arkadafllar bizleri sabırla dinledi¤iniz için teflekkür .
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Oturum Baflkanı: Hatice SAL‹MO⁄LU
1. Munise PEMBEC‹

Hz. Âifle’nin ‹slâmî ‹limlere Katkısı

2. Fatmanur KALAN
‹slâmî ‹limlerin E¤itim-Ö¤retiminde Kadınların Yeri: Hz. Pey-
gamber ve Hulefâ-yi Râflidîn Dönemi

3. ‹sa GÜCEYÜZ
‹slâmî ‹limlerin E¤itim-Ö¤retiminde Kadınların Yeri: Emevî –
Abbâsi Dönemi

4. Osman CURUK
‹slâmî ‹limlerin E¤itim-Ö¤retiminde Kadınların Yeri: Endülüs
Dönemi

5. Arzu BEDER
‹slâmî ‹limlerin E¤itim-Ö¤retiminde Kadınların Yeri: Osmanlı
Dönemi

6. Fatma BARDAKÇI
‹slâmî ‹limlerin E¤itim-Ö¤retiminde Kadınların Yeri: Türkiye
Cumhuriyeti Dönemi

Müzakere:
Ar. Gör. Elif ASLANDO⁄DU
Ar. Gör. Fatma Merve ÇINAR
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Oturum Baflkanı

HAT‹CE SAL‹MO⁄LU

Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi 4. S›n›f
‹LAMER Felsefe ve Din Bilimleri Araflt›rma Grubu Ö¤rencisi

Teflekkür ediyorum. Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla,
saygıde¤er hocalarım, kıymetli misafirler ve sevgili arkadafl-
lar. Hepinizi en içten dileklerimle selamlıyorum. Bu yıl dör-
düncüsü düzenlenen “‹slâm Medeniyetinin Yapı Tafllar›” sem-
pozyumunun üçüncü oturumuna hofl geldiniz. Bu oturumun
hayırlara vesile olaca¤›nı temenni ederek oturumu açıyorum.
Ben Hatice SAL‹MO⁄LU. Ankara Üniversitesi E¤itim Bilim-
ler Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö¤retmenli¤i
4.sınıf ö¤rencisiyim. Aynı zamanda ‹lahiyat Araflt›rmaları
Merkezi Felsefe ve Din Bilimleri Araflt›rma Grubu ö¤rencisi-
yim. Üçüncü oturum sırasıyla Munise PEMBEC‹, Fatmanur
KALAN, ‹sa GÜCEYÜZ, Osman CURUK, Arzu BEDER ve
Fatma BARDAKÇI sunumlarını yapacaklardır. ‹lk olarak sö-
zü Sayın Munise PEMPEC‹’ye bırakıyorum. Buyurun.



HZ. Â‹fiE’N‹N ‹SLÂMÎ ‹L‹MLERE KATKISI

MUN‹SE PEMBEC‹

(ÇANAKKALE 18 MART ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹ 

D‹N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B‹LG‹S‹ Ö⁄RETMENL‹⁄‹ 3. SINIF Ö⁄ENC‹S‹)

Girifl

‹slâm’ın kuca¤›na do¤up yine ‹slâm’ın ıflı¤ında yetiflen, künyesi
Ümmü Abdullah olan, hem Âlemlerin Efendisi’nin efli ‘Ümmü-l
mü’minîn’in hem de Hz. Ebû Bekir’in kızı ‘es-Sıddıkî’nin zekâsı,
Kur’an ve sünneti her zerresine kadar yaflay›flıyla bütünleflince ortaya
çıkan harika kadın “‹slâm’ın Bilgi Abidesi” Hz. Âifle!

Kadının âdeta hiçe sayıld›¤›, her türlü insan hakkından mahrum ol-
du¤u Câhiliye Devri zihniyetine tepki olarak gelmifl olan ‹slâm ile bir-
likte, kadına olan bak›fl açısı de¤iflmifltir. Bu hususu bizzat Hz. Ömer flu
sözleriyle ifade etmifltir: “ Câhiliye devrinde kadına hiç de¤er vermez-
dik. ‹slâm gelip Allah’ın kadınlardan bahsetti¤ini duyunca, onların üze-
rimizde bazı hakları oldu¤unu anladık.”1 Hz. Ömer’in sözünden de an-
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1 ‹brahim Canan, Hadis Ansiklopedisi, 9, s. 322.



lafl›laca¤› üzere o dönemin ileri gelenlerinden sayılanların bile kadına
bak›flını de¤ifltiren yine ‹slâm’dır.

Hz. Âifle her yönüyle dinimizin kadına bahfletti¤i hak ve özgürlük-
lerin canlı bir örne¤idir. di¤er bütün hakların yanında e¤itim hakkına sa-
hip oluflunda da bu rol-modelli¤i açıkça görülmektedir. Dinimize göre
kadın ve ilim sıfatlarının yan yana bulunması do¤ru olmasaydı “ ‹lim
ö¤renmek kadın-erkek her Müslümana farzdır.” buyuran Efendimiz
(s.a.v)’in yanında bilgi yuma¤ı Hz. Âifle yetiflmez ve bu ilmî kiflili¤in
oluflmasında Hz. Peygamber (s.a.v.) teflvik edici olmazdı. Hz. Âifle’nin
‹slâm’daki ilmî konumu ve ilmî flahsiyetine bakt›¤›mızda kadının ilmî
yönünü teflvik edici ve destekleyici pek çok unsurun bizatihi ‹slâm’ın
özünde ve Hz. Peygamber’in hayatında var oldu¤u aflikârdır. Hz. Âifle
hem pozitif ilimlere hem de dinî ilimlere vakıf olan güzide bir flahsiyet,
bu günün deyimiyle rol-model olan bir bayan akademisyendir.

Hz. Âifle’nin Hayatı

Do¤um tarihi net olmamakla birlikte kabul edilen genel görüfl
M.614 yılıdır.2 Onun hayatında en çok tart›fl›lan konulardan biri olan
evlilik yaflı üzerinde çok durmadan, genel görüfle de¤inmekle yetinece-
¤iz. “Hz. Âifle’den rivâyet edildi¤ine göre kendisi altı yafl›nda iken Hz.
Peygamber ile evlenmifl, dokuz yafl›nda iken de zifafa girmifl ve onun
yanında dokuz sene kalm›fltır.”3 Evlili¤inden sonra hayatının her anını
herkesten kıskand›¤› biricik eflinin yanında geçirmifl, her konuda onun
hayatından nasibini ve Efendimiz’in kalbinde eflsiz yerini alm›fltır. Hz.
Peygamber’e hediyelerin Annemiz ile beraberken gelmesi, savafllarda
yanında Hz. Âifle’nin olması, vefatında dahi onun odasında olmak iste-
mesi ve en önemlisi Efendimiz’in özel hayatına dair en çok hadis rivâ-
yet edenin kendisi olması onun Âlemlerin Efendisi ile geçirdi¤i za-
manın çoklu¤unun ispatıdır.

Hz. Âifle’nin hiç öz evlâdı olmam›fl, hatta bu duruma üzülmesi se-
bebiyle Hz.Peygamber kendisine kız kardefli Esma’nın o¤lu Abdullah
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2 Süleyman Nedvî, Hz. Âifle, ‹stanbul: Timafl Yayınları, 2005, s. 21; Mustafa Fayda, “Âi-
fle”, D‹A, ‹stanbul, 1989, II, 201; “Âifle”, ‹stanbul: MEB Yayınları, I, 229.

3 Nimet Yılmaz, Hz. Âifle’nin ‹lk Müslüman Toplumuna Sosyolojik Etkileri, Yüksek Lisans
Tezi, ‹stanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998, s. 4.



b.Zübeyr’e nisbetle Ümmü Abdullah künyesini vermifltir.4 Hz. Âifle,
Hz. Peygamber’den sonra kırk yedi yıl daha yaflamıfl, hicretin 58.
yılında hastalanarak 65-66 yafllar›nda 17 Ramazan 58 yani 14 Temmuz
çarflamba 678’de vitir namazını kıldıktan sonra Medine’de Hakk’ın rah-
metine kavuflmufltur.5

‹lmî Kiflili¤i

Hz. Âifle yaflad›¤› karanlık ça¤da tam anlamıyla hem kendi dönemi-
ne hem de sonraki dönemlere ıflı¤ını yansıtan bir bilgi yıldızıydı. Onun
böyle bir yıldız olarak yetiflmesinde elbette ilkö¤renim yeri olan aile
oca¤ı ve Hz. Peygamber etkiliydi. M. Canan Ceylan da Hz. Âifle’nin bu
konuma gelmesinde güzel bir ortamda büyümesinin önemine de¤inmifl;
ailesinin ‹slâm’dan önce de ça¤dafllar› gibi olmayıp, putlardan uzak dur-
du¤unu ifade etmifltir.6 Hz. Âifle’nin kiflili¤inin oluflmasında daha ço-
cuklu¤undan itibaren Peygamberimiz’in etkin oldu¤u görülür. Çünkü
Efendimiz Mekke döneminde sık sık Hz. Ebû Bekir’in evine giderdi ve
Hz. Âifle’nin annesi Ümmü Rûman’a Âifle’ye iyi davranmasını söyler-
di.7 Görülüyor ki bu flahane kiflilik rastgele oluflmam›fl emin ellerde bi-
linçli olarak yetifltirilmifltir. Evlili¤inden sonra ilmî yönünün geliflme-
sinde, Kur’an yolunda, onu en iyi yaflayan Hz. Peygamber’in rehberli¤i
en büyük katkıyı sa¤lam›fltır. O ilim konusunda sadece kendisini gelifl-
tirmemifl, örnek kiflili¤iyle asrına da damgasını vurmufl ve bulundu¤u
bölgenin bir millî kütüphaneye dönüflmesini sa¤lam›fltır. “Hz. Âifle’nin
en belirgin özelli¤inin, dinin esasları hususundaki faaliyetleri oldu¤u ve
O’nun bu özelli¤i sayesinde Medine’nin ilim merkezi olmaya devam et-
ti¤i belirtilmifltir.”8 Yine “Hac mevsiminde Hz. Âifle’nin çadırı herkes
tarafından ziyaret edilir, Hz. Âifle de kendisine yöneltilen soruların hep-
sine Kur’an ve sünnetten cevap verirdi.”9 Tüm bunlardan sonra Hz.
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4 Mustafa Fayda, “Âifle”, D‹A, II, s. 202.

5 Yılmaz, Hz. Âifle’nin ‹lk Müslüman Toplumuna Sosyolojik Etkileri, s. 6.

6 M. Canan Ceylan, Entelektüel Bir Kiflilik Olarak Hz. Âifle, ‹stanbul: Ahsen Yayınları,
2005.

7 Yılmaz, Hz. Âifle’nin ‹lk Müslüman Toplumuna Sosyolojik Etkileri, s. 13.

8 fiamil ‹slâm Ansiklopedisi, c.1, s. 287.

9 Nilgül Öztürk, Hz. Âifle ve Tefsir ‹lmindeki Yeri, Yüksek Lisans Tezi,?anlıurfa: Harran
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007, s. 9.



Peygamber’in “Ya Muvaffaka”10 yani zeki ve baflar›lı kadın diye hitap
etti¤i gözünün nûru Hz. Âifle’nin çok yönlülü¤ü, zekâsı, adaleti, eleflti-
rel bak›fl açısı, dirayeti, merakıyla ilim dünyasına katkılarından bahse-
decek olursak herfleyden önce söz sahibi oldu¤u ilim dalları ve bu ilim
dallarındaki faaliyetlerini flu flekilde ele alabiliriz.

a. Tefsir: Bu ilim Kur’an ayetlerinin açıklanmasına dayanmakla
birlikte, toplumun dil kültürünün de çok iyi bilinmesini gerektirir. Çün-
kü kelimelerin anlamları kullanılan durumlara ve co¤rafi bölgelere gö-
re farklılık gösterebilir. Hz. Âifle içtihadında Kur’an ve sünneti kul-
lanırdı. Kur’ân-ı Kerim Hz. Peygamber’e vahyedilirken yanında bulun-
ması, Kur’an ayetlerinin sebebi nuzüllerini bilerek ve Arap diline hâkim
olarak birtakım açıklamalarda bulunmasında etkili olmufltur. “Namazla-
ra, hele salât-ı vustaya dikkat edin ve kalkıp huflû ile Allah’ın huzurun-
da durun.”11 ‹fadesinde yer alan ‘orta namaz’tabirinden bazı sahabeler
ö¤le namazı sonucunu çıkarırken Âifle Validemiz ise bu ifade ile ikindi
namazının kastedildi¤ini söylemifl ve bu düflüncesini “Resûlullah’tan
ben böyle duydum”, diyerek Allah Resûlû’ne dayand›rm›fltır. Hatta bu
kanaatini, elindeki Mushaf’ın kenarına ve ilgili âyetin yanına ‘ikindi na-
mazı’fleklinde not düflmüfltür.”12 Hz. Âifle aklına takılanları direkt ola-
rak ‹slâm’ın ilk kayna¤ı efline sormakla sadece kendi yüre¤ine su serp-
miyor; ileride çıkabilecek sorunları da önceden engellemifl oluyordu.

“Rablerine dönüp hesaba çekileceklerinden çekindikleri için
yaptıkları hayırları kalpler titreyerek yaparlar”13 mealindeki âyet nâzil
olunca Allah Resûlü’ne dönmüfl ve “Ya Resûlallah âyette anlatılanlar,
içki içen, hırsızlık yapan ve zina edenler, sadece Allah’tan korkan kim-
seler bunlar mı?” diye sormufltu. Hz. Peygamber, “Hayır ey Ebâ Beki-
ri’s-Sıddik’in kızı! Onlar, namaz kılıp oruç tuttukları, zekat verip tasad-
dukta bulundukları halde bunların kabul görmeyece¤inden endifle du-
yup korkanlardır.” fleklinde cevap vermiflti.14 Yine bazı sahabeler bu
bilgi yuvası kadına gelip Nisâ Sûresi’ 6. âyette; “‹htiyacı olmayan veli,
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yetim malına tenezzül etmesin. Muhtaç olan ise meflrû surette, ihtiyaç
ve eme¤ine uygun olarak yararlansın” fleklindeki ayetin Nisâ Sûresi 10.
âyetle; “Yetimlerin mallarından haksız yere yiyenler, aslında karınları
dolusu atefl yerler. Onlar yarın harıl harıl yanan bir atefle gireceklerdir”
mealindeki ayetle nesholundu¤unu iddia etmifllerdir. Hz. Âifle ise buna
cevaben, “Her ne kadar zâhir itibarıyla âyette, yetim malı yiyen herke-
sin böyle bir azaba düçâr kalaca¤› anlafl›lsa da yetimlere sahip çıkma-
ları karfl›l›¤›nda onların mallarından fakir velilerin istifadesinin müm-
kün oldu¤unu söylemifl ve bu yaklafl›mıyla ayetler arasında herhangi bir
neshin söz konusu olmad›¤›nı ifade etmifltir. Ona göre cezaya müstehak
olanlar, haketmedikleri halde zulümle yetim malı yiyenlerdir.”15 Bir
baflka âyeti tefsir edi¤ine bakt›¤›mızda; Hz. Âifle’nin kız kardeflinin o¤-
lu Hz. Urve’nin kendisine Bakara Sûresi’nin 158. ‹yetindeki “Safâ ile
Merve Allah’ın belirledi¤i niflânelerdendir, kim hac veya umre niyetiy-
le Kâbe’yi ziyaret ederse onları tavaf etmesinde beis yoktur.” mealinin
bir insanın Safâ ile Merve arasında sa’y etmemesinde bir zarar yoktur,
fleklinde anlafl›lıp anlafl›lamayaca¤›nı sormufl ve annemizden flu cevabı
alm›fltı: “Ye¤enim ne kötü söylüyorsun” diye çıkı¤tı ona. “fiayet mev-
zu senin dedi¤in gibi olmufl olsaydı bu durumda ifade, o kifli için o iki-
sini tavaf etmemesinde bir beis yoktur! fleklinde olurdu. Hâlbuki âyet,
Ensar hakkında indi, Müslüman olmadan önce onlar, Müessel denilen
yerde ibadet edegeldiklerinden Menât-ı Tâgıye için telbiye getirmeye
bafllarlardı. Telbiye getirince de Safâ ile Merve arasında sa’y etmeyi gü-
nah olarak telakki ederlerdi! Müslüman olunca Resûlullah’a gelerek:
“Ya Resûlullah! Biz, Safâ ile Merve arasında sa’y etmeyi günah kabul
ediyoruz” dediler. Bunun üzerine Allah bu âyeti indirdi. “O ikisi
arasında sa’y etmeyi Resûlullah da mesnûn kıldı. Dolayısıyla artık kim-
senin, o ikisi arasında sa’yı terk etme gibi bir durumu söz konusu ola-
maz!”16 Yukarıda belirtti¤imiz örnekleri de göz önünde bulundurdu¤u-
muzda; Hz. Âifle’nin tefsir ilmine olan katkılarıyla bizim için ne denli
kaliteli ve önemli bir rehber oldu¤u aflikârdır. “Hz. Âifle’nin Kur’an’ın
nüzûlünün devam etti¤i dönemlerde tertip etti¤i ve Cibrîl-i Emîn’in mu-
kabelesine göre sûre ve âyetleri yerli yerine yerlefltirdi¤i bir Mushaf’ı
vardı. Onun bu Mushaf’ı, daha sonraki dönemlerde bir mikyâs olacak
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ve geniflleyen memleketin dört bir yanından kopup gelenler, Kur’an’ın
sıralamasını ondan ö¤renmek isteyeceklerdi.”17

b. Hadis: Bu âlim kiflinin hadis ilminde önlerde yürümesi de hiç
flaflırtıcı de¤ildir. Zira o, zamanının ço¤unu eflinin yanında geçirmifl ve
birçok fleye flahit olmufltur. “Binden fazla hadis rivâyet eden ve ‘muksi-
rûn’diye adlandırılan yedi sahabînin dördüncüsü oldu.”18 O hadis konu-
sunda rivâyetlerin eksiklerini düzeltmifl ve do¤rulu¤unu tasdik edici bir
rol oynam›fltır. Hz. Peygamber’in sahabeleri Ömer b. Hattab ve Abdul-
lah ‹bn. Ömer’den ölen birinin ardından a¤lanmasının ölü kimseye
azap verece¤ini söylediklerini duyan Hz. Âifle: “Allah Ömer’e merha-
met etsin. Resûlullah böyle söylememifltir. Fakat Resûlullah: Allah eh-
linin kendisine a¤laması sebebiyle kâfirin azabını arttırır, fleklinde bu-
yurdu.” diyerek rivâyetin yanl›fl nakledildi¤ini ifade ettikten sonra;
“Size Kur’an kâfidir. Günahkâr hiçbir nefis di¤erinin yükünü taflımaz.”
fleklinde cevap vererek bu konudaki bilgi ve düflüncelerini ortaya koy-
mufltur.19

Hz. Âifle, veled-i zinayı hürriyete kavuflturmanın Allah yolunda bir
kamçı miktarınca yürümekten daha sevimli oldu¤u fleklinde bir rivâyet-
te bulunan Ebû Hureyre’nin bu rivâyetinin eksikli¤ini flu flekilde gider-
mifltir: “Allah Ebû Hureyre’ye merhamet etsin. Hem dinlemede hem de
isabette kusuru var! ‘Allah yolunda bir kamçı miktarınca yürümek Ba-
na, veled-i zinayı hürriyete kavuflturmaktan daha sevimlidir’sözü, ‘Fa-
kat o, sarp yokuflu aflmaya çal›flıp da verilen nimetlerin flükrünü eda et-
medi. Sarp yokufl nedir bilir misin? Sarp yokufl, bir köleyi, bir esiri, hür-
riyetine kavuflturmaktır’20 meâlindeki âyetler geldikten sonra fleref-su-
dûr oldu. Zira bu âyet gelince Allah Resûlü’nün yanına gelenler: ‘Ya
Resûlullah, dediler. Bizim yanımızda hürriyetine kavuflturabilece¤imiz
kölelerimiz yok! Ancak bazılarımızın yanında, kendisine hizmet eden
ve ifllerinde onun adına koflturan câriyeleri var. Madem hürriyete kavufl-
turmak bu kadar önemli bizler de onlara emretsek de bir flekilde hamile
kalsalar ve velevki veled-i zina da olsa çocuk dünyaya getirseler, sonra
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da bizler çocukları hürriyetlerine kavufltursak!’‹flte onların bu akıl al-
maz teklifi karfl›sında Allah Resûl’ü ‘Allah yolunda bir kamçı mik-
tarınca yürümek Bana, veled-i zinayı hürriyete kavuflturmaktan daha se-
vimlidir’buyurdu.”21

Hz. Âifle’nin sahabelerden ve tabiinden önemli isimleri hadis konu-
sunda yetifltirdi¤ine dair kaynaklarda bir takım rivâyetler vardır.22 Ha-
dis e¤itimi verdi¤i isimlerin d›fl›nda hanesinde veya idaresinde kalan
kadınların varl›¤›; hatta Cemel Olayı’ndan dönerken yanına 40 ya da 70
kadın ald›¤› ifade edilir.23

Ayrıca Bünyamin Erol’a göre bu ilim yıldızı her konuda oldu¤u gi-
bi hadis alanında da çok özenli bir tutum sergilemifltir. Zira o, rivâyet
edilen hadisler üzerine yapt›¤› elefltirilerle, hadislerin söylenifl sebeple-
rini açıklamasıyla Kur’an ile çeliflmemesi için bir kıyaslama yapar ve bu
konuda yapılan hataları düzeltirdi.24

c. Fıkıh: “Fıkıh bir anlam bilimi olarak ‹slâm’da ana kaynak
sayılan Kur’an ve hadislerden hüküm çıkarmaktır.”25 Fıkıh ile Hz. Âi-
fle’nin arasındaki ba¤›n onun ‹slâm’ın elinde büyümesi dolayısıyla ne
denli kuvvetli oldu¤unu görmemek körlüktür. Öyle ki ‹slâm’ın kiflisel
ve sosyal hayata dönük hükümlerine bakıld›¤›nda, kayna¤›n yine o fla-
hâne ilim deryası oldu¤u anlafl›lacaktır.

Sa’d ‹bn Hiflâm bir gün Hz. Âifle’nin yanına gelerek, ona tebettül
(evlilikten uzak durmak) hakkında görüfllerini sormufl ve ondan flu ce-
vabı alm›fltır: “Biz senden önce de peygamberler gönderdik ve onlar
için zevceler ve çoluk çocuk da kıldık!”26 dedi¤ini duymadın mı? Öy-
leyse tebettülden uzak dur!”27 Onun iddet konusundaki görüflleri önem-
lidir. Hamile bir kadının kocasının vefatıyla iddetinin bitti¤ini ifade et-
mifl ve bunu da Peygamberimiz’e dayand›rm›fl, Efendimiz’in kocasının
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vefatından sonra do¤um yapan Sübey’a el-Eslemiyye’nin iddet süresi
dolmadan evlenmesine izin verdi¤ini ifade etmifltir.28 Yine bir gün Hz.
Âifle’ye Mecûsilerin özel bayramlarında ikram ettiklerinden Müslüman-
ların yemesinde bir beis olup olmad›¤› soruldu¤unda; kesilen hayvan-
ların etlerini yememelerini, sadece meyvelerinden yemeleri fetvasını
vermifltir. “Sorulan mesele ile Kur’anda yer alan, Allah’tan baflkası
adına kesilmifl hayvanın haram oldu¤una dair âyet29 arasındaki illet
benzerli¤ini dikkate alarak bu hükme varmıfl olabilece¤ini söyleyebili-
riz.”30 Hz. Âifle, bazen bazı konuların açıklı¤a kavuflturulmasında her-
hangi bir hüküm ya da sünnet bulunmad›¤›nda toplum menfaatlerini gö-
zeterek yorum yapardı. Çünkü ‹slâm’ın kolaylık dini oldu¤unu kendisi
sebebiyle inen teyemmüm ayetinden dolayı çok daha iyi biliyordu. Kâ-
be’nin örtüsünün de¤ifltirilmesiyle o örtünün hayız ve cünüp durumun-
da olanların giymesinin sakıncası olup olmad›¤› soruldu¤unda, böyle
bir durumda herhangi bir sakınca olmad›¤›nı; onu satıp parasını fakirle-
re vermenin daha uygun olaca¤›nı söylemesi bu özelli¤ini açıklayıcı ve
güzel bir örnektir.31 Câhiliye Döneminde birçok yersiz inancın yan-
l›fllı¤ının düzeltilmesindeki önderlerden biri tabiî ki Âifle annemiz ol-
mufl; iki bayram arası evlenmenin u¤ursuzlu¤u gibi bir durumun olma-
d›¤›nı söyleyerek konuyu açıklı¤a kavuflturmufltur.32 Yine sahabelerden
‘u¤ursuzlu¤un evde, kadında ve atta oldu¤una’dair rivâyette bulunan-
ların oldu¤unu duyunca sözün bu flekilde olmad›¤›nı Efendimiz’in sade-
ce Câhiliye dönemi erkeklerinin bu flekilde bir cümle kullandıklarını
ifade etti¤ini belirtmifltir.33 Âlemlerin Efendisi’nin dünyadan
ayrılmasından sonra ailesinden bazılarının ondan miras talebinde bulun-
ması üzerine Hz. Âifle’nin Peygamber’den kalanın sadaka oldu¤unu
söylemesi belki de miras konusunda ileriki zamanlarda çıkabilecek so-
runları engellemifltir.34
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d. Tarih ve Ensâb: ‹slâm tarihi adı altında incelenen birçok konuda
dönemin olaylarını açıklamasıyla, savafllar, toplumsal problemler, hali-
feler dönemi ve o dönemlerde yaflananlar hakkındaki bilgilere ulafl-
mamızda karfl›mıza çıkan isim Hz.Âifle! “Ensarın Buas Muharebesi, yi-
ne onların Câhiliye’de yapt›¤› putlar hakkındaki malûmat, vahiy, ilk nü-
büvvetin bafllangıcı, hicret, Bedir, Hendek, Beni Kureyza gazâları, ve-
da haccı, Hz.Peygamber’in (s.a.s) son hastalıkları, vefatı, defnedilmesi
gibi ‹slâm tarihiyle ilgili birçok hadiseler hakkındaki bilgileri Hz. Âi-
fle’ye borçluyuz.”35 “…O Efendiler Efendisi’nin Medine hicreti son-
rasında burada yaflanan ‘anlaflma’ve ‘ortak yaflama’adına farklı unsur-
ların ittifakını de¤erlendirirken, Medine toplumunu bugüne getiren flart-
ların çok önemli bir fırsat oldu¤undan bahsetmekte ve o güne kadar Me-
dine’de yaflanan kaos ortamının, Efendimiz’in gelifline çok önemli bir
zemin hazırlad›¤›nı, baflka bir ifadeyle bu flartların, adeta altın tepside
sunulan bir fırsat oldu¤unu beyan etmektedir.”36 Soy bilgisinin Araplar
arasında farklı bir yeri vardı; kabilecilik anlay›fl›ndan dolayı Araplar ak-
rabalık bafllar›nı nesilden nesile aktarma ihtiyacını hissetmifllerdir. Âifle
Annemizin “‹nsanların nesebi, Maadd ‹bn-i Adnân’da istikamet bul-
mufltur” fleklindeki beyanı, onun bu konudaki bilgisini ifade sadedinde
oldukça önemlidir. Zira bilindi¤i gibi Maadd ‹bn-i Adnân, Hazreti ‹bra-
him’in torununun torunudur ve Arapların atası olarak bilinmektedir.
Aynı zamanda Maadd, yirmi kuflak yukarıda Fahr-i Kâinat Efendi-
miz’in de atalarından birisidir.”37

e. Dil, fliir, Edebiyat: Hz. Âifle’nin dil konusundaki üstünlü¤ü biraz
da aile kaynaklıdır. flöyleki Hz. Ebû Bekir, en fasih konuflan ve en iyi
hitâbette bulunan sahabelerden biriydi.38 Hz. Âifle’nin hitâbetinin iyi ol-
masında ses tonunu dikkatli kullanması etkiliydi.39 Konuflma üslûbuna
çok önem verir, dinleyenlerin dikkatini çekmek için konuflulan konunun
sade ve öz olmasına özen gösterirdi. Bu konuda Ebû Hureyre’ye, du-
asında seciyeden kaçınması, insanları bıktırmaması açısından her za-
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man vaaz vermemesini ve konuflulanları kesmemesi noktasında tavsiye-
de bulunmufltur.40 Babasının vefatı üzerine kabri bafl›nda yapt›¤› dua,
Cemel Olayı’ndaki hutbesi ve bazı mektupları onun edebî kiflili¤ini ve
Arap dilini nasıl maharetle kulland›¤›nı gösteren örneklerdir.41

Hz. Âifle’nin dil konusundaki özelliklerini ‹bn Sirin, Ahnef’ten flöy-
le nakleder: “Ben Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali ve onlardan sonra bazı
halifelerin hutbelerini dinledim. Hiçbir zâtın a¤zından Âifle’nin
a¤zından dinledi¤imden daha belifl ve daha güzel bir söz i¤itmedim.”42

Hz. Âifle, eflinin kendisine olan sevgisini duymak ister ve bunu da za-
man zaman kelime oyunlarıyla yapardı. Hatta bir defasında, sevgin ba-
na nasıl diye sormufl ve Peygamberimiz’den kör dü¤üm gibi cevabını
almasına ra¤men bununla tatmin olmam›fl; bu dü¤ümün zaman zaman
nasıl oldu¤unu da sorup, ilk günkü gibi yanıtını alm›fltır.43 Bir konuyu
anlatırken teflbihten faydalanır, etkileyici olmaya çal›flırdı. Mesela
Efendimiz’e ilk vahyin gelifl sürecini anlatt›¤› yerde; ‘O’nun gördü¤ü
her rüyanın netli¤ini sabahın aydınlı¤ı diye betimlemesi, vahiy gelirken
Efendimiz’in döktü¤ü teri inci tanesine benzetmesi’onun dilinin sanatlı
bir kullanımı oldu¤unu gösterir.44 Arap dilini maharetle kullanmasının
yanında Arap fliirini de çok iyi bildi¤i, Lebid’in birçok beyitini, Kâ’b b.
Mâlik’in hemen bütün kasidelerini, Hassân b. Sâbit ve Abdullah b. Re-
vâha’nın manzumelerini hafızasında saklad›¤› kaynaklarda ifade edil-
mifltir. Kur’an ve hadisin anlafl›lması için oldu¤u kadar Arap dili
bakımından da fliirin önemine iflaret ederek, ‘çocuklarınıza fliir ö¤retiniz
ki dilleri tatlansın’derdi.45

f. Siyasî ve Savaflçı Kiflili¤i: Dönemindeki kadınlara göre toplum-
sal hayat içinde aktif olarak yer alan Hz. Âifle savafllarda da görev alm›fl
ve Ümmü Süleym ile birlikte kuyulardan su taflım›fltır.46 Peygamberi-
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miz’in vefatından sonra kendisinin yerine Hz. Ali’yi bırakt›¤›na dair
birtakım iddialar çık1m›fltı. Bunun üzerine Hz. Âifle babasının hilâfeti-
ni destekleyerek kendisinin eflinin hastal›flında ve ölümünde yanında ol-
du¤unu ama hiç böyle bir fley ondan duymad›¤›nı ifade etmesi bu iddia-
ların önünü kesmifltir.47 Yine bu âlime kadının yönetimde de sözünün
geçti¤i, babasının hastal›flında ondan yerine geçecek birini belirlemesi-
ni istemesi göstermektedir.48 Hz. Osman’ın icraatlarından rahatsız olan-
lar Hz. Âifle’ye baflvurarak onunla istiflare etmifller, kendisinin de zaten
onun yönetimine birçok elefltirisi olmufltur.49 Onun halife seçimlerinde
etkili oldu¤unu babasına olan deste¤inden bilen Hz. Ömer de onun gö-
rüfllerine önem vermifltir. Ayrıca akıllı bir kadın olan Ümmü’l Mü’mi-
nûn’un Hz. Osman’ın halife seçilmesinde kurulan flûrada bulunması ve
görüflünü bildirmesi istenmifltir.50 Muaviye ile de daima diyalog içinde
oldukları, Annemiz tarafından elefltirilen yönlerinin oldu¤u bilinmekle
birlikte ona insanların de¤il; Allah’ın rızasını kazanmaya çal›flmasını
içeren bir nasihat mektubu gönderdi¤i kaynaklarda mevcuttur.51

Hz. Âifle’nin ilim dünyasına katkılarının yanında dikkat çekici bafl-
ka kayda de¤er birçok özelli¤i vardır. Döneminde bir vaize, ö¤retmen
koltu¤una oturmufl, sahabeler arasında bazı konuları etkileyici sunu-
muyla ele alm›fl, mektupla sorulan sorulara da cevap vererek52 o döne-
min yazıflmalı e¤itim sistemini kurmufltur. Bu ö¤retmenlik görevini uy-
gulamalı anlatımlarla da yerine getirdi¤i olurdu. Kölesi Sâlim’e abdest
almayı ö¤retmesi bunun bir örne¤idir.53 Toplumsal dayan›flmanın insan-
lar için gerekli oldu¤unu bilen bir kifli olarak o duyarlılı¤ı ve cömertli-
¤iyle paylafl›mcıydı. Bir gün evine gelen tüm parayı insanlara da¤ıtmıfl,
iftar vakti gelince kendisine yafl ve ekmek getiren hizmetçisi Ümmü
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47 Yrd. Doç. Dr. Harun Reflit Demirel, “Hz. Âifle ve Siyâset”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ‹la-
hiyat Fakültesi Dergisi, 3, 2000, s. 125.

48 Demirel, “Hz. Âifle ve Siyâset”, s. 129.

49 Sevde ‹la, Hz. Âifle ve Peygamber Sonrası Siyasî Hayattaki Rolü, Yüksek Lisans Tezi,
Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009, s. 29.

50 ‹la, Hz. Âifle ve Peygamber Sonrası Siyasî Hayattaki Rolü, s. 75.

51 ‹la, Hz. Âifle ve Peygamber Sonrası Siyasî Hayattaki Rolü, s. 100.

52 Mediha Aynacı, Hz. Âifle’nin ‹çtihadında Takip etti¤i Usûl, Yüksek Lisans Tezi, ‹stanbul:
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001, s. 20.

53 Reflit Haylamaz, Hazreti Âifle Mü’minlerin En Mümtaz Annesi, ‹zmir: Iflık Yayınları,
2009, s. 419.



Zerre ona da¤ıttıklarından bize de ayırsaydın diyerek sitem etmifltir.54

Hz. Âifle, cesur kiflili¤iyle be¤enmedi¤i tutumlar karfl›sında tavrını net
olarak ortaya koyardı. Hz. Osman’ın bir fetvası sırasında içeri giren Ab-
dullah b. Mes’ûd’a kara böcek diye hitap etti¤ini duyan Annemiz Hz.
Osman’a Resûlullah’ın arkadaflına bu flekilde konuflmaması gerekti¤ini
o kalabalık içerisinde tembih etmiflti.55

Sonuç ve De¤erlendirme

‹slâm’ın nazil oldu¤u zaman ve co¤rafya dikkate alınd›¤›nda o dö-
nemin kadınlarının sosyal hayattan daha çok soyutllanm›fl oldukları afli-
kârdır. Zaten ‹slâm siyasî, sosyal, flahsî tüm konularda yeni bir bafllan-
g›cın adı olmufl, toplum düzenini bafltan afla¤› etkilemifl ve yeni bir dev-
letin kurulmasında da¤›nık güçleri birlefltirerek bir nevi bir teflkilatlan-
mayı sa¤lam›fltır. Sistemin bafltan kuruldu¤u böyle bir ortamda dahi Hz.
Âifle’nin kendisini bu denli yetifltirmifl olması takdire flayan bir durum-
dur. Onun, döneminde gerek siyasî gerekse sosyal olarak bir otorite ol-
ması o günün toplumunda aktif ve hâkim olarak yer almasına neden ol-
mufl, ayrıca bayan olması yönüyle Arap toplumundaki kadına olan yan-
l›fl bak›fl açısını de¤ifltirerek ‹slâm’ın kadınlar hakkındaki anlay›fl›nın
yerleflmesinde önemli bir etkisi olmufltur. Onun arac›l›¤› ile gelen va-
hiyler kadının sosyal statü bakımından yükselmesine katkıda bulunmufl-
tur. ‹fk Hadisesi’nde ahlâklı olmanın önemi bir nevi gösterilmeye çal›-
fl›lm›fl, iftiranın hem toplumsal hem de flahsî etkileri ortaya koyulmufl-
tur. Onun buradaki sabrı ise tüm Müslümanlara güzel bir örnektir. Bu
olaydan kaynaklı inen âyet ve yine Hz. Âifle’ye ba¤lı olarak nâzil olan
teyemmüm ayeti kendisinin Müslümanlar arasında altın yıldızlı bir ko-
numa getirmifltir. Kur’ân-ı Kerîm’i kelimelerle sınırlamam›fl, hayatına
uygulayarak canlı örnek makamında karfl›mıza çıkarm›fltır. Olaylara yo-
rumu, ‹slâm aile hukukunun oluflmasına katkıları, efller arası iletiflimin
ve sevginin ö¤retilmesi, aile iliflkileri vs. üzerine rivâyetleri dinimizin
temel pratiklerinin biz Müslümanlara aktarılmasında büyük önem arz
etmektedir.
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54 Nilgül Öztürk, Hz. Âifle ve Tefsir ‹lmindeki Yeri, Yüksek Lisans Tezi, fianlıurfa: Harran
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007, s. 7.

55 Yrd. Doç. Dr. Harun Reflit Demirel, Hz. Âifle ve Siyâset, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ‹lahi-
yat Fakültesi Dergisi, 3, 2000, s. 133.
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“‹SLÂMÎ ‹L‹MLER‹N Ö⁄RET‹LMES‹NDE

KADININ ROLÜ: HZ. PEYGAMBER VE

HULEFÂ-Y‹ RÂfi‹DÎN DÖNEM‹”

FATMANUR KALAN

(ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹ 4. SINIF Ö⁄RENC‹S‹)

Girifl

‹slâmiyet, kadın ve erkek tüm Müslümanların ilimle meflgul ol-
masını tavsiye etmifltir. “Allah-u Tealâ’dan en çok korkanlar âlimler-
dir”1 ayeti nazarınca ilimle meflgul olmak dinî bir hüviyet arzetmekte-
dir. Bu gerçekten hareketle sayısız Müslüman âlimler yetiflmifl ve yetifl-
tirilmifltir. Nitekim kadınlar da bu ilim faaliyetlerinde erkekler kadar
önemli bir yer teflkil etmifltir.

Çal›flmamızın amacı vahyin bafllang›cından itibaren Asr-ı Saadet’te
kadınların dini ö¤renme ve ö¤retme çabalarına dikkat çekmektir. Bu
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farkındal›flı daha net vurgulamak için e¤itim ve ö¤retim faaliyetlerinde
öne ç›km›fl birkaç isim zikredilmifl ve bu isimlerle ilgili tarihsel bilgiler
sunularak toplumsal fonksiyonlarına ›fl›k tutulmufltur.

Çal›flmanın kapsamı Hz. Peygamber ve Hulefâ-yi Râflidîn devirle-
riyle sınırlandır›lm›fltır. Ancak e¤itim ve ö¤retim faaliyetlerini kesin
çizgilerle ayırmak mümkün olmamaktadır. Çünkü Hz. Peygamber dö-
neminde e¤itim ve ö¤retime katkı sa¤layanlar aynı zamanda Hulefâ-yi
Râflidîn devrinde de rol almaktadır. Bu sebepten dolayı çal›flmamızda
bölümlenmeye gitmeden tarihsel süreklili¤i göz önünde bulunduran bir
metot takip edilmifltir.

Asr-ı Saadet’te ‹slâmî ‹limlerin Ö¤retilmesinde Kadının Rolü

‹nsanl›¤›, içinde bulundu¤u cehalet çukurundan çıkarmak için bun-
dan on dört asır evvel Kur’ân-ı Kerim‘in ilk emri “oku” olmufltur. ‹lk
emirden son emre kadar Kur’ân-ı Kerim’in her hitabı tüm insanl›¤› mu-
hatap alm›fl ve aralarında herhangi bir ayrımcılık gözetmemifltir. ‹n-
sanlık ailesinin birer parçası olan kadın ve erkek her ikisi de Allah’ın
kulu olması bakımından, gerek yarat›l›fl gerekse hak ve sorumluluklar
açısından birbiriyle müsavi durumda oldu¤u görülmektedir. ‹bn
Hazm’ın “Hz. Peygamber hem erkeklere hem de kadınlara gönderilmifl-
tir. Yüce Allah’ın hitabı, aynı flekilde hem erkeklere hem de kadınlara
yöneliktir. Bu hitapları, açık bir nass veya icma olmadıkça erkeklere
tahsis edip kadınları d›flarda bırakmak caiz de¤ildir.” ifadesiyle ‹slâm’ın
kadına bak›flının nasıl oldu¤u konusunda bizlere ›fl›k tutmufltur.2

Asr-ı Saadet döneminde Müslüman kadınlar, Kur’an’ın hitabını ak-
tüele geçirerek sosyal hayatta gücü yetti¤i ölçüde erkeklerle birlikte ‹s-
lâm davetine koflmufl, hicreti göze alm›fl, harpten korkmayıp savafllara
kat›lm›fl, yaralılara yardım etmifl, ibadet hayatında erkeklerle birlikte
aynı mekanlarda bulunmufl, Cuma namazına, bayram ve cenaze namaz-
larına kat›lm›fl, Arafat’ta vakfe yapm›fl, Kâbe’yi tavaf etmifl, zarûret du-
rumunda erkeklere imamlık dahi yapm›fltır; ilmî hayatında ise ‹slâm
âlemine de¤erli âlim flahsiyetler kazand›rm›fl, ta ki erkek âlimlere ders
verecek ölçüde kendilerini yetifltirmifllerdir.3
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Hz. Peygamber’in kendisine vahyedilen Kur’an âyetlerini kadın-er-
kek ayrımı yapmadan herkese ulaflt›rma çabası içinde oldu¤u, takip et-
ti¤i tebli¤ faaliyetlerinden anlafl›lmakta olup “Kur’an, Resulullah’a in-
di¤i zaman O, önce onu erkeklere sonra da kadınlara okurdu.”4 rivâye-
ti sünnette kadınların dini bilgileri edinme hususuna ›fl›k tutmaktadır.
Bu rivâyetten hareketle dini bilgilerin elde edilmesinde kadın erkek
ayrımı olmad›¤›, kadınların toplum içerisinde oldu¤u, dini sohbetlere
katıld›¤› ve ilim meclislerinden elde ettikleri bilgileri sonraki nesillere
aktararak e¤itim ve ö¤retime katkı sa¤ladıkları tarihi vâkıâdır. Ancak
kadın konusunda bilinenlerin bilinmeyenlerden az oldu¤unu söyleye-
rek, kadınların üzerinde duraca¤›mız e¤itici fonksiyonunu içeren çal›fl-
maların asgarî düzeyde oldu¤unu ifade etmek durumundayız.

Hanım sahabîler, bilgi nakli hususunda üzerlerine düflen tebli¤ vazi-
fesini hakkıyla yerine getirmifl, vahiy sürecinde ve sonraki dönemlerde
pasif bir durufl sergilememifllerdir. Bunun en açık örne¤i Hz. Peygam-
ber’e gelerek kendileriyle ilgili sorular sorarak hüküm bildirmesini iste-
melerinde görebiliriz. Hatta hanımlar bazen âyetlerin daha detaylı
açıklanmasına bazen de âyetin nüzûlüne sebebiyet teflkil edebilmifllerdir.

Hz. Peygamber ile çok rahat konufltukları ve çokça soru sorduk-
larını5 göz önünde bulundurdu¤umuzda vahyi kayna¤›ndan ö¤renme fle-
refine nail olan hanım sahabiler arasında otorite kabul edilen, Hz. Pey-
gamber’in en önemli ö¤rencilerinden biri olan, ‹slâm’ın do¤ru bir flekil-
de nakledilmesine çok büyük katkıları olan, insanların en bilgilisi kabul
edilen6 Hz. Âifle ilk olarak zikretmemiz gereken isimdir. Kadının daha
çok annelik ve ev idaresi gibi alanlarda e¤itilmesi ve sözünün geçmesi
gerekti¤ini söyleyen zihniyete karfl› böyle olmad›¤›nı gösteren en açık
örnektir. Kendisi dönemin bütün ilimleriyle ilgilenmifl, Kur’an tarihine
ve Kur’an’ın açıklanmasına katkılarıyla bir müfessir, en çok hadis nak-
ledenler arasında yer almakla dikkate flayan bir muhaddis, ilk üç halife
döneminde fetvâ makamı7 haline gelecek seviyede bir fakih, Cemel Va-
kası’nda yapt›¤› konuflmayla etkili bir hâtibe, neseb, tarih, tıp, astrono-
mi, fliir alanlarında da kendini yetifltirmifl bilge bir flahsiyettir.
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7 ‹bn Sa’d, Tabakât II, 375.



Hz. Peygamber’i çok yakından tanıd›¤› ve onunla çokça vakit geçir-
di¤i için Hz. Peygamber’in sünnetiyle ilgili yanl›flları düzeltmede
önemli bir gayret sarf etmifltir. Yanl›¤› kim yaparsa yapsın elefltirmek-
ten korkmayıp ‹slâm dünyasında tenkit fikrinin geliflmesine katkı sa¤la-
m›fltır. Hadis rivâyetinde otorite kabul edilen muhaddisleri ve halife ol-
du¤u sırada Hz. Osman’ı tenkit etmesi bu özgüveni göstermektedir.8

Öyle ki Hz. Âifle’nin yapt›¤› tenkit ve düzeltme çal›flmalarını müstaki-
len konu edinen çal›flmalar yap›lm›fltır.9

Hz. Âifle için de¤inmemiz gereken bir di¤er husus yetifltirdi¤i tale-
beleridir. Hz. Âifle’nin hanım ö¤rencilerinin sayısı altm›fltan fazladır.
‹kinci asra damgasını vuran büyük âlimler Hz. Âifle’nin kız ö¤rencile-
rinde hadis nakletmifllerdir. Bu isimler arasında öne çıkan isimler Am-
re binti Abdurrahman, Hz. Âifle’nin kardeflinin kızları, Hafsa ve Esma
binti Abdurrahman b. Ebi Bekir, Ayfle binti Talha’yı sayabiliriz. Hz. Âi-
fle’nin erkek ö¤rencileri ise iki yüz kifliden fazladır. Bu ö¤rencilerin ba-
fl›nda Hz. Âifle’nin ye¤eni, Esma binti Ebi Bekir’in o¤lu olan Urve ge-
lir. Kendisi aileden biri oldu¤u için teyzesinden en çok yararlanan tale-
be olmakla birlikte güvenilir bir muhaddis, büyük bir hukukçu ve tarih-
çi oldu¤u bilinmektedir.10

Hz. Ömer ve Hz. Osman gibi büyük sahabilerin Hz. Âifle’ye baflvur-
du¤u ve ondan bilgi aldıkları rivâyet edilmektedir. Ebû Hureyre, Abdul-
lah b. Ömer, Abdullah b. Abbas, Ebû’l Mûsel-Eflârî gibi sahabiler bafl-
ta olmak üzere Hz. Âifle’den hadis rivâyet edenlerin 200 kifliden fazla
oldu¤u zikredilmektedir.11

fiunu belirtmeliyiz ki Hz. Âifle’nin bu derece bilgili olmasında, ‹s-
lâm’ın do¤ru bir flekilde aktarımında zirve bir isim olmasında ö¤renim
ça¤›nda olması, zekili¤i ve özverisinin rolü oldu¤u kadar Hz. Peygam-
berin efli olması hususu da önemli bir yere sahiptir. Hz. Peygamberin
e¤itim ve ö¤retim faaliyetlerine efllerinden bafllad›¤›nı söylemek bu
noktada yanl›fl olmasa gerektir. Çünkü Mescid-i Nebevi’ye bitiflik oda-
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ları birer medrese fonksiyonu görmüfl, e¤itim ve ö¤retimin merkezine,
vahye yakınlıkları dinî esasların tebli¤inde rol almalarına vesile olmufl-
tur. Hz. Peygamber’e sorulan soruları ve alınan cevapları Peygamberin
eflleri de dinledikleri için bilgilerini arttırdıklarını söyleyebiliriz. Ayrıca
Müslüman kadınların Hz. Peygamber’e sormaya çekindikleri hususlar-
da baflvurdukları Peygamber eflleri, bu sayede kendilerini yetifltirme
fırsatı elde etmifllerdir. Bu noktada zikretmemiz gereken bir isim de
Ümmü Seleme’dir (h.61)

Ümmü Seleme’nin Hz. Peygamber ile evlenmesi, zekili¤i ve ö¤ren-
me arzusu onun dini konularda bilgi sahibi olmasına sebep olmufl ve ‹s-
lâm’a e¤itim ve ö¤retime katkı sa¤layarak ‹slâm’ı en iyi bilenler
arasında ismi zikredilir olmufltur. Kendisi Hz. Peygamber’e sordu¤u so-
rularla anlayamad›¤› hususlara açıklık getirtmifl, hem kendini bilgilen-
dirmifl hem de di¤er Müslümanlar bilgilerini aktararak ‹slâm’ın daha iyi
anlafl›lmasına hizmet etmifltir.

Ümmü Seleme’nin Kur’an muhtevasına vâkıf oldu¤u Hz. Peygam-
ber’e yöneltti¤i sorulardan anlafl›lmaktadır. Kadınlarla ilgili konuların
ayetlerde geçmedi¤ini fark ederek “Erkeklerin Kur’an’da adı geçti¤i gi-
bi kadınların adı geçmiyor” serzeni¤ini Hz. Peygamber’e ilettikten son-
ra Hz. Peygamber’in bir gün mimberde “Ey ‹nsanlar, Allah Teala buyu-
ruyor ki; Do¤rusu Müslüman erkeklerle, Müslüman kadınlar… (Ahzab
33/35) âyetini okuyuflunu duyarak kendisini de âyete muhatap al-
m›fltır.12 Bu vâkıa Ümmü Seleme’nin vahyi anlamaya yönelik çabasının
örneklerinden sadece birisidir.

Ümmü Seleme, âyetlerin nüzul sırası ile ilgili bilgiler vermifl13 mü-
teflâbih âyetler hakkında Hz. Peygamber’e çokça sorular sormufl14 Hz.
Peygamber’in Kur’ân-ı Kerim’i okuyufl flekli ve Kur’an’da okudu¤u su-
reler ile ilgili nakillerde bulunmufl, kelime açıklamalarında bulunmufl15

vakf ve ibtida kâidesi dikkate alınmad›¤›nda mânânın de¤iflece¤ine da-
ir bilgiler vererek daha sonraki âlimlerin görüfllerinin flekillenmesine
katkı sa¤lam›fltır. Sadece teorik bilgi vermekle kalmayıp pratik bilgiler
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12 Serpil Baflar, Kur’an’ın ‹lk Kadın Yorumcuları, ‹stanbul: ‹z Yayıncılık, 2011, s. 56.

13 Serpil Baflar, Kur’an’ın ‹lk Kadın Yorumcuları, s. 33.

14 Serpil Baflar, Kur’an’ın ‹lk Kadın Yorumcuları, s. 87.

15 Serpil Baflar, Kur’an’ın ‹lk Kadın Yorumcuları, s. 122-123.



vererek, uygulama ile sorunun kalıcı bir flekilde açıklı¤a kavuflmasını
sa¤lam›fltır.16 Ku’rân tarihine yapt›¤› katkı ile Hz. Peygamber’in sözle-
rini ya da hayatından kesitleri sunarak âyetlerin ilgili bölümleri için tef-
sir malzemesi sa¤lam›fltır.

Ümmü Seleme fıkıh içerikli âyetlerden bahsederken fıkıh temelli
terimleri kullanarak açıklamalar yapan, âyette belirtilmeyen hususa ek
hükümler getiren ve bu bilgileri di¤er hanımlara aktaran, uygulama flek-
lini açıklı¤a kavuflturan bir flahsiyettir. (Detay için 123-133) Devrinde
kadınlarla ilgili konularla yakından ilgilenerek bilgisini artt›rm›fl ve Hz.
Peygamber’den sonra da görüflüne baflvurulan bir fetvâ makâmı haline
gelmifltir. Kadının özel halleri, kadın-erkek iliflkileri, kadının giyimi,
Hz. Muhammed devri kadınların mescide devamları konusunda Hz.
Peygamber’den gördüklerini ve i¤ittiklerini sonraki nesillere aktar-
m›fltır.

Ümmü Seleme 378 hadis rivâyet ederek en çok hadis rivâyet eden
hanımlar arasında Hz. Âifle’den sonra ikinci sırayı alm›fltır. Âyet ve ha-
dislerin yanl›fl anlafl›lmasını önleyen ve yanl›flları düzeltme gayreti içe-
risinde bulunan Hz. Âifle’ye destek vermifl ve kendisi de aynı çaba içe-
risinde olmufltur. Hz. Âifle’nin kendisinden daha bilgili oldu¤u husus-
larda kendisine sorulan soruları Ümmü Seleme’ye yönlendirdi¤i ve
Ümmü Seleme’nin de ihtilaflara çözüm buldu¤u kaynaklarda yer al-
m›fltır. Hz. Peygamber’in ashabından bir grup insanın, isim vermek ge-
rekirse Abdurrahman ve Hz. Ömer’in Ümmü Seleme’den bazı bilgiler
aldıkları da kaynaklarda karfl›mıza çıkmaktadır.17

Ümmü Seleme‘nin kadın ö¤rencilerinin bafl›nda kendi kızı Zeynep
gelmektedir. Zeynep Medine’de ilim kayna¤› olarak önemli hizmetler-
de bulunmufltur.18 Onun hakkında “Zamanının kadınları arasında dini
en iyi bilen kadındır” ifadesi kaynaklarda yer alm›fltır.19 Kendisi, anne-
si ve aynı zamanda hocası Ümmü Seleme’den ö¤rendiklerini sonraki
nesillere aktarm›fltır. Hz. Âifle’nin ö¤rencisi Urve b. Ez-Zübeyr de Zey-
nep’ten hadisler nakletmifltir. Ümmü Seleme’nin erkek ö¤rencileri

‹slâm Medeniyetinin Yap› Tafllar› IV I 195

16 Serpil Baflar, Kur’an’ın ‹lk Kadın Yorumcuları, s. 48.

17 Rıza Savafl, Hz Muhammed Devrinde Kadın, s. 127-131.

18 Rıza Savafl, Raflid Halifeler Devrinde Kadın, s. 101.

19 Rıza Savafl, Hz Muhammed Devrinde Kadın, s. 128.



arasında önemli isimler bulunmaktadır: Güvenilir bir alim oldu¤u ve
çok hadis bildi¤i rivâyet edilen Süleyman b. Yesar (h.107), devrinde bü-
yük alimlerden biri olan Saib el-Müseyyeb (h.94) Abdullah b. Abdir-
rahman b.Ebi Bekr, Ümmü Seleme’nin kardefli Amir, fıkıh ve hadis ko-
nusunda güvenilir bir alim oldu¤u nakledilen Ebu Seleme b. Abdirrah-
man b. Avf (h.94) devrinde Medinelilerin imamı Ebu Meymune ve çok
hadis bildi¤i ve güvenilir bir kifli oldu¤u rivâyet edilen Abdullah b. Ra-
fi bu isimler arasındadır.20

‹slâm’ın sonraki nesillere aktarılması için e¤itim ve ö¤retim faali-
yetlerine katkı sa¤layan sahabi kadınlardan zirve isimler olan Hz. Âifle
ve Ümmü Seleme’den sonra yine Hz. Peygamber’in hanımları arasında
Meymune binti el-Haris (h.49) zikredilmelidir. Kendisinden 76 hadis
nakledilmifltir.21 Meymune’den gelen hadislerin ço¤unun ye¤eni Abdul-
lah b. Abbas tarafından nakledildi¤i kaynaklarda yer almaktadır. Örne-
¤in Buhârî, içine fare düflen ya¤ konusunda Hz. Peygamber’in verdi¤i
fetvâyı ‹bn Abbas, Meymune’den nakletmifltir. Abdullah’ın, teyzesi
Meymûne’nin yanına gitti¤i ve onun evinde kald›¤› böylelikle Hz. Pey-
gamber’i yakından izleme fırsatı yaklad›¤› da anlafl›lmaktadır. Meymû-
ne’nin bir di¤er ye¤eni olan, kız kardefli Berze’nin o¤lu Yezid b. el-Es-
lem güvenilir bir âlim ve çokça hadis rivâyet eden bir flahsiyet olarak
teyzesinden hadis nakletmifltir.22

Hz. Peygamber’in hanımlarından olması hasebiyle Hz. Hafsa’nın
(h.41/45) da ilim alanında özellikle Kur’an tarihinde dikkat çekici bir
öneme sahip oldu¤u bilinmektedir. Medine’de Kur’an’ı ö¤reten hanım
sahabiler arasında Hz. Âifle ve Ümmü Seleme’nin yanında Hz. Haf-
sa’nın da ismi zikredilir.23 Hz. Âifle, Ümmü Seleme ve Hz. Hafsa’nın
kendilerine ait Kur’an nüshalarının oldu¤unu dikkate alarak tefsirin
yazı ile kaydedilmesinde aktif rol oynamıfllardır.24

Hz. Ömer’in Kur’an’ın ilk nüshasını Hz. Hafsa’ya emanet etmesi
Hz. Hafsa’nın bilgelifli ve güvenilirli¤i ile açıklanabilir. Hz. Hafsa’nın
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20 Rıza Savafl, Hz Muhammed Devrinde Kadın, s. 131.

21 H. Mehmed Zihni, Meflarihu’n-Nisa, sad. Bedrettin Çetiner, fiamil Yayınevi, 1982, c.II,
s. 244.

22 Rıza Savafl, Hz Muhammed Devrinde Kadın,, s. 131-132.

23 Serpil Baflar, s. 38.

24 Serpil Baflar, s. 42-43.



yazı yazmayı Hz. Peygamber devri kadınlarından flifa binti Abdillah
vasıtasıyla ö¤rendi¤i bilinmektedir.25 Okuma yazma bilen Hafsa binti
Ömer’den altmıfl kadar hadis rivâyet edilmifltir.26 Çokça hadis rivâyet
eden ve iyi bir hukukçu oldu¤u bilinen Abdullah b. Ömer’in kız karde-
fli Hafsa’dan hadis ald›¤› kaynaklarda yer almaktadır.27

Hz. Peygamber’in hanımlarından olup hadis rivâyet eden bir isim-
lerden biri de Ümmü Habibe binti Ebi Sufyan (h.44)’dır. Kendisi Hz.
Peygamberden altmıfl befl hadis rivâyet etmifltir.28 Ondan kızı Habibe,
kardeflleri Muaviye ve Utbe, Zeynep bint Ebi Seleme, azatlı kölesi
Ebu’l Cerrah gibi râviler hadis alm›fltır.29 Ümmü Habibe, Habeflistan’da
kiliselerle ilgili izlenimlerini Hz. Peygamber’e anlatarak kabirleri mes-
cid haline getirenlerin ahiretteki durumlarıyla ilgili hadisin söylenmesi-
ne vesile olmufltur.30

Hz. Peygamberin hanımlarından olan Zeyneb binti Cahfl’tan (h.20)
11, Safiyye binti Huyey’den (v.50) 10 hadis nakledilmifltir.31

Hz. Peygamber’in hanımlarının dini bilgileri aktarmadaki gayretle-
ri göz ardı edilmeyecek bir gerçektir. Bununla birlikte Hz. Peygam-
ber’in soyunu devam ettiren Hz. Fatıma da hadis rivâyet etmede önem-
li bir isimdir. Kendisinden 18 hadis rivâyet edilmekle birlikte tüm ha-
disler Kütüb-i Sitte’te yer alm›fltır. Hz. Ali, Hz. Hasan ile Hüseyin, Hz.
Âifle, Ümmü Seleme, Enes b. Mâlik ve baflkaları kendisinden rivâyet-
lerde bulunmufllardır.32

Hz. Peygamber ailesi d›fl›nda sahabi hanımların Hz. Peygamber’den
ö¤rendiklerini ve müflahade ettiklerini aktarma hususunda sorumluluk
bilinciyle hareket etmifl ve dini bilgilerin sonraki nesillere ulaflmasına
katkı sa¤lam›fllardır. Hz. Peygamber’e do¤rudan ya da dolaylı olarak
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25 Rıza savafl, “‹slâm’a Göre Kadının Toplumdaki Yeri”, ‹slâm Iflı¤ında Kadın, TDV
Yayınları, s. 97.

26 Meflarihu’n-Nisa, I, s. 207.

27 Rıza Savafl, Hz Muhammed Devrinde Kadın, s. 133.

28 Aynur Uraler, “Ümmü Habibe”, D‹A, ‹stanbul 2012, s. 318.

29 Rıza Savafl, Hz Muhammed Devrinde Kadın, s. 132.

30 Aynur Uraler, “Ümmü Habibe”, s. 318.

31 Muhammet Yıldız, ‹bn Hacer Hocaları ba¤lamında Kadın Hadisçiler, s. 23.

32 Yaflar Kandemir, “Fatıma”, D‹A, ‹stanbul 1995, s. 219-220.



sorular sorarak zamanla ortaya çıkan problemlerin çözümünde rol oyna-
m›fllardır. Hayre binti Ebi Hadra el-Eslemi di¤er adıyla Ümmü’d-Derdâ
bu gayret içerisinde olan hanım sahabilerden birisidir. Gerek Hz. Pey-
gamber’den gerek efli Ebu’d-Derda’dan birçok hadis ezberleyip rivâyet
etmifltir.33 Zeki ve bilgili bir kadın olmasıyla birlikte hadis ve di¤er ko-
nularda bilgi sahibi oldu¤u ve ilmin yayılmasını sa¤lad›¤›nı söylenile-
bilir. Emevî halifesi Abdulmelik b. Mervan’ın efllerinin e¤itim ve ö¤re-
timi için Ümmü’d-Derdâ’yı özel hoca olarak evine getirtti¤i ve Üm-
mü’d-Derdâ’nın da Hz. Peygamber hakkında bu kadınlara bilgiler ver-
di¤i kaynaklarda yer almaktadır.34

Ensar kadınlardan olup ‹slâm’ı Medine d›fl›na taflıyan bir isim Üm-
mü Atiyye (h.70). Hz. Peygamber ile diyalo¤u çok iyi olan Ümmü Atiy-
ye Hz. Peygamber devrinde kadın cenazeleri yıkayanlardan biridir. Teç-
hiz ve tekfin konusunda ashab ve daha sonraki nesillere bilgiler aktar-
m›fltır. ‹slâm dinini iyi yorumlayan kadın sahabilerdendir.35 Basra’ya
giderek orada ‹slâm’ı ve Hz. Peygamber’i tanıtm›fltır. Enes b. Malik,
Muhammed b. Sirin, Hafsa binti flirin gibi isimler Ümmü Atiyye’den
hadis alm›fllardır.36

Hz. Ebu Bekir’in efli olan ve kendisinden 60 hadis nakledilen Esma
binti Ümeys de önemli bir isimdir. Hz. Peygamber’in huzurunda ald›¤›
derslerle ilimde yüksek bir mevkiye eriflmifltir. Devrinde önemli âlim-
lerden olan ve yukarıda ismi geçen Urve b. Zübeyr ve Said b. Müsey-
yeb gibi allimler kendisinden hadis nakletmifllerdir. Rüya tabiri konu-
sunda söz sahibi oldu¤u ve Hz. Ömer’in rüya tabirleri konusunda ken-
disine baflvurdu¤u kaydedilmifltir.37

Raflid Halifeler devrinde sahabi kadınların yetifltirdikleri kadın ö¤-
renciler ‹slâm kültürüne büyük katkıda bulunmufllardır. Ümmü Sele-
me’nin azatlı kölesi Hayre meflhur âlim Hasan el-Basri’nin annesidir.
Hayre, Ümmü Seleme’den hadis rivâyet etmekle birlikte kadınlara
kıssalar anlatarak vaizelik yetene¤ini ortaya koymufltur.38
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33 Meflarihu’n-Nisa, I, s. 86.

34 Rıza Savafl, Hz Muhammed Devrinde Kadın, s. 133

35 Zekeriya Güler, “Atiyye”, D‹A, ‹stanbul 2012, s. 314.

36 Rıza Savafl, Hz Muhammed Devrinde Kadın, s. 134.

37 Rıza Savafl, Hz Muhammed Devrinde Kadın, s. 134.

38 Rıza Savafl, Raflid Halifeler Devrinde Kadın, s. 102. 



Bu noktaya kadar isimlerine yer verdi¤imiz hanım sahabiler, dini
bilgilerin aktarılmasında tart›fl›lmaz bir hizmet ve gayret sarfetmifllerdir.
Ancak bu ilmî faaliyet yalnızca bu isimlerle sınırlı de¤ildir. ‹smini zik-
retmedi¤imiz ve ‹slâm’a hizmet etmifl daha pek çok hanım sahabi bu-
lunmaktadır. Yukarıda verilen örnek isimler kadınların ilmî faaliyetlere
ne denli katkı sa¤ladıklarına, ne tür bir rol üstlendiklerine ve bu rolü
nasıl yerine getirdiklerine ›fl›k tutacak mahiyettedir.

Sonuç

De¤iflimin toplumsal hayatın her aflamasında görüldü¤ü vahiy süre-
ci ve ilk asır, hanımlar için önemli bir dönemdir. Câhiliye devrinin yan-
l›fl tutumundan sonra kendisini Allah’ın karfl›sında bir kul, sosyal hayat-
ta bir flahsiyet olarak görebilen kadın bu yeni dönemin gerekliliklerini
ö¤renme, uygulama ve ö¤retme yoluna gitmifltir. Sosyal hayatın içinde
olan kadın, toplu e¤itimlere kat›lm›fl, Cuma ve bayram namazlarına ifl-
tirak etmifl, Hz. Peygamber’in mescitte inen ayetleri tebli¤ ve tefsir edi-
¤ini dinlemifl ve hatta Hz. Peygamber’den kendilerine gün tahsis etme-
sini isteyerek e¤itim ve ö¤retim konusunda pasif ve taklitçi bir tutum
sergilememifllerdir. ‹lim merkezi olan mescitlerden uzak durmam›fl, bu-
ralardan aldıkları bilgileri evlerine taflıyarak çocuk yetifltirmifl, ilmin da-
ha sonraki nesillere aktarılmasında zincire birçok halka eklemifllerdir.

Müslüman kadınlara örnek bir model olmayı baflaran Ümmehâtu’l-
Müminin Hz. Peygamber’in yakın takipçileri olarak pek çok konunun
aydınlanmasına ve di¤er kuflaklara aktarılmasına vesile olmufltur. ‹hti-
yaç duyan herkesin baflvurdu¤u ilim dan›flmanları olarak uzun yıllar
toplumda önemli bir yere sahip olmufllardır. Hz. Peygamber ile aynı
çatıyı paylaflmaları onların dini bilgileri edinmelerinde, ilim hayatında
önemli isimler olmalarında en büyük etkendir. Edindikleri bilgileri di-
¤er hanım sahabilere aktarmada köprü görevi görmüfl ve böylelikle ‹s-
lâm’ın ilk kadın ö¤retmenleri olmufllardır. Hanımların bu fluur ile hare-
ket etmeleri ‹slâmî ilimler adına pek çok bilginin günümüze ulaflmasını
sa¤lam›fltır.

Vahye muhatap olma gibi önemli bir sorumlulu¤un bilincinde olan
ve bu fluurla hareket eden di¤er hanım sahabiler ‹slâm’ın ilk yıllarında
zorlu yaflam koflullarına ra¤men dinlerini ö¤renme ve yaflama konusun-
da tereddüt göstermemifllerdir. Vahyi do¤ru anlama hususunda Hz. Pey-
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gamber’in dilinden dökülen sözlere, yapt›¤› uygulamalara dikkat kesil-
mifl, bir araya geldiklerinde müzakereler yapm›fl, içinden çıkamadıkları
durumlarda Hz. Peygamber’e ya da hanımlarına müracaat etmifllerdir.
Soru-cevap fleklinde ilerleyen bu süreç pek çok ihtilafın çözülmesine te-
mel teflkil etmifltir.

Hz. Peygamber’in eflleri ve di¤er hanım sahabilerin, taraflarınca ye-
tifltirilen âlim ve alîme flahsiyetlerin ‹slâmî ilimlere yaptıkları katkı,
kadının e¤itim ve ö¤retim faaliyetleri içerisinde etkin bir rol üstlendi¤i-
nin en büyük göstergesidir. Net bir ifadeyle söylersek kadın, Asr-ı Saa-
det ve akabindeki dönemde e¤itici fonksiyonuyla “özne” olmayı bafla-
rabilmifltir.

Hatice SAL‹MO⁄LU

Sayın KALAN’a bu güzel katkılarından dolayı teflekkür ediyoruz.
Sıradaki tebli¤cimiz ‹sa GÜCEYÜZ. Kendileri Atatürk Üniversitesi ‹la-
hiyat Fakültesi Arap Dili ve Belâgati Anabilim Dalı araflt›rma görevli-
si. Aynı zamanda ‹lahiyat Araflt›rmaları Merkezi Arap Dili ve Belâgati
Araflt›rma Grubu mezunudur. Konusu ‹slâmî ‹limlerin E¤itim-Ö¤reti-
minde Kadınların Yeri: Emevî-Abbâsiler Dönemi.
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“‹SLÂMÎ ‹L‹MLER‹N E⁄‹T‹M-Ö⁄RET‹‹NDE

KADINLARIN YER‹: EMEVÎ-ABBASÎ DÖNEM‹”

‹SA GÜCEYÜZ

(ATATÜRK ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹
ARAP D‹L‹ VE BELÂGAT‹ ABD ARAfiTIRMA GÖREVL‹S‹

‹LAH‹YAT ARAfiTIRMALARI MERKEZ‹
ARAP D‹L‹ VE BELÂGAT‹ ARAfiTIRMA GRUBU MEZUNU)

Emevî ve Abbâsilerde Kadın Açısından E¤itim-Ö¤retime Genel

Bir Bak›fl

‹lim tahsil etmek her Müslüman erkek ve kadına farzdır.

‹slâm dini; kadın-erkek bütün Müslümanların ilimle, e¤itim-ö¤re-
timle ifltigal etmelerini teflvik etmifltir. Bu ba¤lamda birçok ayet ve ha-
dis zikredilebilir.1 Bu anlay›fl›n sonucu olarak, gerek erkek gerekse
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1 (Resulüm) De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu (Zümer/9), Kulları arasında Alla-
hu Teala’dan en çok korkan âlimlerdir (Fatır/28), Bilmiyorsanız zikir ehline sorun
(Nahl/43), ‹lim talep etmek her Müslümana farzdır (‹bn Mace, Mukaddime, 17), Ali-
min abide üstünlü¤ü, benim sizlere olan üstünlü¤üm gibidir (Tirmizi, ‹lim, 19), Kim ilim
tahsil etmek için çıkarsa, dönünceye kadar Allah yolundadır (Tirmizi, ‹lm, 2). Bu ve ben-
zeri mealdeki ayet ve hadisler ço¤altmak mümkündür.



kadınlar çaba sarf etmifllerdir. Nitekim kadınlar da e¤itim ve kültür
alanında önemli bir yer iflgal etmifllerdir.

Çal›flmamızda ‹slâmî ve gayr-i ‹slâmî olan ilimler gibi bir
sınıflandırılmaya gidilmemifltir. ‹slâm nazarında bütün ilimlerin
kıymetli ve kutsal oldu¤una inanılarak, temel ‹slâm bilimleri baflta ol-
mak üzere yeri geldikçe di¤er disiplinlere de atıfta bulunulmufltur.

‹slâm kültür ve medeniyeti tarihinde kadınlar; ilim, edebiyat, kültür,
sanat, siyaset gibi alanlarda önemli rol oynam›fllardır. Bununla beraber
hanımların icra ettikleri bu fonksiyonları konu edinen çal›flmalar
azınlıkta oldu¤u gibi bu alan çal›flılmaya ve gün yüzüne çıkarılmaya
muhtaçtır.2

Araflt›rma konusu ile ilgili yeterli sayıda kaynak bulunmaması bizi
konunun sınırlarını genifl tutmaya sevk etti. Ancak alanla ilgili daha
sınırlı ve ayrıntılı çal›flmaların yapılaca¤› kanaatindeyiz.

Kadını bütün yönleriyle ele almak bir tebli¤ boyutunu aflaca¤›ndan
biz kadını e¤itim-ö¤retimdeki fonksiyonu baflta olmak üzere bazı yön-
leriyle ele alaca¤›z. Ayrıca araflt›rmamızın sınırları itibari ile Endülüs
Emevîleri’ndeki kadının yerine de de¤inmeyece¤iz.3 Araflt›rmamız bü-
yük ölçüde kronolojiye riâyet etmekle birlikte bibliyografik bir çal›flma
özelli¤i taflımamaktadır. Dolayısıyla bizim bu çal›flmada Emevîler ve
Abbâsiler devrinde temeyyüz etmifl bütün kadınları zikretmemiz müm-
kün de¤ildir. Ancak alanda hissetti¤imiz bu tarz kronolojik ve bibliyog-
rafik eserlerin telifine ihtiyaç aflikârdır.

Emevîler ve Abbâsiler devrindeki ilim anlay›fl› her ne kadar bütün-
lük arz etse de biz ayrı ayrı yer vermeye çal›fltık.

Arap kadını, gerek Emevî gerekse Abbâsi devrinde hürriyetten ge-
nifl ölçüde istifade etmifllerdir. Râflid Halifeler devrinde hanımlar toplu-
mun içinde olurlar, halifelerin hutbelerini, Hz. Ali, Abdullah b. Abbas
ve di¤erlerinin ilmî konuflmalarını dinlerlerdi. Bu gelenek büyük oran-
da Emevî ve Abbâsi devrinde de devam etmifltir.4
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Emevîler Devri’nde Kadının E¤itim-Ö¤retimdeki Rolü

Emevîler, Hulefâ-yi Râflidîn’den sonra H. 29-113/ M. 661-750
yılları arasında hüküm süren ilk ‹slâm hanedanıdır. Konumuzun rahat
anlafl›lması açısından Emevî tarihinin ve halifelerinin kısaca belirtilme-
sinin faydalı olaca¤› kanaatindeyiz. Sufyâni kolundan gelen halifeler: I.
Muaviye b. Ebi Sufyan (41/661), I. Yezid b. Muaviye (60/680), II. Mu-
aviye b. Yezid (64/683). Mervâni kolundan gelen halifeler: I. Mervan b.
Hakem (64/684), Abdülmelik b. Mervan (65/685), I. Velid b. Abdülme-
lik (86/705), Süleyman b. Abdülmelik (96/715), Ömer b. Abdülaziz
(99/717), II. Yezid b. Abdülmelik (101/720), Hiflam b. Abdülmelik
(105/724), II. Velid b. II. Yezid (125/743), III. Yezid b. I. Velid
(126/744), ‹brahim b. I. Velid (126/744), II. Mervan b. Muhammed
(127-132/744-750)’dir.5

Emevîler döneminde ‹slâm toplumu; dinî, co¤rafî, etnik, kültürel ve
ekonomik büyük de¤iflikliklere u¤ram›fltır. Dolayısıyla buna ba¤l› ola-
rak sosyal ve gündelik hayat eski birtakım özelliklerini muhafaza et-
mekle beraber, gözle görülür bir de¤ifliklik yafllanm›fltır. Sosyal hayatta
yaflanan bu de¤ifliklikler toplumun her kesimini belirli oranda etkilemifl-
tir. Toplumun yarısını oluflturan kadınlar da bu durumdan en çok etki-
lenenler arasında olmufltur.6 Ancak Kur’ân-ı Kerim’in kadına vermifl
oldu¤u de¤erin ve Hz. Peygamber’in kadınla ilgili uygulamalarının
Emevîler devrinde de devam etti¤ini söylemek mümkündür.

Emevîler devrinde ilmî hareketin a¤›rl›k merkezini dinî ilimler ve
bu ilimlerle yakından ilgili olan ‹slâm tarihi teflkil ediyordu. Bunun yanı
sıra tıp ve kimya gibi önceki milletlerden alınan ve “Ulûmu’l-evâil” de-
nilen alanlarda da tercüme faaliyetleri ve müstakil çal›flmalar vardı.
Arap fliiri Emevîler zamanında dinî, siyasî ve sosyal geliflmelerden etki-
lenerek yeni yönelimler kazlanm›fltır. Dinî konularda faaliyetler Kur’an
ve Hadis ekseninde sürdürülmüfltür. Emevîler devrindeki âlimler, hoca-
larından aldıkları kıraat ilmini de sistemlefltirmifllerdir. Abdullah b. Ab-
bas’ın öncülü¤ünde bafllayan tefsir çal›flmaları sürdürülmüfltür. Hadisle-
rin yazılması, tedvini ve tasnifi Emevîler devrinde gerçekleflmeye bafl-
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lam›fltır. Kelâm açısından da itikadî tartıflmaların bafllad›¤› devirdir.
Felsefe, astronomi, tıp ve kimya gibi ilimlere ait eserlerin tercüme edil-
mesi yoluyla, ‹slâm kültürünün yabancı ilim-kültür ürünleriyle tan›fl-
ması yine bu döneme rastlar.7

Emevîler devrinde flehirleflmeye paralel olarak kadınların sosyal ha-
yattaki etkileri kısmen de olsa azalm›fltır. Ancak bu; kadınların her fley-
den tamamı ile el etek çektikleri, kendi kabuklarına çekildikleri mâ-
nâsına gelmemelidir. Bu de¤iflimin yaflanmasında toplumdaki ataerkil
düflünce yapısının da etkili oldu¤u söylenebilir.

Emevîler zamanında Arap kadınlarından fıkıh, hadis rivâyeti, fetvâ,
edebiyat (dil, fesahat, belâgat), tarih, nesep, harp ve siyaset ilminde te-
mayüz edenler vardı. Bunların bafl›nda Cemel Vakası’nda ordu komu-
tanl›¤› yapan Mü’minlerin annesi Hz. Âifle gelmekteydi. Hz. Âifle’nin
kız kardefli Abdullah b. Zübeyr’in annesi de (Esma binti Ebubekir) dö-
nemin meflhur hanımefendilerindendir. Bu hanım hadis rivâyeti, fleceat
ve cömertli¤i ile meflhurdur.

Arap kadını ordu ile savafla girer, savafl tekniklerini ö¤renir ve ö¤-
retirdi. Bu bilgiler Emevîler devrinde kadının savafl ve siyaset ilimleriy-
le yakından ilgili oldu¤unu göstermektedir. ‹kri¤e binti Ukrufl da döne-
min meflhur kadınlarındandır. Nitekim Hz. Ali ile Hz. Muaviye
arasındaki savafla kat›lm›fl ve orduyu Muaviye aleyhine teflvik etmifltir.
Bu dönemde yine kadınlara flehirler, askeri karargâhlarda özel kale ve
müstahkemler tahsis edilirdi.8

Emevîler zamanı meflhur kadınlardan biri de, 3. halife Velid b. Ab-
dülmelik (86/705)’in hanımı Ümmü’l Benin’dir. Fesâhati, belâgati, ze-
kâsı, kuvvetli ikna gücü ve ileri görüfllülü¤ü ile flöhret bulmufltu. Velid
b. Abdülmelik’in sarayında önemli bir yeri vardı. Öyle ki, Halife Velid,
bazı önemli devlet ifllerinde kendisiyle istiflâre ederdi.9

Hz. Ali’nin o¤lu Hüseyin’in kızı olan Seyyide Sükeyne de, asrının
en zarif ve en güzel ahlâklı kadınları arasındadır. Bir gün huzurunda Ce-
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rir, Ferazdak, Küseyyir ve Cemil gibi meflhur flairlerin toplant›¤› esna-
da; Sükeyne, bu flairlerden her birinin fliirini de¤erlendirip tenkid etmifl,
sonra onlardan her birine 1.000 dirhem bahflifl vermifltir.

Edebiyat, Câhiliye günleri ve ‹lm-i nücum’da öne çıkan kadınlardan
biri Âifle binti Talha b. Ubeydullah’tır. Hiflam b. Abdülmelik’in huzu-
runa çıkt›¤› bir gün; halife kendisine, geliflinin maksadını sorunca flu
karfl›l›¤› verdi: “Gökyüzü ya¤murunu tuttu, Sultan ise hakları engelle-
di” Bunun üzerine Halife “Ona haddini bildirece¤im” dedi ve Emevîle-
rin ileri gelenlerine haber göndererek, Âifle’nin kendi yanında oldu¤unu
ve gece karfl›lıklı sohbet yapacaklarını haber verdi. Toplantı esnasında;
Arapların bafllar›ndan geçen önemli olaylara, Arap fliiri ve Arap kabile-
leri arasında meydana gelen savafllara dair her ne söz konusu edilmifl ise
Âifle bu konularda kendisinden daha üstün oldu¤unu gösterdi. Aynı za-
manda her do¤an ve batan yıldızın ismini hemen söylüyordu. Onun bu
yetene¤ine hayret eden Hiflam; “ Birinci hususta bilgi sahibi olmanı
yadırgamıyorum, fakat yıldızlar hakkındaki bilgini nereden aldın?10 di-
ye sordu. Bunun üzerine Âifle flu flekilde cevap verdi: “Onu teyzem Âi-
fle’den aldım.” Bunun üzerine Hiflam, kendisine 10.000 dirhem verilme-
sini emretti ve Medine’ye geri gönderdi.10

Yukarıdaki bilgiler göstermektedir ki o dönemin kadınları tek bir
alanda yetiflmekle kalmam›fl adeta ansiklopedik birer âlim olmufllar,
kendilerini birçok alanda yetifltirmifllerdir. Nitekim Âifle binti Talha b.
Ubeydullah’ın “ilm-i nücum” denilen astroloji ilmine vukûfiyeti bunu
açık bir flekilde ortaya koymaktadır.

Abbâsiler Devrinde Kadının E¤itim-Ö¤retimdeki Rolü

Abbâsiler devrinin ilk zamanları, ‹slâm kültür ve medeniyetine
damgasını vuran çok önemli bir dönemdir. ‹slâm âleminde çeflitli mües-
seler ve ilimler bu devirde flekillenmifl, zamanla geliflerek modern Av-
rupa medeniyetinin do¤masında da etkili olmufltur. Filolojik, dinî, sos-
yal ve tabii ilimler alanındaki ilk çal›flmaların bir kısmı Emevîler dev-
rinde bafllam›fl olmakla birlikte, bu çal›flmaların sistemli bir flekilde ele
alınarak müstakil birer ilim dalı haline gelmesi Abbâsiler devrinde ol-
mufltur.
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Dönemin tarihi ve halifeler hakkında özet bilgi vermek kanaatimiz-
ce faydalı olacaktır. Burada Mısır Abbâsi halifeleri ile ilgili bilgi verme-
yece¤iz. 750- 1258 arasında hüküm süren hanedanın halifeleri ve tarih
aralıkları ise flu flekildedir: (Seffah (Ebu’l Abbas) 750 - 754), (Mansur
754 - 775), (Mehdi 775 - 785), (Hadi 785 -786), (Harun Reflid 786 -
809), (Emin 809 - 813), (Memun 813 - 833), (Mutasım 833 - 842),

(Vasık 842 - 847), (Mütevekkil 847 - 861), (Muntasır 861 - 862),
(Mustain 862 - 866), (Mutaz 866 - 869), (Muhtedi 869 - 870),
(Mutemid 870 - 892), (Mutezid 892 - 902), (Mûktefî 902 - 908),
(Muktedir 908 - 932), (Kahir 932 - 934), (Râdî 934 - 940), (Mut-
taki 940 - 944), (Mustekfi 944 - 946), (Mutî 946 - 974), (Tâi 974
- 991) (Kadir 991 - 1031), (Kaim 1031 - 1075), (Muktadî 1075 -
1094), (Mustazhir 1094 - 1118), (Mustarflid 1118 - 1135), (Ra-
flid 1135 - 1136), (Muktafî 1136 - 1160), (Mûstencid 1160 - 1170),
(Mûstezî 1170 - 1180), (Nâsır 1180 - 1225), (Zâhir 1225 - 1226),
(Mustansır 1226 - 1242), (Mustasım 1242 - 1258).11

Abbâsiler’in ilk dönemi baflta olmak üzere kadınlar, kendilerine su-
nulan hürriyetten genifl ölçüde yararllanm›fllardır. Bu asırda kadınlar,
bilgi ve kültür bakımından yüksek bir seviyeye ulaflm›fllar, Harun Reflid
ve Me’mun devirleri baflta olmak üzere fliirler nazmetmifller, erkeklerle
münâzaralara girmifllerdir.12

Abbâsiler devri de Emevîler devrinde oldu¤u gibi kadınlar
açısından ilmî hareketlerin oldukça yo¤un yafland›¤› bir dönemdir. Ha-
dis ilmi baflta olmak üzere edebiyat, fıkıh, belâgat, ilm-i siyaset ve harp
ilimlerinde meflhur olan hanımefendiler mevcut idi. Harun Reflid dev-
rinde kurulan Beyt’ül-Hikme gibi büyük ilim müesseselerinden
kadınların da istifade ettiklerini söylemek, kanaatimizce bilim d›fl› ol-
masa gerektir.

Halife Mehdi’nin hanımı ve Hâdi ile Reflid’in annesi Hayzuran gi-
bi kadınlar devlet ifllerinde aktif idiler. Yine aynı flekilde Harun Re-
flid’in hanımı ve Emin’in annesi Zübeyde Hanım devlet ifllerinde etkin
bir nüfuza sahipti.13
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Zübeyde Hanım 186/802 yılında hac ibadeti için Mekke’ye gitti¤in-
de Mekkelilerin içme suyu açısından sıkıntı çektiklerini müflahede et-
miflti. Bunun üzerine hazinedârını ça¤ırttı ve ülkenin çeflitli yerlerinden
mühendis ve iflçilerin toplanmasını istedi ve flöyle emretti: “Bir kazma
vuruflun sana bir dinara mal olsa bile buraya su getirmeye çal›fl” dedi.
Mühendisler heyetler halinde Mekke’ye geldiler, bölgedeki kaynakları
incelediler ve Huneyn vadisindeki bir su gözesini be¤enip buradan Ha-
rem-i flerife su getirdiler. Dolayısıyla Beytullah suya kavuflmufl oldu.
Bu su bugün dahi Mekke’ye akmaya devam etmektedir.

Zübeyde Hanım aynı zamanda kültürlü ve bilgili bir flairdi. Mektup-
larını, ço¤u kez kocası Harun Reflid’e fliir beyitleri halinde gönderirdi.
O¤lu Emin’in öldürülmesi üzerine, Halife Me’mun’a gönderdi¤i meflhur
kasîdesi; onun fliir, edebiyat, bela¤at ve siyasette ne kadar yüksek bir ko-
numa ulaflt›¤›nı göstermektedir.14 O kasîdenin bazı beyitleri flu flekildedir:

O, en iyi soydan gelmifl en üstün liderdi,

O, minbere çıkanların en üstünüydü,

Öncekilerin ilminin varisi ve iftihârıydı,

Hâlbuki Melik Me’mun Ümmü Ca’fer’den do¤mufltur,

Ey Amcam o¤lu sana bu kasîdeyi yazarken gözlerim yafl akıtıyordu.15

Sonuç itibariyle, genel olarak bütün ‹slâm tarihinde oldu¤u gibi
özelde de Emevîler ve Abbâsîler devrinde kadınlar ‹slâmî ilimler
alanında; hadisten tefsire, fıkıhtan edebiyata, fliirden belâgata, astrono-
miden tıp bilimlerine kadar birçok sahada etkin rol oynam›fllardır. An-
cak kadınların ‹slâmî ilimler alanındaki rolleriyle ilgili sistematik çal›fl-
maların olmay›flı bu sahada daha fazla çal›flma yapılmasının gereklili¤i-
ni gözler önüne sermektedir.
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“‹SLÂMÎ ‹L‹MLER‹N E⁄‹T‹M-Ö⁄RET‹M‹NDE

KADINLARIN YER‹: ENDÜLÜS DÖNEM‹”

OSMAN CURUK

(ATATÜRK ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹ 3. SINIF

(‹LAMER ‹SLÂM TAR‹H‹ VE SANATLARI ARAfiTIRMA GRUBU Ö⁄RENC‹S‹)

Girifl

‹slâm dünyasının önemli kültür merkezlerinden biri olan Endülüs’te
e¤itim hareketi, ‹spanya’nın fethinden sonra bu co¤rafyaya gelen din
adamları ile bafllam›fl ve daha sistemli bir hal alarak devam etmifl, hila-
fet döneminde ise zirveye ulaflm›fltır. Böylece Endülüs’te yüksek ve öz-
gün bir ilmi seviye oluflmufltur. Bu yüksek ilmi seviyenin oluflmasında
halkın her kesiminin ve özellikle devlet idarecilerinin büyük katkısının
oldu¤u kabul edilmektedir. Endülüs miladi X. ve XI. asırlarda temelle-
rini Halife III. Abdurrahman’ın (ö. 350/961) att›¤› ve o¤lu II. Hakem (ö.
366/976) döneminde devam eden ilmi kalkınma sayesinde, ilim ve sa-
natta zirve noktaya ulaflm›fltır.1 Özellikle hilafet döneminde Endülüs’te-
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ki okur-yazar oranı Avrupa ve di¤er bölgelere göre çok daha yüksektir.2

Ülkenin baflkentinde ve di¤er bölgelerinde kurulan küttâb (ilkokullar),
medreseler, açılan kütüphaneler ve bunların sahip oldu¤u kitaplar Endü-
lüs’ü bölgenin e¤itim merkezi yapm›fltır. Endülüs’ü e¤itim alanında
yüksek seviyeye ulaflt›ran di¤er etkenler ise, bu ilmi faaliyetlerin sade-
ce küttâblarda ve medreselerde de¤il hükümdarların saraylarında, evler-
de, halka açık mesire alanlarında ve camilerde de yapılıyor olmasıdır.
Bunun yanında baflkent Kurtuba’nın; Ba¤dat, fiam, Kahire, Fas, Kayra-
van gibi ilim ve kültür merkezleriyle rekabet halinde olması da Endü-
lüs’teki ilmi seviyeyi art›rm›fltır. Bu ilerlemenin bir sonucu olarak En-
dülüs özellikle de Kurtuba, ‹slâm dünyası ve Avrupa’dan birçok ö¤ren-
ci için cazibe merkezi olmufltur. Endülüs’teki bu ilmi hareketlilik Hilâ-
fet’in yıkılıp Müslümanların küçük devletçikler halini almasından son-
ra da kesintisiz olarak devam etmifltir.3

Endülüste E¤itim ve E¤itim Kurumları

Endülüs’te e¤itimin en önemli ba¤l›¤›n›din e¤itimi oluflturuyordu ve
bu dini e¤itimin bir hedefi vardı. Mehmet Özdemir, Endülüslü düflünür-
lerin e¤itimin temel hedefinin insanı dünya ve ahiret hayatında mutlu
kılacak bir yapıya kavuflturmak oldu¤unu ifade ettiklerini belirtmifltir.
Bunun sonucu olarak Endülüs’te dinin temel hedefleri e¤itimin de temel
hedefini oluflturuyordu.4 Nitekim Endülüs’te e¤itim Kur’ân ö¤retimi ve
dini dersler ile bafllıyordu. Bu e¤itim genellikle küttâblarda (ilkokul),
mescitlerde, muallimlerin evlerinde, e¤er özel e¤itim ise ö¤rencilerin ev-
lerinde yapılıyordu. Fakat Endülüs’te di¤er ‹slâm bölgelerinden ayrı ola-
rak Kur’ân e¤itiminin yanında Arapça gramer dersleri veriliyor ve küçük
fliir parçaları ezberletiliyordu. Daha sonraki aflamada ise e¤itime ilim
halkalarında devam ediliyor ve bu ilmi halkalar genelde mescit, cami ve-
ya hocaların evlerinde yapılıyordu. Bu aflamada müfredat artırılıyor ve
bu müfredatta kıraat, tefsir, fıkıh, hadis gibi dini ilimler tarih, edebiyat,
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matematik, tıp, astronomi, felsefe ve co¤rafya gibi sosyal ilimler okutu-
luyordu. Üçüncü ve son aflamadaki e¤itimi ise ilim yolculukları (rahalâ-
tu’l-‘ilm) teflkil ediyordu ve bu yolculuklar ülke içinde yapılabildi¤i gibi
ülke d›fl›na da gerçeklefltirilebiliyordu. Bu ilmi seyahatler di¤er Müslü-
man ülkelerindeki birikimlerin Endülüs’e aktarılmasına ve Endülüs’teki
birikimin de di¤er Müslüman ülkelere ve özellikle de ortaça¤ Avru-
pa’sına tafl›nmasına büyük ölçüde katkıda bulunmufltur.5

Burada bahsetti¤imiz e¤itim sistemi tamamen halka açık ve gönül-
lülük esasına dayanıyordu. Halkın her kesiminden insanlar bu e¤itim-
den faydalanabiliyordu.

Endülüs’te Kadının Sosyal Statüsü Ve E¤itimi

Endülüs toplumunda kadınlar sosyal hayata aktif bir flekilde
katılıyorlar, erkeklerle kar›fl›p onlarla aynı ortamları paylaflabiliyorlardı.
‹slâm dünyasının di¤er bölgelerine göre Endülüs’te kadınların daha faz-
la hak ve özgürlü¤e sahip oldu¤u, düflüncelerini özgür bir flekilde rahat-
ça dile getirebildikleri anlafl›lmaktadır.6 Bunun sonucu olarak kadınlar
Endülüs toplumunda yeterince e¤itimden faydallanm›fl ilim, edebiyat,
siyaset alanlarında ve çeflitli sanat dallarında kendilerini ispatlam›fl-
lardı.7 Yukarıda da bahsetti¤imiz gibi halkın her kesiminin katılabildi¤i
ve tamamen ücretsiz olan bu e¤itim faaliyetlerinden kız çocukları da ya-
rarlanabiliyordu.

Kaynaklarda e¤itim faaliyetlerine kat›lm›fl 116 kadının listesi veril-
mektedir.8 el-Makkarî (ö. 1041/1632) Nefhu’t-Tîb adlı eserinde Endü-
lüs’teki kadın flairlere dair bir bölüm ay›rm›fl ve bu flairlerin en az erkek-
ler kadar iyi fliir yazdıklarından hayranlıkla bahsetmektedir.9 Bunun
yanında ‹bn Arabî (ö. 638/1239) el-Futûhâtü’l- Mekkiyye adlı kitabında
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5 Özdemir, Endülüs Müslümanları, s. 147-148.

6 Roziah Sidik, “The Role And Contrubition Of Women In Andalusian Muslim Civilizati-
on”, Australian Journal of Basic and Applied Science, VII, 2013, s. 323.

7 fiahabettin Ergüven, “Ana Hatlarıyla XI. Yüzyılda Endülüs’te Sosyal Hayat”, ‹stem, XIV,
2009, s. 150.

8 Maria Luisa Avila, “Women in Andulusi Bographical Sources”, Writing The Feminine
Women in Arab Sources, ed. Manuela Marin & Randi Deguilhem, New York: I.B.Tau-
ris, 2002, s. 156.

9 Asma Asfaruddin “Poetry And Love The Femininne Contrubition In Muslim Spain”, ‹s-
lâmîc Studies, XXX:2, 1991, s. 157.



Endülüs co¤rafyasında yaflayan birçok kadın hocasını zikretmektedir.10

Yine Maria Luisa Avila yazm›fl oldu¤u makalede Endülüs’te ilim faali-
yetlerinin içinde bulunmufl kadınlardan bahseden yazarların kitap liste-
sini vermifltir.11 Elimizdeki bu bilgilerden yola çıkarak Endülüs’te
kadınların e¤itim faaliyetlerinden yeterince yararllanm›fl oldu¤unu gö-
rüyoruz.

di¤er bir konu ise Endülüs’te e¤itim gören kadınların sosyal statü-
sünün ne oldu¤udur. Kaynaklardan edindi¤imiz bilgilere göre a¤›rl›klı
olarak idareci kesim veya zengin ailelerin kızlarıyla beraber köle ve ca-
riye statüsündeki kadınların da azımsanmayacak kadar e¤itim ald›¤›nı
görüyoruz.12

Bu kadınların hangi alanlarda e¤itim aldıkları da üzerinde durul-
ması gereken bir konudur. ‹smi zikredilen bu kadınların ço¤u edebiyat
alanında e¤itim görmüfllerdi, fakat bunun yanında Kur’ân, fıkıh, hadis,
gramer, tarih, aritmetik, ferâiz ilmi, kelâm ilmi gibi alanlarda da çal›fl-
m›fllar ve bu bilgilerini baflkalarına da aktarm›fllardır.13

Endülüs’te kadının e¤itimi erke¤inki kadar rahat gerçekleflmedi¤i
ve bu yüzden farklı yöntemlerin ortaya çıkt›¤› görülmektedir.14 Kay-
naklarda geçen 116 kadından tamamı e¤itimini erkekler gibi rahat bir
flekilde ve onlarla beraber almam›fltır.15 Bunlardan 21 tanesi e¤itimleri-
ni evlerinde babaları, eflleri, dedeleri veya erkek çocukları gibi yakın ak-
rabalarından do¤rudan alm›fltır.16
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10 Bu kadın hocalar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz; Hülya Küçük, “Anne Nûr el-Ensâriy-
ye’den Âlime-i Hicaz Fahru’n-Nisâ Bint Rüstem’e: Muhyiddîn ‹bn Arabî’nin Çevresinde-
ki Hanımlar”, Tasuvvuf, XXIII-2, 2009, s. 204-215.

11 Maria Luisa Avila, Women in Andulusi Bographical Sources, s. 153.

12 fiahabettin Ergüven, “Ana Hatlarıyla XI. Yüzyılda Endülüs’te Sosyal Hayat”, ‹stem, XIV,
2009, s. 148

13 Roziah Sidik, “The Role And Contrubition Of Women In Andalusian Muslim Civilization”,
s. 323.

14 Maria Luisa Avila, “The Structure Of The Family In Andalus”, The Structure of Al- An-
dalus, ed. Manuela Marin, Hamshire: Ashgate Publishing, 1998, s. 476.

15 Bu kadınların ayrıntılı tasnifi için bkz. Roziah Sidik, “The Role And Contrubition Of Wo-
men In Andalusian Muslim Civilization”, Australian Journal of Basic and Applied Scien-
ce, 7, 2013, s. 323.

16 Maria Luisa Avila, “Women in Andulusi Bographical Sources”, s. 155.



Maria Luisa Avila yakın akrabalarından ders alan kadınların bir lis-
tesini flöyle vermektedir. Bu kadınlardan:

12 tanesi sadece babası

2 tanesi kocası

1 tanesi babası, efli ve erkek kardefli

1 tanesi babası ve büyükbabası

1 tanesi babası, büyükbabası ve amcası

1 tanesi sadece büyükbabası

3 tanesi efendileri ile beraber çal›flm›fllar.17

On sekiz kadının aile d›fl›nda bir hocadan ders ald›¤›, bunlardan befl
tanesinin derslere yine yakın akrabalarının eflli¤inde girdi¤i, geriye ka-
lan on iki kiflinin e¤itiminin ise bir yabancı hoca gözetiminde, dönemin
flartlarından farklı olarak, perde arkasından ald›¤› anlafl›lmaktadır.18 Ör-
ne¤in el-Meriye’de Ebû ‘Amr ed-Dânî’nin (ö. 444/1053) Kur’ân ders-
lerine katılan Reyhâne’nin bir perde arkasından derslere devam etti¤i,
hocasının perdeye bir sopa ile vurması okumaya ba¤lama veya durma
anlamlarına geldi¤i belirtilmektedir.19 Ümmü’l-Hasan bt. Ebî Livâ’nın
da dönemin ünlü hadis âlimi Bakî b. Mahled’den özel ders ald›¤›, Ba-
kî’nin ona haftanın bir gününü ayırd›¤› nakledilmektedir.20

Endülüs’e Gelen Yabancı Ö¤renciler

Endülüs’teki bu e¤itim sistemi sadece ‹slâm dünyasından de¤il Av-
rupa’nın birçok bölgesinden ö¤renciler için cazibe merkezi olmufl ve
Avrupa’daki birçok devlet bizzat e¤itim için ö¤renci göndermifltir. Ge-
len bu heyetler arasındaki kız ö¤rencilerin varl›¤› dikkat çekicidir. fiim-
di bu heyetlerden kısaca bahsetmek istiyoruz;
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17 Maria Luisa Avila, “Women in Andulusi Bographical Sources”, s. 155.

18 Maria Luisa Avila, “Women in Andulusi Bographical Sources”, s. 155.

19 Maria Luisa Avila, “Women in Andulusi Bographical Sources”, s. 156.

20 Maria Luisa Avila, “Women in Andulusi Bographical Sources”, s. 155. Ayrıca kızlarının
e¤itimi için özel olarak kadın hoca veya cariye tutan varlıklı ailelerden bahsedilmekte-
dir. Bkz. fiehabettin Ergüven, “Ana Hatlarıyla XI. Yüzyılda Endülüs’te Sosyal Hayat”, ‹s-
tem, 14, 2009, s. 148.



312/924 yılında Fransa kralı VI. Lui’nin gönderdi¤i 700 kifliyi bu-
lan heyette kız ö¤renciler de bulunmaktaydı ve bu heyete kral VI. Lu-
i’nin dayısının kızı prenses Elizabeth baflkanlık ediyordu.21 ‹ngilte-
re’nin Wels eyaletinden gelen heyete ise Kral George’nin kardeflinin
kızı prenses Duban baflkanlık ediyordu. Kral George’nin Halife III. Hi-
flâm’a yazd›¤› mektupta, gönderilen ö¤rencilerin e¤itim için gönderildi-
¤ini ve bunun için halifeden yardım iste¤ini belirtmifltir. Halife III. Hi-
flâm cevabında ise gelen bu ö¤rencilerle ilgilenilece¤ini ve masraf-
larının beytü’l-mâlden karfl›lanaca¤›nı söylemifltir.22 Bavyera kralının
gönderdi¤i heyet 215 kız ve erkek talebeden oluflmaktaydı. Gelen bu
ö¤renciler Endülüs’teki enstitülere da¤ıtıldılar. Bu ö¤renciler enstitüler-
de sosyal ilimler ve fen ilimleri ö¤renerek memleketlerine dönmüfller-
dir. Bu heyetten üç tane kız ö¤renci ‹slâmiyet’i kabul ederek Müslüman
olmufl ve Endülüs’ün ileri gelenleriyle evlenmifllerdir. Bunun gibi ‹tal-
ya, Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika’dan e¤itim için gönderilen bir-
çok kız ö¤renci Endülüs’te e¤itimini tamamladıktan sonra Müslüman
olmufl ve Endülüs’te hizmet etmifllerdir. Bunlar arasında Belçika pren-
sesi Maria Gobje, ‹ngiltere’den rahibe Janet Simpson, Hollanda prense-
si Svetta gibi pek çok önemli kifliler bulunmaktaydı.23

Kadınların Çal›flma Alanları

Endülüs’te e¤itimlerini tamamladıktan sonra kadınların sosyal ha-
yatta çal›flma imkânını rahatça bulabildikleri görülmektedir. Bu alanlar-
dan en önemlisi yine e¤itim alanı oluyordu. E¤itim alanının d›fl›nda mü-
zisyen, sekreter, kâhin, kitap koleksiyoncusu, flair olarak çal›flma im-
kânı bulmufllardır.24

Maria Luisa Avila Endülüs’te ö¤retmen olarak çal›flan on bir
kadından bahsetmekte, bu kadınlardan dört tanesinin kendi ailesine ders
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21 Selim Taha et-Tekrîtî, “Avrupalılar ‹lim Almak ‹çin Endülüs’e Heyetler Göndermifllerdi,”
terc. ‹smail Cerraho¤lu, Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› Dergisi, 7: 75-76, 1968, s. 184.

22 Selim Taha et-Tekrîtî, “Avrupalılar ‹lim Almak ‹çin Endülüs’e Heyetler Göndermifllerdi”,
s. 186.

23 Selim Taha Et-Tekrîtî, “Avrupalılar ‹lim Almak ‹çin Endülüs’e Heyetler Göndermifllerdi”,
s. 186.

24 Roziah Sidik, “The Role And Contrubition Of Women In Andalusian Muslim Civilization”,
s. 323-326.



verdi¤ini, bunların da iki tanesinin o¤luna, bir tanesinin kocasına, di¤e-
rinin ise ye¤enine özel dersler verdi¤ini belirtmektedir.25

Ö¤retmen olarak çal›flan kadınlardan di¤er dördü ise yalnızca
kadınlara ders vermifllerdir. Bu dört kadın ö¤retmenden bir tanesi dev-
let idaresinde bulunan ailede özel olarak çal›flm›fltır ve vefat edince de
yerine iki kızı geçmifltir. Bu kadınlardan en meflhuru ‹bnet Sa’id el-Bel-
lûtî Kurtuba’nın kuzeyinde Los Pedrches’te bir camide inzivaya çekil-
mifl ve bölgenin kadınlarına camide fıkıh, siyer dersleri vermifltir. di¤er
üç kadın ö¤retmen ise kendileriyle hiçbir akrabalık ba¤ı bulunmayan er-
keklere ders vermifltir. Bunlardan biri Kurtuba da yaflamıfl ‹flrâk’tır (ö.
450/1058). ‹flrâk efendisinden gramer ve dil üzerine dersler alm›fl daha
sonra hocasını geride bırakacak kadar ilimde ilerleyerek hocasının yeri-
ne derslere girmeye bafllam›fl ve birçok önemli ö¤renci yetifltirmifltir. di-
¤er kadın ö¤retmen ise Sâra el-Halebîye VII/XIII. yüzyılda yaflam›fl ve
fliirleri sayesinde Maflrib ve Endülüs’te kendisinden övgü ile bahsedil-
mifltir. Kendisine Gırnata’da ders vermesi için izin verilmifltir.

Burada son olarak V/XI. yüzyılda ‹flbiliye (Sevilla)de yaflayan Üm-
mü flureyh’i zikretmek istiyoruz. O erkek ö¤rencilerine Kur’ân dersleri-
ni bir perde arkasından vermifltir. Onun ö¤rencileri arasında ‹yaz b. Bâ-
ki gibi önemli kifliler bulunmaktadır.26 Bu bahsedilen kadın ö¤retmen-
lerden bir tanesinin köle olması dikkat çekicidir ve bize Endülüs’teki
e¤itim ve ö¤retimin herkese açık oldu¤unu göstermektedir. Ayrıca ‹bn
Arabî (ö.638/1239) el-Futûhât adlı kitabında bahsetti¤i kadın hocaların
birço¤undan Endülüs’te ders alm›fltır. Bu kadınlar arasında Fâtıma bt.
‹bn el-Müsennâ (ö. 595/1198), Yâsemîn veya fiems Ümmü’l-Fuka-
râ(ö?), Zeyneb el-’Aliyye, gibi tasavvuf ehli hanımlar bulunmaktaydı.
‹bn Arabî bu kadın hocalarının ilminden yararland›¤›nı vurgulam›fl ve
onları hayırla yâd etmifltir.27

Endülüs’te e¤itimini tamamladıktan sonra yine sosyal hayatta farklı
görevler yapan birçok kadın bulunmaktadır. Bunlardan bazıları flun-
lardır; Reflîde isimli kadın vaize, Endülüs co¤rafyasını dolaflarak vaaz
etmifl ve kadınlara uyarılarda bulunmufltur. Ümmü ‘Amr kendisi Endü-
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25 Maria Luisa Avila, Women in Andulusi Bographical Sources, s. 157.

26 Maria Luisa Avila, Women in Andulusi Bographical Sources, s. 158.

27 Hülya Küçük, “Anne Nûr el-Ensâriyye’den Âlime-i Hicaz Fahru’n-Nisâ Bint Rüstem’e:
Muhyiddîn ‹bn Arabî’nin Çevresindeki Hanımlar”, Tasuvvuf, XXIII-2, 2009, s. 204-215.



lüs’ün tıp alanında meflhur olan Beni Zühr kabilesine mensuptur ve ai-
le mesle¤ini devam ettirmifltir. Onun hastaları arasında erkekler de bu-
lunmaktaydı. Yine II. Hakem, kadın kölelerinden bir tanesini astronomi
ö¤renmesi için dönemin meflhur astronomlarından Süleyman b. Ahmed
er-Rusafî el-Kassâm’ın yanına göndermifltir. ‹smini tespit edemedi¤i-
miz bu kadın üç sene süren e¤itiminin ardından II. Hakem’in sarayında
çal›flmaya bafllam›fltır. Bunun d›fl›nda halife II. Hakem’in kitap topla-
mak için görevlendirdi¤i memurlar arasında kadınların da bulundu¤u,
bu kadınların ülke d›fl›na Ba¤dat, Ma¤rib hatta Bizans’a kadar giderek
nadir el yazması eserler toplad›¤› nakledilmektedir.28 ‹bn Feyyâd’ın
verdi¤i bilgilere göre Kurtuba’nın do¤u mahallelerinde birçok kadın hat
sanatı ile meflgul olmakta ve bunlardan yüz yetmifl tanesi Kur’ân’ı kûfî
yazı ile yazarak geçimlerini sa¤lamaktadır.29

Endülüs Edebiyatında Kadın

Endülüs’te ilmi bir ilerlemenin sonucu olarak fliir alanında müthifl
bir geliflme yafllanm›fl ve bunun sonucunda Endülüs’e has Muvaflflah30

türü fliir ortaya ç›km›fltır. Endülüs’te ilmi alanda oldu¤u gibi edebiyat
alanında da erkeklerin a¤›rl›¤› söz konusu idi, fakat ‹slâm dünyasının
di¤er bölgelerine göre Endülüs co¤rafyasında kadınların edebiyata olan
ilgileri bir hayli fazlaydı.31 Yukarıda zikretti¤imiz gibi el-Mekkarî En-
dülüslü kadın flairlere özel bir bölüm ay›rm›fl ve yazdıkları fliirlere hay-
ranl›¤›nı belirtmifltir.

Endülüslü kadın flairler arasında Hassâne et-Temîmiyye, Ümmü
Sa’d el-Himyeriyye, Emetü’l-Azîz, Ümmü’l-Kirâm, el-Gassâniyye,
Hâfsa er-Rukûniyye,32 Hafsa bt. Hamdûn, Zeyneb el-Mâriyye, Gâye-
tü’l-münâ, Hamdûne bt. Ziyâ ve kardefli Zeyneb, Meryem bt. Ebî Ya-
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28 Roziah Sidik, “The Role And Contrubition Of Women In Andalusian Muslim Civilization”,
s. 326.

29 Roziah Sidik, “The Role And Contrubition Of Women In Andalusian Muslim Civilizati-
on”, s. 323; “Endülüs Emevilerinde Kültürel Faaliyetler”, Do¤ufltan Günümüze Büyük
‹slâm Tarihi, ed. Hakkı Dursun Yıldız, ‹stanbul, ça¤ Yayınları, 1987, s. 483.

30 Muvaflflah: Kadınların omuzdan bele do¤ru sarkıttıkları ve incilerle süslü ku?ak an-
lamına gelen “vi?âh” kelimesinden gelmektedir. A. Yaflar Ocak, “Endülüs Muva??ah-
ları” Nüsha:?arkiyat Araflt›rmaları Dergisi, 2001, c.I-3, s. 111-118.

31 Mehmet Özdemir, Endülüs Müslümanları Kültürel Tarih, s. 282.

32 el-Makkari, Nefhu’t-tîb min flusni’l-Endülüsi’r-Ratîb, tah. Muhammed Muhiyiddin Ab-
dülhamid, Mısır, 1949, cilt V, s. 299-311.



kûb, Âifle el-Kurtubiyye, Hind, efl-fiilbiyye, Esmâ el-Âmiriyye, Üm-
mü’l-Henâ, Muhyâ el-Gırnâtiyye gibi kadın flairler bulunmaktadır.33

Bu kadınların Endülüs co¤rafyasının farklı flehirlerinden olması fli-
irle meflguliyetin sadece büyük flehirlere özgün olmad›¤›nı ülke genelin-
de fliire olan ilgiyi göstermektedir. Ayrıca zikredilen kadınlardan
bazılarının cariye olması Endülüs’te e¤itimin herkese açık ve cariyele-
rin sadece odalık olarak kullanıldıkları fleklindeki algının aksine edebi-
yat ve fliir alanlarında da söz sahibi oldu¤unu anlamaktayız.34 Endü-
lüs’te kadınlar edebiyat alanın da oldu¤u kadar müzik konusunda da söz
sahibi idiler. Özellikle Ziryâb’ın Endülüs’e gelifli ile müzik alanında ge-
liflmeler yafllanm›fltır.35 Onun kurdu¤u müzik okulunda baflta iki kizi ol-
mak üzere birçok kız ö¤renci yetiflmifltir.

Sonuç

Sonuç olarak Endülüs’te kadınlar hayatın her alanında toplumun
içinde aktif olarak rol alm›fl, Endülüs medeniyetinin geliflimine katkıda
bulunmufllardır. Endülüs’te kadınlar Avrupa da yaflayan ça¤dafllar›na
göre daha fazla e¤itim-ö¤retim imkânına sahip olmufllar ve e¤itim-ö¤-
retim faaliyetleri içerisinde aktif rol alm›fllardır.

Endülüs’te e¤itim gören kızların ço¤unlu¤u aristokrat ve varlıklı ai-
lelere mensuptu, fakat yöneticilerin e¤itime verdi¤i destek sayesinde alt
tabakadaki ailelere mensup, e¤itim gören kızların da sayısı azımsana-
mayacak kadar fazla oldu¤u görülmektedir. Kölelerin bile e¤itim faali-
yetlerinden yararland›¤› ve birikimlerini baflkalarına aktard›¤› anlafl›l-
maktadır.
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Enstitüsü ‹slâm Tarihi Anabilim Dalı yüksek lisans ö¤rencisi. Ayrıca
‹lahiyat Araflt›rmaları Merkezi ‹slâm Tarihi ve Sanatları Araflt›rma Gru-
bu mezunudur. Konusu ‹slâmî ‹limlerin E¤itim-Ö¤retiminde Kadınların
Yeri: Osmanlı Dönemi.
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“‹SLÂMÎ ‹L‹M‹LER‹N E⁄‹T‹M-Ö⁄RET‹M‹NDE

KADININ YER‹:OSMANLI DÖNEM‹”

ARZU BEDER

(ATATÜRK ÜN‹VERS‹TES‹ SOSYAL B‹L‹MLER ENST‹TÜSÜ
‹SLÂM TAR‹H‹ VE SANATLARI ABD YÜKSEK L‹SANS Ö⁄RENC‹S‹

‹LAMER ‹SLÂM TAR‹H‹ VE SANATLARI ARAfiTIRMA GRUBU MEZUNU)

Girifl

‹lim, ‹slâm’ın en çok önem verdi¤i konulardan olup; “Oku” emriy-
le inmeye bafllayan Kur’ân, ilme yapt›¤› bu ilk vurguyu, daha sonra “bi-
lenle bilmeyenin bir olmad›¤›nı” beyanla (Zariyât, 39/9) devam ettir-
mifl, düflünme konusunda yapm›fl oldu¤u ısrarlı teflviklerle ilmin hocası
olan insan merakını sürekli faal tutmufl ve bütün bu faaliyetleri, ilim ta-
lebini ö¤reten flu duayla taçland›rm›fltır: “Rabbim, ilmimi arttır.” (Tâ
Hâ, 20/114) ‹lim ö¤renmek kadın erkek tüm Müslümanlara farzdır de-
nilerek, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın da tek bir zümrenin tekelinden de
kurtar›lm›fltır ilim.

‹slâm Medeniyetinin Yap› Tafllar› IV I 219



Hz. Peygamber döneminden bafllayarak diyebiliriz ki ‹slâm’ın ege-
men oldu¤u her dönemde ilmin/e¤itimin içerisinde kadın daimi olarak
rol alm›fltır. Asr-ı saadette fiifa Hatun, Hz. Âifle, Hz. Hafsa, Ümmü Se-
leme, Kerime binti Mikdal, Ümmü Külsüm binti Ukbe, Âifle binti Sa’d
gibi kadın sahabiler ilim talep etmede ve ilmi ö¤retmede faal bir flekil-
de görev alm›fllardır. Hulefâ-yi Râflidîn döneminde ise asr-ı saadetten
pek çok kadın sahabe ismini tekrar saymak mümkündür. Zira bu dö-
nemde; Hz. Âifle, Hz. Hafsa gibi isimler ilimde ve ö¤retilmesinde etkin
rol oynam›fltır. Emevi döneminde dengeler de¤iflse de kadınlar yine il-
mî sahada kendini göstermeye devam etmifllerdir. Sukeyne binti Hüse-
yin bunun örneklerinden sadece biridir. Abbasi döneminde ise durum
Emeviler dönemiyle benzerlikler göstermektedir. Bazı dönemde
kadının ilmî konumunda ziyadeleflmeler görülürken, bazı dönemlerde
ise kadın erkek ayrıflmalarının hatsafaya ulaflt›¤›nı ifade edebiliriz.

Biz ise bu tebli¤imizde Osmanlı Dönemi’nde kadının, ilmin ve e¤i-
tim içerisindeki konumunu ifllemeye çal›flaca¤›z. Osmanlı dönemi
kadınları üzerinden, dönemin kadın e¤itim anlay›fl› Tanzimat öncesi ve
sonrası olmak üzere iki bafll›kta inceleyecek ve e¤itimde nasıl bir yol iz-
lendi¤i üzerinde durmaya çal›flaca¤›z. Tanzimatı ayırt edici unsur ola-
rak seçmemizin temel nedeni, e¤itim dahil pek çok alanda yenileflme fa-
aliyetlerinin bu dönemde gerçekleflmifl olmasıdır. Sonuç olarak tebli¤i-
mizde amaçlad›¤›mız fley; dönemin kadın e¤itimi ve kadınların varsa
e¤itimdeki rollerini ortaya koymak olacaktır.

a. Tanzimat Öncesi (Klasik) Dönem Osmanlı’da Kadın E¤itimi

Osmanlı klasik dönemde e¤itimin temel amacı, Müslümanların bu
dünyada ve öteki dünyadaki selametlerini sa¤lamak ve iyi birer
mü’min/mü’mine olarak yetiflmelerini temin etmek ve bu çerçevede
dinsel bilgilerini pekifltirmektir. Bu bak›fl açısının do¤al bir sonucu ola-
rak e¤itim sahası dinsel alanın bir parçası olarak kabul edilmifltir. Bu
e¤itim sisteminin en büyük parçası ise medreselerdir. Ancak medrese-
deler de kadınların e¤itim gördüklerine flahit olunmam›fltır.1
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Tanzimat yıllarına kadar Osmanlılarda, e¤itim müesseseleri Sıbyan
ve Enderun mektepleriyle, Medreselerden ibarettir. Osmanlı toplumun-
da kız ve erkek çocukların 5-6 yaslarından itibaren ilk girdi¤i e¤itim ku-
rumları Sıbyan Mektepleridir. Söz konusu mekteplerdeki e¤itim 3-4 yıl
kadar sürer. Bu okulların temel amacı çocuklara okuma-yazma ö¤ret-
mek, Kur’ân-ı Kerim’i ezberletmek ve bazı temel dini bilgileri vermek-
tir. Bu mekteplerin resmi kurumlarca hazırllanm›fl herhangi bir ö¤retim
programı, müfredatı olmayıp yönetimi kurucularının tesis ettikleri
vakıfların elindedir.2

Sıbyan Mektepleri’nde e¤itimin genellikle cami hocaları tarafından
verildi¤i görülmektedir3. Ayrıca cami hocalarının yanı sıra mahalleler-
deki bazı bilgili kadınlar kendi evlerinde veya camilerde erkek ve kız
çocuklarına ve kadınlara Kur’ân-ı Kerim okumayı ve bazı temel dinî
bilgileri ö¤retirler.4 “Hoca”, “Hoca Hanım”, “Muallime” denen bu
kadınlar derslerine gelenlerden bir ücret alırlardı.5 Bu durum çok eski-
den beri kadınların yüzeysel ve sınırlı dahi olsa bir çeflit ö¤retmenlik
yaptıklarını göstermesi bakımından önemlidir.

Sıbyan Mektepleri’nde e¤itim gören erkek çocuklarının bir kısmı,
bu okuldan sonra medreselere gidebilirken kızların böyle bir flansı yok-
tur. Sıbyan Mektepleri’ni bitiren kız çocuklarının bundan sonraki e¤iti-
mi, ailelerin sosyo-kültürel düzeylerine göre farklılık gösterir.

Harem hiyerarflisi içerisinde ise e¤itim süresi sekiz yıldır. Her kade-
mede baflar›lı olanlar, bir üst sınıfa geçerlerdi. Padiflah kızlarının e¤iti-
mine kendi anneleri, dadı ve kalfalar u¤raflırdı. Okuma ça¤›na geldikle-
rinde padiflahın emri ile derse bafllarlardı. Kur’ân-ı Kerim okuma, Arap-
ça, Farsça derslerinin yanında, matematik, tarih, co¤rafya dersleri veri-
lirdi.6
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Reayâ için kız çocuklarının 1859’dan önce Sıbyan Mektebi’nden
baflka bir örgün e¤itim kurumu yoktur. Sıbyan Mektebi’nden sonra
kızların e¤itilmesi görevini e¤er baba yeterli bilgiye sahipse baba yapar.
Baba yeterli bilgiye mâlik de¤ilse kızların e¤itilmesi için özel hocalar
tutulurdu. Kız çocuklarına daha fazla e¤itim verilmesi e¤itilen kızların
dostlarına name yazabilecekleri endiflesi ile engellenir. Bu engellemeye
ra¤men ileri gelen ve yönetici sınıfına mensup ailelerin kızları, aileleri-
nin destek ve yönlendirmesiyle konaklarında, evlerinde özel dersler ala-
rak ya da kendi kendilerini yetifltirerek özellikle dinî ve edebî bilgiler
edinirler. Kadınların daha üst düzeylerde e¤itim almalarının bir di¤er
yolu da bir tarikat dergahına devam edip fliir ve mûsıkî alanında hüner
kazanmaktır.

Bu flekilde e¤itim alan kadınlar arasında Kastamonulu bir kadı kızı
olan flaire Zeynep Hanım, Bâki’nin karısı flâire Tuti Hatun, fleyhülislam
‹smail Hakkı Efendi’nin kızı ünlü flâire Fitnat Hanım ve sarayda yetiflen
bestekâr Dilhayat Kalfa, Ani Hatun, Mihri Hatun, fleyhülislam Ebu ‹s-
hakzade Mehmet Esad Efendi’nin kızı Fıthat Hanım, Sudur’dan Moralı
Zâde Hâmid Efendi’nin kızı Leyla Hanım, Kasmatonu ulemasından Ba-
har Zade Hammami Mehmet Reflit Efendi’nin kızı Feride Hanım, sad-
razam olan Mehmet Dervifl Pafla’nın kızı Münire Hanım, Diyarbakır
ulema ve fluarasından Azmi Zade Mehmed Efendi’nin efli Hatice ‹ffet
Hanım yer alır.7

Burada yer verdi¤imiz isimler, dönemin ilimle u¤raflan
kadınlarından yalnızca birkaçıdır. Bütün isimleri ve hayatlarından kısa
da olsa bahsetmek isterdik ancak sürenin kısıtlılı¤ı buna mani olmak-
tadır. Bu nedenle biz bazı isimler üzerinden dönemle ilgili çıkarımlarda
bulunmayı tercih ettik. Bu dönemle ilgili diyebiliriz ki ismi geçen kadın
simalar fleyhülislam veya kadı efli olmaları hasebiyle ya da efllerinin il-
miye ya da seyfiye sınıfının üst düzeylerinde görev alan kifliler olması
nedeniyle ‹slâmî ilimler nazarında Arapça, Farsça, Ulum-i Diniye gibi
derslerde e¤itim aldıkları vâkidir. Ancak bu e¤itimlerini daha çok ede-
bî alanda kullanarak fliir ile ilgilenmifllerdir. Hatta divanı dahi bulunan
isimler mevcuttur ki8 dönemlerinin pek çok ilmî ve sanatsal etkinlikle-
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rinde baflrol oynam›fllardır. Yine ismi geçen simalarla ilgili olarak tari-
katlarla ba¤lantıları oldu¤unu söyleyebiliriz.

Ancak genel olarak klasik dönem Osmanlısı’nda kadınlar için diye-
biliriz ki; e¤itim-ö¤retim konusunda erkeklere göre daha sı¤ kalm›fllar -
ki bu kadınların kendi seçimi olmayıp, ortamın kendilerini itti¤i bir du-
rumdur- e¤itimlerini daha çok özel hocalardan aldıkları dersler ile ta-
mamlam›fllardır. E¤itim alma noktasında eksikli¤ini bu flekilde gideren
kadınlar, ö¤rendiklerini baflkalarına aktarmada yine istediklerini yerine
getirememifller, bu alanda kendilerini çok fazla ifade edememifllerdir.
Kadının ö¤retmenli¤inin mahalle mekteblerinde temel dinî bilgiler ola-
rak ifade edebilece¤imiz bilgilerinin ve Kur’ân-ı Kerim’in okutul-
masının ö¤retilmesinden ibaret oldu¤unu söyleyebiliriz.

b. Tanzimat Sonrası Osmanlı’da Kadın E¤itimi

Klasik e¤itim sistemi ve bak›fl açısı Osmanlı Devleti’nde özellikle
Tanzimat sonrası bafllayan yenileflme hareketleri ile de¤iflmeye baflla-
m›fl; ana amacı yeniden yapılanma süreci içerisinde bulunan mülki bü-
rokrasiye gerekli ça¤dafl e¤itim görmüfl bireyler yetifltirmek olan okul-
lar aç›lm›fltır. Her alanda oldu¤u gibi e¤itim alanında da önemli gelifl-
melerin bafllang›cı Tanzimat’ın ilanıdır.9

Tanzimat’ın ilanı ile bafllayan kızların e¤itim ve ö¤retimine olan il-
gi daha sonraki dönemlerde de devam eder. I. Meflrutiyet dönemi çok
kısa ömürlü oldu¤u için e¤itim açısından çok belirleyici özellikler
taflımaz. II. Abdülhamid devrinde e¤itime ayrı bir özen gösterilir. 1869
Maarif-i Umûmiye Nizamnâmesi’ne ifllerlik kazandırma çabalarının de-
vam etti¤i II. Abdülhamid döneminde, hem kızların gidece¤i okul sayısı
hem de e¤itim kurumlarının çeflitlili¤i artar. II. Meflrûtiyet Dönemi’nde
de kızlara yönelik okulların sayısı artar ve kızlar için ilk kez bir yükse-
kö¤retim kurumu açılır.10

Özellikle Tanzimat’tan sonra, varlıklı aile konaklarında, özel hoca-
lardan ders alarak yazar, flair, aydın kadınlar yetiflmeye de devam eder.
Evlerde yapılan bu e¤itim sonucunda Osmanlı entelektüel kadın tipi or-
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taya çıkar. Konakta verilen e¤itim ile kadın kültüre sahip olur ve sosyal
hayatta yerini alır. Konak e¤itimi ile yetiflenlere Ahmet Cevdet Pafla’nın
kızı Fatma Aliye Hanım, Limoncuzade Fehim Efendi’nin kızı Tevhide
Hanım, Müneccimbaflı Osman Saib Efendi’nin kızı Hatice Nakiye
Hanım, Hekimbaflı ‹smail Pafla’nın kızı Leylâ Hanım, Macar Osman
Pafla’nın kızı Nigâr Hanım, Saray Kahvecibaflısı ‹brahim Efendinin kızı
Makbule Hanım gibi isimleri sayabiliriz. Bu isimlerden bazıları ve bu-
rada zikredilemeyen pek çok aydın kadın simalar, özel derslerin yanı
sıra örgün e¤itimin içerisinde faal bir flekilde yer alm›fllardır.

Tanzimat sonrası Osmanlı’da kadın e¤itimi alanındaki geliflmeleri
ilk ve orta dereceli okullar, mesleki e¤itim ve yüksekö¤retim olmak
üzere üç bafll›kta toplamak mümkündür.11 Bu bafll›kları ayrı ayrı incele-
mek süre açısından sıkıntı do¤uraca¤› için biz tebli¤imizin bu kısmında
sadece okullarda verilen dersler üzerinden bazı çıkarımlarda bulunmak-
la yetinece¤iz.

• ‹lk ve Orta Dereceli Okullarda; ‹btidaiyeler, Rüfltiyeler, ‹dadiler.
• Mesleki Okullar; Hastabakıcılık ve Hemflirelik Kursları, Tıp, Difl-

çilik ve Eczacılık E¤itimi, Kız Ö¤retmen Okulu (Dâru’l-Mualli-
mât), Ana Mektebi, Ev Kadını Mektebi, Kız Sanayi Mektepleri

• Yüksekö¤retim’de ise; Darü’l Fünûn’un isimlerini en azından
vermek isteriz.

‹lk ve orta dereceli okullarda, özellikle kadın e¤itimi nazarında
önemli geliflmelerin varl›¤›ndan söz edebiliriz. Bu dönemde kızlar için
açılan okul sayısı erkeklere ve karma okullara oranla daha fazladır.12 Bu
da göstermektedir ki kadın e¤itimi alanında bilinçlenme bafllam›fltır. Bu
okullarda ‹slâmî ilimlerin ö¤retimi noktasında ise Kur’ân-ı Kerim, te-
mel dini bilgiler, Arapça ve Farsça gibi dersler okutulmaktaydı. Mesle-
kî e¤itimler ise kadınları belli mesleklerde istihdâm etmeyi amaçlayan
okullardır ve e¤itimleri de buna yöneliktir. Meslekî e¤itim okullarında
en dikkat çekici olan bizim nazarımızda Daru’l-Muallimâtlardır. Bu
okulun programında ‹slâmî ilimler noktasında flu dersler okutulmak-
tadır: Ulûm-ı Diniyye, Arabî, Farisî, Lisan-i Osmanî. Daru’l-Mualli-
mât’ın ilk mezunları olarak bilinen Fatma Nigar Hanım, Fethiye Hanım,
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Münire Hanım daha sonra rüfltiyelerde derslere girmifllerdir. Daru’l-
Muallimât’ta ders veren ilk bayan hocalar ise; Hatice Hanım, Nakiye
Hanım ve Besime Hanımdır. Girdikleri dersler ise nak›fl, müzik, rik’a,
riyaziyat gibi derslerdir.13 Hatice Nakiye Hanım’ın ise Farsça ö¤retti¤i-
ne dair kaynaklarda bilgiler vardır.14

Yüksekö¤retimle Türk kadını ilk defa Meflrûtiyet Dönemi’nde ta-
n›flm›fltır. Kızlara yönelik ilk dersler Daru’l-Fünun’da 1914 yılında bafl-
lam›fltır. Ancak bu derslere bakıld›¤›nda ‹slâmî ilimlerle ilgisi olmad›-
¤›nı söylemek mümkündür. Daha çok kadın haklarının ö¤retilmesi, ev
bilgileri, pedagoji gibi dersler okutulmaktadır. Ki bu dersler de kadınlar
tarafından de¤il de erkek hocalar tarafından verilmifltir.

Sonuç olarak diyebiliriz ki, Tanzimat dönemi kadınlara resmî e¤i-
tim verilmesinin bafllang›cı olmufltur. Bu e¤itim, öncelikle kültürel ve
meslekî alanlarda uygulamaya konmufltur. Rüfltiyelerde bafllatılan kül-
türel e¤itim, idâdilerle sürdürülmek istenmi‹se de, bu okula olan ilgisiz-
lik yüzünden baflar›lamam›fltır. Rüfltiyelerin devamını sa¤lamak için kız
ö¤retmen okulu açılmasına ihtiyaç duyulmufl, böylece hanımlara yeni
bir meslek sahası da sa¤lanm›fltır. Belki de bu yüzden Türk kadınının
resmî olarak çal›flma hayatına ilk girifli e¤itim alanında olmufltur deni-
lebilir.

Tanzimat döneminde kadının e¤itimi konusunda bafllatılan olumlu
faaliyetlerin meyveleri daha çok Meflrûtiyet döneminde alınm›fltır. Mes-
lekî ve kültürel alanda yo¤unlaflan e¤itim neticesinde belli bir kültür se-
viyesine ulaflan kadınlar, millî meselelerde aktif rol aldıkları gibi, gaze-
te ve dergiler vasıtasıyla basın hayatında; bir takım dernekler vasıtasıyla
da sosyal hayatta söz sahibi olmaya çal›flm›fllardır.

Sonuç

‹lk dönem Osmanlılarda kadın kimli¤inin biçimlendirilmesi, önce-
likli olarak dinin ve geleneksel toplumsal yapının izin verdi¤i ölçüde ve
kadının her fleyden önce “Edilgen” oldu¤u benimseyi¤ine dayanarak
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gerçeklefltirilmekteydi.15 Tanzimattan sonra ise bu algıda müsbet an-
lamda de¤iflimler gerçekleflmifl ve de¤iflimin ilk yansımaları da e¤itim
sahasında görülmüfltür.

Osmanlı’da kadın ve kadının e¤itimi konusu, modernleflme süreci-
nin en önemli alanlarından biri olarak kabul edilir. Tanzimat’la birlikte
toplumdaki statüsü de¤iflmeye bafllayan Osmanlı kadını, ilk olarak e¤i-
tim olanaklarından e¤itçe yararlanma hakkını elde etti.16 Bir zamanlar
sadece sıbyan mektebine gönderilen ve baflka okullara gitmesine izin
verilmeyen Osmanlı kadınının e¤itimde ald›¤› mesafeyi tebli¤imizde
ortaya koymaya çal›fltık. Kadını toplumun d›fl›na iten ve afl›r› bir koru-
ma içgüdüsüne tabi tutan anlayıfl, uzun bir süre zarfında ve tedrici ola-
rak de¤iflip dönüflmüfl ve Türk kadını, bugünkü konumuna çok uzun
aflamalar sonrasında gelebilmifltir. baflkent ‹stanbul, okullaflma fırsatları
yönüyle bu dönüflümün lokomotifi olmufltur.17

Netice olarak, kadının e¤itimine yönelik bütün bu pozitif geliflme-
lerin, devleti yönetenler ile aydınların ortak iradesinin bir ürünü oldu¤u-
nu söylemek mümkündür. Kadına verilen bu de¤er, onun kendi bafl›na
hayata tutunmasına ve bireyselleflmesine yol açm›fltır. Tanzimat’la bafl-
layan bu geliflme seyri, Cumhuriyet’le beraber zirveye ç›km›fl ve Türk
kadını sadece e¤itim ve sa¤l›k alanında memuriyet görevi icra etmekle
kalmam›fl, yargıda, bürokraside ve siyasette aktif bir rol oynamıfl, kay-
makam, valilik ve nitekim baflbakanlık koltu¤una dahi oturmufltur. Bü-
tün bu anlatılanlar, di¤er alanlarda oldu¤u gibi kadının e¤itim hakkı ve
devlet dairelerinde istihdamı hususunun, Türk modernleflmesin tarihsel
seyri içerisinde tekâmül etti¤i sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

Tebli¤imizde ifade etmeye çal›flt›¤›mız flekilde e¤itim alan kadınlar
dönemin konjektürel flartlarının bir gere¤i olarak özellikle klasik dönem
için dini içerikli dersler alm›fllardır diyebiliriz, ancak flartların de¤iflme-
si ve zaten Osmanlı genel politikası haline gelen Avrupai yaflam tarzının
yansımaları e¤itim alanında da görülmeye ba¤lanm›fl ve pozitif bilimle-
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15 Ahmet Yılmaz, “Osmanlı’dan Cumhuriyete Kadın Biçimlendirilmesi”, ÇTTAD, IX/20-21,
(2010/Bahar-Güz), s. 191-212, s. 200.

16 Yunus Özger, “Osmanlı’da Kadınların Memuriyette ‹stihdamı Meselesi Ve Sicill-i Ahvâl-
de Kayıtlı Memurelerin Resmî Hâl Tercümeleri”, Yozgat, s. 1.

17 Özger, “Osmanlı’da Kadınların Memuriyette ‹stihdamı Meselesi Ve Sicill-i Ahvâlde
Kayıtlı Memurelerin Resmî Hâl Tercümeleri”, s. 24.



re a¤›rl›k verilmifltir. Kaynaklarda saray eflrafından bazı isimlerinde bu
flekilde e¤itim almak için okullara kaydolduklarını yazmaktadır. Tabi
yine bu dönemde ‹slâmî ilimler adı altında az sayıda da olsa bazı ders-
ler okutulmufltur.

Bu e¤itimleri alan kadınların bunu herhangi bir alanda kul-
landıklarına dair biz kaynaklarda kesin bir bilgiye ulaflamadık. Aslında
aktarmak istedi¤imiz fley ‹slâmî ilimler noktasıyla ilgili olan kısmıdır. Zi-
ra edebiyat, fliir, mûsıkî gibi alanlarda kadın entelektüel bir sima olarak
sıkça karfl›mıza çıkmaktadır. Ama yapt›¤›mız araflt›rmalarda Osmanlı
Dönemi için bir Hz. Âifle, bir Hz. Hafsa gibi ‹slâmî ilimleri ö¤retmede rol
model olan bir isme rastlayamadık. Tabi bunu da kadınların eksikli¤inden
ziyade dönemin flartlarına ba¤lamak daha insaflı bir yorum olacaktır.
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“‹SLÂMÎ ‹L‹MLER‹N E⁄‹T‹M-Ö⁄RET‹M‹NDE

KADININ YER‹: TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ DÖNEM‹”

FATMA BARDAKÇI

(ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹ 4. SINIF

‹LAMER ‹SLÂM TAR‹H‹ VE SANATLARI
ARAfiTIRMA GRUBU Ö⁄RENC‹S‹)

Girifl

Bilim, sanat, kültür bir toplumun bilincidir. E¤itim bu bilinci olufl-
turan ve nesillerden nesillere ulaflt›ran çabanın adıdır. Bir milletin var-
l›¤›, baflar›sı, iradesi, kültürel de¤erlerin gücü ve e¤itimdeki baflar›yla
ölçülür. Cumhuriyet döneminde e¤itimin gücünden faydalanmak için
köklü çal›flmalara gidilmifl, ilkö¤retimden yüksekö¤retime kadar bütün
örgün ö¤retim kurumlarında yapılandırma çal›flmaları yap›lm›fltır. Din
e¤itim ve ö¤retiminin tarihi geliflimine bakt›¤›mızda yine bu
yapılandırma çal›flmalarını görebilmekteyiz.

Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında din e¤itiminin amacı ve hedef-
leri do¤rultusunda çal›flmalar yap›lm›fl ve toplumda yerleflmiflyanl›fl ka-
naatler ortadan kaldırılmaya çal›fl›lm›fltır. Yalnız sonraki dönemlerde bu
durum korunamam›fl ve din e¤itimi açısından olumsuz bir sürece giril-
mifltir. Dinin vicdan i¤i oldu¤undan hareketle, din e¤itiminin aile so-
rumlulu¤una bırakılması gere¤ine inan›lm›fl ve din e¤itimi Türk e¤itim
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sisteminden soyutllanm›fltır.1 1945 yıllarına kadar din e¤itimi anlay›fl›
bu flekliyle devam etmifl yalnız 1945 yılında çok partili hayata geçilme-
siyle birlikte birçok alanda oldu¤u gibi din e¤itimi alanında da yeni bir
dönem bafllam›fltır.

Cumhuriyet dönemi ‹slâmî e¤itimde kadının yerini, ifllevini ve bu
alandaki talebini gerçeklefltirilmifl uygulamalardan hareketle anlam-
landırıp de¤erlendirebiliriz.

Kadınların ‹slâmî e¤itimdeki yerini flu bafll›klar altında inceleyece¤iz:

1. Kur’an Kursları ve Kadın E¤itimi
2. ‹mam Hatip Liselerinin Kuruluflu ve Kadın E¤itimi
3. Ankara ‹lahiyat ve Kadın E¤itimi
4. Öncü Bir ‹sim Beyza Bilgin

Kur’an Kursları ve Kadın E¤itimi

Kur’an okuma ve hafızlık e¤itimi, ‹slâm e¤itim tarihinde meydana
gelmifl ilk ilmî disiplin olarak karfl›mıza çıkmaktadır. ‹slâm e¤itim sis-
temi boyunca, Kur’an’ın ö¤retilip ezberletildi¤i, ahlak ve ibadet bilgile-
rinin verildi¤i ve Dâru’l-Kur’ân, Dâru’l-Kurrâ ve Dâru’l-Huffaz olarak
adlandırılan e¤itim kurumları, Cumhuriyet dönemine Kur’an kursları
adıyla intikal etmifltir.2 1928 yılına gelindi¤inde Harf ‹nkılabı’yla, Arap
harfleriyle Türkçe yazma yasakland›¤›ndan 1929 yılında mevcut
Kur’an kurslarının kapat›lm›fl oldu¤unu ifade edenler oldu¤u gibi,
Kur’an kurslarının Cumhuriyet tarihi boyunca hiç kapanmad›¤› görü-
flünde olanlar da vardır.3
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1 Mehmet Akgül, Türkiye’de Din ve de¤iflim, ‹stanbul: Ötüken Neflriyat, 2002.

2 Mehmet Bahçekapılı, Türkiye’de Din E¤itiminin Dönüflümü (1997-2012), ‹stanbul,
2012, s. 77

3 Eyup fiimflek, “Çok Partili Dönemde Yeniden Din E¤itimi ve Ö¤retimine Dönüfl Süreci”,
A.Ü Türkiyat Araflt›rmaları Enstitüsü Dergisi, 2013, 49, s. 391-414. Cumhuriyet Döne-
minde Kur’an Kurslarının kapat›lm›fl oldu¤unu ifade edenler olmufltur. Mustafa Öcal,
“Türkiye’de Din E¤itimi Tarihi Literatürü”, Türkiye Araflt›rmaları Dergisi, 2008, c.6,
sy.14, s. 399-430; H. Hüseyin Ceylan, Cumhuriyet Dönemi Din Devlet ‹liflkileri, 2. Bs.
‹stanbul: Risale Yayınları, 1990, c. 2, s. 262; Cumhuriyet Döneminde Kur’an Kurslarının
hiç kapanmad›¤›nı ifade edenlerde olmufltur. Halis Ayhan, “Cumhuriyet dönemi Din
E¤itimine Genel Bak›fl”, Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, c.39, sy.
2, s.250; Gotthard Jaschke, Yeni Türkiye’de ‹slâmlık, (trc. Hayrullah Örs), ‹stanbul,
1972, s. 74,76.



Kur’an kursları resmi olarak ilk defa 1925 tarihinde 50 milletveki-
linin birlikte “Hafız-ı Kur’an yetifltirmek üzere 10 kifli için 50 bin liralık
tahsisat konulması” fleklinde verdikleri önerge ile gündeme gelmifltir.
Böylece “Huffâz muallimleri” yetifltirmek üzere Diyanet ‹flleri Reisli¤i-
ne 10 Kur’an muallimi kadrosu verilmifl ve aynı yıl açılan 9 adet Kur’an
kursu resmen e¤itim ve ö¤retime bafllam›fltır.4

1930 yılına gelindi¤inde ‹stanbul’dan bafllayarak çok istisna-
i bazı flartlarla birkaç hoca efendiye kurs açma yetkisi verilmifltir.
1930’lu yıllarda Kur’an ö¤retiminin ancak Diyanet ‹flleri Reisli¤inin
izin verdi¤i hoca efendiler yoluyla yapılabilece¤i, bunun d›fl›ndaki kifli-
ler tarafından ise Kur’an ö¤retiminin yasak oldu¤u görülmektedir.5

‹stanbul d›fl›nda ise, Anadolu’nun bazı bölgelerinde sayılı birkaç
hoca efendiye kurs açma yetkisi verilmifltir. 1949-1950 ö¤retim yılında
kurs merkezi sayısı ancak 127’ye ulaflm›fltır.6

1950 sonrası genel olarak din e¤itimi alanında daha özgürlükçü bir
anlay›fl›n ülkede hâkim olmaya ba¤lamasıyla birlikte, Kur’an e¤itimi ko-
nusunda yeni geliflmeler yaflanmaya bafllam›fltır.71990 yılına kadar
Kur’an kurslarının yaygınlaflt›rılması konusunda olumlu geliflmeler
meydana gelmifltir. Kur’an kurslarındaki e¤itim ve ö¤retimi gelifltirmek
amacıyla çal›flmalar yap›lm›fl ve bu çal›flmalar yasalarla desteklenmifltir.

1990’lı yılların bafl›na kadar Kur’an kursları ile ilgili olarak önemli
geliflmeler yaflanırken, 28 flubat postmodern darbesi sonrasında, örgün
e¤itim alanında oldu¤u gibi yaygın din e¤itimi alanında da ve özellikle
Kur’an ö¤retimi konusunda sıkıntılı bir sürece girilmifltir.8 1999 yılına
kadar bu süreç bu flekilde devam etmifltir. 1999 yılından sonra yasal yol-
larla Kur’an kurslarının iyilefltirilmesi yönünde düzenlemelere gidilmifl-
tir. Cumhuriyet’le filizlenen bu yaygın din e¤itim kurumu, belli dönem-
lerde bazı sınırlamalar istisna edilirse günümüze kadar aralıksız bir fle-
kilde gelmifltir.9
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4 Cahit Baltacı, Kur’an Kurslarında E¤itim ve verimlilik, Türk e¤itim sisteminde Kur’an
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5 Bahçekapılı, Türkiye’de Din E¤itiminin Dönüflümü (1997-2012), s. 78-79.

6 Mustafa Öcal, Türkiye’de Din E¤itimi Tarihi Literatürü, Türkiye Araflt›rmaları Literatür
Dergisi, 2008, c.6, sy.12, s. 399-430.

7 Bahçekapılı, Türkiye’de Din E¤itiminin Dönüflümü (1997-2012),s. 79.

8 Bahçekapılı, Türkiye’de Din E¤itiminin Dönüflümü (1997-2012), s.79.

9 Ahmet Koç, Kur’an Kurslarında E¤itim ve Verimlilik, Ankara: ‹lahiyat yayınları, 2005.



Kur’an kursları Cumhuriyet’in ilk yıllarında sayısal açıdan oldukça
azdı. 1930 ila 1950 yılları arasında ise örgün e¤itim alanında uygulanan
baskı ve sınırlamalardan yaygın din e¤itimi alanı da etkilendi. 1950 son-
rası hızlıca büyüyen ve geliflen Kur’an kursları 1996-1997 ö¤retim
yılından itibaren hem kurum ve ö¤retici hem de ö¤renci sayılarında bir
düflüfl e¤ilimine girdi. En keskin düflüfl ise 1997-1998 ö¤retim yılında
yaflandı.

Kur’an kurslarındaki ö¤rencilerin cinsiyet da¤ılımı açısından da
1996-1997 ö¤retim yılı ciddi bir kırılmanın yafland›¤› dönemdir. Kur’an
Kurslarındaki bayan ö¤renci sayısı genel olarak her dönemde erkek ö¤-
rencilere göre daha fazla olmufltur.

2002 yılı sonrası Kur’an kurslarında ö¤renim gören bayan ö¤renci-
lerin sayısında önemli oranda bir artıfl yafllanm›fltır. 2010-2011 ö¤retim
yılında Türkiye genelinde Kur’an’ı yüzünden okuyan ve hafızlık yapan
ö¤rencilerin oranlarına bakılacak olursa bayan ö¤rencilerinin oranının
%92 oldu¤u görülür.10

1932 yılından itibaren faaliyete geçirilen Kur’an kursları ve bayan
ö¤rencilerin sayısal geliflimi (1932-1950)11
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10 Bahçekapılı, Türkiye’de Din E¤itiminin Dönüflümü (1997-2012), s. 84, 85, 86.

11 Ahmet Ünsör, Kuruluflundan Günümüze ‹mam Hatip Liseleri, ‹stanbul, 1995, s. 149.

Ders Yılı Kurs Sayısı Bayan Ö¤renci Sayısı
1932-1933 9 23 kız
1934-1935 19 25 kız
1935-1936 15 35 kız
1936-1937 16 37 kız
1937-1941 56 309 kız
1941-1943 65 394 kız
1943-1944 38 471 kız
1944-1945 46 433 kız
1945-1946 61 744 kız
1947-1948 99 1570 kız
1948-1950 127 2303 kız



Yukarıdaki tabloyu inceleyecek olursak bayan ö¤renci sayısı her yıl
biraz daha artmıfl ve kadınların Kur’an kurslarındaki e¤itime talepleri
olumlu yönde seyretmifltir. Bu artıfl hem Kurs sayılarında hem mevcut
bayan ö¤renci sayısında gerçekleflmifltir.

Kur’an kurslarının 1990 yılından günümüze kadar sayısal geliflimi
afla¤›daki tabloda özetlenmifltir.12
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12 Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› (D‹A), 2012a. (Ek 12);Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K), 2010,
302-305.

Ders Yılı Bayan Ö¤renci Erkek Ö¤renci

1990-1991 99.111 58.131

1991-1992 103.242 57.290

1992-1993 106.171 55.342

1993-1994 113.164 55.337

1994-1995 119.251 57.974

1995-1996 117.677 55.470

1996-1997 110.533 53.775

1997-1998 80.207 28.622

1998-1999 80.461 17.953

1999-2000 83.287 16.315

2000-2001 82.088 133.49

2001-2002 94.374 16.544

2002-2003 100.625 17.718

2003-2004 119.916 29.955

2004-2005 137.611 20.726

2005-2006 164.768 19.588

2006-2007 210.869 19.428

2007-2008 228.039 21.934

2008-2009 245.721 23.015

2009-2010 272.110 25.137



Tabloda tespit edilen sonuçlara bakacak olursak yukarıda zikretti¤i-
miz gibi 1996-1997 yıllarından 2000’li yıllara kadar bir düflüfl yafllan-
m›fl olsa da sonraki dönemlerde Kur’an kurslarına talep artmaya baflla-
m›fl ve bayanların bu kurumlarda verilen din e¤itimi çal›flmalarına ta-
lepleri erkek oranından fazla olmufltur. Ve tablodaki bilgilerden hare-
ketle erkek ö¤renci oranının zamanla düfltü¤ü gözlenmektedir. Erkek
ö¤renci sayısının bu flekilde düflüfl göstermesine özellikle o dönemlerde
yaflanan sosyoekonomik, sosyokültürel ve siyasi baskıların önemli bir
payı oldu¤unu belirtmemiz gerekir. Tabloda ki bilgilere paralel olarak
Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›nın 2007 yılı istatistiklerine göre; 6.770’i ö¤re-
time açık, 1.452’si ö¤retime kapalı toplam 8.222 Kur’an kursu mevcut-
tur. Bu kurs merkezlerinde 9.306 bayan, 1.465 erkek olmak üzere
10.771 ö¤retici görev yapmaktadır.13

‹mam Hatip Liseleri Tarihi ve Kadın E¤itimi

Cumhuriyet öncesinde Osmanlı toplumundaki “din görevlisi” ihti-
yacı medreseler arac›l›¤› ile karfl›lanıyordu. 1913 yılında imam, hatip
yetifltirmek üzere açılan ve daha sonra “Medresetü’l Vaizîn” ile birlefl-
tirilerek “Medresetü’l ‹rflad” adını alan “Medresetü’l Eimme ve’l Huta-
ba” bire bir karfl›lamasa da bugünkü ‹mam-Hatip Liseleri’nin kökeni
olarak kabul edilir. Bu okullar varlıklarını Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na
kadar sürdürdü.14

Cumhuriyet döneminde varl›¤›nı muhafaza eden dini e¤itim kurum-
ları içinde ‹mam Hatip okulları önemli bir yer tutmaktadır. Cumhuriyet
projesi içerisinde mektep-medrese ikilemine son vermenin formüle ola-
rak 3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun 4. Maddesi gere-
¤i açılan bu okullar Cumhuriyet tarihi boyunca oldukça zengin bir de-
neyime sahip olmufllardır.15
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13 Öcal, Türkiye’de Din E¤itimi Tarihi Literatürü, s. 409; Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› ‹statistik-
leri 2007, Ankara 2008, s. 105-106.

14 Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV), Devlet ve Toplum Arasında Bir okul:
‹mam Hatip Liseleri Bir Kurum: Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›, ‹stanbul: Tesev Yayınları,
2007, s. 11.

15 Recep Kaymakcan, ‹mam-Hatip Liseleri Literatürü Üzerine Bibliyografik Bir ‹nceleme,
De¤erler E¤itimi Dergisi, 2011, c. 9, sy.22, s. 72.



Cumhuriyet döneminde 1924’te ‹mam Hatip Mektebi olarak açılan
bu kurumlar, 1930’lu yılların bafl›nda kapat›lm›fl, daha sonra 1951
yılında ‹mam Hatip Okulu adıyla tekrar aç›lm›fltır.16.

1950 yılında açılan imam ve hatip yetifltirmek üzere açılan ‹mam-
Hatip Okullarına ilk zamanlarda bayan ö¤renci alımı gerçekleflmemiflti.
Zira bayanlarda din görevlisi pek görülen bir olgu de¤ildi. Zaten Milli
E¤itim Bakanl›¤› da kızları ‹mam Hatip liselerine kabul etmiyordu. Bu
durum bu okulların kuruluflundan yani 1951 yılından 1976 yılına kadar
böyle devam etti. Bu tarihten sonra özellikle 1973 yılında çıkarılan Mil-
li E¤itim Temel Kanunu ile okullara lise statüsü kazandırılması, mezun-
larına üniversiteye girifl hakkının tanınması ve kız ö¤rencilerin de bu
okullara kabul edilmesiyle sayılarında ve ö¤renci mevcutlarında ciddi
artıfllar olmufltur.17.

Kızını ‹HL’lere kaydettirmek isteyen velinin hukuk mücadelesi so-
nucu Dan›fltay 11. Daire’sinin 14.12.1976 tarih ve 1976/4374 sayılı ka-
rarı ile ‹HL’ye kız ö¤renciler alınmaya baflladı.18 Bu kurumlardaki ni-
celiksel artıfl kamuoyunda 28 flubat süreci olarak bilinen 1997 yılındaki
süreçte kesintisiz sekiz yıllık e¤itim ile orta kısımlarının kapatılması ve
üniversiteye girifl sisteminde yapılan katsayı uygulaması ile 1998’den
2003 yılına kadar ciddi düflüfl göstermifltir. 2003’ten sonra bu okulların
ö¤renci mevcudu yeniden yükselmeye bafllam›fltır.19
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16 Mustafa Öcal, Medresetü’l-Eimme Ve’l-Huteba’dan ‹mam Hatip Liselerine Bizim Okul-
larımız, ‹stanbul: Önder Yayınları, 2011, s. 3-14.

17 Kaymakcan, ‹mam-Hatip Liseleri Literatürü Üzerine Bibliyografik Bir ‹nceleme, De¤erler
E¤itimi Dergisi, s. 72.

18 Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV), Devlet ve Toplum Arasında Bir okul:
‹mam Hatip Liseleri Bir Kurum: Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›, s. 25

19 Recep Kaymakcan, ‹mam-Hatip Liseleri Literatürü Üzerine Bibliyografik Bir ‹nceleme,
De¤erler E¤itimi Dergisi, s. 72.



1990 yılı sonrası ‹HL Kadın-Erkek ö¤renci Tablosu20
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‹mam Hatip Liseleri Bir Kurum: Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›, s. 26; “Din Ö¤retimi Genel
Müdürlü¤ü”

21 Bahçekapılı, Türkiye’de Din E¤itiminin Dönüflümü (1997-2012), s. 133; Mustafa Öcal,
‹mam Hatip Liselerinde Din E¤itimi, Ankara: Gündüz E¤itim ve Yayıncılık, 2012, s. 203-
204; 2011-2012 verileri için Milli E¤itim Bakanl›¤› (MEB), 2012a: 97.

1997- 2012 Yılları Arası ‹HL Kadın-Erkek Ö¤renci Tablosu21

Ö¤retim Yılı Kad›n Erkek 

1990-1991 23789 76898

1991-1992 32835 86450

1992-1993 43202 99160

1993-1994 53061 109262

1994-1995 59183 107999

1995-1996 70394 113247

1996-1997 74185 106187

Ö¤retim Yılı Kad›n Erkek 

1997-1998 84.245 98.840

1998-1999 92.398 98.785

1999-2000 67.448 66.776

2000-2001 44.714 46.906

2001-2002 32.914 38.828

2002-2003 25.547 38.987

2003-2004 35.562 49.336

2004-2005 44.492 52.359

2005-2006 53.053 55.011

2006-2007 62.168 58.500

2007-2008 68.918 60.356

2008-2009 77.721 65.916

2009-2010 104.339 94.242

2010-2011 122.713 112.651

2011-2012 141.816 126.429



Yukarıdaki iki tabloyu inceledi¤imizde 1990 yılı sonrası bayan ö¤-
renci sayısındaki artıfl net olarak görülebilmektedir. Sayısal art›¤›n
yanı sıra erkek ö¤renci karfl›sında bayan ö¤rencilerin oran olarak yük-
seliflte oldu¤u da açıktır. Bu yüzden dini e¤itim kurumları içinde
‹HL’leri ele alırken bayan ö¤renci olgusunun özel olarak altının çizil-
mesi gerekiyor.

Ankara ‹lahiyat ve Kadın E¤itimi

Kökleri Osmanlı Devleti’nin son dönemine kadar uzanan ve 1900
yılında Dârü’l-Funûn-i fiâhâne’nin bünyesinde din bilimleri bölümü
olarak kurulan ilahiyat fakültesi, medrese d›fl›nda açılan yüksek derece-
li ilk din e¤itimi kurumudur.22

Cumhuriyet döneminde ilahiyat fakültesinin kurulması fikri modern
Türk üniversitesi içinde ‹slâmî ilimlerin modern ilim zihniyeti ile oku-
tulması ihtiyacından do¤mufltur.23

Cumhuriyet’in kurulmasından sonra ilk reform hareketlerinden biri
e¤itim alanında olmufltur ve ülkedeki tüm e¤itim ve ö¤retim kurumları
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun amir hükmü gere¤i Milli E¤itim Bakan-
l›¤›’na ba¤lanm›fltır.

Toplamda 5 maddeden oluflan Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun 4.
Maddesi ‹lahiyat Fakültesi ve ‹mam Hatip okullarıyla ilgilidir.24 Tev-
hid-i Tedrisat Kanunu’yla bütün medreseler kapat›lm›fl ve ‹stanbul Da-
rû’l-Funûn’da 21 Nisan 1924’de ö¤renim süresi 3 yıl olan ‹lahiyat Fa-
kültesi aç›lm›fltır.25

1924 yılında kurulan ‹lahiyat Fakültesi 1933 yılına kadar faaliyeti-
ne devam etti. 1933 yılında Edebiyat Fakültesi ba¤lı ‹slâmî ‹limler Ens-
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22 Mehmet Bahçekapılı, Türkiye’de Din E¤itiminin Dönüflümü (1997-2012), s. 141

23 Münir Kofltafl, Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Kurulufl ve Tarihçesi, Ankara Üni-
versitesi ‹lahiyat Fakültesi Dergisi, c.31, sy.1, 1990, s. 1.

24 Mehmet Bahçekapılı, Türkiye’de Din E¤itiminin Dönüflümü (1997-2012), s.142; Söz
konusu 4. Madde: “Maarif Vekaleti, yüksek diniyyat mütehassısları yetifltirmek üzere
Dârü’l-Fünûn’da bir ‹lahiyat fakültesi tesis ve imamet ve hitabet

25 Kofltafl, Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Kurulufl ve Tarihçesi, Ankara Üniversitesi
‹lahiyat Fakültesi Dergisi, s. 1.



titüsü vücuda getirildi. Bu süre zarfında ‹lahiyat Fakültesinde sadece er-
kek müderrisler yer alm›fltır. Ne yazık ki Kadın müderrislerimizin
varlıkları görülmemektedir. Dar’ul Fünûn ‹lahiyat Fakültesinin ka-
patılmasından 16 yıl sonra 1949 yılında ‹lahiyat Fakültesi Ankara Üni-
versitesine ba¤lı olarak aç›lm›fltır.

Ülkemizde kız ö¤rencilerin yüksek din ö¤retimine katılımı, ilk defa
1949 yılın Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi’nin açılmasıyla ger-
çekleflmifltir. 1953 yılında fakültenin ilk mezunları arasında 9 kız ö¤ren-
ci bulunmaktadır.

1982 yılında Yüksek ‹slâm Enstitüleri’nin ilahiyat fakültelerine dö-
nüfltürülmesi ve ilerleyen yıllarda açılan yeni ilahiyat fakülteleriyle bir-
likte kız ö¤renci sayısı da giderek artmıfl ve günümüzde pek çok fakül-
tede erkek ö¤rencilerin sayılarını aflm›fltır.26

Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi ö¤retime bafllad›¤› tarihten
1981 yılına kadar 1411’i erkek, 178’i kız olmak üzere toplam 1589 ö¤-
renci mezun etmifltir.27

Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi’nin 1953 yılından beri me-
zun etmifl oldu¤u erkek ve bayan ö¤renci sayısı.28
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26 Ayfle Ziflan Furat, Yüksek Din Ö¤retimi ve ‹stidam ‹liflkisinde Cinsiyet Oranlarının de¤i-
flimi, ‹stanbul Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Dergisi, 2012, s. 184, 184.

27 Muhammed fievki Aydın, Cumhuriyet Döneminde Din E¤itimi Ö¤retmen Yetifltirme ve
‹stihdamı, ‹stanbul: Dem Yayınları, 2005, s. 140.

28 Münir Kofltafl, Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Kurulufl ve Tarihçesi, Ankara Üni-
versitesi ‹lahiyat Fakültesi Dergisi, s. 14.
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Ö¤retim Yılı Kad›n Erkek 
1953 9 31
1954 5 11
1955 2 20
1956 - 6
1957 3 8
1958 3 14
1959 1 19
1960 2 35
1961 1 22
1962 2 21
1963 4 33
1964 6 54
1965 6 54
1966 4 88
1967 6 75
1968 4 70
1969 13 80
1970 6 119
1971 10 114
1972 8 75
1973 15 85
1974 7 107
1975 7 68
1976 2 28
1977 6 85
1978 11 89
1979 16 91
1980 13 119
1981 19 126
1982 17 130
1983 26 69
1984 31 141
1985 34 164
1986 42 259
1987 34 122
1988 56 176



Yukarıdaki tablo incelendi¤inde bazı yıllar kız ö¤renci sayısında
de¤iflmeler yaflansa da 1988 yılına kadar ki süreçte ilahiyat fakültelerin-
de kız ö¤renci sayısında artıfl gözlenmektedir.

Cumhuriyet döneminde kurulmufl olan Ankara Üniversitesi ‹ahiyat
Fakültesi ve bunu takip eden di¤er ilahiyat fakültelerinde her yıl kız ö¤-
renci sayısı artıfl göstererek e¤itimine devam etmifltir.

Belli dönemlerde ilahiyat fakültelerinde kadın e¤itimindeki talebin
de¤iflkenlik arz etmesinin sebeplerini flu flekilde sıralamamız mümkün-
dür. 1997 yılında 8 yıllık kesintisiz e¤itime geçifl ile ‹mam Hatip Lise-
leri’nin orta sınıfının kapatılması, akabinde meslek lisesi mezunlarına
üniversiteye girifl sınavında katsayı uygulamasına geçilmesinin etkili
oldu¤u düflünülmektedir.29 Bu engellemelere ra¤men ilahiyat fakültesi
bünyesinde kadın e¤itiminin yeri, önemi ve mevcut kız ö¤renci sayısı
günümüze kadar artarak gelmifltir.

Cumhuriyet döneminde ‹slâmî e¤itim kurumları ve bu e¤itim ku-
rumları içinde Kadın e¤itimini vermeye çal›fltık. Bu e¤itim Kurum-
larında yetiflmifl ve yine bu e¤itim kurumlarında varl›¤›nı kabul ettirmifl
belli bafllı kadın e¤itimci ve ilahiyatçılarımızı flöyle sıralayabiliriz. Bey-
za Bilgin, Mualla Selçuk, Nahide Bozkurt, Öznur Özdo¤an. Bu isimler
arasında Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi mezunu olan Beyza Bil-
gin Hocamızın örnekli¤i üzerinde durmak yerinde olacaktır.

Öncü bir isim Beyza Bilgin

‹zmir do¤umlu olan Beyza Bilgin, 1955 yılında Eskiflehir Lisesi’ni
Bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde bir yıl e¤itim
gördü (1955-56). Ardından Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesini bi-
tirdi (1956-60). Yozgat ve Ankara imam hatip liselerinde ö¤retmenlik
yapt›¤› yıllarda (1960-1965) aynı zamanda camilerde hanımlara fahri
olarak vaazlar verdi. 1965 yılında Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakülte-
si’ne asistan olarak baflladı.

“‹slâm’da E¤itimin Temeli Olarak Sevgi” isimli teziyle doktor
(1971), “Türkiye’de Din E¤itimi ve Liselerde Din Dersleri” adlı tezi ile
doçent (1979), “E¤itim Bilimi ve Din E¤itimi” bafll›klı çal›flmasıyla
Profesör (1988) oldu. Türkiye’de din e¤itimi dalında ilk profesördür.

‹slâm Medeniyetinin Yap› Tafllar› IV I 239

39 Ayfle Ziflan Furat, Yüksek Din Ö¤retimi ve ‹stidam ‹liflkisinde Cinsiyet Oranlarının de¤i-
flimi, ‹stanbul Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Dergisi, s. 183.



Din e¤itimi Anabilim Dalı Baflkanl›¤›, Din Kültürü ve Ahlak Bilgi-
si Ö¤retmenli¤i Bölümü baflkanl›¤› ve dekan yardımcılı¤ı idari görevle-
rinde bulunan Bilgin’in ders kitapları ve bilimsel makalelerinin yanı
sıra aileler ve ö¤retmenler için dini, kültürel yayınları bulunmaktadır.

“Okullardaki Din Ö¤retimi”, “Uluslararası Barıfl için Din Ö¤reti-
mi”, “Dinler ve Kültürler arası E¤itim” ve “Dinlere Ba¤lanan Kadın So-
runları” ile özel olarak ilgilenmekte, bu alandaki fikirlerini ulusal ve
uluslararası kongrelerde savunmaktadır. Yüksek lisans seviyesinde
“kültürler arası e¤itim” dersini Türkiye’de ilk defa olmak üzere bafllat-
m›fltır. “Dinlerde Kadın” konulu yüksek lisans dersini açm›fltır. Evli ve
iki kızı olan bir annedir. 2002 yılında emekli olmufltur.30

Beyza Bilgin ile yapılan bir görüflmede kendisine sorulan ve konu-
muzla ilgili oldu¤unu düflündü¤ümüz flu soruyu ve Beyza Bilginin yo-
rumunu paylaflmak yerinde olacaktır. Kendisine Din e¤itimi alanında
bayanlar mı erkekler mi a¤›rl›ktadır? Sorusu yöneltildi¤inde Beyza Bil-
ginin cevabı flu flekilde olmufltur.

Ço¤u alanda oldu¤u gibi erkekler daha çoktur. Benim ö¤renci oldu-
¤um yıllarda kızlar pek azdı, yüksek lisans ve doktoraya heves edenler
de temel yabancı dil sınavlarında yetersiz kalıyorlardı. Kızların yabancı
dil barajını aflar hale gelmeleri erkeklerden daha uzun sürdü. Bir ara da
kız ö¤renci sayısına kota getirildi, baflörtüsü olaylarından dolayı. Oysa
baflörtüsünde erkeklerin rolü kızlardan daha çoktu. Kota daha sonra
kaldırıldı. Ben hiçbir dönemde kız-erkek ayrımı yapmadım ö¤rencile-
rim arasında. Hep baflar›ya ve çal›flmaya devam ettirme azmine baktım,
en iyisini tercih ettim.31

Beyza Bilgin’in cevabından da anlafl›laca¤› gibi asıl olan kadın er-
kek e¤itiminde fırsat eflitli¤i vurgusuydu. Bu durum Bilgin’in söylemiy-
le bazı dönemlerde engellenmeye çal›flılsa da Beyza Bilgin yapm›fl ol-
du¤u çal›flmalar ve baflar›sıyla kendinden sonraki bayan ö¤rencilere bu
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30 Alparslan Durmufl, Türk Din E¤itimine Öncü Bir ‹sim: Beyza Bilgin, De¤erler E¤itim Der-
gisi, 2003, c. 1, sy. 3, s. 145, 146.

31 Durmufl, Türk Din E¤itimine Öncü Bir ‹sim: Beyza Bilgin, s. 162.



yolda rehber olmufl e¤itimin gereklili¤i üzerinde yaflamıyla örnek ol-
mufltur.

Sonuç

Sonuç olarak diyebiliriz ki ‹slâm e¤itim kurumları bafllı¤ı altında
Kur’an kursları, ‹mam Hatip okulları ve Ankara ‹lahiyat baflta olmak
üzere ilahiyat fakültelerinde kadın e¤itimi üzerinde durduk. Cumhuriyet
döneminde her türlü olumsuz kanaatlere ve çal›flmalara ra¤men kadın
‹slâmî e¤itim kurumlarında zaman zaman varl›¤›nı gösteremese de ge-
nel itibariyle belli dönemlerde meydana gelmifl iyilefltirme politika-
larıyla kadın bu kurumlara dâhil edilmeye çal›fl›lm›fltır.

Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar kadın ‹slâmî e¤itim-
de varl›¤›nı göstermeye çal›flm›fl ve günümüze kadar bu varl›¤› bir üst
seviyeye çıkararak gelmifltir. Bu sonuca Kur’an kursları, ‹mam Hatip
okulları ve ilahiyat fakültelerinde kadın ö¤renci sayısının günümüze ka-
dar artarak gelmesinden bu yönde yapılan olumlu politikalardan hare-
ketle ulaflmaktayız. Ve yap›lm›fl tüm çal›flmalar göstermektedir ki ‹slâ-
mî e¤itim ba¤lamında kadın e¤imi için fırsatlar yaratılmalıdır.

KAYNAKÇA

AKAYDIN, M. fievki, Cumhuriyet Dönemi’nde Din E¤itimi Ö¤retmen Yetifltirme
ve ‹stihdamı, ‹stanbul: Dem Yayınları 2005.

AYHAN, Halis, Cumhuriyet Dönemi Din E¤itimine Genel Bak›fl, Ankara Üniver-
sitesi ‹lahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, c.39, sy. 2.

BAHÇEKAPILI, Mehmet, Türkiye’de Din E¤itiminin Dönüflümü (1997-2012), ‹s-
tanbul: ‹lke yayınları, 2012.

BALTACI, Cahit, Kur’an Kurslarında E¤itim ve Verimlilik, Türk E¤itim Sistemin-
de Kur’an Kurslarının Yeri ‹çinde, ‹stanbul: Ensar Neflriyat, 2000.

CEYLAN, H. Hüseyin, Cumhuriyet Dönemi Din Devlet ‹liflkileri, ‹stanbul: Risale
yayınları,1990.

DURMUfi, Alparslan, Türk Din E¤itiminde Öncü Bir ‹sim: Beyza Bilgin, De¤erler
E¤itimi Dergisi, 2003, c. 1, sy. 3.

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› (D‹A), (2012a) (Ek 12); Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ-
‹K), 2010, s. 302-305.

FURAT, A. Ziflan, Yüksek Din Ö¤retimi ve ‹stihdam ‹liflkisinde Cinsiyet Oran-
larının de¤iflimi, ‹stanbul Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Dergisi, 2012, sy. 26,
s. 173-196.

JASCHKE, Gotthard, Yeni Türkiye’de ‹slâmlık, (trc. Hayrullah Örs), ‹stanbul, 1972.

‹slâm Medeniyetinin Yap› Tafllar› IV I 241



KAYMAKCAN, Recep, ‹mam-Hatip Liseleri Literatürü Üzerine Bibliyografik Bir
inceleme, De¤erler E¤itimi Dergisi, 2011, c. 9, sy. 22.

KOÇ, Ahmet, Kur’an Kurslarında E¤itim ve Verimlilik, Ankara: ‹lahiyat Yayınları,
2005.

KOfiTAfi, Münir, Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Kurulufl ve Tarihçesi, An-
kara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Dergisi, 1990, c. 31, sy. 1.

ÖCAL, Mustafa, Türkiye’de Din E¤itimi Tarihi Literatürü, Türkiye Araflt›rmaları
Literatür Dergisi, 2008, c. 6, sy. 12, s. 399-430.

………, Medresetü’l-Eimme ve’l-Huteba’dan ‹mam hatip Liselerine Bizim
Okullarımız, ‹stanbul: Önder Yayınları, 2011.

…………., ‹mam Hatip Liselerinde Din E¤itimi, Ankara: Gündüz E¤itim ve
Yayıncılık, 2012.

fi‹MfiEK, Eyup, “Çok Partili Dönemde Yeniden Din E¤itimi ve Ö¤retimine Dönüfl
Süreci”, A.Ü Türkiyat Araflt›rmaları Enstitüsü Dergisi, 2013, sy. 49, s. 391-414

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV), Devlet ve Toplum Arasında
Bir okul: ‹mam Hatip Liseleri Bir Kurum: Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›, ‹stanbul:
TESEV Yayınları, 2007.

ÜNSÖR Ahmet, Kurulu¤undan Günümüze ‹mam Hatip Liseleri, ‹stanbul 1995

YÜCEL, H. Ali, Türkiye’de Ortaö¤retim, Ankara, 1994.

Hatice SAL‹MO⁄LU

Sayın Fatma BARDAKÇI’ya bu güzel tebli¤inden dolayı teflekkür
ederiz. Affınıza s›¤›narak bir iki kelamda ben etmek istiyorum. Özellik-
le son dönemde vuku bulmufl olan Nijariya’da e¤itim-ö¤retim gören
kızların okuldan kaçılırarak Allah adına satılmaya kalkılmasının ‹s-
lâm’da hiçbir yer bulamayaca¤›na ve tüm tebli¤cilerimizin de¤indi¤i gi-
bi ‹slâm’ın kadına verdi¤i önemin neden büyük oldu¤una vurgu yap-
mak istiyorum. Bu vesileyle bütün tebli¤cilerimize teflekkür etmek isti-
yorum. fiimdi ise müzâkerecilik yapmak üzere Elif ASLANDO⁄DU’yu
kürsüye davet etmek istiyorum. Kendileri Hitit Üniversitesi ‹slâm Tari-
hi ve Sanatları Anabilim Dalı araflt›rma görevlisi. Aynı zamanda ‹lahi-
yat Araflt›rmaları Merkezi Tefsir Araflt›rma Grubu mezunudur. 
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3 OTURUM: MÜZAKERE

AR. GÖR. EL‹F ASLANDO⁄DU

H‹T‹T ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹
‹SLÂM TAR‹H‹ VE SANATLARI ANA B‹L‹M DALI

Kıymetli hocalarım ve de¤erli katılımcılar! Hepinize hofl geldiniz
diyorum. Tebli¤leri müzakere etmeye geçmeden önce ‹LAMER yöne-
timine baflta Lütfi DO⁄AN hocamız olmak üzere Eyüp BAfi ho-
camıza çok teflekkür ediyorum. Bizlere bu imkânı sa¤ladıkları için, bu
tecrübeyi yaflattıkları için. Çünkü bunun faydalarını ilerleyen yıllarda
hatta flimdiden bile görmeye baflladık. Bu açıdan da çok teflekkür edi-
yorum. ‹nflallah bunun devamı da gelecektir. Ben ilk üç tebli¤cinin
tebli¤lerini müzâkere edece¤im. ‹lk olarak da “Hz. Âifle’nin ‹slâmî
‹limlere Katkısı” tebli¤iyle Munise PEMBEC‹ arkadaflımızın tebli¤i
açısından bazı kritikler yapaca¤›m. Öncelikle flunu söylemek istiyo-
rum. Buradaki anlatımdan ziyade bana gönderdikleri metin üzerinden
kritik yapmaya çal›fltım. Çünkü burada süreleri hem kısıtlı hem de bel-
ki heyecanlarından dolayı bazı noktaları kaçırabilirler diye o metin
üzerinden de¤erlendirme yapmak daha sa¤l›klı geldi. ‹lk olarak teknik
açıdan bakt›¤›mızda tebli¤de bildiri hazırlama tekniklerine gerçekten
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uymufl oldu¤unu gördüm. Temiz bir tebli¤di. Bu açıdan teflekkür edi-
yorum. Yine tebli¤ini daha önce ulaflt›rma hassasiyetlerinden dolayı
da teflekkür ediyorum ki bana daha çok zaman kaldı de¤erlendirme ve
üzerine düflme açısından. Genel anlamda da baflar›lı bir tebli¤ oldu¤u-
nu düflünüyorum. Hep Hz. Âifle’nin yaflı etrafında yapılan tartıflmalar-
dan sıyrıldı ve onun örnekle meselesi üzerine odaklandı. Bu bakımdan
faydalıydı. Bildi¤imiz üzere Hz. Âifle Peygamberimizin e¤itiminde ve
vahyi ilk i¤iten kimse idi. ‹lim ve terbiyesini bizzat Peygamberimiz-
den alm›fltı. Ve Hz. Peygamber’in hanımları içerisinde yaflı en küçük
olma sebebiyle de ilim bakımından en çok istifade eden kifli olmufltur.
Kendinden yararlanan bir kaynaktı ve onun evi hep bir ilim merkeziy-
di. Bütün bunları göz önüne ald›¤›mız zaman Hz. Âifle dinî, ahlakî, si-
yasî ve medenî medeniyetleri flahsına toplam›fl bir kiflidir. Tarihteki il-
mi ve ameli bir rehber olma açısından da ender hanımlardan birisidir.
Tebli¤i metin üzerinden de¤erlendirece¤imi söylemifltim. Sayın Pem-
beci’nin metninde flöyle bir ifade var. Hz. Âifle için ‘hem pozitif hem
de dinî ilimlere vâkıf olan yüce bir flahsiyet Bu günün dili ile rol mo-
del olan bir akademisyendir’ifadesini kulllanm›fl. Akademisyen keli-
mesini burada kullanmak ne kadar do¤ru tart›fl›lır. Açıkçası aklımda
biraz soru iflaretleri kaldı. Çünkü bizim genel olarak yapt›¤›mız hata-
lar flu. Kavramların ne oldu¤undan ziyade bizim ona ne anlamlar yük-
ledi¤imiz ve bu flekilde kullanmamız. Oysaki akademisyen kelimesi
üniversite ve benzeri yüksek e¤itim kurumlarında ö¤retimle gerçek-
lefltiren, araflt›rma yapan, özgür araflt›rmalarda alanına katkıda bulu-
nan kifliler için kullanılıyor. Hani buna biraz dikkat edilebilirdi diye
söylemek istedim. Bunun d›fl›nda Sayın Pempeci’nin tebli¤inde ha-
yatından, ilmî kiflili¤inden, bunun alt bafllı¤ında da hadis, fıkıh, tefsir,
tarih ve ensâb, fliir ve edebiyat katkılarından bahsetti ki bu bafll›k-
landırmalar gerçekten onun çok yönlü oldu¤unu göstermesi açısından
yararlı. Ama bunları yaparken sadece Hz. Âifle’nin tarihsel kiflili¤ini
belli ilimler yönünden sıralamak yerine günümüz insanına bakan yü-
zünü de biraz olsun ortaya koyması gerekti¤ini düflünüyordum. Tebli-
¤ine bir anlamda kendisini daha fazla katmasını ve onu tebli¤inde da-
ha çok görebilmeyi isterdik ve bunu bir tavsiye olarak söylemek isti-
yorum. Bir de tebli¤ciler için bir sorunsalın ortaya konulması ya da
yapılanı di¤eriyle karfl›lafltırd›¤›m zaman ortaya ne konulmufl ya da
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onun konumu ne bunun ortaya konulması gerekiyordu. Bu bakımdan
da eksikler tamamlanabilir. Belki sonuç kısmında da onun ‹slâm’daki
kadınlar ya da genel olarak kadınlar hakkındaki yanl›fl anlay›fl›n de¤ifl-
tirilerek yerleflmesi tespiti anlamlıydı. Pembeci’nin tebli¤iyle ilgili
son de¤inece¤im nokta kaynaklar meselesinde. Dipnotlarda sık rastla-
d›¤›m için söylüyorum. Biz romanları tamam bize edebî bir zevk ka-
tabilmesi için okuyoruz ama bunu akademik bir metinde dipnot olarak
kullanmak ne kadar do¤ru, bu kısma temas etmekte fayda var. Bu yüz-
den belki buraya dikkat edilebilir. Bunun d›fl›nda daha çok ana kay-
naklara inilebilirdi. Çünkü tabakat türü eserlerde Hz. Âifle ile ilgili bö-
lümler var. Kendisi hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Kendisine
çok teflekkür ediyorum.

‹kinci olarak Fatmanur KALAN, “Hz. Peygamber ve Hulefâ-yi Râ-
flidîn Devri’nde ‹slâmî ‹limlerin Ö¤retilmesinde Kadının Yeri” adlı teb-
li¤i sundu bizlere. Yine kendime gönderilen metin üzerinden de¤erlen-
direce¤imi belirteyim. Bana gönderilen metinde girifl bölümünü göre-
medim. Bu bakımdan eksikti ama sunumunda amaç ve metodu kendisi
sonrasında ekledi. Ve tebli¤ bafllı¤ı hariç bakt›¤›mızda metinde alt bafl-
l›kların olmad›¤›nı gördük. Bu ba¤lamda Hz. Âifle’den, Ümmü Seli-
me’den, Meymûne’den, Hafsa’dan, Ümmü Habibe’den, Zeynep binti
Cahfl’tan bahsetti. Bunlar metinde belki ‘Hz. Peygamber’in Hanımlarının
‹limdeki Rolü’fleklinde bir bafll›klandırma yapılabilirdi. di¤erlerinde ise
Esma binti Humeys, Ümmü Seleme’nin kölesi Hayriye bunları da ayrı
bir bafll›k altına koyabilirdi. Daha sistematik olaca¤›nı düflünüyorum.
Yapılan örneklendirmeler yapıya somut bir fleyler koyma adına ve
kadınların o dönemde ne kadar faal olduklarını gösterme adına verim-
liydi. Yalnız genel olarak sanki yo¤unlu¤un bana Hz. Peygamber’in efl-
leri üzerine verilmifl gibi geldi. Daha çok tebli¤in konusu buymufl gibi
bir hava vardı. Belki halifeler üzerine biraz yo¤unluk verilseydi bu so-
run ortadan kalkabilirdi. fiu hususa de¤inmek istiyorum. Sonuç
kısmında aslında temas etmifl bu konu üzerine. Kadının e¤itim-ö¤retim
bakımından toplumsal yeri dedi¤imiz zaman kadının yerini bir
bakımdan belgelemifl oluyoruz. Ve bunu en sa¤l›klı anlamanın yolu ‹s-
lâmiyet’ten önceki Arap toplumunun konumuyla ilgili konuya da biraz
de¤inebilirdi. Yeni farklılıklar var. O zamandan bu zamana kadar ne de-
¤iflti ki fluan biz gerçekten ‹slâmiyet’in ilk devirlerinde kadına yüksek
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hakların verildi¤inden bahsedebiliyoruz. ‹slâm’ın zuhur etti¤i dönem-
deki Arap toplumunda erkeklerin egemen olması, kabile hayatına da-
yanması, akabe biraz bunlar üzerinden belki bu konu ifllenebilirdi. Bu-
nun d›fl›nda yine ana kaynaklara de¤inmifl olması sevindiriciydi. Kendi-
sine teflekkürlerimi sunuyorum.

Son olarak ise ‹sa GÜCEYÜZ, “‹slâmî ‹limlerin E¤itim-Ö¤reti-
minde Kadınların Yeri: Emevî-Abbâsiler Dönemi” adlı tebli¤i sundu.
Tebli¤inde Emevîler ve Abbâsiler dönemini iki bafll›k altında inceledi.
Bu bafll›klarda da kısaca Emevî ve Abbâsi tarihinden kısaca bahsetti.
Bunun da faydalı oldu¤unu düflünüyorum. Tebli¤inde Kur’an’ın ve Hz.
Peygamber’in kadına vermifl oldu¤u de¤erin Emevîler döneminde de
devam etti¤ini söyledi ama bu cümleyi sadece burada sınırlayıp de¤er
kavramını çok fazla açmadı. Belki onun içi bir flekilde doldurulabilir-
di. Çünkü daha sonraki yerlerde mesela o dönemdeki kadınların tek bir
alanda yetiflmeyip ansiklopedik bir âlim olmalarının örneklerini ver-
miflti. Belki bunu da örneklendirebilirdi diye düflünüyorum. di¤er bafl-
l›k da Abbâsiler devrinde kadının e¤itim ve ö¤retiminde rolüydü. Bu
bafll›k altında Harun dönemindeki Beyt’ül Hikme’den bahsetti ve tam
olarak onun ifadesiyle söylüyorum. Güceyüz, ‘Böyle büyük bir ilim
müessesesinden kadınların da istifade etti¤ini söylemek kanaatimiz
için bilim d›fl› olması gerek’dedi. Bu bilim d›fl› olması gerek kısmını
bilim içerisinde oldu¤unu keflke bize kaynaklarıyla gösterseydi. Çünkü
bu bafllı bafl›na bir konu olabilir. Bunun içinin doldurulması ve konu-
munun zenginlefltirilmesi açısından kadınlar Beytü’l- Hikme’den ne
kadar faydallanm›fl, orada nelerden istifade etmifller bunlar hakkında
biraz daha bilgi ortaya koyulabilirdi. Onun d›fl›nda tebli¤inde olmayan
daha do¤rusu sonra ekledi¤i ilimdeki metotları tebli¤e eklemesi belki
faydalıydı bu açıdan. Verdi¤i örnekler güzeldi ama tabi belki konunun
‹slâmî ilimler kısmının biraz d›fl›na çıktı ama yine de evet güzel örnek-
lerdi. Tebli¤in bafl›nda belirtti¤i gibi sunufl kısmını da vurguladı.
Kadınların ‹slâmî ilimlerdeki konumuyla ilgili sistematik çal›flmaların
ololmay›flıydı ki bundan Sayın Kalan da bahsetti. Yani bu sorunsal bel-
ki de. Ben bu açıdan faydalı olabilece¤ini düflündü¤üm birkaç tavsiye-
de bulunabilirim. Hacı Mehmet Zihni Efendi’nin Meflahirü’n-Nisa adlı
eseri. Bu esere kadar kadınlar hakkındaki biyografiler, tabakat kitap-
larında vardı ama kısıtlıydı. Belki bu kitapla birlikle ilk müstakil eser
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ortaya konulmufl oldu. Bundan faydalanabilirlerdi. Ya da faydalanabi-
lirler. Tavsiyede bulunaca¤›mbir di¤er eser ise sosyoloji profesörü
Fatıma Mernissi’nin Hanım Sultanlar(‹slâm Devletlerinde Kadın Hü-
kümdarlar) adlı eseri. Bu da ilk halifeden bafllayarak Emevîler, Abbâ-
siler daha sonra Memlükler ve Mo¤ol halifelerin devrinde hüküm sü-
ren 14 tane kadından bahsediyor. Bu da kadının hem o dönemdeki top-
lumsal rolünü hem de ilmî faaliyetleri hususunda bazı fleyleri aydınla-
tabilecek nitelikte bir eser. Bundan da faydalanabilirler. Genel olarak
bakt›¤›mızdaaslında oturumda hep öne çıkan kavram kadın kavramı.
Devirler dönemler de¤iflmifl ama ortak olarak birlefltikleri perde kadın
perdesiydi. Bu yüzden de bunun üzerinde birkaç bir fley söylememin
kaçınılmaz oldu¤unu düflünüyorum. fiu an burada tart›fl›ld›¤› gibi
aslında modern dönemlerin tartıflma konusudur kadın. Ama bazen
kadınla ilgili tek tek sorular de¤il de kadının toplam bir sorun olarak
görülmesi fleklinde olmufltur. Klasik dönemlere bakt›¤›mız zaman ‹s-
lâm’ın aslında bugün karfl›laflt›¤ımız flekilde bir sorun olarak algıla-
ması yok ama bu ‹slâm tarihi boyunca onların hiçbir sorunla karfl›lafl-
mad›¤› anlamına gelmez. Mustafa Öztürk’ün deyimiyle o flu flekilde
ifade ediyor. “Belki de o dönemde kadın erke¤e aflık atacak durumda
olmad›¤› için bir toplumsal durum olarak görülmeli veya ‹slâm’ın bu-
günkü gibi yumuflak karnı de¤ildi” diyor. Peki bu farklılı¤ın nedeni ne.
‹lk dönem ve sonrasında kadın tartıflmalarının belki de bu ‹slâm dün-
yasının konumuyla ilgili olabilir. Ne zamanki biz 19. yüzyıldan sonra
güç kaybetmeye baflladık, Batı karfl›sındaki ma¤duriyet arttı. Bundan
sonra kadın hep “hak”, “sorun” gibi kelimelerle birlikte kullanılmaya
baflladı. Ki bu tefsir gelene¤imize bile yansım›fltır. Bakt›¤›mızda ilk
ikinci, dördüncü asırlarda yaflam›fl müfessirler tefsirlerinde genel ola-
rak kadınla fleytanı özlefltefltiren fleylerden bahsetmezler. Daha sonra
daha ça¤dafl dönemlerde kadınla ilgili pek müspet de¤erlendirmeler
yapılmad›¤›nı görüyoruz ki bu da burada bunun etkisi olarak Müslü-
man kadın tasavvurunun araçsal süreçte ötekilefltirildi¤ini gösteriyor
bence. Biz buradaki tebli¤lerde de gördü¤ümüz üzere Kur’an’ın bak›fl
açısına göre aslında bir farklılık yok. Ancak flu flekilde var. Dinî ve ah-
lakî kimlikle ilgili olarak bir farklılık var ki bu Ahzap suresinde de be-
lirtilmifl. Allah’ın ahlak ve inanç temeline cinsiyet ayrımı yapmad›¤›na
iflaret edilmifltir. Bu bakımdan tebli¤cilerimizin ifade etti¤i gibi ‹slâm
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kadın rolünü sadece evin içine hapsetmek hani onlara hiçbir flekilde
hak vermemek fleklinde de¤il tam aksine sosyal hayat içine dâhil et-
mifltir. Belki sorun bu anlamda ‹slâm’da de¤il onun yorumlan›fl ya da
algılan›fl flekliyle alakalıdır. Bunlar benim âcizane görüfllerim. Dinledi-
¤iniz için çok teflekkür ederim.

Hatice SAL‹MO⁄LU

Sayın ASLANDO⁄LU’ya teflekkür ederiz. Sıradaki müzakerecimiz
Fatma Merve ÇINAR. Kendisi Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi
‹slâm Tarihi Anabilim Dalı Araflt›rma Görevlisi. Buyrun efendim.
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AR. GÖR. FATMA MERVE ÇINAR

ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹
‹SLÂM TAR‹H‹ ANA B‹L‹M DALI

Kıymetli hocalarım, sevgili arkadafllar. Katılımınız için hepinize te-
flekkür ederim. Oturumun son konuflmacısı olarak sabrınızı fazla zorla-
mak istemiyorum. Bu yüzden kısaca geçece¤im. Tebli¤i sunan arkadafl-
larımın hepsine çok teflekkür ederim. Benim tebli¤lerini müzâkere ede-
ce¤im arkadafllar Osman CURUK, Arzu BEDER ve Fatma BARDAK-
ÇI. Müzakerelerimi sunum sırasına göre yapaca¤›m. Osman CURUK
arkadaflımızın tebli¤inden bafllayalım. Benimde doktora çal›flmamın ko-
nusunu oluflturan Endülüs kadınlarından hareketle onlar arasında yer
alan bir konu olması hasebiyle Endülüs’te kadın e¤itimi konusunun be-
nim için ayrı bir önemi var. Tabi Endülüs 800 yıllık bir tarihe ve çok ge-
liflmifl bir ilim kültür faaliyetine sahip olmasına ra¤men malesef bizim
çal›flma alanlarımız arasında gerekti¤i öneme kavuflamam›fl. Hâlâ da
hakkında yapılan araflt›rmaların sınırlı oldu¤u bir alan. Bu vesileyle
hem kadın konusunu tercih etti¤i için hem de Endülüs hakkında detaylı
bir araflt›rma yapma fırsatını bize sundu¤u için Osman arkadaflımıza
ayrıca teflekkür etmek istiyorum. Burada Osman arkadaflımızın tebli¤in-
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de Endülüs’te kadınların e¤itim-ö¤retim faaliyetlerinde hem ö¤renci
hem de e¤itimci olarak nasıl katılımda bulunuldu¤unu detaylı bir flekil-
de gördük. Bu bakımdan da önemliydi. Çünkü genellikle kadınların e¤i-
timi dedi¤imiz zaman biz kadınların hangi konularda e¤itim ald›¤›nı,
hangi okullara gitti¤ini ve ne tür dersler ald›¤›nı görüyoruz. Fakat aynı
flekilde bu faaliyetlerde nasıl katılımcı olarak yer ald›¤› konusu bizim
için çok fazla araflt›rılmayan bir konu. Bu ba¤lamda Endülüs’te kadın
konusuna dikkat çekmek amacıyla birkaç noktaya de¤inmek faydalı
olacaktır zannımca. Osman arkadaflımızın verdi¤i örnekler haricinde
onlarla beraber birkaç isim gerçekten Endülüs’te kadının e¤itimi
hakkında bizim genel bir bilgiye sahip olmamız açısından çarpıcı ör-
neklere sahip. Bunlardan birincisi kadınların ilmî seyahatleri olacak.
Aslında Osman arkadaflımızda bununla ilgili bazı konulara de¤indi. ‹l-
mi seyahatler sadece Endülüs’te yurt d›fl›ndan gelen yabancı ö¤renciler
fleklinde olmam›fltır. Aynı flekilde Endülüs’te kadınların da ilmî faali-
yetler kapsamında hem Endülüs içerisinde hem de o dönemki do¤uda
yer alan iflte Abbâsiler olsun de¤er Kuzey Afrika bölgesine olsun ilmî
seyahatlerde bulunduklarını, oradaki hocalardan özel olarak ders
aldıklarını biliyoruz. Bununla beraber burada en önemli ismi zikredil-
mesi gereken hanımlardan birisi de Sahra el-Habibiye’dir. Kendisi
Mo¤ol ‹stilası sebebiyle Irak’ta daha fazla ilim yapılamayaca¤›nı düflü-
nerek tek bafl›na önce Kuzey Afrika’ya ve daha sonrada Endülüs’e se-
yahat etmifl bir kadın. Sahra el-Habibiye aynı zamanda dönemin birçok
flairinin de hocası. Kendisinden ders alan birçok Endülüslü flair var, er-
keklerinde hocal›flını yapm›fltır. ‹kinci olarak bahsetmek istedi¤im hu-
sus daha do¤rusu baflka bir örnek de Vellade Bint Mustekfi. Kendisi
son Emevî halifelerinden üçüncü Muhammed’in kızı. Bahsedildi¤i üze-
re hür bir kadın ve soylu bir aileye sahip. Sonuçta saraya mensup bir ki-
fli. Vellade’nin hayatını edebiyata adad›¤›nı ve bu sebeple orada yafla-
yan Kurtuma’da özellikle yaflayan bayanların, kölelerin ve cariyelerin
ders alabilmesi için flimdiki tabirle edebiyat fakültesi diyebilece¤imiz
bir kurum açt›¤›nı ve burada köle kadınlara ve cariyelere ücretsiz ede-
biyat e¤itimi imkânı sanat dalında da sundu¤unu belirtmemiz yerinde
olacaktır. Ve Vellade Endülüs e¤itim çal›flmalarında olsun, Endülüs
kültür hayatında olsun kadının örnekleri açısından unutulmaması gere-
ken en önemli isimdir diyebiliriz. Aynı zamanda siyasî faaliyetleri de
olmufltur kendisinin. Bununla beraber son bir örnek aslında bizimde
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yakından tanıd›¤›mız ‹bni Arabî’nin örne¤idir. ‹bni Arabî’nin hoca-
larından birisi Kurtubalı Fatıma. Hakkında çok fazla bilgi olmamasına
ra¤men ‹bni Arabî’nin özellikle tasavvuf alanında verdi¤i ders halka-
larına katıld›¤›nı biliyoruz Kurtubalı Fatıma’nın. Bu üç ismin tebli¤de
yer almamakla beraber Endülüs’te kadın e¤itimiyle alakalı, kadının ye-
riyle alakalı çok önemli tespitlere ›fl›k tutaca¤›nı düflünüyorum. Bunun
haricinde Osman arkadaflımızın tebli¤inde çok fazla yer almamasına
ra¤men sonradan Müslüman olan ‹spanyol kadınlar hakkında kısa bilgi-
ler belki verebilirdi. Çünkü her ne kadar Arap asıllı kadınların var oldu-
¤unu bilsek de Endülüs’te artık öyle bir dönem geliyor ki orada yaflayan
Müslüman nüfusu nerdeyse dörtte üçü diyebilece¤imiz bir kısım ‹span-
yol fakat daha sonradan Müslüman olmufl kiflilerden olufluyor. Ve bu
kadınların sonuç olarak getirdi¤i kültürel birikim olsun aynı flekilde ter-
cüme faaliyetlerine katılması Endülüs’teki kadın e¤itimi açısında da
çok önemli bir faktör. Buna da de¤inilebilirdi. Son olarak Osman arka-
daflımızla ilgili söyleyebilece¤im fley benim için en önemlisi ana kay-
naklara yönelme cesareti gösterdi¤i için ona ayrıca teflekkür ediyorum.

‹kinci olarak müzâkeresinde bulunaca¤›m arkadafl Arzu BEDER.
Kendisi oldukça zor ve kapsamlı bir dönemi çal›flm›fl. Ona da ayrıca
tebli¤inden dolayı, sunumundan dolayı teflekkür ediyorum. Bütün arka-
dafllarımızın sunumu gayet güzeldi. Özellikle süreye de riâyet ettiler bu
da önemli. Fakat Arzu arkadaflımızın tebli¤inde benim dikkatimi çeken
iki nokta var. Birincisi kaynak sıkıntısı yaflad›¤›nı dile getirdi birkaç
yerde. Ben kaynak sıkıntısından flu flekilde bahsetmek istiyorum. fiimdi
bizim burada kaynak olarak alaca¤›mız fleyler nedir? Bunu da ikiye
ayırmamız lazım. Burada bahsedilen kaynak e¤er ana kaynaklara ulafl-
maksa bu bir dil probleminin aflılmasıyla gayet mümkün olacaktır ki bu-
rada devreye girecek olanda Osmanlı arfliv belgeleridir. Kolaylıkla ula-
fl›mı sa¤lanabilir. Artık internet ortamından da bir ölçüde ulaflmak
mümkündür. Bu ba¤lamda bir örnek vermek istiyorum. Kaynak araflt›r-
masında Osmanlı arflivleri yerini ben bahsetmiflken mesela kadın ö¤ret-
menli¤i Sabiye mektepleri fleklinde bir tarama yapıld›¤› zaman karfl›nıza
birçok arfliv belgesinin çıkaca¤› aflikârdır. Bunlardan bir tanesi Tanzi-
mat dönemine ait 1849 tarihli ve bu belgede flöyle bir metin yer almak-
ta. Özet olarak bahsedeyim. ‹stanbul’da evlerinde kız çocuklarına
Kur’an-ı Kerim okumayı ve bazı dini bilgileri ö¤reten kadınlar kendi
olanaklarının yeterli olmad›¤›nı belirterek harab olmufl evlerinin devlet
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tarafından onarılması için evkaf nezaretinde dilekçeler vermifllerdir. Bu
flekilde evlerinin bir odasında kızlara Kur’an-ı Kerim okumayı ö¤reten
dört kadının adı geçmektedir. Konu meclis-i ahkâmı adliyede görüflül-
müfl ve bu ö¤retici kadınların evleri Sıbyana mahsus mektep adıyla res-
mi olarak tanımllanm›fltır. Onarımında devletçe uygun olaca¤› görüflü-
ne var›lm›fltır. fiüphesiz bu örnekleri ço¤altmak mümkündür. Benim
Arzu arkadaflımızın tebli¤inde sıkıntılı buldu¤um bir di¤er nokta da Os-
manlı’da kadınların e¤itiminin Tanzimat dönemine kadar kendi tabiriy-
le çok sı¤ kalm›fl olmasıdır. 600 küsur yıllık tarihe sahip bir devletten
bahsediyoruz. Zaten tebli¤ de iki döneme ayr›lm›fl. Tanzimat öncesi ve
Tanzimat sonrası fleklinde. Yani bunu Kurulufl aflamasından Tanzimat’a
kadar olan dönemi de aynı dönem içerisinde sınıflandırmak ne kadar
do¤ru olur o konuda da bir soru iflareti koyabiliriz. O yüzden Osmanlı
e¤itiminde kadını konuflurken günümüz flartlarından hareketle mesela
resmi dairelerde kadının görev alması ya da yüksekö¤retimde
kadınların artık çokça katılımından hareketle Osmanlı’yı elefltirecek
olursak burada bir hata yapm›fl oluruz. fiüphesiz ki dönem itibariyle En-
dülüs olsun, Abbâsi olsun, Emevî olsun bütün ‹slâm ülkelerinde bütün
yüksekö¤retimde kadınların katılımından bahsetmek hem kavram kar-
maflasına yol açar hem tarih metrolojisi açısından sıkıntılı bir durum
olur. Çünkü kendi içerisinde yer alan farklı e¤itim kurumları farklı tarz-
larda e¤itim vermektedirler. Bunu bu flekilde kategorize edip daha son-
ra elefltiriye tabi tutmak döneme aslında bir haksızlık olabilir. O yüzden
Osmanlı dönemi kadınının sadece yüksekö¤retime açık ololmay›flı veya
erkelere göre daha az e¤itim al›flından hareketle bu döneme iliflkin
olumsuz sanılara sahip olmakta birazcık taraflı bir bak›fl açısı olabilir.
Bunun haricinde Arzu Beder arkadaflımıza da tebli¤inden ve sunumun-
dan dolayı teflekkür ediyorum.

Son tebli¤ci arkadaflımız Fatma BARDAKÇI’ya geçmek istiyorum.
Bu oturum aslında çok kronolojik bir oturum oldu aynı zamanda. Cum-
huriyet dönemi ile kapan›flı yapm›fl olduk. Fatma arkadaflımız aslında
bize istatistikî veriler sundu. Bu ba¤lamda elimizde somut bilgilerde ol-
mufl oldu. Tablolarda görebildik. Bu yönüyle bu kadar detaylı bir çal›fl-
ma hazırlad›¤› için arkadaflımıza teflekkür ederim. Fakat tebli¤de benim
eksikli¤ini hissetti¤im bir nokta özellikle 1950-1997 yılları arasının çok
hızlı geçilmifl olması. Malumunuz Türkiye çok hızlı de¤iflen ve çok
farklı flartlara sahip olabilen bir ülke. Her sene sınav sistemleri, siyase-
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te ba¤lı olarak bazı kadının statüsü de dâhil olmak üzere sosyal konular
çok hızlı bir flekilde de¤ifliyor. O yüzden 1950 ve 1997 yılları içerisin-
de kadının e¤itimiyle ilgili toplanan özellikle Kur’an Kursları ve faali-
yetleri hakkında konu üzerinden hareketle söylüyorum. Mutlaka yafla-
nan de¤iflimler vardır. Bu detaylı sunum için içerisinde o dönemin de
yer almasının tıpkı ‹lahiyat Fakültesi’ndeki ö¤renci sayılarında oldu¤u
gibi detaylandırılmasının faydalı olaca¤› kanaatindeyim. Onun haricin-
de sonuç bölümünde daha kapsamlı bir de¤erlendirme yapılabilece¤i bu
kadar veriden hareketle daha elefltirel veya az önce de belirtti¤im gibi
kapsamlı bir sonuç kısmı oluflturabilece¤i kanaatindeyim. Bir eksiklik
de belki flöyle olabilir. Hani biz kadının sadece e¤itim alması faaliyet-
lerinden bahsetmeyelim demifltik. Bu kapsamda Cumhuriyet Döne-
mi’ndeki kadının ‹slâm e¤itimindeki yeri tart›fl›lırken sadece ald›¤› e¤i-
timlerden yola çıkıldı. Belki bu biraz eksiklik olabilir. Çünkü biz özel-
likle son dönemlerde kadın vaizlerin, Kur’an kursu hocalarının, ‹lahiyat
hocalarının aynı zamanda bayanlar arasında var oldu¤unu biliyoruz. Bu
noktada sadece ‹lahiyat Fakültesi hocalarımıza de¤inildi. Öncü isimler
oldu¤u için. Fakat sonuçta toplumdaki kadınların ‹slâmî ilimler e¤itimi-
ni büyük ölçüde sırtlanan, üstlenen kiflinin aynı zamanda Kur’an Kurs-
ları hocalarının bayan hocaların, vaizelerin oldu¤unu da unutmamamız,
Diyanet’in bunları nasıl istihdam etti¤i, ne tür faaliyetler verdi¤i ve
kadınların e¤itim faaliyetlerinde ne tür müfredatlarla sorumlu oldu¤unu
da belirtmek belki verimli olacaktı. Bütün bunlarla beraber tüm arka-
dafllara tekrar çok teflekkür ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin inflal-
lah. Dinledi¤iniz içinde çok teflekkürler ve saygılar.

Hatice SAL‹MO⁄LU

Sayın ÇINAR’a bu güzel katkılarından dolayı teflekkür ederiz. Teb-
li¤ini ve müzakeresini yapan de¤erli katılımcılara da tekrar teflekkür
ediyorum. Bizleri ilgiyle dinleyen de¤erli hocalarımız ve sevgili misa-
firler! Sizlere de çok teflekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlayarak
oturumu kapatıyorum. Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin
üzerine olsun. Teflekkürler.

‹slâm Medeniyetinin Yap› Tafllar› IV I 253



.



DÖRDÜNCÜ OTURUM

Oturum Baflkanı: Osman CURUK
1. Havva ÖZATA

Endülüs Tefsir Gelene¤i ve ‹bn Atiyye

2. Abdülbasit AYTEM‹fi
Prof. Dr. ‹smail Cerraho¤lu’nun Tefsir ‹lmine Katkıları

3. Merve ‹fiB‹L‹R
Muhammed Esed ve Bazı Kur’ânî Kavramlara Getirdi¤i
Yeni Anlamlar Üzerine

4. Gülistan AKTAfi
‹slâm E¤itim-Ö¤retimine Katkılar Açısından “Mevdûdî’yi
Anlamak”

Müzakere

Ar. Gör. Hasan YÜCEL
Ar. Gör. Arma¤an ATAR



256 I Ö¤renci Sempozyumu

Oturum Baflkanı

OSMAN CURUK

(Ankara Üniversitesi E¤itim Bilimleri Fakültesi3. S›n›f
‹LAMER ‹slâm Tarihi ve Sanatlar› Araflt›rma Grubu Ö¤rencisi)

Saygıde¤er hocalar, sevgili arkadafllar. Öncelikle hepinizi
saygı ve sevgiyle selamlıyorum. hofl geldiniz diyorum. Bu yıl
dördüncüsünü düzenlenmifl oldu¤umuz ‹slâm Medeniyetinin
Yapı Tafllar› Sempozyumu’nun dördüncü oturumunu açıyo-
rum. Oturumumuz dört tebli¤den olufluyor. ‹lk tebli¤ci arka-
daflımız Havva ÖZATA. Kendisi ‹nönü Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Tefsir Anabilim Dalı doktora ö¤rencisi.
Konusu ise Endülüs Tefsir Gelene¤i ve Ebû Hayyân. Havva
Hanım süreniz on befl dakika buyurun.



“ENDÜLÜS TEFS‹R GELENE⁄‹ VE ‹BN AT‹YYE”

HAVVA ÖZATA

(‹NÖNÜ ÜN‹VERS‹TES‹ SOSYAL B‹L‹MLER ENST‹TÜSÜ 

TEFS‹R ANAB‹L‹M DALI DOKTORA Ö⁄RENC‹S‹)

G‹R‹fi

‹lmî zenginli¤i bakımından saklı bir hazine olan “Endülüs Kültür ve
Medeniyeti” tefsir ilmi açısından da önemli bir yere sahiptir. Bu mede-
niyetin içerisinde yetiflmifl birçok müfessir mevcuttur. Bu müfessirler
arasında Ebû Hayyân, özellikle dil ve kıraat ilmindeki yetkinli¤ini tef-
sirinde sistematik bir flekilde kullanarak öne ç›km›fltır.

Endülüs’te tefsir hayatının incelenmesine geçmeden önce kısaca
Endülüs tarihi hakkında bilgi verilecek ve daha sonra tefsir ilminin böl-
gedeki seyri ele alınacak en son olarakta Ebû Hayyân’ın tefsir faaliyet-
leri üzerinde durulacaktır
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ENDÜLÜS S‹YASÎ VE KÜLTÜREL TAR‹H‹

1. Endülüs Siyasî Tarih

1.1. “Endülüs” Kavramı

Araplar tarafından ‹spanya için kullanılan Endülüs kavramının kö-
keni kesin biçimde tespit edilmifl de¤ildir.1 Endülüs kelimesinin Müslü-
manlardan önce meskun olan Vizigotlar’ın memleketlerine vermifl ol-
dukları bir isim olması ve daha sonra Müslümanların bu kelimeyi ken-
di dillerinde kullanmaları güçlü bir ihtimaldir.2 ‹spanyolca’ya “Andalu-
cia” olarak geçen Endülüs kavramı ‹spanya’da hâlâ kullanılmakta ve
Almeria, Gırnata, Kurtuba, Kadis ve ‹flbiliye vilayetlerini içine alan böl-
geyi ifade etmektedir.3

1.2. Endülüs’ün Fethi

Kuzey Afrika Valisi Musa b. Nusayr, Emevî Halifesi Velîd b. Ab-
dülmelik’ten izin alarak Tarîf b. Mâlik kumandasındaki yaklafl›k 500 ki-
flilik bir birli¤i 710 yılının ilkbaharında keflif gayesiyle ‹spanya’nın gü-
ney kıyılarına yolladı. Musa b. Nusayr, Tarîf b. Mâlik’in bol miktarda
ganimetle dönmesinden sonra ‹spanya’nın fethi için hazırlıklara baflladı.
711 ilkbaharında azatlısı Berberî asıllı Târık b. Ziyad kumandasındaki
7000 kiflilik bir orduyu ‹spanya’ya gönderdi. Bu sırada ‹spanya’da hü-
küm sürenler Vizigotlardır.4 Vizigot Krallı¤ı taht kavgaları, iç
karıflıklıklar ve Yahudiler üzerindeki zorla Hristiyanlaflt›rma politi-
kasının sebep oldu¤u çeflitli sorunlarla karfl› karfl›yaydı. Bu nedenle Vi-
zigot idaresinden memnun olmayan birçok flehir ve kale halklarının
özellikle de Yahudilerin kapılarını isteyerek Müslümanlara açtıkları bi-
linmektedir.5

1.3. Valiler Dönemi (714 - 756)

714 yılında Halife Velid b. Abdülmelik’in emriyle, Musa b. Nu-
sayr’ın Endülüs idaresini o¤lu Abdülazîz’e bırakıp fiam’a dönmesi ile
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valiler dönemi bafllam›fltır. I. Abdurrahman’ın 756 yılında Endülüs
Emevî Devleti’ni ilanına kadar devam eden bu dönemde yirmi bir vali
ifl bafl›na gelmifltir. Bunlardan bazısı do¤rudan Emevî halifesi tarafından
tayin edilirken bir kısmı da Endülüslü askerler tarafından seçilmifltir.
Müslümanlar bu dönemde fetihlerle Avrupa içlerine kadar ilerleyerek
bugünkü Paris’in bulundu¤u bölgeye kadar yaklaflm›fllardır. Fakat bu
noktadan sonra Müslüman Fâtihler daha fazla ilerleme kaydedemeden
bütün güçlerini kendi aralarında bafl gösteren iç çekiflmelerde tüketme-
ye bafllam›fllardır. ‹lk önce Araplar ve Berberîler arasında bafllayan mü-
cadeleler daha sonra Endülüslü Araplar (Belediyyûn) ile bölgeye takvi-
ye amaçlı gelen Emevî askerleri (fiâmiyyûn) arasında bafl göstermifl ve
daha sonraları ise Kayslı ve Yemenli çatıflması olarak ortaya ç›km›fltır.6

1.4. Endülüs Emevîleri (756 - 1031)

Endülüs’te bu geliflmeler meydana gelirken, Abbâsiler, Emevî Dev-
leti’ne son vererek Emevî hanedan üyelerini yakalayıp öldürmeye bafl-
lam›fltı. Abbâsilerin elinden kurtulan Abdurrahman b. Muaviye, 756
yılında Endülüs’e geçerek kendisini ba¤ımsız emir ilan etti.7 Bu flekilde
Endülüs Emevî dönemi bafllam›fl oldu. 912-961 yılları arasında ise yö-
netimi elinde bulunduran III. Abdurrahman kurdu¤u siyasi birli¤i sür-
dürmek ve fiiî-Fâtimi hareketini durdurabilmek için kendini Nâsır-Lidî-
nillah ünvanıyla halife ilan etti. Böylece Endülüs Emevî Emirli¤i, En-
dülüs Emevî Halifelifli’ne dönüflmüfl oldu. Ancak daha sonraları Emevî
hanedanları arasında çıkan taht kavgaları neticesinde halk halifelifli la¤-
vederek Emevî hanedanına mensup kimseleri sürgün edip idareyi eflraf-
tan oluflacak bir flûranın üstlenmesine karar verdiler. Böylece 756
yılında ba¤ımsız bir emirlik olarak ortaya çıkan Emevî Devleti yık›lm›fl
oldu (1031). Ortaya çıkan otorite bofllu¤unun tabii bir sonucu olarak
Endülüs Emevî Devleti’nin enkazı üzerinden irili ufaklı birçok devlet
kuruldu ve Endülüs tarihinde “mülûkü’t-tavâif” denilen yeni bir dönem
baflladı.8 Bu dönemde Endülüs’te yaflanan siyasî olayların hiç flüphesiz
en önemlisi mülûkü’t-tavâif arasında ortaya çıkan çekiflmeler ve savafl-
lardır. Neticede bu durum müslümanların zayıflamasına Hristiyan
krallıklarının harekete geçmesine yol açm›fltır. Yaklaflmakta olan bu
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tehlikeyi hisseden bazı emirler, ulemâ ve halkın da teflvikiyle Kuzey Af-
rika’da hüküm süren Murâbıtlar’dan yardım istemek zorunda kaldılar.9

Murâbıtlar’ın hükümdarı Yûsuf b. Tâflfin, bazı emirlerin ve ule-
mânın teflvikiyle bütün Endülüs’e hâkim oldu (1090). Ancak Kuzey Af-
rika’da ortaya çıkan bazı iç huzursuzluklar Endülüs’teki Murâbıtlar’ın
gücünü zayıflattı ve daha sonrasında onların bölgedeki hâkimiyetleri ta-
mamen ortadan kalktı (1147).10

Murâbıtlar’lardan sonra bir baflka Kuzey Afrika devleti olan Mu-
vahhidler Endülüs’e egemen oldu (1147). Ancak Muvahhidler Devleti
de Hristiyan krallıkların ilerlemesini durduramadı. Bu ilerlemeden Mu-
hammed b. Nasr tarafından Gırnata’da kurulan Nasrîler (Benî Ahmer)
kurtulabildi. Ancak 1492 yılında Gırnata’nın da düflmesiyle Endülüs’te-
ki ‹slâm hâkimiyetinin en son kalesi de düflmüfl oldu.11

2. Endülüs ve ‹slâmî ‹limler

Endülüs, ‹slâm Medeniyetinin do¤du¤u topraklardan çok uzak bir
bölgede filizlenip geliflen bir medeniyet olmufltur. Ancak Endülüs, Do-
¤u Medeniyetinden çok uzak kalmam›fltır. Hem ilmî hem de ticarî ilifl-
kiler iki bölge arasındaki iletiflimi sürekli olarak sıcak tutmufltur. Endü-
lüs’ün fethiyle birlikte ‹slâm dinide bölgede hızlı bir flekilde ilerlemeye
bafllam›fltır. Endülüs’e ‹slâm ve ‹slâmî ilimler iki flekilde girmifltir: Bun-
lardan ilki fetihle beraber Endülüs’e gelen ve göç eden Müslümanlar
vasıtasıyla; ikincisi ise Do¤u’ya; Mısır, fiam ve Hicaz’a hac ve ilim ö¤-
renmek maksadıyla seyahat eden Endülüslü Müslümanlar
vasıtasıyladır. “Rahalatu’l-ilm” adını alan bu yolculukların gerek Do¤u
‹slâm âlemindeki birikimlerin Endülüs’e tafl›nmasında, gerekse Endü-
lüs’teki birikimlerin Endülüs d›fl›na tafl›nmasında çok önemli bir fonk-
siyonu olmufltur. Aynı flekilde Endülüs’e göç eden sahabeden Müneyzir
el-Yemanî el-‹frikî ve tâbiundan Musa b. Nusayr, Hanefl es-San’ânî, Ali
b. Ebî Rabah el-Lahmî gibi isimler ‹slâmî tebli¤ ile u¤raflm›fllardır.12
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Kur’an’ın dili olması sebebiyle Arapça’ya ayrı bir önem veren En-
dülüs halkı, çoçuklarına çok küçük yafllardan itibaren Arapça ö¤retiyor-
lardı. Bunun yanında Müslümanlar her kademedeki e¤itim faaliyetleri-
ni bu dil ile yürütüyorlardı. IX. yüzyılda Kurtuba, ‹flbiliye gibi büyük
merkezlerde Hristiyan halk dahi -din adamlarının fliddetli tepkisine ra¤-
men- Arapça’yı kullanır hale gelmifltir. Özellikle gençler Arapça’yı ana
dillerinden daha iyi konuflup yazıyorlardı.13

Zâhirî ve Mâlikî mezhebi bu bölgede hatırı sayılır bir yaygınlı¤a sa-
hipti. Öyle ki I. Hiflam döneminde Mâlikîlik Endülüs’ün resmî mezhe-
bi haline gelmifltir. Mâlikîli¤in, Endülüs’te yedi asrı aflan hâkimiyeti bo-
yunca bu mezhebe mensup yüzlerce fakih yetiflti. Yalnız, ilk kuflak ha-
riç, bu fakihlerin ezici ço¤unlu¤u gerçek bir fakih olmaktan çok ‹mam
Mâlik’in ve ilk dönem Mâlikî fakihlerin görüflünü ezberleyip tekrar et-
mekten öte gitmeyen ve dahası, gidilmesine de fliddetle karfl› çıkan kim-
selerden oluflmaktaydı. Endülüslü fakihlerin ço¤u, ‹mam Mâlik’in el-
Muvatta’sını ezberleyip, onun d›fl›nda bir fıkıh eseriyle ilgilenmeyi ge-
reksiz hatta zararlı görmekteydiler.14 Zâhirîlik ise Mâlikî mezhebinden
sonra en fazla temsil gücüne sahip olan mezhepti. Zâhirîli¤in en hara-
retli savunucusu hiç flüphesiz ünlü bilgin ‹bn Hazm idi. Öyle ki bu mez-
hep Endülüs’te Dâvûd ez-Zâhîrî’den çok ‹bn Hazm’a nisbet edilmekte-
dir.15

Endülüs’te en az geliflme gösteren ilim kelâm olmufltur. Bunun se-
bebi Do¤u’da ortaya çıkan kelâmî meseleler ve bu meseleler etrafında
geliflen tartıflmaları asla hoflgörü ile karfl›lamayan Mâlikî mezhebinin,
Endülüs’te sa¤lad›¤› mutlak hâkimiyettir. Bununla beraber tahsillerini
Do¤u’da yapan bazı talebeler vasıtasıyla bazı Mutezilî ve kelâmî görüfl-
ler Endülüs’e sızm›fltır.16 Aynı flekilde Endülüs’lü fukahânın büyük bir
kısmı ve onların tesirinde kalanlar felsefe ile u¤raflmaya da çok iyi bir
gözle bakmıyordu. Hatta bazı siyasî endiflelerden dolayı yöneticilerde
aynı tavrı sergiliyor ve felsefeyle u¤raflanları cezalandırma yoluna dahi
gidiyorlardı. Ancak X. yüzyıla gelindi¤inde felsefe geliflmeye baflla-
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m›fltır.17 XII. ve XIII. yüzyıllara gelindi¤inde ise ‹bn Bacce, ‹bn Tufeyl,
‹bn Rüfld gibi isimler Do¤u’da hızı kesilen ‹slâm felsefesini Batı’da ye-
niden yükseltmifltir.18

Endülüs’te Tefsir ‹lminin Geliflimi

Endülüs’te tefsir faaliyetlerinin, Hz. Peygamber döneminde oldu¤u
gibi, Kur’an’ın teblî¤i çal›flmalarının bir parçası ve flifâhî olarak bafllad›-
¤› yaklafl›mının ötesinde müstakil bir disiplin fleklinde tam olarak ne za-
man bafllad›¤›nın belirlenmesi çok mümkün de¤ildir. Bu tarih belirleye-
meme durumunun sebepleri arasında ‹slâm gelene¤inde âlimlerin bir
alanda meflhur olsalar da bütün ‹slâm ilimlerinde yetkin olmaları yani
aynı zamanda hem müfessir, hem muhaddis, hem de fakîh kabul edilme-
leri ve Endülüs flehirlerinde bulunan câmilerdeki ders halkalarında ‹slâmî
ilimlerin hepsinin okutulması sayılabilir.19 Mevcut veriler incelendi¤inde
Endülüs’te tefsire dair ilk eser telif eden Baki b. Mahled (ö. 276/889) ola-
rak karfl›mıza çıkmaktadır. Kronolojik olarak ondan sonra Mekkî b. Ebi
Talib el-Kaysi (ö. 437/1045), ‹bn Atiyye (ö. 541/1147), Ebü Bekr ‹bnü’l-
Arabî (ö. 543/1148), Muhammed b. Ahmed b. Ferh el-Kurtubî (ö.
671/1272) ve Ebû Hayyân el-Endelusî (ö.745/1344)’yi tefsir ilminin mü-
him simaları olarak görmekteyiz. Endülüs’te tefsir ilmi di¤er ilimlerden
temayüz ederek h. 3. asırda ortaya ç›km›fl, 5. asırda parlam›fl, 6. asırda ‹bn
Atiyye ile zirvesine ulaflm›fltır. 7. ve 8. asırlar ise Endülüs tefsirinin ol-
gunluk devri olmufltur.20 afla¤›da özellikle verilen dönemlerde öne çıkan
müfessirler ve tefsir yöntemleri hakkında kısaca bilgi verilecektir:

1. Bakî b. Mahled El-Kurtubî

Bakî b. Mahled El-Kurtubî, hicrî 201 yılında Kurtuba’da dünyaya
geldi. ‹lim tahsil etmek için Do¤u’ya giden Endülüslü âlimler arasında
yer almaktadır.

Bakî b. Mahled, otuz dört yıl süren hadis tahsilini tamamlayıp
memleketine dönünce, hayatta olan hocaları baflta olmak üzere Endü-
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17 Özdemir, “Endülüs Müslümanları, ‹lim ve Kültür Tarihi”, s. 54.

18 Özdemir, “Endülüs Müslümanları, ‹lim ve Kültür Tarihi”, s. 56.

19 Mustafa fientürk, “Endülüs Tefsîr Kültürü”, HÜ‹FD, 2012/21, s. 57.

20 Yunus Ekin, “Endülüs’te Tefsir Gelene¤i” s. 249.



lüslü hadis talebeleri onun genifl hadis kültüründen büyük ölçüde fayda-
lanmaya çal›fltılar.21

Ebû Bekir b. Ebû fleybe’nin el-Musannef’ini, ‹mam fiâfiî’nin el-
Ümm’ünü, Halîfe b. Hayyât’ın et-Târîh ve Tabakatü’r-ruvât’ını, Devra-
kî’nin Sîretü Ömer b. Abdilazîz’ini ve benzeri kitapları Endülüs’e ilk
defa getiren ve tanıtan Bakî b. Mahled olmufltur.22

Bakî b. Mahled öncesi ilim talep etmek isteyen bir Endülüslünün
ilim seyahatinin, genellikle ‹mam Malik’in Muvatta’sını tahsil mak-
sadıyla Medine ile sınırlı oldu¤u ifade edilmelidir. Bakî b. Mahled d›-
fl›nda, seçkin fleyhlerden hadis dinlemek ve bu hadisleri kayda geçirmek
gayesiyle Do¤u’ya böylesi uzun bir seyahat yapm›fl olan hemen hemen
hiçbir Endülüslü âlime rastlanılmamaktadır.23

Bakî b. Mahled, 28 Cemâziyelâhir 276’da (28 Ekim 889) Kurtu-
ba’da vefat etti ve Benü’l-Abbas Mezarl›¤›’na gömüldü.24

Endülüs’te tefsirin teflekkül ve tedvini adına ilk eser telif eden Bakî
b. Mahled’dir.25 Tefsiru’l-Kur’an, ‹bn Hazm’ın Taberî’ninki de dâhil
olmak üzere ‹slâm âleminde bir benzerinin yazılmad›¤›nı söyledi¤i, Ze-
hebî’nin de aynı kanaatte oldu¤unu belirtti¤i bu eserin kütüphanelerde
herhangi bir nüshasına rastlanmam›fltır. Bakî b. Mahled’in hadisteki ye-
ri ve Tefsiru’l-Kur’an’ın Taberî’nin tefsiriyle mukayese edilmifl olması
dikkate alınınca eserin bir rivâyet tefsiri oldu¤u kolaylıkla tahmin edi-
lebilir.26

Bir muhaddis olan Bakî b. Mahled’in tefsiri, Do¤u’da tefsirin ted-
vininden yaklafl›k olarak bir asır sonra kaleme alınm›fltır. Bu tefsir özel-
likle rivâyet a¤›rl›klı bir tefsir olarak ön plana çıkmaktadır.
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21 Davûdi Muhammed b. Ali b. Ahmed, Tabakatü’l-Müfessirin, Dâru’l-Kutubu’l-‹lmiyye,
Beyrut trs., I, s.118-119; M. Yaflar Kandemir, “Bakî b. Mahled”, D‹A, 1991 IV, s. 541.

22 ‹bnü’l-Faradî, Târîhu ulemâi’l-Endelüs, Daru’l-Garbi ‹slâmiyye, Tunus, 2008, I, s. 145; M.
Yaflar Kandemir, “Bakî b. Mahled”, IV, s. 541.

23 Ebû Naim Muhammed Reisuddin, “Bakî b. Mahled el-Kurtubî ve Endülüs’teki Hadis Ça-
l›flmalarına Katkısı”, çev. Murat Gökalp, Dinî Araflt›rmalar, 2005, VII/21, s. 323-325.

24 ‹bnü’l-Faradî, Târîhu ulemâi’l-Endelüs, I, s. 145; Dâvûdî, Tabakatü’l-Müfessirin, I, s. 119.

25 Yunus Ekin, “Endülüs’te Tefsir Gelene¤i”, s. 251.

26 Dâvûdî, Tabakatü’l-Müfessirin, I, s. 119; M. Yaflar Kandemir, “Bakî b. Mahled”, IV, s. 542.



2. Mekkî b. Ebi Talib el-Kaysi el-Kurtubî

Ebû Muhammed Mekkî b. Ebî Tâlib Hammufl b. Muhammed, 355
senesinde Kayrevan’da do¤mufltur.27 Birçok Endülüslü âlim gibi, O da
do¤uya seyahat ederek hem haccetmifl, hemde de¤iflik beldelerde ilim
meclislerine ifltirak etmifltir.28

Mekkî b. Ebî Tâlib 2 Muharrem 437’de (20 Temmuz 1045) vefat et-
ti ve o¤lu Ebû Tâlib Muhammed’in kıldırd›¤› cenaze namazının
ardından Kurtuba’da Rabaz Kabristanı’na defnedildi.29

Mekkî b. Ebî Tâlib itikatta Selefi-Mâlikî bir çizgi takip etmifltir.
Eserlerinde de Mutezile, Mürcie gibi mezheplere cevap niteli¤inde yo-
rumlarda bulunmufltur.30 Müellif, fıkhî olarak da genel anlamda Mâlikî
mezhebinin görüfllerini benimsemifltir. Ancak bir mezhep taassubu
uyandıracak flekilde her durumunda Mâlikî mezhebi do¤rultusunda gö-
rüfl beyan etmemifltir. Aksine kendiside bir müctehittir ve yeri geldi¤in-
de meseleler hakkında deliller beyan ederek, baflka mezhep âlimlerinin
görüfllerini de aktarm›fltır.31

Mekkî b. Ebî Tâlib’in “el-Hidâye ilâ bulû¤i’n-nihâye” adlı tefsirî
Endülüslü müfessirlerin mühim bir kayna¤›dır. Mekkî b. Ebî Tâlib, tef-
sirinde Hz. Peygamber, sahabe ve tâbiûndan nakledilen sahih rivâyetle-
rin yanı sıra aynı zamanda hocası olan Ebû Bekir Edfuvî
(ö.377/988)’nin el-‹sti‹na’sını, Taberî’nin Camiu’l-Beyân’ını esas kay-
nakları arasında kulllanm›fltır. Bunların yanı sıra daha bir çok tefsir, ha-
dis, dil ve nahiv âliminden rivâyetlerde bulunmufltur.32

el-Hidâye, kıraat, i’rab ve nahiv a¤›rl›klı bir rivâyet tefsiridir.33

Mekkî b. Ebî Talib, bu eserinde bazen grup halinde, bazen de tek tek
ayetleri tefsir eder. Sonra da ayette geçen kelime ve kavramları etimo-
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27 Ahmed Hasan Ferhat, Mekkî b. Ebi Talib ve Tefsiru’l-Kur’an, Amman: Daru’l-Ammar,
1997, s. 45.

28 ‹bn Ferhûn Burhânüddîn ‹brâhîm b. Alî b. Muhammed, Dîbâcü’l-Müzehheb, Kahire
1972, II, s. 343; Dâvûdî, Tabakâtü’l-Müfessirin, II, s. 332.

29 ‹bn Ferhûn, Dîbâcü’l-Müzehheb, II, s. 343; Dâvûdî, Tabakâtü’l-Müfessirin, II, s. 332;
Ahmed Hasan Ferhat, Mekkî b. Ebî Tâlib, s. 51-54; Tayyar Altıkulaç, Mekkî b. Ebî Tâ-
lib, D‹A, XXVIII, s. 575.

30 Ferhat, Mekkî b. Ebi Tâlib, s. 75.

31 Ferhat, Mekkî b. Ebi Tâlib, s. 76.

32 Ferhat, Mekkî b. Ebi Tâlib, s. 152.

33 Altıkulaç, Mekkî b. Ebî Tâlib, XXVIII, s. 575.



lojik açıdan açıklar. Dilsel açıdan ayeti tefsir ettikten sonra müfessirler-
den nakillerde bulunarak bunları de¤erlendirir, bir kısmını tercih eder,
bir kısmını ise reddeder. Gerek dilsel gerekse manaya yönelik açıklama-
larında Kur’an ve hadisten istidlallerde bulunur. Hadisleri aktarırken se-
nedleri hazfeder bundaki amacını da kolaylık sa¤lamak olarak ifade
eder.34 Ahkâm ayetlere geldi¤inde ise sahabenin, tâbiûnun ve daha son-
ra gelen fakihlerin görüfllerini zikreder. Ayetlerin tefsirinde nüzul sebep-
lerine ve ayetlerin açıklanmasına ›fl›k tutan tarihi bilgilere de de¤inir.35

Mekkî b. Ebî Tâlib, sıhhat açısından hadisler konusunda gösterdi¤i
hassasiyeti isrâiliyat konusunda göstermemifl ve hiçbir tenkite tabi tut-
maksızın isrâilî rivâyetleri özellikle Taberî’den sıklıkla aktarm›fltır.36

Mekkî b. Ebî Talib, tefsirinde kıraat, nesh, garibu’l-Kur’an gibi
Kur’an ilimleri üzerinde çok uzun bahisler açmak yerine her birini ayrı
ayrı kitaplarda ele alm›fltır.37 Mekkî b. Ebî Tâlib’in ilim hayatında kıra-
at ilmi önemli bir yer almaktadır. Kıraat ilmindeki yetkinli¤i sebebiyle
de kendisine “Mukrî” lakabı verilmifltir.38 Kıraat ilmi üzerine birçok
eser vermifl ve uzun yıllar bu alanda dersler vermifl olması da onun bu
alanda ki yetkinli¤ini gözler önüne sermektedir.

Mekkî b. Ebî Tâlib’in eserleri kendisinden sonra ‹bn Atiyye, Ebû
Hayyân el-Endülüsî gibi âlimlerin dil ve tefsire dair eserlerinin belli
ba¤lı kaynaklarından olmufltur.39

3. Ebû Bekr ‹bnü’l-Arabî

Nesebi, Ebü Bekr Muhammed b. Abdullah b. Muhammed b. Abdul-
lah b. Ahmed el-Endelüsî olup “Kadı Ebü Bekr ‹bnü’l-Arabî” lakabıyla
meflhur olan ‹bnü’l-Arabî, 468/1076 yılında Endülüs’ün ‹flbiliye flehrin-
de dünyaya gelmifltir.40
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34 Mekkî b. Ebî Tâlib, el-Hidâye ilâ bulû¤i’n-nihâye, tah. Mustafa Müslim, s. 72.

35 Ferhat, Mekkî b. Ebî Talib, s. 199.

36 Ferhat, Mekkî b. Ebî Talib, s. 274.

37 Ferhat, Mekkî b. Ebi Talib, s. 358.

38 ‹bn Ferhûn, Dîbâcü’l-Müzehheb, II, 342; Dâvûdî, Tabakatü’l-Müfessirin, II, s. 331.

39 Altıkulaç, Mekkî b. Ebî Tâlib, s. 575-576.

40 Dâvûdî, Tabakatü’l-Müfessirin, II, 167; ‹bn Ferhûn, Dîbâcu’l-Müzehheb, II, s. 253; Zehe-
bî Muhammed Hüseyin, et-Tefsir ve’l-müfessirûn, Daru’l-Hadis, Kahire, 2005, II, s. 393.



‹bnü’l-Arabî’nin vefatından sonra ülkesinin Hristiyanlar tarafından
iflgali gibi birçok olumsuz durum nedeniyle müfessirimizin eserlerinden
birço¤u günümüze ulaflmam›fltır.41 ‹bnü’l-Arabî’ye ait olan eserlerin
sayısı seksen sekize ulaflmaktadır.42

‹bnü’l-Arabî’nin “Ahkâmü’l-Kur’an” isimli eseri ise tefsir alanında
önemli bir kaynak olarak karfl›mıza çıkmaktadır. Nitekim Ebû Bekir er-
Râzi el-Cassas (ö.370/980)’ın Ahkâmü’l-Kur’an’ı ile eflde¤er tutulmufl-
tur.43

‹bnü’l-Arabî, Ahkâmü’l-Kur’an’da bafltan sona her ayetin tefsirini
yapmam›fl sadece ahkâm ayetlerinin üzerinde durmufldur. Bu ayetleri de
meselelere ayırarak incelemifltir. Bazen ayeti meselelere ayırmaksızın
do¤rudan tefsire geçmifl bazen de farklı bafll›klar açarak konuyu detay-
land›rm›fltır.

‹bnü’l-Arabî di¤er Endülüslü müfessirlerde oldu¤u gibi bazen aye-
tin tefsirini yaparken bazen de ayrı bir bafll›k altında kıraat farklılıkları
üzerinde de durmufltur.44

Ahkâmü’l-Kur’an, rivâyet tefsiri olarak kabul görmüfl olmasına
ra¤men dirayet yöntemi de bu eserde önemli bir yer tutmaktadır. Nite-
kim ‹bnü’l-Arabî ayetlerle ilgili nakilleri aktardıktan sonra bunların
sıhhatleri hakkında görüfller beyan ederek bazen yorumlayarak bazen de
bu rivâyetler arasında tercihlerde bulunarak tefsir ifllemini gerçeklefltir-
mektedir.45

‹bnü’l-Arabî tefsirinde zaman zaman israilî bilgilere de yer verir.
Ancak bunu yaparken amacı âlimlerin bu rivâyetleri aktarmaları ve
yazıya geçirmeleri nedeniyle insanların bunlardan etkilenmelerini önle-
mektir.46 Nitekim ‹bnü’l-Arabî Kur’an ve Sünnet’e uygun olmayan bu
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41 ‹smail Cerraho¤lu, Tefsir Tarihi, s. 496; Ahmet Baltacı “‹bnü’Arabî”, D‹A, XX, s. 489-
490.

42 Ahmet Baltacı “‹bnü’Arabî”, D‹A, XX, 490; Cihad Akkoyun, “‹bnü’l-Arabî’nin Ahkâmü’l-
Kur’an’daki Metodu”, Basılmam›fl Yüksek Lisans Tezi, ‹zmir: Dokuz Eylül Üniversitesi,
2006, s. 19-24.

43 Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, ‹stanbul, 1973, I, s. 297.

44 ‹bnü’l-Arabî, Ahkâmü’l-Kur’an, I, 392; IV, s. 436.

45 Cihad Akkoyun, “‹bnü’l-Arabî’nin Ahkâmü’l-Kur’an’daki Metodu”, s. 45.

46 Akkoyun, “‹bnü’l-Arabî’nin Ahkâmü’l-Kur’an’daki Metodu”, s. 72.



bilgileri aktardıktan sonra bunların batıl oldu¤unu kanıtlamak için delil-
ler sunmaktadır.47

‹bnü’l-Arabî Mâlikî bir çevrede yetiflmifl, ilk tahsilini de bu mezhe-
be ba¤lı hocalardan yapm›fl olması nedeniyle Ahkâmü’l-Kur’an’da ge-
nellikle bu mezhebin savunmasını yapm›fltır. Bu nedenle bu eser bafl›n-
dan sonuna kadar bu mezhebin müdafaa ve tercihleriyle doludur.48

Ayrıca ‹bnü’l-Arabî, tefsirinde Mu’tezile ve ‹mâmiyye gibi fırkalara ce-
vaplar vererek onların delillerini çürütmeye çal›flır.49

‹bnü’l-Arabî tefsirinde zarûret olmadıkça te’vil yoluna gitmemifl,
ayetin zâhirine ve fleriate muhalif olmamayı esas alm›fltır. Uzak te’vil-
leri ve zâhire muhalif olan bâtınî tefsirleri sert bir flekilde yermifltir. Mu-
tasavvıfları da afl›r› te’vile dalmalarından dolayı elefltirmifl hatta çok
takdir etti¤i hocası Gazalî dahi bu elefltirilerden payına düfleni al-
m›fltır.50

4. ‹bn Atiyye

Ebû Muhammed Abdulhak b. fialip b. Atiyye el-Endülüsî el-
Gırnatî, Murabıtların 481’de Endülüs’e girifli sırasında Gırnata’da
dünyaya gelmifl ve onların yıkım dönemine denk gelen 541 yılında ve-
fat etmifltir.51

‹bn Atiyye’nin el-Muharreru’l-Vecîz’i özellikle rivâyet tefsir litera-
türünde önemli bir yere sahiptir. ‹bn Atiyye’nin tefsirini okuyan kimse
büyük bir âlim ve dilciyle karfl› karfl›ya oldu¤unu farkedecektir. Nite-
kim onun eseri, bir tefsirin ihtiyaç duydu¤u bütün ilimleri içermektedir.
‹bn Atiyye, sarf, nahiv, bela¤at ilimlerini kavramıfl yeri geldikçe bunları
seçkin bir üsluba ve nazım güzelli¤ine sahip olan tefsirinde kulllan-
m›fltır. O, hadis ilimlerini dirâyet ve rivâyet yönleriyle tahsil etmifl, sa-
hih hadisleri ayırdetme yollarını ö¤renmifltir. Çünkü O, hadisin tefsir
için temel bir dayanak ve müfessir için olmazsa olmaz ilimlerden oldu-
¤unun farkındadır.
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47 Bu konudaki örnekler için bkz. ‹bnü’l-Arabî, Ahkâmü’l-Kur’an, I, 43; IV, s. 51, 70-71

48 ‹smail Cerraho¤lu, Tefsir Tarihi, s. 502.

49 ‹bnü’l-Arabî, Ahkâmü’l-Kur’an, II, s. 513-514.

50 Cerraho¤lu, Tefsir Tarihi, s. 502.

51 ‹bn Ferhûn, Dîbâcu’l-Müzehheb, II, s. 57.



‹bn Atiyye, flâz ve mütevâtir birçok kıraat vechini kitabında topla-
m›fl, yeri geldikçe onları delil olarak kulland›¤› gibi bazen tenkit etme
yoluna da gitmifltir. Aynı zamanda ‹bn Atiyye, Arap tarihini, Arapların
cahiliye dönemindeki hallerini, Peygamberimizin hayatını ve Kur’an’ın
nüzûl sebeplerini ö¤renmifltir. Fıkıh ve Fıkıh usulünde derin tecrübeye
sahip olmufltur. Bütün bu ilimler ıflı¤ında tefsirini tamamlam›fltır.52

‹bn Atiyye’nin tefsiri zaman zaman Mutezilî görüfllere yer verse de
kendisi daha çok Efl’arî ekolüne ait fikirleri benimsemifltir.53

‹bn Atiyye’nin tefsiri de kıraât vecihlerine çok önem veren eserler-
den biri olarak karfl›mıza çıkmaktadır. ‹bn Atiyye, tefsirinin mukaddi-
mesinde “Yedi Harf” meselesinden ayrıntılı olarak bahseder.54 Aynı fle-
kilde ‹bn Atiyye kitabının mukaddimesinde, kullanılan veya flaz olan
bütün kıraâtleri tefsirinde zikretmeyi uygun buldu¤unu ifade etmekte-
dir.55 Yedi kıraati tamamlayıcı nitelikte olan üç kıraate ise ‹bn Atiyye,
yedi kıraât kadar önem vermez. Bu kıraatleri ço¤u zaman flaz kıraâtler-
le birlikte zikreder.56

‹bn Atiyye, ‹srâiliyyat konusunda da ihtiyatlı davrlanm›fl ve ço¤u
zaman kıssalarda ayrıntıya girmekten kaçınarak, birçok ‹srâîlî rivâyeti
zikretmemifltir. Bunlardan birço¤unun sahih olmad›¤›na iliflkin uyarılar
yapm›fltır.57

‹bn Atiyye Mâlikî mezhebine müntesiptir. Ancak bu konuda muta-
assıp olmayıp di¤er mezheplerin görüfl ve delillerine de ço¤unlukla de-
¤inir.58

‹bn Atiyye mukaddimesinde, ‹flârî, Bâtınî vb. yorumları sapkın yo-
rumlar olarak niteler bunlardan uzak durdu¤unu belirtir. Tefsirinde
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52 el-Muhaymid, Yasin Câsim, ed-Dirâsâtu’n-Nahviyye fi Tefsiri ‹bn Atiyye, Dâru ‹hyâi’t-Tü-
râsi’l-‘Arabî, Beyrut, 2001, s. 63.

53 Enes Erdim, Zemahflerî ve ‹bn Atiyye’nin Tefsirlerine Karfl›lafltırmalı Bir Yaklafl›m, s.27.

54 ‹bn Atiyye, el-Muharreru’l-Vecîz, (tah. Abdusselam Muhammed), Dâru’l-Kutubi’l-‹miy-
ye, Beyrut, 2001, l, s. 47.

55 ‹bn Atiyye, el-Muharreru’l-Vecîz, l, s. 43-44.

56 Enes Erdim, Zemahflerî Ve ‹bn Atiyye’nin Tefsirlerine Karfl›lafltırmalı Bir Yaklafl›m, s. 99.

57 Enes Erdim, Zemahflerî Ve ‹bn Atiyye’nin Tefsirlerine Karfl›lafltırmalı Bir Yaklafl›m, s.161.

58 Enes Erdim, Zemahflerî Ve ‹bn Atiyye’nin Tefsirlerine Karfl›lafltırmalı Bir Yaklafl›m, s.
168.



ayetlerin lafızlarını birçok tefsirde oldu¤u gibi bırakıp ötesine geçmedi-
¤ini, bilakis lafızları esas alıp ayetleri hüküm, nahiv, lügat, mânâ ve
kıraatler yönünden açıklayarak yazd›¤›nı ifade eder.59 Daha bafltan ‹flâ-
rî tefsîr konusundaki dıfllayıcı tavrını koymufl olan ‹bn Atiyye, tefsirinin
ilerleyen bölümlerinde de bu tutumunu sürdürür ve âyetlerin nesnel an-
latımının ötesine geçip öznel ve kuralsız yorumlanmasından kaçınır.
‹flârî yorumlara çok az ve sadece elefltirmek için atıfta bulunur.60

‹bn Atiyye’den etkilenen ve tefsîrlerinde alıntı yapan müfessirler
arasında Kurtubî (ö.671/1272) ve Ebû Hayyân (ö. 745/1344) gibi Endü-
lüslü müfessirlerin yanı sıra Fahreddin Râzî (ö. 606/1209), ‹bn Kesîr (ö.
774/1372), Seâlibî (ö. 876/1471), flevkânî (ö. 1250/1835), Âlûsî (ö.
1270/1854), son dönemden de Itfeyyifl (ö. 1332/1914) ve ‹bn Âflûr (ö.
1393/1973) gibi müfessirler yer alır.61

5. Ebû Abdillah Muhammed el-Kurtubî

Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed b. Ebû Bekir b. Farh el-Ensa-
rî el-Hazrecî el-Endülûsî el-Kurtubî, Endülüslü meflhur müfessirlerden-
dir. ‹lim tahsili için do¤uya seyahat eden Endülüslü âlimler arasında yer
almaktadır. Endülüs ve Kurtuba’nın Hristiyanların eline geçmesiyle de
‹skenderiye’ye gelmifl, bir süre ilim tahsiline orada devam etmifl, ‹sken-
deriye’de kendisinden ilim tahsil edece¤i kimsenin kalmad›¤› kanaatine
vardıktan sonra Mısır’da ‹bn Hasîb’e yerleflmiflve orada 671/1273
yılında vefat etmifltir.62

“Kurtubî Tefsiri” olarak meflhur olan “Câmi li Ahkami’l-Kur’an”
Kur’an’ı bafl›ndan sonuna kadar ihtivâ etmektedir. Bununla birlikte da-
ha çok ahkâm ayetleri üzerinde duruldu¤u için tefsir literatürünede de
“ahkâm a¤›rl›klı” tefsir olarak yer edinmifltir.

Kurtubî, tefsirinde bir veya daha çok ayeti açıklayacak flekilde bafl-
l›klar düzenlemifitir. Bu ifllem tefsire bir düzen ve disiplin kazand›r-
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59 ‹bn Atiyye, el-Muharreru’l-Vecîz, l, s. 34.

60 Mustafa fientürk, ‹bn Atiyye El-Endelüsî ‹le Tabresî’nin Kur’ân’a Yaklafl›mları s. 225.

61 Mustafa fientürk, ‹bn Atiyye El-Endelüsî ‹le Tabresî’nin Kur’ân’a Yaklafl›mları, s. 43.

62 ‹bn Ferhûn, Dîbâcü’l-Müzehheb, II, s. 309; Dâvûdî, Tabakatü’l-Müfessirin, II, s. 70; Ze-
hebi, Tefsir ve’l-müfessirûn, II, 401; ‹smail Cerraho¤lu, Tefsir Tarihi, s. 513; ‹hsan ‹lhan,
Kurtubî Tefsiri’nde Kırâat Olgusu, s. 6.



m›fltır. Müellif ayet ya da ayetlerin tefsirini yaparken de flu sırayı takip
etmifltir: 1. Ele ald›¤› surenin veya ayetin tefsirine geçmeden onların fa-
ziletini konu edinir ve bu hususta gelen rivâyetleri nakleder. 2. Ayetle-
rin tefsirinde me’sur rivâyetlere (sünnet, hadis ve sahabe görüfllerine)
öncelik vererek ayeti açıklar. 3. Ayetlerin lafızlarını ihtiva etti¤i lugavî
manalara dikkat çekerek ve bunları Arap fliiriyle istiflhad ederek izah
eder. 4. Tefsir etti¤i ayette bulunan fıkhi hükümleri, imamlar arasında-
ki ihtilafı ve her bir imamın delilleriyle birlikte anlatır. Bazen de fıkhi
hükümleri anlatırken bir istidradla63 ayetle hiçbir iliflkisi olmayan konu-
lardan da bahser. Ayet herhangi bir fıkhî hüküm içermiyorsa o ayetin
sadece tefsir ve te’vilini yapmaktadır. 5. Ayetin lafzı ile ilgili ifltikak,64

tasrif65 ve i’rab konularını genelde dil âlimlerinin görüflleriyle birlikte
de¤erlendirir. 6. Ayetlerde bulunan mütevâtir ve flâz kıraatleri inceler.
7. Kurtubî, tefsir esnasında aktard›¤› görüfller arasında tercihte bulunur,
hadislerin sahih oluflunu ispatla,66 yer yer musannifleri tenkit eder, Mu-
tezile ve Kaderiyye gibi bazı fırkaların görüfllerini reddeder veya tasav-
vufta afl›r› gidenlerin yanl›fllıklarına dikkat çeker.67

Kurtubî, kıraatleri Kur’an’ı anlamada bir malzeme olarak görmüfl
ve sahîh kıraatler ba¤lamında tercihe genelde gitmemifltir. Kur’an’da
yer alan tüm farklı kıraatlere, flâz kalm›fl okuyufllara ve sahâbe mushaf-
larına yer vermifl ve bütün bu farklı vecihlerden çıkan anlamlara mutla-
ka temas etmifl ve okuyuflların i’rabını aktarm›fltır.68

Kurtubî, afl›r› mezhep taassubuna dalmam›fl, gerekti¤i yerde, delil-
lere dayanarak, mezhep imamlarının görüfllerine dahi müdahale etmifl-
tir.69
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63 Söz arasında söylenilen ek ve tamamlayıcı bilgi.

64 Aralarında anlam iliflkisi bulunan iki kelimeden birinin di¤erinden türetilmesi.

65 Arapça gramerinin kelime yapısıyla ilgili dalı.

66 Kurtubî, raviler hakkında cerh ve tadil ile ilgili söylenenleri vermekte ancak bunun d›-
fl›nda hadisin sıhhat ve zayıflı¤ı hususunda bir de¤erlendirmede bulunmamaktadır. Ek-
rem Gülflen, Kurtubî Tefsirinde Esbâb-ı Nüzul, Basılmam›fl Doktora Tezi, Sakarya: Sa-
karya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002, s. 30.

67 Zehebi, Tefsir ve’l-müfessirûn, II, s. 402; ‹hsan ‹lhan, Kurtubî Tefsiri’nde Kırâat Olgusu,
s. 40.

68 Mehmet Ünal, Kur’an’ın Anlafl›lmasında Kıraat Farklılıklarının Rolü, Ankara: Fecr
Yayınları, 2005, s. 172.

69 Zehebî, Tefsir ve’l-müfessirûn, II, s. 403; ‹smail Cerraho¤lu, Tefsir Tarihi, s. 519.



Kurtubî, tefsirinde özellikle ‹bnü’l-Arabî’den çok fazla istifâde et-
mifltir.70 Kurtubî’nin sıklıkla görüfllerine baflvurdu¤u bir di¤er Endülüs-
lü müfessir ‹bn Atiyye’dir.71 Kurtubî’nin faydaland›¤› pek çok kaynak
arasında ‹bn Atiyye’nin “Muharrerü’l-Veciz”isimli eserinin ayrı bir ye-
ri vardır.72

Ebû Hayyân Ve Bahru’l-Muhit

1. Hayatı

Ebû Hayyân Muhammed b. Yûsuf b. Alî b. Yûsuf b. Hayyân el-En-
delüsî, 654 yılında flevval ayının sonlarına do¤ru Gırnata’ya ba¤lı Matah-
flârefl kasabasında do¤du. Soyu Berberî bir aileye dayanmaktadır. Lakâbı
Esîrüddin olup Nahvî, Gırnâtî, Ceyyânî ve Nefzî nisbeleriyle de anılır.73

Ebû Hayyân’ın yaflam›fl oldu¤u dönem (650-750) birçok siyasî ve
ictimaî olayın ortaya çıkt›¤› bir dönemdir. Nitekim Ba¤dat 656 tarihin-
de Mo¤ollar tarafından istila edimifl, halife Mo¤ollar’ın kontrolü altına
girmifltir. Ayrıca bu yıllarda ‹slâm Co¤rafyası üzerindeki haçlı seferle-
rinin açt›¤› yara bütün fliddetiyle devam etmekteydi. Bütün bu siyasi
çalkantılara ra¤men Ebû Hayyân’ın yaflam›fl oldu¤u yüzyıl ilmî çal›fl-
malar noktasında özellikle dil ve tarih alanında oldukça zengindi. Yine
bu asırda Mısır ve fiam’da Eyyûbîler ve Memlüklüler’in infla etti¤i dil
ve hadis e¤itimi veren medreseler vardı. Bu medreselere dünyanın farklı
bölgelerinden ö¤renciler, dini ve pozitif ilimlerin tahsili için gelirlerdi.
Bu e¤itim bölgelerinde büyük kütüphaneler bulunmakta, bazı kütüpha-
neler de e¤itim veren medreselerin bünyesinde yer almaktaydı. Bu kü-
tüphanelerin en meflhuru Muhammed el-Eyyûbi’nin tesis etti¤i yüz bin
kitap içeren kütüphanedir. Ebû Hayyân böyle bir sosyal çevrede ilmî ki-
flili¤ini flekillendirmifl, tefsir ve dil alanındaki eserlerinin birço¤unu yi-
ne böyle bir çevrede vermifltir.74
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70 Zehebî, Tefsir ve’l-müfessirûn, II, s. 406; ‹smail Cerraho¤lu, Tefsir Tarihi, s. 519.

71 Kurtubî, Cami’li-Ahkâm’l-Kur’an, I, s. 59, 62, 79.

72 Suat Yıldırım, “el-Câmi’Li-Ahkâmi’l-Kur’ân”, D‹A, VII, s. 100-101.

73 Suyûtî, Celaluddin Abdurrahman, Bu¤yetul vuât fi Tabakatil Lugaviyyin ve’n Nuhat, Mek-
tebetü’l-Asrıyye, Beyrut trs., I, s. 280; Dâvûdî, Tabakatü’l-Müfessirin, II s. 287; Zehebi, Tef-
sir ve’l-müfessirûn, I, s. 271; Mahmut Kafes, Ebû Hayyân el-Endelüsî, D‹A, X, s. 152.

74 Mahmut Kafes, Ebû Hayyân el-Endelüsî’nin Hayatı ve Bahru’l-Muhit ‹simli Tefsirindeki
Metodu, Basılmam›fl Doktora Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
1994, s. 19-21.



Çocuklu¤unu ve gençlik yıllarını Gırnata’da geçiren Ebû Hayyân,
burada Abdülhak b. Ali el-Ensârî’den ifrad75 ve cem’76 yoluyla kırâat
dersi alm›fl, bu maksatla yirmi hatim indirmifltir. Bu ilimde Ebû Ca’fer
b. Tabbâ ve Ebû Ca’fer Ahmed b. ‹brâhim b. Zübeyr gibi üstadlardan
da faydallanm›fltır. Ebü’l-Hasan el-Übbezî, ‹bn Ebü’l-Ahvas gibi hoca-
lardan de Arapça dersleri alan Ebû Hayyân kendisini sarf, nahiv, dil,
tefsir, hadis, usûl-i fıkıh ve kelâm konularında çok iyi yetifltirmifltir.77

Tahsilini tamamladıktan sonra 674 yılından itibaren de Arapça okutma-
ya bafllam›fltır.78

677 yılında bilgisini arttırmak ve bazı hocaları ile aralarında çıkan
anlaflmazlıkların meydana getirdi¤i huzursuz ortamdan uzaklaflmak için
Endülüs’ten ayrılıp do¤uya seyahat eden Ebû Hayyân, önce Kuzey Af-
rika’ya gitti; oradan ‹skenderiye, Kahire, Mekke, Medine, Ba¤dat ve
Dımaflk’a geçti; bu arada hac farîzasını yerine getirdi.79 Bu merkezler-
de kendilerinden istifâde etti¤i âlimler ve hocaların sayısı 450’ye ulafl-
maktadır. Aralarında Abdünnasîr b. Ali el-Meryûtî, ‹smâil b. Hîbetullah
el-Melîcî, Ebü’l-‹z Abdülazîz el-Harrânî, Bahâeddîn Muhammed b. ‹b-
râhim ‹bnü’n-Nehhâs, Alemüddîn Abdülkerîm b. Ali el-Irâkî gibi âlim-
lerin bulundu¤u birçok hocadan faydalanmasının yanı sıra fiâmiyye bin-
tü’l-Hâfız Ebû Ali Hasan b. Muhammed et-Temîmiyye, Mûnise bin-
tü’s-Sultân el-Melikü’l-Âdil Ebû Bekir b. Eyyûb ve Zeyneb bint Abdül-
latîf b. Yûsuf gibi kadın hocalardan da ders aldı.80 Ebû Hayyân, ö¤ren-
cisi Selâhaddin es-Safedî (ö. 764/1362)’ye verdi¤i icâzetnâmede elliden
fazla hocasının adını zikretmektedir.81

Ebû Hayyân daha sonra Mısır’a dönerek Kahire’de ders verdi ve te-
lifle meflgul oldu. Burada Câmiu’l-Akmer’de kıraat, el-Kubbetü’l-Man-
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75 Kıraat imamlarına ve râvilerine nisbet edilen vecihleri birlefltirmeden ayrı ayrı okumak
anlamında kıraat terimi.

76 Kıraat imamlarına ve râvilerine nisbet edilen vecihleri birlefltirerek okumak anlamında
kıraat terimi.

77 Suyûtî, Bu¤ye, I, s. 280.

78 Dâvûdî, Tabakâtü’l-Müfessirin, II, 287; Zehebi, Tefsir ve’l-Müfessirûn, I, s. 271; Mah-
mut Kafes, Ebû Hayyân el-Endelüsî, D‹A, X, s. 152.

79 Dâvûdî, Tabakâtü’l-Müfessirin, II, s. 289.

80 Suyûtî, Bu¤ye, I, s. 280; Dâvûdî, Tabakâtü’l-Müfessirin s. 287-288; Zehebî, Tefsir ve’l-
Müfessirûn, I, s. 271.

81 Kafes, Ebû Hayyân el-Endelüsî, D‹A, X, s. 152.



sûriyye’de tefsir okutan ve çeflitli ilimlerde müderrislik vazifesini ölün-
ceye kadar sürdüren Ebû Hayyân’ın derslerinden pek çok âlim faydal-
lanm›fl olup Tâceddin es-Sübkî ile babası Takıyyüddin es-Sübkî, Cemâ-
leddin el-‹snevî, Safedî, Bahâeddin ‹bn Akîl, Sefâkusî, Sirâceddin el-
Bulkînî ve ‹bnü’l-Lebbân bunlardan bazılarıdır.82

Aile fertleri hakkında yeterli bilgi bulunmayan Ebû Hayyân’ın kay-
naklarda Nudâr adında bir kızı, Hayyân adında bir o¤lu, o¤lundan Mu-
hammed adında bir torunu ile künyesi Ümmü Hayyân olan bir
hanımından bahsedilir. Ebû Hayyân, hayatının sonlarına do¤ru gözleri-
ni kaybetmifltir. 28 Safer 745’te Kahire’de vefat etmifl ve ertesi gün Sû-
fiyye Mezarl›¤›’na defnedilmifltir.83

Ebû Hayyân bafllang›çta Mâlikî iken o dönemde Endülüs’te çok
yaygın olan Zâhiriyye mezhebine geçmifl, Mısır’a gittikten sonra ço-
¤unlu¤u flâfî olan halkın mezhebini benimseyerek flâfî olmufltur. Ancak
Zâhiriyye’nin görüfllerine daima yakınlık duymufl, zaman zaman da bu-
nu açı¤a vurmufltur. Hz. Ali’ye karfl› afl›r› sevgisi olan Ebû Hayyân,
Mu’tezile ve Mücessime’ye ait görüfller ve felsefeden uzak bir hayat
sürmüfltür.84 Ayrıca Mutezile mezhebinin görüfllerine afl›r› derecede
karfl› ç›km›fl ve tefsirinde Zemahflerî’ye reddiyelerde bulunmufltur. Bu-
nunla beraber en iyi tefsirin Zemahflerî’ye ait oldu¤unu da itiraf etmifl-
tir.85

Ebû Hayyân, Endülüs’te bulundu¤u dönemlerde felsefe ve mantık
ilimleri, halk ve talebeler arasında pek ra¤bet görmüyordu. Nitekim En-
dülüs’ten ayrılmasına neden olan olaylardan biri de bu ilimlere duydu-
¤u isteksizlikti. Zaten bu sahalarda ders veren hocaların bölgenin idare-
cisine gelerek; kendilerine ö¤renci temin edilmesi talebinde bulunma-
ları, bunu açık bir flekilde göstermektedir. Öyle ki bu alanda tahsil yap-
mak isteyenler bile bu i¤i gizli gizli yürütmekte, halkın kendilerini
zındıklıkla itham etmelerinden korkmaktaydılar. Bu nedenle Ebû Hay-
yân’ın yetiflti¤i ve tahsil hayatına bafllad›¤› ortam ile Mısır’a gelmeden
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82 Kafes, Ebû Hayyân el-Endelüsî, D‹A, X, s. 152.

83 Kafes, Ebû Hayyân el-Endelüsî, D‹A, X, s. 152.

84 Dâvûdî, Tabakâtü’l-Müfessirin, II, s. 289; Zehebi, Tefsir ve’l-Müfessirûn, I, s. 272.

85 Muhamat ‹drissa, Ebû Hayyân el-Endelüsî’nin en-Nikât el-Hisan Alâ Maâni’l-Kur’an Adlı
Eserinin Edisyon Kriti¤i, Yüksek Lisans Tezi, ‹stanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü, 2009, s. 30.



önce Zâhiriyye mezhebine mensup oldu¤u da göz önüne alınd›¤›nda,
felsefî ve itizalî görüfllerinden uzak kalm›fl olması normal karfl›lan-
malıdır. Hatta Mısır’a geldi¤inde birçok kiflinin felsefe ve mantık ilim-
leriyle meflgul oldu¤unu görünce çok flafl›rm›fl ve kendisinin Endülüs’te
iken bu ilimlerden uzak durdu¤unu kaydetmifltir. O, Endülüs’te bu ko-
nudaki kitapların gizli gizli alınıp satıld›¤›nı, mantık sözcü¤ünün dahi
telaffuz edilmeyip yerine “Mef’al” dendi¤ini, devlet adamlarının bile bu
sözcü¤ü telaffuz etmekten kaçınd›¤›nı bildirerek flöyle bir olay anlatır:
‹bnü’l-Ahmar’ın veziri, dostumuz Ebû Abdullah Muhammed b. Abdur-
rahim Endülüs’ten bana bir mektup göndererek bazı hocalarımızın
mantıkla ilgili eserlerini kendisi için satın almamı veya istinsah etmemi
istemifltir. Vezir oldu¤u halde kendisi mektubunda mantık kelimesini
kullanmaktan kaçınmıfl, yerine “Mef’al” sözcü¤ünü kulllanm›fltır.86

Ebû Hayyân, çok yer gezip çeflitli insanlarla karfl›laflt›¤ı için herke-
se ihtiyatla ve flüpheci bir tavırla yaklafl›r, kimsenin aleyhinde konufl-
mazdı. Cömertlikten hofllanmad›¤›, cimrili¤iyle övündü¤ü rivâyet edi-
lir. Kitap satın alanları kınar, ihtiyaç duydu¤u kitapları kütüphanelerden
ödünç alıp okudu¤unu söylerdi.87

Türkçe, Farsça, Habeflçe ve Himyerî88 dilini de bilen, bu dillere da-
ir eserleri olan Ebû Hayyân daha çok Arap dili ve grameri alanlarında
ün yapm›fl, nahivde Basra mektebinin görüfllerini benimsemifl ve bu
mektebin öncülerinden Sîbeveyhi’nin güçlü bir savunucusu olmufltur.89

Hatta ça¤daflı ve çok sevip takdir etti¤i Takıyyüddin ‹bn Teymiyye’nin
Sîbeveyhi’yi tenkit etmesi üzerine araları aç›lm›fltır.90

Ebû Hayyân vaktinin ço¤unu okuyup yazmak ve talebe yetifltirmek-
le geçirir, zeki ve çal›flkan ö¤rencilerine özel ilgi gösterirdi. Derslerin-
de Sîbeveyhi’nin el-Kitâb’ını, kendi eserleri yanında ‹bn Mâlik et-Tâ-
î el-Endelüsî el-Ceyyânî (ö. 672/1274)’nin gramerle ilgili eserlerini de
okuturdu.91 Dil ve edebiyattaki genifl ve köklü bilgisinden dolayı “Emî-
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86 ‹drissa, Ebû Hayyân el-Endelüsî’nin en-Nikât el-Hisan Alâ Maâni’l-Kur’an Adlı Eserinin
Edisyon Kriti¤i, s. 29-30.

87 Dâvûdî, Tabakatü’l-Müfessirin, II, 289; Kafes, Ebû Hayyân el-Endelüsî, D‹A, X, s. 152.

88 Himyeri dili, Güney Arapçası’nın en eski lehçelerinden biridir.

89 Kafes, Ebû Hayyân el-Endelüsî, D‹A, X, s. 152.

90 Dâvûdî, Tabakatü’l-Müfessirin, II, s. 289.

91 Dâvûdî, Tabakatü’l-Müfessirin, II, s. 290.



rü’l-Mü’minîn fi’n-Nahv” ve “Lisânü’l-Arab” gibi eserlerde takdir ifa-
deleriyle an›lm›fltır.92 Ebû Hayyân bu hususta kendisi hakkında flunları
söylemektedir: “Dillerin geneline muttali oldum. Türkçe, Farsça ve Ha-
befl dili bunlardan bazılarıdır. Bu dillerin hepsinde gramerle alakalı ki-
taplar yazdım.93

2. Eserleri

Ebû Hayyân sekizinci tabaka müfessirlerinden olup eserlerinin ço-
¤u -bu arada tefsiri- daha çok gramer, lugat, belâgat ve fesâhat a¤›rl›klı
açıklamalarla doludur. Aynı zamanda flair olan Ebû Hayyân’ın bir di-
vanı da vardır.94

Ebû Hayyân’ın Türk dili bakımından da ayrı bir önemi vardır. O dö-
nemde Türk dilinin Mısır’da sahip oldu¤u itibar onu Türkçe üzerinde
çal›flmaya yöneltmifl, Türk dilinin en eski gramer kitaplarından biri olan
ve daha sonra Do¤u’da yazılan benzeri eserlere kaynaklık eden “Kitâ-
bü’l-‹drâk li-lisâni’l-Etrâk”i kaleme alm›fltır. Ayrıca “Zehvü’l-mülk fî
nahvi’t-Türk”, “el-Efdâl fî lisâni’t-Türk” ve “ed-Dürretü’l-mudıyye fî
lugati’t-Türkiyye” adlı henüz elimizde mevcut olmayan eserleri telif et-
mifltir.95

Ebû Hayyân’ın kıraat ilminde on befl, tefsirde üç, hadiste iki, fıkıhta
befl, edebiyat alanında on bir, çeflitli dillerle (Arapça, Farsça, Türkçe,
Habeflçe vb.) ilgili olarak yirmi altı, tarih sahasında dokuz olmak üzere
yetmiflten fazla eser yazd›¤› kaydedilmekte olup bunlardan günümüze
ulaflt›¤› bilinenler yirmi civarındadır.96 Bu eserlerden bazıları flunlardır:

1. el-Bahru’l-Muhît
2. en-Nehru’l-Mâdd Mine’l-Bahr.
3. ‹thâfu’l-Erîb bimâ fi’l-Kur’ân-i Mine’l-Garîb
4. et-Tezyîl ve’t-Tekmîl fi fierhi’t-Teshîl.
5. et-Takrîb
6. en-Nüketü’l-Hısân fi fierhi ⁄âyeti’l-‹hsân.
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92 Zehebi, Tefsir ve’l-Müfessirûn, I, s. 271; Kafes, Ebû Hayyân el-Endelüsî, D‹A, X, s. 152.

93 Suyuti, Bu?ye, I, s. 283.

94 Kafes, Ebû Hayyân el-Endelüsî, D‹A, X, s. 152.

95 Kafes, Ebû Hayyân el-Endelüsî, D‹A, X, s. 152.

96 Kafes, Ebû Hayyân el-Endelüsî, D‹A, X, s. 152.



7. el-Lemhatu’l-Bedriyye fî ‹lmi’l-Arabiyye.
8. el-‹rtîdâ fî’l-Fark Beyne’d- Dâd ve Zâ
9. Menhecü’s-Sâlik fî’l-Kelâmi alâ Elfiyeti ‹bn-i Mâlik.
10. ‹rtiflâfu’d-Darab fî Lisâni’l-Arab.
11. en-Nudâr fî’l-Meslati an Nudâr.
12. Dîvan-ı fliir
13. et-Tezkira.97

Ebû Hayyân’ın ö¤rencileri arasında adı sıklıkla geçen Safedî (ö.
764/1362) hocası için flunları söyler: “Hocalarım arasında ondan daha
fazla ilimle meflgul olanını görmedim. Çünkü onu, hep ders verirken ve-
ya ilmî bir münâzara halinde ya da bir fleyler yazarken görürdüm. Bun-
ların d›fl›nda onu baflka bir fleyle u¤raflırken hiç görmedim. O, nakille-
rinde kendisine itimat edilen bir kifliydi. Nahiv ve sarf ilimlerinde o ka-
dar ilerlemiflti ki bu iki ilim dalında zamanının imamı olmufltu. Artık
nahiv ve sarf ilimlerinde onun isminin yanında bir baflkasının ismi
anılmıyordu”98

Tâcuddîn es- Subkî (ö. 771/1369) ise hocası hakkında flunları ifade
eder: “O, suyu günden güne fazlalafl›p aslâ çekilmek bilmeyen bir der-
yâ idi. Yaflad›¤› dönemin Sîbeveyhi idi. ‹nsanların hacı olabilmek için
nasıl ki Beytullâhı ziyaret etmeleri gerekiyorsa ilim almak isteyenler de
Ebû Hayyân’ı ziyaret etmelidirler”99

3. Tefsir ‹lmindeki Yeri

Ebû Hayyân, dil ve nahiv alanındaki çal›flmalarıyla öne çıksada tef-
sir ve hadis alanında da ün yapm›fl ve bu sahada da önemli bir yere sa-
hiptir. Nitekim Ebû Hayyân, nahiv a¤›rl›klı ve sahasında otorite sayıla-
bilecek Bahru’l-Muhit isimli tefsirin müellifidir. Müfessir, bu eseri 710
yıllarının sonlarına do¤ru elli yedi yafllar›nda iken Mansûriyye Medre-
sesi’ne hoca olarak tayin edildikten sonra kaleme alm›fltır.100
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97 Suyûtî, Bu¤ye, I, s. 282-283; ‹drissa, Ebû Hayyân el-Endelüsî’nin en-Nikât el-Hisan Alâ
Maâni’l-Kur’an Adlı Eserinin Edisyon Kriti¤i, s. 36-40.

98 Dâvûdî, Tabakâtü’l-Müfessirin, II, s. 288.

99 Subki, Tacuddin Ebû Nesr Abdu’l-Vahhâb b.Takiyyüddin, Tabakâtu’fl fiâfiiyyeti’l Kübrâ,
Beyrut, 1992, IX, s. 276.

100 Ebû Hayyân Muhammed b. Yûsuf b. Alî b. Yûsuf b. Hayyân el-Endelüsî, Bahru’l-Muhit,
Beyrut: Dâru’l-Kutubu’l-‹lmiyye, 1993, I, s. 100.



Ebû Hayyân, tefsirine tefsir iliminin mahiyetini, müfessirin sahip
olması gereken özellikleri ve kendi tefsirindeki metodunu ortaya koyan
bir mukaddime ile ba¤lamaktadır. Bu mukaddimede müfessirin tefsir-
deki yöntemini flu flekilde özetleyebiliriz: ‹lk olarak ayetlerde geçen ke-
limelerin anlamlarını ve bu kelimelerin nahiv kuralları dâhilinde bir in-
celemesi yapılmaktadır. Kelimelerin birden fazla anlamı varsa
Kur’an’da geçen tüm anlamlarını içine alan bir tanım yapılmaktadır.
Sonrasında ayetin anlamına geçerek sebeb-i nüzul, nesh ve ayetin önce-
ki ayetlerle olan irtibatı üzerinde durulmaktadır. ‹raptaki kapalılıkları
kaldırmak, bedî ve beyan bakımından incelikleri ortaya koyabilmek için
flâz kıraatler de dâhil olmak üzere kıraatlerin tümü zikredilmektedir.
Daha önce geçen bir kelimeyi veya terkibi veya tefsiri yapılan bir bafl-
ka ayeti tekrar etmekten uzak durulmufl yeri geldi¤inde ilgili yere gön-
derme yap›lm›fltır. Yapılan tekrarlar ise bir faydaya binaen yap›lm›fltır.
Hüküm bildiren ayetlerin tefsirinde dört mezhebin görüflü verildikten
sonra daha fazlası için fıkıh ve nahiv kitaplarına bakılması tavsiye edil-
mektedir. Lafızların zâhirî anlamının gere¤i olan yorumlar ve anlamı
saptırmayan deliller tercih edilmektedir. Allah’ın Kelâmı ifadelerin en
fasîhi oldu¤u için ayetlerin anlamlarının en mükemmeline kıraatlerin de
en do¤ru ve en güzeline hamledilmesinin gere¤i üzerinde durulmak-
tadır. Kur’an’ın flanına yak›flmayan iraptan kaçın›lm›fltır. Ayetlerin so-
nunda ilgili rivâyetler aktar›lm›fltır. Tasavvuf ehlinin görüflleri de akta-
r›lm›fl ancak bu konuda oldukça ihtiyatlı davran›lm›fltır. Ayetlere batınî
anlamlar yükleyerek Allahu Teâlâ’ya ve Hz. Ali ve ailesine iftiralar atan
bâtın ehlinin görüflleri terkedilmifltir.101

Ebû Hayyân, ayetlerin tefsirinde hadislere baflvurmufl ancak bu hadis-
lerin senedlerini aktarmad›¤› gibi sıhhatleri üzerinde de durmam›fltır.102

Büyük bir nahiv âlimi olan Ebû Hayyân, dilsel analizlere sarf ve na-
hive ayrıca önem vermifl ve hatta eseri tefsir literatüründe sarf ve nahiv
alanında öne ç›km›fltır. Nitekim tefsirinin mukaddimesinde de belirtti¤i
gibi ayetleri ilk olarak bu perspektiften incelemeye alm›fltır.

Ebû Hayyân, kelimelerin anlamlarını verirken ve gramer konusun-
da açıklama yaparken fliirle istiflhâda bolca yer vermifl ve ço¤unlukla da
flairlerin ismini zikretmemifltir.103
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101 Ebû Hayyân, Bahru’l-Muhit, I, s. 103-104.

102 Ebû Hayyân, Bahru’l-Muhit, I, s. 285.

103 Ebû Hayyân, Bahru’l-Muhit, IV, s. 72; VI, s.147.



Kıraat, Ebû Hayyân’ın nahiv incelemelerinden sonra üzerinde dur-
du¤u ikinci önemli konudur. Bir müfessirin bilmesi gereken ilimler
arasında belirtti¤i kıraat ilmine dair nesir ve nazım türü eserlerde kale-
me alm›fltır.104 Müfessir tefsirinde mütevâtir kıraatlerden her birinin Al-
lah tarafından vahiy ve Hz. Peygamber’den de bize nakil ile sabit oldu-
¤unu ifade ederek mütevâtir kıraatler arasında ayırım yapmam›fltır. Hat-
ta bu kıraatler arasında ayırım yapanları da hofl karfl›lamam›fltır.105

Ayrıca flâz ve tefsir niteli¤i taflıyan kıraatlerle kelimelerin farklı Arap
lehçelerindeki okunuflları üzerinde de durmaktadır.106

Sonuç

Yaklafl›k yedi asırlık Endülüs tarihi boyunca dönemsel olarak öne
çıkan müfessirler ve tefsir çal›flmaları incelendi¤inde Endülüs’te tefsir
faaliyetlerinin genel özelliklerini flöyle sıralayabiliriz:

1. Endülüs tefsir gelene¤inde -klasik tefsirde oldu¤u gibi- Kur’an,
Sünnet, sahabe ve tâbiûn kavlî tefsir de kaynak olarak ilk sırada yer al-
maktadır. Aynı zamanda Endülüslü müfessirler, özellikle Do¤u tefsir li-
teratüründe de önemli yer tutan Taberî’nin el-Câmiu’l-Beyân’ını daha
sonraki dönemler de ise Zemahflerî’nin el-Keflflaf’ını ve Râzî’nin Mefâ-
tihu’l-Gayb’ını kaynak olarak sıklıkla kulllanm›fllardır.

2. Endülüslü müfessirler tefsirde rivâyet metodunu esas alm›fllardır.
Ancak dirâyet metodunu da salt rey’e ba¤lı bir anlayıflla de¤il yine rivâ-
yet eksenli bir yaklafl›mla kullanmayı ihmal etmemifllerdir.

3. Bölgede Arapça e¤itimine ayrı bir önem verildi¤i için Kur’an tef-
sire yönelik yazılan eserlerde de filolojik tahliller önemli bir yer tutmufl-
tur. Özellikle ‹bn Atiyye ve Ebû Hayyân’ın tefsirleri filolojik analizler-
le öne ç›km›fl ve “Dilbilimsel Tefsir” literatüründe önemli bir yer al-
m›fltır.

4. Endülüs ilim dünyasında önemli bir yer iflgal eden bir di¤er ilim
dalı ise hiç flüphesiz “Kıraat”dır. Özellikle küçük yafllardan itibaren bu
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104 Bu eserler için bkz. Ahmed Halid fiükrî, Ebû Hayyân el-Endelüsî ve Minhacu fi Tefsirihi
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105 Mehmet Ünal, Kur’an’ın Anlafl›lmasında Kıraat Farklılıklarının Rolü, s. 175.

106 Ebû Hayyân, Bahru’l-Muhit, I, s. 361, 424, 609.



ilmin e¤itimiyle u¤raflan Endülüslü âlimler özellikle do¤uya seyahatler
yaparak ilk kaynaktan kıraatleri ö¤renmeye çal›flm›fllardır. Bakî b. Mah-
led’den Ebû Hayyân’a kadar gelen birçok âlimin kıraat ilmine yönelik
müstakil eserleri vardır. Aynı flekilde Endülüslü müfessirlerin tefsirle-
rinde de kıraat olgusu önemli bir yer iflgal etmifl ve bu âlimler sadece
mütevatir kıraatler de¤il flaz kıraatler üzerinde de durmufllardır.

5. Endülüslü müfessirlerin tefsirlerinde öne çıkan bir di¤er özellik
ahkâm a¤›rl›klı olmalarıdır. ‹lgili ayetlerin yorumlarında da özellikle
bölgede hâkim olan Mâlikî mezhebine ait görüfller öne çıkmaktadır. An-
cak Endülüslü müfessirler yeri geldi¤inde Ebû Hanefî, ‹mam fiafî gibi
büyük mezhep imamlarının da görüfllerine baflvurmufl, onların görüflle-
ri do¤rultusunda da tercihlerde bulunarak bir mezhep taassubu içerisine
girmemifllerdir. Bununla birlikte Ahmed b. Hanbel’in görüflleri bahsi
geçen âlimlerinki kadar Endülüslü müfessirlerin eserlerinde yer alma-
m›fltır. Bunda Ahmed b. Hanbel’in Endülüs’te daha çok hadis yönünün
öne çıkması ve bir mezhep olarak Hanbelili¤in bu co¤rafyalarda çok
yaygınlık kazanmam›fl olması önemli faktörler arasında sayılabilir.

6. Endülüs co¤rafyasında Mâlikî mezhebinin de etkisiyle Kelam ve
Felsefe çok fazla geliflme göstermemifltir. Bu nedenle bu bölgedeki tef-
sir kaynaklarında da kelâmî tartıflmalara çok fazla girilmemifltir. Sade-
ce Mu’tezili ve di¤er Ehli Sünnet d›fl› yaklafl›mlara cevap niteli¤inde ve
Selefî bir çizgi içerisinde kelâmî konulara yer verilmifltir.

7. Tasavvufî tefsirde elefltiri alan bâtınî, nazarî yaklafl›mlara Endü-
lüslü müfessirler de teveccüh göstermemifl ve aynı flekilde nasslardan
uzak gelifli güzel te’villerden sakınm›fllardır.

8. Endülüslü müfessirler isrâiliyat konusunda da oldukça temkinli
davrlanm›fllardır ve özellikle son dönemlerde kaleme alınan tefsirlerde
bu konu üzerinde ciddiyetle durulmufltur. Ancak Endülüslü müfessirle-
rin bu tür rivâyetlerden tamamiyle uzak kaldıklarını da söylemek do¤ru
olmamaktadır.

9. Endülüs tefsir kültürünün; kendisine has özelliklerinin oldu¤unu,
Do¤u tefsir kültüründen ba¤ımsız olarak bir ekol oluflturdu¤unu veya
Do¤u tefsir kültürünün bir alternatifi oldu¤unu söylemek yapılan ince-
lemeler do¤rultusunda çok haklı gözükmemektedir. Nitekim tefsir ilmi-
nin geliflim seyri incelendi¤inde, aflamaların her iki bölgede de paralel-
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lik arzetti¤i görülecektir. Hiç flüphesiz, Endülüslü müfessirlerin ço¤u-
nun Do¤u’ya ilmî seyahatler düzenlemeleri ve uzun yıllar bu topraklar-
da e¤itim almaları neticesinde iletiflimin hiç bir zaman sekteye u¤rama-
ması bunda önemli etken olarak karfl›mıza çıkmaktadır. Bununla birlik-
te bölgedeki müslamanların ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına ba¤l› olarak
müfessirlerin öncelikleri de de¤iflme göstermektedir. Nitekim kıraat ve
filolojik yaklafl›mlar ile özellikle Mâlikî mezhebinin görüfllerinin Endü-
lüslü müfessirlerin eserlerinde öne çıkması bu durumun bir neticesidir.

10. Ebû Hayyân, Endülüs tefsirininde olgunluk dönemi olarak nite-
lenebilecek bir süreçte yetiflmifltir. Müfessirin Bahru’l-Muhit isimli tef-
sirinde özellikle kıraat ve filolojik analizlerin öne çıkmasıyla endülüs
tefsirinin karakteristik özelliklerini barındırd›¤›nı söyleyebiliriz. Ancak
Mâlikî mezhebinin görüfllerinin öne çıkt›¤› Endülüs tefsirinden farklı
olarak ‹mam fiafî’nin görüfllerine öncelik tanıması onu bu kültür içeri-
sinde yetiflmifl müfessirlerden farklı kılmaktadır.
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daki tebli¤ci Abdülbasıt AYTEM‹fi. Kendisi Ankara Üniversitesi E¤i-
tim Fakültesi 3.sınıf ö¤rencisi. Aynı zamanda ‹lahiyat Araflt›rmaları
Merkezi Tefsir Araflt›rma Grubu ö¤rencisi. Konusu ise Prof. Dr. ‹smail
CERRAHO⁄LU’nun Tefsir ‹lmine Katkısı. Sayın Abdülbasıt AYTE-
M‹fi süreniz 15 dakika buyurun. 
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“PROF. DR. ‹SMA‹L CERRAHO⁄LU’NUN

TEFS‹R ‹LM‹NE KATKILARI”

ABDÜLBAS‹T AYTEM‹fi

(ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ E⁄‹T‹M B‹L‹MLER FAKÜLTES‹ 3. SINIF 

‹LAMER TEFS‹R ARAfiTIRMA GRUBU Ö⁄RENC‹S‹)

Ailesi ve Ö¤renim Dönemleri

‹smail Cerraho¤lu, 1929 yılında Sakarya ilinin Hendek ilçesinde
do¤mufltur. Ailesi tütün ziraatı ile meflgul olurdu. Hendek’te köklü, mü-
tedeyyin bir çiftçi ailesinin çocu¤udur. Eskiden okul mezunu doktor ol-
mamasından kaynaklanan difl çekmek, sünnet yapmak, yaralara ve has-
talıklara bakmak gibi hizmetler berberler tarafından yapılmaktadır. Ber-
ber olan babasının bu iflleri de yapması sonucunda ‘Cerrahlar’lakâbı ve-
rilmifl, soyadı kanunu çıkınca da resmen Cerraho¤lu soyadını alm›fltır.

‹lkö¤renimini 1936-41 yılları arasında Hendek’te Derebo¤azı ma-
hallesindeki ‹smet Pafla ‹lkokulunda tamamlam›fltır. befl senelik ilkokul
tahsilinde ikisi kadın, biri erkek üç ö¤retmenin din ve dini konulara ba-
k›flları devrin sahip oldu¤u görüfl yönündedir. 4. ve 5.sınıfları okutan
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Bedri Özbey ise dini yaflay›flıyla e¤itim yıllarında dine diyanete olan
sevgisinde tesirli olmufltur. ‹lkokula ba¤lamadan önce, Kur’an’ı baba-
annesinin yardımıyla yedi yafl›nda hatmetmifltir.

Cerraho¤lu çocukluk döneminde dini e¤itim hakkında; ‘Çocukluk
yıllarımız Cumhuriyet’in ilk dönemlerine tekabül etmesiyle, dine karfl›
antipatik bir dönem özelli¤i taflıyordu. Bu yüzden Kur’ân-ı Kerim’i ö¤-
renmek bile meseleydi. Beni babaannem bu yola sevketti. Babaannem
Kur’ân-ı Kerim okutmanın d›fl›nda, bizi sürekli ilmihal bilgileriyle tec-
hiz etmeye çal›flırdı.’1

‹lkö¤renimini tamamlad›¤› yıllarda (1940-1941) Hendek’te ortaokul
yoktu. Adapazarı ilçesinde 1944 yılında Sakarya Ortaokulu’nu bitirdi.
Ortaokul tahsilinin çok sıkıntılı geçmesinin sebebi ‹kinci Dünya Har-
bi’nin sefalet, yokluk, açlık gibi Türkiye üzerinde bırakt›¤› etkileridir.

‹kinci Cihan Harbi’nin o acı ve karanlık günlerinde (1944-45)
yılında ‹stanbul Kabatafl Lisesi’ne ayda 360 TL ücret karfl›l›¤›nda yatılı
ö¤renci olarak kaydolmufltur. Çok de¤erli flöhret sahibi hocaların göze-
timinde 1948 yılında ise lise fen bölümünü tamamlam›fltır. Hocalardan
bazıları: Hıfzı Tevfik Gönensay; Edebiyat, Galip Vardar; Tarih, Hazım
Berge; Felsefe v.d.

Lise yıllarında birkaç arkadaflıyla birlikte hademe (yardımcı hiz-
metli) odalarında tahta seccadeler üzerinde ara sıra namaz kılar, yurdun
Ramazan’da iftar ve sahur vakti ö¤ünü diye ayrımı olmad›¤›ndan de-
vamlı oruç tutmaları da mümkün de¤ildi. 1945-1946 ö¤retim yılı sonun-
da mezun olmufltur. O dönemde liselerde bitirme ve olgunluk imtihan-
ları vardı. Bitirme imtihanını verdikten sonra olgunluk imtihanını bir yıl
gecikme mecburiyetiyle 1948-1949 yılında vererek Kabatafl Lise-
si’nden mezun olmufltur.

Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Ö¤rencilik Dönemi

Lise ö¤reniminden sonra, amcasının eczacı, aile isminin de Cerra-
ho¤lu olmasından dolayı olsa gerek, ailesi tıp veya eczacılık okumasını
arzu ediyordu. 1949 yılı üniversite kayıtları bafllad›¤›nda ‹.Ü Tıp Fakül-
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tesi’ne müracaat etmifltir. Fakülteye kabul edilenlerin listesi ilan edildi-
¤inde kendisinin 80 kiflilik tıp kontenjanın yedekler listesinde yer al-
ması ailesinin yanına Hendek’e dönmesi kaçınılmaz olmufltur. Böylece
Hendek’teki bofl vaktini amcasının eczanesinde geçirme fırsatı do¤mufl-
tur. Eczaneye her gün bir ‹stanbul ve bir de Ankara ‘da çıkan ‘Ulus’ga-
zetesi gelirdi. Bir gün gazetede Ankara’da ‹lahiyat Fakültesi açıld›¤›na
ve kayıtlarının bafllad›¤›na dair bir ilan aile tarafından görülmüfltür. Ai-
lesi ve bilhassa dini yöndeki e¤itime çok hevesli olan babaannesi bu ha-
bere çok sevinip onu bu fakülteye müracaat için teflvik etmifllerdir. An-
kara’ya ulafl›m araçlarının olmad›¤› sıkıntılı günlerin birinde zorlu flart-
lar altında gelinir. Fakülteye kayıt yaptırıldıktan sonra 21 Kasım
1949’da ilk derse girilir. Yeni açılan fakültenin müfredatı hakkında ise
Cerraho¤lu;

‘Dil, Tarih-Co¤rafya ve Hukuk Fakülteleri’nden seçilen kifliler, fa-
külte ve yönetim kurullarını teflkil etmekteydi. Fakülte binamız ve tek bir
dershanemiz Hukuk Fakültesi Kız Yurdu’nun köflesinde küçücük bir
yerdi. O günlerde derslerimizin ço¤u Dil, Tarih-Co¤rafya Fakülte-
si’nde görülmekteydi.

Sabahları saat 08:30-10:20 arasında ikifler saat ‹ngilizce,
Fransızca, Almanca Dil, Tarih-Co¤rafya Fakültesi’nde görülür,
10:30’dan 13:30’a kadar Cebeci’deki kendi binamıza koflarak gelir, ‹s-
lâm Tarihi, Mezhepler Tarihi, Dinler Tarihi, Sanat Tarihi gibi dersleri
görür, ö¤leden sonra saat 15:00’den 17:00’ye kadar Felsefe Grubu,
Farsça derslerimizi görmek üzere yine Dil, Tarih-Co¤rafya Fakülte-
si’ne koflardık. Bunun yanında ‹lahiyat müfredatında Tefsir, Hadis flöy-
le dursun, Kur’an ve Arapça derslerinin bile ö¤retimi ilk dönem için
mümkün görülmemekteydi’2.

Ankara’da barınma flartlarının zorlu¤una bir de senenin fliddetli kıflı
eklenince maddi ve manevi sıkıntılar dayanılmaz hal alm›fltır. Fakülte
ilk e¤itim yılına 40 kifliyle bafllam›fltır. Fakat Cerraho¤lu 20 gün son-
rasında sıkıntılı ko¤ulların sürmesine dayanamayıp kaydını sildirip
Hendek’e gitmifltir. Hendek’te ilk ayları arkadafl çevresi yüzünden bofl
ve kahvehânelerde geçmifltir. Babasının müdahalesi sonucunda eski
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usül Arapça dilini bilen mahalle camisi hocasının yanında Emsile, Bi-
na, Maksud derken sarf ve nahiv bilgilerine hâkim olmufltur. Arapça ö¤-
renmesinin neticesinde, gerek ailesinin teflviki ve gerekse rahmetli ho-
casının gayreti sayesinde 1950 yılında ‹lahiyat Fakültesi’ne tekrar
kaydını yapt›rm›fltır. Fakülteye bu defa daha bilinçli ve hazırlıklı olarak
dönmüfl, baflka bir fakülteye gitmeyi de düflünmemifltir.

Fakülte’nin açıld›¤› ilk yıllarda üniversiteden yetiflmifl ve meslekî/
dinî dersleri okutacak hoca bulunmamaktadır. Önceden hazırllanm›fl
programa göre hoca de¤il, Dil, Tarih-Co¤rafya Fakültesi’nden, Hukuk
Fakültesi’nden bazı hocalara göre dersler konularak ö¤retime bafllan-
m›fltır. Dolayısıyla bu fakülte de ‹stanbul Üniversitesi ‹lahiyat Fakülte-
si’nin benzeri olarak Sosyoloji Fakültesi biçiminde kurulmufltur. Fakül-
te’ye kaydoldu¤u yıl okutulan dersler ve hocaları flunlardır;

1. Arapça-Farsça: Prof. Dr. Necati Lugal (ilk sene tamamen Fars-
ça olup Arapça okumaya Fakülte’nin açılıflının 3.senesinde
ba¤lanm›fltır.)

2. Fransızca: Dil, Tarih-Co¤rafya Fakültesi’nde de¤iflen hocalar
arac›l›¤›yla okutuldu.

3. Sosyoloji: Prof. Dr. Mehmet Karasan
4. Mantık ve ‹limler Feksefesi: Prof. Dr. Hamdi Ragıp Atademir
5. ‹slâm Dini ve Mezhepler Tarihi: Prof. Dr. Yusuf Ziya Yörükan
6. ‹slâm Sanatı Tarihi: Prof. Dr. Remzi o¤uz Arık ve Prof. Dr. Su-

ut Kemal Yetkin
7. Mukayeseli Dinler Tarihi: Prof. Dr. Hilmi Ömer Budda
8. Din Psikolojisi: Prof. Dr. Bedi Ziya Egemen

‹lk yıllarda Kur’an ve Arapça derslerinin yoklu¤u, bu derslere hâ-
kim olan ‹smail Cerraho¤lu ile sınıf arkadaflı ‹brahim Eken’i harekete
geçirmifltir. Sabahın erken saatlerinde fakülteye gelir, sınıf arkadafllarını
iki gruba ayırıp Kur’an ve Arapça dersleri yaparlardı. Dönemin Diyanet
‹flleri Baflkan Yardımcısı Hüsnü Lostar’dan her sabah Diyanet’e gitmek
suretiyle Fıkıh ve Arapça dersleri okumufllardır. Yıllar geçtikçe, hoca-
lar ço¤alm›fl, müfredat programı da de¤iflime u¤rayarak geliflmifltir. Bu
de¤iflimde temel etken Prof. Dr. Tayyip Okiç’in fakülteye gelmesiyle
gerçekleflmifltir.

Fakülteye 1951 yılında Tayyip Okiç’in gelmesiyle müfredata Tef-
sir, Fıkıh, Hadis dersleri kondu ve bir program dâhilinde ona ba¤landı.
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Fakültede o dönem ‹lahiyat e¤itimi alm›fl tek akademisyendir. ‹smail
Cerraho¤lu’nun Tefsir-Hadis derslerine ilgi duymasında Prof. Dr. Tay-
yip Okiç, Hasan Hüsnü Erdem ve Dr. Fuat Sezgin gibi hocalarının etki-
si vardır. Tefsir dersini, Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› görevinde bulunmufl
Hasan Hüsnü Erdem verirdi. Hukuk Fakültesi’nden Sabri fiakir Ansay
ise ‹slâm Hukuku dersine girerdi. Tayyip Okiç’ten sonra fakülteye Mu-
hammed Tanci’nin gelmesiyle Arapça ve Mezhepler Tarihi derslerinde
katkılar görülmüfltür. 1953-1954 yılında ikinci dönem mezunlarının
41’nolu diplomasıyla ‹lahiyat’taki e¤itimini tamamlam›fltır.

1954 yılında fakülteden mezun olduktan sonra aynı yılın Ekim
ayından itibaren Tuzla Uçaksavar Topçu Okulu’nda 6 aya yakın Yedek
Subay(Aste¤men) Ö¤rencili¤i yapm›fltır. 1955-1956 yıllarında Merzi-
fon’da 1 yıl süreyle aste¤men olarak askerlik hizmetini yapm›fltır. As-
kerlik dönemindeki hatırasını flu flekilde ifade eder;

‘Bir gün subay kantininde yemek yerken, alay komutanımız olan Al-
bay beni masasına ça¤ırtarak tabur komutanlarının bulundu¤u masada
bazı dini sorular sormaya baflladı. Tabii masa içkilerin içildi¤i bir ma-
saydı. Bu durum beni çok rahatsız etmiflti. Bütün cesaretimi toplayarak:
-“Komutanım, bulundu¤unuz ortam bu meselelerin konuflulaca¤› ve
halledilece¤i bir ortam de¤ildir. Beni mazur görün.” diyerek izin iste-
dim. Albay da bu itirazımı uygun görerek izin verdi ve ertesi gün ben-
den özür diledi.’3

Askerlik görevinden altı ay sonra ‹lahiyat Fakültesi serüvenine de-
vam etmifltir. Tefsir dersine olan ilgisinin yanında hocalarının da teflvi-
kiyle asistanlık sınavını baflar›yla verip Tefsir Kürsüsü’nde asistan ola-
rak ilmî hayatına devam etmifltir. 1956 yılının Kasım’ında bafllayan asis-
tanlık sürecindeki çal›flmaları sonucunda 1960 yılında doktora tezini ta-
mamlam›fltır. Doktora çal›flmasını ‘Kur’an Tefsir’inin Do¤uflu ve Buna
Hız Veren Amiller’konu bafll›¤› altında hazırlam›fltır. Tezin hazırlanma
aflamasında yardımını esirgemeyen dan›flman hocası ise Prof. Dr. Tayyip
Okiç’tir. Doktora tezi aynı isim altında 1968 yılında Ankara Üniversite-
si ‹lahiyat Fakültesi Yayınları arasında yayınllanm›fltır.

1963 yılının Eylül’ünde Talat Koçyi¤it, Mehmet Maksudo¤lu ve
Selim Biçer ile birlikte Fakülte tarafından Tunus’a gönderilmifllerdir.
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Tunus’ta 20 aylık süreç içerisinde gayeleri; bilgi, görgü artırma ve
Arapça, Fransızca dillerini gelifltirmektir. di¤er yandan Doçentlik tezi
için çal›flmalarının da hazırlıklarını yapmaktadırlar. Burgiba Dil Ensti-
tüsü’nün Arap Dili ve Edebiyatı derslerine devam ederken di¤er yan-
dan Fransızca Dil Kurslarına gitmeyi de ihmal etmemifltir. Gündüzleri
ise, Tunus ‹lahiyat Fakültesi’nin ‹slâmî derslerini takip etmifltir.
Fransız sömürüsüne maruz ülkelerden olan Tunus halkına Fransızlar
benliklerini unutturmufllar, kendi tarih ve kültürlerini empoze etmifller-
di. Onlara adeta geçmifllerini unutturmufllardı. Orada üç asırdan fazla
bir süre kalm›fl olan Osmanlı Türklerinin medeniyet eserlerini göster-
meye çal›flır, onlara verdikleri hürriyet ve ‹slâm kardeflli¤inin örnekle-
rini anlatırlardı.

Tunus’ta bu yaflananların yanında Cerraho¤lu önemli bir
hatırasında;‘Biz Tunus’ta iken, 1964 senesinde Kıbrıs’ta Rumların
Türkleri katliam olayı olmufltu. Tunus Büyükelçimiz bizleri Elçili¤e da-
vet ederek, Kıbrıs olayları hakkında bilgi verdi. Kıbrıs’la ilgili katliam
broflürlerini kald›¤›mız ö¤renci yurdunda ve üniversitede ö¤rencilere
da¤ıtarak durumu onlara açıklayarak bilgilendirdik. Ayrıca bu durumu
Tunus halkına da duyurabilmek için, o günlerde Tunus radyosunda her
gün saat 12:00’de Tunus mahalli lehçesi ile haber yayınlayan kültürlü
bir zat olan Abdülaziz el-‘Irvi’yi evinde ziyarete gittik. Kıbrıs’taki duru-
mu anlattık, görüflmemizin ertesi gününden itibaren programında bir-
kaç gün Rumların Kıbrıs’taki zulmünü anlattı.’4

Tunuslu birçok âlimin derslerinden istifade etmifllerdir. Tunus’ta
Maliki âlimler oldu¤u gibi Hanefi âlimler de vardı; Maliki, Ahmed b.
Milad’dan Hadis ve Tefsir; Hanefi, Muhtar b. Mahmud’dan Kelam,
Arab el-Maciri’den ise Tefsir dersi okuduk. Cerraho¤lu, Taberî tefsiri
üzerinde bir çal›flma yapmayı düflünürken, orda buldu¤u yeni müfessir
üzerinde (Yahya b. Sallam) çal›flmayı tercih etmifltir. Gerek Tunus fleh-
rinde ve gerekse el-Kayravan’da bu zâtın eserlerinin nüshalarını incele-
mifltir.

1965 yılının Mayıs’ında Tunus’tan dönüfl ile doçentlik tez çal›flma-
larına devam etmifltir. Doçentlik tezi 1967 yılında ‘Yahya b. Sallam ve
Tefsir’deki Metodu’adlı çal›flmasıyla tamamlam›fltır. Bu çal›flması da
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1970 yılında Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Yayınları arasında
ç›km›fltır. Doçentlik tezinin dan›flman hocası ise Prof. Dr. Tayyip
Okiç’tir.

Doçent olduktan sonra 1967-1968 yıllarında Kayseri Yüksek ‹slâm
Enstitüsü’nde iki yıl boyunca hocalık yapm›fltır. Ankara’dan Kayseri’ye
onbefl günde bir gidiyor, dersleri yo¤un bir flekilde verip, aynı günün ak-
flamı Ankara’ya dönüyordu.

Doçent çal›flmalarının tamamlaması sonucunda profesör olabilmek
için batı dillerinden en az iki dil bilme koflulu vardı.1973 yılında bir yıl
süre ile fakülte tarafından Londra’ya gönderildi. Bu süre zarfında sa-
bahları ‹ngilizce kurslarına gider, ö¤leden sonra ise British Museum’da
kütüphane çal›flmaları yapardı. Geceleri ise ‹ngilizce üzerine ders ça-
l›flır veya televizyon seyrederdi. Ya¤›nın ilerlemifl olmasından bu
fırsatı umdu¤u kadar de¤erlendirememifltir. Fakat ‹ngiltere’deki tasar-
rufuyla yılsonunda Hac ibadetini yerine getirerek tekrar Londra’ya
dönmüfltür.

Profesörlük ünvanını 1975 yılında almasından bir sene sonra Eski-
flehir Anadolu Üniversitesi ‹slâmî ‹limler Fakültesi’nde dekan olarak
görevlendirildi. Dekanlık görevi 1978 yılına kadar 20 ay sürmüfltür. Zi-
ra o döneme kadar ‹slâmî ‹limler Fakültesi senelerce ilahiyatçı olmayan,
di¤er fakültelerden gelen ö¤retim üyeleri ile idare ediliyordu. 1982
yılında çıkarılan kanunla, Erzurum’daki ‹slâmî ‹limler Fakültesi ile aynı
ildeki Yüksek ‹slâm Enstitüsü birlefltirilerek ‹lahiyat Fakültesi adını al-
m›fltır.

Cerraho¤lu, 1969-1996 yılları arasında Ankara Üniversitesi ‹lahiyat
Fakültesi Bölüm ve Tefsir Kürsüsü / Anabilim Dalı Baflkanl›¤› yap-
m›fltır. 1996 yılında bu görevinden emeklili¤e ayr›lm›fltır. Sakarya’nın
Hendek ‹lçesi’nde hayatını ikame etmektedir.

Cerraho¤lu’nun tefsir alanındaki eserlerine de¤inecek olursak flüp-
hesiz ki bunların bafl›nda doktora ve doçentlik çal›flmaları hakkında bil-
gi sahibi olmamız gerekir.

‘Kur’an Tefsirinin Do¤uflu ve Buna Hız Veren Amiller’adlı çal›fl-
masına ba¤lamasında temel etken Kur’an’ıı alfabetik olarak tasnifleyen
Ebü Bekr es-Sicistani’nin ‘Garibu’l Kur’an’adlı eseridir. Bu do¤rultu-
da Kur’an tefsiri faaliyetini derinli¤ine inceleyip üzerine araflt›rmalarda
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bulunmufltur. Bu konuda aydınlatıcı bir tetkikin yapılmam›fl olması, bu
yoldaki çal›flma ifltiyakını art›rm›fl olup doktora tezi olarak akademik
kariyerinde yer edinmesini sa¤lam›fltır. Konuyu ele alırken, Kur’an tef-
siri için esas olan tefsir ve te’vil kelimelerinin ilk devirdeki anlamları
üzerine mukaddime ile bafllam›fltır. Çal›flmasında kronolojik bir yol ta-
kip etmifl olup, tefsire duyulan ihtiyaç belirtildikten sonra, Hz. Peygam-
ber’in tefsirinin özelliklerine ait örnekler verilmifltir. Sahabeyi tefsire
sevk eden amiller izah edilip, tefsirlerinden örnekler verilmifl ve tefsir-
de meflhur olan Ibn Abbas’ın yaflay›fl çerçevesi içinde tefsirdeki durumu
incelenmifltir. Tetkik’in isminden de anlafl›laca¤› üzere, konunun muay-
yen bir zamanla tahdidi icab etmektedir. Çal›flmasına çeflitli tefsir kitap-
larının meydana gelmesiyle devam etmifltir.

Lakin muhtelif fırka iliflkilerinin de tefsirdeki durumlarını göstere-
bilmek için, konumuzu tefsirin inkiflaf etti¤i devreye, yani Taberî’ye ka-
dar geniflletmifltir. Bu durumda, Tâbiûn devrinden Taberî’ye kadar olan
devreye umûmi hatlarıyla iflaret edilmifl ve tefsirin yönlere ayrılması
gösterilmifltir. Son kısımda ise Taberî’ye kadar, kitap halinde yazıld›¤›
söylenen tefsirleri ve bunlardan zamanımıza intikal edenleri, kronolojik
olarak sırallanm›fltır. Çal›flmasını oluflturma aflamasında eski tefsir ki-
tapları, hadis mecmuaları, tarih ve biyografik eserlerden faydallan-
m›fltır.

Doktora tezini oluflturan bu çal›flmasında usûl, vâkıa ve meseleleri,
Hz. Peygamber devrinden hicri IV. asra kadar ele almaktadır. Bundan
sonraki çal›flmaları ise, IV. asrın, tefsirde en mühim siması olan Tabe-
rî’nin tefsirdeki metodu üzerine olacaktı. Fakat bu konu üzerinde do¤u-
da ve batıda çokça araflt›rmalar yapıld›¤›ndan, Taberî’nin tefsirdeki me-
todunu, ondan daha evvel yaflam›fl olan müfessirlerin kullanıp kullan-
madıklarını araflt›rmaya karar k›lm›fltır. 1963-65 yılların arasında Tu-
nus’taki ö¤renim ve araflt›rmaları sırasında, hicri II. asrın sonlarında ya-
flam›fl Kuzey Afrikalı bir müfessirin, sadece Tunus’ta bulunan Kur’an-ı
Kerim tefsiri ilgisini çekmifltir. Bu müfessirin eserindeki metodu, Tabe-
rî’nin metodu kadar açık olmasa da, bazı yönlerden benzerlikleri bulun-
ması ve zaman bakımından bir asırlık öncelifle sahip olması bu tefsir
üzerinde çal›flmaya sevk etmifltir. Bir di¤er sebep ise, bütün fiark ‹slâm
eserleri ve yazarları, Kuzey Afrika’da iyi bilinip tanınd›¤› halde, Kuzey
Afrikalı ve Endülüs’lü yazarlar ve eserlerinin flarkta iyi tanınmad›¤›
müflahede etmesinden kaynakllanm›fltır. Bunun üzerine ‘Yahya ‹bn Sal-
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lam ve Tefsirdeki Metodu’adlı doçentlik tezi çal›flmalarına bafllam›fltır.
Çal›flmasında, yazarın eserindeki takip etti¤i metodu iyi anlayabilmek
için, öncelikle hayat hikayesi ve flahsiyeti hakkında bilgi verilmifltir. Bu
do¤rultuda kiflinin ilim ald›¤› kimseler ve yerler üzerinde durulmufltur.
Yahya ‹bn Sallam’ın çeflitli ilim merkezlerinden feyzini aldıktan sonra
yerleflti¤i ve talebe yetifltirip eserler vermeye bafllad›¤›, Kuzey Afri-
ka’nın ilim ve ticaret merkezi olan Kayravan’dan bahsetmifltir. Konu-
nun daha açık bir flekilde anlafl›labilmesi için, müfessirin zamanına ka-
dar tefsir faaliyetleri hakkında genel bilgi verilmifltir.

Eserlerinin kaynakları ve tefsirdeki metodu hakkında, muasırı olan
yazarların eserleriyle mukayeseler yaparak, bu eserin kendinden sonra
gelenler üzerine yapt›¤› tesiri göstermeye çal›flm›fltır. Bu tefsir, ‹slâmî
ilimleri ve ‹slâmî kültürü toplayan bir ansiklopedi mahiyetindedir. Bil-
hassa nakil, nahiv, kıraat ve fler’i ahkâmı izah yönünden genifl açıkla-
malarda bulunmufl, bu husustaki haberleri toplam›fl bazen aynen nakil,
bazen tercih ederek, bazen de bu haberleri izah etmek suretiyle netice-
ye ulaflmaktadır. Selef âlimlerinin birço¤unun flehadetlerini ve fikirleri-
ni ihtiva eder. ‹lk tefsirlerden olan ve bazı orijinal özellikleri bulunan bu
eser, maalesef bugün ilim âleminde gere¤i gibi tanınmamaktadır.

Tefsir ilminin bafllad›¤› ilk devirlerden itibaren, usülü tefsir ilmi-
nin basit de olsa bazı tabirlerine rastlanmaktadır. Zamanla tekâmül
eden bu ilim dalı, müstakil olarak tedvin edilmifltir. Malumdur ki, Al-
lah’ın Kitabı’ndaki ayetlerin hepsi aynı açıklıkta de¤ildir. Bazıları ko-
layca anlafl›ld›¤› halde, bazıları üzerinde de derin derin düflünmek icab
eder. Bu bakımdan onda mevcut olan sanatların, sırların çözülmesi ge-
rekir. Bu i¤i de halletmeyi usülü tefsir ilmi üzerine alır. Bu ilim, be-
¤erin -kudreti nisbetinde- ve müfessirlerin Kur’an’dan nasıl istihraç-
lar yapaca¤›nı ve takip ettikleri yolları gösteren kaideler ve usuller
mecmuasıdır. Her faziletin aslı ve her hikmetin menbaı olan Allah’ın
Kelamı’nı konusu insano¤lunun dünya ve ahiret saadetini gaye edinen
tefsir ilmi, sadece tek bir yönden de¤il, hem gaye hem de ihtiyaç yö-
nünden en yüce flerefe eriflmifltir. ‘Tefsir Usûlü’adlı kitabı ilahiyat e¤i-
timi yapan kurumların programlarına uygun ve sa¤lam olmayan fikir-
lerden kaçınarak, kısa ve özlü bilgiler içermektedir. Kur’an Tarihi,
Kur’ani ‹limler ve Tefsir Tarihi olmak üzere üç bölümden oluflan bu
eserde, tefsir ilmine yardımcı olacak en mühim hususlar ele alınmıfl ve
onlar incelenirken bir ö¤rencinin bilmesi gereken bilgiler göz önünde
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bulundurulmufltur.

Tefsir alanındaki çal›flmaları içerisinde ilk çal›flmalarını amaç ve
içerik yönünden inceledikten sonra di¤er çal›flmaları ise sırasıyla;

1. “Kitabu’l-‹lel ve Marifetü’r-Rical (Ahmed b. Hanbel)”,(tah. ‹s-
mail Cerraho¤lu), Ankara: AÜ‹F Yayınları, 1963.

2. “Kur’an Tefsirinin Do¤uflu ve Buna Hız Veren Amiller” Anka-
ra: AÜ‹F Yayınları,1968.

3. “Yahya b. Sallam ve Tefsirdeki Metodu” Ankara: AÜ‹F
Yayınları, 1970.

4. “Tefsir Usülü” Ankara: AÜ‹F Yayınları, 1971.
5. “Kitabu’t-Teysir fi Kavaidi ‹lmi’t-Tefsir (Muhyiddin el-Kafiye-

ci)” (tah.-çev. ‹.Cerraho¤lu), Ankara: AÜ‹F Yayınları, 1974.
6. “‹mam-Hatip Ortaokul I. II. III. Sınıflar için Din Bilgisi” (Ta-

lat Koçyi¤it ve Mücteba U¤ur’la) MEB Devlet Kitapları, Anka-
ra, 1976.

7. “‹mam-Hatip Liseleri 11. Ve 12. Sınıflar için Tefsir Dersleri”
(fievki Saka ile), Ankara, 1985.

8. “Kur’ân-ı Kerim Meâl ve Tefsiri” (I.Cilt, Talat Koçyi¤it ile)
Ankara: D‹B Yayınları 1984.

9. “Tefsir Tarihi, I-II” Ankara: D‹B Yayınları,1988.
10. “Kur’an-ı Kerim’den Ö¤ütler” Ankara: D‹B Yayınları, 1991.

Ayrıca; ‹lahiyat Fakültesi Dergisi, ‹slâmî ‹limler Fakültesi Dergisi,
‹slâmî ‹limler Enstitüsü Dergisi, Vakıflar Dergisi, Diyanet Dergisi, Di-
yanet Gazetesi, Hakses ve ‹slâm Mecmuası, Selamet Mecmuası, ‹slâm
Medeniyeti gibi dergilerde / mecmualarda çok sayıda makalesi
yayınllanm›fltır.
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“MUHAMMED ESED VE BAZI KUR’ÂNÎ KAVRAMLARA

GET‹RD‹⁄‹ YEN‹ ANLAMLAR ÜZER‹NE”

MERVE ‹fiB‹L‹R

(ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ E⁄‹T‹M B‹L‹MLER FAKÜLTES‹ 3. SINIF 

‹LAMER TEFS‹R ARAfiTIRMA GRUBU Ö⁄RENC‹S‹)

Kur’ani Kavramlara Yeni Anlam Arayıflları Muhammed Esed

Örne¤i

‹nsanın yaflad›¤› bu dünya hayatını anlamaya çal›flması, bunun için
çaba göstermesi, bu konunun ne kadar önemli oldu¤unu bizlere göster-
mektedir. Bu noktada son ilahî vahiy olan Kur’an’ı Kerim, Müslüman
bireyin hayatını anlamlandırmayı hedeflemifl ve kendisini bir hidayet
kayna¤› olarak nitelendirmifltir. ‹nsanın ebedî mutlulu¤u yakalayabil-
mesi için Yüce Allah tarihin her döneminde ilahî mesajlar yollayarak
insano¤luna yol göstermifltir. Yüce Allah’ın göndermifl oldu¤u son ila-
hî kelâm olan Kur’an-ı Kerim ise, yirmi üç yıllık bir süreçte Hz. Pey-
gamber’e peyderpey gelmifltir. Hz. Peygamber’in vefatından sonra bu
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ilahî kelâmın mushaf halini alması ve sonraki nesillere aktarılması son-
rası farklı anlamlar farklı yorumlar ortaya ç›km›fltır. Bu ba¤lamda
Kur’an vahyini anlama çabası de¤iflik dil ve kültüre sahip Müslüman-
lar açısından da önemli bir olgudur. Kur’an’ı Arapça bilmeyen insan-
lara aktarabilmenin en temel yolu tercümeler olmufltur. Bu tercümeler
sayesinde Arapça bilmeyen insanlar ilahî mesajın muradını kendi dil-
lerinde anlamaya bafllam›fllardır. Ancak bu tercümelerin son tahlilde
birer yorum oldukları göz önüne alınd›¤›nda tercümelerin birbirinden
farklı anlamlar ortaya koydukları görülmektedir. Kur’an’ı yorumlama
ve açıklama gayreti içersine giren her bir kimsenin sahip oldu¤u ilmî
seviye, düflünce tarzı, hayatı algılama biçimi gibi sâikler ortaya konan
bu çal›flmaların birbirinden farklılık arz etmesine neden olmufltur. Mü-
tercimler arasındaki bu farklılıklara ra¤men samimî gayretlerle yapılan
çal›flmalar her zaman için takdîre flayan olarak addedilmelidir. Bizim
tebli¤imize konu olan Muhammed Esed’in meal- tefsir çal›flmasının
ise, çok uzun araflt›rmalar ve incelemeler sonucu ortaya çıkt›¤›nı ya-
zarın kendi önsözünden anlamaktayız. Bu nedenle yapm›fl oldu¤u bu
çal›flma her ne kadar elefltiri konusu olacak birçok meseleyi
barındırıyor olsa da Kur’an’ın anlamını insanlara aktarmak yolunda
at›lm›fl bir adım olarak de¤erlendirmek gerekmektedir. Biz de tefsirle
ilgili okumalarımızda Esed’in bu çal›flmasının ça¤dafl dönemde yaz›l-
m›fl, Kur’an’ın temel kavram ve konularını modern bir akla, batılı bir
bak›fl açısına sahip kiflilere anlatmayı ve ulaflt›rmayı amaçlayan önem-
li bir eser oldu¤unu gördük. Esed’in bu çal›flmasında sembolik ve ta-
rih-üstü bir bak›fl açısıyla Kur’an’daki terim ve kavramlara getirmifl ol-
du¤u yorumların incelemeye de¤er bir konu oldu¤unu düflündük ve bu
nedenle Muhammed Esed’in meal-tefsiri üzerinde bir çal›flma yapmayı
uygun bulduk. Tefsirde önemli olanın ayetlerin indi¤i zamanki anlama
ulaflmak oldu¤unu göz önünde bulundurdu¤umuzda, Esed’in ça¤dafl
bir bak›fl açısıyla bu amaca nasıl yaklaflt›¤›nı görmek tebli¤imizdeki te-
mel amaçlarımızdan biri olmufltur. Bu çal›flma ça¤dafl dönemde “The
Message Of The Qur’an” adlı meal- tefsiriyle dikkat çeken Muhammed
Esed’in (1900-1992) Kur’an ile ilgili temel konu ve kavramlara yapt›-
¤› sembolik ve tarih-üstü yorumları ortaya koymayı hedeflemektedir.
Ayrıca biz bu çal›flmada, modern bir bak›fl açısıyla oluflan Kur’an an-
lay›fl›nın, Esed özelinde nasıl ve ne flekilde kendisini gösterdi¤i tesbit
etmeye çal›fltık.
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1. Muhammed Esed’in Genel Olarak Kur’an, Tercüme ve

Tefsir ‹le ‹lgili Görüflleri

Esed’e göre her fleyden önce “Kur’an bütün müminler için Allah’ın
insana rahmetinin en mükemmel tezahürüdür ve en derin hikmet, eflsiz
ifade güzellikleri içinde bu kitapta dile getirilmifltir. Ve Kur’an katıksız
Allah kelâmıdır.”

Esed bu görüflleriyle birlikte Kur’an’ın ne kadar etkili bir kitap ol-
du¤undan bahsetmektedir. Ona göre, “Kur’an, dünyanın dinî, sosyal ve
politik tarihini, bilinen herhangi bir olaydan çok daha köklü bir flekilde
etkilemifltir. di¤er kutsal metinlerin hiçbiri insanların hayatlarında bu
kadar derin etkiler bırakmam›fltır. Kur’an, bütün Arap yarımadasını
sarsmıfl ve ömürleri savaflmakla geçen Arap kabilelerinden bir millet
oluflturmufl ve yirmi-otuz yıllık bir süre zarfında kendi dünya görüflünü
Arabistan’ın sınırları d›fl›na taflım›fltır.”

2. Muhammed Esed’in Meal-Tefsirinde Ayetleri Yorumlama Tarzı

2.1. Hz. Peygamber’in Hadislerine Baflvurması

Muhammed Esed’in “The Message Of The Qur’an” (Kur’an Me-
sajı) adlı eserini yayınlamadan önce ilk olarak 1938 yılında kaleme al-
d›¤› “Sahîh Al- Buhârî The Early Years of Islâm” (Sahîh-i Buhârî ‹s-
lâm’ın ‹lk Yılları) adlı bir eseri bulunmaktadır. Esed, bu eserin önsözün-
de hadislere ve sünnete olan yaklafl›m tarzını, sahih hadis ve sünnet
algısını anlatmaktadır. Özellikle Buhârî’nin ne kadar güvenli bir hadis
kayna¤› oldu¤u üzerinde durmakta ve sahih hadislerin ne denli önemli
oldu¤unu vurgulamaktadır. Esed bu konuda flunları ifade etmektedir:
“Buhârî’nin bu itibarı onun hadis problemine yaklaflt›¤› yüksek entel-
lektüel ve ahlakî sorumluluk duygusu ile son derece yüksek ciddiyetten
kaynaklanmaktadır. Bütün muhaddislerin bu en ihtimamlısı tarafından
sahih olarak kabul edilen hadislerin tarihen de gerçekten güvenilir oldu-
¤unu kavramamız, ‹slâm’ın ideolojik gelece¤i açısından fevkalade
önem taflımaktadır. Çünkü ‹slâm’ın ruhu son peygamberin sünnetinde
–hayat tarzında- otantik, somut ifadesini bulmaktadır ve yalnızca hadis-
ler iledir ki, Hz.Peygamber’in sünneti bizim önümüze her yönüyle
açılır, ayan beyan hale gelir. Baflka bir deyiflle, hadis hakkındaki bilgi-
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miz sünneti, dolayısıyla ‹slâm’ı tam olarak anlamak için vazgeçilmez
bir anahtardır.”1

2.2. Hz. Peygamber’in Hüküm Koyması

Mâide sûresi 101. ayetinin2 yorumunda Esed, Hz. Peygamber’in
hüküm koyması konusuna de¤inmektedir. Bu konuyu Ebû Hureyre’den
rivâyet edilen ve Müslim’de yer alan flu hadis ile açıklamaktadır: “Hz.
Peygamber, vaazlarından birinde flöyle dedi: “Ey ümmetim! Allah size
haccı farz kıldı, öyleyse onu îfâ edin.” Bunun üzerine birisi sordu: “Her
yıl mı, ey Allah’ın Rasûlü?” Hz. Peygamber sesini çıkarmadı. Adam so-
ruyu iki defa daha tekrarladı. Sonra Hz. Peygamber flunları söyledi:
“e¤er evet deseydim [haccı her yıl îfâ etmek] üzerinize farz olurdu ve
bu da flüphesiz gücünüzün üzerinde bir fley olurdu. De¤inmeden bırak-
t›¤›m konular hakkında bana soru sormayın; nitekim sizden önce, pey-
gamberlerine çok soru sordukları ve sonra da [onların ö¤retileri üzerin-
de] anlaflmazlı¤a düfltükleri için helak olmaya kadar giden toplumlar
vardır. O halde, size herhangi bir fleyi emredersem onu gücünüzün yet-
ti¤i kadar yapın ve size bir fleyi de yasaklarsam ondan uzak durun.”3

Esed, bu hadisin yorumu ile ilgili olarak ‹bn-i Hazm’ın Muhal-
la’sında flöyle söyledi¤ini aktarmaktadır: “Bu hadis, dinin bütün kural-
larını (ahkâmu’d-dîn) bafltan sona içine alır. Hz.Peygamber’in ne emre-
derek ne de yasaklayarak hiç sözkonusu etmedi¤i fleyler serbest bırak›l-
m›fl (mübâh) demektir. Yani, ne yasaktır, ne de zorunludur.

Emretti¤i fleyler zorunlu (farz), yasaklad›¤› fleyler ise gayrimeflru-
dur (harâm); ve bize yapılmasını emretti¤i fleyler yalnızca gücümüz öl-
çüsünde bizi ba¤layıcıdır.” Esed, Kur’an mesajının Hz. Peygamber ara-
c›l›¤›yla insanlı¤a iletildi¤ini belirterek, Peygamber teriminin, bu ba¤-
lamda Kur’an’ı ifade etti¤ini söylemektedir.4
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3 Esed, Sahîh-i Buhârî ‹slâm’ın ‹lk Yılları (Sahîh Al- Buhârî The Early Years Of Islâm), s. 215.

4 Esed, Sahîh-i Buhârî ‹slâm’ın ‹lk Yılları (Sahîh Al- Buhârî The Early Years Of Islâm), s. 215.



3. Klasik ve Modern Tefsirlerde Yer Alan Yorumlara Yer Vermesi

Muhammed Esed meal-tefsirinin kaynakçasında birçok müfessir ve
eserini zikretmektedir. Bu eserler arasında Taberî’nin (ö.310/922) “Câ-
miu’l-Beyân an Te’vîli’l-i Âyi’l Kur’an”ı, Be¤avî’nin (ö.516/1122)
“Me’âlimü’t- Tenzîl”i, Zemahflerî’nin (ö.538/1143) “el-Keflflâf an Ha-
kâiki’t-Tenzîl”i, Fahreddîn er-Râzi’nin (ö.606/1209) “et-Tefsîru’l Ke-
bîr”i (Mefâtihu’l ⁄ayb) diye sıralad›¤›mızda Muhammed Esed’in bu
müfessirlerden en çok Râzi, Taberî, Zemahflerî ve Muhammed Ab-
duh’tan yararland›¤›nı söyleyebiliriz. Esed’in bu çal›flmasında yu-
karıdaki kaynaklardan yararlanarak açıklad›¤› konulardan bir tane ör-
nek verecek olursak buna furkân kelimesini söyleyebiliriz.

3.1. Furkân Kelimesi

Muhammed Esed, Enfâl suresi 29. Ayette5 yer alan Furkân kelime-
sini “do¤ruyu yanl›fltan ayırd edecek bir ölçü”6 olarak tercüme etmifl ve
kendisine kaynaklık eden Muhammed Abduh’un (ö.1905) bu konudaki
görüfllerine yer vermifltir. Muhammed Abduh el-furkân kelimesinin,
aynı zamanda, “do¤ruyu yanl›fltan ayırd etmemizi sa¤layan insan aklı”
için de kullanıld›¤›nı söylemektedir. Abduh ayrıca bu yorumunu Bedir
Savafl›’nın 7 yevmu’l furkân (do¤runun yanl›fltan ayrıld›¤› gün) olarak
tanımland›¤› Enfâl suresinin 41. ayetine7 dayandırarak el-furkân’ın yu-
karıdaki anlamını (Taberî, Zemahflerî ve di¤er büyük müfessirlerce ka-
bul edilen anlam) desteklemifltir.8 Esed, “furkân” teriminin Kur’an’da
ço¤unlukla vahyedilmifl metinlerden herhangi birini, özellikle de
Kur’an’ı tanımlamak için kullanılmasının yukarıdaki yorumda ifade
edilen muhtevâyı taflıd›¤›nı vurgulamak ihtiyacı duymufltur.
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5 “Siz ey imana eriflenler! e¤er Allah’a karfl› sorumluluk bilinci içinde olursanız O size,
hakkı bâtıldan ayırmaya yarayan bir ölçü bahfledecek ve kötü ifllerinizi silip örtecek, si-
zi ba¤›fllayacaktır: Çünkü Allah, ba¤ıfl ve cömertliflinde sınır olmayandır.”

6 Esed, Sahîh-i Buhârî ‹slâm’ın ‹lk Yılları (Sahîh Al- Buhârî The Early Years Of Islâm), s.
15. “A Standard by which to discern the true from the false.”

7 Esed, Bedir savafl›nın “yevmu’l furkân” olarak nitelendirilmesini, o gün küçük ve zayıf
donanımlı inananlar toplulu¤unun, kendilerinden kıyas kabul etmeyecek kadar iyi do-
nanımlı ve üç kat daha kalabalık bir müflrik toplulu¤unu mutlak bir bozguna u¤rat-
masıyla açıklamaktadır.

8 Esed, Sahîh-i Buhârî ‹slâm’ın ‹lk Yılları (Sahîh Al- Buhârî The Early Years Of Islâm), s. 15.



4. Çeflitli Sözlüklerden Yararlanarak Filolojik Açıklamalarda

Bulunması

Muhammed Esed, meal-tefsirinde yararland›¤› sözlükleri ve dilbi-
limsel açıklamalar yaparken istifade etti¤i bazı kaynakları eserinin önsö-
zünde zikretmektedir. Bu eserler arasında, Zemahflerî’nin (ö.538/1143)
Esâsu’l- Belâ¤a’sı ve Kitâbu’l Fâik fî ⁄arîbi’l-Hadîs’i, Firûzâbâdî’nin
(ö.817) el-Kâmus’u, W.Edward Lane’nin Arabic-English Lexicon’u,
Ebu’l-Fadl Muhammed bin Mukerrem el‹frikî’nin (ö.711) Lisânu’l
Arab’ı, Ebu’l Kâsım Huseyn er-Râ¤ıb’ın (ö.503) el- Müfredât fî ⁄arî-
bi’l Hadis’i, Murtazâ ez-Zebidî’nin (ö.1205) Tâcu’l Arûs’u yer almak-
tadır. Esed’in meal-tefsirinde yukarıdaki kaynaklardan yararlanarak
açıklad›¤› birçok kavramdan iki tanesini örnek verecek olursak bunlara
rabb ve fahi¤etün kelimelerini verebiliriz.

4.1. Rabb Kelimesi

Muhammed Esed Fatiha suresinin 2. ayetinde yer alan “Rabb” ifa-
desinin açıklamasında, bu kelimenin baflka bir dilde tek bir terim ile ko-
layca ifade edilemeyecek kadar genifl ve girift bir anlamlar demetini
kapsad›¤›nı dile getirmektedir. Ona göre bu ifade, bir fleyin sahipli¤i ve
bunun gere¤i olarak o fley üzerinde otorite iddiasında bulunma ve bir fle-
yi bafl›ndan sonuna kadar kurma/oluflturma, sürdürme ve besleme kav-
ramlarını içerir. Bu çerçevede bir aile reisi, “rabbu’d- dâr”(evin efendi-
si) olarak adlandırılır. Çünkü ailesi üzerinde bir otoriteye sahiptir ve
onun idamesinden sorumludur. Aynı flekilde, karısı da “rabbetu’d dâr”
(evin hanımı) olarak ifade edilir. Belirtme takısı olan “el” ile bafllad›¤›n-
da “rabb” ifadesi Kur’an’da özellikle bütün kâinatın yegâne besleyicisi
ve idame ettiricisi, dolayısıyla her türlü otoritenin nihaî kayna¤› olan
Allah için kullanılır.9
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9 Esed, Sahîh-i Buhârî ‹slâm’ın ‹lk Yılları (Sahîh Al- Buhârî The Early Years Of Islâm), s. 2.
“The Arabic expression rabb - rendered by me as “Sustainer” - embraces a wide comp-
lex of meanings not easily expressed by a single term in another language. It compri-
ses the ideas of having a just claim to the possession of anything and, consequently,
authority over it, as well as of rearing, sustaining and fostering anything from its in-
ception to its final completion. Thus, the head of a family is called rabb ad-dâr (mas-
ter of the house) because he has authority over it and is responsible for its maintenan-
ce; similarly, his wife is called rabbat ad-dâr (mistress of the house). Preceded by the
definite article al, the designation rabb is applied, in the Qur’aff, exclusively to God as
the sole fosterer and sustainer of all creation - objective as well as conceptual - and
therefore the ultimatesource of all authority.”



4.2. Fâhifletün Terimi

Muhammed Esed, “fahi¤eh” ifadesine daha genel bir anlam yükle-
mekte ve bazı müfessirlerin bu terime yalnızca “zinâ” yahut “gayrimefl-
ru iliflki” anlamı yüklemelerini mesnetsiz bir varsayım olarak görmek-
tedir. Ona göre, “fâhi¤eh” ifadesi, bizâtihî, gayrimeflru iliflki anlamını
ihtiva etmez. Daha çok, söz veya davran›fl olarak aflırı, çirkin, müsteh-
cen, yak›flıksız yahut i¤renç fleyleri ifade eder ve hiçbir flekilde cinsel
suçlarla sınırlandırılamaz. Bu ba¤lamda Esed, Nûr suresinin ikinci aye-
ti10 ile birlikte okundu¤unda bu ifadenin, açıkça zinâ olarak tanımlanan
fley (fuhufl veya gayrimeflru iliflki) ile mutlaka sınırlanamayacak olan
hayâsızca davranmayı gösterdi¤ini ve bu nedenle, dayak ile ceza-
landırılan isbatllanm›fl zinânın aksine samimî bir piflmanlık ile telafi
edilebilebilece¤ini vurgulamaktadır.11

5. Kitâb-ı Mukaddesle ba¤lantı Kurarak Ayetleri Açıklaması

Yahudi bir aileye mensub olan ve küçük yafltan itibaren ‹branîce
e¤itim alm›fl olan ve bu sayede Tevrat’ı iyi bilen Muhammed Esed, me-
al-tefsirinde Kitâb-ı Mukaddes’e yer ye atıflar yaparak ayetleri açıkla-
m›fltır. Esed, bu atıflarda Kur’an’a aykırı noktaları ortaya koyarken ba-
zen de Kitâb-ı Mukaddesle örtüflen noktalara iflaret etmifltir.

Esed’in meal-tefsirinde Kitâb-ı Mukaddes’ten yararlanarak açıkla-
d›¤› birçok konudan bir tane örnek verecek olursak buna Hz. Eyyub
kıssası örne¤ini verebiliriz.

5.1. Hz. Eyyûb Kıssası

Muhammed Esed, Hz. Eyyûb’ün, Kur’an’da güçlüklere gö¤üs ger-
mekteki erdemiyle kiflilefltirilen bir peygamber olarak, peygamberlik
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10 “Zina eden kadın ve erke¤in her birine yüz de‹nek vurun ve e¤er Allah’a ve Ahiret Gü-
nü’ne inanıyorsanız, onlara karfl› duydu¤unuz acıma, sizi Allah’ın bu yasasını uygula-
maktan alıkoymasın ve inananlardan bir topluluk da onların cezalandırılmalarına flahit
olsun.”

11 Esed, Sahîh-i Buhârî ‹slâm’ın ‹lk Yılları (Sahîh Al- Buhârî The Early Years Of Islâm), s.
136. “The expression fahishah does not, by itself, connote illicit sexual intercourse: it
signifies anything that is grossly immodest, unseemly, lewd, indecent or abominable
in word or in deed (Lane), and is by no means restricted to sexual transgressions. Re-
ad in this context, and in conjunction with 24:2, this expression obviously denotes he-
re immoral conduct not necessarily.



zinciri içinde yer almakta oldu¤unu söylemektedir. Esed, Hz. Eyyûb’ün
bafllang›çtaki ikbal ve bahtiyarl›¤›nı, sonraki imtihan ve sıkıntılarını,
varını yo¤unu ve bütün çocuklarını kaybetmesini, çekti¤i a¤ır hastal›flı
ve derin umutsuzlu¤u ve nihayet gösterdi¤i sabra karfl›lık Allah ta-
rafından ödüllendirilmesini anlatan kıssasının Eski Ahid’te (Eyyûb’ün
Kitabı) bütün ayrıntılarıyla yer almakta oldu¤unu vurgulamaktadır. Ki-
tâb-ı Mukaddes’te yer alan bu kıssayı Esed flu flekilde tasvir etmektedir:
“Kitâb-ı Mukaddes’teki yüksek felsefî çizgiler taflıyan bu destansı hikâ-
ye, büyük bir ihtimalle eski Nebatî (Kuzey Arabistan’da yaflayan Arap
boyu) bir fliirin ‹branîce bir tercümesi ya da flerhidir. Çünkü eski Sâmî
dünyasının üretti¤i en güzel fliirsel metin durumundaki bu parçanın sa-
hibi olan Hz. Eyyûb, isminden ve kitabında sözü geçen muhitten (Ku-
zey Arabistan) anlafl›laca¤› üzere, Yahudî de¤il Araptır.12

6. Muhammed Esed’in Meal-Tefsirinde Tarih Üstü Ve Sembolik

Bir Anlayıflla Ortaya Koydu¤u Yorumlar

6.1. Ahiret ‹le ‹lgili Kavramlar Ve Tasvirler

6.1.1. Cennetle ‹lgili Kavramlar

Adn Cenneti: “Adn Cenneti” ifadesi Kur’an’da on bir yerde zikre-
dilmifltir. Bu ayetlere bakıld›¤›nda “adn” ifadesinin cennetin bir sıfatı
oldu¤u görülmektedir.13 Ayetlerde adn cennetlerinde inananların neler-
le karfl›laflaca¤›nı tasvir eden ifadeler yer almaktadır. Adn cennetlerin-
de olanların “altın bilezikler” ve “inciler takaca¤›”, “ipekten elbiseler”
giyecekleri anlatılmaktadır. Adn cennetinin altından ırmakların akaca¤›
da bu ayetlerde zikredilmektedir.14 Taberî “adn cenneti” ifadesinin otu-
rulacak, ikamet edilecek bahçeler anlamında oldu¤unu söylemifltir.
Ayrıca Taberî, Katade’den (ö.117/735) rivâyetle, Hz. Ömer’in Ka’b’a
“adn” ifadesinin ne anlama geldi¤ini sordu¤unu aktarm›fltır. Ka’b,
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12 Esed, Sahîh-i Buhârî ‹slâm’ın ‹lk Yılları (Sahîh Al- Buhârî The Early Years Of Islâm), s.
661. “This Biblical, highly philosophical epic is most probably a Hebrew translation or
paraphrase - still evident in the language employed - of an ancient Nabataean (North-
Arabian) poem, for Job, the author of the finest piece of poetry that the ancient Se-
mitic world produced, was an Arab, not a Jew, as the form of his name (Iyyob) and
the scene of his book, North Arabia, indicate.”

13 Tevbe 9/72, Ra’d 13/23, Nahl 16/31, Kehf 18/31, Meryem 19/61, Tâhâ 20/76, Fâtır
35/33, Sâd 38/50, fiâfir 40/8, Saf 61/12, Beyyine 98/8

14 Nahl 16/31, Kehf 18/31



“adn” ifadesinin, cennette altından yap›lm›fl saraylar anlamına geldi¤ini
ve orada nebilerin, sıddıkların, flehitlerin ve adil yöneticilerin kalaca¤›nı
ifade etmifltir.15

Râzi (ö.606/1209) ise, “adn cenneti” ifadesinin iki anlam içerdi¤ini
zikreder. Bu anlamlardan biri meskenler, bahçeler ve bostanlardır. di¤e-
ri ise bu mesken ve bahçelerin hiçbir zaman sona ermeyece¤idir.16 Do-
layısıyla erken dönem müfessirlerinin “adn cenneti” kavramını daha
çok maddi/somut anlamlar yükleyerek açıkladıkları söylenebilir. Mu-
hammed Esed “adn cenneti” kavramını açıklarken kelimenin sözlük an-
lamından hareket etmifltir. “adn” ismi esas olarak “bir yerlerde kaldı”
veya “bir fleyleri muhafaza etti” -yani devamlı olarak- anlamlarına ge-
len “adene” fiilinden türetilmifltir. Esed, “adenet’ul beled” ifadesiyle il-
gili olarak “ülkede sürekli kaldım yahut yerle?tim” cümlesini örnek ola-
rak getirir. Ayrıca Esed bu tercümesine Kitâb-ı Mukaddes’ten delil ge-
tirir. Kitâb-ı Mukaddes’in ‹branicesinde benzer bir isim olarak kul-
lanılan “eden” ismi aynı zamanda “sevinç”, “haz” veya “mutluluk” an-
lamlarına gelmektedir. Bu nedenle “adn” sözcü?ünü Esed, “sonsuz mut-
luluk, esenlik” fleklinde, her iki kavram birli¤ini ifade edecek flekilde
çevirmifltir. Bu flekilde çevirme nedenini ise flöyle açıklam›fltır:
“Kur’an’ın birçok yerinde oldu¤u gibi bu mutluluk/esenlik burada, dün-
yevi zevkleri ça¤rı?tıran tasvirlerle ifade edilmifl ve böylece insanın da-
ha kolay tahayyül etmesi sa¤lanm›fltır.”17

6.1.2. Cehennemle ‹lgili Kavramlar

Gassâk: “Gassâk” ifadesi “hamîm” ifadesiyle birlikte Sâd suresinin
57. ayetinde yer almaktadır. Ayet-i Kerim’e flöyledir: “‹flte bu, kaynar
su ve irindir. Onu tatsınlar.” Cehennemdeki azab çeflitlerinden biri ola-
rak  “gassâk” ile ilgili Râzi(ö.606/1209) flu açıklamalara yer vermekte-
dir: “gassâk”,cehennemliklerden akan irin ve su anlamına geldi¤i gibi
akrep, yılan gibi zehirli canlıların zehirlerini akıttıkları bir cehennem
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15 Taberî, Câmi’ul Beyân An-Te’vil’i Âyi’l- Kur’an, Dâr’ul Âlem’il Kütüb, Riyad, Tarihsiz, XX,
s. 121.

16 Fahreddin er-Râzi, et-Tefsir’ul Kebîr, Dar’u ‹hyâi-t Turâsi’l Arabi, Beyrut, Tarihsiz, XXVI,
s. 219.

17 Esed, Sahîh-i Buhârî ‹slâm’ın ‹lk Yılları (Sahîh Al- Buhârî The Early Years Of Islâm), s.
931.



gözesi anlamına da gelmektedir. Ayrıca “gassâk”, so¤uklu¤u ile yakan
bir sıvı anlamı tafl›maktadır.18

Muhammed Esed ise  “gassâk” kelimesinin ”gaseka” fiilinden türe-
di¤ini ve bu fiilin “karanlık oldu” yahut “zifiri karanlık bastı” anlamı ta-
fl›d›¤›nı söyler. “gasîk” ise “siyah bir karanlık”, mecazi olarak ise “kara
bir gece” anlamına gelmektedir. Ayrıca “gassâk”, “fliddetli bir so¤uk”
anlamı tafl›maktadır.19 Esed, bu açıklamalara yer verdikten sonra bu iki
anlamı birlefltirir ve  “hamîm” kavramıyla beraber bu iki ifadenin inatçı
günahkârların ahiretteki azaplarını karakterize etti¤ini söyler. Muham-
med Esed, “hamîm” ifadesini yakıcı bir ümitsizlik”, “gassâk” ifadesini
“buz gibi bir karalık” olarak çevirir ve ”gassâk” teriminin di¤er bütün
yorumlarının tamamen spekülatif oldu¤unu ve hiçbir temele dayanma-
d›¤›nı iddia eder.20

7. Toplumsal Hayatla ‹lgili Düzenlemeler

7.1. Cezalar

7.1.1. Hırsızlık

Kur’n’ı Kerîm’de hırsızlık suçuna verilecek ceza ile ilgili olarak
Mâide suresinin 38. ayeti yer almaktadır:

“Hırsızlık eden erkek ve kadının yaptıklarına karfl›lık, Allah’tan
caydırıcı bir ceza olarak ellerini kesin. Allah yüce ve hakimdir”.

Ayetin yorumlarına iliflkin klasik dönem müfessirlerine bakt›-
¤›mızda ayette geçen “es-sâriku es-sârikatu” ifadesinin kıratıyla ilgili
bazı mülahazalar görülmektedir. Daha çok bu ifadenin merfu mu nasb
mı okunması gerekti¤i tartıflmaları yapılmaktadır.21 Bununla beraber
hırs›zl›¤›n “sirkat”in mahiyeti ile ilgili bazı açıklamalar yer almaktadır.
Râzi, fakihlerin ço¤unun el kesme cezasının ancak iki flart olufltu¤u za-
man gerçekleflebilece¤i görüflünü savunur. Bu flartlardan ilki, çalınan
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18 Râzi, et-Tefsir’ul Kebîr, XXVI, s. 221.

19 Esed, Sahîh-i Buhârî ‹slâm’ın ‹lk Yılları (Sahîh Al- Buhârî The Early Years Of Islâm), s.
930.

20 Esed, Sahîh-i Buhârî ‹slâm’ın ‹lk Yılları (Sahîh Al- Buhârî The Early Years Of Islâm), s.
930, 931.

21 Taberî, Câmi’ul Beyân An-Te’vil’i Âyi’l- Kur’an, VIII, s. 408, 409.



fleyin de¤erinin belli bir nisabı geçmesidir. di¤eri ise, çalınan fleyin ko-
runan/saklanan bir fley olmasıdır. Râzi açıklamalarına devam ederek sir-
katin mahiyetine iliflkin flunları kaydeder:“sirkat” Arapça bir kelimedir
ve dilciler baflkasının bu?dayından bir tane veya saman çöpü alan kim-
seye “sârik” demezler. Bu ba¤lamda her ne flekilde olursa olsun bafl-
kasının malını almak “sirkat” de¤ildir. “Sirkat” kelimesi mal sahibinin
gözünün bir an için gafil olması anlamına gelen “ “musârekatu ayn’il
mâlik” ifadesinden türemifltir. Bu nedenle çalınan bir fleyin herkesin ar-
zulad›¤› ancak sahibinin de onu baflkasına vermek istemedi¤i korunaklı
bir mal olması gerekir. Böyle oldu¤u takdirde hırsızlık olmufl olur ve
elin kesilmesi gerekir.”22

Zemahflerî “sirkat”in ıstılahî anlamına de¤inirken bunun koruma
altında olan bir fleyin alınması anlamında oldu¤unu söyler.23 Taberî,
hırsızlı¤a el kesme cezasının verilmesi için en az 1/4 dinardan veya da-
ha fazlasından kıymetli bir malın çalınmıfl olması gerekti¤ini vurgular.
Bunu vurgularken, Hz. Peygamberin “kesme 1/4 dinardan daha fazlası
içindir” sözünü delil olarak getirir.24 Bu açıklamalarla birlikte özetle
hırsızlık suçuna verilecek cezanın mahiyetine iliflkin geleneksel görüfl-
ler ortaya konulmaya çal›fl›lm›fltır.

Bu noktada hırsızlıkla ilgili Fazlurrahman’ın görüfllerine yer verme-
miz modern dönemde bu suçun nasıl anlafl›labilece¤ine iliflkin farklı bir
bak›fl açısı verebilir. Fazlurrahman meseleye “kat’ul-yed” ifadesinin
mecâzi olarak yorumlanıp yorumlanamayaca¤› noktasından bafllar. Bu
ifade insanların hırsızlık yapmasını imkânsız hale getirmek veya iktisa-
di açıdan onları tatmin ederek hırsızlı¤a gidebilecek yolları kapatmak
fleklinde de yorumlanabilir. Fazlurrahman’a göre hırsızlık suçunda iki
ana unsur mevcuttur. “Bunlar; baflkasına ait olan bir iktisadi malın
haksız yere alınması ve kiflisel mülkiyet hakkının ihlal edilmesidir. Ka-
bile yapısının hâkim oldu¤u bir ortamda mülkiyet hakkı kiflisel onur
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22 Fazlurrahman, ‹slâmi Yenilenme Makaleler III, çev. Adil Çiftçi, Ankara: Ankara Okulu
Yayınları, 2002, s. 77,78.

23 Zemahflerî, el-Keflflâf An-Hakâik-it Tenzîl ve Uyûni’l Ekâvîl Fî Vucûh’ut-Te’vil, I, 611.

24 Esed, Sahîh-i Buhârî ‹slâm’ın ‹lk Yılları (Sahîh Al- Buhârî The Early Years Of Islâm), s.
196-197. “As is evident from innumerable Qur’aic ordinances as well as the Prophet’s
injunctions forthcoming from authentic Traditions, every citizen is entitled to a share
in the community’s economic resources and, thus, to the enjoyment of social security.”



duygusuyla özdefllefltirilir ve hırsızlık iktisadi bir suç de¤il kiflisel onu-
run de¤erlerine ve onun ihlal edilemez kutsallı¤ına karfl› bir suç olarak
telakki edilir. Ancak geliflmifl kent toplumlarında de¤erlerde gözle gö-
rülür bir de¤iflme vardır ve bu daha çok ekonomik bir suç olarak de¤er-
lendirilir. Bu nedenle de¤erlerdeki de¤iflme cezadaki bir de¤iflmeyi ge-
rektirir.”25

Fazlurrahman’ın bu yorumlarından baflka bu suça iliflkin bir baflka
yorumu Muhammed Esed’te görmekteyiz. Esed tefsirinde hırsızlı¤a
Kur’an’ın öngördü¤ü el kesme cezasının nasıl ve ne flekilde uygulana-
bilece¤ini, bunun için ne gibi flartların bulunması gerekti¤ini tefsirinin
hacmine nazaran oldukça genifl bir flekilde açıklamaya çal›flm›fltır.
Esed’e göre ‹slâm toplumunun her üyesinin -hem müslim hem de gayri
müslim- devrolunamaz haklarından birisi, bir bütün olarak toplum ta-
rafından korunma hakkıdır. Sayısız Kur’an buyru¤undan ve Hz. Pey-
gamberin ö¤ütlerini nakleden sahih hadislerden açıkça anlafl›laca¤› gi-
bi, her vatandafl toplumun ekonomik kaynakları üzerinde bir paya ve
böylece sosyal güvenlikten yararlanma hakkına sahiptir.26

Esed, hırsızlı¤a verilecek olan ceza ile ilgili olarak “sosyal güven-
lik” kavaramı üzerinde durarak, flunları ifade eder: “‹slâm’ın sosyal dü-
zenlemeleri her erke¤in, kadının ve çocu¤un, yeterli yiyecek ve giye-
cek, yeterli barınak, e¤itimde fırsat eflitli¤i, sa¤l›k ve hastalık esnasında
bedava tıbbi bakım sahibi oldu¤u bir idari yapı amaçlar. Böyle bir
yapının gere¤i, toplumun her üyesine, çal›flma ça¤›nda ve sa¤l›klı iken
üretken ve kazançlı ifl sahibi olma hakkının; hastalık, dulluk, zorunlu
iflsizlik, yafllılık veya küçüklükten do¤an imkânsızlık hallerinde ise
(toplum veya devlet tarafından) yeterli beslenme, barınak vb. imkân-
ların sa¤lanmasıdır. Böyle kapsamlı bir sosyal güvenlik sistemi olufl-
turma yükümlülü¤ü, birçok Kur’an ayetinde ortaya konulmufl ve Hz.
Peygamber’in çok sayıdaki tavsiyesinde de desteklenmifl ve açıkllan-
m›fltır.”27
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25 Esed, Sahîh-i Buhârî ‹slâm’ın ‹lk Yılları (Sahîh Al- Buhârî The Early Years Of Islâm), s.
197. “As already mentioned, the communal obligation to create such a comprehensi-
ve social security scheme has been laid down in many Qur’anic verses, and has been
amplified and explained by a great number of the Prophet’s commandments.”

26 Esed, Sahîh-i Buhârî ‹slâm’ın ‹lk Yılları (Sahîh Al- Buhârî The Early Years Of Islâm), s. 197.

27 Taberî, a.g.e, VIII, s. 407; Zemahflerî, el-Keflflâf An-Hakâik-it Tenzîl ve Uyûni’l Ekâvîl Fî
Vucûh’ut-Te’vil, I, s. 611; Râzi, a.g.e., XI, s. 223.



Esed, hırsızlık suçuna verilen el kesme cezasının nedenini yukarıda
ifade edilen sosyal güvenlik sistemine karfl› yapılan bir saldırıya ba¤la-
maktadır. Ancak Esed bir toplumda ve devlette tam olarak uygulanan
bir sosyal güvenlik sistemi yoksa bu durumda yukarıdaki cezanın veril-
memesi gerekti¤ini ifade eder. Esed, daha yumuflak idari cezaların ve-
rilmesi gerekti¤i görüflünü savunur. Bu görüflünü de “Hz. Ömer, hilafe-
ti sırasında ortaya çıkan kıtlıkta el kesme cezasını kıtlık süresince erte-
lemifltir” diyerek destekler.28 Muhammed Esed özetle hısızlı¤ın cezası
olarak el kesilmesinin, baflka hiçbir flarta de¤il, yalnızca hâlihazırda
mevcut olan ve tam olarak iflleyen bir sosyal güvenlik programının bu-
lunması halinde uygulanabilece¤ini ifade eder.

8. Kur’an’daki Belli Ba¤lı Kavramlar

8.1. Takva

Kur’an’da “takva” kelimesi ve türevleriyle ilgili birçok ayet bulun-
maktadır. Özellikle müfessirlerden Râzi, “takva” kelimesinin manaları
ile ilgili olarak Bakara suresinin 2. ayetini açıklarken bu ifadenin birçok
anlamını ayetlerle ortaya koyar. Ona göre, takvanın Kur’an’daki aslî
manaları, iman etmek, tevbe etmek, itaat etmek, günahı terk etmek ve
ihlâslı olmaktır. ‹man etmek manasının yer ald›¤› ayetler, Fetih suresi-
nin 26. Hucurat suresinin 3. ve fluarâ suresinin 11. ayetleridir. Tevbe et-
me anlamı ise, Araf suresi 96. ayetinde bulunmaktadır. ‹taat anlamı
Nahl Suresinin 2. ve 52. ayetlerinde, ayrıca Müminûn suresinin 52.
Ayetinde yer almaktadır. Günahı terk etmek manası ise, Bakara suresi
189. Ayette bulunmaktadır. Takva kelimesinin ihlas manası ise, Hac
Suresi 32. ayette yer almaktadır.29

Taberî ise, takva kelimesinin anlamına iliflkin tefsirinde birçok ilk
dönem âliminin görüfllerine yer vermektedir. Taberî, ayette zikredilen
ve “Takva sahipleri” diye tercüme edilen “lil müttakîn” ifadesinin,
Hasan-ı Basri tarafından “Kendilerine haram kılınanlardan kaçan ve
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28 Taberî, Câmi’ul Beyân An-Te’vil’i Âyi’l- Kur’an, VIII, s. 407; Zemahflerî, el-Keflflâf An-Ha-
kâik-it Tenzîl ve Uyûni’l Ekâvîl Fî Vucûh’ut-Te’vil, I, s. 611; Râzi, et-Tefsir’ul Kebîr, XI, s.
223.

29 Esed, Sahîh-i Buhârî ‹slâm’ın ‹lk Yılları (Sahîh Al- Buhârî The Early Years Of Islâm), s.
197. “To sum up, one may safely conclude that teh cutting-off a hand in punishment
for theft is applicable only within the context of an already-existing, fully functioning
social security schemey, and in no other circumstances.”



kendilerine farz kılananları eda edenler” diye izah edildi¤ini, Abdul-
lah bin Abbas’tan gelen bir rivâyette ise, “Bildikleri hidayeti terket-
meleri halinde, Allah’ın kendilerini cezalandırmasından korkanlar ve
Allah’ın gönderdiklerini tasdik ettikleri takdirde, onun merhametini
umanlar” fleklinde açıkland›¤›nı bildirmektedir. Taberî açıklama-
larının devamında di¤er bazı rivâyetlere yer vermektedir: “Ebû Mâlik,
Abdullah b. Abbas ve Abdullah b. Mes’ud’tan nakledilen bir izaha gö-
re, onlar bu ifadeyi “Müminler” diye izah etmifllerdir. Kelbî tarafından
ise, “Büyük günahlardan kaçınanlar” fleklinde izah edilmifl, Deh-
hak’ın, Abdullah b. Abbas’tan rivâyetine göre bu ifadeyi: “Allah’a or-
tak koflmaktan kaçınan ve O’na itaat eden müminler” fleklinde izah et-
mifltir. Katade (117/735) ise “Müttakiler”den maksadın, daha sonra
gelen âyetlerde, “Gayba iman etme, namazı kılma, kendilerine verilen
rızıkları infak etme” gibi bu özellikleri zikredilen kifliler oldu¤unu
söylemifltir. Taberî, bu izahlardan tercihe flayan olanının, Takva sahip-
leri ifadesiyle, “Allah’ın yasaklad›¤› fleylerden kaçınan ve Allah’ın
emretti¤i fleyleri yerine getirerek ona itaat eden kimseler” oldu¤unu
dile getirmektedir.30 Muhammed Esed’in meal-tefsirine bakt›¤›mızda
ise, “takva” kelimesinin detaylı bir flekilde açıkland›¤› iki farklı yer
oldu¤unu görüyoruz. Bu yerlerden ilki Alak suresinin 9-12. ayetleri-
nin açıklamalarıdır.31 Bu açıklamalara bakt›¤›mızda Esed, klasik mü-
fessirlerin ço¤unlu¤unun bu ayetlerde zikredilen kiflinin, Hz. Peygam-
ber’in Mekke’deki en amansız düflmanı olan, O’nun ve O’na inanan-
ların Kâbe önünde namaz kılmalarına inatla mani olmaya çal›flan Ebû
Cehil’in kastedildi¤ini ifade etti¤ini söylemektedir. “Ev emera bit-tak-
va” ifadesini lâfzen - Allah’a karfl› sorumluluk duymayı emretti mifl-
yani bu kiflinin dinin tamamen kiflisel bir mesele oldu¤unda ısrar et-
mek suretiyle insanların Allah’a karfl› sorumluluk bilinçlerini derin-
lefltirmek gibi bir amacının olmad›¤›nı söylemektedir. Esed, bu açıkla-
malara devam ederek bu ayetlerin “takva” kelimesinin Kur’an’ın nü-
zul kronolojisinde ilk kullanıld›¤› yer oldu¤unu ve tercümesi boyunca
takva teriminin “Allah’a karfl› sorumluluk bilinci duymak” fleklinde
çevrildi¤ini ifade eder.
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30 Esed, Sahîh-i Buhârî ‹slâm’ın ‹lk Yılları (Sahîh Al- Buhârî The Early Years Of Islâm), s.
1288.

31 “Bu ilahi kelam- ki üzerinde hiçbir flüpheye yer yoktur- Allah’a karfl› sorumluluklarının
bilincinde olanlara bir rehber olarak indirilmifltir.”



Di¤er bir açıklama ise yukarıdaki ayette atıf yapılan Bakara suresi-
nin ikinci ayetidir.32 Ayet-i Kerim’e flöyledir:

Esed, burada takva kelimesinin al›flagelen “Allah’tan korkmak” flek-
lindeki tercümesinin, ifadenin olumlu içeri¤ini yeterli biçimde yansıtma-
d›¤›nı söyler. Ona göre “takva” terimi, Allah’ın her zaman ve her yerde
hazır oldu¤unun farkında olmayı ve kiflinin bu farkında oluflun ıflı¤ı
altında kendi varl›¤›nı biçimlendirme arzusunu ifade etmektedir.

226 Ayrıca Esed, bazı çevirmenlerce benimsenen “kötülükten
sakınan” veya “sorumlulu¤u konusunda dikkatli olan” fleklindeki çevi-
rileri ise “‹lahi sorumluluk bilinci” kavramının sadece belli bir yönünü
yansıtt›¤› için eksik bulur.33

8.2. Cihad

Muhammed Esed, Nisa suresinin 95. ayetiyle ilgili yapt›¤› açıkla-
malarda“cihad” teriminin en genifl anlamıyla “Allah yolunda çaba gös-
terenleri” ifade etti¤ini söyler ve cihadın sadece maddi bir çarpıflmayı
“kitâl” de¤il, ahlakî ve manevî anlamda her türlü haklı mücadeleyi kap-
sad›¤›nı dile getirir. Bu görüflünü, Hz. Peygamber’in insanın kendi ihti-
raslarına ve zaaflarına karfl› mücadelesini en büyük cihad olarak
tanımlad›¤›nı ifade ederek delillendirir.34

Esed, cihadın kelime anlamını bu flekilde izah etmekle birlikte Müs-
lümanların yapt›¤› savafllar›nın savunma amaçlı oldu¤u noktasında du-
rur. Bakara suresinin 190. ayetinin35 yorumunda bunu dile getirir. Ayet-
i Kerim’e flöyledir:
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32 Esed, Sahîh-i Buhârî ‹slâm’ın ‹lk Yılları (Sahîh Al- Buhârî The Early Years Of Islâm), s. 4.
“The awareness of His all-presence and the desire to mould one’s existence in the light
of this awareness.”

33 Esed, Sahîh-i Buhârî ‹slâm’ın ‹lk Yılları (Sahîh Al- Buhârî The Early Years Of Islâm), s. 4.

34 Esed, Sahîh-i Buhârî ‹slâm’ın ‹lk Yılları (Sahîh Al- Buhârî The Early Years Of Islâm),
s. 162. “Jihad denotes “striving in the cause of God” in the widest sense of this
expression, that is to say, it applies not merely to physical warfare (qitâl) but to any
righteous struggle in the moral sense as well. Thus, for instance, the Prophet described
man’s struggle against his own passions and weaknesses (jihâd an-nafs) as the grea-
test jihâd.”

35 “Size savafl açanlara karfl› Allah yolunda savafl›n, ama (amacınızı aflıp) saldırganlık yap-
mayın; do¤rusu Allah saldırganları sevmez.”



Ona göre, savafl›n tek haklı gerekçesi kendini savunma amacıdır.36

Bu görüflünü Esed, Tevbe suresinin 29. ayetinin37 yorumunda daha açık
bir flekilde flöyle dile getirir: “Kur’an’daki bütün ifadelerin, bütün ilke
ve ö¤retilerin karfl›lıklı olarak birbirini tamamlad›¤› ve dolayısıyla bun-
ların her birinin bir bütünün ayrılmaz parçaları olarak okunmadıkça
do¤ru olarak anlafl›lamayaca¤› temel ilkesi uyarınca, bu ayetin de sava-
fl›n ancak savunma amacıyla caiz oldu¤u yolundaki açık seçik Kur’ânî
ilkenin ıflı¤ı altında okunması, de¤erlendirilmesi gerekir. Baflka bir de-
yiflle, ayetteki savafl buyru¤u ancak, Müslüman cemaatine ya da devle-
tine karfl› giriflilen bir saldırı yahut onun güvenli¤ini açıkça ve tereddü-
te yer bıkamayacak biçimde tehlikeye sokan bir tehdidin mevcudiyeti
halinde geçerlidir.”38

Esed, bu görüfllerini Muhammed Abduh’tan nakletti¤i flu görüflle
destekler: “‹slâm’da savafl ancak hakkı ve ona ba¤l› olan insanları sa-
vunmak gerekti¤i hallerde farz kılınm›fltır. Hz. Peygamber’in bütün se-
ferleri hep savunma niteli¤indedir. ‹slâm’ın ilk dönemlerinde sahâbîler-
ce giriflilen savafllar için de aynı fley geçerlidir.”39

Esed, cihad terimiyle ilgili olarak “hizr” kavramını meal-tefsirinde
açıklam›fltır. Nisa suresinin 71. ayetinde40 geçen bu ifade Esed’e göre
yalnızca kiflinin kendisini muhtemel bir tehlikeye karfl› korumak için
sarf etti¤i çabayı de¤il, aynı zamanda askeri organizasyon, teçhizat vb.
ile ilgili gerekli bütün hazırlıkların yapılmasını kapsamaktadır. Ona gö-
re Müslümanların toplumsal hayatlarını Kur’an’da ortaya konulan ide-
olojik öncüllere dayalı bir devlet çerçevesi içinde organize etmeleri is-
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36 Esed, Sahîh-i Buhârî ‹slâm’ın ‹lk Yılları (Sahîh Al- Buhârî The Early Years Of Islâm), s. 54.

37 “Kendilerine vahiy bahfledilmifl oldu¤u halde Allah’a da, ahiret gününe de inanmayan,
Allah ve O’nun elçisinin yasaklad›¤›nı yasak saymayan ve böylece hak dini din olarak
benimseyip ona uymayan kimselerle savafl›n…”

38 Esed, Sahîh-i Buhârî ‹slâm’ın ‹lk Yılları (Sahîh Al- Buhârî The Early Years Of Islâm), s.
355. “Qur’an that all of its statements and ordinances are mutually complementary
and cannot, therefore be correctly understood unless they are considered as parts of
one integral whole, this verse, too must be read in the context of the clear-cut
Qur’anic rule that war is permitted only in self-defence. In other words, the above in-
junction to fight is relevant only in the event of aggression committed against the
Muslim community or state, or in the presence of an unmistakable thereat to its security.”

39 Esed, Sahîh-i Buhârî ‹slâm’ın ‹lk Yılları (Sahîh Al- Buhârî The Early Years Of Islâm), s.
355.

40 “Siz ey imana ermifl olanlar! ‹ster küçük gruplar halinde ister toplu halde, savafla gider-
ken tehlikelere karfl› hazırlıklı olun.”



tendi¤inden, onların ‹slâm’ın sosyal sistemine ve dünya görüflüne mu-
halif olan ve onun yıkılması için flartllanm›fl bulunan grupların veya
milletlerin düflmanl›¤›na karfl› hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Esed’e
göre Allah yolunda savunma savafl› olan cihad, ‹slâm’ın sosyo-politik
modelinde hâkim bir rol oynamakta ve Kur’an’ın pek çok yerinde zik-
redilmektedir.41

Sonuç

Muhammed Esed’in hayatının eseri olarak nitelendirdi¤i ve on ye-
di yıl gibi uzun bir sürede tamamlad›¤› ve kavramlara getirdi¤i yeni
anlamlar getirdi¤i The Message Of The Qur’an (Kur’an Mesajı) adlı
eseri ça¤dafl dönemde yap›lm›fl meal- tefsir örneklerinden biridir.
Esed’in bu çal›flması, batılı okuyucuların Kur’an mesajıyla tan›flma-
ları ve Hz. Peygamber’in getirmifl oldu¤u ilahî mesajı kendi dillerin-
de anlamaları için yaz›lm›fl, deyimsel ve sembolik ifadelerin ve yo-
rumların çok yo¤unlukta oldu¤u bir meal- tefsir olarak bilinmekte ve
tanınmaktadır.

Muhammed Esed’in, Arapça deyimlere olan hâkimiyeti, gençlik
yıllarında Avrupa’da e¤itim görmüfl olması, Yahudi tarihi ve Kitabı
Mukaddes’e ait derin bilgisi ve batılı bir okuyucuya ‹slâm’ın temel kay-
na¤› olan Kur’an’ın mesajını aktarma gayret ve iste¤i onun böyle bir
eseri ortaya koymasındaki önemli etkenlerdendir.

Esed bu çevirisine “Kur’an Mesajı” adını vermifltir. Gerçekten çe-
viride uygulad›¤› yöntem, verilen isme uygun düflmektedir. Ayetlerin
anlamlarının metinden ba¤›ms›z olarak çevrildi¤i metinde ne denildi-
¤inden çok ne denilmek istendi¤inin verildi¤i görülmektedir. Belki böy-
lece Esed, Kur’an’ın insana olan mesajı iflte budur demektedir.

Eserde oldukça önemli tefsir kaynaklarına ulafl›lm›fl ve bu kaynak-
ların verdi¤i en uygun anlamlar okuyucuya verilmeye çal›fl›lm›fltır. Ki-
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41 Esed, Sahîh-i Buhârî ‹slâm’ın ‹lk Yılları (Sahîh Al- Buhârî The Early Years Of Islâm), s.
153. “Since the Muslims are expected to organize their communal life within the fra-
mework of a state based on the ideological premises laid down in the Qur’an, they
must be prepared for hostility on the part of groups or nations opposed to the world-
view and the social system of Islam and, conceivably, bent on its destruction: conse-
quently, the concept of a defensive war in God’s cause (jihad) plays a very prominent
role in the socio-political scheme of Islam.”



mi zaman önemli kelimeler kök anlamlarına varıncaya kadar incelen-
mifl, kimi zaman tarihî olaylara girilip detaylarına kadar anlat›lm›fl, ki-
mi zaman da müfessirlerin önemli görüflleri anlat›lm›fltır. Esed, kendi
vermek istedi¤i anlamı birçok yönden desteklemek için bu yolu kulllan-
m›fltır. Bu nedenle bazen bizce müfessirlerin tam olarak kastetmedi¤i
anlamları yorumlayarak kendi istedi¤i manaya yorabilmifltir.

Esed’in deyimsel ifadeleri tercümedeki farklılı¤ı dikkat çekici ol-
makla birlikte, bu eserinde Kur’an’ın ilk muhataplarıyla arasında kurdu-
¤u duygusal ve düflünsel iletiflimi baflka bir dilde yeniden üreterek aynı
iletiflim yo¤unlu¤unu tercüme edilen dilde gösterebilmeyi hedeflemifl-
tir. Esed’e göre sa¤l›klı bir Kur’an çevirisinin en temel koflulu nüzul dö-
nemi Araplarının kullandıkları dilsel verileri esas almaktır. Ona göre,
Kur’an’ı do¤ru anlamak ve anlamlandırmak için nüzul döneminde ya-
flayan Arapların dil dünyası ile empati kurmak gerekir. En mükemmel
flekline on dört asır önceki Arabistan’da ulaflm›fl bir dil olan Kur’an
Arapçasının özünü do¤ru yakalayabilmek için, Kur’an’ın nâzil oldu¤u
dönemde yaflayanların hissettiklerini ve düflündüklerini hissedebilmek,
onların dilbilime iliflkin sembollere verdikleri anlamları do¤ru kavraya-
bilmek flarttır. Esed, bu ba¤lamda özellikle“takva”, “kâfir” “cihâd”,
“gayb”, “zekât” gibi terimlerin zaman içersinde ald›¤› di¤er bazı arızî
anlamları dikkate almam›fltır. Ancak özellikle ahiret hayatıyla ilgili bazı
kavramların anlamlandırılmasında bu metodunu uygulamam›fl, tarihüs-
tü ve sembolik bir yorumlama içersine girmifltir.

Esed, Kur’an’daki kelime ve kavramların derûnî anlamlarını kavra-
yabilmenin en temel ön flartlarından birinin de, fluan Hz. Peygamber za-
manındaki Arapça’nın deyim yapısına çok yakın ve o dönemin aslî
özelliklerini muhafaza eden insanlarla birlikte yaflamak oldu¤unu ifade
etmektedir. Çünkü Esed’e göre, bir toplumun dünya görüflünü, temel
düflünce kategorilerin bünyesinde barındıran dil olgusundaki temel his-
siyâtı kavramak için, günlük konuflmalarında o dilin orijinal formunu ve
özünü yansıtan insanlarla uzun süre birlikte olmaları gerekmektedir.
Esed, Hz. Peygamber döneminde konuflulan dile en yakın dilin konuflul-
du¤u yer olan orta Arabistan’ın çöllerindeki bedevilerle çok uzun süre
birlikte zaman geçirdi¤ini söylemektedir. Bu durum Esed’in kendi ifa-
desiyle tercümesindeki deyimsel ifadelerin ve lafızların açıklamasında-
ki baflar›sının nedenlerinden biridir.
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Esed, meal-tefsirinde ayetler arasında çapraz ba¤lantılar kurarak
ayetlerdeki manaların bu flekilde tam anlamıyla anlafl›labilece¤ini, kav-
ram ve kelimelerin nüzul dönemindeki anlamlarının çok önemli oldu¤u-
nu ancak bununla sınırlı kalınmamasının ve evrensel manada genel il-
kelere ulafl›lması gerekti¤ini söylemektedir. Bu durum Esed’in meal-
tefsirinde oldukça sıkça rastlanan bir özelliktir. Ona göre Kur’an’daki
pasajlardan hiçbiri, salt tarihsel bir bak›fl açısıyla ele alınmamalıdır.
Kur’an’ın, hem Hz. Peygamber zamanındaki, hem de daha önceki tarih-
sel flartlara ve olaylara yapt›¤› bütün atıflar tek bafllar›na ele alınmayıp
insanî durumun bir açıklaması olarak de¤erlendirilmelidir. Bu sebeple,
belli bir ayetin tarihsel nüzul sebebinin, o ayetin esas maksadını ve
Kur’an’ın bir bütün olarak ortaya koydu¤u ahlakî de¤erler sistemiyle
ba¤›ntısını perdelemesine izin verilmemelidir. Ancak, Esed’in bu yo-
rumlama metodu, zorlama ve kabulü pek mümkün olmayan bazı yo-
rumlar ortaya koymasına neden olmaktadır. Esed’in özellikle cennet ve
cehennem kavram ve tasvirleri ile ilgili ortaya koydu¤u yorumlar nüzul
dönemini dikkate almaksızın, sembolik ve tarihüstü bir karakter tafl›-
maktadır. Özellikle cennetle ilgili olarak adn cennetil ifadesinde, cennet
takıları, giysileri ve içeceklerinde, cehennemle ilgili olarak “zakkum
a¤acı”, gibi kavramların yorumlarında bu sembolik yorumlar oldukça
dikkat çekmektedir.

Esed, Kur’an’da toplumsal hayatla ilgili olan bazı konularda örne-
¤in çok efllilik, kölelik ve bazı suçlara verilecek cezalar gibi tartıflmalı
konularda modern aklın ve ça¤dafl dünyanın öngördü¤ü bir bak›fl
açısıyla yaklaflmakta ve yorumlar getirmektedir. Böylelikle kendi tercü-
mesini belki de batılı bir bak›fl açısıyla okuyacaklar için Kur’an’daki bu
gibi konuları modern akıl tarafından kabul edilebilir bir noktaya getir-
me çabası içinde oldu¤u söylenebilir.

Esed’in meal-tefsirinde Kur’an kıssalarına ve mucizelere klasik
müfessirlerce yapılan izahlardan farklı olarak rasyonel bir açıklama ge-
tirme e¤iliminde oldu¤unu söyleyebiliriz. Esed, Kur’an’da yer alan bu
mucizelerin aslında ola¤an üstü fleyler olmad›¤›nı ispatlama gayreti
içindedir. Ve klasik müfessirlerce yapılan izahların birço¤unun spekü-
latif ve reddedilmesi gereken rivâyetler oldu¤u görüflündedir. Bu nokta-
da Kur’an’da yer alan birçok peygamber kıssasının ve mucizelerinin
sembolik anlatımlar oldu¤unu dile getirmekte ve bunların bazı birtakım
efsanelerle abartıld›¤›nı söylemektedir.
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Bu zikretti¤imiz konular Esed’in meal-tefsirinin aslında her bir
noktasına derinlemesine nüfûz etmifl bir anlay›fl›n göstergesidir.
Kur’an’da yer alan ve akıl ile açıklanamayacak olan bu kabilden ayet-
leri rasyonel bir bak›fl açısıyla de¤erlendirmek ve tefsir gelene¤indeki
rivâyetleri kabul etmemek Esed’in bu eserinde devamlı olarak görül-
mektedir. Bu durum aslında ça¤dafl dönemin tefsir ilmi üzerinde kendi-
sini sürekli olarak hissettiren bir baskısıdır. Modern bir dünya görüflü
içinde yo¤rulmufl bir aklın Kur’an’a yaklafl›mı bu baskı nedeniyle nes-
nel bir tefsir yapmayı engellemektedir. Hâlbuki tefsir çal›flmalarında
nesnellik ilkesine uyma imkânı oldukça fazladır. Çünkü tefsir dil ve ta-
rihe dair somut verileri kullanarak ayetleri anlamlandırma çabasıdır.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, Esed’in Kur’an ile ilgili konu
ve kavramları bu flekilde modern bir bak›flla yorumlamasının bir nede-
ni olarak, kendisinin sürekli olarak yararland›¤›nı söyledi¤i ça¤dafl dü-
flünür ve müfessirlerden Muhammed Abduh, Reflit Rıza ve onların için-
de bulundu¤u ça¤dafl ‹slâm düflüncesinin bir takipçisi olması gösterile-
bilir.

Esed, batıdan tevarüs etti¤i sorgulama, test etme, deneyerek inanma
gibi özelliklerini hala tafl›maktadır. Bu durum kendisinde zaman zaman
tedirginlikler yaratmakta ve belki de yapm›fl oldu¤u açıklamaların batılı
okuyucu tarafından uygungörülmeyip kabul edilemeyece¤ini düflün-
mektedir.

Muhammed Esed’in bu eseri, elefltirilecek birçok yönü olsa da biz-
lere ça¤dafl dönemin ve modern aklın Kur’an ile ilgili konu ve kavram-
lara nasıl yaklaflt›¤› hakkında etraflıca bilgi vermektedir. Bu da
Kur’an’ı do¤ru anlamak ve ilahî kelâmın muradının tam olarak ne ol-
du¤unu bulma çabası içinde olanlar için, önlerinde bir örnek olarak var
olacaktır.
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“‹SLAM E⁄‹T‹M-Ö⁄RET‹M‹NE KATKILAR

AÇISINDAN “MEVDÛDÎ’Y‹ ANLAMAK”

GÜL‹STAN AKTAfi

(CUMHUR‹YET ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹
4. SINIF Ö⁄RENC‹S‹)

Girifl

Hint Altkıtası’nda ‹slâmî dirili¤in öncü isimlerinden, Cemaat-i ‹slâ-
mi’nin kurucusu, Seyyid Ebu’l-A’la Mevdûdî, ‹slâm e¤itim-ö¤retimine,
dönemini ve co¤rafyasını aflan katkılar sa¤lam›fltır. Bir çok eser vücûda
getirmifl, bini aflkın konferans vermifltir1. Daha çok Tefhimü’l-Kur’an’ı
ile tanınmıfl, hayatını ‹slâm Nizamı’nın kurulmasına adam›fltır. ‹lmi bi-
rikimi sadece ‹slâmî kaynaklarla sınırlı de¤ildir. di¤er kutsal kitapları,
felsefeyi ve batıyı tanıyan, perspektifi genifl bir alimdir. Dönemin kefl-
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mekefli onu yıldırmam›fl, bir ihya hareketinin öncüsü konumuna getir-
mifltir. Asrın modern dalgalarında bo¤ulmam›fl, gelene¤in taklidi çizgi-
sinde durgun bir deniz olmam›fltır. Reformist bir alimdir. Onun yenilik-
çi yönü dinde de¤il hayatta, dine yönlendiren bir reformdur. Her alanda
bilgi sahibi oluflu buna mukabil söz sahibi de oluflu, onu bir çok eleflti-
rinin oda¤ı haline getirmifltir.

Makalemizin konusu, “Mevdûdî’yi Anlamak”tır. Bu amaçla çal›fl-
mamızın ilk bölümünde, hayatı ve kiflili¤i hakkında bilgi ve de¤erlen-
dirmeler sunaca¤›z. ‹kinci bölümde ise Sad/17-26 ayetlerinin tefsirinde,
isrâiliyat kullanımı açısından Mevdûdî’nin tavrını de¤erlendirmeye ça-
l›flaca¤›z.

1. Hayatı

Mevdûdî, 25 Eylül 1903 tarihinde Haydarabad’da do¤mufltur. Mev-
cut flartlar ve güvensizlik dolayısıyla babası, Mevdûdî’yi evde ve özel
hocalarda okutmufltur. Temel e¤itimini alan Mevdûdî daha sonra med-
resede ö¤renim görmüfl ve Mevlevî derecesiyle mezun olmufltur. Ba-
bası, 1915’te felç olunca e¤itimini yarıda bırakmak zorunda kalm›fltır.
1920’de ise Urduca’dan baflka Arapça, Farsça ve ‹ngilizce’yi de ilmî ça-
l›flmalarda kullanacak ölçüde ö¤renmifltir. Bir yandan okumalarını sür-
düren Mevdûdî devlet dairelerinde çal›flmak istememifl, 1918’de a¤abe-
yinin yanında gazetecili¤e bafllam›fltır. Osmanlı’nın temsil etti¤i halife-
liflin korunması için 1919’da bafllatılan Hindistan Hilafet Hareketi’ne
yazıları ve konuflmalarıyla destek vermifltir. Bazı dergilerde editörlük
yapm›fl, Müslümanlar’ın el kitabı haline gelen ve Müslüman liderlerin
ilgisini bir hayli çeken “el-Cihad fi’l-‹slâm” adlı kitabını yayınlam›fltır.
Hicret Hareketi’ne kat›lm›fl, Delhi’de yaflad›¤› bu yılları ilmî faaliyetler
açısından ganimet bilmifltir. Bu dönemden sonra bir çok ilmî faaliyette
bulunmufl, kitaplar tercüme ve telif etmifl, Tercüman’ül-Kur’an dergi-
sinde editörlük yapm›fltır. 1941’de Cemaat-i ‹slâmi kurulmufl, Mevdûdî
ilk emir seçilmifltir. Daru’l-‹slâm’daki çal›flmalarına devam etmifl, bura-
da sohbet ve hutbelerle halkla iç içe olmufltur. 1947’de Pakistan bir ‹s-
lâm Devleti olarak kurulunca Mevdûdî ve cemaatin merkezi buraya in-
tikâl etmifltir. Mevdûdî burada yapt›¤› dinî-siyasî faaliyetler dolayısıyla
bir çok sıkıntı yaflam›fltır. 1948’de tutuklanarak Multan Cezaevi’ne kon-
mufl, burada üç kitap yazm›fltır. Hapishaneden çıkınca çal›flmalarına ara
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vermemifl, çıkarılan anayasa ve kanunların ‹slâmî prensiplere uygun ol-
ması konusunda hükümete baskı yapmak için kamuoyu oluflturmak gi-
bi faaliyetlerde bulunmufl, tekrar hapse at›lm›fl ve idam istemiyle
yargıllanm›fltır. Bu durum ‹slâm dünyası’nda tepkiyle karfl›llanm›fl, iç
ve dıfl baskılar sonucu Mevdûdî tahliye edilmifltir. Pakistan’da anayasa
çal›flmalarına devam etmifl, bir çok toplantı düzenlemifitir. General Ey-
yüb Han döneminde katı politikalar sebebiyle kendisi ve cemaati bir çok
sıkıntı çekmifltir. Bir çok suikast giriflimine u¤ram›fltır. Tefhim’i yazd›-
¤› bu sürede uzun bir araflt›rma-inceleme gezisine ç›km›fltır. Her fırsat-
ta ilmî-siyasî toplantılara kat›lm›fltır. sa¤l›k durumu kötüleflince Cema-
at’in fiili liderli¤inden ayr›lm›fltır. Kontrol için doktor olan o¤lunun
yanına New York’a gitmifl, burada tedavisi devam ederken 1979’da ve-
fat etmifltir.2

2. Kiflili¤i

Mevdûdî ancak siyasî, ictimai ve ilmî kiflili¤iyle bir bütün olarak
de¤erlendirilmelidir. En temel özelli¤i meselelere bütüncül bak›flıdır.
Ona göre fleriat bir bütün olarak yaflanır. Bu nedenle sünnetin de ictimai
yönünü öne çıkarm›fltır. Mevdûdî’ye göre ‹lahi nizamın kurulup köklefl-
tirilmesi sünneti di¤er bütün sünnetlerden önce gelir.3 Ne fleriatın bütü-
nünü dikkate almaksızın, hükümlerini birbirinden ayırmak mümkün
olur, ne de onun herhangi bir bölümünü alarak, onu herhangi bir izm-
le bir tutmak mümkün olur. fieriat ancak, hayatın tümü kendisine göre
yafland›¤› taktirde etkinli¤ini bütünüyle gösterir ve görevini hakkıyla
yapar, baflka bir flekilde asla.4 Hanefî fıkhının takipçisi oldu¤u halde di-
¤er fıkıh ekollerini de dikkate almfltır. Örneklerini Tefhim’de ve fetva-
larında görebiliriz. Dini bütünsel bir bak›fl açısıyla ele al›flına baflka ör-
nekler de verebiliriz. a¤›rl›klı olarak seküler yaflam tarzının belirleyici
unsurlarına meydan okur, seküler düflünce, dinin sosyal ve politik yan-
larını dikkate almaz ve dini sadece kiflisel olaylarla ilgili görür. Pakis-
tan’ın Kurulufl amacı, içinde Müslümanların namaz kılabilece¤i bir kaç
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cami infla etmek de¤ildir. Tevhidi anlayıfl, mescidin sınırlı alanına Al-
lah’ın otoritesini hapsetmeyi kabul etmez.5 Mevdûdî’nin bir âlim olarak
siyasetle ilgilenmesi onun bak›fl açısına göre dinî yaflamanın tamam-
layıcı bir yönüdür. ‹slâmın yaflanabilmesi için alıntı. Ona göre; ‹slâmı
tek yönüyle (bilgi-ibadet) algılamak, onu her alanda yaflayarak en güzel
örne¤i sergileyen Hz. Peygamber’in ümmeti olmaya yak›flan bir davra-
n›fl de¤ildir. Din ve dünya arasında bir ayrımı, çift kutuplu bir zihniye-
ti hofl görmez. ‹slâmiyeti sadece din olarak de¤il hayat olarak algılar.
Mevdûdî, Kur’an’ı tefsir ederken de onu sadece bir kanun kitabı, ibadet
kitabı olarak görmemifltir.Hayatın bütününü kapsayan Kitab’a, bütünsel
bakm›fltır. Satır aralarında kendini ya da siyasî görüfllerini aramam›fltır.
Mevdûdî, hem gelene¤i hem moderni bilir. Böylece hayata bütünsel ba-
kabilmifltir. Ancak bütüncül bakabilenlerin hayatın sistemati¤ini çöze-
bilece¤ine inanır.

Mevdûdî mutedil bir kiflili¤e sahiptir. Örne¤in; Çal›flmaları misyo-
ner ve oryantalistleri dikkate alan mutedil çal›flmalar arasında zikredi-
lir.6 Bunun yanında gelenekçi alimler ve liberal modernistler arasında
mutedil bir çizgiye sahiptir. Onun mesle¤i itidaldir.

Her zaman bir ölçü ve adalet içerisinde hareket eder. Sahabeye yö-
neltti¤i elefltirilerindeki tutumu7 buna örnektir. Aynı zamanda ayakları
yere basan bir idealisttir.

Bize göre Mevdûdî, bir filozoftur. Günümüzde sadece felsefeyle
u¤raflanlar filozof olarak adlandırılır. Oysa gerçek filozof, hayatı bir bü-
tün olarak görebilen, bilgiyi üreten ve sistem kuran kiflidir. Mevdûdî do-
¤u ve batıyı bilen bir entelektüel zannedilmemelidir. Bunları meczede-
bilen bir filozoftur. Mevdûdî, hayatın ve dinin külli kaidelerinin pefline
düflmüfl, sadece lokal problemleri de¤il tüm Müslümanlar’ın problemle-
rini çözmeye çal›flm›fltır. O bir filozoftan da ötedir çünkü aynı zamanda
teorilerinin bizzat uygulayıcısıdır. Onun da Platon ve Farabi gibi ideal
bir devlet anlay›fl› vardır. Farkı ise devletinin niteli¤ini akıldan de¤il
Kur’an ve sünnetten almasıdır.
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3. Sad Sûresi 17-26. Ayetlerini Tefsirinde ‹srâiliyat Kullanımı

Kısaca Mevdûdî’nin tefsircili¤inden akabinde Tefhimü’l-Kur’an’ın
muhtevasından bahsedece¤iz. ‹lgili ayetlerin meali, Mevdûdî’nin tefsi-
ri, ismet sıfatı yönünden yapılan elefltiriler ve incelenmesi, son olarak
ise isrâiliyat kullanımı yönünden bizim yapaca¤›mız de¤erlendirmeyi
sunaca¤›z.

3.1. Mevdûdî’nin Tefsircili¤i

Mevdûdî, tefsir yazmaktaki gayesini flöyle açıklıyor; Kur’an-ı Ke-
rim’in tercüme ve tefsiri ile ilgili olarak dilimizde yeterince eser veril-
memifl oldu¤undan, bu sahada sırf sevap kazanmak gayesiyle yeni bir
meâl ve tefsir çal›flmasına girilmesi, vakti do¤ru de¤erlendirmemek
olur. Ancak bu sahada mutlaka bir çal›flma yapılması gerekiyorsa,
yapılacak çal›flma daha önceki tercüme ve tefsirlerin eksik yönlerini ta-
mamlamalı ve öncekilerin ele almad›¤› yönleri açıklamalıdır ki böylece
Kur’an talipleri, Kur’an’ı anlamak isteyenler bu çal›flmadan yarar-
lansınlar.8

Mevdûdî’nin tefsir yöntemi herhangi bir ekolün çizgisine dahil de-
¤ildir. Kendi ifaderi dikkate alınd›¤›nda tefsiri kuruluk, donukluk ve
durgunluktan kurtararak, ça¤›n toplumsal sorunlarını nasların ıflı¤ı
altında çözmeye çal›flması, Kur’an’ı yorumlarken hidayet yönünü9 ele
alması ve toplumsal sorunları konu edinen bir yaklafl›m tarzı sergileme-
si açısından ictimai tefsir ekolüne10 benzer. Yine isrâiliyat nakline yer
vermesi, nakillerde bulunması rivâyet tefsircili¤ine11, görüfllerini de tef-
sirine yansıtması bakımından dirâyet tefsircili¤ine12 benzer yanları
vardır. Kur’an’a Göre Dört Terim13 isimli eseri de mevzui tefsir14

açısından önemlidir. Mevdûdî’nin bu eklektik tarzı herhangi bir ekole
dahil edilmemesine sebep olmufltur.
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8 Mevdûdî, Tefhimü’l-Kur’an, s. 1.

9 Mevdûdî, Tefhimü’l-Kur’an, s. 17.

10 Muhsin Demirci, Tefsir Tarihi, ‹stanbul: ‹FAV, 2010, s. 247.

11 Demirci, Tefsir Tarihi, s. 130.

12 Demirci, Tefsir Tarihi, s. 159.

13 Mevdûdî, Kur’an’a göre Dört Terim,(Osman Cilacı, ‹smail Kaya, Arapçasından tercü-
me), ‹stanbul, 1979.

14 Demirci, Tefsir Usulü, ‹stanbul: ‹FAV, 2009, s. 317.



Kur’an’ı anlamak açısından tavsiye etti¤i befl temel ilke vardır.
Mevdûdî’ye göre; Kur’an Hz. Peygamberin sünneti ile birlikte ele
alınd›¤› ölçüde eksiksiz bir hayat düsturudur.15 Kur’an’ı anlamanın bi-
rinci flartı onu açık ve tarafsız bir zihin ile okumaktır.16 Bir kimse
Kur’an’ın mesajını prati¤e aktarmaksızın onun mesajını tam anlamıyla
kavrayamaz.17 Kur’an evrensel bir kitaptır.18 Kur’an ancak birden fazla
okumayla derinlemesine anlafl›lır.19

3.2. Tefhim’ül Kur’an’ın Tanıtımı ve Özellikleri

Mevdûdî’nin en önemli eseri flüphesiz 1942-1972 yılları arasında
telif etti¤i Tefhim’ül Kur’an’dır. Tefhim Pakistan’da gördü¤ü yo¤un il-
gi ve talep sebebiyle 12. baskıyı gerçeklefltirmifl, toplam elli bini aflkın
nüsha piyasaya sürülmüfltür. Tefhim’ül- Kur’an ‹ngilizce, Bengalce,
Sindce, Pefltuca, Hintçe, Farsça ve Türkçe gibi dünyanın çeflitli dilleri-
ne çevrilmifl,20 büyük ilgi görmüfltür.21

Tefsirini sa¤lam bir tarihi zemine oturtmak amacıyla eserinde adı
geçen yerlere bir araflt›rma-inceleme gezisinde bulunmufltur.22 Tarihi
olayları de¤erlendirirken haritalara, arkeolojik bilgi ve bulgulara yer
vermifltir. Kitab-ı mukaddes ve Talmud’dan nakillerde bulunmufltur.
Müsteflrikleri ve çal›flmalarını elefltirmifltir. Kaynak kullanımı özellikle
üçüncü ciltten sonra, günümüz çal›flmalarında izlenen yönteme uygun-
luk arzeder. ‹ngilizce ansiklopedilerden yararllanm›fl ve süreli yayınla-
ra yer vermifltir.23 Çal›flmanın meal bölümünü hazırlarken, motomot bir
tercüme yerine serbest bir dil kullanmayı tercih etti¤ini ifade eder.24
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15 Mevdûdî, Tefhim’ül Kur’an, s. 33-35.

16 Mevdûdî, Tefhim’ül Kur’an, s. 35.

17 Mevdûdî, Tefhim’ül Kur’an, s. 36.

18 Mevdûdî, Tefhim’ül Kur’an, s. 31.

19 Mevdûdî, Tefhim’ül Kur’an, s. 35.

20 Mustafa Özel, “Bir Yirminci Yüzyıl Müfessiri”, Do¤umunun Yüzüncü Yılı Anısına Sem-
pozyum Bildirileri, ed. Abdülhamid Bir›fl›k, ‹nsan Yayınları, 2007, s. 47-48.

21 Abdülhamit Bir›fl›k, “Seyyid Ebu’l-A’la Mevdûdî”, ed. Ca¤fer Karadafl, ça¤dafl ‹slâm dü-
flünürleri, ‹stanbul: Ensar Neflriyat, 2007, s. 100, 101.

22 Abdülhamid Bir›fl›k, Hint Alt Kıtası Düflünce ve Tefsir Ekolleri, ‹nsan Yayınları, 2001, s.
229.

23 Bir›fl›k, Hint Alt Kıtası Düflünce ve Tefsir Ekolleri, s. 55-58.

24 Mevdûdî, Tefhim’ül Kur’an, s. 8-11.



Nüzul sebeplerinin bilinmesine, anlamayı sa¤lamak açısından çok önem
vermifltir.25

Sad Suresi 17-26 Meali

17. Onlar ne derlerse desinler sen sabret ve güçlü kuvvetli bir kulu-
muz olan Davud’u hatırla! Çünkü o daima Allah’a yönelirdi.

18-19. Biz sabah akflam kendisiyle zikir ve ibadet etmeleri için dafl-
lar›, toplu haldeki kuflları onun hizmetine vermifltik. Her biri onun
âhengine katılır, beraber zikrederlerdi.

20. Biz onun hakimiyetini güçlendirdik, ona hikmet, nübüvvet, isa-
betli karar verme ve meramını güzelce ifade etme kabiliyeti verdik.

21-22. O mahkemeleflen hasımların olayından haberin oldu mu?
Onlar mâbedin duvarına tırmanıp Davud’un yanına birden girince o,
onlardan ürktü. Onlar da “Korkma!” dediler, “biz sadece birbirimize
hakkı geçen iki dâvalıyız. Senden dile¤imiz: Aramızda adaletle hükmet,
haktan uzaklaflma ve bize tam do¤ruyu göster!”

23. “Benim flu din kardeflimin doksan dokuz koyunu var, benimse
bir tek koyunum! Böyle iken “onu da bana bırak!” dedi ve çenesiyle be-
ni bastırdı.”

24. Dâvud: “Do¤rusu, senin tek koyununu, kendi koyunlarına kat-
mak istemekle o sana haksızlık etmifltir. Zaten malda ortak olanların ço-
¤u birbirlerine haksızlık ederler. Ancak gerçekten iman edip makbul ve
güzel davran›fllarda bulunanlar böyle yapmazlar. Onlar da o kadar
azdır ki!” Davud kendisini imtihan etti¤imizi anladı, derhal Rabbinden
ma¤firet diledi, e¤ilip secdeye kapandı ve Allah’a yöneldi.

25. Biz de ondan bunu affettik. Muhakkak ki onun Bize yakınlı¤ı ve
güzel bir âkıbeti vardır.

26. “Davud! Biz seni ülkede hükümdar yaptık, sen de insanlar
arasında adaletle hükmet, keyfine uyma ki seni Allah yolundan
saptırmasın. Allah yolundan sapanlar, hesap gününü unuttukları için,
kendilerine fliddetli bir azap vardır.”26
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25 Mevdûdî, Tefhim’ül Kur’an, s. 12.

26 Suat Yıldırım’ın meali yapaca¤›mız yoruma uygunlu¤u yönünden özellikle tercih ettik.
Tercihimizde 26. ayette geçen ‘heva’kelimesine verilen anlamı esas aldık. Bu kelimeye;
Mevdûdî ‘istek ve tutkular(heva)’, Ali Bulaç ‘istek ve tutkular’, Diyanet Vakfı ‘heva ve
heves’, Elmalılı(tefsirindeki) ‘(keyfe)hevaya’, Esed ‘bofl arzu ve hevesler’, Seyyid Kutup
‘Keyfine’anlamlarını vermifllerdir.



3.3. Mevdûdî’nin Sad 17-26. Ayetleri Tefsiri

Mevdûdî, ayetleri tefsir ederken söz konusu olayı mecâzi bir örnek
olarak anlatm›fltır. kardefl kelimesini din kardeflli¤i27, zengin-fakir (ko-
yun sayısı bakımından) iliflkisini bir tarafın di¤er tarafı bir konuda ez-
mesi ve onun da ses çıkaracak cesareti bulamaması28, Hz. Davud’un ha-
tasının bu koyun meselesindekine benzer bir hata oldu¤unu29 söyleme-
si buna örnektir.

Mevdûdî, Yahudi ve Hristiyanların bu hikâyeyi bildi¤i, bu ithamları
okudukları, dahası inandıkları bilgisini verir. Bahsedilen hikâye; Davud
Hititli Urya’nın karısıyla zina etmifl ve daha sonra Urya’nın eflini kas-
ten savafla göndererek öldürtmüfltür. Sonrada karısını nikahı altına al-
m›fltır. Ayrıca bu kitaplara göre zina yapt›¤› bu kadından Davud’un o¤-
lu Süleyman olmufltur.30 Mevdûdî bu hikâyeyi aktarırken kaynak da ve-
rir. Bu kıssa herkes tarafından bilindi¤i için Kur’an’ın ayrıntılara girme-
di¤ini, zaten Sünnetullah’ın böyle oldu¤unu söyler. Fakat bu kıssanın
ehli kitabın anlatt›¤›ndan farklı oldu¤unu belirtir. Asıl olay, Kur’an’da
açıkça anlafl›laca¤› üzere Hz. Davud’un Urya’dan (ya da ismi ne olur-
sa) karısıyla evlenme iste¤inde bulunmufl olmasıdır. Bu istek, sıradan
bir insan tarafından de¤il, güçlü bir hükümdar ve önemli bir flahsiyet
tarafından yap›lm›fltır. Kadının kocası ise sıradan bir vatandafltı. Hz.
Davud böyle bir teklifte bulunmufl olmasına ra¤men, teklifinin ardında
bir cebr unsuru bulunmuyordu. Ama yine de sıradan bir vatandafl›n
böyle bir teklifin altında ezilmemifl olması mümkün de¤ildir.31 Hz. Da-
vud önce aralarındaki davayı, gerçek bir hadise slanm›fl ve davacıyı
dinledikten sonra hükmünü vermifltir. Ancak bu hükmü verirken vic-
danında muhasebe yaparak, ‘‹flte senin Urya’ya yapt›¤›n teklif ile, bu
güçlü adamın yapt›¤› teklif arasında bir fark yoktur. Ben onun bu tekli-
fini zulüm diye niteleyip, karar verdikten sonra, aynı zulmü neredeyse
irtikap edece¤im’fleklinde düflünmüfl olacak ki, bu gerçe¤i hemen anla-
d›¤›nda secdeye gitmifl ve Allah’a tevbe ederek bu teklifinden vazgeç-
mifltir.32 Bunun Kitab-ı Mukaddes’te en çirkin flekilde anlatıld›¤›nı,
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27 Mevdûdî, Tefhim’ül Kur’an, 5, s. 63, 23.açıklama

28 Mevdûdî, Tefhim’ül Kur’an, 5, s. 63, 24.açıklama

29 Mevdûdî, Tefhim’ül Kur’an, 5, s. 64, 27.açıklama

30 Mevdûdî, Tefhim’ül Kur’an, s. 65, 28. açıklama

31 Mevdûdî, Tefhim’ül Kur’an, 5, s. 66, 28. açıklama

32 Mevdûdî, Tefhim’ül Kur’an, 5, s. 66, 28.açıklama



Kur’an’da bahsedilen halini habis zihniyetleriyle efsanelefltirdiklerini,
bunun bir gurup Yahudinin Süleyman’a cephe alıp düflman kesilmifl ol-
masından kaynakland›¤›nı ifade eder.

Müfessirlerden bir gurubun bu kıssayı yorumlamada tavrının ken-
disininki gibi oldu¤unu, bir kısmının ise anlamsız ve asılsız bir flekilde
tevil etti¤ini, bu tevilin ayetlerin siyak-sibakına uygun düflmedi¤ini be-
lirtir.

Bu kıssanın iki nedenden ötürü beyan edildi¤i yorumuna varırız. Bi-
rincisi; Hz. Muhammed (sav)’in hakkındaki sihirbaz ve yalancı fleklin-
deki ithamlara sabretmesi, çünkü Hz. Davud’un da zina ve cinayet su-
çuyla itham edilmesine ra¤men kafirlerin dediklerine gö¤üs germesi
hatırlatılmaktadır. Bizce burada iki hata vardır. Birincisi; Hz. Muham-
med’e ne o zaman ne de daha sonra yalancı denmemifltir. ‹kincisi; Hz.
Davud yaflarken hakkında böyle iftiralar olup da gö¤üs germesi gerek-
memifltir. Çünkü Kitab-ı Mukaddes sonradan belli bir ideolojiye göre
yaz›lm›fl ve bu sülalenin karalanmasının özellikle istendi¤i kıssalar yer-
lefltirilmifltir. Dolayısıyla söz konusu yorum tarihi gerçeklere aykırıdır.
Bu kıssanın beyanının ikinci nedenini ise flöyle anlatır. Kafirler flu fle-
kilde korkutulmaktadır: ‘Sizler bu dünyada hiç çekinmeden zulüm yap-
makta ve yalan, iftira düzmektesiniz. Ama Allah’ın yanında bu
yaptıklarınızdan hesaba çekilmeden bırakılmayacaksınız. Çünkü Allah
en makbul ve sevgili kullarını bile, yaptıklarından hesaba çekmeden
bırakmayacaktır.’33 Bu yorum ise kendi çizdi¤i senaryoya uygun bir
izahtır. Hz. Davud’un sadece bir tarafı dinleyerek karar verdi¤i ze-
habına kapılmak yanl›fltır. Çünkü davacının konuflup davalının susmufl
olmasından, onun suçunu kabullenmifl oldu¤u anlamı çıkar.34 Bu hatası
affedilmeyecek kadar önemli de¤il, bu yüzden Allah onu affetti¤i gibi
ayrıca mertebesini de yükseltmifltir. Bundan anlafl›ld›¤›na göre, Hz. Da-
vud’un davran›flında nefsanî bir zaafın payı vardı. Ayrıca -muhtemelen-
hükümdar oluflu sebebiyle gücünü adil olmayan bir biçimde kulllan-
m›fltı. Oysa bu flekilde davranmak bir hükümdara yak›flmazdı35 fleklinde
anlatır. Bu sonuç, anlad›¤› senaryoya uygundur.
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33 Mevdûdî, Tefhim’ül Kur’an, 5, s. 68, 28.açıklama

34 Mevdûdî, Tefhim’ül Kur’an, 5, s. 63, 25.açıklama

35 Mevdûdî, Tefhim’ül Kur’an, 5, s. 64, 27.açıklama



Hz. Davud’un yapt›¤› secdenin mahiyeti36 ve koyun sayısı
hakkındaki yorumlara37 konuyu uzatmamak için de¤inmeyece¤iz.

3.4. Mevdûdî’ye ‹smet Sıfatına Yaklafl›mı Açısından Yöneltilen
Elefltiriler ve De¤erlendirmesi

Mevdûdî’ye peygamber kıssalarındaki yorumları hakkında yapılan
elefltiriler genelde ismet sıfatının ihlal edildi¤i yönündedir. Bunun
yanında bazı elefltiriler ise sadece yanl›fl anlamadan ibarettir. ‹smet
sıfatı üzerinden yapılan elefltirilerin dozu yüksektir, “Cemaat-i ‹slâmi ve
onun kurucusu Müslüman mıdır, yoksa de¤il midir?” diyecek kadar a¤ır
bir üsluba sahip olan Seyyid Hüseyin Medeni38 ve onun halifesi Kadı
Mazhar Hüseyin “Mevdûdî, peygamberlerin zellelerini Allah’a yükleye-
rek kâinatın yaratıcısına da neuzü billâh hakaret etmifltir”39 fleklinde
sözler sarfetmifllerdir. Mufti Muhammed Yusuf ise bu elefltilere cevap
vermifltir.40 Konuyu Mevdûdî lehine izah etmifltir. Mevdûdî bir çok yer-
de ismet sıfatını kabul etti¤ini söylemifltir. Bu sıfata yaklafl›mının anla-
fl›lması için birkaç örnek vermek yerinde olacaktır.

Hayatın farklı alanlarında yapt›¤› iflleri her an sıkı bir flekilde gö-
zetlenir. O bu gözetim sayesinde Allah’ın belirledi¤i sınırlar içinde yü-
rümeye mecbur kalır. e¤er aya¤ı azıcık sürçse hemen uyarılır. Çünkü
onun hatası, sadece kendisiyle sınırlı olmayacak, aynı zamanda bütün
ümmetin hatası olacaktır. Bundan dolayı tam bir güven içerisinde ken-
disine tabi olunabilmesi, sözlerinin ve fiillerinin tamamıyla ‹slâmın ö¤-
retileri ve ‹slâmiyetin ölçüsü sayılabilmesi için onun hata ve yanl›fltan
mahfuz olması lazımdır.41 Onun fıtratı harici bir e¤itim olmaksızın sa-
dece kendi do¤al meyli ile günah yolunu bırakıp takva yolunu seçecek
kadar do¤ru olur.42 Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Peygamber ve di¤er pey-
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36 Mevdûdî, Tefhim’ül Kur’an, 5, s. 63-64, 26.açıklama

37 Mevdûdî, Tefhim’ül Kur’an, 5, s. 68, 28.açıklama

38 Özel, “Bir Yirminci Yüzyıl Müfessiri”, s. 43.

39 Bulgur, “Pakistan’da Mevdûdî Elefltirisi”, s.143. (Kadı Mazhar Hüseyin, Mevdûdî Mez-
heb, Sunni Daru’l-‹fla’at, Lahor,1992, s. 29-31).

40 Bulgur, “Pakistan’da Mevdûdî Elefltirisi”, s. 141. (Mufti Muhammed Yusuf, Mevlana
Mevdûdî per i’tirazat ka ‘ilmi Ca’ize, ‹slâmîc Publications, Lahor, 1991).

41 Bulgur, “Pakistan’da Mevdûdî Elefltirisi”, s. 151-152. (Mevdûdî,”Risalet or us ka Ehkam
“, Tefhimat, Lahor, 1993, 1, 290-292).

42 Bulgur, “Pakistan’da Mevdûdî Elefltirisi”, s. 153. (Mevdûdî, Tefhimat, 1, sf 301-302).



gamberlerin zellelerinden ve bunlara yönelik Allah Tealanın
uyarılarının bahsedilmesinden maksat Allah Tealanın, peygamberleri
nefislerinin arzularına uymaları, kendi görüfllerine ve be¤eri içtihat-
larına göre hareket etmeleri için serbest bırakmad›¤›nı anlatmaktadır.
Nitekim Allah, emirlerine daima uymaları ve hayatlarındaki en küçük
iflte bile rızasına aykırı davranmamaları için onları kısıtlam›fltır. Pey-
gamberlik makamına getirilmesi sebebiyle peygamberin içtihadının da
ilahi vahye uygun olması gerekir. e¤er aykırı bir flekilde kıl payı bile ha-
reket etse, açık vahiy ile düzeltilir.43

Mevdûdî’nin ismet sıfatı konusundaki görüflleri açıktır. Hz. Davud
kıssası tefsirine yöneltilen ‹smet sıfatına aykırı bir tutum sergiledi¤i id-
diasına katılmıyoruz. Açıklamaları bu sıfatı kabul etti¤ini gösterirken
ismet sıfatına yükledi¤i anlamda aflırıya gitti¤i elefltirisine bile imkan
verir. ‹ncelememiz açısından sadece kabul ediyor olması önemlidir.

De¤erlendirme

Mevdûdî bu ayetleri isrâiliyat naklederek tefsir etmifltir. Bunları
klasik anlamda israili rivâyetler olarak de¤erlendirmek mümkün de¤il-
dir. Çünkü kayna¤› açıkça bellidir. Bunlar herhangi bir konu hakkında
Kur’an-ı Kerim ile Kitab-ı Mukaddes’in bak›fl açısını ortaya koyarak
bir karfl›lafltırma imkanı vermesi için nakledilmektedir.44 Bu yorumlar
flartların de¤erlendirilmesi açısından do¤rudur. Fakat bu nakiller bir yö-
nüyle yanl›fl anlafl›lmaya sebebiyet veriyor. Bu tefsiri okuyan kifli bu
karfl›lafltırmayı hemen farkedemeyebilir. Sanki Mevdûdî anlatt›¤› her
fleye katılıyormufl zannına kapılabilir. Akademik anlamda ya da dikkat-
li bir okuma bu ayrıntıyı fark edebilir. Mevdûdî bu tefsiri yazarken
Arapça bilmeyen orta bir sınıfı hedef ald›¤›nı45 belirtiyor. Tefsiri oku-
madan önce girifl bölümünün okunup dikkate alınmasını arzu ediyor.
Herkesin girifl bölümünü okuduktan sonra tefsirini okuması lüks bir
beklentidir. O bu karfl›lafltırmayı Kur’an’ın ihtiflamının hissedilmesi
için veriyor. Fakat uzun uzadıya anlatımlar, karfl›lafltırmalar hedef kitle-
ye uygun bir hitap de¤ildir. Alan d›fl› olan ve alana yakın olmayanlar sa-
dece sonucu, asıl yorumu, ne anlaması gerekti¤ini ö¤renmek ister. Bu
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45 Mevdûdî, “Tefhimü’l Kur’an”, s. 8.



durumda ya hedef kitle konuyu yanl›fl anlayacak ya da hedeflenen kitle
isabet eden kitle olmayacaktır. Bir çok müfessir bu israili hikayeleri
yanl›fll›¤›n›söylemek için bile nakletmemifltir.46 Kanaatimizce Mevdûdî
için de böylesi daha uygun olabilirdi.

Mesela aynı ayetleri tefsir ederken bu israili nakillere hiç benzeme-
yen bir yorum da mevcuttur. Seyyid Kutub ayetleri zahiriyle yorumla-
m›fl, bahsi geçen davada karfl› tarafı dinlemeden hüküm verdi¤i için Hz
Davud’un uyarıld›¤›nı söylemifltir. Bu, bir peygamberden bahsederken
daha ihtiyatlı bir yaklafl›mdır. Mevdûdî’nin bu ayetlerin maksadı konu-
sunda “hiç kimsenin sorgulanmadan bırakılmayaca¤›” çıkarımı Seyyid
Kutub’un yorumunda da anlafl›lıyor. Üstelik peygamberlik flanına daha
uygun bir izah üzerindendir. Ayrıca, davada hüküm verirken iki tarafın
da dinlenmesi gere¤i de belirtilmifl oluyor.

Mevdûdî’nin isrâiliyat bilgisi kullanımını do¤rudan co¤rafi bir ol-
gusallı¤a da bafllayamıyoruz. Hint Altkıtası, onun yaflad›¤› dönemde,
Hint ‹slâm Modernistleri ve Ehli Hadis Ekolüne mensup gelenekçi bir
ulemanın bulundu¤u bir çevredir.47 Belki de bu yüzden dengeli bir is-
râili bilgi kullanımı görüyoruz. Mevdûdî’nin özel hocalardan ald›¤› e¤i-
tim ve medrese e¤itiminin48 bunda etkili oldu¤u söylenebilir. Sonuçta
israiliyyat kullanımı tamamen yasak bir kullanım de¤ildir.49 Mevdûdi
de bunu klasik anlamda kullanmam›fltır. Zira elefltiriler ismet sıfatı yö-
nünden olmufltur.

‹srâiliyat kullanımının bir sebebi de; Müslüman olmasının sadece
Müslüman bir ailede do¤mufl olmasından kaynaklanması ona eksik gel-
mifl, “Hak”kın hakikatinin ne oldu¤unu araflt›rması gerekti¤ine inlan-
m›fltır. Bu dönemde mülhid olmam›fl ancak kesin kararını da ertelemifl-
tir. Ayrıntılı araflt›rmalar yapm›fl, felsefeyi ve birçok kutsal kitabı oku-
mufltur. Sonra Yahudi ve Hristiyanlar’ın Kitab-ı Mukaddesi’ni bafltan
sona okudum ve onun tefsirini de kendim taassub dolayısıyla yanl›fl an-
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49 Tefsirde isrâiliyat kullanımı hakkında bakınız, ‹smail Cerraho¤lu, Tefsir Usûlü, Ankara:
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1993, s. 243-270.



layabilirim korkusuyla Papaz Domel’in yardımıyla ö¤rendim50 fleklin-
deki ifadesinden ön yargısız bir okuma ve ö¤renme planlad›¤›nı görü-
yoruz. Önceden yapt›¤› bu okuma dolayısıyla zihninde oluflturdu¤u bir
kategorizasyonun etkisi olabilir. Çünkü klasik anlamda isrâiliyat kul-
lanmamaktadır. Hiç nakletmeseymifl bile kendi yorumu israili nakillere
çok benzemektedir. Seyyid Kutub gibi daha sade bir yoruma ulaflmıyor.
Bu ayetleri tefsir ederken “biraz düflünecek olursak olayın flöyle cere-
yan etti¤ini anlayabiliriz” diyerek yoruma bafllıyor. Yani sırf nakilleri
görüp bir hafifletme çabası içine girmiyor. Mevdûdî düflünüyor, bu yo-
ruma ulafl›yor. düflündü¤ü halde zihnindeki bu geçmifl kategorizasyon
nedeniyle belli bir yoruma meylediyor. Sosyal psikolojide Heider’in
sa¤duyu psikolojisinden bahsedilir. Bu, temellerini Gestalt ‹lkelerinden
alan psikolojik bir tutumdur. Buna göre insan önceden ö¤rendi¤i bilgi-
lerle yeni ö¤rendi¤i bilgiler arasında denge kurmak zorundadır. Bu den-
ge oluflturulmassa sorun ortaya çıkar. Önceki ö¤rendi¤i bilgilerin yan-
l›fll›¤›n›sonraki bilgiler neticesinde ö¤renmifl olsa bile öncekileri tama-
men silmemek adına yine belli bir dengeye oturtmak e¤ilimindedir.51

Mevdûdî de bu dengeyi önceki ö¤rendi¤i bilgileri karfl›lafltırma
amacıyla kullanmak ve kendi yorumunda ana çizgiyi oluflturmak
açısından sa¤lam›fl olabilir. Bu durum kısaca zihinsel bir flartlanmadır.

Sonuç

Mevdûdî’ye bu konuda yapılan elefltirilerin ilmî bir zemine oturma-
d›¤›nı görüyoruz. Biz ise meseleye isrâiliyat kullanımı açısından baktık,
bunun muhtemel sebeplerini araflt›rdık. Temel gayemiz Mevdûdî
hakkında yanl›fl bir tasavvura sebep olacak lokal flüpheleri bertaraf et-
mekti. Mevdûdî hakkında yapt›¤›mız okuma ve araflt›rmalar neticesin-
de tefsirde isrâiliyat kullanımı konusundaki tavrının tamamen karfl›-
lafltıma yapmak, böylece Kur’an’ın üstülü¤ünü göstermek oldu¤undan
emin olduk. Hz. Davud kıssası hakkındaki yorumlarında ise dönemin
olgusallı¤ı dolayısıyla bir tutum sergiledi¤ini anladık. Mevdûdî bütün-
cül bir bak›fl açısına sahip oldu¤undan, o ancak bütünsel bir de¤erlen-
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dirme sonucu anlafl›labilir. Bu nedenle onu de¤erlendirirken ya da eser-
lerini okurken dönemin olgusallı¤ı dikkate alınmalıdır. Zira Herkes,
‹bn’ül-vaktir. Mevdûdî okunmalı, tanınmalı ve örnek alınmalıdır. ‹lmi
kiflili¤i ve ihyacı yönü bilhassa genç Müslümanlar’a bir yol haritası ola-
caktır.

Bizim tavrımız, Mevdûdî’nin mesleflidir. ‹nsanlar büyük olan bir
zatın yanl›fllık yapmayaca¤›nı, yanl›fllık yapan kiflinin de büyük olama-
yaca¤›nı sanıyorlar. Onlar bu görüflten ötürü büyük bir zatın yapt›¤›
herhangi bir ifle yanl›fl denilmesini istemiyorlar. Bundan baflka onlar,
büyük zatların yapt›¤› herhangi bir ifle yanl›fl diyen kiflinin onları büyük
olarak kabul etmedi¤ini sanıyorlar.52 Büyük ifller yapanların do¤ru-
larının yankısı büyük oldu¤u gibi hatalarının, hatası oldu¤u flüphesinin
dahi yankısı büyük olur.
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Tefsir ve Mealler için, DarulKitap Programı

Osman CURUK

Sayın AKTAfi’a konuflmasından dolayı teflekkür ediyorum. Oturum
konuflmaları burada sona ermifltir. Konuflmacı arkadafllara süreyi riayet
etmelerinden dolayı teflekkür ediyorum. fiimdi ilk müzakereci sayın Ha-
san YÜCEL’i kürsüye davet ediyorum. Kendisi Ankara Üniversitesi
‹lahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Araflt›rma Görevlisidir. Buyrun.
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4 OTURUM: MÜZAKERE

AR. GÖR. HASAN YÜCEL

ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹
TEFS‹R ANA B‹L‹M DALI

Sayın baflkan, de¤erli tebli¤ciler, kıymetli hocalarım ve siz de¤erli
hâzirûn! Hepinizi saygı, hürmet ve Allah’ın selamı ile selamlıyorum. Es-
selamü aleyküm ve rahmetullah. De¤erli arkadafllarım tebli¤ler hakkında-
ki de¤erlendirmelerim ilim dünyasının kapısını çalan belki de içeriye
do¤ru birkaç adım atan siz de¤erli araflt›rmacılara katkı sa¤layacak nite-
likte olacaktır inflallah. Lütfen sözlerimin bu flekilde anlafl›lmasına sizler-
den istirham ediyorum. De¤erlendirmelerimi ilk olarak bafll›klardan hare-
ket ederek yapmak istiyorum. ‹lk tebli¤i sunun arkadaflımız Havva
Hamınla ilgili de¤erlendirmelerimiz. bafll›¤›mız Endülüs Tefsir Kültürü
ve Ebû Hayyân. Tefsir kültürüne geçmeden evvel içerikte o dönemin si-
yasi ve kültürel flartlarından bahsediyor olmanız açıkçası bizlere gerçek-
ten ufuk açıcı olmufltur. Zira biz Kur’an’ın anlafl›lmasında bile o dönem-
de neler oldu, neler yaflandı, siyasi olaylar, kültürel olayların ne oldu¤u-
nu bulmaya çal›flıyoruz ki Kur’an’ı daha iyi anlayabilelim. Dolayısıyla o
dönemle ilgili verdi¤iniz bilgiler bizim için faydalı olmufltur. Görebildi-
¤im kadarıyla yine Endülüs tefsir kültürü ile ilgili akla gelecek ilk isimler
‹bn-i Atiye, Kurtubi, Ebû Hayyân gibi birçok kifli tebli¤inizde yer almak-
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ta. Bu manada Endülüs tefsir kültürünü bize genel hatlarıyla tanıtabildi-
niz kanaatindeyim. Bunların yanı sıra örne¤in kaynakların kullanımında
flöyle bir ifadeniz var: “Ebû Hayyân Zemahflerî’yi, Taberî’yi, Râzî’yi
kaynak olarak kulllanm›fltır” demi‹siniz. Benim burada arad›¤›m flu oldu.
Evet siz bize tanıtıcı bilgiler verdiniz ama bu kaynakları acaba nasıl kul-
landı? Yani rivâyet tefsiri a¤›rl›klı oldu¤unu ifade etiniz. Rivâyet tefsirin-
den dolayısıyla olumlu manada çok faydalandı. Peki, Râzi gibi Taberî’nin
tam zıttı olarak görülen bir âlimden acaba nasıl faydalandı? Bunlarında
tebli¤inizde yer alması faydalı olacaktır. Bilimsel bir çal›flma dedi¤imiz
zaman ilk kaynaklara ulaflabilmek, o konuyla ilgili daha önce yap›lm›fl
bütün kaynaklara inebilmek ve yeri geldi¤inde dipnot kullanabilmek her
zaman de¤il yahut az de¤il yeri geldi¤inde dipnot kullanabilmek bizim
için önemli. Vermifl oldu¤unuz dipnotları, kulllanm›fl oldu¤unuz kaynak-
ların açıkçası yeterli oldu¤u kanaatindeyim. Bende yapt›¤›m araflt›rmalar
kadarıyla Endülüs tefsiriyle ilgili daha farklı çal›flmaya rastlayamadım.
Sadece fluan doktora yapmakta olan Fatma Merve ÇINAR arkadaflımızın
Endülüs’te kadınla ilgili bir çal›flması var. ‹mkânınız olursa oraya da bir
göz atmanızı tasfiye ederim. 37 numaralı dipnotunuza kısaca de¤inmek
istiyorum. Mekkî bin Ebî Tâlib’in El-Hidaye adlı eserinin içeri¤i
hakkında bilgi verirken yani bu baplar vardır diye bilgi verirken, kaynak
olarak bize Mekkî bin Ebî Tâlibile ilgili yapılan bir çal›flmayı vermiflsi-
niz. Ancak gördü¤üm kadarıyla siz zaten Mekkî bin Ebî Tâlib’in El-Hi-
daye adlı eserini de kulllanm›flsınız. Bunu muhakkak ki görmüflsünüzdür.
Dolayısıyla bu bilgileri verirken dipnotta direk Mekkî bin Ebî Tâlib’i ver-
meniz daha güzel olacaktır. Bunların yanı sıra her iki arkadaflım içinde
genel söyleyece¤im flu cümleler var. Teknik olarak flahıs isimleri geçer-
ken ilk geçti¤i yerde dipnotta ve kaynakçada özellikle ölüm tarihlerinin
yer alması önemli. Aynı zamanda Arapça terimler ve ifadeler bize ak-
tarılırken hem tercümesiyle birlikte verilebilir hem de daha önemlisi ki-
tap isimleri olsun, flahıs isimleri olsun, ifadeler olsun transkripsiyon alfa-
besiyle e¤er verilebilirse okuyucu bunları çok daha net ayırtedebilir. Bu
da sizler için faydalı olacaktır. Yine kitap isimlerini zaman zaman farklı
kulllanm›flsınız. Yani kimi yerde italik, kimi yerde düz tarzında. Bunların
standart olması genellikle kitap adlarının italik olması tercih etti¤imizdir.
Bir ifadenizi daha aktarmak istiyorum Havva Hanım. Kütüphanelerde
herhangi bir nüshasına rastlanamadı diye. Evet Bakî Gül Ahmed’in ese-
rinden bahsettiniz. Bunu flöyle söylersek daha güzel olabilir. Yani daha
genel bir ifadeyle ulaflabildi¤imiz kadarıyla, inceleyebildi¤imiz kadarıyla

332 I Ö¤renci Sempozyumu



kütüphanelerde rastlanamam›fltır. Çünkü belki bir kütüphanede mevcuttur
ve siz bunu görememifl olabilirsiniz. Böyle ifadelerle daha yumuflak ve
ihtiyatlı davranabiliriz. Yine küçük bir hatırlatma, isimleri orijinal flekil-
de telaffuz edebiliriz. Yani ‹bni Âti’ye de¤il de ‹bni Atiye gibi. Bu uzat-
malara dikkat edebiliriz. Açıkçası sizin tebli¤inizi baflar›lı buldum. Yine
tekrar etmek isterim. Hemen kısaca özetleyim sayın baflkan. Vaktinizi bi-
raz fazla aldım.

Hemen kısaca Abdülbasit’in de tebli¤ine de¤inmek istiyorum. Yine
bafll›ktan hareket edecek olursak ‹smail CERRAHO⁄LU’nun Tefsir ‹l-
mine Katkıları. Tebli¤iniz genel olarak ‹smail CERRAHO⁄LU’nun ha-
yat hikâyesi fleklinde olmufl. bafll›ktaki tefsir ilmine katkıları ise sadece
verdi¤i eserlerin dile getirilmesi fleklinde ve yapt›¤› doktora ve doçentlik
çal›flmalarını biraz daha açıklamakla ilgili olmufl. Hayat hikâyesi gayet
güzel bir flekilde ifllenmifl. Bunun yanında tefsir ilmine katkılarını flöyle
anlatabilirdiniz. Tefsir Tarihi adlı eseri, Tefsir Usulü adlı eseri vs. eserle-
ri neden önemli? Tefsire neler kattı? Mesela yazm›fl oldu¤u tefsir usulü
de¤er tefsir usullerinden neden farklı ki bir katkı sunmufl. Bunları dile ge-
tirmenizi beklemifltim. Aynı zamanda yetifltirdi¤i birçok profesörün, do-
çentin oldu¤unu da dile getirdiniz. Bu manada yine teflekkür ederim. Bir
tek flu eksi¤inizi dile getirmek istiyorum. Zaten kısıtlı bir alandır. ‹smail
CERRAHO⁄LU elhamdülillah hayatta olan bir hocamız. Onun hakkında
çok fazla kaynak yok. Ama bu kaynaklar arasında mesela Sadık KILIÇ
hocamızla fleymus DEM‹R hocamızın birlikte hazırladıkları Prof. Dr. ‹s-
mail CERRAHO⁄LU ile hayat söylentisi bafll›klı bir makaleleri var. Kü-
çük bir araflt›rma ile ‹SAM’a girerek makaleleri tarayarak bunlara ulafla-
bilirdiniz. Bu manada kaynaklarınızı biraz eksikli buldu¤umu ifade etmek
istiyorum. Ancak genel mahiyette sizinde çal›flmanız bir itinanın, bir dü-
zenin göstergesidir. Hepinize saygılarımı sunuyorum, çok teflekkür ediyo-
rum. Baflar›larınızı devamını dilerim.

OSMAN CURUK

Müzakeresinden dolayı Sayın Hasan YÜCEL’e teflekkür ediyoruz.
‹kinci müzakerecimiz Arma¤an ATAR. Kendileri Ankara Üniversitesi
‹lahiyat Fakültesi ‹slâm Felsefesi Anabilim Dalı Araflt›rma Görevlisidir. 
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AR. GÖR. ARMA⁄AN ATAR

ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹
‹SLAM FELSEFES‹ ANA B‹L‹M DALI

De¤erli hocalarım, kıymetli arkadafllar! Öncelikle hepinize hofl gel-
diniz demek istiyorum. Sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Normalde
tefsir alanında araflt›rma görevlisi Ayfle arkadaflımızın bu oturumun mü-
zakerelerini yapması gerekiyordu. Ama son dakika de¤iflikli¤iyle müza-
kereyi ben yapmak durumunda kaldım. Öncelikle tebli¤i sunan arkadafl-
larımın hepsine emeklerinden ötürü ayrı ayrı teflekkür etmek istiyorum.
Müzakerelerini yapaca¤›m arkadaflların Merve ‹fiB‹L‹R ve Gülistan
AKTAfi. Öncelikle Merve ‹fiB‹L‹R arkadaflımız Muhammed Esed ve
Bazı Kur’anî Kavramlara Getirdi¤i Yeni Anlamlar Üzerine konusu üze-
rinde tebli¤i sundu. Tebli¤iyle ilgili bakt›¤›mızda girifl bölümü genel
olarak derli toplu bir girifl sundu bize. Tebli¤i ele al›fl amacını belirtti
neden bu tebli¤i sundu¤unu. Burada özellikle kendisi flunu söylemiflti.
Bu eserin modern akla batılı bir bak›fl açısına sahip kiflileri anlatmaya
ve ulaflt›rmaya amaçlayan önemli bir eser olarak söyledi ki ben flu nok-
tada da Muhammed ESED’in Kur’an Mesajı adlı eserde bahsetmifl ol-
du¤u önsözüne flu noktaya da vurgu yapılması gerekti¤ini düflünüyo-
rum. Bu batılı aklın ya da bak›fl açısına sahip insanların nasıl onun özel
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olarak hitap etmek istedikçe batılı Müslüman olmayan bir toplum ve
Kur’anın meallerinde bakt›¤›mız zaman bize ifade etti¤i o güzelliklerin
tercümeler vasıtasıyla Batılı Müslüman olmayan insanlar tarafından
okundu¤unda aynı heyecanı ve aynı güzelli¤i onlara ifade etmedi¤ini bu
noktada da bir çeliflki oldu¤unu söylüyor ve bu noktada da ne yapılmalı
sorusuna bir cevap arama çabası olarak görülüyor ve bu noktada da
özellikle ruhani olanın entelektin ötesinde olarak algılayan bir batı top-
lumuna karfl› dünyevi ve ruhani olanı arasında bir denge kuran Kur’anın
onları flaflırtaca¤›nı ve ilk etapta kabul edilemez edilece¤ini söylüyor ve
bir de¤er vurgu yapt›¤› nokta da tabii ki yapılan tercümelerin yeterince
sa¤l›klı olmaması. Ve bu noktada özellikle Hz. Peygamber döneminde
nazil olan Kur’anın inmifl oldu¤u dönemde kelimelerin anlamlarına yo-
¤unlaflmak gerekti¤ini söylüyor. Sonuç ve de¤erlendirme kısmında bu
noktaya vurgu yapması ancak vakit yetersizli¤inden dolayı o kısmı es
geçmek zorunda kaldım. Bunun d›fl›nda Muhammed Esed’in hadise ba-
k›fl açısına yer vermesini yalnız bunu tefsirde nasıl kulland›¤›nı, onun
yöntemine nasıl etki etti¤i noktasında ba¤lantının zayıf kald›¤›nı düflü-
nüyorum. Seçilen kavramları bir sınıflandırmaya tabi tutarak hani Mu-
hammed Esed hangi yöntemle bu kavramları ele alm›fl bunlardan örnek-
ler vererek sunmuflsun. Zaten örnekler genellikle bana Muhammed
Esed’in geleneksel anlamda kullanılan anlamların yanı sıra daha genifl
bir anlam verme amacı güttü¤ünü gösterdi. Arada tabi-
î ki soyut anlamlar yükledi¤i kavramlar d›fl›nda. Dipnot kısmına bir fley
yapmak istiyorum. Zaman zaman özellikle Kur’an Mesajı’nın ‹ngilizce
orijinalinden tırnak içinde alıntılar vermiflsin. Onu neden yapt›¤›nı tam
olarak anlayamadım. Zaten sayfa numarasını verdi¤inde oraya okuyucu
gidebilir diye düflünüyorum. Bunu da belirtme ihtiyacı hissettim. Özel-
likle sonuç kısmını de¤erlendirmedim ama ben metni okudu¤um zaman
sonuç kısmının sundu¤un tebli¤i aflan bir sonuç kısım ve de¤erlendirme
oldu¤u hissini uyandırdı bende. Bazı cümlelerin çok iddialı oldu¤unu
düflünüyorum. Mesela bazen bizce müfessirlerin tam olarak kastetmedi-
¤i anlamları yorumlayarak kendi istedi¤i manaya yorabilmifltir fleklin-
deki bir cümleyi hani orada örnekler vererek özellikle daha açıklaman
iyi olurdu diye düflünüyorum. Bazı noktalara dipnot düflmen gerekebi-
lirdi. Çok efllilik, kölelik ve bazı suçlara verilen cezalar ve mucizeler
konusunda Muhammed Esed’in özellikle daha modern yorumlara gitti-
¤ini söylemiflsin. Metin içerisinde bunlara ben pek rastlamadım. Belki
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onlardan da örnek verilebilse çok daha iyi olabilirdi. Ve bir de sonuç
kısmındaki bu cümleyi okumak istiyorum. Esed Batı’dan tevarüs etti¤i
sorgulama, test etme, deneyerek inanma gibi özelliklerini hala tafl›mak-
tadır. Bu durum kendisine zaman zaman tedirginlikler yaratmakta ve
belki de yapm›fl oldu¤u açıklamaların batılı okuyucu tarafından uygun
görünmeyip, kabul edilemeyece¤ini düflünmektedir. Bu tür ifadeyi oku-
du¤um zaman nerede, nasıl, neden gibi soru sorarım. Ve bunu bir dip-
notla bu bilgiye nereden ulaflt›¤›nızı bilmek de isterdim. Bunların d›fl›n-
da genel olarak baflar›lı bir metin. Güzel emek harcayarak hazırla-
m›flsınız. Tekrar teflekkür ediyorum.

Müzakere yapaca¤›m de¤er bir metin Gülistan AKTAfi’ın ‹slâm
E¤itim-Ö¤retimine Katkıları Açısından “Mevdûdî’yi Anlamak”. Bu
bafll›¤› okudu¤um zaman oluflan beklentiyle, metni okudu¤um zaman
oluflan fley arasında çok büyük bir fark olufltu. ba¤lamadan önce flunu
söyledin: ‹slâm e¤itim-ö¤retim açısından ifadesini kullandık ama met-
nimizde bu yer almayacak dediniz. Akademik çal›flma için bunun ol-
dukça problemli bir fley oldu¤unu düflünüyorum. Bunu zaten metin içe-
risinde belirtmemiflsiniz. Belirtmifl olsanız bile bu bir ciddi problemdir.
O açıdan ben metni bir bütün olarak okuyamadım. Bu konuda oldukça
sıkıntı yafladım. ‹lk kısım Mevdûdî’nin hayatına yer vermiflsiniz. Evet
Mevdûdî kimdir, hayatında neler yapm›fltır ve tefsir alanında nasıl gö-
rüflleri vardır? Bunlara cevap alabiliyorum ama ikinci kısımda Sâd su-
resini neden seçtiniz? Bu ayetlere neden yer verdiniz? ‹ki kısım arasında
bu ba¤lantının kopmufl oldu¤unu düflünüyorum. Birde ele alırken direk
ayetleri vermek yerine bu ayetleri neden seçti¤inizi, konuyla irtibat-
landırıp birde burada anlatılan olayı genel olarak izah edip, ondan son-
ra ayetlere geçerseniz metin bütünlü¤ü açısından ve okuyucunun daha
sa¤l›klı anlaması açısından daha iyi olaca¤›nı düflünüyorum. Mevdu-
di’nin kitapları Urduca ve ‹ngilizce dediniz, Türkçe’ye çevrilmifl çok
sayıda kitabı var. ‹fllerken bunlar rahatlıkla kullanılabilir. Ve tebli¤in
bafl›nda Mevdudi’yi sevmek ve sevdirmek gibi bir amaç gütmedi¤inizi
ısrarla belirtiniz. Zaten akademik çal›flmalarda bizim amacımız kimseyi
sevmek ve sevdirmek de¤ildir. Buna zaten gerek yoktu. Bunun d›fl›nda
sizin de de¤erlendirme kısmınızda gerçekten bir akademik çal›flma için
keyfi kaçt›¤› ifadelere yer vermiflsiniz. Mesela Mevdudi’nin yazd›¤›
eserin önsözünün okunmasının söylemesi bu bir yazarın belirtmesi ve
derdini anlatmak için e¤er okuyucuya bunu sunuyorsa böyle bir hakkı
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vardır. Hani bunu bir lüks olarak de¤erlendirmememiz gerekti¤ini dü-
flünüyorum. Bu yüzden de¤erlendirme ve sonuç kısımlarını yazarken bi-
raz daha belki muktedir ve akademik dile daha uygun -bu iki tebli¤ci
için de geçerli- cümleler ve ifadeler kullanılmasını daha sa¤l›klı görü-
yorum. Ve tekrar eme¤inizden dolayı hepinize teflekkür ediyorum.

OSMAN CURUK

Müzakeresinden dolayı Arma¤an ATAR’a teflekkür ediyoruz. Otu-
rumumuz burada sona ermifltir. Bizleri sabırla dinledi¤iniz için hepini-
ze teflekkür ediyoruz.

‹slâm Medeniyetinin Yap› Tafllar› IV I 337





BEfi‹NC‹ OTURUM

Oturum Baflkanı: Hanife Büflra SUBAfiI
1. Meryem fiAH‹N

Sezai Karakoç’un ‹lme ve ‹lim Adamına Bak›flı

2. Eda T‹T‹Z
Nasihatnâmelerin Din E¤itim- Ö¤retimine Olan Etkisi ve
Nabi’nin Hayriyye Adlı Mesnevî Örne¤i

3. Fatma Sena KARA
Türkiye Cumhuriyeti Dönemi ‹slâm Ahlâk Felsefesinde Yunus 
Emre’nin Yeri

4. Samet TENG‹Z
‹slâm’da Musikî E¤itim-Ö¤retim Tarihi

5. Hümeyra TET‹K
‹slâmî ‹limlerin E¤itim ve Ö¤retimi Açısından Beytülhikme ve 
Çeviri Faaliyetlerinin De¤erlendirilmesi

Müzakere:
Ar. Gör. Tuba Nur UMUT
Hilal SARGIN
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Oturum Baflkanı

HAN‹FE BÜfiRA SUBAfiI

Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi
‹lahiyat Lisans Tamamlama (‹L‹TAM) 4. S›n›f Ö¤rencisi

‹lahiyat Lisans Tamamlama (‹L‹TAM) 4.sınıf ö¤rencisi)

Saygıde¤er hocalarım, kıymetli dinleyenler. Dördüncüsü dü-
zenlenen ‹slâm Medeniyetinin Yapı Tafllar› sempozyumunun
beflinci oturumuna hofl geldiniz. Hayırlara vesile olmasını te-
menni ederek beflinci oturumu açıyorum. Ben Hanife Büflra
SUBAfiI, Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi ‹lahiyat Li-
sans Tamamlama 4. sınıf ö¤rencisiyim.

Oturumumuz befl tebli¤den oluflmaktadır. ‹lk tebli¤cimiz Mer-
yem fiAH‹N. Kendisi Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi
2.sınıf ö¤rencisi. Konusu ise “Sezai KARAKOÇ’un ‹lme ve
‹lim Adamına Bak›flı” Sözü kendisine veriyorum.



“SEZA‹ KARAKOÇ’UN ‹LME VE

‹L‹M ADAMINA BAKIfiI”

MERYEM fiAH‹N

(ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹ 2. SINIF Ö⁄RENC‹S‹)

Fikir ve sanat dünyamızın önemli flahsiyetlerinden olan Seza-
i Karakoç, elli yılı aflkın bir süredir gerek kalemiyle, gerek fliirleri, hi-
kâyeleri, piyesleri, çevirileri ve gerekse düflünce yazıları ile göz ardı
edilemeyecek bir de¤erdir. Biz de bu tebli¤imizde bir flair, bir yazar, bir
mütefekkir olarak Sezai Karakoç’un ilme ve ilim adamına bak›flını ele
alaca¤›z.

Sezai Karakoç’un Yetiflti¤i Dönem Ve Dönem ‹çindeki Yeri

Sezai Karakoç 22 Ocak 1933 tarihinde Diyarbakır’ın Ergani ilçesin-
de do¤mufltur. Çocuklu¤u babasının i¤i sebebiyle çeflitli yerlerde geç-
mifl olan Sezai Karakoç, ilkokulu Ergani’de ortaokulu Marafl’ta liseyi
Gaziantep’te okumufltur. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin Maliye
flubesinden 1955’te mezun olmufltur. Maliye Bakanl›¤› Hazine Genel
Müdürlü¤ü’nde çal›flmaya bafllayan Sezai Karakoç 1973’te memuriyet-
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ten ayr›lm›fltır. ‹stanbul’da Dirilifl Yayınları ve Dirilifl Dergisini kur-
mufltur.

‹stanbul’da 26 Mart 1990’da Dirilifl Partisini kurmufl ve yedi yıl ge-
nel baflkanl›¤›nı yapm›fltır. Ancak partisi iki kez üst üste seçimlere
katılmad›¤› için yasa gere¤i 19 Mart 1997’de kapat›lm›fltır. 2006 yılında
Kültür Bakanl›¤› özel ödülü ile ödüllendirilmifltir. 2007 yılında Yüce
Dirilifl Partisi’ni kuran Karakoç halen partinin genel baflkanl›¤›nı yap-
maktadır.

Sezai Karakoç’un hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri Bü-
yük Do¤u ile tan›flmasıdır. ‹fadelerine göre bu tan›flma henüz ortaokul-
dayken bafllam›fltır.

Sezai Karakoç’ta Bilim

‹nsano¤lu fıtratında bilme iste¤i tafl›r. Bilmek, bilgi, bilim kavram-
ları salt kavram olarak de¤il birey ve toplum üzerindeki ifllevi açısından
son derece önemlidir. Çünkü biz biliyoruz ki bilgi asla sadece bilgi ola-
rak kalmaz. ‹nsanın bilgiye bak›flı, ona yükledi¤i görev, hayatının bir-
çok alanını etkiler. Bilim Rönesans sonrası batı medeniyetinin temel ka-
rakteristi¤ini etkileyen en önemli kavramlardan biridir. Karakoç, bilimi
insanın hakikat arayıflı serüveninin bir parçası olarak kabul etmektedir.
Tabiat insanın elinde bir malzemedir. ‹nsan karanlıktan aydınlı¤a çıkma
arzusuyla adeta tünel kazmakta ve bu süreçte bilimi oluflturmaktadır.
Bir bakıma bilme çabası, insanın sınırlı âleme karfl› bitmez kavgasıdır.
Yeni ça¤ bir bakıma bilimin ça¤›nı bafllatmıfl oldu¤unu, böylece bilimin
büyüden ve sembolizasyondan kurtuldu¤unu gören Karakoç’a göre po-
zitif bilimlerin çok hızlı ilerlemesi ve etkin gücü batı medeniyetini yeni
bir dünya görüflüne götürmüfltür. Bilim yeniça¤›n tek ve mutlak hakika-
ti haline gelmifltir. Oysa bilim mutlak do¤ru de¤il, mutlak do¤rulu¤un
bir ö¤esidir.

Karakoç bilimi hakikate ulaflt›rmıfl olması ve ahlakında iyili¤i ger-
çeklefltirici niteli¤i nedeniyle bu iki kavramı insanın ruhunu yücelten
kanatlar olarak görür. Ancak ne bilim ne de felsefe fizik gerçekliklere
takılıp kalmamalı; ötesine bakmalıdır ki hikmete yükselebilsin. Aksi
halde ruhu, kuflku ve gurur hatta inkârdan baflka bir yere götürmez.

342 I Ö¤renci Sempozyumu



Karakoç bilimin hayatla iç içelifline dikkat çeker. O’na göre bilimin
kendisi hayatın birçok alanını etkiledi¤i gibi pek çok alandan da etkilen-
mektedir. Bilim bir yerden sanata ve onun cevheri olan fliire, öte yandan
teorik düflünce dinamiklerine ve pratik planda genel bir uygarlık sanatı
olan politikaya ve ahlaka kopmaz ba¤larla ba¤l›dır.

Karakoç bilimi bir ülkenin varl›¤› için son derece önemli görür. Bir
ülkede gerçek anlamda ekonomik ve teknik kalkınma bilim zihniyetinin
do¤masıyla bafllar. Bu zihniyetin oluflması içinse o ülkenin kendi bilim
dehasının harekete geçirilmesi gerekir.

Karakoç der ki: “Kültür seferberli¤i, bilgi seferberli¤i Müslüman-
ların dirilifllerini yapabilmeleri için giriflmeleri gereken bir seferberlik-
tir.” Tabi Karakoç bilmek derken ezberlemeyi ve dıfltan kavramayı de-
¤il; benli¤e ve ruha mal etmeyi kasteder. Ona göre bugün ‹slâm dün-
yasında hayatla, toplum gerçekleriyle ilgisiz bir sürü ölü bilgilerle ço-
cu¤un zekâsı öldürülmekte harcanmaktadır. “Sur” adlı kitabında de¤in-
di¤i flu nokta ilmin kıymeti açısından son derece önemlidir: “Bugün
Türkiye’de nice tanınmıfl flair bilirim ki en büyük flairlerimizin divanını
okumam›fl daha kötüsü okuma gere¤i bile duymam›fltır. Bütün ‹slâm
dünyasını kendi kültürüne kör ve sa¤ır hale getirilmifltir. Üstelik biz bir
de yazımızı terk etmi¤iz.”1

Karakoç’a göre Rönesans dıfla dönük bir meraktan do¤du. Hıristi-
yanlar Müslümanların üstünlüklerini ve geçmifl medeniyetlerin harika
yanlarını gördüler ve bunun gerçe¤ini araflt›rmaya girifltiler. Dünyanın
her tarafına seyahatler düzenlediler. Bu, onların ufkunu geniflletti. On-
lara yeni bir umut ve iyimserlik geldi. Bu umut ve iyimserlik, sabırlı bir
çal›flmayla yeni bir medeniyet hamlesine dönüfltürüldü.

Aya¤a kalkarak üzerinden ölü tozları silkmek isteyen ‹slâm dünyası
içe ve d›fla geçmifle ve gelece¤e dönük bilme ifltihasını tazelemek zorun-
dadır.2 Aslında Karakoç’un diriliflten bu kadar bahsetmesi ve dirilifl
adında çok fazla kitabı olması o yerde bir ölgünlük var demektir. Öl-
günlük ki, milletin geçmifli ve gelece¤i arasındaki ba¤lantıyı kopar-
m›fltır. Ve Karakoç da bu bafllar›n yeniden kuvvetlenmesi için ilme su-
sam›fl ve kendini hakiki manada ilme adam›fl dirilifl erlerine iflaret edi-
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yor. Sezai Karakoç, ‹slâm’ın Dirili¤i adlı kitabında, “Düflüncede Diri-
lifl” makalesinde flu noktaya vurgu yapmaktadır: “‹slâm halklarının ye-
niden kendilerini bulmaları için her fleyden önce , ‘‹slâm aydınının ’gel-
mesi; onun gelmesi için de bir düflünce dirili¤i flarttır. Zira düflüncede
dirilifl olmaksızın inan›flta dirilifl geliflemez. ‹nan›flta dirilifl olmadan da
duyuflta, duyarlılıkta, yani sanat ve edebiyatta dirilifl olamaz. Düflünce-
de köklerimiz, düflünce kaynaklarımız kireç bafllam›fl gibi. Düflünce
alanında tam bir aktarıcıyız. Hatta aktarmaya bile yetiflemiyoruz. Üni-
versiteler tarihi köklerinden bafllar›nı koparmıfl yapma eserlerdir.
Fransız, Amerikan, ‹ngiliz, Rusya, kültür merkezlerinin bir flubesi gibi-
dirler. Genel düflünce akımında ve ilim alanında bir ekol de¤erleri ve id-
diaları yoktur. E¤itim ve ö¤retim bütününde ne tarihçi ne deneyci bir
metod vardır.”3 Bir de düflünce dirili¤i konusunda, ‹slâm ülkeleri konu-
sunda yalnız yazıyı ilgilendiren konuyu ele alır Karakoç: “Kendi gele-
neksel yazısını atarak Latin harflerinden yeni bir alfabe düzen Türkiye,
bu yazı durumuyla köklü bir düflünce dirili¤ine gidemez. Geçmiflin kül-
türüyle yazı de¤iflmesi yüzünden tamamen ilgisini kesen türk düflünce-
si temelli bir yapıyı nasıl kurar bilinemez.” Ve nihayet düflünmek der
Karakoç, “Bu insano¤lunun en de¤erli özelliklerinden biri olan kabili-
yetini gelifltirmek. ‹flte ‹slâm aydınına düflen büyük ödev de budur. ‹s-
lâm düflünmeyi insana sürekli olarak bir ödev bilmifltir. Kur’an yüzler-
ce ayette bu ödev üstünde durur. Düflünmeye ça¤ırır.”4

Gördü¤ünüz gibi Karakoç’un düflünce konusundaki fikri tamamen
KUR’AN temellidir. Ve flöyle der ‹slâm’ın Dirili¤i adlı kitabında: “Ifl›-
¤a koflan kelebe¤in o telafllı halinden, geceyi, bir dalgayı yararcasına
aflan yarasadaki o radarlı yürüyüflten, baharda gülün birden bire
açılıflından, sonbaharda tabiatın ölüflünden evrensel bir kefen gibi varl›-
¤› bürüyen kıfltan, peygamberleri dinlemedi¤i için zamanın kılıcıyla to-
za ve küle çevrilen medeniyetlerden, ölümden ve ölüm ötesinden, me-
zardan, do¤umdan ve çocuktan, yeraltından, ayın üstündeki altın tozla-
ra kadar düflünmek, insana yaratıcı tarafından ba¤›fllanan en soylu bir
özellik de¤il midir?” ‹slâm düflünmenin yolunu kesmemifltir. Asıl biz
düflünmeyi durdurdu¤umuzdan islamla olan iliflkimizi gevflettik hatta
yer yer kopardık. Düflünme ba¤›ms›zlı¤ımızı yitirdik. Zekâmızı kör bir
ezbercilik bata¤›na sapladık. Üniversiteler, ba¤›ms›z düflünme ve kendi
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kültürümüzü araflt›rma kurma merkezi olaca¤›na, yabancı misafir profe-
sörlerin sürekli konferans ve seminer merkezleri haline geldi. Ve misa-
fir yerlileflti, evin sahibi oldu. Evin sahibi uzun bir yolculu¤a çıktı. Aca-
ba ne vakit dönecek dersiniz?”5

Karakoç, Varolma Savafl›’nda üniversitelerin ve e¤itimin durumun-
dan flöyle bahseder; “e¤er üniversiteye gelen gençlik belli bafllı ço¤un-
lu¤uyla fluurlu ve kültürlü bir gençlik olsa, d›flarıdan gelen bu sürükle-
niflle savaflmak daha kolay olurdu”. Ona göre; orta ö¤retimde ezbercili-
¤e ve detay malumatla kafa fliflirmeye son verilmeli, genç insana haki-
kat, güzellik ve iyilik ideasının aflılanması temel hedef alınmalıdır. Bu-
nun için de taptaze bir ruhla ‹slâm medeniyeti, bilim aflkı, insanl›¤›n
kalıcı kültürü verilmelidir. Bir medeniyet savafl› yolu açılmalıdır. Orta-
ö¤retim öylesine yoz bir gençlik yetifltirmektedir ki, ö¤renciler üniver-
siteyi toplantılar ve gösteriler yapma, karfl› görüfltekileri ortadan
kaldırma yeri olarak ve bunları da hakkı olarak görmektedir neredeyse.
Liselerde medeniyetler ve ideolojiler tanıtılmalı, kültür ve edebiyata
çok önem verilmelidir. Meslek ve teknikle ilgili detaylar üniversiteye
bırakılmalıdır. Fransız liselerinden mezun genç klasikleri okumufltur ve
tanır. ‹ngiliz de Fransız da.” Karakoç flöyle devam eder; “Klasik musi-
kisini her fırsatta duyup ruhuna geçirmemifl, büyük tarihçilerinin ve ya-
zarlarının eserlerini okumam›fl medeniyet ve fikirler üzerine kafa yor-
mam›fl ve bütün entelektüel sorunlarıyla gece gündüz sarsılıp gönenme-
mifl bir gençlikten ne beklenir.”6

Karakoç’un aslında bugünü okudu¤unu görmekteyiz, gençlerde
herhangi bir ilim alma veya verme heyecanı bulunmamakla beraber kla-
sik manevi de¤erlere de, eserlere de gereken hassasiyet gösterilmemek-
tedir. Bu da ortaya hakiki manada bir ifl koyamamanın bafllıca sebeple-
rindendir. Ve nihayet Karakoç yine bir çözüm önerisiyle devam ediyor;
Kültür Bakanl›¤›’na büyük ifl düfltü¤ünü söyleyen Karakoç, “Kültür Ba-
kanl›¤› evlere, aile içine uzanmalı, anne babaları çocuklara karfl›
aydınlatmalıdır. Her eve kütüphane fikri sokulmalıdır. Okullarda kütüp-
haneler dersanelerden ön plana geçmeli daha do¤rusu sınıflar kütüpha-
nelefltirilmelidir. En yoksul evde bile küçük bir kütüphane bulun-
malıdır” der.7 Karakoç “D‹R‹L‹fi” adıyla gerçekten bir uyan›fl yeniden
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do¤ma, özüne dönmeyi gerçeklefltirmeye çal›flm›fl ve bu anlamda ciddi
bir üretim halinde olmufltur. Dirili¤in her alanda; fikirde, islamda, in-
sanda e¤itimde, ilimde, mekteplerde, ifl hayatında, politikada, toplum
düzeninde varolması gerekti¤ini vurgulam›fltır. Ve neticede bize, “Diri-
lifl Neslinin Amentüsü” adlı eserinde bir ideal düzen diyebilece¤imiz di-
rilifl sitesi infla etmifltir. Öyle bir site ki, ‹slâm her zeminine hakim, ha-
kikat arayıcısı ve hak savunucusu bir site. Bu sitenin elemanları olan di-
rilifl erlerinin de özelliklerini sayan Karakoç, do¤uyu ve batıyı bilmenin
bu uygarlıkların incelenmesinin yükselifl ve düflüfl sebeplerinin arafl-
t›rılmasının önemi üzerine durmufltur. Zira ‹slâm medeniyetinin bugün-
kü haline gelmesinin sebebini bilmek bunlara ba¤lıdır. Ve bu aflamada
insanın en büyük rehberinin ilim oldu¤unu söyler.8

Sonuç

Karakoç ilme çok önem vermekte fakat modern bilimin put haline
gelmesini elefltirmektedir. Müslümanların ilmi anlamda zayıflamasını,
geçmiflle bafllar›n koparılmasına, e¤itim ve ö¤retimdeki zaafiyete ba¤-
layan Karakoç, bize bu durumdan çıkıfl yolunu göstermekte yön veren
büyük kurtarıcının insanın kendini bilip ortaya koyaca¤› bir ilim oldu-
¤unu iflaret etmifltir.

KAYNAKÇA

Sezai Karakoç, ‹slâmın Dirili¤i (1966-1967), 11. Baskı

Sezai Karakoç, Varolma Savafl› (1976), 2. Baskı

Sezai Karakoç, Dirilifl Neslinin Amentüsü (1975)

HAN‹FE BÜfiRA SUBAfiI

Sayın fiAH‹N’e bu güzel tebli¤inden dolayı teflekkür ediyorum.
‹kinci tebli¤ci arkadaflımız Eda T‹T‹Z. Kendisi Cumhuriyet Üniversite-
si ‹lahiyat Fakültesi 4.sınıf ö¤rencisi. Konusu ise “Nasihatnamelerin
Din E¤itim-Ö¤retimine Olan Etkisi ve Nabi’nin Hayriyye Adlı Mesne-
vi Örne¤i”. Sözü kendisine bırakıyorum.

346 I Ö¤renci Sempozyumu

8 Karakoç, Sezai, Dirilifl Neslinin Amentüsü, (1975), 18. Baskı.



“NAS‹HAT –NÂMELER‹N D‹N E⁄‹T‹M-Ö⁄RET‹M‹NE

OLAN ETK‹S‹ VE NAB‹’N‹N HAYR‹YYE

ADLI MESNEVÎ ÖRNE⁄‹”

EDA T‹T‹Z

(CUMHUR‹YET ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹ 3. SINIF Ö⁄RENC‹S‹)

Girifl

Türklerin, ‹slâm dini ve medeniyetine girmesinde ‹ranlıların etkisi
büyüktür. Aynı etkiyi edebiyat alanında da görmek mümkündür.

Türkler; ‹slâmî bilgilerle birlikte, ‹ran edebiyatının birçok unsurunu
benimsemifltir. ‹ran edebiyatında “pend-nâmeler” olarak bilinen man-
zum nasihat kitapları bu benimsemenin bir örne¤idir. Bu tür eserlere
“pend-nâme” denilebilece¤i gibi “nasihat-nâme” ve “ö¤üt-nâme” de de-
nir.

Pend-nâmelerin Türk edebiyatına girmesi tercümeler yoluyla ol-
mufltur. Ferîdüddin Attar’ın Pend-nâme, Sadi fiirazi’nin Bostan ve Gü-
listan gibi eserleri önce dilimize kazandır›lm›fl, daha sonra da orijinal
eserler verilmeye bafllanm›fltır.

‹slâm Medeniyetinin Yap› Tafllar› IV I 347



Pend-nâmeler; ö¤retici muhtevaya sahiptir. Toplumu dini açıdan bi-
linçlendirip, dini bilgiler ö¤retmektedir. Buna karfl›lık; bugün hurafe de-
di¤imiz ve mesnedini bilmedi¤imiz bilgilerin halka verilmesi gibi
olumsuz yönleri de olmufltur.

Çal›flmamızda; önce nasihat-nâmeleri ele alıp, sonra Nâbi’nin Hay-
riyye’sini örnek gösterece¤iz. Eserde geçen sosyal elefltiri ile ilgili bö-
lümlere ise de¤inmeyece¤iz.

A-Nasihat-Nâmeler

Nasihat-nameler; insanları iyiye, güzele ve do¤ruya yöneltmek, top-
luma ve devlete yararlı; ‹slâmîyet’in erdemlerini flahsında yaflayan ah-
laklı fertler yetifltirmek ve ‹slâm ilkelerini ö¤retmek amacıyla yazılan
manzum eserlerdir.1

Nasihat-nâmelerin “iyili¤i emredip kötülükten sakındırma”2 ilke-
sinden hareketle ortaya çıkt›¤› söylenebilir. Kur’an-ı Kerim’de yer
alan “Hayır! flüphesiz ki o (Kur’an) bir nasihattir.”3, “Nasihat et!
Çünkü do¤rusu nasihat müminlere fayda verir.”4 vb. ayetlerle; “Din
nasihatten ibarettir”5 gibi hadisler flairleri nasihat-nâme yazmak için
teflvik etmifltir. Toplumsal bozukluklar da durumu etkilemifl, bu bo-
zuklukları bir nebze durdurmak için de nasihat-nâmeler kaleme
alınm›fltır.

Müellifler; nasihat-nâmelerinde ayet ve hadislerden iktibas etmifl-
ler, bunun yanı sıra günlük hayattan, atasözlerinden, tarihî olay ve hi-
kâyelerden, batıl ve gerçek bilimlerin verilerinden6 de yararlanm›fl-
lardır.

Ö¤ütlerin etkili olması veya okuyucuyu asıl kayna¤a yönlendirme
çabasından dolayı; ayet ve hadisler asıllarıyla veya tercüme edilerek
pend-nâmelerde verilmektedir. Örnek verecek olursak:
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“Namaz kıldıktan baflka, Allah’ı ayakta iken, otururken yan yatar-
ken de anın”7 mealindeki ayet Arapça lafzıyla kullan›lm›fltır:

“Fezkuru’llâhe kıyâmen ve kuûden emri

Zikr vâcib idügin her nefes eyler îmâ”8 (Adnî Recep Dede Pend-nâ-
me, yk.5b.)

“Her nefis ölümü tadacaktır.”9 ayeti ise mealen kullan›lm›fltır:

“Kamu nefse iricek ‘âkıbet mevt

Revâ mı böyle gaflet olmadın fevt”10 (Güvâhî, Pend-nâme, s.202)

Nasihat-nâmelerde hadislere de yer verilmifltir. Fakat hadislerin
sıhhat dereceleri üzerinde durulmam›fl ve belki bilmeyerek bazen zayıf
hadisler kullan›lm›fltır. Bu eserlerdeki zayıf hadisler, zamanla halk
arasında yaygınlaflmıfl ve sahih zannedilebilmifltir:

Bir beyitte “Ya hayır söyle ya da sus!”11 hadisi flu flekilde kullan›l-
m›fltır:

“Ya kelamün sa’y it ola savâb

Ya hamûfl ol nitekim ola devâb”12 (Gülflenî, Dil-güflâ, Süleymaniye
ktb. Esat ef. 1403, yk.21b.)

Genel olarak nasihat-nâmelerde dinî, tasavvufi, ilmî ve ahlakî konu-
lar ele alınır. Bu türün muhtevasının daha anlafl›lır olması için Mahmut
Kaplan’ın yapm›fl oldu¤u tasnife de¤inece¤iz:

1. Dinî- tasavvufî konular: Nasihat-nâmelerde ibadetler, ahirete
hazırlık, heva ve hevesi terk, nefis, riya, ucb, ihlâs, tevbe, flükür, zikir, ka-
zaya rıza, zühd, dünyayı terk, uzlet, ilahi aflk, adavet etmeme ve seyr-u sü-
lük13 gibi konulara yer verilmifltir.
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13 Kaplan, “Hayriyye-i Nâbî”, s. 24.



2. Genel ahlakla ilgili konular: Nasihat-nâmeler bazen kiflide bulun-
ması gereken güzel hasletler ve terki gereken kötü vasıflar fleklinde
ayrılıp, örnek ve hikâyelerle açıkllanm›fltır.

3. Sosyal hayatla ilgili konular: Nasihat-nâmelerde hayatın her
alanıyla ilgili konular ifllenmifl, konuflma adabı, evlilik, çocuk e¤itimi,
adalet, cömertlik, davet, iyilik, komflu hakkı, istiflare, arkadafllık, büyük
mevkilerde bulunan kiflilerin dostlu¤u, rüflvet, sır saklama, dostluk, ti-
caret, insanlarla iyi geçinme, izzet, iyi ad takma, giyim-kuflam ve gele-
nek-görenek14 gibi konuların üzerinde durulmufltur.

4. ‹limle ilgili konular: Dinî ilimlerin yanında pozitif ilimlerinde ö¤-
renilmesi gerekti¤i vurgullanm›fltır. Bu eserlerde; felsefeye olumsuz
bakılması dikkat çekicidir. Felsefe ile neyin kastedildi¤i bilinmemekle
beraber, ö¤renilmemesi istenen muhtemelen felsefe de¤il, felsefe tarihi
ve geçmiflteki filozofların görüflleridir. Çünkü bu eserlerde kiflinin dü-
flünmesi, her fleyin özüne vakıf olması ve öncelikle marifet ilmini bil-
mesi istenirken,15 aynı amaca hizmet eden felsefenin istenmemesi bir
çeliflki olur.

5. Sosyal elefltiri: Bu eserlerde; toplumdaki devlet yöneticileri ve
sair hakkındaki ahlakî bozulmalara yer verilmifl, insanların bu durum-
lardan kaçınması gerekti¤i vurgullanm›fltır. Elefltiriler genel olarak ya-
p›lm›fl, -birkaç örnek hariç- kifli ismi verilmemifltir.

B- Nasihat-Nâmelerin Din E¤itim-Ö¤retimine Olan Etkisi

‹nanılan dinin gereklerini ö¤renmek ve ona uygun yaflamak için din
e¤itimine ihtiyaç vardır. Bu e¤itim; formal e¤itim dedi¤imiz, medrese
ve okullarda, sistemli ve planlı bir flekilde yapılabilece¤i gibi informal
olarak da yapılabilir. ‹nformal e¤itim; do¤al ortam içinde kendili¤inden
geliflir, planlı ve programlı de¤ildir, belli bir yeri, zamanı ve sistemi
yoktur. Ö¤reticileri profesyonel de¤ildir. Olumlu etkisi olabilece¤i gibi
olumsuz etkisi de olabilir.16
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Türklerin ‹slâmîyet’i kabul etmesiyle bafllayan ve günümüze kadar
devam eden süreçte, medrese ve okullara giderek ‹slâmîyet’in gerekle-
rini ö¤renme ve ona uygun yaflama imkânına sahip olamayan insanlar
vardı. Medrese tahsili alm›fl veya dini bilgiye sahip flairler; bu insanları
bilinçlendirmek amacıyla nasihat-nâmeler kaleme alm›fllardır.

Nasihat-nâmelerin okutuldu¤u belli bir mekân ve zaman yoktur. ki-
flinin dini açıdan ihtiyaç duyabilece¤i tüm bilgiler mevcut olmayabilir.
Bir müellif tasavvufî meselelere, bir di¤eri ise sadece ahlakî konulara
yer verebilir. Bu da nasihat-nâmelerin sistemsiz oldu¤unu ve belli bir
plana uymad›¤›nı gösterir. Müellifler edebî açıdan profesyonel olsalar
da e¤itim açısından aynı durumda olmayabilirler. Eserlerinde yer ver-
dikleri bilgileri medresede ö¤renebilecekleri gibi kulaktan duyma bir
flekilde de ö¤renmifl olabilirler. Bu açıdan bakıld›¤›nda da nasihat-nâ-
meler, informal e¤itim kapsamına girer. Sonuç olarak nasihat-nâmele-
rin de olumlu etkileri oldu¤u gibi olumsuz etkileri de vardır. Biz önce
olumlu etkileri ele almaya çal›flalım.

fiiirlerin, flarkıların ve kafiyeli sözlerin insan aklındaki kalıcılı¤ı
fazladır. Manzum nasihat-nameler bu kapsama girdi¤inden ezberlenme-
si, akılda tutulması normal metinlere göre daha kolaydır. Nasihat-nâme-
ler, kalıp bilgi vererek ö¤retimi kolaylaflt›rmaktadırlar.

“Farzdur etme sakın fevt-i salât
‹ktidârun var ise hacc u zekât”17

“Bî- maraz tâ ola cismünde tüvan
Eyleme fevt-i sıyâm-ı ramazân”18

Nasihat-nâmelerde bilgi vermenin yanında hayra teflvik de vardır.
‹yi olan her fley övülür, yapılacak için sonunda kazanılacak mükâfatlar-
dan bahsedilir. teflvik edilmek e¤itimi olumlu bir flekilde etkiler. ‹badet
ve ahlak konularında bu daha belirgindir:

“Hüsn-i hulk ile gözet âdâbı
Gör hayatında olan flâdâbı”19
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“Ola zâtunda kesâfet nâ-yâb
Bula envâr-ı letâfet tef ü tâb”20

Din e¤itimine katkıda bulunan nasihat-nâmelerin; ‹slâm gelene¤iy-
le uyuflmayacak, onun sahihli¤ine engel teflkil edebilecek bazı bilgilerin
verilmesi gibi olumsuz yönleri olmufltur. Bu nasihat-nâmelerin informal
e¤itim kapsamına girmesinin bir sonucudur.

‹ran, dinî ve kültürel gelenekleri olan bir toplumdur. Dinin top-
lum içindeki yansımalarına bu geleneklerin etkisinin olması
kaçınılmazdır. ‹slâmîyet Türklere, böyle bir toplum ve co¤rafya üze-
rinden gelmifltir. ‹slâmî anlayıfla ve yaflay›fla ‹ran’daki geleneksel
kültür ve birikimin bir etkisi olmuflsa, bu Türklere de yansım›fltır.21

Bu etkiyi Türk halk inan›flları üzerinde; so¤an ve sarımsak kabuk-
larının yere atılmaması ve yakılmaması, sıcak su dökülürken besme-
le çekilmesi, yatan kiflinin üzerinden atlanılmaması, kapı efli¤ine otu-
rulmaması, gece sakız çi‹nenmemesi, gece aynaya bakılmaması ve
gece tırnak kesilmemesi22 vb. flekilde somut olarak görebilmekteyiz.
Bu inan›flların bazılarının Attar’ın Pend-nâme’sine dayand›¤› düflü-
nülmektedir ki,23 biz de bu görüfle katılıyoruz. Attar’ın Pend-nâ-
me’sinde bunun örnekleri vardır.

“Kapı efli¤inde çok oturma! Bu hareket rızık eksikli¤i getirir. Sık sık
kapıya dayanıp durma! Daima böyle huylardan uzak ol!” (s.59)

“Gece aynaya bakmak da hatadır. Gündüz yüzünü görmek istersen
bakabilirsin.”(s. 58)

“Baflkasına ait tarakla saçını tarama! Kendi tara¤›nla taramak da-
ha hofltur.”(s. 59)

“Gusletmeden bir fley yemek çirkin düfler. Bu hareket herkes
yanında fena say›lm›fltır.” (s.59)

“Tanrı’dan nimet bekliyorsan ekmek kırıntılarını ayakaltına dök-
me! Gece evini süpürme, süprüntüyü de kapı arkasına bırakma!” (s.59)
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“Babanı, ananı kendi adlarıyla ça¤ırırsan, Tanrı nimeti sana ha-
ram olur.”(s. 59)24

Nasihat-nâmelerde ‹slâm dininin ö¤retimi yanında, eski ‹ran kültü-
rünün de ö¤retimi yap›lm›fltır. Bununla birlikte bazı bilgiler dolaylı ola-
rak ‹slâm gelene¤iyle örtüflür. Mesela; gece evi süpürmek, bazı kirlerin
görünmemesine sebep olabilir ki bu temizli¤in tam yapılmad›¤› an-
lamına gelir. Bu beytin temizlik için söylendi¤ini kabul edersek; ‹slâmî-
yet’in temizlik ilkesiyle paralellik arz eder.

Bununla birlikte; müelliflerin ‹ran kültürüne ait bilgileri eserlerinde
bilinçli olarak kullandıklarını düflünmüyoruz. Bu bilgiler her ne kadar
bilinçsizce konulmufl olsa da, zamanla halkın inan›fllarını etkilemeyi ba-
flarm›fltır.

Nasihat-nâmeler de; bazen zayıf hadislere ve mevzu sözlere yer ve-
rilmifltir. Buradan, kullanılan hadislerin hepsinin öyle oldu¤u sonucu
çıkarılmamalıdır. Ayrıca bu hadislerin ço¤u anlam itibariyle ‹slâm ge-
lene¤ine aykırı de¤ildir. Fakat kullanılan bu zayıf hadisler ve mevzu
sözler -kayna¤› gösterilemedi¤i için- zamanla sahih olarak kullanılma-
ya bafllanm›fltır ki bu da din e¤itimi açısından olumsuz bir durumdur.
Örnek gösterecek olursak:

“Kıyamet gününde âlimlerin mürekkebi flehitlerin kanıyla tartılır.”
sözü hadis olarak kulllanm›fltır. Fakat bu söz hadis de¤ildir:25

Hem rivâyet olınur vezn ola yevmü’l-mîzân
fiol midâd-ı ulemâ ile dima’-ı flühedâ (yk. 2a.)26

“Vatan sevgisi imandandır.” sözünü de kulllanm›fltır. Bu söz de uy-
durulmufl, hadis de¤ildir:27
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25 Aliyyü’l- Kârî “Uydurma oldu¤unda ittifak edilen hadisler” adlı kitabında: “Alimin
mürekkebinin bir damlası, Allah’a yüz flehidin kefeninin terinden daha sevimlidir.
Raten’in uydurma hadislerindendir. Zeyl’de böyledir.” ‹fadesini kullanır. Bkz. Aliyyü’l-
Kârî, çev. Halil ‹brahim Kutlay, thk. Ebu’l Fettah el-Gudde, Uydurma oldu¤unda ittifak
edilen hadisler, ‹nkılab yayınları, hadis no: 393.

26 Kaplan, Mahmut, “Hayriyye-i Nâbî”, s. 9.

27 Harun Ünal’ın “Uydurma Hadisler” kitabında; Süyûtî’nin ve Sehavî’nin bu söze vakıf
olamad›¤›nı söylüyor ve bunun mevzu oldu¤unu açıklıyor. Bkz. Harun Ünal, “Uydurma
Hadisler”, ‹stanbul, Mirac yayınları, 2007, 1. Kitap, s.79- 87.



Vatan sevgüsi fleksüz candan olur
Muhakkakdur ki hem îmandan olur (s. 157)28

Hayriyye

Hayriyye; 17. yüzyılda yaflayan Nâbi’nin (ö.1712),29 o¤lunun
flahsında ça¤dafllar›nı uyarmak için yazd›¤› eseridir. Eserde daha çok
çocuk e¤itiminin ön planda tutuldu¤unu söyleyebiliriz.

35 bölümden oluflan eser, aruzun Fe’ilâ tün Fe’ilâtün Fe’ilün
kalıbıyla yaz›lm›fltır ve 1660 beyitten oluflmaktadır.30 ‹çerdi¤i bölümle-
ri; din, ahlak, ilim ve sosyal hayatla ilgili konulardır.

Nâbî; bafl›ndan geçenlerin kısa özeti ve eseri yazıfl sebebine de¤in-
dikten sonra flehadet getirmeyi ve ‹slâm’ın flartlarını, namaz, oruç, hac
ve zekâtla ilgili bölümleri ele alm›fltır. Sonra ilim, ahlak ve sosyal ha-
yatla ilgili konulara de¤inmifltir.31

Hayriyye’de bafltan sona toplum içinde yaflayan bir Müslümanın
nasıl olması gerekti¤i hususu üzerinde durulmufltur. Bunu anlatırken de
‹slâm, befl sütunlu bir binaya benzetilir. Daha sonra da namaz baflta ol-
mak üzere sırasıyla oruç, hac, zekat ve sadaka konuları üzerinde durulur.

Nabi’ye göre namaz Allah’ın insanlara ba¤›fllad›¤› bir flereftir ve
huflu içinde yapılması gerekir:

“Sen kıyâs itme nemâzı teklîf
Canîb-i Hak’dan odur ber-teflrif”(b. 137)
“Bî-teveccüh yaramaz kâre nemâz
Eyle her secdede bin sûz u güdâz”(b. 140)
“Mahv-ı müstaflrak-ı divân-ı Hak ol
Mest-i lâ-ya’kil ü hayrân-ı Hak ol” (b. 141)

Daha sonra da oruç sevabının bizzat Allah tarafından verildi¤ine,
orucun bir rahmet sofrası oldu¤una, oruçlunun nefesinin miskten daha
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28 Kaplan, Mahmut, “Hayriyye-i Nâbi”, s. 8.

29 Hayatı için bkz. Mengi, Mine, “Eski Türk edebiyatı Tarihi”, Ankara, Akça¤ yayınları,
2013, s. 214-218.

30 Atik, Hikmet “Nâbî’nin Hayriyye’sinde ‹slâm Esasları”, flair Nâbi Sempozyumu, ed. Ali
Bakkal, fianlıurfa, 2009, s. 425.

31 Bölüm bafll›kları için bkz. Nabi, “Hayriyye”, s. 5-6.



makbul oldu¤una ve orucun bedeni nurlandıran bir ibadet oldu¤una de-
¤inmifltir:

“Savmdur kullarına lutf-ı Hudâ
Savma bi’z-zât ider Allah cezâ” (b.157)
“Savm bir mâide-i rahmetdür
Nurdan sâime bir hil’atdür” (b. 158)
“Sırr-ı pâk-i samediyetdür savm
‹ttisâf-ı melekiyetdür savm” (b. 160)
“Nefes-i sâim içün didi Resûl
Müflgden pîfl-i Hudâda makbul” (b.161)
“Silesün jengini kandîl-i dilün
Açasun âyinesin âb u gilun” (b.167)

Hac ibadetine de de¤inen Nâbi; önce kutsal mekanları över, daha
sonra bu ibadetin öneminden, insanın bütün günahlarından arınma vesi-
lesi oldu¤undan ve bunun mümine büyük bir mutluluk verdi¤inden bah-
seder:

“Hacer-i Esved’idür seng-i flifa
Bûsegâh-ı leb-i Mahbûb-i Hudâ” (b.183)
“Cürm ile rahmet ider bey ü flirâ
Bâyi’meflterî-i sûk-ı Minâ” (b.203)
“Bu ne devlet ne sa’âdet bu ne câh
K’olasın tâ’if-i dergâh-ı ‹lâh” (b.195)

Zekat ve sadaka üzerinde de önemle duran Nâbî, zekatın malı te-
mizledi¤ini, fakirlerin hakkı oldu¤unu, sadakanın zeketı tamamlad›¤›nı
ve bir insana yardım etmenin Kâbe’ye gitmekten daha hayırlı oldu¤unu
söyler:

“Eyleyen fakr ü gınâyı temkin
Anı itmifl fukaraya ta’yîn” (b.217)
“Zimmetinde koma bir habbe zekât
Vir k’ola mâye-i hayr ü berekât” (b.218)
“Çünki itmifl seni Hak ehl-i nisâb
Sen de it tezkiye-i mâla flitâb” (b.210)
“‹tmeden Ka’be’ye her rûz flitâb
Hayrdur virse e¤er teflneye âb” (b.236)
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‹badetlerin yanında Nâbî ahlakî konulara da de¤inmifl, eserinde ör-
nek bir tip ortaya koymufltur. Bu tip; inlanm›fl bir Müslüman ve alimdir.
Güler yüzlü, hoflgörü sahibidir. Baflkalarının övgüsüne kapılıp flımar-
maz. Edep ve hayayı elden bırakmaz. Kısacası Nâbî; eserinde bu örnek
tipi en ince ayrıntısına kadar tasvir eder:

“Öyle bir ‘ilme çal›fl kim mutlak
Anı bir sen bilesin bir dahî Hak” (b. 324)
“Virür ayine-i kalbe iflrâk
Vüs’at-ı me¤reb ü tîb ahlak” (b.555)
“Kimsenün medhine ma¤rur olma
Kesr-i nefs eylemeden dûr olma” (b.600)
“Hüsn-i hulk ile gözet âdâbı
Gör hayatında olan flâdâbı” (b.581)
“Edeb ârâyi¤idür insânun
Bî-edeb tâbi’dür fleytânun” (b.582)

Konuları açıklarken ayet ve hadislerden iktibas etmifl, bazen de tel-
mihte bulunmufltur:

“Rabbim! ‹lmimi arttır.”32 ayetine flu flekilde iktibas etmifltir:

“‹lm içün oldı fleh-i hıtta-i nûr
Rabbi zidnî talebiyle me’mur” (b. 286)

“Kim bir kardeflini bir günah dolayısıyla kınarsa onu ifllemedikçe
ölmez.”33 hadisine de afla¤›daki beyitle telmihte bulunmufltur.

“Neye dahl eyler isen bir gün o hâl
Sana bî-flübhe ider istikbâl” (b. 667)

Hayriyye’de mevzu hadis bulunmaktadır. Örnek verecek olur-
sak:“Ben gizli bir hazine idim bilinmek istedim ve insanı yarattım.”
fleklinde geçen ve kutsi hadis olarak benimsenen, fakat daha sonra mev-
zu oldu¤u anlafl›lan34 bu söze flöyle telmihte bulunmufltur:
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32 Taha 20/114.

33 Hadis Tirmizi’de bu flekilde geçmektedir: “Ey diliyle Müslüman olup da kalbine iman
nüfuz etmemifl olan(münafık)lar! Müslümanlara eza vermeyin, onları kınamayın,
kusurlarını araflt›rmayın. Zira kim Müslüman kardeflinin kusurunu araflt›rırsa, Allah da
kendisinin kusurlarını araflt›rır. Allah kimin kusurunu araflt›rırsa, onu, evinin içinde
(insanlardan gizli) bile olsa rüsva eder.” Bkz. Tirmizi, çev. Abdullah Parlıyan, Konya,
Konya Kitapçılık, 2004; Birr 85, 2032.

34 Bu sözü ‹bn Teymiyye, Zerkeflî ve Sehavî gibi hadis hafızları, aslının olmad›¤›nı açıkça
ifade etmifllerdir. Bkz. Aiyyü’l-Kârî, “Uydurma oldu¤unda ittifak edilen hadisler”, s.
hadis no: 232.



“Hak getürmifl seni kendin bilesin
Ta ana cân ile kulluk kılasın”(b. 338)

Hayriyye’nin din e¤itimi ilkelerine uydu¤unu söyleyebiliriz. Nâbî
eserinde, örnek bir model ortaya çıkarmaktadır ki bu çocuk e¤itimi için
olumlu bir etkendir. Bu dönem çocuklar kendilerine model ararlar. Ör-
neklere yer vererek nasihatlerinin kalıcı olmasını sa¤lam›fltır ki simya
ilmiyle ilgili olarak anlatt›¤› hikâye buna örnek gösterilebilir.35 Eserin-
de sevgi dilini kullanması ve her ö¤üdün bafl›nda çocu¤unu övgü, sevgi
ve güven dolu sözlerle taltif etmesi, bu taltiflerin de vermifl oldu¤u na-
sihatle alakalı olması36 din e¤itimi açısından önemlidir. Çünkü bu dö-
nemde çocuk, basit sevgi gösterisinden öte; baflar›larının takdir edilme-
si, de¤erli oldu¤unun hissettirilmesi gibi daha karmafl›k ve daha derin
bir sevgi ihtiyacı duyar.37 Mesela; güzel ahlakla ilgili verdi¤i nasihatte
o¤luna flöyle hitap etmektedir:

“Ey der-âmed güher-i bahr-i hayât
Nüsha-i müntehab-ı hüsn-i sıfât” (b. 550)

Sonuç

Dini e¤itimin verilmesinde nasihat-nâmeler önemli eserlerdir. Bu-
nunla birlikte nasihat-nâmelerin bazı olumsuz etkileri de olmufltur. Fa-
kat bunları genellemek ve hepsini aynı kategoride de¤erlendirmek yan-
l›fl olur.

Nasihat-nâmelerin genel olarak manzum yazılması sebebiyle akılda
kalıcı olması ve hayra teflvik etmesi olumlu iken, din adı altında ‹ran
kültürüne ait bilgilere ve zayıf hadislere yer verilmesi olumsuz bir et-
kendir. Nasihat-nâme müelliflerinin felsefeye olumsuz bakmaları da
dikkat çekicidir.

Hayriyye nasihat-nâmelerin meflhur örneklerinden biridir. Nabi bu
eseri o¤luna yazd›¤› için çocuklara verilecek din e¤itimi açısından ince-
lemek daha verimlidir. o¤lunda olması gereken vasıfları en ince
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35 Bkz. Nâbî, “Hayriyye”, s. 212-217, b.1437-1482.

36 Ye¤in, Hüseyin ‹brahim “Nâbî’nin Hayriyye ’sinde Çocuk E¤itimi”, flair Nâbî
sempozyumu, s. 436.

37 Köylü, Hüseyin & Altafl, Nurullah, “Din E¤itimi”, s. 138.



ayrıntısına kadar tasvir etmifltir. Her nasihat-nâme de oldu¤u gibi Nâ-
bî’de ayet ve hadislerden yararlanm›fltır. Bununla birlikte zayıf hadisle-
re veya mevzu sözlere de yer vermifltir. Ö¤üt verirken din e¤itiminin il-
keleriyle paralel bir tavır sergilemesi önemlidir.

Hayriyye’de ‹slâm gelene¤iyle uyuflmayan ve Attar’ın Pend-nâme-
sindeki ö¤ütlere benzeyen bilgilere yer verilmemesi de din e¤itimi
açısından olumlu bir sonuçtur.
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“TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ DÖNEM‹ ‹SLÂM AHLÂK

FELSEFES‹NDE YUNUS EMRE’N‹N YER‹”

FATMA SENA KARA

(YÜZÜNCÜ YIL ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹ 3. SINIF Ö⁄RENC‹S‹)

Girifl

Yunus Emre’nin Hayatı

Yunus Emre, 13.yy asrın son yarısında Sivrihisar civarında yahut
Bolu mülhakatından Sakarya suyu civarındaki köylerden birinde yetifl-
mifl bir Türkmen köylüsüdür.1

Anadolu’nun siyasi ve iktisadi açıdan oldukça sıkıntılı ve buhranlı
oldu¤u dönemde dünyaya gelen (1240-1320) Yunus Emre, varl›¤› ve
mesajlarıyla içine do¤du¤u ça¤›n problemlerine çare sunmufltur. Yunus
Emre, Anadolu’da yetiflmifl bir dervifl, bir ahlakçı ve nihayet büyük bir
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1 fiahin, Filiz, “Yunus Emre ve Tasavvuf Felsefesi”, Diyanet ‹lmi Dergi, cilt:31, sayı:3, Eylül
Ankara 1995, s. 53.



düflünürdür. Tasavvufta üstadı Tapdık Emre’dir. Yunus Emre’den bize
kalan iki eser vardır; 1-Divan, 2-Risaletu’n-Nushiyye. Bu eserler bir fli-
ir kitabıdır. Yunus bir insan için uzun sayılacak bir ömür yaflam›fl, Ana-
dolu’ya ve Türk’e has töreleri dile getirmifl e‹siz bir ahlak örne¤i gös-
termifltir. Yunus Emre’nin seksen iki yafl›nda 1320 yılında hayata göz-
lerini yumdu¤u anlafl›lmaktadır. Mezarının Sarıköy’de oldu¤unu söyle-
yenler ço¤unluktadır. Sarıköy (Yunus Emre köyü) Eskiflehir’in Mi-
halıççık ilçesine ba¤lıdır.2

Yunus Emre’nin ‹slâm Ahlak Felsefesi Açısından Önemi

Ahlak kelimesi hulk’un ço¤ulu olup huylar, seciyeler anlamına ge-
lir. ‹ngilizcede moral, morality bu anlamda kullanılır ve ahlak bilimine
ethics, etik denir.3 Ahlak felsefesi ise toplum içinde var olan ile varol-
ması gereken arasında ayrım yaparak ahlaki eylem ile ahlaki olmayan
eylem içinde ölçütler belirler. Dolayısıyla ahlak felsefesi ya da etik, ah-
lak üzerine derinli¤ine düflünme; ahlak üzerine felsefe yapmaktır.4

‹slâm ahlak felsefesinde ortaya konulan ahlakı sistematik bir flekil-
de ele alıp tahlil etme öncelifline sahip olan Farabi, bu konuyu “et-Ten-
bih a’la sebili’s-saade” adlı eserinde flöyle belirtir; “Mutluluk her in-
sanın ulaflmayı arzu etti¤i herhangi bir gayedir. Ona kendi çaba ve gay-
retiyle yönelen herkes, onun herhangi bir yetkinlik olmasından dolayı
yönelir. Mutluluk, çok meflhur bir gaye oldu¤una göre onun gayelerden
bir gaye oldu¤unu açıklamak için fazla söze gerek yoktur. ‹nsanın iste-
di¤i her yetkinlik ve gaye herhangi bir iyi oldu¤u için istenir. Çünkü
flüphesiz her iyi tercih edilir. ‹yi ve tercih edilir gayeler çok oldu¤una
göre mutluluk tercih edilen iyi fleylerden biridir”.5

Genel olarak ‹slâm filozoflarına göre en yüce mutluluk, yetkinli¤i
tamamllanm›fl aklın, insana özgü ‘natık nefs’in mutlulu¤udur. Kendi
kendine yeterli ve özünden dolayı istenen, baflka bir fleye vasıta olma-
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2 Çubukçu, ‹.Agâh, “Yunus Emre ve Din Felsefesi”,Ankara Ünversitesi ‹lahiyat Fakültesi
Dergisi, cilt. XIX, 1973, s. 2.

3 http://tr.wikipedia.org/wiki/Ahlak. Eriflim tarihi; 10. 03. 2014.

4 Pieper, Annemarie, etifle Girifl, Çev. V. Atayman-G.Sezer, Ayrıntı Yayınları, ‹stanbul
1999, s.29; Ayrıca bkz. Ahmet Cevizci, Paradigma Felsefe Sözlü¤ü, Paradigma
Yayınları, ‹stanbul 2002, s. 600-601.

5 Bircan, Hasan Hüseyin, ‹slâm Felsefesi Üzerine, Bilge Adamlar Yayınları, Van 2010, s. 92.



yan bu mutluluk, öteki dünyada kavuflulacak bir mutluluktur. Zira ‹slâm
filozofları yetkinleflmenin, nefs bedenden ayrılıncaya kadar devam eden
bir süreç oldu¤unu, dolayısıyla en son yetkinli¤in de ancak ölümden
sonra gerçekleflece¤ini belirtmifllerdir.6

Türk dilinin ve tasavvufunun müstesna flahsiyetlerinden biri olan
Yunus Emre, Anadolu’ya ve Türk’e has töreleri dile getirmifl e‹siz bir
ahlak örne¤i göstermifltir. Yunus Emre bir dervifl oldu¤undan toplum
içinde daima olumlu davran›fllardan yanadır. Dervifl, nefsini tezkiye et-
mifl ve iyice e¤itmifl insandır. Yunus’un düflüncesinde insan bu alemde
en olgun varlıktır. ‹nsana dünyadaki herfleyden çok de¤er veren Yunus
Emre’nin, her türlü dar ve katı düflüncenin üstüne çıkt›¤› görülmektedir.
Bu düflüncesine nazaran ahlaken olgunlaflan kiflinin, Tanrı’ya ba¤lan-
masını ve O’nu yürekten sevmesini de bilen kimse oldu¤u söylenebilir.7

Nitekim büyük bir ahlakçı olan Yunus Emre’de insanın öldükten sonra
mutlu olabilmesi için bu dünyada erdemli olması gerekti¤ini; erdemli
insanın aynı zamanda hikmeti seven kifli oldu¤unu; hikmeti seven kifli-
nin ise do¤ruyu ve Hakkı bulaca¤›nı flu dizeleriyle dile getirmifltir:

Dervifl ba¤rı bafl gerek
Gözü dolu yafl gerek
Koyundan yavafl gerek
Sen dervifl olamazsın

…

Dö¤ene elsiz gerek
Sö¤ene dilsiz gerek
Dervifl gönülsüz gerek
Sen dervifl olamazsın.8

Tasavvuf ve Ahlak

Tasavvuf kelimesinin nereden geldi¤i ve bu zümrenin niçin sufiyye
ismiyle anıld›¤› konusunda çeflitli görüfller ileri sürülmüfltür. Buna kar-
fl›lık konunun hakikatine vakıf olan bazı ‹slâm düflünürleri ve sufilerde

‹slâm Medeniyetinin Yap› Tafllar› IV I 361

6 Bircan, Hasan Hüseyin, A.g.e, s. 97.

7 Çubukcu, ‹brahim Agah, “Yunus Emre ve Din Felsefesi”, s. 14-15.

8 Yunus Emre Divanı, haz.: Ya¤mur, Selim, Dergâh Yayınları, ‹stanbul 2012, s. 287.



kendi fikirlerini ortaya koymufllardır. Biz burada sadece birkaçından
bahsedece¤iz.

Tasavvuf kelimesi “Ashab-ı suffe” ifadesinde geçen “suffa” keli-
mesinden türemifltir. Bu görüfle göre sufiler hal ve hareketleriyle Ashab-
ı Suffe’ye benzemektedirler. Zira Ashab-ı Suffe, zamanlarının ço¤unu
Mescid-i Nebevi’nin sofasında ibadet ve zikirle geçirmekteydiler. Bu
yüzden böyle bir görüfl savunmufllardır. di¤er bir görüfl ise; “Benu sufe”
ye nispetle sufi denmifltir. Beni Sufe, Mudar kabilesi’ne mensup olup
Kabe-i flerif’in hizmetini gören, Hakk için halka hizmet eden ve ibadet-
le fazla meflgul olan bir sülalenin adından türedi¤ini belirtmifltir ve bu
iki görüflün do¤ru olmad›¤›nı söyler.9

Sufi kelimesi yün manasına gelen suff kelimesine nispet edilerek
türemifltir. Renksiz, kaba yünden yap›lm›fl elbise giymek, o devirlerde
günahlardan piflmanlık duymanın bir alameti idi. Enes b.Malik’ten riva-
yet edildi¤ine göre ; “Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir kölenin bile da-
vetine icabet eder, efle¤e biner ve yün elbise giyerdi”. Sufilerde yün el-
bise giymeyi, peygamber elbisesi ve tevazu alameti oldu¤undan uygun
görmüfllerdir. Beyaz renkli yün elbise giymek, hicri 3.asırdan itibaren
sufilerce resmi elbise olarak kabul edilmifltir. Do¤ru olan görüflün bu-
nun oldu¤unu ve bu görüflün do¤rulu¤unda ekseriyetin birleflti¤ini söy-
lemektedir.10

Bütün bu görüfllere ra¤men, bu konuda kesin olan husus fludur:
Hangi kökten türemifl olursa olsun “sufi” kelimesi bu zümreye mal ol-
mufl bir lakaptır. Sufilik yolunu benimseyene “sufi”, onun takip etti¤i
yola da “tasavvuf” denilmektedir.

Tasavvuf, Hakk’ın rızasını kazanmak ve ebedi saadete ulaflmak için
nefsi terbiye etme, ahlakı güzellefltirme, içi ve d›fl› tenvir etme, suret ve
sireti tezkiye etmeden bahseden bir ilimdir. fiu halde onun konusunun
insan ve özellikle insanın ruhu, ahlaki ve psikolojik yapısı teflkil etmek-
tedir. Tasavvufun gayesi ise, Hakk’ın rızasını kazanmak için nefisleri
temizlemek, güzel ahlak sahibi olmaya çal›flmak, kısaca Allah ve Rasu-
lü’nün ahlakıyla ahlaklanmaktır.11
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Tasavvufi düflüncede insan duyarlılı¤ının merkezi kalp olarak görü-
lür. ‹nsan Allah’ı kalp ile bilir. Vazifelerin bilincine kalp ile varılır, yük-
sek de¤erler de sadece kalple hissedilir. Tasavvufta asıl olan kalbin çe-
flitli hastalıklardan temizlenerek flifa bulmasını te’min etmek, onu güzel
sıfatlarla süslemektir.

Kalp insanın bilgiyi elde edifl sürecinde odak bir yer iflgal eder, çün-
kü hem bilgi elde etme vasıtalarından en önemlisi, hem de bilgi kayna-
¤›dır. Kur’an-ı Kerim’de befl duyu ve akılla elde edilen verileri anlayan
ve bilgiye dönüfltüren organ olarak kalp, yaklafl›k 122 ayette çeflitli ve-
silelerle geçmektedir. Fikir ve iradenin merkezi olarak kabul edilen
akıldan daha genifl bir anlamda; kalpten düflünen, tedebbür eden, anla-
yan bir yeti fleklinde bahsedilmektedir. Dolayısıyla, bu bilgi türü, salt
bafllı bafl›na bir oluflan bilgi de¤il; duyusal ve akli bilgi sürecinin niha-
i noktasıdır.12 Burada söz konusu olan maddi anlamdaki kalbin ötesin-
de bir fley olup, rabbani ve latif bir yerdir. Kalp ile anlamak, insanın bir-
fleyi delillendirerek bilmesi ve hüküm vermesidir.13

Tasavvufla nitelenmenin flartı ise hikmet sahibi olmaktır. Böyle ol-
mazsa, tasavvufun bu kalpte bir payı ve nasibi yoktur. Çünkü tasavvuf
bütünüyle hikmettir, çünkü tasavvuf ahlaktır. Büyük mutasavvıf Yunus
Emre de bunu flöyle dile getirmifltir:

Hakikatin ma’nasını flerh ile bilmediler
Erenler bu dirli¤i riya dirilmediler
Hakikat bir denizdir fleriattır gemisi
Çoklar gemiden çıkıp denize dalmadılar.14

‹nsan-ı kâmil, Allah-u Teâlâ’nın ahlakıyla mütehallık olup, O’nun
yeryüzündeki halifesidir. Bu mertebenin bi’l asale sahibi bildi¤imiz
üzere Peygamber Efendimiz (s.a.s)’dir. Mü’minlerin annesi Hz. Âifle’ye
Peygamber (s.a.s)’in ahlakı sorulunca flöyle demifltir; “O’nun ahlakı
Kur’an idi”. Allah-u Teala da Kur’an’dan kendisine verdi¤i huyla ken-
disini överek flöyle buyurmufltur: “Sen yüce bir ahlak üzeresin”. Nite-
kim bazı ‹slâm düflünürleri ve sufiler de tasavvuf hakkında flöyle demifl-
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lerdir: Ebu’l Hasan en-Nuri tasavvufun ne bir takım merasimler ne de
bir bilgi yı¤ını, yalnızca ahlak oldu¤unu ifade etmifltir. Gazzali ise; “ in-
san ihtiraslarıyla savafl›r, nefsini bunların baskısından korur ve bu suret-
le meleklerin ahlakına benzer huylar kazanırsa kalbi meleklerin evi ha-
line gelir”demifltir.15

Tasavvuf konusunda bazı ‹slâm filozoflarının da düflünceleri flöyledir;

‹bn-i Sina ahlak e¤itimi konusunda tasavvufçulara yaklafl›yor; “Her
rezilet zıddı ile tedavi edilir. ‹nsanın ruhi varl›¤› ile bedeni varl›¤›
arasındaki münasebet olumsuzdur yani bedenin ruhu etki altına alması
kötü ahlaklılı¤ı, bunun tersi iyi ahlaklılı¤ı do¤urur”16

‹bn-i Miskeveyh de temelden tasavvufa karfl› de¤ildir; o bazı zahid-
lerin yarat›l›fl düzenine, müslümanların birlikte yaflama ve maddi, ahlaki
ve toplumsal ihtiyaçlarını birlikte karfl›lamak amacıyla dayan›flma içinde
olma ilkesine aykırı düflen afl›r› zühd ve inziva anlay›fl›nı elefltirmifltir.17

Mutasavvıfların tasavvufta en çok de¤er verdi¤i konu da edep’tir.
Tasavvufta edebe çok büyük önem verilir. Hatta tasavvufun sadece
edepten ibaret oldu¤unu savunanlar da olmufltur. Ebu’l Hafs Haddad
“Tasavvuf, edebi tamamlamaktır” demifltir ve yine el-Cüreyri: “Tasav-
vuf, halleri denetim altına almak ve edebe yapıflmaktır”demifltir. ‹bn-i
Arabi’de tasavvufu flu dizeleriyle dile getirmifltir:

Bil ki tasavvuf Yaratanımıza benzemektir
Çünkü o bir ahlaktır bak sırrı gör

. . .

Tasavvuf, ‹lah karfl›sında temizlenmifl bir ahlaktır
Artık ona baflka bir ba¤ arama.18

Edep, insanla hayvan arasındaki en mümeyyiz vasıftır. Edebi de¤er-
lere sahip olmanın sırrı ihlas, samimiyet ve tevazudur. Peygamber Efen-
dimiz (s.a.s), hikmetin baflı ‘Allah korkusu’dur buyurmufltur. Kur’an-ı
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Kerim’de takva, ittika, kalb-i selim, birr kelimelerine çok rastlanır. Al-
çak gönüllülük, manevi yükseliflin sırrıdır. “Kim mütevazı olursa, Al-
lah-u Teala onun kadrini yükseltir” hadisi bunun delilidir.19

Yunus Emre’de edep konusunda flu dizeleri dile getirmifltir;

Bir çeflmeden akan su acı tatlı olmaya
Edeptir bize yermek bir lüleden sızaram.20

Baflka bir fliirinde de flöyle;

Beni anmaklı¤a benden farı¤em
Nederim anuben ben ne layıkem

Benim yoldafllı¤ım edebe sı¤maz
Edepsiz kifliye niçin refıykem.21

Zenginlik, mal, mülk, mevkii, güzellik bunların hepsi birer ariyettir.
Bunlara güvenmek hayal kırıklıkları yaratır. Bu emanetleri iyi kullan-
mamak, ihanet olur. Ebediyet rahmetle anılmaktır. Hülasa edepli olmak
Hakk’ın hoflnutlu¤unu ve sevgisini gerektiren davran›fllar sergilemek,
sevmedikleri fleylerden kaçınmaktır. Yunus Emre de dünyaya verdi¤i
de¤eri flöyle dile getirmifltir;

Gerekmez dünya bize çünkü baki bünyad de¤il
Bir kul binde yaflar ise ölünce bir saat de¤il.22

Bu makaledeki asıl konu olan büyük mutasavvıf ve ahlakçı Yunus
Emre, Allah aflı¤ı bir sufidir. O da bir Asr-ı saadet müslümanı gibi ya-
flam›fl, bir sahabi gibi gönlü bütün insanların ebedi saadete kavuflmaları
için çırpınıp durmufl, hep bu u¤urda insanın iki cihan mutlulu¤u için
yanıp tutuflmufltur. Yunus Emre herfleyden önce Allah’ı ve Peygamber
Efendimiz (s.a.s)’i çok sevmifl ve bunu fliirlerinde yansıtm›fltır:

Dafllar ile tafllar ile ça¤ırayım Mevlam seni
Seherlerde kufllar ile ça¤ırayım Mevlam seni
Sular dibinde mahi ile sahralarda ahu ile
Abdal olup yahu ile ça¤ırayım Mevlam seni.23
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Canım kurban olsun senin yoluna
Adı güzel kendi güzel Muhammed
flefaat eyle bu kemter kuluna
Adı güzel kendi güzel Muhammed
. . .

Aflık Yunus nider dünyayı sensiz
Sen hak Peygambersin fleksiz flüphesiz
Sana uymayanlar gider imansız
Adı güzel kendi güzel Muhammed.24

Yunus Emre ve Ahlak Görüflleri

1. Yunus Emre’de Aflk

“Gelin tan›fl edelim i¤i kolay kılalım

Sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz”25 diyen Yunus Emre, bir
aflk ahlakçısıdır. Türk tasavvuf tarihinde müstesna bir yeri olan Yunus
Emre’nin, Divan’ında en fazla kulland›¤› kavram hiç flüphesiz ‘aflk’tır.
Yunus’un düflünce sistemi aflkı temel alır.

Aflk, aflık-mafluk ikili¤ini birli¤e dönüfltüren; aflkın nefsini hakiki
varlık olan Hakk’ın varl›¤›ndan ifna eden bir kuvvettir. Bu kuvvet erdi-
rici ve oldurucu biricik vasıtadır. Mutlak varl›¤›n bizatihi kendi varl›-
¤›nda var olan aflk, yaratıcı gücün eflya âleminde zuhuruyla yüzünü gös-
termifltir.26 Yunus Emre aflka yükledi¤i anlamı flu dizeleriyle belirtmifl-
tir;

Canını aflk yoluna vermeyen aflık mıdır
Cehdeyleyip ol dosta ermeyen aflık mıdır?

Dost sevgisin gönülde can ile berkitmeyen
Tul-i emel defterin dürmeyen aflık mıdır?

Aflka tan›flık sı¤maz de¤me can gö¤e a¤maz
Pervaneleyim oda yanmayan aflık mıdır?
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Nefs arzusundan geçip aflk kadehinden içip
Dost yoluna er gibi durmayan aflık mıdır?

Dün-ü gün riyazat çekip halvetlerde diz çöküp
Sohbetlerde bafl çatup yanmayan aflık mıdır?

Yunus imdi ol dostun cefasına sabreyle
Yüre¤ine aflk odun urmayan aflık mıdır?27

‹nsan yaradılıflında mevcut en güçlü duygulardan biri olan sevgi ve
aflkın yöneltilece¤i en büyük hedef, bu duyguyu mayamıza koyan Allah
olmalıdır. Yunus Emre’de ilahi aflk duygu ve düflüncesinin en baflar›lı,
en samimi temsilcilerinden birisidir. Ona göre:

Aflkın aldı benden beni bana seni gerek seni
Ben yanaram dün ü günü bana seni gerek seni

Ne varlı¤a sevinirem ne yoklu¤a yerinirem
Aflkın ile avunuram bana seni gerek seni

Aflkın aflıklar öldürür aflk denizine daldırır
Tecelli ile doldurur bana seni gerek seni.28

Aflık Yunus Emre’yi günümüze kadar bize ulaflt›ran O’nun sonsuz
aflk köprüsüdür. Yunus’un aflk deyimi ile kastetti¤i fley, her bir sufinin
dilinde yeni anlamlar kazanarak geliflen üstün bir duygudur. Kazand›¤›
sufi mertebe ne olursa olsun, aflkın, kendini tasavvufa verenlerin dilin-
den hiç düflmedi¤i bilinen bir gerçektir. Yunus, aflkın, net, daha do¤ru-
su sistemli bir tanımını yapmaz. Bunun bir nedeni “aflkı hiçbir nesneye
mesel ba¤lamak” istememesi yahut onu anlamı derin “uzun bir hece”
olarak görmesidir.29 Mehmet Bayrakdar’ın ifadesiyle de;

“Yunus’un bütün felsefesini özetleyen bu anahtar sözcü¤ün tek bir
cümleyle veya cümleciklerle tanımı imkânsızdır. Zira Yunus’a göre
aflk herfleydir; Tanrı aflktır; yarat›l›fl aflktır; do¤a ve do¤a olayları aflktır;
insan aflktır; insanın bütün duyguları aflktır; din ve iman aflktır; küfür
ve isyan aflktır; yaflam ve ölüm aflktır; cennet ve cehennem aflktır; yok-
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luk ve varlık aflktır. Kısaca herfleyin özü aflktır ve herfley aflkın eseri-
dir.”30 Yunus Emre’de herfleyin aflk’tan oldu¤unu flöyle belirtir:

Benem ol aflk bahrisi denizler hayran bana
Derya benim katremdir zerreler umman bana

Kafda¤ı zerrem de¤il ay u günefl bana kul
Hak’tır aslım flek de¤il mürflittir Kur’an bana

Çün dosta gider yolum mülk-i ezeldir ilim
Aflktan söyler bu dilim aflk oldu seyran bana.31

‹nsan varl›¤›ndaki en güçlü duygu olan sevgi ve aflk, aynı zamanda
büyük bir dinamizmin kayna¤›dır. Allah’ın zatı gibi, O’na olan yoklu-
¤unda nihayeti yoktur. Aflk kanadları bu yoklu¤u en sür’atli biçimde
sa¤layan imkândır. Aflık kifli, her an yeni bir tecelli, yeni bir fetih, yeni
bir ufukla karfl› karfl›yadır. Her dem yeniden do¤makta oldu¤undan dai-
ma tazedir; dolayısıyla ondan hiç usanılmad›¤›nı Yunus Emre flöyle be-
lirtmifltir:

Biz sevdik aflık olduk sevildik mafluk olduk
Her dem yeni do¤arız bizden kim usanası.32

Gerçekten ilahi aflk, insanın manevi e¤itiminde önemli bir vasıtadır.
Aflkın gücü ile insan yaradılıflındaki menfi unsurlar müsbete döner, kö-
tü huylar güzelleflir, böylece insan olgunlafl›p kemale ermifl olur. Nite-
kim Yunus, karayı aktan, e¤riyi do¤rudan seçebilecek temyiz kudretine
bu sayede ulaflm›fltır. Bu bakımdan Yunus Emre, aflkın de¤erini anlat-
maya doyamaz. Aflk dafllar› parçalar, sultanı kul haline getirir, gamı ke-
deri yok eder:

‹flitin ey yarenler
Aflk bir günefle benzer
Aflkı olmayan gönül
Misal-i tafla benzer.33
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‹nsano¤lu sonsuzluktan hofllanır. Hakk’ı sevenler, Hakk’la baki ol-
mufllar, dolayısıyla ölümsüzlü¤ü yakalam›fllardır. Tanrı’ya aflık olan
O’na benzemeye çal›flm›fl; O’nun ahlakıyla ahlaklanarak O’nun rengine
boylanm›fltır. “Allah’ın boyası(ile boyan) Allah’ın boyasından daha gü-
zel boyası olan kimdir? Biz ancak O’na kulluk ederiz”. (Bakara-138). Bu
ilahi renk hiç solmaz. O rengi tafl›yan aflk Yunus’ta ölümsüzleflmifltir:

Ben yürürem yana yana aflk boyadı beni kana
Ne akilem ne divane gel gör beni aflk neyledi

Gah eserem yeller gibi gah tozaram yolar gibi
Gah akaram seller gibi gel gör beni aflk neyledi.34

Yunus’un dilinden dü¤ürmedi¤i ilahi aflk, aynı zamanda tüm in-
sanlı¤a olan bak›flı da etkilemekte ve aflka ilahi oldu¤u kadar evrensel
bir boyut kazandırmaktadır. Yunus Emre bu evrenselli¤i flu beyitleriyle
dile getirmifltir;

Biz sevdik aflık olduk sevüldük mafluk olduk
Her dem yini dirlik de sizin kim usanası.35

2. Yunus Emre’de Sevgi ve Hoflgörü

Elif okuduk ötürü Pazar eyledik götürü
Yaradılanı hofl gördük Yaradan’dan ötürü

diyen büyük mutasavvıf Yunus Emre sevgi ve hoflgörüsünü Yara-
dan’a olan büyük aflkıyla hissetmifl ve bu hissettiklerini duygu ve dü-
flünceleri ile bizlere aksettirmifltir.

Yunus Emre bu dünyanın fanili¤ini, aldatıcılıflını bilmekle beraber
bu dünyadan nefret etmez ve korkmaz. Bu dünyanın, Tanrı’nın varl›¤›nı
bilmek için bir imtihan ve fluhud yeri oldu¤unu daima hatırlayarak bu
alemi tasvir eder. Yunus Emre fliirleriyle önce insanı kendisi ile
barıfltırır. Sonra bu dünya ile uzlaflt›rarak ebedi aleme hazırlar.

Bu dünyanın meseli bir ulu flana benzer
Veli bizim ömrümüz bir tiz bazara benzer.36
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Yunus Emre mutasavvıf flair olarak ‹slâm ahlakını, Allah sevgisini
ve varlıkta birli¤e giden yolu, söz vasıtasıyla çevresine ulaflt›rabildi¤i-
nin fluurundadır. Sözün, insanlar arasında ahengi, sevgiyi, birli¤i sa¤la-
mak amacıyla zamanında söylenmesini tavsiye eder. flöyle ki:

Keleci bilen kiflinin yüzünü a¤ ede bir söz
Sözü biflurup diyenin içini sa¤ ede bir söz

Söz ola kese savafl› söz ola bitire baflı
Söz ola a¤ulu a¤ı yafl ile bal ede bir söz.37

‹lahi ahengi anlamanın ötesinde imanla kabul eden Yunus Emre,
ömrü ve hayatı tasvir ederken, geçici dünyada kısa süren misafirli¤i
sırasında Allah’a karfl› olan görevlerini yerine getirirken dost ve mürflit-
lere karfl› duydu¤u ihtiyacı ve hayatın amacını flu fliiriyle ifade etmifltir:

Ben gelmedim dava için benim i¤im sevgi için
Dostun evi gönüllerdir gönüller yapmaya geldim.

Aflık Yunus, Tanrı sevgisinde birleflmeyi alatıyor ve sevelim sevile-
lim nidasında bulunuyor fliirlerinde..Yunus her sözüne sevgi ve aflk ile
bafllar. Onun sevgisinin acısı gözyaflı, karanl›¤›, kötümserli¤i yoktur.
Sevgisinde kendini aflma, aydınlık, sevinç vardır ve flöyle der:

‹flitin ey yarenler aflk bir günefle benzer
Aflkı olmayan gönül misal-i tafla benzer

Tafl gönülde ne biter dilinde a¤u tüter
Nice yumuflak söylese sözü savafla benzer

Aflkı var gönlü yanar yumuflanır muma döner
Tafl gönüller kararmıfl sarp katı kıfla benzer.38

Yunus’un evreni dopdoludur ve bu evrenin odak noktası ise in-
sandır. Sevgiden yola çıkarak Tanrı, insan ve ölüm konularını ifllemek-
tedir. ‹nsanları sevmeden, sevgiyle e¤ilmeden yana oldu¤unu söyler.
Yunus’un iste¤i insanı insan etmek, ayrıcalıkları yok etmek, sevgi ile
gerçekleri yansıtmaktır.39
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Yunus Emre’de insan deyince gönül gelir akla. Bütün de¤erler ora-
dadır. Onun için gönül yıkılmazdır. Tasavvuf düflüncesinde insanın
gönlüne çok de¤er verilir. Tasavvufa göre Allah hiçbir yere sı¤mam›fl
ancak mü’min insanın kalbine sı¤m›fltır. Bu kadar de¤erli olan varlık
yıkılmaz elbet. Kırılan gönül, parçalanan billur sırçaya benzer. Kırılınca
yeniden parçaları bir araya getirilip eski özelli¤i verilemez. Bırakt›¤› iz
ise, herfleyden daha acıdır. Çünkü de¤erli, Tanrı yapısı olan gönüldür.
Bir kerecik de olsa gönül kıranın kıld›¤› namaz, namaz olmaktan çıka-
caktır. ‹flte Yunus, gönül kırmayı sevgi ve hoflgörü dünyasında flöyle be-
lirtmifltir:

Bin kez hacca vardın ise bin kez gaza kıldın ise
Bir kez gönül kırdın ise gerekse var yollar doku

Gönül mü ye¤ Kabe mi ye¤ eyit bana aklı eren
Gönlü ye¤ durur zira kim gönüldedir dost dura¤ı

Yunus için budur hemin tutgıl gönüller ete¤in
Dilersen baki olasın gönüller oldu baki.40

3. Yunus Emre’de Li-Vechillah

Müslümanların günlük hayatta en çok tekrar ettikleri kavramlardan
biri olan li-vechillah; baflta ahlak, tasavvuf ve siyaset olmak üzere her
dönemde yaz›lm›fl ‹slâmî literatürde daima önemli kavramlar arasında
yer alm›fltır. Bu elbetteki Kur’an’ın ‹slâm düflüncesi üzerindeki belirle-
yicili¤inden kaynaklanmaktadır. Gerçekten de insan yaflantısı söz konu-
su oldu¤unda Kur’an’da çok belirleyici bir yere sahip olan li-vechillah,
(her fleyi Allah için ve onun rızasına uygun olarak yapmak) ahlaki
açıdan da, hem ulafl›lması istenen en yüce gaye –ki bu kurtulufl ve mut-
luluktur-, hem de ahlaki de¤erler altında toplanabilecek niteliklerin de-
¤erini belirleyen en genel ahlaki bir ilke olarak durmaktadır.41

Her ne kadar Kur’an’da, ‹slâm felsefesinde ve di¤er ‹slâmî literatür-
de gerçek mutluluk için kullanılan “en yüce mutluluk” (es-saadetü’l
kusva), “sürekli ve daimi haz”(el-lezzetü’s sermedi) ve benzeri terimler;
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hatta es-saade terimi bile bu flekliyle geçmese de tamamıyla insanın
mutlulu¤uyla ilgilidir:42 “(‹nkarcıları) kendi katından çetin bir azap ile
uyarmak ve dürüst, erdemli davran›fllarda (amel-i salih) bulunan
mü’minleri de içinde ebedi kalacakları iyi bir ecri müjdelemek için dos-
do¤ru kitabı kuluna indiren Allah’adır hamd”.43

Kur’an’a göre mutlulu¤un elde edilmesi ise, ancak Allah’a itaatle
mümkündür. ‹nsanın mutlulu¤unu temin için neleri yapmak ve neleri
yapmamak zorunda oldu¤u Kur’an’da açıkça yaz›lm›fltır. Bu kitaptaki
her emir ve yasak, insanın mutlulu¤unu do¤rudan do¤ruya ilgilendirir.44

Yunus Emre de insana ait olan asıl mutlulu¤un kayna¤›nı ve bu mutlu-
lu¤u nasıl yakalaması gerekti¤ini flöyle belirtir:

Bafl›nda aklı olan ücrete amel etmez
Hurilere aldanmaz göz ile kafltan geçer

Gerçek aflık ol ola can vermeye ol eve
Dost ile bazar için nice bin bafltan geçer.45

Nitekim Kur’an’da: “O kullar, fliddeti her yere yay›lm›fl olan bir
günden korkarak verdikleri sözü yerine getirirler. Onlar, Allah sevgisiy-
le yeme¤i yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz sizi Allah rızası için
doyuruyoruz: sizden ne bir karfl›lık ne de bir teflekkür bekliyoruz. Biz,
çetin ve belalı bir günde Rabbimizden (O’nun azabına u¤ramaktan) kor-
karız(derler).46

Kur’an’da li-vechillah’ı gözeten insanların mutlulu¤a eriflmeleri
flöyle belirtilir: “Ey iman edenler! Ebeveyninizin ve akrabanızın aleyhi-
ne de olsa Allah rızası için hakikati flahitlik yaparak adaleti gözetmeye
azmedin. O kifli zengin de olsa fakir de olsa, Allah’ın hakkı onların her
birinin (hakkının) önüne geçer. Öyleyse kendi hevanıza uymayın ki
adaletten uzaklaflmayasınız.”47

Bir baflka ayette ise; “Gerçek erdemlilik (el-birr), yüzünüzü do¤uya
ve batıya çevirmeniz ile ilgili de¤ildir; gerçek erdem sahibi, Allah’a,
ahiret gününe, meleklere, vahye ve peygambere inanan; servetini-ken-
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disi için ne kadar kıymetli olsa da- akrabasına, yetime, ihtiyaç sahiple-
rine, yolculara, (yardım) isteyenlere ve insanları kölelikten kurtarmaya
harcayan; namazında devamlı ve dikkatli olan ve arındırıcı yükümlülü-
¤ünü (zekatı) ifa eden ve söz verdiklerinde sözlerini tutan, felaket, zor-
luk ve sıkıntı anlarında sabredenlerdir”.48

Türk ‹slâm tasavvufunun müstesna simalarından olan Yunus Emre,
eserlerinde Kur’an’ı Kerim’in tek Allah’a inanmak gereklili¤ini müda-
faa eden bütün dinlerin mensupları tarafından tasdik görmüfl ayet meal-
lerine bilhassa yer vermifltir, telmihlerde bulunmufltur. Bu ayetlerden
En’am suresi 153. onun en çok dayand›¤› esaslardan biridir.49 “flüphe-
siz bu benim dosdo¤ru yolumdur. Buna uyun baflka yollara uymayın.
Zira o yollar sizi Allah’ın yolundan ayırır. ‹flte sakınmanız için Allah si-
ze bunları emretti”.Yunus Emre:

Demesin kim Müslümanım Çalab emrine fermanım
Tutmaz ise Hakk sözünü fayda yoktur dinden ona.50

Yunus Emre davran›flların temelinde “livechillah” ın olmasını ister.
Çünkü ona göre her fley Allah’ın rızası için yapılması gerekir. di¤er
amaçlar için yapılan davran›fllar, “livechillah” veya Allah’ın rızasına
uygun ve sadece onun için yapılması gerekenlerin yanında fazla öneme
sahip de¤ildir. Yunus bunu flu ifadeleriyle daha iyi yansıtır bize:

Cennet cennet dedikleri birkaç köflkle birkaç huri
‹steyene ver sen anı, bana seni gerek seni

Yunus-durur benim adım gün geçtikçe ardar oldum
‹ki cihanda maksudum bana seni gerek seni.51

Sonuç

Yunus Emre Türk tasavvuf tarihinin en büyük flahsiyetlerinden bi-
ridir. Yunus Emre’nin görüfllerini dini çerçevede incelemek gerekir.
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Yunus Emre, Tanrı’ya içten inlanm›fl ve bafllanm›fltır. O’nun Tanrı
sevgisi tüm dünyada günümüze kadar ulaflm›fltır. Yunus Emre, Allah’a
olan aflkını Divan’ında açıklıkla dile getirmifltir ve hep Allah’a ve
O’nun yaratıklarına karfl› içten duyulan bir sevgisi oldu¤unu ifade et-
mifltir. Nitekim bu ilahi aflk, Yunus Emre’yi büyük bir aflk ahlakçısı
yapm›fltır. Yunus Emre, aflk ve ahlak yoluyla Tanrı’ya ulaflm›fl ve onda
yok olma derecesiyle Tanrı’ya varılaca¤›nı ifade etmifltir.

Yunus Emre’nin fliirlerinde ahlak kavramı, üzerinde dikkatle durul-
ması gereken bir kavram olarak görülür. Zira Yunus Emre’nin Divan’ı
bizi Tanrı aflkından ahlaki erdemliklere götürür. Yunus Emre fliirlerin-
de insanın Tanrı’ya yönelmesini ve bu yöneliflin ahlaki erdemliklere ya
da sevgi dolu karaktere dönüflece¤ini belirtmifltir.

Yunus Emre Türklerin övünece¤i büyük Türk mutasavvıfıdır. Dili-
mizi en güzel söyleyen, dinimizi en güzel anlatan Yunus Emre’yi rah-
metle, minnetle, fatihaların sıcaklı¤ıyla hatırlamak yolunda bol nasib
niyaz edelim.
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Sayın KARA’ya bu güzel tebli¤inden dolayı teflekkür ediyorum.
Sıradaki tebli¤cimiz Samet TENG‹Z. Kendisi Ankara Üniversitesi ‹la-
hiyat Fakültesi 2.sınıf ö¤rencisi. Konusu ise ‹slâm’da Musiki E¤itim-
Ö¤retim Tarihi. Sözü kendisine bırakıyorum. 
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“‹SLÂM’DA MUS‹KÎ E⁄‹T‹M-Ö⁄RET‹M TAR‹H‹”

SAMET TENG‹Z

(ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹ 2. SINIF Ö⁄RENC‹S‹)

Girifl

Mûsikî, insanlık tarihi kadar eski olup, insanların duygularında her
zaman yer edinmifl bir olgudur. ‹nsanların dini hayatında ve günlük ya-
flamlarında çok önemli bir yer teflkil eden mûsikî, kadın-erkek, genç-
yafllı herkesin hayatlarında olmazsa olmaz bir unsur haline gelmifltir.

‹nsano¤lunun sosyal ve dini hayatını bir flekilde etkileyen dini mû-
sikî, Allah ve Peygamber sevgisi çerçevesinde, tasavvuf anlay›fl›ndan
da etkilenerek özellikle Osmanlı Devleti zamanında geliflmifl ve o dö-
nemde en canlı dönemlerini yaflam›fltır.

Günümüzde camilerde ve tekkelerde yapılan ibadetlerde mûsikînin
yeri çok önemlidir. ‹badette manevi havayı ve lezzeti artıran en önemli
unsurdur. Hz. Mevlâna “mûsikînin ancak Allah âflıkları için ruhun
gıdası olabilir ve mûsikîde gerçek sevgiliye kavuflma ümidi mevcuttur”1
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fleklinde mûsikîyi ifade etmifltir. Türk –‹slâm medeniyetinde Türk Din
mûsikîsi, Hz. Muhammed (s.a.v)’in uygulamalarını esas alarak, özellik-
le toplu ibadetlerde müminlerin zevk, nefle, huzur ve mâneviyatını
artırmak amacıyla yapılan bir oluflumdur, kısaca “güzel ses” demektir.
Mûsîki mekân olarak iki flekilde icra edilmifltir, bunlar; Cami Mûsikî’si
ve Tekke Mûsikîsi’dir.2

Kaynaklara bakt›¤›mızda ‹slâm’dan önce mûsikîde dini ve din-d›¤›
olarak bir ayrım söz konusu de¤ildi. Sonraki dönemlerde Türkler ’in çe-
flitli milletlerle teması, din ve tasavvuf anlay›fl›nda farklı düflünce görüfl-
lerin ortaya çıkmasıyla böyle bir ayrım yapma gere¤i duyulmufltur. Di-
ni mûsikînin do¤masında Anadolu’da bazı sebepleri sayabiliriz. Bunlar;
Türkistan ve di¤er Türk Memleketlerinden Anadolu’ya göçler, Bahara,
Semerkant ve flirvan gibi flehirlerden Anadolu’ya getirilen yenilikler,
Anadolu’da dini amaçlı ilk olarak bir müzik aletinin kullanılması3 flek-
lindedir.

Peygamber (sav) efendimiz, “Kur’an-ı güzel sesinizle süsleyiniz”
hadis-i flerifi ile sesinin güzelli¤i ile tanınan Bilal-i Habefli’yi müezzin-
lik ve ezan okuması için görevlendirmesi, mûsikînin ‹slâm dini için ne
kadar önemli oldu¤unu bize göstermektedir. Kur’an okunurken uyul-
ması gereken kurallar bilimi anlamına gelen Kıraat ve Tecvid mûsikî ile
iç içedir.

‹slâm’da Mûsikî Çal›flmaları

‹slâm’ın do¤du¤u ve yeni yayılmaya bafllad›¤› zamanlarda mûsikî
sadece uygulamaya yönelik idi. Araplar o dönemde terennüm4 ve gınâ5

yaparlardı. Bu dönemde mûsikî nazariyatının mevcut oldu¤unu göste-
ren herhangi bilgiye ulafl›lamam›fltır.

‹slâm mûsikîsinde ilk nazari çal›flmalar VIII. yüzyılda görülmeye
bafllam›fltır. VIII-XIII. yüzyılları arasında geliflerek Endülüs’ten Çin’e
ve Orta Afrika’dan Kafkaslara kadar genifl bir bölgeye yaygınlaflm›fltır.
Mûsikî teorisi üzerine ilk çal›flmaları yapan ‹slâm filozofu Ya‘kûb b. ‹s-
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hak Kindî (ö. 866 [?]) dir. Kindi den sonra çal›flmaları günümüze ula-
flan filozof Farabi’dir (ö.950).

Osmanlı Medeniyetinde Mûsikînin E¤itim-Ö¤retim Tarihi

Osmanlı devletinden önce kaynaklarda mûsikînin e¤itim-ö¤retimi
ile alakalı pek bir bilgi bulunmamakla beraber, Osmanlı devleti za-
manında e¤itim genifl bir alana yayılarak her kesimden insana hitap et-
mifltir. Birçok e¤itim kurumunun açılmasını sa¤layan saray ve çevresi
müzik e¤itimini kurumsal düzeye tafl›m›fltır. fiimdi bu e¤itim kurum-
larını alt bafll›k fleklinde görelim:

a. Enderun’da Mûsikî E¤itimi

Osmanlı Devleti’nin üst düzey devlet görevlileri, sanatkârlar ve bi-
lim adamlarının yetiflti¤i Enderun mektebinin teflkilatlanma süreci II.
Murat (1421-1451) devrinde bafllam›fltır. Bu e¤itim kurumunda ö¤ren-
ciler için ça¤›n en ileri düzeyde e¤itim teknikleri ile bilimin her alanında
geliflme sa¤lanırdı. Osmanlı sarayındaki mûsikî derslerinin XVI.
yüzyılın ortalarından itibaren verilmeye baflland›¤›nı belirtilmektedir.6

Ancak baflka bir kaynakta da Sultan II. Murad Han (1421-1451) devrin-
de Bursa ve Edirne saraylarında da de¤erli mûsikî bilginlerinin yetiflti-
¤i ifade edilmektedir.7

Enderun mektebine dersler saray odalarında ifllenirdi. Dersler mûsi-
kîflinas Enderunlular tarafından verildi¤i gibi aynı zamanda saray d›fl›n-
dan tutulan maafllı ö¤retmenler de bulunmaktaydı. Bu ö¤retmenler mak-
buz karfl›lında maafl verilerek çal›fltırılırdı. Dersler meflkhâne adı verilen
odalarda haftanın belirli saatlerinde yapılırdı.

b. Mehterhâne’de Mûsikî E¤itimi

Mehter, tarihte görülen birçok müzik türünden bir tanesi olup savafl-
larda gök gürültüsüne benzer bir ses ile düflmanın moralini bozup sava-
flacak güç bırakmamak demektir. teflkilatlanma süreci Osman Gazi ile
bafllam›fltır. Osmanlıda ilk mehter takımı, Selçuklu Sultanı Alâeddîn’in
Osman Gazi’ye ‹stiklâl alâmeti olarak gönderdi¤i tabl, âlem, tu¤ ve nak-

378 I Ö¤renci Sempozyumu

6 Behar, 2010.

7 Uzunçarfl›lı, 1977.



karedir.8 Bu Mehter teflkilatının geliflmesi Fatih Sultan Mehmet döne-
minde bafllam›fltır. Mehter sadece savafl durumlarında uygulanmakla
kalmayıp, aynı zamanda halka devamlı olarak bir nevi konser vermifltir.
Savafllarda çalınan mehter havalarının gündelik flehir hayatındaki karfl›-
l›¤›, namaz vakitleri ile önemli resmî programlarda vurulan ‘nevbet’ti.

Mehterhâne, mehterlerin bulundu¤u binalara denilmekteydi. Meh-
terhâneler, içinde meflkhane, ko¤ufl, yemekhane gibi birçok binayı
barındıran büyük kıfllalardan oluflmaktaydı. Müzik e¤itimi meflkhânede
verilirdi. Görevliler ve ö¤renciler bu kıfllada kalırlardı.

Ö¤rencilerin e¤itimlerine usûlle bafllanırdı. Daha sonra çeflitli bö-
lüklere ayrılarak, bölüklerin gerektirdi¤i fleklinde e¤itimlerini alırlardı.

Mehterhânenin müzik e¤itiminden sorumlu kifli mehterbaflı idi. Ö¤-
rencilerin nasıl yetiflece¤i konusundan hangi repertuarın seçilece¤ine
kadar birçok fley onun kararına ba¤lıydı.

c. Mevlevihâneler’de Mûsikî E¤itimi

Mevlevihâne, insanı en ham halinden alıp çeflitli bedenî, fikrî ve ru-
hî gibi e¤itim devrelerinden geçirerek pi¤irdikten sonra insân-ı kâmil
derecesine getirmeyi amaçlayan mânevi ocak olarak tanımlanır. Mevle-
vihâneler Osmanlı müzik hayatının en önemli yerini teflkil etmifllerdir.

Hz. Mevlâna’nın fliirleri günümüzde pek çok dile çevrilerek okun-
makta ve A.B.D de en çok satan kitaplar arasında yer almaktadır.9 Bu-
rada Mevlâna’nın ö¤retileri yanında semâ ve mûsikîninde önemli et-
kisi vardır. Mevlevilikte mûsikînin önemini anlamak için mevlevî mu-
kâbelesinin uygulanmasına bakmak yeterlidir. Bu nedenledir ki semâ
ve mûsikî mukabelenin en önemli unsurları arasında yer teflkil etmek-
tedir.

Mûsikîye önemli bir yer veren mevlevî tarikatı dinî mûsikîmizin
önemli formlarından olan “Mevlevî Ayininin” oluflmasına olanak sa¤la-
m›fltır. XVII. asra kadar âyin repertuarının Hüseynî, Dügâh ve Pençgâh
makamlarında üç eserden olufltu¤u söylenmifltir. Ayrıca beste-i kâdîm
olarak anılan ve tam mukâbeleye göre bestelenmifl bu eserlerin Hz.

‹slâm Medeniyetinin Yap› Tafllar› IV I 379

8 Türkmen, 2007.

9 Feldman, 2010.



Mevlâna veya Sultan Veled tarafından bestelendi¤ine dair söylentiler
oldu¤unu belirtmifltir.10

Mevlevihânelerde müzik e¤itimi, meflk sisteminin benimsendi¤i
ö¤retim metodu hoca merkezliydi ve tekrara dayalı bir süreci izlemek-
teydi. Uygulamaya dayalı bu e¤itim sisteminin yanı sıra teorik e¤itim-
de verilmekteydi. Burada e¤itim programları ö¤rencilerin ve hocanın
yetenekleriyle belirlenmektedir. Bafllang›çta müzik aleti olarak sadece
kudüm, rebab ve neyden oluflan müzik toplulu¤una XVII. yüzyıldan iti-
baren ud, keman, kanun, santur, tanbur, kemençe, girift hatta zamanla
piyano ve viyolonselde kat›lm›fltır. Ancak piyano ve viyolenselin sade-
ce birkaç eserde kullanıld›¤›nı söylenmifltir.11

Mevlevili¤in Türk müzi¤i üzerinde büyük etkisi vardır. Osmanlı
Devleti döneminde en önemli müzik adamları ve bestekârların büyük
ço¤unlu¤u Mevlevihânelerde yetiflmifllerdir.

d. Musika-i Hümâyûn’da Mûsikî E¤itimi

Askeri müzik tarihimizin batı tarzında ilk musika oluflturma girifli-
mi olarak bu takımın kurulması gösterilebilir.12 II. Mahmut (1808-
1839) döneminde Yeniçeri Oca¤ı’nın kaldırılmasının ardından (1826)
yerine kurulan ordu için yeni bir askeri müzik bölü¤üne ihtiyaç duyul-
mufl ve Musikâ-i Hümâyûn kurulmufltur.

Birçok e¤itimcinin ders vermede baflar›lı olamamasının ardından
‹talyan bestekâr Guiseppe Donizetti’nin göreve gelmesiyle Musika-i
Hümâyûn’da ilk ciddi e¤itim faaliyeti de bafllam›fltır.

e. Dârulelhan’da Mûsikî E¤itimi

1 Ocak 1917 tarihinde açılan Dârulelhan Osmanlı devletinde kuru-
lan ilk resmi müzik okuldur. Okulun açıld›¤› zamanlarda 1. Dünya sa-
vafl›nın devam etmesi nedeniyle okul maddi olarak sıkıntılarla çal›flabil-
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mifltir. Dârulelhan’da Türk müzi¤i ile beraber Batı müzi¤i dersleri de
verilmifltir ve Milli E¤itim Bakanl›¤›nın 22 Ocak 1927 tarihinde ald›¤›
kararla kapat›lm›fltır.

Ö¤renciler burada bir senesi hazırlık olmak koflulu ile befl sene ö¤-
renim görmüfllerdir. Sınıflarda nazariyat, solfej, enstrüman bilgisi, mü-
zik tarihi ve kompozisyon gibi derslerin yanında icrâ dersleri de ayrı
olarak verilmekteydi.

f. Özel Meflkhâneler

Osmanlı devletinde özel olarak tek veya birçok kifliye yönelik mû-
sikî meflki hoca evlerinde, cemiyetlerde veya ö¤renci koroları olarak
mûsikî meflki yapılır. Hocaların evlere ders vermesi saray cariyelerinin
evlerine hocaların gitmesiyle bafllam›fltır. Burada hem erkek ö¤renciler
hem kız ö¤renciler ders görmekle beraber hocaların sadece saraydan
de¤il, aynı zamanda d›flardan hocalarda görevlendirilirdi. Son olarak
burada Dârüt-Talim-i Mûsikî Cemiyeti’nden bahsetmemek olmaz. Bu
Cemiyet hem e¤itim, hem konser amacıyla kurulmufl Osmanlı mûsikî-
sinin ilk toplu icra plâklarını doldurmufl, ayrıca yurdumuzda ve yurt d›-
fl›nda ciddi flekilde konserler veren bir topluluk oldu¤unu belirtmek ge-
rekir.

Sonuç

Görüldü¤ü gibi insanın günlük yaflamında vazgeçilmez olan mûsi-
kî, en fazla Osmanlı Devleti zamanında geliflmifl ve en canlı dönemini
yaflam›fltır. Mûsikî e¤itim-ö¤retiminin yine en fazla Osmanlı za-
manında verildi¤ini ve o zamanda insanların bu konuda yetiflti¤ini gör-
mekteyiz
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“‹SLAM‹ ‹L‹MLER‹N E⁄‹T‹M VE Ö⁄RET‹M

AÇISINDAN BEYTÜLH‹KME VE ÇEV‹R‹

FAAL‹YETLER‹N‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹”

HÜMEYRA TET‹K

(ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹ 3. SINIF 

‹LAMER ‹SLÂM TAR‹H‹ VE SANATLARI ARAfiTIRMA GRUBU Ö⁄RENC‹S‹)

Girifl

Medeniyetler arasında tarih boyunca al›flverifller olmufltur. Belirli
aracı grupların katkılarıyla bazı dönemlerde daha da yo¤un olan bu al›fl-
verifller yeni medeniyetlerin ortaya çıkmasını sa¤lam›fltır. Fenikeliler,
Mezopotamya ve Sümer medeniyetlerinin birikimlerini Yunan medeni-
yetine tafl›yarak Antik medeniyetinin ortaya çıkıflında aracılık etmifltir.
Aynı flekilde Süryaniler Antik medeniyetin (Yunan-Hint-Fars) birikimi-
ni ‹slâm medeniyetine tafl›m›fllardır.

X.-XII. asırlarda Avrupa’da gerçeklefltirilen çeviri hareketinde ise
bu sefer Yahudilerin rol ald›¤› görülmektedir. Endülüs kültür ve mede-
niyeti, söz konusu çeviri hareketinin merkezi ve bilimsel hareketlili¤in
befli¤i olmufltur. ‹slâm medeniyeti ile Avrupa’nın en sa¤lam, en köklü,
en genifl ve en uzun süreli iliflkilerin kuruldu¤u Endülüs köprüsünün
vazgeçilmez unsuru olan Yahudi mütercimler, yaptıkları çevirilerle ‹s-
lâm medeniyetinin kendinden önceki medeniyetlerden alıp özümsedi¤i
ve gelifltirdi¤i bilimsel birikimi (Yahudi filozof ve bilim adamlarının
katkılarıyla birlikte) Avrupa’ya nakletmifller ve bu sayede Rönesans’ın
ortaya çıkıflına sebep olmufltur. Avrupa, büyük ölçüde, Yahudi müter-
cimler sayesinde ‹slâm bilim ve medeniyetini tanıma imkânı elde et-
mifltir.

Bu çal›flmamızda biz tercüme faaliyetleriyle medeniyetlerin birbir-
leriyle olan iliflkisine de¤inecek, ‹slâm ilim dünyasına Emevi ve Abba-
si hükümdarlarının çeviri faaliyetlerine katkılarından ve Beytü’l-Hik-
me’nin öneminden bahsederek konumuzu sonlandıraca¤›z.
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Medeniyetlerin oluflumunda en esaslı unsurlardan birisi flüphesiz
çevirilerdir. Yeni ortaya çıkan düflünce veya hareketler, ancak kendisin-
den önceki medeniyetin mirasını alıp hazmedebildi¤i sürece yeni bir
medeniyet ortaya çıkarabilme flansını yakalarlar. Çeviriler bilimsel ça-
l›flmaların geliflip ilerlemesine yardımcı olmufltur. Bu çal›flmaların
olumlu ve olumsuz yönleri de olmufltur. ‹slâm dünyasında X. asırda
görkemli bir medeniyet olarak ortaya çıkıflında Yunan, Hint ve Fars me-
deniyetinden yapılan çeviriler çok önemli bir etkiye sahip olmufltur.

Çevirilerin ilk olarak bafllad›¤› ve yo¤un çeviri faaliyetlerinin oldu-
¤u yer ‹spanya’dır. Çeviri hareketinin ‹spanya’da ve XII. asırda ba¤la-
masının anlafl›labilir bir nedeni vardır. Her fleyden önce, Avrupa halk-
ları içinde Müslümanlar uzun süre bir arada yaflayan ve onlarla yakın
münasebetler kuran ülke ‹spanyadır. ‹spanya ‹slâm’a karfl› olan yanl›fl
imajın yıkılmasında önemli rol oynam›fltır.

‹slâm medeniyetiyle Avrupa’nın en sa¤lam, en köklü, en genifl ve
uzun süreli iliflkisinin kuruldu¤u Endülüs köprüsünün vazgeçilmez
unsurlardan birisi Yahudi mütercimlerdir. Avrupa Yahudi mütercim-
ler sayesinde ‹slâm bilim ve medeniyetini tanıma imkânı elde etmifl-
tir. Avrupa’da XII. yüzyılda, bizzat Papaların ve Hıristiyanların teflvik
ve destekleriyle ‹slâm dünyasının bilimsel birikimi incelenmeye bafl-
lanm›fl ve ileri gelen rahiplerin öncülü¤ünde tercüme enstitüleri kurul-
mufltur.

‹lk çeviriler kutsal kitap çevirileriyle bafllam›fltır. Bunu takiben
Kur’an çevirisi yap›lm›fltır. ‹slâm dünyasında çeviri faaliyetleri sekizin-
ci yüzyılda (754-775) Ba¤dat’ta Beytü’l-Hikme’de bafllayan çeviri fa-
aliyetleriyle Grek, ‹ran ve Hint kültürlerinden birçok eser Arapçaya
çevrilmifltir. ‹nsanlık tarihinde kalıcı tesirler bırakan tercüme faaliyeti
ilk defa, M.Ö III. asırda esir olarak Yunanistan’dan Roma’ya getirilen
ve orada Homeros’un Oddysseia’sını Yunancadan Latinceye tercüme
eden Livius Andronikus tarafından gerçeklefltirilmifltir.1

Tarihte en yo¤un tercüme hareketinin IX. yüzyılda Irakta, Abbasi-
ler döneminde bafllad›¤› görülür. Fetihler sebebiyle çok genifl bir saha-
ya yayılan Müslümanlar; Helenistik, ‹ran ve kısmen de Hint kültürleriy-
le karfl›laflm›fllar, bu kültüre karfl› büyük bir ilgi duymufllardır. Ayrıca

384 I Ö¤renci Sempozyumu

1 “Tercüme”, Türk Dil Ve Edebiyatı Ansiklopedisi, ‹stanbul, 1990, c8, s. 320.



bu farklı kültürler arasında ortaya çıkan bir takım sürtüflme ve tartıflma-
larda, Müslümanlar, kendi inanç ve düflüncelerini tutarlı bir flekilde sa-
vunmak ve onlara ‹slâm dininin güzelliklerini göstermek için bu kültür-
leri çok iyi tanımak zorundaydılar. Böylelikle, antik dünyanın bilinen il-
mi ve felsefi eserlerini Arapçaya çevirme ihtiyacı ortaya ç›km›fltır.
Özellikle halife Me’mun döneminde 830’da Ba¤dat’ta kurulan “Bey-
tü’l-Hikme” adlı tercüme ve yüksek seviyedeki ilmi araflt›rmaların
yapıld›¤› merkezler sayesinde tercüme faaliyetleri hem geliflmifl hem de
böylelikle bir hız kazlanm›fltır.2 Avrupa’da tercüme, XII. yüzyılda bur-
juva sınıfının öncülü¤üyle bafllam›flken; ‹slâm dünyasındaki tercüme fa-
aliyetleri, halifelerin yanı sıra sivil ve askeri erkân, tüccarlar ve çeflitli
okullar tarafından desteklenmiflti.3

Beytü’l-Hikme kuruluncaya kadar bu alandaki çal›flmalar bazı
flahısların, prens ve halifelerin özel merakı çerçevesinde bir asırdan faz-
la bir zaman için flahsi faaliyetler olarak devam etti. Bu alanda ilk tefleb-
büste bulunan Emevi prenslerinden Halid b. Yezid b. Muaviye’dir. Ha-
lid b. Yezid Mısır’dan gelen ve Yunancaya vakıf olan bazı insanlara tıp,
kimya ve astrolojiyle ilgili kitapları tercüme ettirmifltir.4 Emeviler döne-
minde yapılan çeviriler felsefi kaygılardan öte, daha çok pratik ihtiyaç-
ların karfl›lanmasına yönelikti. Bundan dolayı tıp, astronomi ve kimya
ilimleri ile ilgili metinler bu dönemde a¤›rl›ktaydı. Biryandan hüküm-
darların yabancı ilim adamlarını saraya daveti, di¤er yandan Müslüman-
ların bu ilimleri ö¤renmeye merakı ve yabancı ilim adamlarının bu ilim-
lere ait daha önce Süryanice, Yunanca hatta Kıptice ve di¤er dillerde
yaz›lm›fl olan eserleri Arapçaya çevrilmesiyle ‹slâm dünyasında giderek
hızlanacak olan bilimsel faaliyet bafllam›fltır.5

Araplar arasında müspet ilimlerden en çok bilineni tıp bilimiydi.
Ancak Arap yarımadasında tıp e¤itimi veren herhangi bir e¤itim merke-
zi yoktu. Hz. Peygamber döneminde yaflayan Haris b. Kelede, kendisi
Taifli olup ‹ran da bulunan Cündiflapur tıp merkezinde tahsil görmüfl
daha sonra da Hicaz’a dönmüfltür.
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Hz. Ömer döneminde Bizans’ın, ‹ran’ın ve Mısır’ın fethedilmesi
neticesinde buralardaki tıp e¤itim merkezleri ve eserler Müslümanların
eline geçmifl oldu. Hz. Ömer, ‹skenderiye’den ve Arifl’ten getirdi¤i ki-
tapları okutturmufltu. Hz. Ali de kendisine gelen bir Yunanlı ile tıbbi ko-
nularda görüfl al›flveri¤inde bulunmufltur. Fakat bu ilimlerin Müslüman-
lar arasında kabul görmesi için uzun bir hazırlık döneminin geçmesi ge-
rekmifltir. Bu dönemde geleneksel tıp anlay›fl› ve Hz. Peygamber’in tav-
siye ve ö¤ütleri toplumda hâkim olmufltur.

Yukarıda da belirtildi¤i gibi ‹ran’ın, Bizans’ın ve Mısır’ın fethedil-
mesi bu konudaki eserlerden, e¤itim merkezlerinden ve tabiplerden ya-
rarlanma imkânı sa¤lam›fltır. Emeviler döneminde sarayda genelde
Cündiflapur tıp merkezinde yetiflen tabiplere yer verilmifltir. Muavi-
ye’nin doktoru Ebu’l-Hakem, ‹bn Asal Haccac’ın doktoru Teyazuk ve
Abdülmelik b. Ebcer bunlardandır. Emeviler döneminde Cündiflapur,
yeni bafllayan tercüme hareketinin merkezi olmufltur. Emevi hükümdar-
ları Cündiflapur tıp merkezinin faaliyetlerini teflvik etmifller, oradan me-
zun olan ünlü hekimleri saraya alm›fllardır. Böylelikle ‹slâm tıbbının da
oluflmasına ve geliflmesinde rol alm›fllardır.

Bu ilimlerin tercüme yoluyla Arap-‹slâm Kültürü’ne girifllerinde iz-
ledikleri yola gelince ‹bn Nedim bu konuda bazen “Eski Stephan” ba-
zen de “Rahip Stephan” dedi¤i bir kifliden bahseder. Kimya ve di¤er sa-
natlarla ilgili eserleri Halid b. Yezid’e tafl›yan bu kifliydi. “O, Musul’da
yaflayan çok uzun ömürlü biriydi.”Cabir b. Hayyan da “Rahip Stephan”
denilen bu kiflinin “tedbir”le (Kimyasal çal›flma: de¤ersiz metallerin
altına dönüfltürülmesi) ilgili özel bir yöntemi oldu¤unu kaydeder. Cabir
b. Hayyan bu flahıs hakkında kendisine flu bilginin ulaflt›¤›nı söyler: “O,
ilmi Marinos’dan alm›fltır. Halid b. Yezid, Marinos’u bulmaları için
adamlar göndermifl ve onu Kudüs yolunda bulmufllardır.” Marinos öl-
dü¤ünde yerini Rahip Stephan alm›fltır. Cabir b. Hayyan bu Rahiple gö-
rüfltü¤ünü ve tedbirle ilgili yöntemini sordu¤unu, kendisinden flu cevabı
ald›¤›nı söyler: “O, üçlü hikmet Hermesinin yöntemidir.” Rahip Step-
han bu yöntemi o¤lu Tat’a (:Tout) gönderdi¤i bir mektupta açıklam›fltır.
Son olarak kimya ile ifltigaliyle tanınan Râzî’yi zikredebiliriz. Râzî, bu
konuda birçok kitap ve risale telif etmifltir. Cabir’den yani onun eserle-
rinden istifade etmifltir. ‹bn Nedim bununla ilgili flöyle der: “Râzî, sa-
natla (:kimya) ilgili eserlerinde sık sık flöyle derdi: ‘Hocamız Ebu Mu-
sa Câbir b. Hayyan dedi ki..” Gördü¤ünüz gibi zincirin halkaları
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arasında bir kopukluk yoktur: Râzî- Cabir b. Hayyân-Halid b. Yezid b.
Muâviye-Rahip Stephan, Marinos ve hocası vasıtasıyla ‹skenderiye’de-
ki Hermetik eserler.6

Bu flehzade (Halid b. Yezid), üç risalenin müellifi olup, bunlardan
birisinde Marianos ile konuflmalarını nakletmifl, di¤erinde ne flekilde
kimya çal›flt›¤›nı anlatmıfl, üçüncüsünde ise ö¤retmenleri tarafından
kullanılan anlafl›lması güç telmihleri belirtmifltir. Bu tıbbî ve ilmî çal›fl-
malar uzun zaman önce ‹ran’a geçmiflti. Fakat ‹skenderiye, bütün Eme-
vî devri boyunca bu türlü çal›flmaların bafllıca merkezi olarak flöhretini
muhafaza etti.7

Gutas’a göre de¤inmemiz gereken farklı bir bak›fl açısı: Suriye, Fi-
listin ve Mısır’daki ilk Arap fetihlerinden sonra Arap hükümdarlarının
ve kabilelerinin Yunanca konuflulan bölgelere girmesi, Emeviler döne-
mi boyunca hem yönetici gruplar arasında, hem de günlük yaflamda Yu-
nancadan Arapçaya çeviriyi kaçınılmaz kıldı. Emeviler fiam’daki ilk
dönemlerinde yönetimin süreklili¤ini sa¤layabilmek için Yunancayı ve
Yunanca bilen memurları muhafaza etmek zorundaydılar. ‹bn en-Ne-
dîm’in de belirtti¤i gibi, yönetim örgütünün (dîvân) Sercûn ibn Mansûr
er-Rûmî (yukarıda adı geçmiflti) ve o¤lu Mansûr gibi bürokratlar ta-
rafından ancak çok geç bir tarihte, Abdülmelik veya o¤lu Hiflâm döne-
minde (685-705 ve 724-43) Arapçaya çevrildi¤ini söyler.8

Divanların Arapçalaflt›rılması sadece idarî sahayı etkilemekle kal-
mayan önemli bir tarihi olaydı. Bu giriflim bir yönüyle aslen fliir ve hi-
tabet dili olan ve ‘atasözleri ve özdeyifller’gibi kalıp ifadelerden oluflan
Arapçayı zenginlefltirmifl ve onu ilmî bir medeniyet diline dönüfltürmüfl-
tür. Bir yönüyle de idarenin Arapçalaflt›rılması, sadece resmi devlet
kayıtlarının ve yazıflmaların Arapçalaflmasıyla kalmam›fl; divan kâtiple-
rinin de yani Arap-‹slâm devletinde idari iflleri yürüten yabancı teknok-
rat kadroların da Araplaflmasını sa¤lam›fltır. Divan kâtipleri olan Yu-
nanlar, Farslar ve di¤er milletlerden kifliler makam ve sosyal statülerini
koruyabilmek için Arapça ö¤renmek zorunda kalm›fllardır. Bu kimseler
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hiç kuflkusuz çocuklarına da devletin resmî dilini ö¤retmifllerdi. Bu da
Arap dilinin derlenmesi ve kurallara ba¤lanmasını sa¤layan gizli faktör-
lerden birisini oluflturmufltu. Sonuç olarak Arap dili ve ardından Arap-
‹slâm kültür mirası, idarenin Arapçalaflt›rılmasıyla iki alanda zenginlefl-
miflti: Bir yandan teknik kavramlar, terimler ve terkipler zenginleflirken
di¤er yandan kadrolar zenginleflmiflti. Hiç kuflkusuz bu iki hususun
Arapçanın ve kadroların Tedvin Asrı’na hazırlanmasında e¤it düzeyde
büyük katkıları olmufltur.9

Bunun d›fl›nda, yine Emevi yöneticilerinin ihtiyaçları do¤rultusun-
da yapılan çevirilere örnek olarak Yunanlı hükümdarlar için örnek dav-
ran›fllar yazını çerçevesinde çevrilen Aristoteles ile Büyük ‹skender
arasındaki yazıflmaları gösterebiliriz. Bu yazıflmalar Hiflâm’ın kâtibi Sa-
lim Ebu’l-’Alâ’nın deste¤iyle çevrilmiflti.

Emeviler zamanında Mervan b. el-Hakem’in emriyle Masercis, Ah-
ron’un Kunnafl adlı eserini Arapçaya çevirmiflti. Bu eserin tıp sahasında
Arapçaya tercüme edilen ilk eser oldu¤u söylenir. Bu eser otuz makale-
den oluflur. Masercis, bu esere iki makale daha ilave etmifltir.10

Netice olarak Emeviler dönemi Müslümanların be¤eri ilimlerde bir
hazırlık ve alt yapı oluflturma dönemidir. Fetihler sonucu ele geçen top-
raklardaki kurum ve kurulufllara zarar verilmedi¤i gibi onların çal›flma-
ları teflvik edilmifl, hatta alanlarında uzman olan pek çok kifli devlet bafl-
kanından ve saraydan çok yakın ilgi ve alaka görmüfltür. Ayrıca bu ilmi
çabaların yaygınlaflması yolunda çeflitli adımlar at›lm›fltır. Bu adımların
en güzel örne¤ini de Abbasiler döneminde Beytü’l-Hikme’de yapılan
çal›flmalarda görebiliriz.

Emevi hanedanının yıkılmasından sonra iktidara gelen Abbasiler de
tercüme faaliyetlerine destek vermifllerdir. Özellikle ikinci Halife Man-
sur (754-775) zamanında, ‹ran asıllı Abdullah ‹bnü’l-Mukaffa’(ö.758)
tarafından Aristoteles’in mantık ile ilgili olan Organon’unun ilk üç ki-
tabı (yani Kategoriler, Hermeneutica, Birinci Analitikler) ile bu esere
girifl olarak yaz›lm›fl olan Porfirus’un (232-305) ‹sagoji’si Farsça’dan
Arapça’ya tercüme edilmifltir. ‹bn Ebi Useybia’nın bildirdi¤ine göre
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Mansur rahatsızlanınca Corcis ‹bn Cibril ‹bn Bahtiflu kendisini tedavi
etmek üzere Cündiflapur’dan Ba¤dat’a davet edilmifl ve hükümdarın te-
davisinde baflar› gösterdi¤i gibi, Grekçe bazı kitapları da Arapçaya ter-
cüme etmifltir. 765 ve sonraki yıllarda, Bermeki vezirler ailesi ta-
rafından desteklenen saray çevresinde, Yunan biliminin bütün yönleri-
ne ilgi artm›fltır.11 Halife Mansur çevirilerin farklı ilimlerden olmasını
kendisi istemifltir. Yabancı dillerden Arapçaya Kelile ve Dimne ile
Sindhind gibi kitapları çevirten ilk halifeydi. Aristoteles’in mantık ve
di¤er konulardaki eserleri de çevrilmiflti… Ayrıca klasik Yunanca, Bi-
zans Yunancası, Pehlevice (Orta Farsça), Yeni Farsça ve Süryanice an-
tik kitaplar onun arzusuyla çevrilmiflti. (Çevrilen kitaplar) halka sunul-
mufl, onlar da bunları incelemifl, kendilerini ö¤renmeye adam›fllardı.”12

Me’mun dönemi, tercüme faaliyetlerinin en verimli geçti¤i dönemdir.
Me’mun, de¤iflik özellikleri flahsında toplayan bir halife idi. Küçüklü-
¤ünden itibaren kendisini ilmî konularda çok iyi yetifltirmifl, bunun so-
nucu olarak da birçok ilim dalında söz sahibi olmufltu. ‹bnü’t-Tiktaka,
Me’mun’un bu özelliklerinden bir kısmını flöyle sıralar: “Me’mun, ha-
lifelerin büyüklerinden ve devlet adamlarının akıllılarındandı. Memle-
ketinde onun birçok yenilikleri vardı. Bu açıdan o, halifeler içinde hik-
met ve felsefe ilimleri ile meflgul olan, kitaplarını temin eden ve Arap-
ça’ya tercüme edilmesini emrederek onları tanıtanların ilkidir. O Ökli-
des’i inceledi, hikmet ve felsefe ilimleriyle ilgilendi, tıpta söz sahibi ol-
du, hikmet ehlini kendisine yaklaflt›rdı.”13

Abbasi halifeleri içinde Me’mun, tercüme faaliyetine en çok önem
veren Abbasî halifesi olarak bilinir. Tercüme faaliyetinde Me’mun dö-
neminin ayrı ve önemli bir özelli¤i, felsefî eserlerin Arapçaya tercüme-
sinin bafllam›fl olmasıdır. Daha önceki halifeler döneminde müspet bi-
limlerle ilgili tercümeler yapılırken, ‘Me’mun niçin felsefî eserleri ter-
cüme hareketini bafllatm›fltı?’sorusuna cevap bulmaya çal›flalım:

‹bn Nedim’in, Me’mun’u felsefi eserleri tercümeye iten sebebi,
onun Aristo’yu rüyasında görmesine ba¤lamasına ra¤men, sebebi böy-
le bir olaya ba¤lama keyfiyeti pek inandırıcı görünmemektedir. Asıl se-
bepleri flöyle sıralamak mümkündür:
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Me’mun’un daha önce de anlatıld›¤› üzere ilme olan ilgisi.
Me’mun’un, bir yandan akılcı e¤ilim ve tutumu, di¤er yandan da dinî
metinlerin akıl ve muhakemenin icaplarıyla uygunluk içinde olmasını
savunan Mu’tezilî çevrenin fikir ve doktrinlerini benimsemesi, kendi tu-
tumunun haklıl›¤›n›eski Yunanlıların felsefî eserlerinde aramaya yönel-
mesi, Me’mun’un Merv’de Helenistik atmosferde e¤itim görmesi do-
layısıyla felsefeye ilgi duymufl olması… Yunan felsefesine ilgi duyan
ve ondan haberdar olan Me’mun, bu tür eserleri Arapçaya çevirterek il-
min istifadesine sunmayı düflünmüfl olmalıdır.14

Vasıl b. Atâ ve Amr b. Ubeyd ile bafllayan itizal hareketi (Mutezi-
le) gittikçe kuvvetlenmifl, halife Me’mun devrinden itibaren Abbasile-
rin resmî mezhebi haline gelmiflti.

Mutezile ekolünün ortaya çıkmasında, ilk mütercimlerin tercüme
ettikleri flekliyle ‹slâm kültürüne giren Yunan ilim ve felsefesinin hiz-
meti ve payı gerçekten büyük oldu. Mutezile ekolünün nazariyesini
kuran bilginlerin, Arapçılı¤ın ve ‹slâmiyet’in geliflip yayılmasında
hizmetleri büyük olmakla beraber, ‹slâmiyet içerisinde fitne çıkaran
tehlikeli tefrikacılar da, yine (Mutezile’den) mevalinin (Arap asıllı ol-
mayan Müslümanların) bu grubuna mensuptur.15 Mutezilenin benim-
sedi¤i, aklın nakil karfl›sında daha üstün bir de¤eri oldu¤u kanaatinin
zaruri sonucu, ‘kayıtsız flartsız fikir özgürlü¤ü’olması gerekirken bu-
nun tam aksi gerçekleflmiflti. ‹ktidar sahiplerinin teveccüh ve
yardımlarını temin eden mutezililerin ilk i¤i, herkesi kendi görüflleri-
ni kabule zorlama faaliyetine giriflmek oldu. Devlette vazife alacaklar
veya mevcut hizmetliler imtihana çekiliyor, itizal prensiplerini kabul
etmeyenler takibe u¤ruyorlardı. “Mihnet Devri” diye tanınan ve otuz
yıl kadar devam eden bu türlü davran›fllar halkta mezhep aleyhinde
genifl çapta bir cereyanın do¤masına sebep oldu. Mezhebe yapılan sis-
temli hücumlar yanında, mensupları aleyhindeki takibat sonunda git-
tikçe zayıflayan harekete, on birinci yüzyılda Melik fiah’ın veziri Ni-
zamülmülk son verdi. O devirden beri sistem olarak de¤il fakat genel
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fikir ve görüflleri, Eflariye ve Zeydiye mezheplerinde kısmen tadile
u¤ram›fl flekilde devam etmektedir.16

Kısaca Me’mun’un akılcı tutumu ve kelâmi e¤ilimleri, onun Yunan
ilim ve felsefesine olan ilgisini artırdı. Dolayısıyla Me’mun, takip etti-
¤i bu siyasetin ürünü olarak tercüme faaliyetine büyük önem verdi.

Me’mun, kendi döneminde faaliyeti zirveye ulaflan bir tercüme ve
araflt›rma enstitüsü olan ve aynı zamanda bir kütüphane fonksiyonu ic-
ra eden Beytü’l-Hikme’ye yerlefltirilmesi ve tercüme edilmesi amacıyla
felsefe, hendese, musiki ve tıp alanlarında yaz›lm›fl de¤erli eserleri ge-
tirmeleri için ‹stanbul’a heyetler gönderdi.

Yunan düflüncesine ait kitaplar önce Süryanice’ye, Süryanice’den
de genelde Hıristiyan olan mütercimler tarafından Arapça’ya ka-
zandırıldı. Ancak, Yunanca orijinallerinden direk Arapça’ya çeviriler
de gerçekleflmifltir.17

Halife el-Me’mun (813-833) yahut onun dan›flmanları, Yunan ilim-
lerinin bütün imparatorluk için önemini takdir etti ve genifl ölçüde ter-
cüme içini teflkilâtlandırdı. Kurulan bir enstitünün adı Daru’l-Hikme
(Hikmet evi) idi. Burada kitaplar tercüme edilir ve istinsah edilirdi. Ve
burada müracaat edilecek bir kütüphane tesis edilmiflti.18 Eski Cündifla-
pur Akademisi örnek alınarak kurulmufl olan Beytü’l-Hikme’deki asıl
faaliyet, felsefî ve çeflitli ilim dallarıyla ilgili kitapları tercüme etmeye
yönelikti. Bu amaçla Me’mun, Bizans ‹mparatoru ile yazıflarak, ondan
Bizans flehirlerindeki depolarda muhafaza edilen kitaplardan gönderil-
mesi için izin istemifl, imparatordan izin aldıktan sonra bir heyet gönde-
rerek kitapları getirtmiflti.

Me’mun; Yunanca, Süryanice, Farsça, Hintçe, yazılan eserler de
dâhil olmak üzere yabancı dillerde yaz›lm›fl olan ilmî kitapları toplama-
ya çaba sarf etmiflti. Toplanılan eserler Beytü’l-Hikme’de muhafaza
ediliyordu.
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Kütüphane fonksiyonunun yanı sıra Beytü’l-Hikme’de tercüme, is-
tinsah, okuma ve telif de yapılıyordu. Burada müstensihler, mütercim-
ler, yazarların ve okuyucuların ayrı ayrı yerleri vardı.

Beytü’l-Hikme’de bu faaliyetlerden baflka seminer ve konferans-
ların da düzenlendi¤i görülmektedir. Me’mun, her hafta düzenli olarak
burada böyle toplantılar yapm›fltır. Beytü’l-Hikme’de âlimler, felsefeci-
ler, tam anlamıyla bir hürriyet içerisinde çeflitli din ve mezheplerle ilgi-
li olarak münazaralar tertip etmifl ve tartıflm›fllardır.

Yukarıda bahsetti¤imiz fonksiyonları icra eden Beytü’l-Hikme “Sa-
hibu Beyti’l-Hikme” denilen bir müdür tarafından yönetiliyordu. Mese-
lâ, Sehl b. Hârun, Me’mun döneminde buranın yöneticisi, yani müdü-
rüydü.

Bir tercüme merkezi, halka açık bir kütüphane ve çeflitli ilmî faali-
yetlerin gerçeklefltirildi¤i bir kurum olan Beytü’l-Hikme, ‹slâm kültür
tarihi açısından son derece önemli bir fonksiyon icra etmifltir.19 Man-
sur’dan bafllayan ve Memun’dan itibaren ivme kazanan çeviri çal›flma-
ları, uzmanlık halini alm›fl ve kurumsallaflm›fltır. Grekçe kitapların
aslından ya da Süryani versiyonlarından tercümeler yapılması, IX. ve X.
yüzyıllarda yeni ve köklü bir bilginin geliflmesine kapı aralam›fltır.
Müslüman bilginler bilimsel çal›flmalarını bu çeviriler üzerinden
yaptılar. Bu harekette en etkin rolü felsefe, ilahiyat, ahlâk, tasavvuf, ta-
biat ve tıp konusunda tercümeler yapan Süryaniler ve Farslar üstlendi-
ler. Özellikle Süryanice kanalıyla ‹slâm dünyasına giren Yunan felsefe-
sinin bu co¤rafyada yayılmasında eme¤i geçen Mu’tezile düflünürleri de
bu kaynaktan önemli ölçüde beslendiler.

Mutezile’yi kendine özgü ekol haline getiren çeviri hareketidir ve
etkileflim sonucunda birisi metodolojik, di¤eri de bilgisel alanda olmak
üzere iki geliflme ortaya ç›km›fltır. Mu’tezile, ‹slâm dinini di¤er din ve
ideolojilere karfl› savunma konusunda naklî delilleri yeterli görmeyerek
aklî burhanlara gerek duymufl ve bu do¤rultuda mücadele vererek ken-
dilerine özgü bir metot gelifltirmifltir. Böylece onlar rasyonel oldu¤unu
ileri sürebilecekleri ve Kuran’a uygun oldu¤unu gösterebilecekleri bir
ö¤reti kurmaya yönelmifllerdir.
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Yabancı din ve kültürlere karfl› ‹slâm’ı savunma psikolojisiyle ha-
reket eden Mu’tezile, mücadelesinde çok güçlü rakiplerle karfl› karfl›ya
kalm›fltır. Ekol mensupları bu çerçevede Ehl-i Kitabla birlikte Seneviy-
ye (düalistler), Sümeniyye (Budizm), Maneviyye, Mecusiyye, mülhit fi-
lozoflar ve zındıklarla mücadele etmifltir. Mu’tezile’nin bu akımlarla
iliflki kurması, ‹slâm dinini düflünce platformunda savunma amacına yö-
nelikti. Mu’tezile, dini düflünce alanında akla büyük önem veren ve ak-
lî tartıflma metodunu ilk kullanan ekollerden biridir. Ekol mensuplarını
aklî istidlal ve düflünme tekni¤ine baflvurmaya; Irak kültür ortamında
yetiflmeleri dolayısıyla eski kültür ve medeniyetlerin etkisinde kalm›fl
olmaları, mensuplarının mevaliden olması, kendilerini yabancı din ve
kültürlere cevap verme zorunda hissetmeleri ve Yahudi ve Hıristiyan-
larla sürekli diyalog halinde olmaları ve eski felsefi görüfllere muttali ol-
maları gibi nedenler sevk etmifltir.

Me’mun’un bafllatt›¤› felsefî hareket, Yunan, ‹ran, Hint, Hıristiyan,
Yahudi kültür ve düflüncesiyle ilgili fikirleri ‹slâm muhitine tanıtmıfl ve
Ebû’l-Hüzeyl, Nazzam, Cahız, fiahham (ö.233/847), Cubba-
î gibi Mutezilelerin felsefî kitaplarını mütalaa etmelerini sa¤lam›fltır.
Böylece do¤ulu entelektüellere mantıkî düflünme metodu hâkim olma-
ya bafllam›fl, bu da esas etki ve uygulamasını Mutezile ekolünde göster-
mifltir. Süryanice, çeviri döneminin sonuna dek hep kullanılan bir köp-
rü dil görevi görmüfltür. Grek felsefesine ve filozoflarına ait yapıtları
tercüme ederek ‹slâm düflüncesine katkı sa¤layanların ço¤u Sürya-
ni’ydi. Süryani bilginlerin oluflturdu¤u kültürel ve bilimsel ortam, Mu-
tezile mensuplarının entelektüel gereksinimini karfl›layan önemli bir
kaynaktı. Bu anlamda önemli bir fonksiyon icra eden Beytü’l-Hikme
kurumu, Mutezile’nin ilgi oda¤ı ve bilgi edinme merkezi olmufltur.

Süryani bilginler ve dil olarak Süryanice, ‹slâm düflüncesindeki ter-
cüme faaliyetinde önemli bir konuma sahiptir. Ba¤dat’ın baflkent
yapılmasıyla flekillenen entelektüel ortam ve kentleflen toplumun ileri
düzeyde bir bilgiye duydu¤u gereksinim, genifl çaplı bir çeviri hareketi-
ne zemin hazırlam›fltır. Emevilerin son döneminde bireysel olarak bafl-
layan çeviriler, Abbasilerin ikinci halifesi Mansur’un bafllatt›¤› kurum-
sallaflma çerçevesinde Mehdi ve Harun Reflid döneminde hız kazlanm›fl
ve Me’mun döneminde üst düzeye ulaflm›fltır. Beytü’l-Hikme’nin kuru-
larak tercümenin devlet eliyle yapılması projesi, aynı zamanda Mutezi-
le’nin de sahiplendi¤i bir proje olmufltur.
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Abbasilerin ilk döneminde ferdi düzeyde iliflkiler görülse de, Mute-
zile’nin grup olarak iktidar çevrelerine yakınlaflması Harun Reflid döne-
minde Bermekîler arac›l›¤›yla gerçekleflmifltir. Me’mun döneminde ise
iliflkiler üst düzeye tafl›nmıfl ve Mutezile devletin resmi mezhebi olma
vasfını kazlanm›fltır. Bu durum, Mütevekkil’in hilafetine kadar sürmüfl-
tür. Tercüme faaliyeti de, iktidar ve iktidara yakın kimselerin himaye-
sinde gerçekleflti¤inden Mutezililer, bu süreçte Arapçaya çevrilen felse-
fi literatüre aflina olmufllardır. Allaf, Nazzam ve Cahız baflta olmak üze-
re bazı Mutezilelerin görüflleri ve yazdıkları eserler de bunu do¤rulayıcı
niteliktedir.

Dolayısıyla özellikle Süryanilerin etkin rol oynad›¤› çeviri eserler,
genelde ‹slâm düflüncesinin özelde Mutezilî düflüncenin geliflmesine
katkıda bulunmufltur. Mutezile, bilimsel bilginin üretilmesi ve bilginin
herhangi bir dine ve etnik yapıya özgü kılınamayaca¤› anlay›fl›yla hare-
ket etmifl ve Yunan felsefesinden, ‹slâm d›fl› dinlerden ve kültürlerden
yararlanmada bir sakınca görmemifltir. Ekol, görüfllerini ileri sürme ve
metodoloji oluflturma u¤raflında, Yunan felsefesinden metodik açıdan
ve bilgi boyutunda yararlanm›fltır.

Abbasilerin iktidara gelifliyle Müslümanlar Mezopotamya, Mısır,
Asur-Babil, Grek ve Hint medeniyetlerinin düflünsel ve bilimsel ürünle-
rinden istifade etmeye yönelmifllerdir. Müslümanlar kendi medeniyetle-
rini olufltururken baflka medeniyetlerin düflünsel, bilimsel ve kültürel bi-
rikimlerine kayıtsız kalmaları düflünülemezdi. Abbasiler döneminde ku-
rulan Beyt’ül-Hikme, medeniyetler arası tercüme faaliyetlerinin kurum-
sallaflt›¤› bir mekân oldu¤u aynı zamanda yüksek seviyeli bilimsel ve
düflünsel araflt›rmalar yap›lm›fltır. Bunların sonucunda Beyt’ül-Hikme,
tarihi sürecin ve insanl›¤›n mevcut birikimlerinden yararlanma düflün-
cesinin kurumsallaflmıfl vechesi olarak ortaya ç›km›fltır. Ancak Beyt’ül-
Hikme’nin önemi bununla sınırlı kalmam›fltır. Bilakis buradaki faaliyet-
ler daha sonraki yüzyıllarda büyük yankılar uyand›rm›fltır. Yunan felse-
fesi, ‹ran, Hint, Mezopotamya ve Mısır gibi köklü ilmi ve kültürel gele-
neklerin ‹slâm düflüncesine intikali neticesinde Müslümanların entelek-
tüel muhitinde yepyeni bir dönem aç›lm›fltır. Bu kurum ilk dönem kül-
tür tarihinde meydana gelen de¤iflmelerde merkezi rolü oynad›¤›na
inanılan olayların geçti¤i önemli bir mekândır. ‹slâm kültür ve medeni-
yetinin geliflim çizgisi dikkatle incelendi¤i zaman ‹slâm felsefesi ve bi-
limi alanındaki ilk ve özgün çal›flmalar bu dönemde öne sürülür. Halife
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Me’mun tarafından kurulan Beyt’ül-Hikme, sadece bir tercüme bürosu
de¤il, bir akademi ve kütüphane olarak da çal›flm›fl, bir tarafta söz ko-
nusu birikim Arapça’ya aktarılırken di¤er tarafta bilimsel araflt›rmalar
yürütülmüfltür. Bu tercüme faaliyetinin sadece o zamana kadar de¤il,
modern zamanlara kadar emsali görülmedik nitelik ve nicelikte oldu¤u
düflünülmektedir.

Baflgil, ‹slâm âlim ve filozoflarının Avrupa’ya etkisini eserinde:
“Eski Yunan ilim ve felsefesini Avrupa’ya tanıtan ve Rönesans’ın müj-
decisi rolü oynayan ‹slâm âlim ve filozofları olmufltur. Avrupa Aris-
to’yu, ‹bn-i Rüfld ve ‹bn-i Sina’dan ö¤renmifltir. Milâdın sekizinci
asrından on dördüncü asrın sonlarına kadar altı yüz sene süren yüksek
bir ‹slâm medeniyeti, ilim ve sanatı vardır ki çoklarımızca maalesef bi-
linmeyen bu parlak medeniyet, onuncu asırdan itibaren Fransa’ya ve Si-
cilya yolu ile ‹talya’ya akmıfl, Rönesans ve reform hareketlerinde bafl-
rolü oynam›fltır. Tıpta, matematikte, kozmografya ve astrolojide, hülâsa
müspet denilen ilimlerin hemen bütün kollarında garp dünyasının ho-
cası ‹slâm âlimleri olmufl; eski Yunanın ilim ve felsefe eserlerini Avru-
pa’ya, El Kindi, Fârabi, Fahreddin Razi, El Biruni ve ‹bn Rüfld gibi bü-
yük ‹slâm âlim ve filozofları tanıtm›fltır. Bu âlimlerin yüzlerce cilt tutan
eserleri Lâtinceye ve daha sonra muhtelif garp lisanlarına tercüme edi-
lerek üniversitelerde okutulmufltur. ‹bn-i Sina’nın meflhur Kitabü’fl- fii-
fa’sı Fransız Tıp Fakültelerinde on dokuzuncu asır bafllar›na kadar ay-
nen okutulmufltur.” diye aktarm›fltır.20
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5 OTURUM: MÜZAKERE

AR. GÖR. TUBA NUR UMUT

ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹
FELSEFE VE D‹N B‹L‹MLER‹ ANA B‹L‹M DALI

Saygıde¤er hocalarım, de¤erli arkadafllar! Öncelikle bu oturumun
bütün tebli¤cilerine teflekkür ediyorum. Keyifle dinledi¤imiz bir oturum
oldu. ‹lk tebli¤ Sezai Karakoç üzerineydi. Metin elime ulaflmad›¤› ve flu
anda dinlemek zorunda oldu¤um için öncelikle flunu söyleyeyim. Sezai
Karakoç’un edebiyattaki yerinden bafllayarak devam etti arkadaflımız.
Vurgulad›¤› hususları ve önemli hususları zikretti. Özellikle bence batı
ilminin elefltirisi daha do¤rusu batının ilmi Rönesans’tan sonraki süreç-
te özellikle aydınlanma ve sonrasında 19. yüzyılı esas alarak bakt›¤›mız
zaman mutlaklaflt›rmasından ve bilimin artık bir araç olmaktan çıkıp bir
amaç haline geldi¤i, ilmin artık putlaflt›rıld›¤› sürece ba¤lı elefltirilere
yer verdi. Bunlar gerçekten önemli ve hala dile getirilmesi gereken me-
seleler. Bilim-ahlak birli¤inden söz etti. Özellikle bilim ve epistemolo-
ji ile ahlakın ayrılmasının olumsuz sonuçlarını yaflad›¤›mız bu dönem-
de bu vurgunun yapılması gerçekten gerekiyor. Fizi¤in ötesine geçilme-
si yani bilimin fizikte kalmayıp fizik ötesine geçmesi konusu da önem-
liydi. Özellikle Sezai Karakoç’un baflka bir sınıflandırmasında iflte kara
medeniyet-ak medeniyet ayırımı yapt›¤› bölümlerde ‘ak medeniyet’ola-
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rak niteledi¤i medeniyetin; manevi ilimlere yani sofili¤i bırakıp ulvili-
¤e daha çok vurgu yapması, önem vermesi dolayısıyla sadece fiziki an-
lamda kalmayıp, metafizi¤e vurgu yapılması gerekti¤i ba¤lamında oku-
yabiliriz. Yine bilimin di¤er alanlarla ba¤lantısını göstermesi nok-
tasında bence önemliydi. Ölü bilgilerle zekâların harcanması, bu anlam-
da bizim ‹slâm gelene¤indeki bir hadisten de mülhem olarak faydasız il-
min de¤il de faydalı ilmin istenmesi noktasında önemli. Fakat daha son-
raki bölümlerde yapt›¤› e¤itim sistemleriyle alakalı elefltirileri ve bu
elefltiriyi aynı bafll›k altında toplarsak daha sistematik olur kanaatinde-
yim. Yine yazıyla ilgili elefltiriler mesela… Önce yer ald›¤› kültürle ba-
¤›n kopması, yazının de¤iflmesi daha sonra yazıyla ilgili elefltirileri tek-
rar baflka bir yer aldı. Onların da bir arada gösterilmesi daha sistemli
olur diye düflünüyorum. Bunun d›fl›nda bazı bafllardan sıyrılıp düflün-
mek gerekti¤ine de¤indi. Bu bafllar›n neler oldu¤u belki tebli¤de
yazıyordur, anlatımda de¤inilmemifltir. Onlara da biraz daha detaylı bir
flekilde yer verilmesi iyi olur kanaatindeyim. Teflekkür ediyorum.

‹kinci tebli¤ nasihatnamelerle alakalıydı. Tebli¤ hakikaten sistema-
tik bir flekilde hazırllanm›fltı. ak›fl ve takibi kolaydı. Bu ba¤lamda bizim
nasihatnameleri tanımıfl olduk. Özellikle Nabi’nin Hayriyye’si üzerine.
Arkadaflımızın tebli¤ metninde çok güzel alıntılar vardı. Onlara çok faz-
la yer veremedi zaman itibariyle ama hakikaten okumamız gereken me-
tinler oldu¤u kanaatindeyim. Çok güzeldi, etkileyiciydi bence. ‹ran’ın
edebiyata etkisine vurgu yaptı. Hakikaten dil-edebiyat birbiriyle ba¤-
lantılı olarak düflünülünce flu an biz “salât” yerine “namaz”, “savm” ye-
rine “oruç” diyorsak bu zaten bir flekilde ‹ran edebiyatının, kültürünün
bizim üzerimizdeki tesiri gösteriyor. Fakat benim merak etti¤im bir hu-
sus olarak eski ‹ran kültüründen alıntıların oldu¤u ve etkilenmelerin ol-
du¤undan bahsetti. Belki bu baflka araflt›rma konusu olabilir. ‹ran’ın
inançlarıyla alakalı, daha do¤rusu fiia inanç sisteminin bir aktarımı var
mı, ya da bir ayırım yaptılarsa kültürünü alıp, inanç ö¤retilerini bıraka-
rak mı yaptılar bunu? Onlara yer veriliyor mu, verilmiyor mu? Belki
rastlam›flsındır çal›flmanda, belki daha sonraki çal›flmanın konusu olabi-
lir. Bu belki zikredilebilecek bir husus. Bazı hurafelerin kayna¤›nı gör-
müfl olurduk bu manada. Bence yine önemliydi. Fakat biz genelde bu-
nu yapıyoruz. Hepimizin farkında olmadan yapt›¤›mız bir mesele var.
Bugünden bakarak geçmifli de¤erlendirmenin ortaya çıkard›¤› bazı so-
runlu ifadeler var. Mesela mevzu hadisler kulllanm›fltı ve bunların kay-
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naklarını göstermemiflti. Kaynakları göstermedi¤i için zayıf zannedile-
bilmiflti gibi. Hani kaynak göstermek, dipnot vermek o zaman var olan
bir fley miydi? Yani mesela sistemsiz bir e¤itim ortaya koydu ve ünifor-
masız bir sistemdi. Ya da dikkatimi çeken bir ifade din e¤itiminin ilke-
lerine uygun oldu¤unu söyleyebiliriz. Yani din e¤itiminin ilkelerine pa-
ralellik göstermektedir. Hani sanki Nabi’nin öyle bir kaygısı var mı,
yoksa ‘Hayriyye eserinde flu fluflu kulland›¤› metotlarda ya da kulland›-
¤› bu ifadelerde günümüzde bizim flu flekilde adlandırd›¤›mız metotların
örne¤i olarak kültürümüzde görebiliriz’fleklinde ifade daha mı uygun
olurdu diye düflünüyorum. Yine flöyle bir ifade vardı. ‹nformal e¤itimin
kapsamına girdi¤i, sonuç olarak ‹slâm gelene¤ine uyuflmayan bazı bil-
gilerin verilmesi… ‹slâm gelene¤iyle informal e¤itimi arasında bir ilifl-
ki var mıdır? Ya da formel bir e¤itim olsa gelene¤e uyuflmayan bilgiler
verilmekte midir? Yani bunların arasında belki bu flekilde korelâsyonun
kurulması ne kadar do¤ru olabilir? Belki onların üzerinde biraz düflün-
men gerekiyor. Son olarak dinin e¤itime katkıları dedik. Son paragrafta
yalnızca belli fleyler zikrettin. Onları biraz örneklerle gelifltirirsen tebli¤
metninin daha zengin olaca¤› kanaatindeyim. Birkaç hikâyeye atıf var
ama hikâyelerden bahsedilebilir ve iflaretlerin mesajı anlatılabilir. Gayet
güzel bir tebli¤ idi. Teflekkür ediyorum.

Son olarak Yunus Emre’yle ilgili tebli¤. bafll›k “Türkiye Cumhuri-
yeti Dönemi ‹slâm Ahlak Felsefesinde Yunus Emre’nin Yeri”. Sanıyo-
rum bafll›¤› sonradan de¤ifltirdin ya da e¤er bu flekilde ise zaten burada
bir problem olabilir. Türkiye Cumhuriyeti e¤itimine hiç yer verilmeden
bir flekilde sunulmufl oldu. Bendeki metin “‹slâm Ahlak Felsefesinde
Yunus Emre”. Tabii ki Yunus Emre, kültürümüzde çok önemli yeri olan
bir düflünür. Çok güzel düflüncelerine atıflar yapıldı. Çok de¤erli
katkılarda bulunuldu. Bu anlamda hepsi çok güzeldi. Fakat sistem
açısından biraz sıkıntılı buldu¤umu ifade etmeliyim. Daha sistemli ol-
saydı hem bir sistem kurgulanıp onun üzerine bafll›klar yerlefltirilseydi
daha güzel olurdu. Hem de bazı tahlillerin yapılması gerekiyor. Bu an-
lamda biraz daha metnin üzerine durulması gerekiyor diye düflünüyo-
rum. Öncelikle belki flundan bahsedilebilirdi. ‹slâm ahlak felsefesinde
hangi tür ahlaklar var. ‹flte bunlardan dini ahlak, bir iki cümlede ifade
edilebilirdi. Vahyi kaynak alan ahlak, felsefi ahlak, özellikle Aristocu
ahlaktan etkilenen düflünürlerin Farabi’nin ifadeleri vs. üçüncü olarak
tasavvufi ahlak diye bafll›klar oluflturup Yunus Emre’ninki nereye dahil
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oluyor. Tabii ki tasavvufi ahlakadır. Yunus Emre tasavvufi ahlakta ken-

di düflüncelerini nasıl ortaya koymufltur? Böyle ba¤lamak daha etkili

olurdu diye düflünüyorum. Çünkü tebli¤in bafl›nda Farabi’nin iflte bütün

amaçlar mutluluktur ve ahlak mutlulukla kesinlikle iliflkilidir. Bu ifade

‹slâm ahlakından ziyade mutluluk ahlakının ve zaten Farabi’nin kendi-

si savundu¤u ahlak da bu anlamda mutluluk ahlakı oldu¤u için mutlu-

luk gayesi üzerine savunan bir ahlak tanımıyla ba¤ladın. Ve en son li-

vechillah olmalı yani Yunus Emre için artık hiçbir fley önemli de¤il.

“Bana seni gerek seni” ifadesi livechillah kısmını ifade ediyor. Yalnız

bunların arasında sanki böyle bir çeliflki olufluyor gibi bir durum var.

Yine tebli¤in içerisinde çok fazla farklı konulara da yer verilmifl oldu.

Belki bunların hepsi ayrı bir çal›flma, tebli¤i konusuydu. Örne¤in; ‘‹s-

lâm filozoflarının tasavvufa bak›flı’. Yani aslında bu tebli¤in konusu de-

¤ildi bence. ‹flte ‹bn Miskeveyh’in tasavvuf elefltirisi ya da ‹bn Sina’nın

da aslında tasavvufa önem verdi¤ini söyleyebiliriz flu ifadelerinden. Ki

o ifadeleri zaten tasavvufi ahlaktan ziyade felsefi ahlak fikrindeydi. Bel-

ki bunlara dikkat çekilebilir. Mesela tasavvufi düflüncede kalbin yeridir.

Bir iki paragraf bundan bahsediyordu. Hani tebli¤in içeri¤inin haricine

bir anlamda çık›lm›fl oluyordu. Çünkü ahlakla ba¤lantısını daha sonra

kurmam›fl olduk. Yani belki öncelikle aflk ahlakında aflk düflüncesinden

bahsedildi ama aflk düflüncesinin ahlaka tesiri çok fazla zikredilmedi di-

ye düflünüyorum. Birkaç özellikle belirtmem gereken fley de var ama

zamanımız kısıtlı. Oturum sonrasında konuflup onların üzerinde belki

ayrıca durabiliriz. Tekrar hepinize emeklerinizden ötürü çok teflekkür

ediyorum. Beni dinledi¤iniz için de sizlere çok teflekkür ediyorum.

Hayırlı günler dilerim.

Hanife Büflra SUBAfiI

De¤erli katkılarından dolayı Sayın UMUT’a teflekkür ediyoruz.

‹kinci müzakerecimiz sayın Hilal SARGIN. Kendisi Ankara Üniversi-

tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ‹slâm Tarihi Anabilim Dalı yüksek lisans

ö¤rencisi. Sözü kendisine bırakıyorum.
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H‹LAL SARGIN

ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ SOSYAL B‹L‹MLER ENST‹TÜSÜ
‹SLÂM TAR‹H‹ ABD YÜKSEK L‹SANS Ö⁄RENC‹S‹

‹LAMER ‹SLÂM TAR‹H‹ ARAfiTIRMA GRUBU MEZUNU

Çok kıymetli hocalarım, de¤erli misafirler. Sizleri saygıyla se-
lamlıyorum. Hepiniz hofl geldiniz. Öncelikle ben ‹LAMER’in ‹slâm Ta-
rihi Araflt›rma Grubu ö¤rencisi olarak baflta Lütfi DO⁄AN hocama, da-
ha sonrasında da iki sene boyunca ve dört senelik lisans dönemi boyun-
ca bize çok büyük emekleri geçen, kendisini baba gibi gördü¤üm ve ha-
la da bizi desteklemeye devam eden Eyüp BAfi hocama çok teflekkür
ediyorum. Bu imkânlar bizim için gerçekten önemli. ‹nflallah kendisine
layık ö¤renciler oluruz.

‹lk olarak ben Samet TENG‹Z Bey’in ‹slâm’ın Musiki E¤itim-Ö¤-
retim Tarihi adlı tebli¤ini müzakere edece¤im, daha do¤rusu bazı tavsi-
yelerde bulunaca¤›m. Sayın TENG‹Z metninde musikiye ve ‹slâm mu-
sikisi çal›flmalarına genel bir girifl yapm›fl. Akabinde ise Osmanlı mede-
niyetinde musikinin e¤itim-ö¤retim tarihi hakkında bilgilendirmifl. Sa-
ray ve saray çevresinin müzik e¤itimini kurumsal düzeye tafl›yarak bir-
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çok e¤itim kurumunun açılmasına vesile oldu¤una de¤inerek bu bölüm-
deki alt bafll›klarda bu e¤itim kurumlarını vermifl. Bu bölümde verdi¤i
bilgileri çeflitli alıntılarla desteklemifl. Kendisini baflar›lı buldum. Veri-
len bilgiler o dönemin tarihine ve o dönemin isimlerine de yer verdi¤i
için tebli¤inin okunmasının çekicili¤ini artt›rm›fltır. ‹lk baflta söylemek
istedi¤im bir nokta daha vardı. O da kendisi tebli¤ini girifl, özet, özeti-
nin de ‹ngilizcesi fleklinde tam bir tebli¤ formatında yazarak gerçekten
güzel bir çal›flma yapm›fltır. Eksik olarak gördü¤üm bir nokta ise biraz-
da önemli eksiklik olarak gördü¤üm nokta: bafll›kla içeri¤in tam olarak
uyuflmad›¤› noktası. Nitekim bafll›kta ‹slâm’da musiki e¤itim-ö¤retim
tarihi isimlendirilmesi yap›lm›fl. Fakat metinde a¤›rl›klı olarak Osmanlı
döneminde musiki e¤itim-ö¤retimiyle ilgili bilgilere ulafltım. Bu nok-
tanın bir eksiklik oldu¤unu düflünüyorum. e¤er ki ‹slâm’ın do¤uflundan
itibaren musikinin geliflimine, daha sonra Emeviler ve Abbasiler döne-
mindeki bazı halifelerin musiki e¤itimine, çeflitli kaygılardan dolayı
sakladıklarına -bu kaygılar ki; ümmetin muhtemelen dini ödevlerini ih-
mal etmelerinden korkuyorlardı-bu gibi endiflelerden dolayı musikiye
izin verilmedi¤ine de¤inilebilirdi. Bunun d›fl›nda hangi halifelerin bunu
destekledi¤i, teflvik etti¤i bilgisi. Mesela ilk olarak Muaviye’nin o¤lu
Yezid ve kızı Atika döneminde bu gerçek anlamda tercih edilmifl bir
e¤itim. Hatta Atika’nin kaynaklarda ‘¤ına’yı ve türlerini ö¤renmekle
kalmayıp Mekke ve Medine’den gelen flarkıcılara bunun e¤itimini ver-
di¤i ve onları da bu konuyu destekledi¤ini görmekteyiz. Bu gibi bilgi-
lere yer verilebilirdi. Bir sonraki bilgide mesela Abbasiler döneminde
çok üst düzeye ulaflm›fl olan bu musiki e¤itiminin Farabi tarafından
eserlerinde bilimsel olarak sesin tanımının yapıld›¤›nı ve daha sonra
müzik aletlerini yapmak için ne gibi usuller gerekti¤i bilgilerine ulafl›-
labilirdi. Bunlara yer verilebilirdi. Daha detaylı örneklendirmelerde bu-
lunabilirdi. O zaman daha faydalı olurdu diye düflünüyorum. Bir di¤er
elefltirim de metnin herhangi bir sonuç ve de¤erlendirme olmaksızın
sonlandır›lm›fl olması. Bir toparlama paragrafına ihtiyaç duyulmak-
taydı. Sayın TENG‹Z’e yine son olarak tavsiye olarak söyleyebilece¤im
fley, baskıya verilmeden önce tespit etiflim bazı yazım hataları var. On-
ları düzelterek baskıya verirseniz çok daha sa¤l›klı olaca¤›nı düflünüyo-
rum. Kendisini tebrik ediyorum, teflekkür ediyorum tebli¤inden dolayı.

Hümeyra TET‹K’in tebli¤ine geçiyorum flimdi. Kendisi tebli¤in gi-
rifl bölümünde araflt›rmanın sınırını ve çerçevesini belirlemifl. Bu da
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okuyucunun metinde kendisini neler bekledi¤ini, ne gibi bilgiler ö¤re-
nece¤ini bilmesi açısından faydalı. Bunu baflar›lı buluyorum. Abbasiler
dönemine kadar gelen süreçte o döneme ait bilgilere yer vermesi faydalı
olmakla birlikte bazı kopuklukları barındırıyor içerisinde ve tekrarların
da çok fazla yapıld›¤›nı görmekteyiz. Konu biraz fazla da¤›lm›fl, fazla
bilgi karmaflası olmufl ve maalesef ki pek sistematik davranılmam›fl.
Çünkü tıp e¤itimi konusu, çeviri faaliyetleri hepsi iç içe girmifl. Ben bu-
rada belki alt bafll›klandırmaların yapılarak bunun daha sistematik hale
gelebilece¤ini düflünmekteyim. Son olarak da dedi¤im gibi bu tekrarla-
malardan kaçınılsaydı daha faydalı olurdu diye düflünüyorum. Bütün
tebli¤ci arkadafllarımı ve di¤er oturumlardaki tebli¤ci arkadafllarımı teb-
rik ediyorum. Emeklerinden dolayı da kendilerine teflekkür ediyorum.
Saygılar sunuyorum.

HAN‹FE BÜfiRÜ SUBAfiI

Sayın SARGIN’a müzakerelerinden dolayı teflekkürlerimizi sunu-
yoruz. Oturum akabinde aramızdan ayrılmak durumunda olan saygıde-
¤er hocamız Sayın Lütfi DO⁄AN’ı kürsüye davet ediyoruz.
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LÜTF‹ DO⁄AN

D‹YANET ‹fiLER‹ ESK‹ BAfiKANI
‹S‹LAY VAKFI MÜTEVELL‹ HEYET‹ BAfiKANI

Bismillahirrahmanirrahım.Elhamdülillahi Rabbi’l-âlemin. Vessala-
tu Vesselamü Alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alââlihi ve sahbihiecmaîn.
Kıymetli evladım baflkan ve arkadaflları, de¤erli hocalarımız, kıymetli
torunlarım, evlatlarım. Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin
üzerine olsun. Bu güzel toplantıda duydu¤um memnuniyeti lisanen ifa-
de etmekten acizim. Sizlerin her birinizin gösterdi¤iniz ilgi ve ayrıca
burada konularını hazırlayıp sizlere takdim eden arkadafllarınız hakika-
ten her türlü övgüye, takdire flayan. Sizleri yetifltiren ailelerinize, oku-
tan hocalarınıza, sizleri yetifltirmek için emek veren herkese, bu organi-
zasyonu gerçeklefltirenve sizlere imkan hazırlayan ‹LAMERAkademik
Koordinatörü Eyüp Bafl beye, ‹lahiyat Fakültesi dekanımız Prof. Dr. ‹s-
mail Hakkı Ünal beye ve beraberindeki arkadafllara çok teflekkür ediyo-
rum, hepinize takdirlerimi ifade diyorum. Burada dün konufltum ama
bugün de birkaç cümleyi siz kıymetli evlatlarıma arz etmeyi uygun gör-
düm. Gerçi flimdiki toplantıda bazı kardefllerimiz benim size ifade ede-
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ce¤im, hatırlatmak istedi¤im noktalara kısmen de¤indiler. Sonuç olarak
ben de bir daha hatırlataca¤›m. ‹nflallah yine zaman gelecek sizleri bu-
rada dinleyece¤iz. Hatırlataca¤›m konu flu: Kur’an-ı Kerim’de Allah
Teâlâ biz ‹slâm ümmetini övüyor. Nokta koyuyorum. Allah Teâlâ’nın
övgüsüne mazhar olmak dünyada da ahirette de en büyük mutluluktur.
Dünyayı da kazanmaktır, ahireti de kazanmaktır. Hâsılı çok flerefli, çok
de¤erli bir varlık oldu¤unun bu dünyada da vazifesini yaparak beklenen
mutlulu¤a erdi¤inin iflaretidir. Peki, niye bu ümmeti ediyor Cenabı Hak
‹slâm ümmeti. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak: “Siz insanl›¤›n iyili¤i için
yarat›lm›fl bir toplumsunuz, bir ümmetsiniz.” Bütün Müslümanlar, siz
insanl›¤›n iyili¤i için yarat›lm›fl, arz üzerine çıkar›lm›fl bir toplumsunuz.
“Çünkü siz iyilikleri yaflıyor, yaflatmaya çal›flıyor, telkin ediyor, ö¤reti-
yorsunuz. Kötülüklerden, çirkin ifllerden uzak kalıyorsunuz, insanların
hepsinin de uzak kalmasına hizmet ediyorsunuz. Onları aydınlatıp yan-
l›fllıklardan korumaya çal›flıyorsunuz.” Çünkü siz Allah’a Allah’ın em-
retti¤i flekilde iman etmifl bahtiyarsınız. Onun için sizleri ne kadar tak-
dir etsem az kıymetli evlatlarım. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve
sellemin de biz ‹slâm ümmetine, hepimize üç tane mübarek sözünü arz
ederek, bir de cumanızı tebrik ederek -‹stanbul’a gitme zaruriyetim
var.- sizlere baflar›lar dileyerek ayrılaca¤›mızı beyan etmek istiyorum.
Peygamber efendimizin huzuruna bir zat geliyor. “Ya Resulallah bana
nasihatte bulun” diyor. Efendimiz buyuruyor ki “ittegillahehaysüma-
künte…”. “Ey Allah’ın kulu nerede bulunursan, hangi flartlarda bulu-
nursan bulun Allah’ın buyruklarına saygılı ol. Allah’ın sevgisini ka-
zandıracak, gazabından seni koruyacak takvaya sarıl.” Yani takva bu
demektir. Allah’ın buyruklarına saygılı olmak, Allah’ın yasaktır dedik-
lerinden uzak durmak. ‹flte budur ki insan için de büyük lütuftur.
Kur’an-ı Kerim’de Allah Teâlâ bunları bu nitelikte olan insanları över.
Bismillahirrahmanirrahim “‹nnallaha yühibbü’l-müttakin”. ‹nflallah
Kur’an-ı Kerim’de bu ayetleri, süreleri ile birlikte bulur, ezberler, okur-
sunuz. Belki de birço¤unuzun ezberindedir. Resulullah yine nasihatte
bulundu. Aynı flahıs “Ya Resulallah yine bana bir ö¤ütte bulun, nasihat-
te bulun”. “ve etbi’is’seyyiete’l-hasenetetemhuha: Bir yanl›fllık, bir ek-
silifl, bir kusur, bir günah ifl, bir yanl›fllık yapt›¤›n zaman derhal güzel
bir ifl, sevaplı bir ifl, Allah’ın razı olaca¤› bir amel yap ki o güzel amel-
den hâsıl olacak sevap, o yanl›fllıktan do¤an günahı silsin, yok etsin.”
Biraz izah ederek ifade ediyorum yoksa hadisi flerif çok veciz, çok kısa.
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“Ya Resulallah bana yine nasihat” diye talepte bulunuyor. Ne mutlu o
insana ki onun o haline efendimiz bir cevap veriyor, 1400 küsur yıldır
insanlar, aramızda bu mübarek mekânda biz bunu dinliyoruz. “Ya Ra-
sulallah bana yine nasihatte bulun.” “Ve hâlikinnâsebihulukinhasen”
buyuruyor. (‹nsanlarla iyi ahlak, güzel ahlak sahibi olarak geçim yap,
yaflamayı böyle sürdür.) Kıymetli gençler, kıymetli evlatlarım. Bu ha-
dis-i flerifte müjdelenen esasların ö¤retmenleri sizler olacaksınız ve siz-
lersiniz. O itibarla sizi yetifltiren ana-babadan, sizlere bilgi tahsil etme
imkânı veren milli e¤itimimizde ve sizi yetifltiren hocalarımızdan Allah
razı olsun diye dua ediyorum. Ben ezberinde olmayan kıymetli evlat-
larım var da bu hadisi flerifi hafızalarına nakfletsinler diye hadis-i flerifi
oldu¤u gibi bir daha okuyorum. “‹ttekı’llahehaysümakünte ve etbiı’s-
seyyiete’l-hasenetetemhuha ve halıki’n-nasebihulukınhasen” (sadaka
Rasulillah fi mâkâl) ‹kinci bir hadis-i flerif okuyaca¤›m. O da flu: Resul-
ü Ekrem (sav) ümmetinden mühim bir cemaatin bulundu¤u bir sırada
onlara hitaben flöyle buyuruyor: “Teraktüfikümfley’eynilen tezıllu ma
temessektüm bihima kitabullah ve sünneti rasulihi” (sadaka Resulallah-
fi mâkâl) “Ey ümmetim, ben size iki esas bırakıyorum, iki fley bırakıyo-
rum. ‹ki önemli esas: Siz bunlara sımsıkı sarılıp, yani onlara uydu¤u-
nuz, riayet etti¤iniz sürece yolunuzu flaflırmazsınız. Bunlardan birincisi
Allah’ın kitabı olan Kur’an. ‹kincisi de Allah’ın resulünün sünnetidir.”
Yine siz de¤erli evlatlarım hepinizden Allah razı olsun. Burada bu ha-
kikatleri, bu esasları ö¤reniyorsunuz ve bu flerefli vazifenizi milletimi-
ze inflallah eda edeceksiniz. Eda edince de sadece ananızı, babanızı, ho-
calarınızın de¤il; ‹slâm ümmetinin hepsinin hayır dualarınızı kazana-
caksınız. Bunların hepsinin üzerinde inflallah Rabbimizin rızasını kaza-
nacaksınız. fiimdi bir üçüncü hadisi flerif daha okumak istiyorum
kıymetli evlatlarım. Niçin bunları seçtin diye sual hatırınıza gelecek.
Ama eminim ki cevabını hemen kendiniz vereceksiniz. Benim izahıma
gerek kalmayacak. Bir flahıs geliyor. “Ya Resulallah bana öyle bir nasi-
hatte, öyle bir ö¤ütte bulun ki sizden sonra daha baflkasından bir fley
sormaya ihtiyacım olmasın.” Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem bir
cümle buyuruyor: “La takleb” (Ey Allah’ın kulu sakın öfkelenme.) Ne
demek; sabırlı olacak, öfkelenmeyecek. Peki, öfkelenirse ne olur? Öf-
kelenirse insanın aklı sa¤l›klı hareket edemez, ilme göre hareket ede-
mez. Kendisinin zararına olur, etrafı da sıkıntılara sokar. fiimdi burada
flunu arz etmek isterim kıymetli evlatlarım. Dünyanın en mutlu, en bah-
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tiyar insanları bizleriz. Bizler derken bütün Müslümanlar. Ama efendi-
mizin bize tembih buyurdu¤u, uyard›¤› flu iki esasa saygılı oldu¤umuz,
riayet etti¤imiz ölçüde. Nedir o Allah’ın kitabı Kur’an, Allah’ın resulü-
nün sünneti. Bunlara uyduk mu ana-babamız bizlere dua eder, hoca-
larımız dua eder, komflularımız dua eder, milletimiz dua eder. Hatta dü-
flünen gayri Müslimler bile ‘ah flu Müslümanların tuttu¤u yolu biz de tu-
tup, biz de Müslüman olabilsek’diye gıpta eder, dua eder. Peki, bunlar
neyle bilinir? ‹limle bilinir. ‹lmin flerefini izah etmeye gerek yok. Hepi-
niz elhamdülillah en güzel flekilde biliyorsunuz ama ilmin flerefiyle il-
gili olarak Kur’an-ı Kerim’de siz de¤erli evlatlarıma bir hatıra olsun di-
ye bir ayeti kerimeyi hatırlatmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim
“flehidallahu ennahu la illahe illa huva ve’l-melaikatu ulül ilmi kaime-
tun bilkıst la ilahe illa hüvel azizül hâkim” sadakallahu’l azim. “Allah
flahit, Allah’ın melekleri de flahit. Ve kendilerine ilim ihsan eyleyen
kimselerde flahit ki Allah’tan baflka kulluk yapılacak, ibadet edilecek
hiçbir varlık yoktur.” Demek ki Allah Teâlâ ilim sahibi insanları övü-
yor. ‹lim sahibi insanlar flahadet ederler ki Allah’tan baflka ibadet edile-
cek bir varlık yok. Tek bir varlık var ibadete layık olan, o da Allah Teâ-
lâ. Bu evrenin sahibi, bu nizamı kuran, bizleri yaratan, bizleri
rızıklandıran, bizleri birbirimize tanıtan, bizi insan olma flerefine erdi-
ren Allah Teâlâ. Hatta öyle ki sadece küre-i arz de¤il; bütün varl›¤› biz
insanlar için yaratt›¤›nı Kur’an bize müjdeliyor. Bismillahirahmanirra-
him “Hüvellezi halaka leküm ma fil’ardı cemî’â.” Birincisi bu. Allah
öyle yüce bir varlık ki masivanın içindeki ve d›fl›ndakini sizin için ya-
rattı. Bir baflka ayette de “Gökleri, yerleri sizin arzunuza, sizin hizmeti-
nize, sizin mutlulu¤unuza Rabbiniz müsahhar kıldı, hazırladı.” Kıymet-
li evlatlarım. ‹flte onun için ne dedi¤imi hepiniz biliyorsunuz, hepiniz
benim düflündü¤ümden çok daha iyi uyguluyorsunuz. Allah razı olsun.
Dünyanın en mesut, en mutlu insanları biziz. Ne evimizde, ne mahalle-
mizde, ne flehrimizde, ne Türkiye’mizde, ne de ‹slâm dünyasında hiçbir
yerde münakaflaya, tartıflmaya, kırgınlı¤a, hak-hukuk ihlaline yer yok-
tur. Niçin? Çünkü biz müslümanız. Çünkü Allah bize flu gerçe¤i beyan
buyurdu. “Ey benim kullarım! ‹yiliklerde, takvada daima yardımlafl›n.
Birbirinize yardımcı olun. Ama düflmanlıkta, günah iflte asla birbirinize
yardım etmeyin.” fiimdi iyilikte, takvada yardımlafl›rsak günah, çirkin
günahlardan uzak duracak olursak Türkiye’miz dünyanın cenneti olur.
fiu mukaddes mekânlar müstesna Kâbe-i Muazzama, Medine-i Tahire
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ve Kuts-i flerif bunlar müstesna Türkiye dünyanın cenneti olur. Bu cen-
nette de insanlara yol gösterecek kimdir? Siz kıymetli evlatlarımsınız.
Onun için beflikten mezara kadar ilim tahsil eden müminler olarak he-
pimizin görevi bir. “Bismillahirrahmanirrahim. ‹lâ sebili rabbike bil
hikmeti ve’lmev’izetihasenativecadilhümbilletîhiyeahsen” sadakallahü-
lazim. Baflta efendimize hitap ama onun ümmeti olarak her birimizedir.
Aklı eren her birimizedir. “Sen insanları Rabbinin yoluna gerçek bilgiy-
le ve güzel ö¤ütler ile davet et. Karfl› duran, dinlemek istemeyen sizin-
le çarpıflmak isteyenlerle en güzel bir flekilde bir üslup ile tartıflmada bu-
lun.” Ben tekrar hepinize Allah’tan üstün baflar›lar diliyorum ve sizi ye-
tifltiren muhterem ailelerinize takdirlerimi, tebriklerimi ifade ediyor on-
lara da dua ediyorum. Bize bu okuma imkânlarını hazırlayan bu büyük
milletimize de dua ediyor, Canab-ı Hak’tan sizlere, bizlere, size hizmet
edenlere iki cihan mutlulu¤u nasip etmesini, onun yüce deryasından ni-
yaz ediyor, muhterem hocalarımıza sonsuz teflekkürlerimi beyan ile he-
pinizi Allah’a emanet ediyor, cumanız mübarek olsun diyorum. Esselâ-
müaleyküm ve rahmetullahi ve berekâtühü.

HAN‹FE BÜfiRA SUBAfiI

Kıymetli hocamıza de¤erli izahat, nasihat ve dualarından dolayı te-
flekkür ediyoruz ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Oturumun sonuna gelmifl
bulunmaktayız. Tebli¤ci arkadafllarımıza, müzakerecilere ve katılımla-
r›n›zdan dolayı siz de¤erli dinleyicilere teflekkür ederek beflinci oturu-
mu kapatıyorum.



ALTINCI OTURUM

Oturum Baflkanı: Mahmut Yusuf MAH‹TAPO⁄LU
1. fieyma USLU

Kelam ‹lminin Geliflimi ve Teflekkül Süreci

2. Fatma Zehra ÖZÇOBAN
Dini ‹limleri Yeniden Anlama Yöntemi: Hüseyin ATAY Örne¤i

3. Hümeyra BAYSAL
Siyer Ö¤retiminde Sâdeddin Taftazânî’nin Peygamber Tasavvuru
Etkisinin De¤erlendirilmesi

4. Masume KANAT
Emevî Dönemi Siyasî Geliflmelerin Kelamî Konu ve Oluflumlara 
Etkisi

5. Kübra ‹NAN
‹slâm’da ‹lim Ahlâkı ve Münâzara Âdâbı

6. Esmanur BEZEK
‹slâmî ‹limlerin Tedrisinde Mantık ‹lminin Yeri ve Önemi

Müzakere:
Ar. Gör. Mine DEM‹RB‹LEK
Ar. Gör. Muhammed ÇEL‹K
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Oturum Baflkanı

MAHMUT YUSUF MAH‹TAPO⁄LU

Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi 3. S›n›f
‹LAMER ‹slâm Hukuku Araflt›rma Grubu Ö¤rencisi

Kıymetli hocalarım, de¤erli konuklar. Hepimiz sempozyumun
ikinci gününde altıncı oturumuyla programımıza devam edi-
yoruz. Bu oturumda altı arkadaflımız bize tebli¤ini sunacaklar.
Ben oturum baflkanı Mahmut Yusuf MAH‹TAPO⁄LU. Anka-
ra Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi 3. Sınıf ö¤rencisi, aynı za-
manda ‹LAMER ‹slâm Hukuku araflt›rma grubu ö¤rencisiyim.
‹lk konuflmacımız fleyma USLU. Kendisi ‹stanbul Üniversite-
si ‹lahiyat Fakültesi 4.sınıf ö¤rencisi. Konusu ise “Kelam ‹l-
minin Geliflimi ve Teflekkül Süreci.” Buyurun Sayın USLU.



“KELAM ‹LM‹N‹N GEL‹fi‹M‹ VE TEfiEKKÜL SÜREC‹”

fiEYMA USLU

(‹STANBUL ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹ 4. SINIF Ö⁄RENC‹S‹)

Girifl

Kelam ilminin teflekkülünden önce ne oldu¤una de¤inelim. Daha
sonra teflekkülü çerçevesinde konusuna, amacına, önemine, kurulufluna
ve geliflimine de¤inmifl olaca¤›z.

“Kelam ilmi, fleriatın ve dini hükümlerin aslı, ‹slâm akaidindeki ka-
idelerin esası, “kelam” adını alan ve Müslümanları flüphecilik karanl›-
¤›ndan, vehim kötülü¤ünden kurtaran Tevhit ve Sıfat ilmidir.”1

Gazali; kelamı, ehl-i sünnet inancını koruyan ve ehl-i bid’atin elefl-
tirileri karfl›sında onu savunan bir ilim olarak görmüfltür.2 Ona göre, di-
nin temel esaslarıyla aklın ilkelerini ehl-i sünnet uzlaflt›rm›fltır.
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1 Taftazani, Kelam ‹lmi Ve ‹slâm Akaidi, Dar’ül-Kitap.

2 ‹slâm Ansiklopedisi, “Kelam” TDV Yayınları, Ankara, 2002,C.25, s. 196.



Zamanımızda geçerlili¤ini koruyan tanımı ise: “‹slâm dininin inan-
ca ve davran›fllara dair ilkelerini, naslardan hareketle belirleyen ve akli
yöntemlerle temellendirip destekleyen bir ilimdir.”

Bu ilme kelam d›fl›nda tevhit, usulüd-din, el fıkhul ekber, akaid, na-
zar ve istidlal gibi isimler verilmifl fakat kelam ilmi yaygınlık kazlan-
m›fltır.3 Bu adlandırmalar konusunda bir çok açıklamalar yap›lm›fltır.
Bu açıklamalara göre kelam denilmesinin sebepleri;

1. Kelamcılar itikadi konulardaki tartıflmalarında sözlerine “el ke-
lam fi keza ve keza” diye baflladıkları için, sık kullandıkları “ke-
lam” kelimesini, bu ilmin özel ismi haline getirmeleri,

2. Bu ilmin en meflhur ve tartıflmalı konusu “kelam meselesi” ve
“Allah’ın kelam sıfatı” olması,

3. fier’i meselelerin hakikati araflt›rılır ve hasımlar susturulurken bu
ilmin insana “kelam” yani konuflma gücü vermesi,

4. Ö¤renilmesi ve ö¤retilmesi farz olan ilimlerin ilkinin sadece ke-
lamla yani sözlü ö¤renilmesi,

5. Kelamın mahiyetinin, iki tarafın ortaya ataca¤› sözlerle anlafl›l-
ması, (Zira sadece okumakla anlafl›labilen ilimler de vardır.)

6. Kelamın, en çok ihtilaf edilen ve çekiflme konusu olan bir ilim ol-
ması sebebiyle muhaliflerin, kelama yani konuflmaya fliddetle ih-
tiyaç duymaları,

7. Kelamdaki delillerin kuvveti sayesinde sanki “Söz bu sözdür, bi-
linen di¤er sözler de¤il.” denilmifl olması,

8. Kelamın ço¤unun sem’i ve akli deliller tarafından desteklenen
kesin bilgilere dayanması sebebiyle kalbe en fazla tesir eden ilim
olmasıdır. Bunun için de yaralamak manasına gelen, “kelm” kö-
künden türetilen kelam ismi verilmifltir.

Tüm bu sebeplerden biri veya birkaçı dolayısıyla bu ilme kelam adı
verilmifltir. Bu hususa bütün kaynaklarda iflaret edilmektedir.4

Kelam ilminin konusuna bakt›¤›mızda ise öncelikle Allah’ın zatını
ve sıfatlarını görürüz. Aynı zamanda bütün iman esasları kelam ilminin
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konusunu teflkil etmektedir. ‹nanç esaslarıyla beraber zamanla “varlık”
ve “bilgi” konuları da kelamın konusuna dahil olmufltur. Sebebi ise,
inanç esaslarının ispatında bunlardan fayda sa¤lanmasıdır. Varl›¤›n, ke-
lamın konusuna dahil olmasıyla birlikte felsefe ve kelam arasında konu
birli¤i olmufltur fakat metot farklılı¤ı vardır. Buna, kelamın geliflimi ko-
nusunda de¤inece¤iz. Yani kelam ilmi, hem akıl kanunları hem de iman
kanunları baz alınarak uygullanm›fltır. Dinin akaide dair tüm merak edi-
len hususlarını “Edille-i Yakin” dedi¤imiz kitap, sünnet, icma ve kıyas
ile açıklamaya çal›flır.Bunu da hem akla hem de edille-i fler’iyyeye mü-
gayir olmaması için akıl ve delil birliktelili¤i ile yapar.

Kelam ilminin amacı ise, itikadi ilimleri ö¤renirken, akıl-delil bir-
liktelifli paralel yürütülerek ilmi yakine ulafl›rken, kiflileri, taklit çuku-
rundan kat’iyyetle bilme dedi¤imiz ilmi yakin zirvesine ulaflt›r-
maktır.Ayrıca delalette ısrarcı olan muannidin (küfürde ısrarcı) zümre-
sini ilzam edip gereken cevabı vermektir.

Bunlarla birlikte temel gaye, itikadi flüphelerden korunmak ve hak
yolda ilerlemek sureti ile saadet-i dareyne mazhariyettir.5

Çünkü bizim ‹slâmı hakkıyla yaflamamız için dıfl kabuk görünü-
münde olan iman-itikat kalemiz sa¤lam olmalı ki çekirde¤e zarar gel-
mesin. ‹tikatsiz amel madüm hükmündedir. O yüzden ebedi felahın
mümkün olması için tashihul itikat lazımdır.

Kelam ilminin 3 temel vazifesi vardır;

1. Dinin Temel ‹htiyaçlarını Belirlemek: Kur’an-ı Kerim (mukad-
des metni gere¤i) inanç konuları yanında siyasi, tarihi, toplumsal,
kültürel, fertsel, hukuksal, fıkıhsal birçok konuya yer vermifltir.
Bu konular içinde inanç konularını seçip toplamak için de din
alimlerinin çal›flmalarına ihtiyaç duyar.

2. Dini ‹naçları Açıklamak: Bunun için tefsir, tahlil ve ispat gerekir.
Örne¤in; “Allah birdir.” Sonucunu delillerden kabul ettikten son-
ra akli delillerle de bunu ispat etmeye çal›flır.

3. Dini ‹nançları Savunarak flüphelere Cevap Vermek: Dine karfl›
olan kimsenin yapt›¤› itiraz ve elefltiriler karfl›sında dini inançları
savunur.
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Kelam ilminin ortaya çıkıflına bakt›¤›mızda ise dakik olarak bir za-
man söylemek oldukça zordur. Hz Peygamber hayatta iken, Müslüman-
lar her türlü soru ve problemlerini bizzat ona dan›flarak çözüyordu.
Onun için de hadis, tefsir, kelam, tasavvuf gibi ilimler henüz oluflma-
m›fltı. Bu tür ilimler Hz. Peygamberin vefatıyla beraber gündeme gel-
mifltir. fiunu söylemek mümkündür ki hicri I. asrın II. yarısında Müslü-
manlar arasında cebir, ihtiyar, adalet gibi kelam konuları vardır.

Gerek devam eden cihatlar, gerek farklı sebeplerden dolayı olsun,
‹slâm dünyası birçok din, kültür, felsefe ve farklı gruplarla karfl›lafl-
m›fltır. Bu farklı din ve kültüre sahip olan insanların kendi düflünce tarz-
larıyla ‹slâm’a yönelmeleri, yine Hristiyan, Yahudi ve di¤er dinlere
mensup toplulukların Müslümanlarla beraber yaflamaları ve birbirleri-
nin inançlarını tanımaları, ayrıca ‹slâm dünyasında ‹slâm’a muhalif olan
bir grubun (Zeradige) ortaya çıkarak, Müslümanlarla tartıflma ve müca-
deleye girmeleri kelam ilminin teflekkülünün yapı tafllar›dır.6 Çünkü ke-
lam ilmi, insanları tefekküre ça¤ıran, körü körüne baflkalarını takip edip
izlemekten men eden, vehimdeki sorulara cevap veren ve muhalif mu-
hatabı susturan bir ilim olarak ortaya ç›km›fltır.

Bu çerçevede ilk ortaya çıkan Mutezile mezhebi, ‹slâm dinini fikri
açıdan dıfl güçlere karfl› savunmufl, mukabil fikirler üretmifltir. Fakat Se-
lefiler, yani Rasulullah ve ashabının yolunu hiç yorumsuz ve do¤rudan
do¤ruya takip eden muhafazakâr kısım, bu hareketi hofl karfl›lamam›fl
hatta bid’at olarak görmüfllerdir. Ve her ne kadar bu kelami telakkiler
yadırgansa da yabancı kültürün istilasına maruz kalma düflüncesiyle ge-
rekli de görülmüfltür.

Bundan iki asır sonra Ebu’l Hasen Efl’ari ve Ebu Mansur el- Matu-
ridi ortaya ç›km›fltır. ‹slâm’a karfl› olan zararlı faaliyetlerin önlenebilme-
si açısından, akaid alanında akla rol vermenin önemini vurgulam›fllar ve
kelam yöntemini kullanmanın kaçınılmaz oldu¤unu söylemifllerdir.7

Kelam ilmi, ‹slâma yönelik saldırılara bir silah alarak ortaya ç›km›fl
fakat müttefikleri arasında da yaralanmalar meydana gelmifltir. Kendi
savundukları görüflü aralarında reddedenler ortaya ç›km›fl, d›flardan ge-
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len zararlı düflünceleri önleyecekken bizzat zararlı düflünce ürettikleri
de olmufltur. Bu konuda kelam ilminde en çok Mutezileden bahsedilir.
Zira kelamın ilk Mutezile ile ortaya çıkmasıyla, ihtilaflı konuların ço¤u
da onunla ilgilidir. Bu ihtilafların do¤uflu ise, Mutezile reisi Vasıl bin
Ata’nın, Hasan Basri’nin ders halkasından ayrılması, büyük günah iflle-
yenin ne mü’min ne kâfir oldu¤unu anlatmaya ba¤laması, iman ile kü-
für arasında bir menzilin oldu¤unu kabul etmesi üzerine bafllam›fltır.
Böylelikle mezheplerin yayılması da ‘Üç kardefl Meselesi’ne kadar de-
vam etmifltir. “Üç kardefl Meselesi” denilen hadise, ‹slâm fikir ve itikad
tarihinde ilk defa ortaya çıkan, ilme ve akla dayalı ilk ihtilaftır. Zira da-
ha evvel fiii ve Hariciler tarafından çıkarılan ihtilaflar siyasete dayan-
maktadır.

“Üç kardefl Meselesi” flöyledir:

Ebu’l Hasen Efl’ari, hocası Ebu Ali Cübbai’ye sorar:

– 3 kardefl var. Birincisi ibadet halinde, ikincisi isyan ve günah için-
de, üçüncüsü de küçük yaflta öldü. Bunlar hakkında ne dersiniz?

– ‹lki mükâfat olarak cennete, ikincisi ceza olarak cehenneme gi-
rer. üçüncüsü ne ceza görür ne de mükâfat.

– Üçüncüsü “Ya Rabbi beni neden çocuk yaflta öldürdün de büyü-
yene kadar yaflatmadın? Büyüseydim, sana iman ve itaat eder,
böylece ben de cennete giderdim.” derse ona ne cevap verilir?

– Rab ona der ki; “ Ben haline bakarak flunu bildim. Büyüyene ka-
dar yaflasaydın günah iflleyecek bu sebeple cehenneme gidecek-
tin. Senin menfaat ve maslahatına en uygun olan senin küçükken
ölmendi.

– E¤er ikincisisi “Ya Rab beni neden küçükken öldürmedin? Öyle
yapsaydın, sana asi olmaz ve böylece cehenneme girmezdim.”
derse, Rab ne cevap verir?

Bu soru üzerine hocası flaflırır ve ona cevap veremez. Efl’ari de Mu-
tezile Mezhebinden ayrılır. O ve ona tabi olanlar, Mutezilenin yolunun
batıl oldu¤unu gösterme, hadislerde anlatılan hususların ve Ehl-i Sünnet
ve’l- Cemaat’in yürüdü¤ü yolun do¤ru oldu¤unu ispat etme i¤i ile mefl-
gul olurlar. Bundan dolayı da Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat adını alırlar.8
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Kelam ilminin geliflimini inceledi¤imizde, bafllang›cından itibaren
konusunda geliflmeler kaydeden de¤ifliklikler meydana gelmifltir. ‹slâm
dünyasında, bir taraftan ortaya çıkan ihtiyaç, di¤er taraftan Eski Yunan
düflüncesinden yapılan tercümelerle felsefenin de yayılmaya ba¤laması
karfl›sında, inanç konularıyla ilgilenen alimler, kelam disiplinine fikri
bir altyapı hazırlama konumuna gelmifllerdir.

Kelam ilminin konusu, fiilen var olan her fleyi (mevcut) kapsayacak
flekilde geniflletilmifltir.9 Ancak tabiattan söz ederken nassa bafllı kalm›fl
ve böylelikle akılla hareket eden felsefeden ayr›lm›fltır. Sonra tabiatı, ilk
var edili¤i ve sonu bakımından ele alm›fl, böylelikle de pozitif bilimden
ayr›lm›fltır.

Felsefenin ortaya çıkması karfl›sında, kelam ilmine yeniden çeki dü-
zen verme konusunda en büyük adımı Gazali atm›fltır.10

Gazali’ye kadar ehl-i sünnet kelamcıları, bid’at fırkalarıyla müca-
dele etmifl, Gazali ile birlikte ise, mücadelelerini filozoflara karfl› yürüt-
müfllerdir. Bu geliflmeler do¤rultusunda, kelamın konusu, “bilginin
alanına giren her fley” (malum) diye belirlenmifltir. Bu dönemden itiba-
ren kelam ilminde kullanılan deliller mantıkla irtibatlı olup, verilen hü-
kümlerle yapılan tanımların do¤ru olması bu sayede sa¤lanmak isten-
mifltir.11

Sonuç olarak, Kelam ‹lmi, konusu ve amacı itibariyle, ‹slâm Dini-
ni, farklı din, düflünce ve kültürlere karfl› savunmak için ortaya ç›km›fl,
her ne kadar kendi içinde zamanla gruplaflmalar meydana gelse de ge-
rekli olan menfaati sa¤lam›fltır.
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MAHMUT YUSUF MAH‹TAPO⁄LU

Bizde fleyma USLU’ya teflekkür ediyoruz. Süreye gösterdi¤i riayet-
ten dolayı da ayrıca teflekkür ediyoruz. ‹kinci konuflmacımız Fatma
Zehra ÖZÇOBAN. Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi 3.sınıf ö¤ren-
cisi. Konusu ise “Dini ‹limleri Yeniden Anlama Yöntemi: Hüseyin
ATAY Örne¤i”. Buyurun Sayın ÖZÇOBAN.
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“D‹N‹ ‹L‹MLER‹ YEN‹DEN ANLAMA YÖNTEM‹:

HÜSEY‹N ATAY ÖRNE⁄‹”

FATMA ZEHRA ÖZÇOBAN

(ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹ 3. SINIF Ö⁄RENC‹S‹)

Girifl

‹nsan, de¤er farkındal›flına sahip bir varlıktır. Onu di¤er canlılardan
ayrı bir konuma yükselten yegâne sâik de¤eri bilmek, farkındal›flına
ulaflmak ve onu üretmektir. Bu gayret elbette kendisine verilen akıl
araçsalı ile sa¤lanacaktır. Bu aracın da tek yolu anlamaktır. Dolayısıyla
“anlam” meselesi hayati bir konumda bulunmaktadır. Her ne kadar an-
lam faaliyetinin yaflı insanla bafllam›flsa da bu alanın bilim konusu ol-
ması ancak 20.yüzyıla kalm›fltır.

Dil ve anlam üzerine ilk çal›flmaları bafllatan ‹sviçreli dilbilimci
Ferdinand da Saussure’dur.19.yüzyılın ortalarına do¤ru da anlambilim
kendi ba¤›na bir alan oluflturmufltur.1
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Anlambilim ya da di¤er adıyla semantik, Prof. Dr. T. Izutsu’nun da
belirtti¤i gibi içerisinde birçok yönü bulunduran bir karmafl›k bir
alandır. Bu konuda T. Izutsu flöyle bir tanımda bulunur: Semantik, bir
dili sadece konuflma ve düflünmenin bir aracı olarak de¤il, ondan daha
önemlisi, kendilerini çevreleyen dünyayı anlamanın ve yorumlamanın
bir aracı olarak kullanan insanların dünya görüflünü, en sonunda kav-
ramsal olarak anlayabilmek amacıyla o dilin anahtar terimleri üzerine
yapılan analitik bir çal›flmadır.2 Tanımdan da anlafl›ld›¤› üzere anlam
içinde hem hatibi, hem muhatabı, hem yaflanan kültürü, hem içinde bü-
yüdü¤ü çevreyi dikkate alarak ilerleyen bir yapı oluflturmaktadır. Do-
layısıyla bir meseleyi anlamak ancak bu kilit noktaları ince tahlil etmek-
le olabilecek bir ifltir. Tebli¤imizin bafllıca konusu olan ‹slâm’ı anlamak
da yine bu çerçeve ekseninde tart›fl›lmalıdır. ‹slâm gibi flümullü bir me-
sele ele alınırken dikkat edilmesi gereken yegâne noktalardan biri ‹s-
lâm’ın tek bafl›na bir olgu olmasından öte onun insanlarla etkileflime gi-
rerkenki be¤eri çabanın anlafl›lmaya çal›flılmasıdır. Ortada duran bu de-
¤er, insan ile anlam köprüsü üzerinde buluflacaktır. Bu köprünün ise
co¤rafi durumlara, zamana, insanların bilgi ve becerilerine göre
farklılık arz edece¤ini göz önünde bulundurursak, ‹slâm’ı anlama gibi
bir meselenin de ne kadar çetrefilli bir ifl oldu¤u ve muazzam bir gay-
retle ancak anlafl›labilece¤inin idrakine varabiliriz. Yöntem ise bafllı ba-
fl›na mütalaa edilmesi gereken bir konudur. Ortada anlafl›lmayı bekle-
yen bir mevzu var ise ve bu mevzu karfl›sında her insanın bir paradig-
maya sahip oldu¤u düflünülürse, elbette ki do¤ru olan bak›fl açısı da sor-
gulanacaktır. Burada yöntem sorunuyla karfl› karfl›ya kalmaktayız.

‹slâm kitabiyatı, Kur’an’ın sözel formundan metinsel forma ak-
tarılmasıyla bafllam›fltır. Dolayısıyla metin, anlamın ilk muharrik nok-
tasıdır. Anlam ise do¤ru ve yanl›¤› içinde barındıran bir yapıya sahip ol-
du¤undan do¤ru anlama yöntemi ise kurulmayı bekleyen bir iskelettir.
Hicri 2.ve 3.asırdan itibaren ‹slâm kitabıyatının sistematik bir flekle bü-
ründü¤ü dönemin ilim sahipleri, bir taraftan literatürü olufltururken di-
¤er taraftan da yöntemle ilgili kendilerince kurallar koymayı ihmal et-
memifllerdir. Bu minvalde bilinen en meflhur iki ekol olan Ehl-i Hadis
ve Ehl-i Rey taraftarları usule dair görüfllerini belirtmekten çekinme-
mifllerdir. ‹mam Ebu Hanife, Ehl-i Rey’i temsilen aklı ön planda tut-
mufl, ‹mam Ahmed b. Hanbel ise Ehl-i Hadis’i temsilen nakle akıldan
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daha çok vurguda bulunmufltur. Aklın ve naklin bir yöntem konusu ol-
du¤u dikkatten kaçmamalıdır. Bu iki temel yöntem üzerinden ‹slâm me-
deniyeti, asırlarca flekil almaya çal›flm›fltır.

Müslümanların en büyük handikabı yöntemlerin çatıflması üzerinde
olmufltur. ‹slâm, ilmi kendisinden farklı bir alan görmedi¤i ve yine ilmi
kendisinin anlafl›lmasında yegâne araç gördü¤ü için yöntem meselesi il-
mi olmakla birlikte bir de imani bir çerçeve ile tart›fl›lmak zorunda
kalınm›fltır. ‹manî boyutun için içerisine dâhil olması maalesef birçok
ilim adamını birbirine küstürmüfl veyahut birçok Müslümanın arasında
ttart›flmaya sebep olmufltur. Özellikle Kur’ânî hiçbir dayana¤ı olmayan
tekfir furyası bu ttart›flmaların sonucunda oluflmufltur.1400 yıllık bir
geçmifle sahip olan ‹slâm dini hala yöntem konusunda maalesef ilim sa-
hiplerinin bir ittifakını görememifltir.

‹lim yapısı gere¤i yerinde durmayan lineer bir özellik tafl›masına
ra¤men kendisini do¤ru kullanmayan insanların elinde dinamikli¤ini yi-
tirip, dura¤an bir hale bürünebilir. Müslümanların ilim tarihinde bunu
görmemiz mümkündür. ‹lmin dinamikli¤inin kaybedilmeye ba¤la-
masının tarihini kesin olarak söylemek güçtür. Zira bu durumun bir sü-
reç içinde oldu¤u gözden kaçırılmamalıdır. Fakat ‘yeniden anlama’bafl-
l›¤› altındaki ttart›flmaların daha çok Osmanlı devletinin gücünün
zayıflamasıyla birlikte daha da vurguland›¤›nı söylersek hata etmifl ol-
mayız. ‹lmin gücünün batı tarafından keflfedilmesiyle Müslüman dünya
sert bir kayaya çarpma hissiyle büyük bir sarsıntı geçirmifltir. Bu büyük
sorunun çözümü konusunda ilim sahiplerinin ilk yaptıkları ifl içinde bu-
lundukları durumu sorgulamak olmufl ve kendilerinin bu hale gelmesine
sebep olan sâikleri araflt›rmaya bafllam›fllardır. Yöntemler tekrar masaya
yatır›lm›fl ve sıcak ttart›flmalara tekrar dönülerek ilmi bir hareketlilik bafl
göstermifltir.19.yy da Cemaleddin Afgâni (ö.1897) ve arkadaflları bu ha-
reketlilli¤in en meflhur temsilcileri olmufllardır. Daha öncesinde fleyh
Veliyyullah Dehlevi(ö.1762)’yi zikretmek lazımdır. Yine Seyyid Ahmed
Han(ö.1898) sonrasında Muhammed Abduh(ö.1905) gibi âlimlerimiz
19.ve 20.yy âlimlerinin ça¤dafl düflünen ekolüne mensup idiler. fiair-fi-
lozof Muhammed ‹kbal(ö.1938) ve yine ilahiyat kürsülerinde meflhur
olan Fazlur Rahman islami ça¤dafl düflüncenin son yüzyıllardaki büyük
temsilcileri arasında zikredilmelidir. Yukarıda bahsi geçilen bu ilim sa-
hiplerinin en ortak yönleri yöntem üzerine konuflmaları olmufltur. ‹slâmı
anlamada do¤ru yöntemi kaleme aldıkları çeflitli kitaplarda, dergilerde,
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makalelerde tartıflm›fllar ayrıca konferanslarla da Müslüman dünyaya fi-
kirlerini yaymaya çal›flm›fllardır. Tüm bu tarihsel süreçten sonra tebli¤i-
mizin merkezinde bulunan islam mütefekkiri Hüseyin Atay’ın yöntemi-
ni konu alarak islamı do¤ru anlamayı tartıflaca¤›z.

Hüseyin Atay,1930’da Rize’nin ‹kizdere ilçesinde do¤du. ‹lk tahsi-
lini babası Hafız ‹smail Bey’den aldı ve onunla hafızl›¤›n›tamamladı.
Bir taraftan ilkokul ve ortaokulda formel e¤itimini alırken di¤er taraftan
da dini ilimlerini bir çok tanınmıfl yetkin hocadan tahsil etmeye devam
etmifltir.

Daha sonra Ba¤dat’a giderek orda liseyi bitirdi. Akabinde Ba¤dad
ilahiyat fakültesine girerek 1954’de bu fakülteyi birincilikle tamamladı.
Üniversite tahsilinden sonra tekrar Türkiye’ye dönüfl yaparak Ankara
‹lahiyat Fakültesi’nde ‹slâm Felsefesi alanına asistan olarak atandı.
Atay, islam felsefesi alanına yönelme nedenini flu flekilde açıklar:
Asırlar boyunca islam düflüncesinin donuklafl›p kalmasının islam dini
ile ba¤daflır bir tarafı bulunmad›¤›nı sezmifl olmam bende bu iste¤i
uyand›rm›fltır.”3Atay, doktara tezi olan “Kur’an’da ‹man Esaslarının
Tespit ve Müdaafası” meselesini Muhammet Tanci hocanın dan›flman-
l›¤›nda yürütür ve bu tezi çal›flmasının nedenini de flöyle açıklar: “‹slâm
dünyasının ilerlemesi, islamiyetin esaslarının iyi bilinmesi ile mümkün
olabilecektir. Zira islam dininin bir adı da “Hak Din” dir. O, zamana ve
mekâna bakmadan Hakk’ı alır, onu müdafaa eder ve hatta din edinir. Bu
sebeple islam dininin Kur’an’a göre esaslarını tespit etmek, bu esasların
Kur’an tarafından müdafasının nasıl yapıld›¤›nı, bunun için nasıl bir
metot takip edildi¤ini ortaya koymak gerekti¤ine inanıyorum.”4 Din ifl-
leri hakkında bugün bilen –bilmeyen herkesin konuflmasının çok büyük
sakıncalara yol açt›¤›nı belirten Atay, islamı do¤ru anlamanın en bafl
koflulunun Kur’an’ı iyi anlamak oldu¤unu savunur. Bugün Müslüman-
larının en büyük hatasını metot yanl›fllıflında bulan Atay, bu yanl›¤› flu
flekilde formülize etmifltir:

Hz. Peygamber zamanında bilgi ve hüküm kayna¤› iki idi: Va-
hiy(Kur’an) ve akıl. Bir mesele hakkında ayet varsa onu ortamın ve du-
rumun gere¤ine göre Hz.Peygamber uygulardı. e¤er ayet yoksa o husus-
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ta akılla, ifle çözüm getirir ve uygulardı. Böylece hem ayet hem de akıl,
dinin iki bilgi ve hüküm kayna¤› idi. Dört halife döneminde de bu min-
val üzere bir metot takip edilirken, daha sonra gelen Müslümanlar bu
metodu ihmal ettiler ve Kur’an - akıl ölçütlerinin yerine hadisi koyarak,
hadisi esas almaya baflladılar. Özellikle fitne ve kargaflaların artmasıyla
hadis uydurma›l› da had safhada ilerlemifl ve iki esas ölçüt(Kur’an-akıl)
tamamen ölçü, bilgi, hüküm kayna¤› olmaktan çıkar›lm›fltır.5Atay’a gö-
re metot yanl›fllı¤ı yerinde durmam›fl, hadis rivayetlerinin yerini mez-
hep imamlarının kemikleflen ictihadları alm›fltır. Tüm bunların netice-
sinde din deyince akla gelen ilk fley fıkıh olmufl oldu. Ortada din olarak
ne Kur’an, ne de akıl kaldı. Kur’an yaflayanların, canlıların fleriati ol-
maktan çıkarıldı ve ölülerin fleriatı oldu.

Atay, bu gibi temel paradigmaları belirttikten sonra islamı do¤ru
anlamanın metodik ilkelerini flöyle sıralar:

1) Amaç; ‹slâm e¤er bütün be¤eriyetin dini ise onu, di¤er tüm in-
sanların hepsini içine alacak flekilde anlamak ve görüfl açısını ona göre
genifl tutmak bir amaç olarak ele alınmalıdır.

2) ‹slâmı do¤ru anlamak için önce islamın ne oldu¤unun tarifi
yapılmalıdır. ‹slâm; Yüce Allah’ın Hz.Muhammed’e vahyetti¤i, bu ve
öteki dünyada insano¤lunu mutlulu¤a götüren bir nizam ayrıca insan-
ların yarat›l›flına uygun, her zaman ve her yerde yarat›l›fl kanunlarına
ters düflen bir karakterin tesirinde olmayan, herkesin kolayca uygulaya-
bilece¤i hüküm ve ilkelerden ibaret olan sonuç olarak iyi insan olma
projesidir.

3) Taklit: Müslümanların bir sıkıntı ve çıkmazda oldukları inkâr
edilemeyecek kadar açıktır. Müslümanlar, çıkmaza sürüklenmelerinin
sebeplerini anlamakta ve keflfekmekte iki zıt gruba bölünmüfllerdir. Bi-
rinci grup taklide yani geçmifl âlimlerin fikir ve içtihatlarının do¤rulu-
¤una ve do¤ru oldu¤u için de de¤ifltirilemeyece¤ine inanır. Onlara göre
tüm sorunlar, bu ictihadların aynen uygulanmasıyla çözülecektir. ‹kinci
grup ise taklidin tam karfl›sındadır. ‹slâmın devamlılı¤ı ve hayatiyeti bu
ikinci grubun zihniyetinin yayılmasındadır.

4) Din-Kültür: ‹slâm’da bir yenili¤in, yeni bir anlay›fl›n ortaya çıka-

422 I Ö¤renci Sempozyumu

5 Atay, ‹slâmı Yeniden Anlama, Atayy Yay., Nisan, Ankara 2013, s. 36.



bilmesi için dini kültürden ve hatta daha açık bir ifade ile dini, din kül-
türünden ayırmanın mecburiyeti kabul edilmelidir. Din, Kur’an ve onu
açıklayan hadiste anlatılan ilkeler, hükümler, buyruk ve yasaklardan
ibarettir. Kültür ise –din kültürü-, din namına konuflanların, dini kayna-
¤a dayanarak fikir beyan eden ve hüküm çıkaranların fikirleri ve sözle-
ridir. Dolayısıyla ilahi olanla be¤eri olan ayrılmalıdır. ‹lahi unsur zaman
ve mekân üstündeyken, insanî unsur zamana ve mekâna ba¤lıdır yani
de¤ifliklik arzeder. Hz.Peygamberin sözleri, içtihatları, sünnetleri ve za-
manlarında sahabenin ve özellikle dört halifenin söz ve ictihatları, mez-
hep kurmufl veya kurmam›fl imam ve müçtehitlerin, di¤er bütün alimle-
rin ileri sürdü¤ü fikirler, söyledikleri sözler ve yaptıkları içtihatlar hep
din kültürünü meydana getirir.

5) ‹ctihad: ‹ctihad, ilk iki nesildeki manasıyla aklı kullanmak ve ça-
l›fltırmaktır. Her türlü zihni çal›flmaya ictihad denilir. Bu manaya göre
müçtehit, fikir iflçisi demektir. ‹slâmda yenilenme ve canlanma içtihad
olmayınca gerçekleflmez. Fakat ictihadla ilgili iki önemli kaide vardır:
“‹ctihad, mülzim(baflkasını zorlayıcı)de¤ildir.” “‹ctihad, ictihadı boz-
maz.” Bu ikinci kaideye göre bir müctehid, ictihadına kendisinden bafl-
kasını uymaya zorlayamaz.6

Aklî Metot

Bu metodun temelinde olan muharrik noktası ‘akıl’dır. Atay’a göre
yeni bir anlayıfla ve bu anlay›fl›n yaygınlaflmasına ihtiyaç vardır. Bu hu-
susta takip edilecek yol aklı, akılcıların çıkard›¤› seviyeye çıkarmak ve
ona vermifl oldukları de¤eri vermektir. Peki ya akıl nedir? Yöntem bu
temel üzerine bina edilecekse evvela akıl mefhumunun içi doldurul-
malıdır. Zira aklın ne oldu¤u konusu yıllardır felsefe literatürlerinde ya
da teoloji kitaplarında tart›fl›lan bir mevzudur. Peki, Atay bu mefhumu
nasıl anlam›fltır? Kitablarını inceledi¤imizde cevabımızı buluyoruz.
Atay, aklı flöyle açıklamaktadır: “Aklın iki vazifesi vardır. Birinci vazi-
fesi anlamaktır. Aklın anlama aleti oldu¤u lafızcılar ve zahirîler(sözle-
rin sözlük manasına ba¤lı kalanlar) tarafından da kabul edilmektedir.
Fakat lafızıcıların ayrıld›¤› bir nokta vardır. O da aklı, lafızcıların sade-
ce bir anlama aleti olarak görmeleridir. Onlara göre akıl hüküm vere-
mez, hüküm çıkarır. Aklın ikinci görevi ve ifllevi ise müstakilen hüküm
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vermek, bilinenden bilinmeyeni elde etmek(istidlal) ve tahlil etmektir.
Akılcılar, aklın bu anlamında lafızcılardan ayrılırlar. Aklın müstakilen
hüküm vermesi meselesini biraz açalım. Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i fie-
rifler’in d›fl›nda kalan meselelerin hükmünü ö¤renmek için kaynak sa-
dece akıldır. Akıl bu hususta serbest ve müstakil kalmaktadır. ‹slâm, ak-
la bu salahiyeti ve hakkı vermifltir. Büyük imam ve müçtehitler de aklın
bu görevini ve ifllevini kabul etmifllerdir. Akıl, Kur’an ve hadisin d›fl›n-
da kalan meselelerde hüküm verirken kendine göre hareket eder ve hük-
münü verir. Bu metotlardan kıyası, istihsanı, kamu yararını ve örf- âde-
ti zikredebiliriz.”7

Aklın ifllevlerini anlatmakla ifle bafllayan Atay, daha sonrasında Ku-
ran’a dönerek, Kur’an ekseninde akletme meselesini vuzuha kavufltur-
maya çal›flır. Aklın Kur’an’da hep fiil halinde kullan›lm›fl olup isim ola-
rak kullanılmad›¤›nı belirten Atay, aklın isim olarak kullanıld›¤›nda, in-
sanda bulunan anlama, muhakeme etme ve ilim yapma gücü olarak
tanımland›¤›nı söyler. Daha sonra aklın etimolojik kökenine ait bilgiler
veren Atay, bu konuda flunları söylemektedir: “Arapçada ‘akl’kelimesi-
nin kök manası kötü söz ve davran›fltan kendini geri tutmaktır. Bunun
için akıl; cehaletin, bilmezli¤in karfl›tı ve insanın önce bilmedi¤i fleyi
bilmesi ve tanıması anlamına gelmifltir.8 Aklın fiil olarak kök manası;
tutmak, dizginlemek, deveye yular vurup onu tutmak, idare etmek ve
yönetmek demektir.9 Bu kök mananın maddi bir fleyde kullanılması eti-
molojik bakımdan olup, mana sonra manevi bir anlamda; afl›r› söz ve fi-
ilden insanı tutan, dizginleyen, onda mevcut bir güç anlamında kullan›l-
m›fltır.

‹nsanı ifllerinde ve sözlerinde dengeli ve muvazeneli tutan bu kuv-
vet aynı zamanda ifllerin ve sözlerin arasında iyi ve kötü olanlarını bir-
birinden ayırt eden, onlar hakkında iyi ve kötü hükmünü bildirip kötü-
lerinden sakındıran ve onları ifllemekten insanı geri tutan görevini yük-
lenmesi, tabiatının gere¤i olmufltur. Kur’an’da ‘akıl’kelimesinin fiil çe-
kimi halinde kullanılmasında aklın fiil halinde olması, çal›flması öneril-
mifltir. Kur’an, akıls›zl›¤› aklın çal›fltırılmaması manasında kullanarak,
aklını çal›fltıranları övmüfl ve çal›fltırmayanları yermifltir. Kur’an’ın da-
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vası fludur: Saf akıl çal›flt›¤› zaman mutlaka do¤ruyu bulur, yanl›¤› ve
do¤ruyu anlar ve do¤ruyu tercih eder.”10

‹lmî Metot

Akıl vurgusundan sonra di¤er bir metodu vurguluyor Atay: ‹lim. El-
betteki ilimden ne anlad›¤›nı belirterek meseleleri vuzuha kavuflturma-
ya devam ediyor. O’na göre ilim zihniyetinde en temel dayanak ilmi,
ilim için yapmaktır. ‹lim, ilim için olursa gerçek ilim olur ve do¤ruyu
gösterir. e¤er ilim bir gaye için olursa içine niyet ve kasıt karıflır ve il-
mi yönlendirir. Oysa ilmin bizzat kendisi yönlendirmelidir. ‹lmin her
türlü flartlandırmalardan kendisini soyutlaması gerekir ki mutlak ilim
haline gelmesini sa¤lasın. Kur’an’da bu ilme ça¤ırmaktadır. ‹flte islamın
ilme getirdi¤i ve zamanında uygulanan ve flimdi de Müslümanların dün-
yaya ö¤retmek durumunda olacakları yöntem bu olmalıdır. fiüphesiz
bunu yapabilmek için önce kendileri ilim yapmalı ve bu ilmi sırf ilim
yapmak için yapmalılar. Bu noktada ilim ve bilgiyi de birbirinden
ayırmakta fayda görüyorum. ‹lim, mutlaka kuvvetli delile dayanır, bilgi
ise malumata dayanır. Âlim ile malumat sahibi arasındaki fark da, ilim
ve bilgi arasındaki farklılıktan do¤maktadır.11

Tarihî Metot

flüphesiz meselelerin çözümünde tarihi süreci iyi anlamanın hayati
bir de¤eri vardır. ‹slâmı anlamada yeni bir yöntem arayıflının da bu du-
rumu gözardı etmesi mümkün gözükmemektedir. Hakikate tarihi de fla-
hit kılarak ilerlemek lazımdır. O halde islamın tarihi süreç içerisinde
nasıl farklı anlayıfllarla anlafl›lmaya çal›fl›ld›¤›nı ve bu anlayıflların do¤-
ru ve yanl›¤›nı Hüseyin Atay’ın penceresinden tahlil ederek bulmaya
çal›flalım. Atay’a göre islam dinine yeni bir anlayıfl ve yenilik getirme
noktasında her fleyi temelinden incelemeye imkân yoktur ama hangi
meseleleri incelemek gerekti¤ini günümüzün çözüm bekleyen problem-
leri ile tayin etmek mümkündür. Önemli olan, Müslümanların hayat-
larına tesir eden, onları engelleyen ve sıkıntı veren meselelerin çözümü-
dür. Bunları ikiye ayırmak lazımdır. Birincisi hakkında eskiden müçte-
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hitlerin içtihat ettikleri ve hüküm yürüttükleri meselelerdir. Bunlara es-
ki zamanda, o zamanın hayat flartlarına, bilgisine, ihtiyaçların durumu-
na göre hükümler verilmifltir.

Bugün karfl›mızdaki meseleye benzer bir mesele hakkında tarihte
belki böyle bir hüküm verilmifltir ama onu zamanımızda uygulamaya
imkân görülmemektedir. e¤er tarihteki o hükmü günümüze tatbik eder-
sek, hayat felce u¤rayacak veya birçok kimse zarar görecektir. Bu du-
rum karfl›sında, tarihî metoda göre bu hükmün ne zaman, kim ta-
rafından, kimin hakkında ve nerede, hangi gaye için verildi¤i incelenir.
Hüküm verildi¤i andan zamanımıza kadar geçirdi¤i geliflme ve yapt›¤›
tesir gözden geçirilir. Tatbikatının faydası ve zararı ö¤renilir, nerede ve
ne zaman hayatla uyum sa¤lamamaya bafllad›¤› tesbit edilir. Sonra da-
yand›¤› esas incelenir ve o esasa uygun bir hüküm olup olmad›¤› orta-
ya konur. Bundan sonra onun de¤iflmesine karar verilir, de¤iflikli¤i
yapılır yahut yapılmaz.

‹kincisi ise, eskiden olmam›fl, yeni vuku bulan olaylar ve yeniden
yeniye de¤iflen hayat flartları, yeni ihtiyaçlar, ortaya çıkan yeni fikirler
ve bunların sebep oldu¤u yeni hareket ve davran›fllardır. Ço¤alan nüfu-
sun yeni problemleri, ça¤dafl toplum ve devletin muhtaç oldu¤u yeni
müesseseler ve düzenlemeler gibi bir sürü ferdî ve ictima-
î münasebetler ve onların problemlerinin hepsi bütünüyle yeni fleylerdir.
Bunlar hakkında eskiden verilmifl bir hüküm de yoktur. ‹flte tüm bunla-
ra bir hüküm vermek lazımdır.12

Tarihi süreç içinde uygulanan hükümleri tekrar de¤erlendirmemi-
zin ve en do¤ru olan hükmün tekrar araflt›rılması gerekti¤ini böylece
tarihsel bir saplantıya düflmeden yeni bir hüküm vermekten korkma-
mamız gerekti¤ini söyleyen Atay, Müslüman dünyada bu durumun ter-
sine gitti¤i zamanlarında oldu¤unu vurguluyor. Ona göre Müslüman
dünyasında, on asırdan fazla bir zamandan beri fikir üretimi durmufl ve
zaman içinde fikir donuklu¤u ve düflünmenin yasaklı¤ı karfl›sında ça-
reler hep eski âlimlerin içtihatları içinde aranmaya devam etmifltir. Bu
bir gelenek halinde âlimlerin, devlet adamlarının ve halkın zihninde
öyle hâkim olmufl ki, baflka bir yolun olabilece¤ini düflünen olma-
m›fltır.
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Bütün bu anlatılanların neticesinde eskinin yanına yeniyi koymanın
yenilik olmayaca¤›nı bilmek gerekti¤ini söyler Atay. Bununla beraber
O, eskinin tamamen kaldırılıp yerine yenisinin konmasının da yenilen-
meyi gerçeklefltiremeyece¤ini savunur. Yenilik, öncelikle eskiyi hesaba
çekmek, tekrar de¤erlendirerek kalıcı olan ile de¤iflecek olanı tespit et-
mekle bafllar. Bunu yapmadan bir yenilemeden bahsetmek do¤ru olmaz.
Ayrıca büsbütün yeni fleyleri ve eskiden olmayan fleyleri alıp benimse-
mek, kabul etmek meselesinde tutulması gerekli olan yol, bunların mev-
cut olanla ba¤daflması, uyum sa¤laması ve yabancı kalmamasıdır. Hü-
lasa tarihî metot iki flekilde kullanılabilir: Biri zamanımızdaki bir mese-
leyi ele alarak maziye do¤ru onu götürüp asıl kayna¤›na kadar varıp in-
celemek.

di¤eri, meseleyi asıl bafllang›cından ele alarak, adım adım inceleye-
rek zamanımıza kadar onun oluflumunu araflt›rmak. Bu her iki durumun
uygulanması, Kur’an ve hadise dönmekle de açıklanabilir.13

‹ctihâdî Metot

‹slâmı do¤ru anlamanın bir yolu da Atay’a göre içtihad meselesini
iyi kavramaktan geçiyor. Ve bu durumu flöyle açıklamaya bafllıyor: ‹c-
tihat kelimesinin kökü ‘cehd’olup zorluk, meflakkat manalar tafl›r.
Ayrıce ‘cehd’herhangi bir i¤i incelerken zahmet çekmek, o anda elinden
gelen gücü sarf etmek anlamına gelir. Terim olarak ise, fler’i hükümler-
den birini anlamak, elde etmek için, daha fazlasını yapmaktan aciz ol-
du¤unu hissedecek surette, bütün gücü sarf etmeye ictihat14 ve bunu ya-
pan kimseye de müctehit denilir. ‹slâm hukukunun iki kayna¤› vardır:
Biri yazılı (fieriat: Kur’an, hadis); di¤eri yazısız olan akıl ilkeleri(‹cti-
hat) dır. ‹ctihadın islam hukukunun kayna¤› sayılması, Kur’an’a ve onu
yorumlayan Hz.Muhammed’e dayanır. Mademki, o bu dine elçidir, fle-
riatın nasıl elde edilece¤ini ve nasıl bilinece¤ini Kur’an ve onun ilk uy-
gulayıcısı ve tebli¤cisi bildirebilir. Öyle ise fleriatte olmayan hükümle-
rin nereden ve nasıl ö¤renilece¤ini de bildirme hakkı Kur’an’a ve onun
yorumcusuna aittir. O bunun için hem kendisi ictihat etmifl hem de sa-
habenin ictihat etmesine cevaz vermifl ve hatta kendisinin hazır bulun-
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du¤u olaylarda bile sahabeye hüküm vermesini teklif etmifl ve sahabe,
sizin yanınızda da mı, diye sorunca, Hz.Peygamber “Evet, benim
yanımda da. ‹sabet edersen bire on mükâfat, yanılırsan tek bir mükâfat
alırsın” buyurmufltur.15

Bugün Müslüman dünyanın kafasını karıfltıran bir mesele de Akıl-
Kur’an iliflkisidir. ‹slâmı do¤ru anlamak için de bu meselenin tahlili çok
büyük bir öneme sahiptir. Bu konuda Atay’ın fikirleri bize ufuk açacak
niteliktedir. Kur’an’ı do¤ru anlamak için ‘Kur’an araflt›rmaları’bafll›¤›
altında birçok eser kaleme alan Atay, akıl ve Kur’an iliflkisine burda da
de¤inmifltir. Atay’a göre, Kur’an her fleyden önce ilme ve düflünceye
önem verir. Getirdi¤i esasları ilme ve akli esaslara dayandırır. Bunun
anlamı fludur: Kur’an’ı ilmin ve aklın ilkelerine göre anlamak gerekir.
Akla, ilme ve mantı¤a aykırı gelen Kur’an’a da aykırı düfler. Bunun için
Kur’an, kendi ilke ve hükümlerinde çeliflki olmad›¤›nı açıkça ortaya ko-
yarak, herkesi aklını çal›fltırmaya, mantıklı ve tutarlı olmaya, sözünde,
içinde çeliflkiye ve tutarsızlı¤a düflmemeye ça¤ırır. Ayrıca Kur’an, il-
min, aklın ve düflüncenin tutarlılı¤ı sonucunda hurafelere, saçmalıklara,
dengesizliklere, aldatmacalara ve batıla sapılmamasını ister. Böylece
insanın onurunu korumayı hedefler.16

Görüldü¤ü üzere islamı do¤ru anlamada ilk baflvurulacak merci
Kur’an’dır. Bununla beraber Kur’an’ı anlamada yardımcı kaynak hadis-
lerdir. Hadislerin Kur’an’ı anlamada yerini belirlemek lazımdır. Atay,
bu konuyu da flöyle îzah etmektedir: “…Kur’an’ın anlafl›lmasına
yardımcı kaynak olarak hadisler de vardır. Yalnız, hadisler Hz.Peygam-
ber zamanında kaleme alınmam›fllar, a¤ızdan a¤ıza, ezberden nakledile-
rek rivayet edilmifller ve ölümünden sonra yüzyıla yakın bir zaman geç-
tikten sonra yazılmaya bafllanm›fltır. Bu yüzden Kur’an-ı Kerim gibi
flaflmaz, itiraz edilmez metinler de¤illerdir. Peygamberin sözü olsa bile
Kur’an ayarında sayılamazlar. Tarihsel sürece bakacak olıursak,
Hz.Peygamber’in vefatından henüz otuz yıl geçmeden Müslümanlar
arasında çeflitli sebeplerle ihtilaflar, ayrılıklar ortaya çıktı. Her bir grup
kendini daha iyi Müslüman gösterip halkı kendi tarafına çekmek için
hadisler uydurup onları Hz.Muhammed’e isnat etmeye baflladılar.
Gruplar ço¤aldıkça uydurma sözler de ço¤aldı ve böylece sa¤lam hadis-
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lerle karıfltı. ‹lk defa ‹mam Azam Ebu Hanife(ö.150h.) sa¤lam ve uy-
durma hadislerin birbirinden ayrılması üzerinde ciddiyetle durdu. Daha
sonra büyük hadis âlimi ‹mam Buhari(ö.256h.) bu konu üzerine ömrü-
nü vererek altı yüz bin hadisten yedi bin tanesini seçti ve “Sahih”adlı ki-
tabına aldı. Buna ra¤men, Buhari’nin “Sahih”adlı kitabında da uydurma
hadisler vardır… Bu sebeple bir hadis için “Buhari’nin Sahih’inde
vardır” demek “Hz.Peygamberin sözüdür” demek de¤ildir.17

Zaman Açmazı

Atay, yöntem meselesine birçok kitabında yer vermifltir. Kur’an
Araflt›rmaları serisinde yöntem konusuna farklı bölümlerde tekrar tek-
rar de¤inmektedir. Böylece Atay, do¤ru anlamanın do¤ru yöntemi kav-
ramakla elde edilebilece¤inin mesajını vermektedir. Müslümanların di-
¤er bir handikabının zaman konusunda oldu¤unu vurgulayan Atay, bu
konuda flunları söylemektedir: “Zaman, inancı ve fikri kutsallaflt›rıyor.
Bir fikir üzerinden zaman geçince, fikir eskiyince kutsallık fluuru do¤u-
yor ve fikrin kutsallı¤ı gitgide yo¤unlafl›yor. Böylece eskiler, geçmiflte-
kiler manevi bir otoriteye büründürülerek topluma hâkim oluyorlar. Her
gelen nesil, geçmifli övüyor ve onu örnek almaya özeniyor, geçmiflte ya-
flayamamanın ezikli¤i, sıkıntısı ve endiflesi içinde huzuru kaçıyor. Fikir-
lerden çok flahıslar öne geçiyor. Müslümanlar geçmiflin kutsallı¤ına o
kadar çok inlanm›fllar ki, Müslümanl›¤› hep geçmiflte arıyorlar ve bi-
linçsizce Müslümanl›¤› tarih yapıyorlar. ‹slâmı, tarih içinde ele alanlar,
Müslümanların ne dediklerini, nasıl yafladıklarını ve ne yaptıklarını an-
layıp, anlatıyor ve ö¤retiyorlar. Bunların hepsi geçmifltir, tarih olmufl ve
ölmüfltür. O halde Müslümanlar ölü bir dini, geçmiflte oldu¤u gibi an-
latıyor ve ölü ile u¤raflıyorlar. Çünkü onlara göre geçmifl kutsaldır.

Onun anılması ibadettir ve yeterlidir.18 Burada kendi amacına de¤i-
nen Atay, bafl hedefinin Müslümanl›¤› günümüze getirmek ve yaflama
sokmak oldu¤unu söylüyor. O, islamı güncel olarak yaflamak ve yaflan-
masını sa¤lamak emelinde oldu¤unu belirtiyor. Bunun sonucunda asıl
yönteminin, geçmiflin kutsall›¤›n›reddedip onu örnek almaktan vazgeç-
me fleklinde oldu¤unu vurguluyor.

‹slâm Medeniyetinin Yap› Tafllar› IV I 429

17 Atay, Kur’an’a Göre Araflt›rmalar 1, s. 17-18.

18 Atay, Kur’an’a Göre Araflt›rmalar 2, Atayy Yay., Mart, Ankara 2013, s. 14.



Felsefenin Katkısı

Medeni tüm toplumların felsefeyle do¤rudan ya da dolaylı iliflkileri
olmufltur. Felsefenin, insan aklının tarihi olarak, medeniyetlerin flekil-
lenmesindeki yeri yadsınamaz. Atay da aynı flekilde felsefenin
katkısının büyük oldu¤unu vurgular. O, bu konuda flunları söylemifl-
tir:”…Felsefeye önem verilmesi ve felsefi düflüncenin gelifltirilmesi ge-
rekir… Filozofu olmayan millet, medeniyet kuramayaca¤› gibi filozofu
olmayan din de medeniyet kuramaz. Felsefe, düflünme sanatıdır. ‹slâm
düflünmeyi en büyük ibadet sayar. Baflkasının sözünü söylemek, tekrar-
lamak, ilim sayılmad›¤› gibi felsefe hiç de¤ildir. Felsefe sorgulama ile
bafllar. Bir millete ilmi metot ve felsefi tavır kazandırabilmek için
flartsız, ön yargısız, tam hürriyetle, peflin fikirli ve inançlı, ideolojist ol-
madan ilim için ilim yapmak, fikir üretmek üzere felsefe yapmak
lazımdır. Bizim koydu¤umuz formüle göre felsefe, kelam,
mantık(FKM) temel ilimler olarak okutulmalıdır. Felsefe, alternatif fi-
kir üretir. Felsefenin amacı aslında ilim sa¤lamaktır, bunun için di¤er
bilgi türlerini tart›¤›r, hesaba çeker, sorgular. Kelam ise felsefeden son-
ra gelir ve felsefeyi sorgular. Mantık ise fikirler, düflünceler, ilkeler, ön-
cüller arasındaki iliflkiyi kurar, de¤erlendirir ve derecelendirir; ara-
larında tutarlılı¤ı ve mantıklılı¤ı sa¤lar, onları çeliflkiden kurtarır.19

fiüphesiz Kur’an bütün meselelerin odak noktasında olan bir olgu-
dur. Kitabın do¤ru anlafl›lması birçok sorunun anlafl›lmasında kilit rol
oynamaktadır. Kur’an’ın do¤ru anlafl›lmasında gözden kaçmaması gere-
ken belli bafllı ilkeleri Atay’a göre maddelersek flunları söyleyebiliriz:”

1) Üslup; Kur’an’ın üslubu kendine hastır. Bir cümlenin veya cüm-
leci¤in içine de¤iflik konuları koyar ve onların ifadelerini di¤erleri ile
öyle ba¤dafltırır, öyle özenle birlefltirir ki, ifade bakımından birini di¤e-
rinden ayırmak güçleflir. ‹nsan bütün ifadeleri hem tek tek hem de bü-
tün olarak düflünmek ve anlamak durumunda kalır. Kur’an’ın bu üslu-
bunun bir sebebi de bir fikri, felsefi bir ilkeyi veya hukuki bir hükmü
ifade ederken, bu hükmün altındaki ahlaki bir davran›fl ve gayeyi aktar-
maktır.

2) Zaman ve Mekân: Ayetler kullanıldıkları yere göre, içlerinde ge-
çen kelime ve ifadelerin içerdikleri anlamlar d›fl›nda baflka bir fley de
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anlatır. Böyle bir toplumda zamana ve mekâna göre de¤iflik durumları
kapsayaca¤› gibi bütün insanlık toplumlarında da de¤iflik durumlara ce-
vap verebilecektir.

3) Durum; Kur’an vakaları, olguları ve onları meydana getiren or-
tamı tespit ediyor ve bir durum tespiti yapıyor. Bu, ortamın flartlarını se-
beplerini ve niteliklerini gösterir. Böylece nitelikli cüzi durumu genel-
lefltirmifl oluyor. Özel flahısları söz konusu etmeyip onların nitelikleri
üzerinde duruyor.

4) Sebepler: Ayetlerin gelifl sebepleri de ayetteki gerekçeleri ortaya
koyuyor. Bazen sebep, ayetle zikredilir ve hükmün sebebi gösterilmifl
olur, bazen de zikredilmez.

5) Dil Felsefesi; Kur’an’ın kelimelerinin etimolojisini ve dil felse-
fesini iyi bilmek gerekir. Bu, sebeple ilgilidir. ‹kincisi, cümle yapısını
da çok iyi bilmeye gerek vardır. Bu, sarf ilmi ile ilgilidir. Üçüncü ola-
rak belagatını yani normal manaya göre yapılan de¤ifliklikleri ve vurgu-
yu da iyi bilmeye ihtiyaç vardır. Bu da belagat ve hitabet ilmini ilgilen-
dirir. Bunların hepsi de semantik olarak adlandırılan ilmi gerektirir.

6) Kıssalar; Kur’an’daki kıssa ve misalleri birer piyes sahnesi gibi
inceleyerek anlamak, onların amaç ve hedeflerini ortaya koymak, bun-
ların e¤itimde ve iletiflimdeki önemini kavramak.

7) Nesh; Kur’an’da nesh olmad›¤›nı kabul ederek ayetler arasında-
ki iliflkileri ve bu ayetlerin kendi içlerinde tafl›dıkları mananın ne demek
oldu¤unu anlamak için ayeti aynı konu ile ilgili di¤er ayetlerle karfl›-
lafltırarak, mana vermeye dikkat etmek gerekir.20

Elçinin Rolü

flüphesiz islamı do¤ru anlamada Kur’an’ı do¤ru anlamanın yerini
Atay’ın fikirleriyle, yukarıda îzah etmeye çal›fltık. Bununla beraber
peygamberin konumu da islamı do¤ru anlamada Kur’an’dan daha afla¤›
kalmaz. Her semavi dinin bir peygamber anlay›fl› vardır. Tanrının do¤-
rudan insanlarla konuflmayaca¤› bilindi¤inden, Tanrı ile insan arasında
köprü görevinde olan peygamberler kilit bir noktada bulunmaktadır.
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Aynı flekilde islamın üç sacaya¤ı (Uluhiyyet, Nübüvvet, Mead)’ından
biri olan nübüvvet konusunda nice islam âlimlerinin fikir beyan etti¤i-
ni, yazdıkları kitapları vesilesiyle biliyoruz. Bu konuda Atay’ın da fikir-
lerini zikretmekte fayda mülahaza ediyoruz. Bu konuda Atay, flunları
söylüyor: “Kur’an-ı Kerim’in Allah’ın sözü oldu¤unu bize ilk olarak
Hz.Muhammed bildirmifltir. Sonra insan kendi bafl›na Kur’an’a baflvu-
rarak onun Allah’ın sözü oldu¤unu içeri¤inden ö¤renmifltir. Hz.Mu-
hammed’in peygamberli¤inin kanıtı Kur’an’dır. Kur’an, Hz.Muham-
med’e iki nitelik vermektedir:

Birincisi, Hz.Muhammed bir insandır. ‹nsanlık niteliklerinde bir ek-
sikli¤i ve üstünlü¤ü söz konusu de¤ildir. Bunu herkes görmüfl ve bil-
mifltir. Bu noktada Hz.Peygamberin görevinin iki yönlü oldu¤u zikre-
dilmelidir. Öncelikle Hz.Muhammed’in Allah’tan ald›¤› bilgiyi insanla-
ra ulaflt›rması ve bildirmesidir. Elbette bu görevi tam yapm›fl, ald›¤›
vahye bir fley katmadan ve ondan bir fley eksik etmeden insanlara ilet-
mifltir. Hz.Muhammed’in asıl görevi Allah’ın sözü olan Kur’an’ı tebli¤
etmesidir. Daha sonrasındaki görevi ise ald›¤› vahyin emirlerini uygu-
lamasıdır. Bunun öncelikli ve sonralıklı flartı Kur’an’daki emirlere ilk
uyanın kendi olması ve böylece baflkalarına örnek olmasıdır. Ayrıca flu-
nu belirtmeliyiz ki, Hz.Peygamber’in Kur’an’ı yorumlaması(hadis) ve
uygulaması(sünnet) kendi öznel yargılarına dayand›¤› için onlardan
kendisi sorumludur. Bunlar islam’ın be¤eri kayna¤›nı teflkil eder. Bun-
lar vahye dayanmad›¤›ndan bunlarda Hz.Muhammed kimi zaman yan›l-
m›fl olabilir. Bu noktada Hz.Peygamberin sözlerini do¤ru anlamanın
yöntemleri sıralanmalıdır:

a) Herhangi bir sözün Peygamber’in sözü olup olmad›¤› konusu çok
tart›fl›ldı ve tart›fl›lmaktadır. Bunun nedeni hadislerin Peygamberin ken-
di a¤zından yazılmad›¤› ve tespit edilmedi¤idir.

b) Bu sözlerin anlamları dil kurallarına(semantik) ve amaçlarına
ayrıca söylendikleri duruma göre incelenir, anlafl›lmaya çal›flılır.

c) Do¤ru ve yanl›fl olmalarının bilim açısından tart›fl›lması, iki ölçü-
te; akıl ve Kur’an’a göre olur. Uygulamaları açısından üç ölçüt beraber
kullanılır. Bunlar; akıl, Kur’an ve uygulanaca¤› duruma getirdi¤i çö-
zümdür.
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d) Hz.Peygamberin sözleri Kur’an-ı Kerim’den ayrıdır ve ara-
larındaki fark usuli’l-fıkh ilminde ortaya konmaktadır…21

Atay’ın kendi bak›fl açısıyla uygulad›¤› yöntem neticesinde genel
kabullere aykırı düflen birçok dini hüküm ortaya ç›km›fltır. Bunlardan
birkaç örnekle tebli¤imize son verece¤iz.

- Vakıa suresinin 77-80. ayetleri ile ilgili Kur’an-ı Kerim’in, Yüce
Allah katında bir kitap oldu¤u ve ona hiç kimsenin dokunup de¤ifltire-
meyece¤i, ancak meleklerin onu alıp peygamberlere getirebilece¤inin
anlatıld›¤› ve elimizdeki mushafla ilgili olarak cünüp ve abdestsizken
ona dokunulup dokunulamayaca¤›na dair bir hüküm ihtiva etmedi¤i gö-
rülür. Atay, bu ayetin maddi bir abdestlik haliyle ilgili olmad›¤›nı çeflit-
li delillendirmelerle kitabında izah etmeye çal›flm›fltır. Fakat küçük bir
hatırlatmada da bulunur: “Ancak Kur’an’ın kirli bir yere konması; kir-
li, tozlu, pis ve ya¤lı bir elle tutulması da do¤ru de¤ildir. Mesela abdest-
li bir kimsenin, abdestlidir diye kirli ve ya¤lı elleriyle Kur’an’ı tutması
onu kirletece¤inden dolayı uygun düflmez. Kur’an’ın okunması ö¤renil-
mesi ve tatbik edilmesi, ona en büyük saygıyı ifade eder. Bu da insanın
fırsat buldukça, her durumda onu ele alarak okuyup ö¤renmesi ile ger-
çekleflir.”22

-…Kur’an’ı okuyup anlamak bir ibadet oldu¤una göre, bunun se-
vabı ölülere gider mi? Sorusuna Atay’ın verdi¤i cevaba bakalım: “Gi-
dece¤ine inanıld›¤› için Kur’an hep ölüler için okunmufl ve bu bir gele-
nek haline gelmifltir. Öncelikle flunu söylemeliyiz ki, Kur’an’ı anlama-
dan okumanın sevabı yoktur. Anlayarak okumanın sevabı vardır ve iba-
det, anlayarak okumaktır. Bununla beraber ‹mam fiafii, Kur’an oku-
manın sevabının ölüye gitmeyece¤ine fetva vermifltir.23 Kur’an’ı anla-
madan okumadan sevabı olmayaca¤›na göre, okutup göndererek sevap
elde edilmiyor, demektir. Kur’an’ın anlafl›lmasına hiç önem vermeyen,
aldırıfl etmeyen bir kimseye, ölüsü için kuru kuru Kur’an’ın sözlerini
söylemenin sevabı olamayaca¤›nı çok iyi anlatmak gerekir.”

– Bir di¤er örnek kadınların seslerinin haram olup-olmad›¤› ile ilgi-
lidr. Bu konuda Atay, flunları söylemektedir: “Öyle Müslümanlar türe-
di ki, insanın aklına havsalasına sı¤mayan, dinin hiç tasvip etmedi¤i hu-
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rafeler üremekte ve uygulanmaktadır. ‹çli dıfllı dost ve komflusu olan iki
ailenin kadınları, büyük günah olur, dünya ve ahireti yıkılır düflüncesiy-
le ötekinin kocasının bulundu¤u yerde kocasına seslenemiyor. Oysa
aynı kadın telefonla aynı adamla konufluyor. Dahası var, bu kadınlar
çarfl›da, pazarda baflka erkeklerle gayet sert tartıflarak pazarlık yapabili-
yor. Bazı kifliler de misafir geldi¤i evin hanımı ile görüflür, konuflur, hâl
hatır sorar, fakat kendi karısını evine misafir getirdi¤i arkadaflına gös-
termez. O halde kendisi de arkadaflının karısı ile konuflmamalıdır. Bu
davran›fllar hep cehaletin eseridir. Kur’an-ı Kerim’de, “Ey Peygambe-
rin Hanımları! Sizler herhangi bir kadın gibi de¤ilsiniz. Allah’a saygılı
iseniz, kırıtarak konuflmayın, yoksa kalbi bozuk olan kimse ümide
kapılır; duru söz söyleyin.(Ahzap 33/32)” Bu ayette kadınların sesleri
de¤il ancak baya¤ı, adi ve tahrik edici söz söylemeleri yasakllanm›fltır.
Do¤ru, ciddi, flerefli ve tabii sesleriyle(maruf) konuflmaları emredilmifl-
tir. Kadınl›¤›n›pazarlayacak flekilde ses tonunu cezbedici bir flekilde al-
çaltıp konuflması içinde fitne fesat bulunanları kendisi de fesatçı oldu¤u
için yoldan çıkarabilir. Bundan da anlafl›lmalıdır ki, kadının sesi normal
biçimde yasak de¤ildir. Kur’an’daki tekabüliyet kuralına göre
kadınların sesleri ve ses tonları ile ilgili bu ayet, erkeklere de aittir.

Erkeklerin de baya¤ı ve adi sözlerle kadınları kıflkırtmaları ve
kandırmaları, zihinlerini çelmeleri yasakllanm›fltır. Onların da do¤ru
dürüst, ciddi ve tabii sesleri ile konuflmaları buradaki emrin gereflidir.24

MAHMUT YUSUF MAH‹TAPO⁄LU

Sunumundan dolayı sayın ÖZÇOBAN’a teflekkür ederiz. Altıncı
oturumumuzda üçüncü konuflmacımız Hümeyra BAYSAL. Kendisi
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ‹slâm Tarihi Anabilim
Dalı Yüksek Lisans Ö¤rencisi. ‹lahiyat Araflt›rmaları Merkezi ‹slâm Ta-
rihi Araflt›rma Grubu mezunu. Konusu ise “Siyer Ö¤retiminde Saded-
din Taftazani’nin Peygamber Tasavvuru Etkisinin De¤erlendirilmesi.”
Buyurun sayın BAYSAL.
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“S‹YER Ö⁄RET‹M‹NDE SÂDEDD‹N TAFTAZÂNÎN‹’N‹N

PEYGAMBER TASAVVURU ETK‹S‹N‹N

DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹”

HÜMEYRA BAYSAL

(ATATÜRK ÜN‹VERS‹TES‹ SOSYAL B‹L‹MLER ENST‹TÜSÜ 
‹SLÂM TAR‹H‹ ANAB‹L‹MDALI YÜKSEK L‹SANS Ö⁄RENC‹S‹

‹LAMER ‹SLÂM TAR‹H‹ ARAfiTIRMA GRUBU MEZUNU)

Girifl

Her fley için geçerlidir; bir fleyin gerçe¤i kaybolunca, imajı olufltu-
rulur. ‹flte, oluflturulan bu imaja da tasavvur denir. Müslümanların zih-
ninde oluflan peygamber tasavvurlarını merak edip araflt›rsak, birbirine
uymayan pek çok peygamber tasavvuru ile karfl›laflaca¤›mız muhak-
kaktır.1 Aynı flekilde klasik ve ça¤dafl dönem âlim ve araflt›r-
macılarımızın genellikle üç tür algı veya tasavvur içerisinde oldu¤u
söylenebilir:
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– Afl›r› yüceltmeci peygamber tasavvuru,
– ‹ndirgemeci peygamber tasavvuru,
– Kur’an’ın peygamberi.2

Bize miras bırakılan en eski kaynaklardan günümüze ulaflan bu bil-
gi birikiminin kısmen sahih oldu¤unu ancak her durumda sa¤l›klı olma-
d›¤›nı belirtmeliyiz. Belirli bir dönem popüler olan bir algı biçiminin
günümüzde de aynı flekilde yankı bulması imkansızdır. Ehl-i sünnet ve
Efl’arilik çizgisindeki Taftâzânî’nin dönemindeki etkisi günümüz arafl-
t›rmacıları tarafından da bazen hayretle karfl›lanmaktadır. Zira baflta
Arap Dili ve Edebiyatı olmak üzere Kelam, Tefsir, Hadis, Fıkıh Usûlü
ve Fıkıh sahalarında pek çok eserler vermifl olan Taftazânî’nin3 fierhu’l
Akâid’de sundu¤u peygamber algısı yeni bir yorum barındırmamak-
tadır. Taftâzânî’nin flerh’ul-Akâid’de yer alan Peygamber tasavvuru ve
siyer ö¤retimine etkisinin flefaat, mi’rac ve mucize konularından örnek-
lerle irdelenmesi hedefimizdir.

Sa’düddin Taftâzânî ve fierhu’l-Akâid

XIV. asrın en büyük alimlerinden biri olarak kabul edilen Taftâzâ-
nî, “Do¤u’da ilim onunla son buldu”, “Kendisinden sonra yerine kimse
geçemedi” iltifatına mazhar olan ender flahsiyetlerden biridir. Adı geçen
ifadelerin kaynaklarımızda bulunufl sebebi ise, XIII. asrın en büyük si-
yasi hadiselerinden biri olan Mo¤ol ‹stilası’ndan sonra Do¤u’da ilmi
hareketin çok büyük bir durgunlu¤a u¤raması, yüksek alimlerin kalma-
ması, ‹slâm ilim müesseselerinin sönmeye yüz tutmufl olmasıdır. Taftâ-
zânî iflte böyle bir dönemde yetiflmifltir.4

Kelâmda müteahhirîn dönemi Gazalî ile bafllar. di¤er ilimler için de
ayrı ayrı flahıslar ve tarihler mütekaddimîn-müteahhirîn sınırını teflkil
ederler. Fakat bütün ‹slâmî ilimler nazar-ı itibara alınırsa, Taftazânî’den
önceki ‹slâm alimlerine mütekaddimîn, sonrakilere müteahhirîn adı ve-
rilmektedir. Taftazânî ile ‹slâm fikir ve hayatının bir dönemi kaplanm›fl,
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2 ‹slâmo¤lu, Üç Muhammed, s. 14

3 H. Murat KUMBASAR, “Taftâzânî (H.722-792/M.1322-1390)’nin Eserleri”, Atatürk
Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 25, Erzurum, 2006, s. 150.

4 H. Murat KUMBASAR, “Taftâzânî (H.722-792/M.1322-1390)’nin Eserleri”, s. 150.



baflka bir dönemi aç›lm›fltır. ‹slâm düflüncesi Seyyid fierif Cürcânî ve
Taftazânî ile kelâm sahasında son sözünü söylemifltir.5

Asıl adı Sa’düddin Mesud b. Ömer olan müellif, H.722/1322
yılında Taftâzân kasabasında dünyaya gelmifl, 792/793 veya 797’de
Semerkand’da vefat etmifl, vasiyeti gere¤i Serahs’a nakledilmifltir. Taf-
tazân, Nesâ yakınlarında Horasan’ın büyük bir yerleflim yeridir.6 mefl-
hur Kelâm alimi Îcî’nin talebesi oldu¤u söylenir. Eserlerinin yıllarca
Osmanlı medreselerinde okutulması, Türk hükümdar ve beylerince
desteklenmifl olması ve Sa’dî’nin Bostân’ını Türkçe’ye tercüme etme-
si gibi hususlar onun Fars de¤il Türk ırkına mensubiyetini kuvvetlen-
dirmektedir.7

Taftazânî Hanefî ve fiafiî mezheplerine ait eserler verdi¤i içindir ki
kendisinin mezhebi hakkında görüfl birli¤i bulunmamaktadır.8 Taftazâ-
nî ile aynı ilim çevresine mensup olan ve kendisini elefltirmek üzere bir
eser yazıp ö¤rencileriyle polemi¤e giren Abdüllatîf el-Kirmânî onun
kendisini fıkıhta fiafi mezhebine uyan biri diye tanıtt›¤›nı ifade etmek-
tedir.9 Her iki amelî mezhep mensuplarınca hüsnükabul gören müellifin
itikâdî mezhebi noktasında da ihtilaf vardır. Bekir Topalo¤lu bu konu-
da, müellifin eserinde yeri geldikçe do¤rudan ve dolaylı bir flekilde Ma-
turidî görüflü çürütme gayreti tafl›d›¤›nı belirtmektedir. W. Montgomery
Watt ise, Ömer Nesefî’nin eseri Metnu’l-Akâid Maturidî yolunda
yazıld›¤› halde, Taftazânî’nin Maturidî görüfllerin hakim oldu¤u bir böl-
gede e¤itim görmesine ra¤men Efl’arî olarak kabul edilmesi ile flerh et-
ti¤i metindeki bazı hususlarda memnun olmad›¤›nı belirtmektedir.10 Sü-
leyman Uluda¤ bu memnuniyetsiz algının müellifin kelâmcı oluflunun
kendisine vermifl oldu¤u havadan ileri gelebilece¤ini düflünür ve flu so-
ruyu sorar: Taftazânî, Maturidî olarak bilinen Ömer Nesefî’nin eseri ye-
rine Efl’arî bir alimin eserini flerhetseydi acaba aynı fleyi yapmayacak
mıydı? Kısaca fierhu’l-Akâid dikkatle okundu¤u zaman, Taftazânî’nin
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5 Süleyman Uluda¤, Kelâm ‹lmi ve ‹slâm Akâidi-fierh’ul-Akâid, ‹stanbul: Dergâh Yayınları,
2013, s. 56.

6 H. Murat KUMBASAR, s. 151.

7 H. Murat KUMBASAR, s. 151.

8 Süleyman Uluda¤, s. 62. (W. Montgomery Watt, ‹slâmî Tetkikler, Ankara 1968.)

9 Süleyman Uluda¤, s. 62.

10 Süleyman Uluda¤, s. 62.



yeri ve sırası gelince Maturidîler kadar Efl’arîli¤e de muhalefet etti¤i gö-
rülür.11

Taftazânî’nin Horasan, Mâverâünnehir ve Hârizm bölgelerinde sü-
rekli yer de¤ifltirdi¤i, eserlerinin yazım tarihi ve yerleriyle ilgili
kayıtlardan anlafl›lmaktadır. Bazı eserlerinde iflaret etti¤i üzere Hârizm
gibi Mu’tezile mezhebinin canlıl›¤›n›korudu¤u, Semerkand gibi Mâtu-
rîdîli¤in ve Horasan gibi fiiîli¤in etkin oldu¤u bölgelerde yaflayıp farklı
mezhep ve e¤ilimlerle karfl›laflması onun düflüncesinin geliflip flekillen-
mesinde önemli katkılar sa¤lam›fltır.12

Necmüddin Ömer Nesefî ve Metnu’l-Akâid

Necmüddin Ömer b Muhammed Nesefî (öl. 537/1142) 468/1068’de
‹ran’daki Nesef (Nahfleb) flehrinde dünyaya gelir. Çok sayıda hocadan
ders ald›¤› ve 550 üstaddan hadis nakletti¤i belirtilir. Ebu’l-Yüsr el-Pez-
devî, Ebû’l-Muîn en-Nesefi hocalarından bazılarıdır. Keskin zekası ve
hadis ezberleri sebebiyle Müfti’s-sekaleyn ve Necmüddin lakabları ile
an›lm›fltır. Nesefî 537/1142 tarihinde Semerkant’ta vefat etmifltir.13

Metnu’l-Akâid veya Âkâidu’n-Nesefiyye (Dinî ve ‹slâmî Âkîdeler
Risâlesi) diye meflhur olan üç sayfalık küçücük bir risâlenin müellifi-
dir.14 Bu risâle ‹slâm akâidini ö¤retici bir tarzda özetlemesiyle meflhur
olmufltur. Hakkında yazılan pek çok flerh arasında en meflhuru Taftâzâ-
nî’ye ait olup bu flerh üzerine de pek çok hâfliye kaleme alınm›fltır.15

Bu küçük risâlenin Nesefî’ye aidiyeti ihtilaf konusu olmasına kar-
fl›n16 risâlenin ilk flârihi olan Taftazânî ile Kâtip Çelebi, ‹smail Pafla,
Wensinck, Brockelmann gibi birçok araflt›rmacı ve yazar arasındaki
yaygın kanaat, eserin Necmüddin en-Nesefî’ye ait oldu¤u yönündedir.
Aslında Nesefî fıkıh, tefsir, edebiyat, usûl, lügat, nahive ve tarif âlimi-
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12 fiükrü Özen, “Teftâzânî”, s. 300.
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14 Süleyman Uluda¤, Kelâm ‹lmi ve ‹slâm Akâidi-fierh’ul-Akâid, s. 53.

15 Ayfle Hümeyra Aslantürk, “Necmüddin Nesefî”, s. 572.

16 Leknevî gibi ‹smail Hakkı ‹zmirli de eserin kelamcı Burhâneddin en-Nesefî’ye ait
oldu¤unu bildirir. Bkz. Yusuf fievki Yavuz, “Akâidü’n-Nesefi”, TDV ‹slâm Ansiklopedisi,
c.2, S. 217.



dir. Kelâm konusunda ne derece genifl malumata sahip oldu¤una dair
elimizde herhangi bir delil mevcud de¤ildir.17 Bu konudaki ihtilafa se-
bep olan durum da Nesefî’nin fakih kimli¤inin bilinmesi ile kelâm ilmi-
ne dair eser vermeyece¤i düflüncesidir.

Kâtip Çelebi Keflfu’z-Zünûn’da bu risâlenin Ebu Muîn Nesefî’ye
ait Tabsiretu’l-Edille isimli eserin bir fihristi gibi oldu¤unu söyler.
Tabsıre’ye bakıp Metnu’l-Akâid gibi bir özet çıkarmak fazla kelâm bil-
gisi gerektirmeyece¤i için Metnu’l-Akâid’e bakarak da Nesefî’nin ke-
lâm ve akâid ilmi konusundaki bilgisi hakkında bir hüküm vermek do¤-
ru olmaz.18

fierhu’l-Akâid’deki Peygamber Tasavvuru

Çal›flmamızın esas olarak temas etmek istedi¤i nokta, kelâm ilmin-
de siyer ilmine atıfta bulunularak tart›fl›lan meselelerin Taftâzanî elin-
de nasıl bir de¤iflime u¤rad›¤›nı görmektir. Çok çeflitli mezheplerin et-
kisinde bulunan, çeflitli flehirlere seyehat edip farklı hocalardan birden
fazla ilim dalında tahsil gören Taftâzânî, özellikle kelâm ilminde usta-
laflm›fl ve kimsenin el de¤medi¤i bazı konularda ilk defa söz söyleyen
kifli olmufltur. Bunun bize kalırsa en çarpıcı örneklerinden biri, burhân-
ı temânu denilen, ‹mam Gazâli gibi kelâmcıların Allah’ın birli¤ini is-
pat etmek için dayandıkları, Allah’tan baflka tanrıların bulunması ha-
linde yerin ve gö¤ün düzeninin kesinlikle bozulaca¤›nı ifade eden aye-
tin19 burhan teflkil etti¤ine dair fikre karfl› ç›km›fl olmasıdır. Ona göre,
tanrıların birden fazla bulunması tabiattaki düzenin bozulmasını kesin
olarak gerektirmez.20

Taftâzanî’nin döneminde yankı uyandıran bu yorumları afla¤›da-
ki siyer kaynaklı kelâmi konular üzerinde aynı varl›¤›nı sürdürme-
mifltir:
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17 Süleyman Uluda¤, s. 53.

18 Süleyman Uluda¤, s. 53.

19 El-Enbiyâ 21: e¤er yerde ve gökte Allah’tan baflka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de
düzeni bozulurdu. Demek ki Arfl’ın Rabbi Allah onların nitelemelerinden uzaktır,
yücedir.

20 fiükrü Özen, “Teftâzânî”, s. 302.



fiefaat

Metnu’l Akaid: Büyük günah iflleyenlere peygamberlerin ve hayırlı
kulların flefaat edebilece¤i konusu meflhur rivayetlerle sabittir.21

fierhu’l-Akaid: Ehl-i sünnetin temel dayana¤›na göre flefaat ol-
madan günahlar affedilebiliyorsa flefaatle birlikte hayli hayli affedi-
lebilir.22

Mutezile’de büyük günahların affı söz konusu olmad›¤›ndan, fle-
faatle bir aftan söz edilemez.23 Taftâzânî’ye göre Ehl-i sünnetin ce-
vabı gayet açıktır; bu ayetlerin zâhirde bütün flahıslar, zamanlar ve
haller için geçerli oldu¤unu kabul etsek bile flefaati ispat eden di¤er
ayetlerle cem için bunların kafirlere has oldu¤unu kabul etmemiz ge-
rekir. Taftâzânî, flefaat konusu Kitap, sünnet ve icmâ ile müteflekkil,
kat’î delillerle sabit oldu¤undan Mutezile bunları kısmen kabul etmek
zorunda kalm›fltır, demektedir. flöyle ki, küçük günahların mutlak an-
lamda, büyük günahların ise tevbe kofluluyla affolunaca¤› fikrini orta-
ya atm›fllar ve kat’î naslar karfl›sında flefaati çaresiz kabul etmifllerdir.
Mutezile’nin flefaati büyük günah affı için de¤il de sevapların
artırılması olarak yorumlaması, Taftâzânî’ye göre naslara keyfi bir
yorum getirmekten baflka bir fley de¤ildir. Zira flefaatten söz eden nas-
lar, flefaatin bir suçun affını talep manasında oldu¤unu göstermekte-
dir. Oysa Mutezile ilkelerine göre, büyük günahtan tevbe ederek dö-
nen kimse cezayı hak etmifl de¤ildir, keza küçük günah iflleyen kimse
de cezayı hak etmifl de¤ildir. fiu halde, kimsenin cezasının affolması
söz konusu de¤ildir.24
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21 Taha Hakan Alp, Açıklamalı fierhu’l Akâid Tercümesi, ‹stanbul: Yasin Yayınevi, 2008,,
s. 245.

22 Ehl-i sünnetin delilleri; Muhammed 19: “Bil ki Allah’tan baflka hiçbir ilah yoktur. Hem
kendinin hem de inlanm›fl erkek ve kadınların ba¤›fllanmalarını dile.” el-Müddessir 48:
“Artık flefaatçilerin flefaati onlara fayda vermez.”

23 Mutezile’nin delilleri; El-Bakara 48: “Öyle günden sakının ki o gün hiç kimse bir baflkası
adına bir fley ödeyemez. Hiç kimseden herhangi bir flefaat kabul olunmaz, fidye
alınmaz. Onlara yardım da edilmez.”El-Mü’min 18: “Yaklaflmakta olan gün konusunda
onları uyar. O gün, yürekler gam ve tasa ile doludur. Zalimlerin ne bir dostu ne de
sözü dinlenir bir flefaatçisi vardır.”

24 Taha Hakan Alp, Açıklamalı fierhu’l Akâid Tercümesi, s. 245-247.



Mirac

Metnu’l-Akâid: Allah rasûlünün miracı haktır. O uyanık oldu¤u
halde bedeniyle önce gö¤e yükseltilmifl, oradan Cenab-ı Hakk’ın diledi-
¤i yüksekliklere ulaflt›r›lm›fltır.25

fierhu’l-Akâid: Mirac’ı inkar eden kimse bid’at ehlinden olur. Mü-
ellif Ömer Nesefî’nin uyanık iken (yakaza) kaydını getirmesi miracın
rüyada vukû buldu¤unu red sadedindedir. Hz. Âifle, o gece Hz. Peygam-
ber’in cesedinin ortadan kaybolmad›¤›nı söylemifltir. Rüya ayette geçti-
¤i haliyle26 gözle görmek anlamındadır. Hz. Âifle’nin kastı ise o gece
cesed ve ruhun birbirinden ayrılmad›¤›nı belirtmektir. Müellif de bede-
niyle ifadesini kullanarak sadece ruhla gerçekleflmifl bir mirac hadisesi
iddialarını reddetmifltir.27

Taftâzânî bu hadise için çok da karfl› çıkılacak bir fley de¤ildir dese
de dönemin kâfirlerinin bunu fliddetli bir biçimde inkârını hatta döne-
min Müslümanlarının bu mesele üzerine irtidat etti¤ini beyan etmekten
geri durmam›fltır. Mescid-i Haram’dan Beyt-i Makdis’e kadar olan
kısmın ‹srâ oldu¤unu ve bunun açık ayetle sabit ve kat’î oldu¤unu an-
cak yolculu¤un yeryüzünden gökyüzüne olan kısmının meflhur rivayet-
lerle sabit oldu¤unu belirterek iki kademeye ayırd›¤› Mirac hadisesinin
kademeleri arasında bir fark ortaya koymufltur. Hatta 3. kademe gökler-
den cennete ya da arfla kadar olan kısmı âhad haberle sabittir kaydını
düfler ve bu kademelerden hangisine kadar kabul edildi¤ine dair daha
açık bir beyânatta bulunmadan Allah rasûlü rabbini gözleriyle de¤il,
kalbiyle görmüfltür diyerek bu bölüme son verir.28

Mucize

Metnu’l-Akâid: Allah, peygamberleri, adetleri nakzeden mucizeler-
le teyid etmifltir.

fierhu’l-Akâid: Peygamberle mucize ile teyid edilmemifl olsalardı
sözlerini kabul ve kendilerini tasdik etmek vâcib olmazdı. Peygamber-
lik davasında sâdık ile kâzib olan ayırt edilemezdi. Mucize zuhûr edin-
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25 Taha Hakan Alp, Açıklamalı fierhu’l Akâid Tercümesi, s. 275.

26 el-‹srâ 60: “Sana gösterdi¤imiz rüyayı, halka fitneden baflka bir fley kılmadık.”

27 Taha Hakan Alp, Açıklamalı fierhu’l Akâid Tercümesi, s. 275.

28 Bkz. Taha Hakan Alp, Açıklamalı fierhu’l Akâid Tercümesi, s. 276.



ce peygamberin do¤ru söyledi¤i tabiî ve kesin bir flekilde anlafl›lm›fl
olur. Allah, mucizenin ardından peygamberin do¤ru söyledi¤ine dair bir
bilgi yaratır ancak bu bilginin yaratılmaması da haddi zatında mümkün-
dür.29

Sadüddin Taftâzânî’nin Peygamber Tasavvurunun De¤erlendi-

rilmesi

Bilinmektedir ki asırlar süren imparatorlu¤u ve medrese gelene¤i
süresince Anadolu’da bilhassa Osmanlı sınırları dahilinde muazzam bir
kelâmcı yetiflmemifltir. Eflâri kelâmcıları, kelâmı felsefe ile rekabet ede-
cek bir seviyeye ve güce kavuflturmufllardır. Bu suretle ‹mam Eflâri’yi
aflm›fllar, gelifltirmifller ve kendisine muhalefet etmifllerdir. Halbuki Mâ-
turidîler, ‹mam Mâturidî’yi aflabilme ve gelifltirme gücüne sahip bir ke-
lâmcı yetifltirememifllerdir.30 Taftâzânî’nin ve muasır ilim adamlarının
Eflârî kelâmcılar olarak o dönemdeki ra¤betinin altında yatan etken bu
durumdur. Eski kelâmcıları bu denli gölgeledikleri için, ortaya çıkan bu
durum günefl tutulmasına benzetilmifltir.

‹ncelenen bafll›kları temel alarak flunu ifade edebiliriz ki siyeri de il-
gilendiren bu konularda Taftâzânî’nin ortaya koydu¤u yeni bir yorum
bulunmamaktadır. Oysa Taftâzânî, tek bir ilim dalıyla iktifâ etmemifl,
kelâm ilminde döneminde söz sahibi olmufl ve baflka ilim dallarıyla da
ilgilenerek çok yönlü bir ilmî kiflilik sergilemifltir. Devlet ahâlîsinin de
hazır bulundu¤u ilim meclislerinde Cürcânî gibi ilim adamlarıyla karfl›
karfl›ya gelmifl,31 Maverâünnehir hocalarının, yani Mâturîdîlerin Mute-
zile karfl›sında takındıkları sert ve katı tutumdan rahatsız olmufl,32 ge-
rekti¤inde Gazâlî gibi âlimlere katılmad›¤› noktaları rahatlıkla dile ge-
tirmifl ve ele ald›¤› konularda flahsî yorumunu belirtmekten kaçınma-
m›fltır.33 Kaleme ald›¤› flerhte yer yer sorular sorarak müellifin düfltü¤ü
tezatları iflaret etmifltir, tabir-i caizse kelamcıl›¤›n›konuflturmufltur. Ele
ald›¤›mız konuların tahlilinde ise aynı cedelci ruhu sergiledi¤ine
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29 Süleyman Uluda¤, Kelâm ‹lmi ve ‹slâm Akâidi-fierh’ul-Akâid, s. 236-237.

30 Süleyman Uluda¤, s. 17.
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tanıklık edemiyoruz. Ne yazık ki inceledi¤imiz konular, Taftâzânî’nin
Eflârî kimli¤inden nasibini alamam›fltır.

Sonuç

Metnu’l Akaid, aslında küçük, basit ve avamî tarzda yaz›lm›fl bir il-
mihal kitabı olmanın ötesinde fikrî-ilmî hiçbir yenilik ve de¤ifliklik sun-
mamaktadır. Muhtevasını teflkil eden konulardan hiçbiri yeni ve orijinal
de¤ildir.34 Bunun d›fl›nda Metnu’l Akaid’i yazıld›¤› dönemi göz önün-
de bulundurarak inceledi¤imizde, bütün ‹slâm dünyasında gördü¤ü ra¤-
bet azımsanmayacak ölçüdedir ve medrese mensuplarının inanç ve fikir
yapılarına flekil verme derecesine ulaflm›fl durumdadır. Risale, 1843’ten
itibaren Avrupa’da da tanınmaya bafllanm›fltır. Hiç flüphesiz, Nesefî
Akâidi bu flöhretini Taftâzânî’nin fierhu’l-Akâid’ine borçludur. E¤er bu
flerh olmasaydı bu risale bu kadar çok tanınıp alakaya mazhar ol-
mazdı.35

Aslında, bu kadar hayranlık uyandırmasına ra¤men Taftâzânî’de
yeni ve ileri düflüncelere rastlanmamaktadır. ‹slâm fikir âlemine ve
medrese zihniyetine birinci derecede Taftâzânî, ikinci derecede Cürcâ-
nî hakim oldukları halde, onlarla ça¤dafl olan ‹bn Haldun bu sahada te-
sirli olmam›fltır. Halbuki ‹bn Haldun di¤er iki âlimden daha yeni ve ile-
ri görüfllere sahiptir. Medrese aynı ba¤lılı¤ı ‹bn Haldun’a da göstermifl
olsaydı, bugün ‹slâm medeniyeti çok daha farklı bir seviyede olabilirdi.
Yazık ki, ‹bn Haldun ve eserleri döneminde aynı yankıyı getirememifl-
tir.36

Bu haklı elefltirimiz Taftâzânî’nin döneminin ilim ve fikir hayatına
ne denli vakıf oldu¤u gerçe¤ini de¤ifltirmemektedir. Onun 3 sayfalık bir
risâleye verdi¤i flekil alanındaki ehliyetini gözler önüne sermektedir.
Medrese zihniyetinin teflekkülünde ve günümüze tafl›nmasında eserin
payı büyük olmufltur. Bugün Anadolu’nun çeflitli yerlerinde hala bir
akîde kitabı olarak okunmaktadır. Ancak eserin Müslüman halk üzerin-
deki tesiri dolaylıdır, esas tesir hocalar üzerinde görülmektedir.37
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Halk arasında esere gösterilen ilgi, eserde bulunan görüflleri inkar
edenleri sapık ve kafir ilan etme derecesine kadar götürüldü¤ü için; fier-
hu’l Akâid Sünnî düflünceyi en iyi aksettiren eserdir dememiz yerinde
olacaktır. “Son 5-6 asırlık süre içinde Sünnî Müslümanlar nelere inlan-
m›fllar, nasıl düflünmüfller?” konusunu merak edenler için fierhu’l Akâ-
id en gerçekçi cevabı verecektir.
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“EMEVÎ DÖNEM‹ S‹YASÎ GEL‹fiMELER‹N KELAMÎ

KONU VE OLUfiUMLARA ETK‹S‹”

MASUME KANAT

(ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹ 3. SINIF Ö⁄RENC‹S‹)

Girifl

Arap toplumunun her dönemde kendisini hissettiren genel karak-
teristik özelli¤i kabîlevî yaflam olgusudur. Bu durum, sosyal yapı içe-
risinde ttart›flmasız kendisini kabul ettirmifl olan asabiyet/kabilecilik
fleklinde tezahür eder. Bu aynı zamanda bedevî/göçebe yaflam tarzıyla
da ba¤lantılıdır. Bu nedenle Araplarda kalıcı ve bütüncül bir devlet
gelene¤inden bahsetmek oldukça zordur. Kabile asabiyeti böyle bir
devlet ya da sosyal birlik oluflturma önündeki en büyük engel görünü-
mündedir. Bu yapı zaman zaman güçlü bir kabile liderli¤inde, onun
hâkimiyeti altında kısa süreli de olsa zorunlu birliktelikleri meydana
getirse de, genellikle kabileler arası otorite ve menfaat mücadelesi
fleklinde tarihe yansım›fltır. Kabile içerisinde ise mal ve evladı çok
olan kimselerin liderlik için mücadele etmeleri, bu genel görüntünün
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bir yansıması olsa gerektir. ‹slâm öncesi dönemde Hicaz bölgesinde
otoriteyi ele geçirme konusunda bir mücadelenin var oldu¤u bilin-
mektedir. Milâdî V. yy. ortalarından itibaren Hz.Peygamber’in büyük
dedesi Kusay, Huzâa’nın elinde olan liderli¤i, onların elinden alm›fl ve
bütün Arap kabilelerini kendi liderli¤i altında toplamayı baflarm›fltı. O
dönemde Kusay, dini ve siyasî otoriteyi ifade eden Kâbe’deki görev-
lere bir düzenleme getirerek sikâye, rifâde, sidâne, livâ ve nedve gibi
görevleri sosyal yapı içerisine yerlefltirmifltir. Kusay’ın ölümünden
sonra Benû Abdiddâr ve Benû Abdimenâf arasında bu vazifelerin ifâ
edilmesi hususunda ihtilaf ç›km›fl, sonuçta bu görevlerin kabîleler
arasında taksim edilmesinde anlaflm›fllar, Benû Abdimenâf sikâye ve
rifâde, Benû Abdiddâr ise hicâbe, livâ ve nedve görevlerini üzerlerine
alm›fllardı. Devam eden süreçte söz konusu görevlerin ele geçirilmesi
ile ilgili olarak Hâflim ve Abdüflems arasında da bir rekâbetin oldu¤u
görülmektedir. Bu rekâbet daha sonra Hâflim ve kardeflinin o¤lu
Ümeyye arasında devam etmifltir. ‹flte Benû Ümeyye ve Benû Hâ-
flim’in uzun yıllar sürecek olan mücadelesinin bafllang›ç noktası bu-
rası olmufltur. Geçen süre içerisinde dinî liderli¤i elinde bulunduran
Benû Hâflim ile siyasî liderli¤i eline geçiren Benû Ümeyye arasında
mücadele ve rekâbet devam etmifltir. Her yönden kendisini güçlü his-
seden Benû Ümeyye, artık dinî liderli¤in de kendisine geçme vaktinin
geldi¤ine inand›¤› bir esnada, sadece Benû Ümeyye için de¤il, di¤er
kabîleler için de büyük bir sürpriz ortaya ç›km›fltır. Bu sürpriz,
Hz.Muhammed’in ilâhî bir vahiyle ‹slâm’ı getirmesidir. Hz.Muham-
med’in bu flekilde ortaya çıkmasını, Benû Ümeyye ve di¤erleri siyasî
ve idârî hâkimiyetlerine karfl› direkt bir tehdit olarak görmüfllerdir.
Ebû Süfyân liderli¤indeki Benû Ümeyye, dinî birtakım sebeplerin
yanında, iflte bu siyasî nedenlerle de ‹slâm’a karfl› duracaktır. Çünkü
Haflimo¤ullarından (Benû Hâflim) Peygamber çıkması onlara daha
fazla saygınlık ve üstünlük sa¤lad›¤›ndan Ümmeyeo¤ullarının (Benû
Ümeyye) Haflimo¤ullarına karfl› haset ve kin duymalarını artıracaktır.
Bedir ve Uhut savafllar›nda Utbe ibn Rabia(Bedir) ve Ebu Süf-
yan(Uhut) müflriklerin komutanlıklarını üstlenmifllerdi. Müflriklerin
tüm engellemelere ra¤men ‹slâm do¤du¤u beldeye(Mekke) kan dök-
meden büyük bir fetihle dönüfl yapm›fltır.1
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Ümeyyeo¤ulları, ‹slâm’ın Arabistan’da güç bularak Mekke’yi fet-
hetmesi karfl›sında mecburen diyebilece¤imiz bir durumda ‹slâm’ı ka-
bul etmifllerdir. Bu kabullenifl Ümeyyeo¤uları’nı Haflimo¤ulları’nın üs-
tünlü¤üne karfl› afla¤›lık kompleksinden kurtaramam›fl; onlara galebe
çalma inancını sürekli k›lm›fltır. Peygamber Efendimizin vefatıyla
Ümeyyeo¤ulları’nın iktidar olma emelleri hız kazlanm›fltır. Bu emelle-
rine kavuflmak için büyük gayretler sarf etmifllerdir. Özellikle Hz.Os-
man‘ın hilafeti döneminde Ümeyyeo¤ulları amaçlarına ulaflmada büyük
yol kat etmifllerdir.

Hz.Osman dönemi Muaviye‘nin bin bir türlü hile ve desiselerini or-
taya koydu¤u bir dönemdir. Mesela; Mısırlılar Hz.Ali’den Medine’ye
gelmelerini isteyen ve Hz.Osman’ı cezalandırmalarını belirten mektup-
lar aldıklarını söylemifllerdir. Bu mektuplardan kesinlikle haberi olma-
d›¤›nı söyleyen Hz.Ali ise “ Allah‘a yemin olsun ki ben size hiçbir mek-
tup yazmadım “ der. Öyleyse burada halkı heyecanlandırmak ve tahrik
etmek Hz. Osman aleyhine olmak gayesiyle Müslümanların siyasi-sos-
yal yapısını bozmak isteyen kimselerin mevcudiyetini bunların Hz. Ali
ve Hz. Âifle gibi seçkin Müslümanların dilinden sahte mektuplar
yazdıklarını bir takım Müslümanların inanç ve fikirlerini ifsad ederek
mevcut nizama karfl› huruca sevk ettiklerini göstermektedir. Hz.Os-
man‘a yönetilen suçlamalar yani öldürülmesine sebep olan olayları flöy-
le sıralayabiliriz:

1. Mushafların yakılması ve resmi nüshanın teflkili meselesi,
2. Bazı arazilerin devletlefltirilmesi,
3. Devlet adamları tayini,
4. Ashaba muamele,
5. Yenilikler,
6. Yeni elbiseler ve yeni binalar yaptırması,
7. Rasulullahtan kendisine intikal eden mührü dü¤ürmesi

Hz.Osman’ın yönetimine elefltiri getirenler arasında Talha, Zübeyr,
Âifle, Amr ibn As, Ammar ibn Yasir… gibi sahabelerin onun katli ha-
disesine kesinlikle katılanlardan olmad›¤›nı biliyoruz. Hz.Osman önce-
si Ümeyyeo¤ulları ‹slâm Devleti idaresinde büyük çaplı görevlere geti-
rilmemifllerdir. Hz. Osman döneminde birçok valili¤e Emevi ailesi
mensupları tayin edilmifl Muaviye ise Suriye’nin genel valili¤ine atlan-
m›fltır. Bu ara ‹slâm toplumunda nifak, ayrılık ve anarfli çıkarmak üze-
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re birçok gizli faaliyetler sürdürülüyordu. Bu gizli faaliyetleri sürdüren-
ler halkı Halife Osman’a karfl› tahrik ederken Hz.Ali yi üstün bir mev-
kide göstermek suretiyle toplumun bölünmesi yönünde faaliyet gösteri-
yorlardı.

Hz.Osman’ın son 6 yıllık hilafeti dönemi kar›fl›klıkların, toplumsal
hareketlili¤in yo¤unlaflt›¤› dönemdir. Toplumsal nifak ve kar›fl›klı¤ın
çıkmasının arka planında etken olan Ümeyyeo¤ulları, belki de müseb-
bibi oldukları Hz.Osman’ın öldürülmesi olayında hiçbir günah ve ku-
surları yokmuflçasına Hz.Osman‘ın mirasçısı olarak suçluların bulun-
ması konusunda Hz.Ali’ye baskıda bulunmufllardır. Hicretin 35. yılı 18
Zilhicce (17 Haziran 656) yılında Mısır, Kufe ve Basra’dan hacca gel-
me bahanesiyle yola çıkıp Mekke yerine Medine ye gelenler Hz.Os-
man’ı katlederek belki de kıyamete kadar sürecek olan ümmetin ardı ar-
kası gelmeyen olaylar, kar›fl›klıklar, savafllar yaflamasına ve fırkalara
bölünmesine sebebiyet vermifltir.

Zaten Hz.Osman’ı öldürmeye gelenler onun yerine halifelifle geçe-
cek isimleri de zikrediyorlardı. Talha, Zübeyr, Ali... gibi isimler. O gün-
kü yönetim aleyhtarı olanlar çok ustaca toplumu etkileri altına alarak,
propagandalarında baflar›lı olmufllardı. Hz.Osman’ın öldürülece¤i ke-
sinli¤i ortadayken Medine ahalisi sessizli¤e gömülerek olaya seyirci ol-
ma duyarlılı¤ı bile göstermemifllerdir. Hz.Osman öldürdükten sonra ka-
burga kemiklerin çi‹neyip ve sürükledikten sonra mücerret cesedini
mezbeleye attılar. Hz.Osman’ın öldürülmesi zalimane sözcü¤ünün bile
yanında anlamsızlaflt›¤› bir katletme olayıdır ve bundan sonra ardı ar-
kası kesilmeyen fitne ve olayların süregeldi¤i bir dönem bafllam›fltır.2

Hz.Osman’ın flehadetinden sonra insanın okurken yüre¤ini sızlatan,
gözlerini Yaflartan Peygamberimizin iki gözde flahsiyeti Hz.Âifle ve Hz.
Ali’nin karfl› karfl›ya geldi¤i binlerce insanın ne u¤runa oldu¤u belli ol-
mayan bu anlamsız savaflta hayatını kaybetti¤i, insanın kimin tarafını
tutaca¤›nı bilemedi¤i Cemel Vakası vuku buldu. Cemel Vakası ‹slâm
ümmetinin huruca u¤rad›¤› Sıffin’i do¤urdu. Sıffin savafl› Muaviye ve
Beni Ümeyyenin hilafeti saltanata, saltanatı mülkiyete dönüfltürme ha-
yalleri gerçekleflti. Bu hayalin gerçekleflmesi, Efendimizin sevgili toru-
nu Hz Hasan zehirlenerek, Hz Hüseyin vah?ice katledilerek flehit olması
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yolunu açmıfl oldu. Sıffin’de Halife Hz.Ali ‘nin kazanaca¤› kesin-
leflmiflken Ümeyyeo¤ulları hile ve desiseleriyle Kur’an sayfalarını
mızrakların ucuna takarak durumu lehlerine çevirmifllerdir.

Sıffin Savafl›’nın do¤urdu¤u Haricilik fırkasının bir mensubu ta-
rafından Hz. Ali’nin flehit edilmesiyle Emevi iktidarı dönemi bafllam›fl
sayılır. Hz. Hasan’ın altı aylık hilafeti sonrasında çekilmesiyle Muavi-
ye Ümeyyeo¤ulları‘nın tarihten gelen iktidar olma emellerini gerçeklefl-
tirmifl oldu. Muaviye’nin iktidara gelmesiyle Müslümanlar arasında bir
birlik olmadı, aksine ayrılık, kahır, zorbalık hâkim oldu. Muaviye ile
birlikte ‹slâm toplumunda iktidar ‹ran kisral›flına, Bizans’ın kayserine
dönüflmüfltür. Emevi hükümdarları (Ömer ibn. Abdulaziz hariç) bütün
yaptıklarında Sünnet ve Kur’an’a uyacaklarına Kur’an ve Sünneti ken-
dilerine uydurmufllardır. Mesela, “Mal Müslümanların malıdır” söyle-
mine Muaviye: “Mal Allah’ın malıdır” demekte ısrar etmifltir. Salta-
natın kendisine Allah tarafından verildi¤ini iddia etmifltir; insanları bu-
na inandırmaya zorlam›fltır. Muaviye’ye göre mal Allah’ın malı idi. Al-
lah malını Emevi ailesine vermeyi dilemiflti. Aynı zamanda mülk Al-
lah’ın mülküydü ve o mülkte iktidar olmayı Allah onlara nasip etmiflti.
Emeviler için Allah’ın yazm›fl oldu¤u bu yazgıyı hayata geçirmek Eme-
vilerin görevi; buna tabi olmak da ümmete dü¤üyordu. Böylece Emevi-
ler iktidarın iflleyi¤ini meflrulaflt›rmak adına cebri bir yöntemi uygula-
maya koymufllardı. Aslında bu anlayıfl Ümeyyeo¤ulları’nın cahiliye dö-
neminde Mekke toplumunu emir komuta sistemi içerisinde yönetme
özelli¤inin tekrardan hayat bulması olarak ifade edilebilir. Emevilerde-
ki bu cebri anlayıfl cahiliye dönemi insanının kaderci anlayıfl›na benzer
bir nitelik tafl›makta olup, Kur’an-ı Kerim kendi dilleriyle flöyle nakle-
der: “e¤er Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız?irk koflmazdık”
(Nahl/35, En’am/148)

Emevî Devleti’nin kurulması, ‹slâm tarihinin önemli kırılma nokta-
larından birini oluflturmaktadır. Bu devletin birçok özelli¤i vardır. Bu-
nun yanında dikkati çeken di¤er bir özelli¤i de dünyevîleflen bir zihni-
yet üzerine kurulmufl olmasıdır. Emevîler, devletlerini ve iktidarlarını
önemli ve etkili kiflilere siyasî veya maddî menfaat sa¤layarak koru-
mufllardır. Onların da¤ıttıkları atâların kayna¤›nın önemli bir kısmını da
idare ettikleri halkın alın terleri oluflturmufltur. Emevîler dönemi, ‹slâm
tarihinde ilk defa uygulanan kimi siyasî ve iktisadî icraatlarla dünyevî-
leflme zihniyetinin ve buna ba¤lı olarak çıkara dayalı iliflkiler a¤›nın or-

‹slâm Medeniyetinin Yap› Tafllar› IV I 449



taya çıkıflına da sahne olmufltur. Muaviye, makam, mal ve para üçlüsün-
den oluflan siyasî atâ sayesinde gerek Haflimîlerden, gerekse baflka ka-
bilelerden kendilerine itiraz gelebilecek olanları, ayaklanması mümkün
olacak kiflileri, hatta mevalîlerden ileri gelenleri önemli ölçüde sustur-
mufltur.3 Aynı zaman da hilafetin Muâviye ile birlikte Emevîler’e geç-
mesiyle, muhalif grup olarak görünen Hz.Ali ve yakınları ile taraftar-
larına karfl› bir karalama, yıldırma ve baskı politikası gündeme gelmifl-
tir. Bu karfl› durufl, farklı flekil ve görüntüsüyle gerek için bafl›nda olan
halifenin, gerekse merkezi otoritenin bu konudaki duruflunu yansıtan
taflra görevlilerinin söylem ve uygulamalarına yansım›fltır.4

Bu dönemde Müslümanların en önemli ilkelerinden olan Emr-i bi’l
ma’rûf ve nehy-i anil münker “‹yili¤i emretmek ve kötülükten men et-
mek” görevi iktidarın baskısıyla yapılamaz hale gelmifltir. Hâlbuki bu
görev ‹slâm’da sosyal hayatın normal ifllemesi ve devletin do¤ru yolda
kalabilmesi, halkın vicdanının ve dilinin her yanl›fl harekette en yüksek
otoriteyi kontrol edebilecek ve korkmadan do¤ruyu söyleyebilecek ka-
dar serbest olmasına dayanmaktadır. Emevi saltanatı vicdanları bast›r-
m›fl dilleri bafllam›fltır. Hakk ve özgürlük adına çıkan bütün sesleri sus-
turmufltur. Takva sahibi bir zat olan Hucr ibn Adiyy’in flehit edilmesi bu
uygulamaya bir bafllang›çtı. Yani bu dönemde Müslümanların iyili¤i
emretmek, kötülükten nehyetmek hakkı elinden alındı. Hâlbuki bu,
Müslümanlar için hak de¤il, ‹slâm’a göre bir görevdir. ‹slâm’da, sosyal
hayatın normal ifllemesi ve devletin do¤ru yolda kalabilmesi, halkın vic-
danının ve dilinin her yanl›fl harekette en yüksek otoriteyi bile kontrol
edebilecek ve korkmadan do¤ruyu söyleyebilecek kadar serbest ol-
masına dayanmaktadır.5

Kelami konuların ve oluflumların ortaya çıkmasında Emevi din an-
lay›fl›nın etkisi büyük olmufltur. Her ne kadar Hz.Ali döneminde kelami
konuların ilk nüvelerine rastlansa da Emevilerde fırkalar fleklinde belir-
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ginlik kazlanm›fltır. Emevilerin zulüm ve haksızlıklarını, fitne, fesat ve
desiselerini kaderci bir tevekküle sapllanm›fl bir toplum üzerinden icra
etmifltir.

Emevi kadercili¤i, Allah’a “sen beni saptırdın” diyen fleytanın
tavrıyla özdeflle¤erek Kur’an’ın üstünü çizdi¤i ve mahkûm etti¤i cahili-
ye kadercili¤inin yeniden üretilmesidir. Muaviye “Sizin bafl›nıza geç-
mek için mücadele veriyorum çünkü Allah sizin bafl›nıza geçmemi ira-
de etmifltir”. Yine Muaviye o¤lu Yezid’e biat alırken flöyle diyordu:
“Yezid i¤i kaza ve kaderdir. Kulların bu konuda baflka bir seçene¤i yok-
tur”. Muaviye öldü¤ünde “Diledi¤ini yapan, mülkü diledi¤ine veren, di-
ledi¤inden çekip alan, diledi¤ini aziz eden Allah’a hamdolsun” diyen
Yezid, Emevi iktidarına karfl› çıkanlara: “ Bo¤una u¤raflmayın Allah bi-
zi istiyor. Allah be¤enmedi¤ini de¤ifltirir” diyordu. Ama iktidarını mefl-
rulaflt›rmak adına zoraki biatler alınıyordu. Emevîler döneminde biat,
gerçek anlam ve fonksiyonundan farklı olarak resmî merasimlerle
sınırlandır›lm›fltır. Aslında biat, saltanat yönetim flekline ait siyasî bir
kavram de¤ildir. Buna ra¤men Emevîler döneminde biat, siyasal ikti-
darın önemli bir parçası olarak görülmüfltür. Söz konusu durum ise; di-
nî-siyasî anlamda meflruiyet problemini yaflayan kurumların, mevcut
durumlarını meflrulaflt›rmak için bazen dinî olanı istismar yoluna gide-
bilecekleri fleklinde de¤erlendirilebilir.6

Emevi yöneticisi kendi kendini “Allah’ın has dostu “ olarak görü-
yordu. Zira kendisini Allah seçmiflti, onların iktidar olması Allah’ın ka-
za ve kaderi idi. Tabi ki onların iktidarına karfl› çıkmak da Allah’ın ka-
derine karfl› çıkmaktı” anlay›fl›ndaki Emevi kadercili¤i cahiliye kaderci-
li¤inin bir tezahürü olarak ortaya ç›km›flken cehmiyye olarak da ad-
landırılan Cehm ibn Safvan’ın kurucusu oldu¤u kabul edilen Cebri ka-
der anlay›fl› resmi cebriyecili¤in d›fl›nda kabul edilir.

Peygamber Efendimiz’in vefatından sonra o güzide toplumun yafla-
d›¤› olaylar zincirinin kitlesel psikolojiye etkisi adeta Cehm ‹bn Safvan
gibilerin cebri akidesinin oluflumunda etkili olmufltur. flöyle ki Hz.Os-
man’ın öldürülmesine kadar varan olaylar Cemel Vakası, Sıffin, Hz.
Ali’nin flehadeti, Hz.Hasan’ın zehirlenmesi ve benzeri olaylar toplum-

‹slâm Medeniyetinin Yap› Tafllar› IV I 451

6 Özkan, Mustafa, Emevi ‹ktidarının ‹flleyiflinde Biat Kavramına Yüklenen Anlam ve
Biatın Fonksiyonu, Hitit Üniversitesi Çorum ‹lahiyat Fakültesi Dergisi [Gazi Üniversitesi
Çorum ‹lahiyat Fakültesi Dergisi], 2008/1, cilt: VII, sayı: 13, s. 113-128.



sal bir hayal kırıklı¤ına sebebiyet vermifl, ilahi kadere ba¤lanma
inancını kolaylaflt›rm›fltır. Allah Rasulü’nün güzide sahabelerinin
(Hz.Ali, Hz. Âifle, Talha, Zübeyr..) hiçbir hayırlı sonuç alamadan ya-
fladıkları bu hadiseler çözülmesi, güç bir soruna dönüflecek kadar sonra-
kilerin anlayıfllarında farklılıklar ortaya çıkmasına sebebiyet vermifltir.

Cebri ekolun ortaya çıkmasının nedenlerden bir tanesi de kaderci
tevekküle sapllanm›fl olmalarıdır. Cebriyenin görüfllerini flöyle özetle-
yebiliriz:

1. ‹nsan bir fley yapmaya kadir de¤ildir. Allah tarafından yaz›lm›fl
ve yarat›lm›fl fiilleri yapmaya mecburdur. ‹nsanın iradesi de hür-
riyeti de yoktur.

2. Allah yaratıkların vasıfland›¤› sıfatlarla vasıflanmaz diyerek Al-
lah’ın sıfatlarını reddederler.

3. Allah’ın ilmi ve kelamı hadistir.

4. Sevap ve ceza vuku zorunludur.

5. Cennet ve cehennem sonu vardır

6. ‹man Allah’ı bilmektir.

7. Allah görülmez.

Cehm ibn Safvan (Ö. Hicri 128/ 745) Cebri akidesine sahip ol-
masına ra¤men Emevi iktidarını elefltirmifl Emevi muhalifi bir siyasi
çizgi izlemifltir. Bu nedenle Emeviler tarafından öldürülmüfltür. Cehm
b. Safvan ve ona ba¤lananlardan oluflan bu fırka, Cehmiyye olarak ad-
landır›lm›fl olup görüfllerini Allah’a imanın, Allah’ı, resûlünü ve Allah
katından gelen her fleyi bilmek oldu¤unu, bunun d›fl›nda dilin itirafı,
kalbin benimsemesi, Allah ve resûlünü sevmek, onlara saygı göstermek,
onlardan korkmak ve organlarla iyi davran›fllar sergilemek gibi fleylerin
ise iman olmad›¤›nı; inkârı da Allah’ı bilmemek olarak ortaya koymufl-
lardır.7 Emevi döneminde kaza ve kader meselesi sistematik olarak tar-
t›fl›lmaya bafllanm›fl bunlardan bazıları afl›r› giderek insanın yapt›¤› ifl-
lerde hiçbir iradesi olmad›¤›nı ileri süren Cebriye, buna mukabil kader-
ciler de di¤er bir yönden afl›r› gitmifller insanın yapt›¤› bütün ifllerin Al-
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lah’ın iradesinden ba¤›ms›z olarak tamamen kulun kendi iradesinden
kaynakland›¤›nı ileri sürmüfllerdir.

Kaderiyye; kadere mensup olan kader taraftarları anlamına gelmek-
le beraber Emevi döneminde sorumluluk do¤uran fiillerle ilgili ilahi ka-
deri reddedenleri ifade etmek üzere kullan›lm›fltır. ‹slâm düflünce tari-
hinde üzerinde en çok spekülasyon yapılan kavramlardan birisi olan ka-
deriye, ço¤u kez insan özgürlü¤üne dayalı kader anlay›fl› öngören ve sa-
vunan gruplar için telaffuz edilirken bazen de kader konusunda tam zıt
grupta yer alacak cebri görüflü benimseyen zihniyeti tanımlamada kul-
lan›lm›fltır. Yaygın anlamı çerçevesinde kaderiye, kimi zaman mutezi-
lenin öncüleri kimi zaman ekol içinde bir kol kimi zamanda bizzat ken-
disi olarak görülmüfltür. Emevi idarecilerinin halkın karfl› çıkt›¤› uygu-
lamalarını kadere yükleyerek kendilerini aklamaya çal›flmaları siyasi
muhalefet çevrelerinde tepki do¤urmufl tepkilerden birini ortaya koyan
Ma’bed el-Cüheni, zulüm niteli¤i tafl›yan davran›flların kaderle de¤il in-
sanın iradesiyle gerçekleflti¤ini savunmufltur. Emevi kadercili¤ine karfl›
çıkan Ma’bed el- Cüheni, Ebu Zer’in talebesi Medine okulunun yetifltir-
di¤i bir ilim adamıdır. Ma’bed el-Cüheni ile ed-Dımeflki’nin önderli¤in-
de ortaya konan kötü fiillerin ilahi kaderle de¤il insanın iradesiyle ger-
çekleflti¤i esasına dayanan kaderi hareket, bir taraftan Emevi aleyhtarl›-
¤› ile ilgili siyasi; di¤er taraftan insan sorumlulu¤una vurgu yapan teolo-
jik yönü dolayısı ile belli alanda yayılma imkânı bulmufltur. Bilhassa
Suriye ve Basra’da önemli taraftarlar toplam›fltır. ‹bn Kuteybe bu hare-
ketin savunucusu olarak içlerinde Ata ibn Yaser, Amr ibn Ubeyd, Amr
ibn Faid, Vehb ibn Münebbih, Sevr ibn Zeyd, Abbad ibn Mansur’unda
yer ald›¤› 30 civarında kiflinin ismini kaydeder. Emevi devletinin son-
larına do¤ru bu hanedana da siyasi bakımdan karfl› olan birçok kabile
kaderi anlay›fl› benimsemekte sakınca görmemifltir. fiam’da yaflayan
birçok kabile, Yemen kabileleri, mevalide ileri gelenlerin bulundu¤u
grupların bir ço¤u kaderi görüflleri kabul etmifllerdir. Emevi idaresinin
son yıllarında kaderiye hareketine karfl› afl›r› fliddet uygulam›fl kaderiler
fliddetten kaçıp Basra’ya gitmifl ve Abbasi hareketine kat›lm›fllardır.

Kaderiyenin ana görüfllerinden bir tanesi mutezilenin “adl” prensi-
bi içerisinde sistemlefltirilece¤i, da¤›nık, yer yer birbiriyle çeliflkili fakat
Kur’an’da insan iradesine vurgu yapan ayetlerle zenginlefltirilmifl zu-
lümlerin ilahi kadere havale edilmesi halinde bunun Allah’ın adaletiyle
çeliflece¤i ortak noktasında birleflmiflfikirler oldu¤unu göstermektedir.
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Kaderiye:

1. ‹yi ifllerin Allah tan oldu¤una kötü fiillerin insandan oldu¤una
inanan,

2. ‹lahi yardım olmaksızın insanların istedikleri her hayrı yapmaya
müktedir olduklarını ileri suren,

3. Allah’ın insanlara inanmaya ya da inanmamaya elveriflli tam bir
hür irade verdi¤i; aksi taktirde inanmayan insanı cezalandıraca-
¤›nın imkansız olaca¤›nı,

4. ‹nsan fiillerin önceden ilahi ilim tarafından bilinmedi¤ini,

5. Allah’ın zina eseri bir çocu¤u yaratmasını takdir etmesini, irade
etmesini kabul etmeyen ve haramın rızk niteli¤i tafl›mad›¤›na
inanan, Allah’ın insanların rızklarını ve ecellerini belli bir zaman
dilimiyle sınırlandırd›¤›nı mesela bir kimse tarafından öldürülen
bir kiflinin kendisi için tayin edilmifl süre gelmeden öldürmüfl ol-
du¤unu iddia eden; flarabın ilahi fiille de¤il imalatçısının fiiliyle
meydana geldi¤ini çünkü Allah’ın günah sebebi olan fleyi yarat-
mayaca¤›nı ileri sürmektedir.

Emevi kadercili¤ini güçlü bir flekilde uygulayan Abdulmelik ibn
Mervan’a karfl› günümüze kadar gelmifl olan tek yazılı belge niteli¤in-
deki Hasan el-Basri‘nin Kader Risalesi, resmi kader anlay›fl›na reddiye
olarak yaz›lm›fl bir eserdir. Hasan el-Basri, bu risalesinde Abdulmelik
ibn Mervan’ın ve Emevi kader anlay›fl›nın meflru olmad›¤›nı güçlü bir
Kur’anî dil ve delillerle ortaya koymaktadır.8

Emevi dönemi kelami oluflumlardan bir tanesi de Mürciedir. Mür-
cilli¤in ne zaman ortaya çıkt›¤› meselesi, kaynaklarımızın sık sık, do¤-
rudan bahsettikleri bir konu de¤ildir. Kaynaklar, genel olarak, bizi I.
asrın 70/689’li veya 80/699’li yılları arası üzerinde düflünmeye davet et-
mektedir.9

‹rcâ kavramını anlamak için öncelikle buna karfl›lık getirilen te’hir
kelimesinin incelenmesinde fayda vardır. Ayetlerde geçti¤i flekli dikka-
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te alınd›¤›nda te’hir kelimesinin iki anlamının oldu¤u görülür: Biri‚ O
kifli yapt›¤›nı ve yapmad›¤›nı (ahharat) bilecektir (el-‹nfitâr 82/5.) mea-
lindeki ayette geçti¤i üzere ‘terk etmek’veya ‘ihmal etmek’, ikincisi ise‚
“Biz onu sadece sayılı bir süre için erteliyoruz (nüahhiru) (Hûd
11/104.)” mealindeki ayette geçti¤i üzere ‘ertelemek’anlamındadır. ‹rcâ
kelimesinin de ayetlerdeki iki anlamı dikkate alınd›¤›nda te’hir kelime-
sine benzer anlam tafl›d›¤› görülür: Birincisi Hz. Peygamber’e hanımları
ile ilgili bir hitapta‚ Onlardan diledi¤ini terk edersin (türcî), diledi¤ini
de yanında bırakırsın (el-Ahzâb 33/51.) mealindeki ayette geçti¤i flekil-
de ‘vazgeçmek’ve ‘terk etmek’; di¤er baflka bir grup ise, “Allah’ın em-
rine bırak›lm›fllardır (murcevne/murceûne), Allah dilerse azap eder, di-
lerse tövbelerini kabul eder(et-Tevbe 9/106.)” mealindeki ayette oldu¤u
gibi ‘ertelemek’ve ‘geriye bırakmak’tır. ‹rcâ kelimesinin ism-i fâil
kalıbı olan mürcî ise, yukarıdaki anlamlarından hareketle ya ‘terk
eden’ya da ‘erteleyen’anlamına gelir. Istılahtaki anlamı ise iman edip
ameli terk eden veya iman edip ameli erteleyen, ihmal eden, geriye
bırakan, önemsemeyen anlamındadır.10

Mürcie kelamı üç temel fikir etrafında dönmektedir:

1. ‹manın tanımı ve amelin imandan geri bırakılması (te’hir).

2. ‹manda artma veya eksilme olup olmayaca¤› meselesi.

3. Amel- iman münasebeti (dünya hayatında ya da ahirette, amelle-
rin iman üzerindeki rolü).

1. Mürcie, imanın kalp ile tasdik ve dil ile ikrardan ibaret oldu¤u
hususunda ittifak etmifl gibidir. Allah’ı bilmeyi imanın tek unsuru gibi
görmekte ve O’nu bilmemeyi (Cehl) küfür kabul etmektedir. Allah’ı
sevme unsuru ise, genellikle Allah’a ta’zim, O’na karfl› büyüklenmemek
(terku’l-‹stikbar) gibi tamamlayıcı ve sınırları geniflletici kavramlarla
birlikte imana dâhil edilmifltir. Bu kavramların iman tanımına dâhil
edilmesinden anlafl›lmaktadır ki, kalp ile tasdik ve dil ile ikrar gibi iki
genel kavramın biraz daha netlik kazanması gerekmektedir.

2. Mürcii doktrinin ‘ikinci temelini imanın artma veya eksilme ka-
bul etmeyece¤i görüflü oluflturmaktadır. Mürcie âlimlerinden sayılan es-
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Salihi, Gaylan ve Ebu fiimr imanın artma ve eksilme kabul etmeyece¤i
fikrini ileri sürmüfllerdir.

3. Amelin imana dâhil edilmeyerek geri bırakılması ve imanda art-
ma ve eksilme olmayaca¤› görüflünün ardından, Mürcie’nin üçüncü te-
mel esası olarak, amel-iman münasebeti gelmektedir. Amel- iman mü-
nasebeti ile kastedilen, amelin (dünya hayatında ya da ahirette) imana
bir zarar verip vermeyece¤idir. Daha açık bir deyiflle, dünya hayatında
ya da ahirette amelin fonksiyonu nedir? sorusu amel- iman münasebeti
kavramıyla izah edilmektedir.

Amelin iman üzerinde, olumlu ya da olumsuz, hiçbir rolü yoktur.
Bu dünyada böyle oldu¤u gibi, ahirette de böyledir. Mürcie’nin amel ile
imanı bu flekilde ayırması, sonradan, “iman ile birlikte günahın zarar
vermeyece¤i, küfür ile birlikte de iyi amellerin (taat) faydasının olma-
yaca¤›” noktasına ulaflm›fltı.11

Mürcie’ye göre, günahın imana ve taatın da küfre bir etkisi yoktur.
O halde, dünya hayatında günahları nedeniyle bir mü’min tekfir oluna-
mayaca¤› gibi, ahirette iyi amelleri (taat) mü’minin Cennet’e girmesin-
de bir rol oynamayacaktır.

Emevi dönemi kelami oluflumlardan olan Mürcie ile ilgi birçok atıf
yap›lm›fl ama hiç kimse Mürcie isimlendirmesini kabule yanaflmam›fltır.
Bu nedenle karfl›t fırkalar birbirlerini Mürcie olarak isimlendirmifller-
dir.12

Hz. Osman’ın öldürülmesi ve takip eden olaylar sonrasında yapılan
de¤erlendirmelere bakıld›¤›nda da bir tarafta duyarsız ve aldırmaz bir
tavır takınan Mürcie’nin, öbür tarafta olayların aktörlerini dini ve dün-
yevî açıdan mahkûm eden Haricilerin yer ald›¤›nı görürüz. Hâlbuki bu
aflamada da sesi duyulan söz konusu karfl›t gruplar yanında organize ol-
mayan ve ortaya bir tepki koymayan sessiz bir grup bulunmaktaydı.
Mu’tezile iflte bu grubun tutumunu kendine örnek alm›fl kiflilerden olu-
flan bir harekettir. Demek ki, di¤er mezhepler gibi Mu’tezile’nin de or-
taya çıkıflında yaflanan sosyal ve siyasi olayların bizzat kendileri olma-
sa bile sonuçları etkili olmufltur.
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Mu’tezile’nin do¤ufluna neden olan meflhur ders halkasına soru
sormak üzere baflvuran meçhul kiflinin malum sorusuna göz att›¤›mız
zaman yukarıdaki de¤erlendirmelerin izlerini zorlanmadan görebiliriz.
Hasan el-Basrî’nin sabırsız ve dik kafalı ö¤rencisi Vasıl b. Ata büyük
günah iflleyenin fasık oldu¤unu söylemek suretiyle geride bırakılan
olaylara karıflanlara ve duyarsız davrananlara karfl› tepkisini gösteri-
yordu.13

Mu’tezile’de önemli esasların bafl›nda Tevhid, Adalet, Va’d ve Va-
îd (Söz ve tehdit, kiflinin amelinin haliki oluflu), El-Menziletu Beyne’l-
Menzileteyn (büyük günah iflleyenlerin iman ve inançsızlık arasında bir
yerde bulunmaları), Emr-i bi’l ma’rûf ve Nehy-i Anil Münker’in farz-ı
ayn oluflu gelir. Ayrıca Kur’an’ın mahlukiyeti ve aklın nakle faikiyeti
gibi hususlar da mezhep için önemli olan hususlardandır.

Tevhid, yani birleme, ‹slâm dini akidesinin temeli olan Allah’ın bir-
li¤idir. Mutezile mezhebine mensup olanlar tevhidden yola çıkarak bazı
konularda di¤er itikadi mezheplerden farklı görüfller gelifltirmifllerdir:

Örne¤in, Ehl-i Sünnet âlimlerinin ru’yetullahı yani Allah’ın ahi-
ret günü görülece¤i görüflünü kabul etmemifllerdir. Onlara göre görüle-
bilmesi için Allah’ın bir cisme sahip olması gerekir ki ‹slâm inancının
tevhid kaidesine göre bu imkânsızdır. Bunun d›fl›nda Mu’tezile mezhe-
binin mensupları yine tevhid kaidesinden yola çıkarak Allah’ın sıfat-
larının zatından ayrı oldu¤unu ileri sürmüfllerdir. Çünkü onlara göre bu
düflüncenin aksi, yani Allah’ın sıfatlarının zatıyla bir olması ezeli (ve
böylece ilahi) olanların sayısını arttırır, yani tevhide karfl› çıkar. Örnek
vermek gerekirse, Mu’tezile mezhebi “Allah âlimdir.” gibi bir tanımla-
mayı kabul ederken “Allah ilim sahibidir.” gibi bir tanımlamayı redde-
der. Zira onlara göre “Allah ilim sahibidir.” derken Allah’ın zatından
ayrı bir ilahi-ezeli ilim kabul edilmifl olur. Ayrıca, Mutezile akidesinde
Allah’ın kelâm diye bir sıfatının olmad›¤›na inanılır.

Adalet (Adl) esasının konusu Mutezile’nin kader konusundaki gö-
rüflüdür. “‹nsan fillerinde hür de¤ildir.” görüflünü benimseyen Cebriy-
ye mezhebine karfl› çıkarak Mutezile “insanın fiillerinde tamamen hür
oldu¤una inanır. Mutezile inancındaki adalet esasına göre kifli kendi fil-

‹slâm Medeniyetinin Yap› Tafllar› IV I 457

13 Çelebi, ‹lyas, Mu’tezile’nin Klasik ‹slâm Düflüncesindeki Yeri ve Modern Döneme
Etkileri, Kelâm Araflt›rmaları Dergisi, 2004, cilt: II, sayı: 2, s. 3-24.



lerini kendisi yaratır. Bunu da Allah’ın kifliye bahfletti¤i bir yaratma
kudretiyle gerçeklefltirir. Fillerin yaratılmasında Allah’ın bir müdahale-
si olmad›¤›na inanırlar. Bu görüfl adalet esasından flu flekilde temel alır:
kiflilerin hür olmaması ve yaptıkları her fiilin yaratıcı ve yaptırıcısının
Allah olması durumunda kiflinin hür olarak yapmad›¤› hareketlerden
ötürü cezalandırılması, zulüm, yani adaletsizliktir. ‹slâm inancına göre
ise Allah’ın adaletsiz davranması mümkün de¤ildir. Bu nedenle kifli fil-
lerinin tek yaratıcı ve yaptırıcısı olmalı, fiileri konusunda tamamen hür
olmalıdır.

Mutezile’nin kader konusundaki görüflü Kaderiyye mezhebiyle
aynıdır. Mutezile mezhebinin kader konusundaki bu görüfllerinin
imanın flartlarından olan “kader ve kazaya iman”a aykırı düfltü¤ü gerek-
çesiyle Sünni mezhepler tarafından elefltirilmifl, hatta küfür olarak nite-
lendirilmifltir.

Söz ve Tehdit (el-Va’d ve el-Va’id) yani “Söz ve Tehdit”. Bu Al-
lah’ın vadetti¤i (söz verdi¤i) sevap ve iyili¤in, tehdit etti¤i cezanın ger-
çekleflece¤ine inanmaktır. Mutezile mezhebinin bu esası bir di¤er itika-
di mezhep olan Mürcie’ye karfl› gelifltirilmifltir. Mürcie mezhebi iman
etmeyen (kâfir) kiflinin yapt›¤› iyilikler fayda vermedi¤i gibi, iman eden
kiflinin (mü’minin) yapt›¤› günahlar da kendisine zarar vermeyece¤ini
öne sürmüfltür. Va’d ve Vaid prensibine göre ise iyilik yapan iyili¤ine
karfl› mükâfatlandırılacak, kötülük yapansa kötülü¤üne karfl›lık ceza-
landırılacaktır. Mutezile mezhebinin bu esasına göre e¤er Mürcie mez-
hebinin “iman edenin günahları zarar vermez” iddiası do¤ru olsaydı,
Allah’ın vaîd’i yani tehdit etmesi/ korkutması gereksiz ve manasız olur-
du. Oysa tevhid inancına göre bu mümkün de¤ildir. Bu esas ile Mutezi-
le mezhebi Mürcie’yi tam anlamıyla reddeder. Ayrıca Mutezile mezhe-
bi yine bu esas ile büyük günah iflleyen müminin tövbe etmezse affedi-
lemeyece¤ini öne sürmüfltür.

‹ki Konum Arasındaki Bir Konum “El Menzile beyne’l-menzile-
teyn yani iki konum arasındaki bir konum. Bu esas Mutezile mezhebi-
nin “büyük günah iflleyenin durumu” hakkındaki görüflüyle ilgilidir.
Mutezile mezhebine göre büyük günah iflleyen bir mümin (iman etmifl
kifli) artık ne mümindir ne de kâfirdir, o artık fâsıktır, yani müminlik ile
kâfirlik arasında bir yerdedir. Mutezile inancına göre büyük günah iflle-
yen mümin fâsık olur ve fâsık kifli iflledi¤i büyük günahtan ötürü töv-
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be etmeden ölürse sonsuza kadar cehennemde azap çeker. e¤er töv-
be kıyâmet günü ancak cehennemde cezasını çektikten sonra cenne-
te girebilir. Bu mezhebe göre fâsık bir kifli mümin ile kâfir arasında bir
konumdadır, bu esasın adı olan “iki konum arasındaki bir konum” da
buradan gelmektedir.

Emr-i bi’l ma’rûf ve nehy-i anil münker; “Emr-i bi’l ma’rûf” ya-
ni iyili¤i emretmek ve “nehy-i anil münker” yani kötülükten men etmek;
Mutezile mezhebinin bu esasına göre kifli itikadi ve ameli konularda in-
sanları iyili¤e ça¤ırmalı, iyili¤i yaymalı, kötülü¤e karfl› ise sakındırmalı,
uyarmalıdır. Bu esastan yola çıkarak Mutezile mezhebi mensupları
uzun yıllar boyunca birçok farklı görüflten, mezhepten ve inançtan in-
sanla tartıflmıfl, hatta zaman zaman ttart›flmalara fliddet ve kavga da
karıflm›fltır.

Mu’tezile mezhebine göre bu befl ana esasın birine veya daha faz-
lasına inanmayan kifli Mu’tezili olamaz.

Mu’tezile mezhebi Ehl-i sünnet ve’l cemaat d›fl› kabul edilir ve Ehl-
i sünnet ile pek çok noktada farklılıklar arz eder. Bunlardan en önemli-
leri; Allah’ın zâtı ile sıfatlarının bir (özdefl) oluflu, ru’yetullah’ın müm-
kün ololmay›flı, kulun âmelinin haliki oluflu, iman-âmel münasebeti,
aklın nakle faikiyeti, Kur’an’ın mahlukiyeti, büyük günah iflleyenin du-
rumu gibi hususlardır.

fiüphesiz Müslümanlar için Mu’tezile düflüncesi bir açılım olmufl-
tur. Ancak, Mu’tezile bütün insanların ortak kabulü sayılan akılla orta-
ya koydu¤u görüfllerini halka indirgeyecek bir düzeye çekememifltir.
Bu nedenle mu’tezili âlimler genifl kitlelere hitap edecek ortamları
oluflturamam›fllardır. Halk genelde onu hak mezhep olarak de¤il; elefl-
tirilen, ilkeleri özellikle Ehl-i Sünnet tarafından tenkit edilen bir mez-
hep olarak tanım›fltır. Aynı zamanda (Emeviler dönemi) bu ekollere
karfl› fikren karfl› koyamayanlar rivayet yoluyla ihdas ettikleri hadisler-
le karfl› koymaya ve halk nezdinde itibarlarını dü¤ürülmüfl cihetine gi-
dilmifltir.14
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“‹SLÂMÎ ‹L‹MLER‹N TEDR‹S‹NDE

MANTIK ‹LM‹N‹N YER‹ VE ÖNEM‹”

ESMANUR BEZEK

YÜZÜNCÜ YIL ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹ 2. SINIF Ö⁄RENC‹S‹

Girifl

Mantık ilmi, düflünme esnasında insanı hata yapmaktan koruyan
kurallar ve ölçülerden bahseden bir ilimdir. Bu ilim, gerek düflünme
sırasında gerekse düflünceleri ifade sırasında ölçülü ve mutedil olmak
için gerekli kuralları ve kalıpları verir. Bunun içindir ki, kendisine for-
mel mantık/sûrî mantık denir. Mantık, bir fleyi tanımak ve bir fley
hakkında hüküm vermek ve bir fleyi ‹spatlamak için yapılan bütün zi-
hinsel faaliyetleri kontrol eder. Bunun için tarif, hüküm ve kıyas bafll›k-
ları altında tamamen saf aklî esaslara dayalı bir sistem ortaya koyar.

Mantık uygulanan bir sistem olarak insanlık tarihi kadar köklü bir
sanattır. ‹lk insandan itibaren bütün düflünme faaliyetleri sırasında adı
konulmam›fl da olsa mantıkî sistem ana hatlarıyla uygullanm›fl ve fikir-
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de tutarlılık devamlı hedeflenmifltir. Bu sebeple kaide ve sistemi
açısından mant›¤›n tarihinin insanlık ve düflünme tarihi kadar eski oldu-
¤unu söyleyebiliriz. Ama mantık ilminin di¤er ilimlerden ayrılarak
müstakil bir sistem olarak incelenmesi ve kitaplara yazılıp tedvin edil-
mesi Yunan Felsefî incelemelerine dayand›¤› bilinir. En azından flu an
mevcut verilere göre bu böyledir. Yunan filozoflarından önce di¤er fel-
sefî ilimlerde oldu¤u gibi bu ilmin temelini teflkil eden ana malzemeler
gündeme gelmifl, konuflulmufl ve hatta tart›fl›lm›fltır. Bir ilmin tedvini
için do¤al olarak o ilmin bafllıca konularının ve inceledi¤i sorunsalların
di¤er konu ve sorunsallardan temayüz edip konuflulması ve tart›fl›lması
zaruridir. Mantık da böyledir; gerek Mısır’da, gerekse Mezopotamya ve
Uzakdo¤u medeniyetlerindeki felsefi ve düflünsel ve ilmi faaliyetler di-
¤er felsefi ilimlerde oldu¤u gibi mant›¤›n da yunan medeniyetinde do-
¤up geliflmesine gerekli zemini hazırlam›fltır.

Mantık ilk defa Yunan filozofu Aristo tarafından kitaplara derc
edilmifltir. Bazı mantık tarihçileri, mantık ilminin sofizme karfl› bir mü-
dafaa ve toplumu bilinçlendirme amacına bafllı olarak tedvin edildi¤ini
belirtir. Aristo, Yunan toplumunda yerleflik siyasi, sosyal ve kültürel or-
tama tepki sonucu ortaya çıkan sofistlerin mevcut düflünsel sistemi ke-
lime ve akıl oyunlarıyla tevhin etmesi üzerine sonraları kavramların ta-
rifi, içlem ve kaplamı, hükümlerin kipleri, bir fikrin ispat ve reddinin tu-
tarlılık flartlarını kalıpsal olarak ele alma zorunlulu¤u hissetti¤i bildiril-
mifltir.

Bu çal›flmada ‹slâmî ilimlerin e¤itim-ö¤retiminde mantık iminin ye-
ri ele alınacaktır. Bunun için öncelikle mant›¤›n ne oldu¤unu ele almak
gerekir.

Mantık kelimesi köken olarak Arapçadır. Konuflmak, düflünmek an-
lamına gelen ‘nutuk’kelimesinden türetilmifltir. Nutuk kelimesi logos
kelimesinin karfl›l›¤›dır.1 Dolayısıyla mantık; düflünme, konuflma, aklet-
me anlamında kullanılır.

Mantık ilmini anlatırken Hz. ‹brahim kıssasından hareketle faydala-
naca¤›mız bir çok yöntem bulunmaktadır. Çünkü Hz. ‹brahim’in müca-
delesinde kulland›¤› mantıksal yöntemler sistematik halde mantıkta ol-
dukça fazla yer almaktadır. Tefekkür mantık ilminin en önemli yapı tafl-
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lar›ndan biridir. Hz. ‹brahim’in yöntemi de düflündürmeye dayalı bir
sistemdir. Nitekim Allah-u Teâla Kur’an-ı Kerim’de flöyle buyurmufl-
tur; “Biz ‹brahim’e rüflt ve hidayet verdik”2 Bu ayetin bir anlamı da
onun tefekkür ve delil getirme konusunda muvaffak kılınmıfl oldu¤udur.

Hz. ‹brahim’in yöntemlerini ayetlerle inceleyecek olursak:

“Gece üstünü örtüp bürüyünce bir yıldız gördü. ‹flte Rabbim! dedi.
Yıldız öyle batınca da, ben öyle batanları sevmem dedi. Ay’ı do¤arken
görünce de iflte Rabbim! dedi. Ay batınca da, andolsun ki Rabbim bana
do¤ru yolu göstermezse mutlaka bende sapkınlardan olurum dedi. Gü-
nefli do¤arken görünce de iflte benim Rabbim bu daha büyük dedi, oda
batınca (kavmine dönüp) Ey kavmim, ben sizin Allah’a ortak kofltu¤u-
nuz fleylerden uza¤ım dedi”3

Burada Hz. ‹brahim kavmini düflündürmeye sevk etmifltir. Kullan-
d›¤› ifadelerle insanların tapm›fl oldukları cisimlerin ilah olmad›¤›nı çok
ince bir yöntemle anlatm›fltır. “Ben kaybolup gidenleri sevmem”4 ifade-
si adeta beyinlere kazınm›fltır. Zira Hz. ‹brahim bu ifadesinde bir ilahın
asla ölmeyen, yok olmayan bir varlık oldu¤unu anlatm›fltır. Bunu i¤iten
bir insan kendini sorgulayarak bir mantık kurar.

Hz. ‹brahim bu ifadesiyle Allah-u Teâlâ’nın baki ve kaim sıfatlarını
anlatm›fltır. O Rab ki bakidir, kaybolup gitmez her fleyi ayakta tutandır,
Kudret sahibidir.

Hz. ‹brahim elbetteki burada bahsetti¤im ve bahsedece¤im bazı ifa-
deleri do¤rudan söylememifltir. Fakat mantık ilmi devreye girdi¤inde
insan bunu zihni fıtratla tefekkür edip bulabilir. Hz. ‹brahim’in ayette
geçen ifadesini mant›¤›n en önemli bölümünü oluflturan kıyas formuna
dönüfltürdü¤ümüzde flöyle bir sonuç elde ederiz:

Bu yıldız gelip geçicidir
Rab gelip geçici de¤ildir
O halde bu yıldız Rab de¤ildir

Hz. ‹brahim mant›¤›n bu formunu sadece yıldız için kullanma-
m›fltır. Aynı zamanda kavminin sözde ilahlarından biri olan ay ve günefl
içinde kulllanm›fltır.
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Hz. ‹brahim’in kulllanm›fl oldu¤u yöntemlerle mantık ilmini tefek-
kür parantezine ald›¤›mızda ortaya hayatın her alanında bilhassa e¤itim
ö¤retimde faydalanabilece¤imiz bir sonuç çıkar. fiimdi bu sonuçların
bazı ayrıntılarını inceleyelim.

Hz. ‹brahim birçok meselede mantıksal yöntemleri kulllanm›fltır.
Nitekim Hz. ‹brahim babasıyla olan bir ttart›flmada flöyle demifltir ;
“Ben sizin taptıklarınızdan uza¤ım, ben yalnız beni yaratana taparım,
çünkü o bana do¤ru yolu gösterecektir.” En’am suresinin bu ayetinde
ifade edildi¤i üzere akılcı metodolojinin benimsedi¤i bir teknik söz ko-
nusudur.5 Bu ifade mantıksal olarak flöyle ifade edilmifltir.

Benim yaratanım kim ise sizin de yaratıcınız odur. Ben yaratanıma
taparım sizde yaratıcınıza tapın, netice itibariyle aynı zata tapm›fl olaca-
¤›z. Kendisini yaratan kim ise babasını yaratan da odur, babasını yara-
tan kim ise bütün insanları yaratan da odur6… gibi mantıksal yöntem bir
yöntem takip etmifltir.

Hz. ‹brahim’in kulllanm›fl oldu¤u baflka bir yöntem de bilimsel olan
gözlem ve deney metodudur.7 Hz. ‹brahim kavmine putlara tapmanın ne
kadar yanl›fl oldu¤unu onların ilah olamayaca¤›nı anlatm›fltır. Bu an-
latım türü akli delile dayanır. Fakat kavminin anlamad›¤›nı görünce
farklı bir yöntem kulllanm›fltır. Önce kısaca bir kıssadan bahsedelim:

Babil ahalisi bir bayram günü adetleri üzere puthaneye yemek ge-
tirmifl putların önüne koymufl, daha sonra e¤lence yerlerine gitmifllerdi.
Hz. ‹brahim rahatsız oldu¤unu belirterek bu e¤lenceye katılmam›fltı.
Onlar e¤lenirken Hz. ‹brahim de puthaneye girmifl, putları tek tek k›r-
m›fl en büyü¤ünü sa¤lam bırakıp baltayı da onun boynuna asm›fltı. Halkı
e¤lence dönüflü puthaneye u¤radıkları zaman flaflkına dönmüfllerdi. Ol-
sa olsa bunu ‹brahim yapm›fltır diyerek sorgulamaya bafllam›fllardı.

Daha sonra Hz. ‹brahim’in yanına gelerek: “Ey ‹brahim
tanrılarımıza bu hareketi sen mi yaptın?” Sorusuna Hz. ‹brahim:“Belki
onu flu büyükleri yapm›fltır, konuflabiliyorsa ona sorun.” demifltir. Halk
o büyük putun konuflmaktan, meramını anlatmaktan aciz oldu¤unu söy-

‹slâm Medeniyetinin Yap› Tafllar› IV I 465

4 Enam: 76-78.

5 Sarıtoprak, Zeki, Hz. ‹brahim’in(a.s) Yöntemi ve Kelam Açısından Önemi, Köprü
Dergisi, cilt.5, s. 53.

6 Emiro¤lu, ‹brahim, Ana Konularıyla Klasik Mantık, ‹stanbul 1997, s. 49.



leyince, Hz. ‹brahim; “O halde Allah’ı bırakıp size hiçbir fayda verme-
yecek olan putlara niye tapıyorsunuz; size ve taptıklarınıza yazıklar ol-
sun hala akıllanmayacak mısınız?”8 diyerek kendini savunmaktan aciz
olanın tanrı olamayaca¤›nı ima ederek, Hz. ‹brahim, insanları düflündür-
meye sevk etmifltir.

Bu yöntem sadece bir kavme islamı anlatırken veya ‹slâmî ilimlerin
tedrisinde geçerli de¤ildir. Bu bir mantıksal uyan›fl için dürtü sistemolo-
jisidir. ‹nsanların zihinlerinde, akıllarında, vicdanlarında var olanı dürte-
rek düflünmelerini sa¤lamaktır. Bu kıssasın sonucu bitiflik flartlı olumsuz
önerme kullanalım: “e¤er bu put söylediklerimi yapacak güçte de¤ilse,
bu put ilah de¤ildir.” Bu yöntem peygamberler tarihini anlatırken, gele-
bilecek sorulara cevap niteli¤indedir. Bu bir mantıksal araç formudur.

Nitekim Hz. ‹brahim, Nemrut ile ttart›flmalarında da mantıksal araç-
lara baflvurmufltur. Kur’an’da adını anmaksızın Nemrut’tan flöyle bah-
setmektedir: “Allah kendisine hükümdarlık verdi diye flımararak ‹bra-
him’le tartıflanı görmedin mi? ‹brahim: ‘Benim rabbim odur ki diriltir
ve öldürür’demiflti. ‘Ben de diriltir ve öldürürüm.’dedi. ‹brahim: ‘Allah
günefli do¤udan batıya getirir; sen de onu batıdan getir’deyince inkâr
eden adam flaflırıp kaldı. Allah zalim toplumu do¤ru yola iletmez”9.

Bu ayetin çeflitli tefsirleri vardır. Hz. ‹brahim isteseydi Nemrut’u ilk
iddiasında çürütebilirdi. Zira öldürmek ve diriltmek yalnız Allah’ın
elindedir. Fakat Nemrut’un amacı konuyu saptırmak oldu¤undan, Hz.
‹brahim mantıksal bir yöntem ile Nemrut’un iddiasını çürütüp ma¤lup
etmifltir.10

fiimdi bu ayetleri peyderpey kıyas formunda ifade edelim:

Öldüren ve dirilten gerçek ilah olandır
Benim Rabbim öldürür ve diriltir
O halde benim Rabbim gerçek ilah olandır.

Devamı olan “Allah günefli do¤udan batıya getirir sende onu
batıdan getir”ayetini de formülize edecek olursak;
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Bir ilahın yapt›¤›nı aksine yapan da ilahtır
Senin ilahın benim ilahımın yapt›¤›nın aksini yapamıyor
O halde senin ilahın gerçek ilah de¤ildir

Gerçek fludur ki Hz. ‹brahim’in bu hadiseleri sadece o tarihe ait
olup bitmifl hadiseler olsa da hadiselerin mant›¤› bitmifl de¤ildir. Bu bir
hayır- fler mücadelesidir. Tebli¤ vazifesidir ve kıyamete kadar devam
edecektir. Her dönemde ‹brahimler ve Nemrutlar olacaktır. Bu yüzden
bu yöntem ve bilgiler kıyamete kadar bize lazım olacaktır.11 Ayrıca Hz.
‹brahim’in kulllanm›fl oldu¤u bu yöntemler e¤itimin önemli aflama-
larında bizlere ›fl›k tutacaktır. Mantık ilmi ve Hz. ‹brahim’in yöntemle-
ri konusunu burada sonlandıraca¤›m. fiimdi bu yöntemleri baflka ilim-
lerde nasıl kullanaca¤›mıza bakalım:

Hz. ‹brahim’den sonraki ilk konumuz Kur’an’ı anlama ve anlatma
yolunda mant›¤›n yeridir. Burada tedrisini ele alaca¤›m konu elbette ki
tefsirdir12. Öncelikle Kur’an-ı Kerim fıtrata, akla, tefekküre sürekli vur-
gu yapar. Daha önce bahsetti¤im gibi mant›¤›n temelinde insanı düflün-
dürmeye sevk etmek vardır.. Burada Kur’an’ı anlarken hükme varmada
mant›¤›n yöntemlerini kullanabiliriz. Bu da yine ilim kardefllerinden
fıkıh ve tefsirin ıflıflında olacaktır. Örne¤in Kur’an’da içki içmek ha-
ramdır. Bu ayetle apaçık ortadadır. Biz bu ayetten yola çıkarak mantık
yöntemleriyle flöyle bir sonuç elde ederiz:

‹çki sarhofl etti¤inden haramdır
Uyuflturucu da sarhofl eder
O halde uyuflturucu da haramdır.

Biz bunu, akıl yürütmelerden anoloji yöntemiyle yorumlad›¤›mızda
akla gelebilecek her türlü sarhofl edici maddenin haramlıl›¤›n›ortaya
koymufl oluruz. Bu, hem Müslümanlar arasında bize hem de ‹slâm’a d›-
flarıdan bakanlara istifadeli ve mantıklı bir çıkarımdır13.

Kur’an-ı Kerim’le ilgili baflka bir husus da onu anlama ve anlatma
mant›¤›dır. Bu durumu flöyle adlandıralım: Anlayarak anlatmak. ‹flte
tam burada bir ilimler zinciri devreye giriyor. Anlatma mant›¤›nı kav-
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rayıp, din psikolojisiyle adım atıp, hadis ilmiyle temelleri güçlendirip,
fıkıh ilmiyle mikyaslanıp, adeta bir ilim denizine akmak gerekir. Üstat
Bediüzzaman Said Nursi Kızıl ‹caz eserinde mantık ilmiyle ilgili:
“Mantık ö¤renmenin hükmü kiflilere göre farklılık arz eder: Mantık il-
mini ö¤renmek menduptur, çünkü mantık ilimleri tamamlayıcıdır. Yine
mantık ilmini ö¤renmek mekruhtur, çünkü akılları karıfltırır. Yine
mantık ilmini ö¤renmek mubahtır; çünkü bir ilmi bilmek bilmemekten
hayırlıdır. Yine mantık ilmini bilmek farz-ı kifayedir, çünkü mantık
akaidi teçhiz eder.”14 Mantık ilmini ö¤renmek, gerekli ilmi altyapıya sa-
hip olmayanlar için haram oldu¤una iflaret etmifltir. Aslında Üstad Be-
diüüzzaman Sait Nursi burada farzın eda olmasının flartına iflaret ediyor.
Bu iflaretlerle bu çal›flmamda ‹slâmî ilimlerin tedrisinde farklı bir bak›fl
açısı yakalayabiliriz.

Bu temennimize fıkıh ilmiyle devam edelim. Fıkıh üsulu ve mantık
‹slâmî ilimlerin tedrisinde önemli bir yere sahiptir. Ortak paydaya
alınd›¤›nda bizleri çok istifade edebilece¤imiz yerlere götürür. Biraz
fıkıh usulünden bahsedecek olursak;

Usulü fıkıh, terimi, izafi bir terkiptir. Fıkıh sözlükte, bilmek, anla-
mak ve ince anlayıfl sahibi olmak demektir. Fıkıh genifl anlamıyla; iba-
detler dâhil olmak üzere, bütün fler’i ameli hükümleri hatta kelam ilmi-
ni ve inanç esaslarını içine alır.

Terim olarak fıkhın klasik terimi flöyledir: “‹nsanın ameli yönden
lehine ve aleyhine olan fleyleri bilmesidir.”15

Dolayısıyla fıkıh usulü, bir ilmin adı olarak ‹slâm Hukuk Metodo-
lojisi demek olur ve flöyle tanımlanır. Fıkıh usulü fıkhi meselelerin taf-
sili (ayrı ayrı cüz’i) delillerden istinbat edilmesine vasıta olan metot ve
kuralları anlatan bir ilimdir.16 Tanımda bahsetti¤im üzere fıkıh usulü-
nün konusu fler’i deliller ve fler’i hükümlerdir.

Fıkıh usulünün asıl kaynakları Kur’an ve sünnettir. Bazı konularda
bu iki kaynaktan hüküm bulunmad›¤›nda devreye re’y, ictihad, kıyas gi-
bi kaynaklar girmektedir. Nitekim peygamberimiz Hz. Muhammed
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(sav) de birçok hükümde sahabelerine ictihad ve kıyas metodunu iflaret
etmifltir.17 Örne¤in peygamberimiz (sav) Muaz b. Cebel’i Yemen’e kadı
olarak gönderirken, ona ne ile hükmedece¤ini sormufl; Muaz b. Cebel
de; ‘Önce kitap(KURAN), sonra sünnet, sonra rey ve ictihad ile hükme-
dece¤ini’söylemifltir. Hz. Peygamber Muaz b. Cebel’in bu cevabından
çok memnun kalm›fltır.17

Bu cevap kıyas kullanımını anlatmaktadır ve Hz. Peygamber de bu
cevaptan hoflnut kalm›fltır. Kıyas mantıkçıların ve fıkıhçıların bazı ortak
sahalarda kullanabilecekleri bir metottur.

Kıyasa bir de Aristo’nun tanımıyla bakalım; “Kıyas bir sözdür ki
kendisinde bazı fleylerin konulmasıyla, bu verilerden baflka bir fley, sa-
dece bu veriler dolayısıyla gerekli olarak çıkar.19

Kıyasın birçok çeflidi vardır; fakat ‹slâm dünyasının ve batının asıl
üstünde durdu¤u kıyas, yüklemli kesin kıyastır.20 Bu kıyasın, her biri
önermelerde ikifler defa geçen üç terimi bulunmaktadır. Bu kıyası ör-
neklendirmeden önce bir kez daha çal›flmamın amacını hatırlatmakta
fayda görüyorum. Amacım ‘mant›¤› ‹slâmî ilimlerin tedrisinde nasıl
kullanabiliriz?’in cevabını bulmaktır. Bu kıyasta “Her canlı ölümü tada-
caktır.”21 örne¤i üzerinde görelim;

Bütün canlılar ölümlüdür > büyük önerme
Esma da canlıdır > küçük önerme
O halde Esma da ölümlüdür > sonuç

Burada ölümlü büyük terimdir; Esma küçük terimdir; canlı orta te-
rimdir (hadd-ı esvad). Bu tabloda baflrolü oynayan orta terimdir. Bu
yöntem ile birçok sonuca ulaflmak mümkündür. Bu yöntemi gören bir
kifli sorgulayıcı bir kimli¤e bürünüp düflünme yolunda ilerler. Bu insanı
sonuca götürür.

Bir baflka konu da içtihat ve kıyas arasındaki iliflkidir. Tabi-
i ki içtihad kıyastan daha genifltir. Bundan dolayı her kıyas bir içtihattır
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fakat her içtihad bir kıyas de¤ildir. Gazali’nin hükmün illeti ile ilgili
olan üç içtihadından tahkikül-meat’ı inceleyelim.

Tahkik’ül-meat, fleriat tarafından hükmün kendisine ba¤land›¤› illet
nass veya icma ile sabit olmuflsa onun istidlal ve muhakeme yoluyla
meydana çıkarılmasına lüzum kalmam›fltır. Ancak tatbikatta onun yeri-
ni bulmak, miktarını tayin etmek gibi bazı hususlar bir inceleme gerek-
tirir ki buna ‘tahkiku’l-menat’(hükmün illetini tahkik) denir.22

Bu içtihada günlük meselelerde de her zaman ihtiyaç duymak müm-
kündür. Örne¤in kıble cihetinin tayininde, memurları tayin ederken on-
ların ehil olup olamadıklarında ve birçok hüküm verilmesi gereken me-
selelerin tespitinde bu çeflit içtihada müracaat edilir. Öte yandan bir bafl-
ka içtihat çeflidi de tenkiku’l-menattır. Burada müçtehid nass üzerinde
bir araflt›rma yapmak suretiyle hüküm için illet olmaya elveriflli görün-
meyen vasıfları bir yana bırakır ve illet teflkil eden münasip bir vasfı bu-
luncaya kadar çaba sarf eder.23

Müctehid burada nassı ele alarak hakiki illeti kendisiyle birlikte zik-
redilen ve illetle alakası bulunan di¤er hususlardan ayıklar. Görüldü¤ü
gibi kıyas mant›¤›n metotlarıyla fıkıh ilminin tedrisinde kendine yer et-
mifltir. Sonuç olarak fıkhi kıyas, Kur’an ve sünnetteki nassların sınırlı;
insanların karfl›laflaca¤› olayların ise sınırsız oldu¤u görüflüne sahiptir.
Bundan dolayı fıkhı tedris ederken kullanılan mantık yöntemleri ihtiyaç
odaklıdır.

Mantıki kıyas üç terim ve üç önermeden; buna karfl›lık fıkhi kıyas
dört rükünden oluflmakta; fıkhi kıyas için tek bir öncül yeterli oldu¤u
halde, mantıki kıyas için iki öncüle gerek duyulmaktadır. Öncüllerin
Aristo’da bilme yolu istikra(tümevarım) oldu¤u halde, fıkhi kıyasta bu
öncüller yalnız nas ile bilinmektedir.24 Aslında mesele yöntemleri kul-
lanabilmektedir. Mantık, yöntem okyanusudur. Tedris etti¤in ilme bu
okyanustan bir damla alarak deniz olabilmektir amaç. Fıkıhta kıyasla
mantı¤a bir köprü kurup daha iyi tedris yöntemleri elde edebilece¤imi-
zi anlattım. Burada fıkıh konusuna son veriyorum. fiimdi özetle mant›-
¤›n di¤er ilimlerle iliflkisini gözden geçirelim.
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Mantık ve Nahiv

Mantık- nahiv iliflkisini anlataca¤›mız zaman Ebu Said esaid es-Si-
rafi ile Farabi’nin meslektaflı Ebu Biflr Metta arasında Ba¤dat’ta meyda-
na gelen ttart›flmadır. Ttart›flma, Arap nahiv gelene¤i karfl›sında Aristo-
teles mant›¤›nın geçerlili¤ini savunmak üzere Ebu Biflr’i davet eden ve-
zir tarafından aç›lm›fltır. Ttart›flmada Ebu Said’in Ebu Biflr’i kötü Arap-
çasından ve mantık bilmenin, düflünürken ve felsefi konularda tart›¤›r-
ken insanı hatadan koruyabilece¤ini tam olarak temin edememesinden
dolayı sık sık azarlad›¤›nı görürüz. Ebu Said en alaycı saldırıları, Ebu
Biflr ve meslektafllarının kulland›¤› teknik terimlere yöneltmifltir. Ebu
Said filozofların bütün dillerde ortak olan üst bir gramerin var oldu¤u
yönündeki iddialarını tutarsız bulmufltur.25

Bu dil çok zengin bir dildir. Bunda hemfikiriz. Filozofların kulllan-
m›fl oldu¤u terimlerde de bir anlam zenginli¤i söz konusudur. Madem iki
ilmin böylesine muhteflem bir ortak yanı vardır. Öyleyse tarafgirli ttart›fl-
malara yol açmak yerine ilim sentezli¤i yapıp daha da zenginlefltirilme-
lidir. Nitekim bu gramer- mantık iliflkisini de olumlu etkileyecektir.

Mantık Ve Fıkıh

Fıkıh ‹slâmî ilimler içerisinde flüphesiz önemli bir yere sahiptir. Bu il-
min teknikleri, kendine has akıl yürütme biçimleri ve analoji hakkında çe-
flitli düflünceleri vardır. ‹bn Haldun, mant›¤› Gazali nezdinde kabul ede-
bilir kılan sebeplerin kelami sebepler oldu¤unu söylemesine ra¤men;
fıkhi faktörler daha önemli gözükmektedir. Gazali’nin mantı¤a katkısı
büyük oranda mant›¤›n özel dilini yerli hale getirmek ve fıkhi örneklerle
kullanımını göstermek yoluyla ona yönelik olan saldırıları etkisizlefltir-
mek olmufltur. Gazali mant›¤›n destekçisidir, ancak meslekten mantıkçı
de¤ildir. Sonraki kelamcılar ise genel olarak her ikisini de yapm›fllardır.26

Mantık Ve Kelam

Onuncu yüzyılın Ba¤dat kelamcıları, istidlal biçimlerini de tetkik
etmifller ve delilleri iyi veya kötü olarak sınıflandıran ayrıntılı bir terim-
ler dizisi haline getirmifllerdir. Ancak bu terimler, stoacı terimlerle tam
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olarak örtüflmekte ve kelam mant›¤›nın çok büyük olasılıkla stoa man-
t›¤›ndan geldi¤i sonucuna varılacak kadar benzer bir ifllev görmektedir.
Yine de delilleri de¤erlendirecek bir sisteme sahip olmakla, baflka hiç-
bir sistemin tetkik edilmemesi gerekti¤ini söylemek oldukça farklı fley-
lerdir ki; bazı kelamcılar tam da bunu iddia etmifllerdir. Gazali ve Razi
kendi inançlarının geçerlili¤ini atomcu kelam teorisinin geçerlili¤iyle
tutulmasından endifle ediyorlardı. Bu, kelam e¤itimindeki mantık arafl-
t›rmalarında bir yeri olan in’ikas-ı edille teorisini ters yüz etmeye yöne-
lik teolojik bir karardır.27 Son olarak bu konu hakkındaki elefltirilerden
bahsedelim

Hadisçiler

Hadisçiler, öncelikle mant›¤›n uluma dâhil olmasından dolayı dine
herhangi bir yararının dokunmayaca¤›nı söyleyerek, onun faydasız bir
ilim oldu¤u yönünde görüfl belirtmifller ve mantık ö¤renmeyi do¤ru bul-
mam›fllardır. Hadisçiler, ‹slâm dini, mantıkla ilgili eserler Arapçaya ter-
cüme edilmeden çok önce her yönüyle teflekkül etti¤inden Hz. peygam-
ber, sahabe ve tabiinin bu ilmi kullanmad›¤›nı ifade etmifller.

Kelamcılar

Gazali öncesi kelamcılar, ister Efl’ari ister Mutezile, ister fii-
i olsun mant›¤› ilim elde etme metodu olarak kullanmadıkları gibi ona
karfl› olmufllardır. ‹bni Haldun ilk dönem kelamcılarının mantı¤a karfl›
çıkıfl sebeplerini açıklarken flöyle bir fleye de de¤inir;

Mantıkta tanımın tümdengelimsel akıl yürütmenin yapılabilmesi
için, tümel kavramların gerçekli¤inin kabul edilmesi gerekir. Oysa ke-
lamcılar mantıktaki tümel kavramları kabul etmemekte daha ziyade no-
minalist bir tutum benimsemekteydiler.

Dilciler

Bu konu hakkındaki ttart›flmadan daha önce bahsetmifltim. Matta
flöyle söylüyor: “Ben mantıktan; düzgün ifadeyi bozuk ifadeden; do¤-
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ru anlamı yanl›fl anlamdan ayırt etmeye yarayan sözün bir aletini
anlıyorum. Mantık, fazla ile noksanı ve a¤ır ile hafifi ayırmaya yara-
yan bir terazi gibidir. O bütün insanlarda akletme özelli¤inin e¤it oldu-
¤unu, bu yüzden dört artı dördün sekiz etmesini, bütün toplumların ka-
bul etti¤ini belirtir. Dolayısıyla Matta’ya göre mantık, Yunanlılar ta-
rafından keflfedilmifl olsa da bütün insanlar tarafından uygulanabilen
evrensel bir alettir.”

Sirafi buna karfl›lık, düzgün ifadeyi bozuk olanından ayırt etmenin
mantıkla de¤il gramerle mümkün oldu¤unu ileri sürer.

Fıkıhçılar

Seddü’z-Zerrai denilen “kötülü¤e yol açan her fleyin de kötü
sayılması gerekir” önermesine dayanarak felsefenin giriflindeki mant›-
¤›n da sakıncalı oldu¤u sonucuna varm›fllardır.28

Mutasavvıflar

Mant›¤›n düflünceyi kısırlaflt›rd›¤›nı, çünkü bilgi edinmenin
yalnızca mantıkla olmayaca¤›nı ifade etmifllerdir. Akıl yürütmeyle ula-
fl›lan bilgilerin kavramlara dayand›¤›nı, kavramların insanları eflyanın
hakikatine götüremeyece¤ini, ancak mevcut eflyaya delalet edece¤ini
belirtmifllerdir.29

Sonuç

Mantık ilmi, di¤er ilimlerle oluflturdu¤u ilim kardeflli¤inde, her tür-
lü tedrisi kolaylaflt›racak yöntemleri elde etmeye yarar. Bu çal›flmadaki
amaç bu yöntemlere ve yöntemlerin kullanım alanlarına dikkat çekmek-
tir. Baflta; “Kelam, Fıkıh, Tefsir, Hadis” gibi birçok ilimle ortak payda-
ya alınmıfl yöntemler bulunmaktadır. Elbette elefltirel bak›fl açıları ve
karfl›t görüfller de bulunmaktadır. Fakat buradaki ana tema ilim kardefl-
li¤idir. Mantık bir yöntem okyanusudur. e¤er do¤ru yöntemi do¤ru il-
min paydasına alırsak, çok faydalı sonuçlar elde ederiz. Bu çal›flmada
gerek bu yömtemlere, gerekse bu yöntemlerin farklı kullanım alanlarına

‹slâm Medeniyetinin Yap› Tafllar› IV I 473

28 Bingöl, Abdulkuddüs, Gelenbevi’nin Mantık Anlay›fl›, MEB yay. ‹stanbul, 1993, s. 12.

29 Sfreet, Tony, ‹slâm Mantık Tarihi, Çev. Harun Kufllu, klasik Yayınları, 2013, s. 64.



dikkat çekilmifltir. Tüm bunların yanında mantık ve Hz. ‹brahim’in tev-
hit mücadelesinden ortaya çıkan mantıksal yöntemlere yer verilmifltir.
Mant›¤›n, ‹slâmî ilimlerin tedrisindeki yeri ve önemi farklı bak›fl
açılarıyla yorumllanm›fltır. “‹lim kardeflli¤i”ni anan temalı bu çal›flma-
da birçok yöntem ve mant›¤› nerde, nasıl ve niçin kullanmalıyız sorusu-
nun cevabını elde etmeye gayret edilmifltir.
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MAHMUT YUSUF MAH‹TAPO⁄LU

Evet, biz de Esmanur BEZEK’e teflekkür ediyoruz. Oturumunuzun
buradaki tebli¤ kısmını bitirdik. fiimdi müzakere kısmına geçece¤iz
sayın konuklar. ‹lk müzakerecimiz Ar. Gör. Mine DEM‹RB‹LEK. Ken-
disi Karadeniz Teknik Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi ‹slâm Mezhepler
Tarihi Araflt›rma Görevlisi. Buyurun Mine Hocam.
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6 OTURUM: MÜZAKERE

AR. GÖR. M‹NE DEM‹RB‹LEK

KARADEN‹Z TEKN‹K ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹
‹SLÂM MEZHEPLER TAR‹H‹ ARAfiTIRMA GÖREVL‹S‹

‹LAMER TEFS‹R ARAfiTIRMA GRUBU MEZUNU

Teflekkür ederim Sayın Baflkan. Saygıde¤er misafirler, de¤erli ho-
calarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. ‹lk tebli¤cimiz fleyma USLU.
Kendisi Kelamın teflekkülü ve geliflim sürecine dair bir tebli¤ sundu.
Ben tebli¤in bafll›¤› ile ilgili öncelikle birkaç bir fleye de¤inece¤im.
Tebli¤ konusuna “Kelamın teflekkülü ve geliflim süreci” demek olduk-
ça genifl muhtevalı bir konudan bahsetmek demek ve bunun da on befl
dakikalık bir tebli¤de anlatılmasının ne kadar zor oldu¤unun
farkındayım. Zaten burada gördü¤ümüz de tebli¤de daha çok kelamın
tanıtımın yap›lm›fl oldu¤uydu. Ve daha ayrıca geliflim süreci diye bah-
setti¤imiz fleyde, süreç dedi¤imizde yalnızca kelamcıların tarihinden
de¤il, kelamın konusu bütün olayları kapsatmamız gerekecekti. Bu da
konunun zorlu¤una artı bir zorluk daha eklemifl olacaktı. Bunun d›fl›n-
da söyleyece¤im bir fley daha var ki kaynak kullanımı ile ilgili olacak.
Ben burada kaynak kullanımında ana kaynaklara inmeyi vurgulamaktan
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ziyade aslında kaynak kullanımında kulland›¤›mız kayna¤›n güvenilir-
li¤iyle ilgili bir nitelemede bulunaca¤›m. Kayna¤› flöyle söyleyebiliriz
aslında. Bunu örnekle açıklasak belki daha iyi olacak. Mutezili metodu
elefltirirken sayın USLU diyor ki; Mutezile’yi elefltiren kiflilerden bir
grup da selefilerdir. Burada kullanılan erken döneme ait selefi kul-
lanımını modern bir tabir olarak kullanmamız anakronizme düflmek ol-
du. Bunun sebebi ise aslında USLU ile ilgili de¤il onun gitti¤i kaynak-
la ilgili idi. Çünkü ana kaynakta geçen fley buydu. Yani Selefileri
tanımlama flekli. Allah Rasülü ve ashabın yolunu hiç yorumsuz ve do¤-
rudan do¤ruya takip eden muhafazakâr kısım diyordu. Bu da aslında bi-
zim anlad›¤›mız flekilde ashab-ı hadise denk geliyor.. Bu yüzden kay-
nak kriti¤inin önemini biraz daha dile getirdikten sonra ben muhtevay-
la ilgili birkaç fley söyleyece¤im. Yine süreç dedi¤imiz zaman kronolo-
jiden ve aynı zamanda devamlılıktan bahsetmifl oluyoruz. Tebli¤de bu-
na dikkat etseydik daha iyi olabilirdi. Sonra bunu yine kelam ile ilgili
konufltu¤umuzdan dolayı ben bir iki bir fley daha söylemek zorunda ka-
laca¤›m. Kelam ilmi demekle daha çok ehli sünet çerçevesinde bir ke-
lamdan bahsetmifl, ancak Müslüman kültürünün mirası olan bir ilimden
bahsetmifl oluyoruz. Bu sebeple daha bütünlükçü bir yaklafl›m sergile-
seydik daha iyi olurdu düflüncesindeyim. Çünkü bu kelamın eksik an-
latılması ya da yanl›fl anlafl›lmasına sebep olacak. e¤er ki bir görüfl olufl-
tuysa bu görüflün kime karfl› ya da neye karfl› olufltu¤u da önemlidir ka-
naatindeyim. Bunun d›fl›nda son olarak Sayın USLU’ya dâhil söyleye-
ce¤im fley kelamdan bahsetti¤im pek çok da ttart›flmalı konudan bahset-
mifl oluyoruz zaten. Kendileri de de¤indi¤i gibi kelamın do¤uflunun
Mutezile’ye dayandırılması, Ehl-i Sünnetin ya da mutezilenin ortaya
çıkması, üç kardefl meselesi bunların üstüne tart›fl›lm›fl ve tartıflabilecek
konular. Bu sebeple bu tarz konulardan bahsederken yargılar, kesin
cümleler kullanmaktan ziyade ihtimalleri göz önünde bulundurarak ko-
nuflmak en azından bizim için daha sa¤l›klı bir tebli¤ sunmak için daha
yerinde bir durum olacaktır kanaatindeyim. Kendilerine tebli¤inden do-
layı teflekkür ediyorum. Oldukça faydalı bir tebli¤di.

‹kinci tebli¤cimiz ise Fatma Zehra ÖZÇOBAN. Kendileri “‹slâmı
Yeniden Anlama Yöntemi: Hüseyin ATAY Örne¤i” üzerinden bu ko-
nuyu de¤erlendirdi. Öncelikle sanırım Hüseyin ATAY Hocamızı
saygıyla yad etmemiz gerekecek. Sonrasında ise Sayın ÖZÇOBAN’ın
tebli¤i ile ilgili ATAY’ın yöntemini aslında oldukça iyi anlad›¤› kana-
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atindeyim ben. Yani anlatt›¤› sunum çok iyi bir özetti. Yani flöyle: Hü-
seyin ATAY’ın ne anlatmak istedi¤i ya da yöntemine dair ne varsa, ben
metni öncesinde okudu¤um için daha kesin konuflabiliyorum sanırım.
Oldukça iyi idi. O yüzden tebrik ediyorum. Onun d›fl›nda benim eksik
gördü¤üm bir taraf var. Bundan bahsedece¤im. “Hiçbir görüfl bofllukta
oluflmaz” düflüncesi ile yola çıkarak bunları dile getirece¤im. Belki ön-
cesinde tebli¤ine dair birkaç fley söylemek gerekir. Ancak e¤er ben me-
sela din-kültür iliflkisi ya da akıl-vahiy iliflkisi, ‹slâm’ın 1400 yıllık ge-
lene¤inin elefltirilmesi gibi konulara girersem; sizi de¤il Hüseyin
ATAY’ı elefltirmifl olaca¤›m. O yüzden ben tebli¤ konusunu daha sa¤-
l›klı bir flekilde elefltirmek için, ya da size dair bir fleyler elefltirmek için
bu konulara hiç girmemeyi tercih ediyorum. Size dair söyleyeceklerim
fleyler ise flu: Biraz önce söyleyece¤im fley; hiçbir görüfl bofllukta olufl-
mam›fltır. Bu sebeple de bir metottan bahsediyorsak ben bunun
yansımalarını da görmek isterdim açıkçası. Belki ça¤dafl ‹slâm âlimle-
rinden bahsediyoruz. Siz de bahsettiniz. Bunlardan bir tanesi de Hüse-
yin ATAY. Acaba Hüseyin ATAY’ı böyle bir yönteme sevk eden ne
idi? Ya da çok kısa, ça¤dafl ‹slâm âleminin içinde bulundu¤u durumdan
biraz bahsettiniz, isimlerden bahsettiniz. Fakat benim merak etti¤im fley
flu idi. Herkese ortak de¤erler olan fleylerden bahsediyoruz. Hüseyin
ATAY da bu ortak dertleri kendisine dert etmifl. Acaba burada paralel
oldu¤u ya da benzerlikleri kuruldu¤u çeflitli isimler var mı? Ya da bu is-
min etkilendi¤i diyece¤im; ATAY Hocamız daha çok özgünlü¤ü üze-
rinden gitti¤i için yine de ben bunu söylemek istiyorum. Bunun d›fl›nda
etkilendi¤i isimler d›fl›nda etkiledikleri kimlerdir, ya da bu bahsetti¤i
yöntem sonucunda nasıl uygulunabilirli¤e dönüflmüfltür. Siz sanırım iki
tane bunun gibi örnekler veriyordunuz ATAY’a dair.Ancak benim gör-
mek istedi¤im aslında biraz flu: Bir soru varsa ve bu soruya çözüm ko-
yuyorsak bu çözüm acaba amacına ulafltı mı? gibi bir fley. Daha çok
yönteme dair fleyler söylemifl oluyorum sanırım. Çünkü benim açıkçası
kendi adıma söyleyebilece¤im fley, bunları göz ardı ederek biz bir
ATAY okuması ya da herhangi birisinin okumasını yapt›¤›mızda biri-
ciklik gibi bir algı yanılması yaflayabiliriz. O yüzden buna de¤inmek is-
tedim. Bunun d›fl›nda ATAY Hocamızın aslında ö¤rencileri ve etkiledi-
¤i bir çevre oldu¤unun da farkındayız. Örne¤in fiaban Ali Hocanın “‹s-
lâm Düflüncesini Yeniden Kurmada düflünür Sorumlulu¤u Örne¤i: Hü-
seyin ATAY” isimli bir makalesi var. Bunun d›fl›nda aslında yalnızca
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Hüseyin ATAY’ı de¤il; biraz önce bahsetti¤im konu ba¤lamında, -me-
sela Kur’an ‹slâm’ı ya da Kur’ancılık, mealcilik gibi elefltirel makaleler
mevcut- Hüseyin ATAY’ın isminin geçti¤i. Bunları da görmek en
azından benim söylemeye çal›flt›¤›m fley. Hüseyin ATAY’ı, düflüncesi-
ni ve metodunu iyi anlamak için daha kapsayıcı bir yaklafl›m sergilesek
daha iyi olur düflüncesindeyim. Sizi tebrik ediyorum, oldukça iyi idi.

Son olarak Hümeyra BAYSAL’ın tebli¤ini müzakere edece-
¤im.Dördüncüsünü düzenledi¤imiz sempozyumda dördüncü kez tebli-
¤ini sunuyor; tebrik ediyorum o yüzden. ‹stikrarından, çabasından, de-
vamlılı¤ından dolayı. Sayın BAYSAL ile ilgili söyleyece¤im ilk fley flu:
BAYSAL’ın konusu Siyer Ö¤retimde Taftazani’nin Peygamber Tasav-
vuru’nun De¤erlendirilmesi. Benim bu konudan anlad›¤›m, bu tebli¤in
üçe ayrıld›¤› kısım. Birincisi, siyer ö¤retimde Peygamber tasavvuru.
‹kincisi, Taftazani Peygamber tasavvuru. Üçüncüsü, bu ikisinin etkile-
flimidir. Ama Sayın BAYSAL, Taftazani’nin Peygamber tasavvuruna
de¤indi. Sonrasın da siyer ö¤retiminde Peygamber tasavvuruna de¤in-
di. Bu ikisinin iletiflimine ya da etkileflimine de¤inmedi ya da yüzeysel
bir flekilde geçti. Bunun nedeni de, Taftazani medrese zihniyetinin ho-
cası olarak isimlendirilmifl birisi, tanınmıfl birisi. Ve Taftazani’ye bak-
t›¤›mızda Peygamber tasavvuru olarak var olan bir tasavvurun devamını
sa¤lam›fl ya da bir merkeze oturtmufl. Hâkimi k›lm›fl; fakat farklı bir fley
söylememifl. O yüzden bu bir etkidir. Devamlılı¤ı sa¤lamak da bir etki-
dir. Fakat bizim anlad›¤›mız flekilde siyer ö¤retiminde bir kırılma, de¤i-
flim dönüflüm gibi bir etkisi yok. Bu sebeple de tebli¤ oldukça kısır ka-
lacaktı. O yüzden Sayın BAYSAL konuyu aflarak daha çok kelamla il-
gili konulara da de¤indi, fierhü’l-Akaid’e de indi. Aslında buradan yola
çıkarak flöyle bir fley denilebilirdi belki: Acaba bafll›k böyle konulmasa
mıydı? Yani Taftazani fierhü’l-Akaid’in tanıtımı ya da Taftazani’nin ‹s-
lâm düflüncesine medrese etkisi gibi bir bafll›k metni daha anlafl›lır kıla-
caktı düflüncesindeyim. Son olarak, Efl’arilik-Maturidîlik iliflkisinden
bahsetti Sayın BAYSAL. Efl’arî bir âlimin nasıl Maturidî bir âlimin fler-
hini yapt›¤›yla ilgili. Bu konuyla ilgili Mehmet KALAYCI hocanın
Eflarilik-Maturidilik ‹liflkisi isimli kitabında ufuk açıcı bir yorumu var.
Bunları dile getirip sözüme son verece¤im. O, bu tema hassasında
Efl’arili¤i felsefi temele dayand›rm›fl. Yani bu metinlerin çerçeve metin-
leri oldu¤unu ve do¤rudan herhangi bir mezhebe indirtilemeyecek bir
tür olmadıklarını söylüyor. Sonrasında ise Osmanlı medreselerinde biz
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Taftazanî, Cürcanî gibi isimlerin merkeze alınd›¤›nı, ön plana çıkt›¤›nı
görüyoruz. Bununla ilgili de diyor ki, bu, aslında Efl’arili¤i oluflturan
de¤il dolayısıyla Efl’arili¤i aflan felsefi bir söyleme ve yaklafl›m biçimi-
ne sahip oluflları sebebiyledir. Oldukça makul bir açıklamaydı, ben
paylaflmak istedim. Dinledi¤iniz için teflekkür ederim. Arkadafllara teb-
li¤lerinden dolayı teflekkür ediyorum. ‹lim yolculuflumuz daim olsun
inflallah.

MAHMUT YUSUF MAH‹TAPO⁄LU

Biz de de¤erli katkılarından dolayı Mine DEM‹RB‹LEK hocamıza
teflekkür ediyoruz. ‹kinci müzakerecimiz araflt›rma görevlisi Muham-
med ÇEL‹K. Kendileri Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Felsefe
ve Din Bilimleri Mantık Anabilim Dalı Araflt›rma Görevlisi. Buyurun
Muhammed Hocam.
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AR. GÖR. MUHAMMED ÇEL‹K

ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹
MANTIK ANAB‹L‹M DALI

Kıymetli hazirunu saygıyla selamlıyorum öncelikle. ‹LAMER bize
de kapısını açtı ö¤renci iken. Ben üç sene kalm›fltım orada. Gerçekten
bir ilim yuvası ve ö¤rencilerin özellikle ilahiyat ö¤rencilerinin fayda-
lanması gereken bir yer diye düflünüyorum. Ve bu fırsatı verdi¤i için
Sayın Eyüp hocama teflekkür ediyorum. Ben tebli¤leri öncelikle üç ka-
tegoride de¤erlendirece¤im. Birincisi kayna¤› açısından, ikincisi içe-
rik, üçüncüsü de formu itibariyle de¤erlendirece¤im. Her üç tebli¤de
de form açısından büyük sıkıntılar var. ‹lk tebli¤de mesela, Masume
KANAT hocamızın girifli yok, sadece metin var. Bunun için anlafl›l-
ması zor bir metin. Çünkü akademik bir yazıda bulunması gereken bö-
lümler olması gerekiyor. Bunun bafl›nda özet olması gerekiyor. Ben
yazıyı okuyabilir miyim, okuyamaz mıyım? Benim i¤ime yarar mı, ya-
ramaz mı? Bunun için bir özetin olması gerekiyor bence. Bu yazıda
yok. ‹kincisi girifl bölümü ki bu bence bir metnin kalbi. Çünkü burada
hipotezlerimizi ortaya koyuyoruz. Yani bizim bir iddiamız var ve ben
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gelecek paragraflarda bu iddiayı konumun do¤rulama de¤erlerine göre
ispatlayaca¤›m. Girifl bölümü olması gerekiyor bence. Ama bu da yok.
Yani, aslında bir hipotez yok ortada. Üçüncüsü bir sonuç bölümü ol-
ması gerekiyor ki, ben ortaya koydu¤um hipotezi do¤ruladım mı, do¤-
rulamadım mı? Yani bu makale amacına ulafltı mı, yazı ya da makale
olmasa bile yazı amacına ulafltı mı? Ve bir bölümde, giriflte de belirti-
lebilir, metot bölümü olması gerekiyor bence. Çünkü o yazıyı okuyan
kifli aynı yöntemle kendisi araflt›rma yapt›¤›nda tekrar aynı sonuca ula-
flabilir mi? Bir metodun da özsel niteli¤i bu aslında. Yani bir metot var
ortada ve bu metodu aynen takip ederse okuyucu aynı bilgilere ulafla-
bilir mi? e¤er ulaflamıyorsa demek ki metot baflar›sız metot. Yani yeni-
den gözden geçirilmesi gerekiyor. Ve ne yazık ki Masume Hanım ve
di¤erlerinde metot ile ilgili bir bölüm yok. Belki de bu flundan kaynak-
lanıyor olabilir; yazmadan önce beraber metin üzerinde konu‹saydık
bunlar olmayabilirdi. Ama sonuçta lisans ö¤rencisiyiz ve ödevler,
sınavlar var. Bu yüzden aslında pek de baflar›sız de¤il. Çünkü ödev for-
matında kabul edebiliriz bence. Ben içeri¤e geçece¤im. Masume
Hanımın metni tarihsel bir metin ve hepimizin bildi¤i gibi tarihsel ifa-
deler do¤rulanması gereken ifadeler. Yani biz bir tarihsel ifade kul-
lanıyorsak bunun delilini, do¤ruluk de¤erini mutlaka vermemiz gereki-
yor. Mesela Fatih Sultan Mehmet ‹stanbul’u 1453’te fethetmifltir veya
etti. Bunu bize sorarlar, ‘bu kurgu mu yani bunu nereden aldın?’… Bu
Alice Harikalar Diyarında kitabında geçiyor olabilir. Yani bir kurgu-
nun için de geçen bir önerme de olabilir. Bunların do¤ruluk de¤erleri
verilmeliydi bence. Ama metinde ne yazık ki dipnot yok. Bu yüzden
bakamadım, yani ben do¤rulayamadım flahsen. Daha sonra bir de çok
duygusal ifadeler var. Yani bence bilimsel bir yazıda olmaması gereki-
yor. Mesela birkaç tanesini okuyayım. Mesela ‘afla¤›lık kompleksi’.
Bilimsel ifade edilmeliydi. Yani psikolojik birtakım yaklafl›mlar olma-
ması gerekiyor. Bence bu sizin tavrınızı da gösteriyor. Yani Ümeyye-
o¤ullarına bak›flınızı. Kendinizi yansıtmamalıydınız metinde. Benim
genel metinden anlad›¤›m fley, Emevi dönemindeki olaylar de¤il de
Ümeyye o¤ullarının tarihe bırakt›¤› iz aslında. Devlet kurulmadan ön-
ce de geçmifline bakmı‹sınız. bafll›k böyle olabilirdi. Yani Ümeyye
o¤ullarının etkisi, kelamı, ekollere etkisi… olabilirdi. Birde flu var:
Mesela dünyevileflme kavramını kulllanm›flsınız. Bu kavram bildi¤i-
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miz gibi modern bir kavram. Dünyevileflmekten ne anlad›¤›mızı dip-
notta belirtmeliydik bence. Çünkü sosyolojik kavramlara bildi¤imiz
kadarıyla birçok yorum olabiliyor. Mesela laiklik… Bir tane laiklik
yok. Birçok laiklik tanımlamamasında bulunabiliriz. Bunun gibi…
Sonra bir de kaynak bulabilece¤iniz yerler, internetten çok rahat bula-
bilece¤iniz kaynaklar var. Ancak de¤inmiyorum. Mesela makalenin
bafl›nda Arap toplumunun her dönemde kendisini hissettiren genel ka-
rakteristik özelli¤in kabilevi yaflam olgusu oldu¤undan bahsetmiflsiniz.
Bununla ilgili çok güzel modern çal›flmalar var. Dipnotta verebilirdi-
niz. Metninizin inandırıc›l›¤› açısından konufluyorum. Teflekkür ede-
rim, sa¤ olun tebli¤i hazırlad›¤›nız için.

“‹slâmda ilim ahlakı-münazara adabı”. Aynı sorunlar burada da
var. Yani bir tebli¤ metninden ziyade bir ödev gibidir. Ama güzel ya-
ni, ben çok be¤endim. Kurgu çok iyi. Yalnız bölümlere ayırsaydık ve
dipnotları nereden aldık?… Bunları belirtseydiniz bunlar çok önem-
liydi. Mezeron’dan bahsetmiflsiniz. Bunları nereden ald›¤›nız belirt-
seydiniz bizim için daha iyi olabilirdi. Ve Türkiye’de adap ve müna-
zarayı çal›flan iki kifli var. Birisi Yrd. Doç. Dr. Necmettin PEHL‹-
VAN, di¤er kifli Mehmet KARABELA. Bunlara da keflke atıf yap-
saydınız. -Çünkü baflka da yok zaten yok Türkiye’de.- ‹yi olabilirdi.
Hem hocalarımız açısından, hem kendisi açısından. Evet, bir de kitap
isimleri. ‹simleri ald›¤›mız yerde mi böyleydi. Bunların orijinalini
kullanmak bence daha iyi bilinir olur. Teflekkür ederim, sa¤olun teb-
li¤i hazırlad›¤›nız için.

Evet, en son olarak “‹slâmî ‹limlerin Tedrisinde Mantık ‹lminin Ye-
ri Ve Önemi” Aynı kriterlerle buna da bakt›¤›mızda kurgu bence düflü-
nülmemifl baflta. Yani sanki unutmu‹sunuz ve o anda yazm›flsınız gibi.
Çünkü mesela Hz. ‹brahim kıssasından bahsederken O’nu Kur’an bafl-
l›¤› altında inceleyebilirdiniz. Mantık ve Kur’an veya tefsir veya Kur’an
altında. Bir de girifl dediniz. Çok güzel. Tebli¤ girifl ve di¤erlerinden
olufluyor. Arada bir geliflme yok. Ama sonuç var. Yani güzel bir tebli¤-
di. Yine aynı flekilde dipnotlar daha açık verilebilirdi. Bir de dürtü sis-
temolojisi ben bunu aradım, bulamadım. Baflka bu kadar arkadafllar. Te-
flekkür ederim.
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MAHMUT YUSUF MAH‹TAPO⁄LU

Evet, kıymetli konuklar. Galiba sempozyumun en renkli oturumuy-
du. Biraz kapatmakta zorlanaca¤›m ama tebli¤ci arkadafllarıma, müza-
kerecilere çok teflekkür ediyoruz. On befl dakikalık aramız olacak. On-
dan sonra inflallah son oturumla burada olaca¤›z. 
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YED‹NC‹ OTURUM

Oturum Baflkanı: Nesibe SARIGÜL
1. fiüheda SELÇUK

Aliye ‹zzetbegoviç’e Göre “Orta Yol” Kavramı ve Bunun ‹slâm 
Felsefesine Etkisi

2. Abdülkadir SYLKA
Osmanlı Döneminden Günümüze Kosova’da Din E¤itimi

3. Büflra D‹K‹C‹
Dâru’l-Funûn ‹lahiyat Fakületsinin Özelli¤i

4. Hanife Büflra SUBAfiI
Geçmiflten Günümüze Kur’ân Kursları ve Kur’ân Kurslarında 
Ö¤retim Programı

5. Mansod LAMBENSA
Tayland’ın Patani Eyaletindeki Geleneksel ‹slâmî E¤itim
Kurumları Olarak Pondok Okulları

6. ‹lbey DÖLEK
‹lahiyat Fakültelerinin Müfredatının ‹çeri¤i, Problemleri ve 
Çözüm Önerileri

Müzakere:

Ar. Gör. Ayflenur ERKEN
Ar. Gör. Mualla ERDEM
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Oturum Baflkanı

NES‹BE SARIGÜL

Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi 3. S›n›f
‹LAMER Tefsir Araflt›rma Grubu Ö¤rencisi

Bismillahirrahmanirrahim. Saygıde¤er hocalarım, kıymetli
misafirler. Hepiniz hofl geldiniz. Dördüncüsünü düzenledi¤i-
miz ‹slâm Medeniyeti Yapı Tafllar› adlı sempozyumun yedin-
ci ve son oturumuna gelmifl bulunuyoruz. Hepinize teflekkür
ederim. Ben Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi 3.sınıf ö¤-
rencisiyim. ‹smim Nesibe SARIGÜL. ‹LAMER Tefsir Arafl-
t›rmaları Grubunda ö¤renciyim. Oturumumuz altı tebli¤den
oluflmaktadır.

‹lk tebli¤cimiz fiüheda ELÇUK. Ankara Üniversitesi ‹lahiyat
Fakültesi 3.sınıf ö¤rencisi. Konusu: Aliya ‹zzetbegoviç’e Gö-
re “Orta Yol” Kavramı ve Bunun ‹slâm Felsefesine Etkisi adlı
tebli¤ini takdim edecektir. Buyurun.



“AL‹YE ‹ZZETBEGOV‹Ç’E GÖRE “ORTA YOL”

KAVRAMI VE BUNUN ‹SLÂM FELSEFES‹NE ETK‹S‹”

fiÜHEDA ELÇUK

(ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹ 3. SINIF Ö⁄RENC‹S‹)

Aliya ‹zzetbegoviç Kimdir?

Tarihi olarak kargaflanın yo¤un yafland›¤› bir bölgede, Bosna’da
1925 yılında do¤an Aliya ‹zzetbegoviç, hafızalarımızda bir devlet bafl-
kanı, siyasi lider ve Bosna’nın kurucusu olarak tanımlanır. Bununla bir-
likte o, bir alim ve mütefekkirdir. ‹zzetbegoviç Saray Bosna’da hukuk
e¤itimi alm›fltır ve avukat olarak görev yapm›fltır.

‹zzetbegoviç 1944 yılında bazı arkadafllarıyla dini konuları ttart›fl-
mak amacıyla ‘Genç Müslümanlar’kulübünü kurmufltur. II. Dünya Sa-
vafl› sırasında ihtiyaç sahiplerine yapt›¤› yardımlardan ötürü mevcut
otoritelerin gözünü batmaya bafllayan Genç Müslümanlar, fikirlerinden
ve eylemlerinden caydırılmaya çal›fl›lm›fltır. Baflar›lı olunamayınca da
tutuklamalar bafllam›fltır. 1945’de yani henüz 20 yafl›nda ilk tutuklan-
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masını yaflayan Aliya’nın bu tutukluluk süreci 1950’lere kadar devam
etmifltir. Hapishanede oldu¤u dönemlerde yıllarını verdi¤i ‘Do¤u Batı
Arasında ‹slâm’adlı eserini yayımlayan Aliya, bu eseriyle ‹slâm’ı sade
ve öz bir flekilde yetiflen nesillere kazandırmayı hedeflemifltir. Hapisha-
neden çıkınca SDA(Demokratik Eylem Partisi)’ni kurmufl ve parti
Kasım 1990 seçimlerinden zaferle ç›km›fl, ‹zzetbegoviç ise devlet bafl-
kanl›¤›na getirilmifltir.

Aydınlar tarafından ‘Bilge Kral’olarak anılan Aliya ‹zzetbegoviç
2000 yılında yaflad›¤› sa¤l›k sorunları nedeniyle cumhurbaflkanl›¤› gö-
revinden istifa etmifl ve 2003 yılında vefat etmifltir.

Aliya ‹zzetbegoviç’in orta yol anlay›fl›na geçmeden önce Kur’an ve
hadiste orta yol kavramının nasıl ifllenmifl oldu¤una de¤inece¤iz.

A. Kur’an-ı Kerim’de ve Hadiste Orta Yol Kavramı

Orta yol kelimesi tarihimiz boyunca ‘itidal’, ‘adalet’, ‘ölçülülük’,
‘aritmetik e¤itlik’, ‘sayısal e¤itlik’vb. birçok manada kullan›lm›fltır. Bu
bölümde bu kelimelerin Kur’an’da ve hadislerde nasıl geçti¤ine baka-
ca¤›z.

Orta yol kavramı Kur’an’ın insanlardan istedi¤i yaflam biçiminin
ana unsurlarından birini oluflturur. Çünkü Kur’an’ın ifade etti¤i orta yol
anlay›fl›, insan fıtratına en uygun olan yaflam fleklidir. Bu anlay›fl›n ana
özelli¤i, ifrat ve tefrit olarak ifade edilen aflırılıklardan kaçınmak ve or-
ta yol çerçevesinde hayırda yarıflmaktır. Kur’an orta yolu, hem günlük
hayatta hem de dini hayatta, hayatı daha güzel kılan bir yaflam flekli ola-
rak kabul ve tavsiye etmektedir.

Kur’an-ı Kerim’de ‘itidal’kelimesi geçmemekle birlikte aynı kök-
ten ‘adele’fiili ‹nfitar 82/7’de insanın itidalli ve uyumlu bir yapıda ya-
ratıld›¤›nı ifade etmek için kullanılır.1 Bu açıdan Kur’an-ı Kerim ada-
leti, baflkalarının gelifligüzel istek ve telkinlerinden etkilenmeyen is-
tikrarlı bir do¤ruluk ve ahlak kanununa itaatle gerçekleflen ruhsal den-
ge ve ahlaki kemal olarak ortaya koymufltur. Daha sonra ‹slâm ahlak
bilginlerinin itidal ve adalet-bazen de vasat- kelimeleriyle, bu denge
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1 Mustafa ça¤rıcı, ‹slâm Ahlak Düflüncesinde Adalet, TDV ‹stanbul Müftülü¤ü Dergisi,
Sayı. 18.



ve kemalin oluflmasıyla insanın davran›flları da aflırılıklardan uzak ola-
caktır.2

Hadislere bakt›¤›mızda ise itidal kelimesi ‘rükudan veya secdeden
kalkma, do¤rulma’gibi sözcük anlamlarında geçmekle birlikte terim
olarak kullanılmam›fltır. Ancak Hz. Muhammed (s.a.v) yeme içme de,
giyim kuflam da, tüm ihtiyaçlarda, duygularda, tutum ve davran›fllarda
yani hayatın her alanında orta bir tutum izlenmesini istemifltir.3

B. ‘Do¤u Batı Arasında ‹slâm’Iflı¤ında Aliya ‹zzetbegoviç’e

Göre Orta Yol Kavramı

‹zzetbegoviç, ça¤dafl dünyada ‹slâm’ın rolünü, do¤u ve batı
arasındakini konumunu hem bir siyaset adamı hem de bir mütefekkir
olarak ‘Do¤u Batı Arasında ‹slâm’adlı eserinde ele alm›fltır. Biz de bu
eserden hareketle Aliya’nın ‹slâm’a bak›flını, ‹slâm’ın orta yol, Müslü-
manların ise orta ümmet(ümmeten vasaten) oluflunu anlatmaya çal›fla-
ca¤›z.

‹zzetbegoviç açısından dünya görüflleri maneviyatçı, materyalist ve
‹slâmî olarak üç bafll›kta toplanabilir. Maneviyatçı düflünce sistemi
maddi olan tüm konuları reddeder. Ortaça¤ Hristiyan teokrasisi böyle-
dir. Bu sistemde esas varlık ruhtur. di¤er tarafta pozitivizmin izahı olan
materyalist düflünce sistemi ise ruha dair tüm gerçeklikleri reddeder ve
esas varlık olarak maddeyi benimser. Üçüncüsü yani ‹slâm’da ise orta
yol tutulmufl, hem ruh hem de bedenden hareket edilmifltir. ‹flte “En
yüksek flekli insanda sergilenen ruh-madde birli¤i prensibinin adıdır ‹s-
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2 Kur’an’daki orta yol kavramını incelerken, daha sistematik olması açısından ‘‹çerisinde
Do¤rudan Orta Yol Kavramı Geçen Ayetler’ve ‘içeri¤i Açısından Orta Yolu ‹fade Eden
Ayetler’olarak iki kısımda ele alabiliriz. Birinci kısımdaki ayetler: ‹ntifar 82/7, Bakara
2/143, Lokman 31/19, ‹sra 17/110. ‹kinci kısımdaki ayetler: Cezalandırmada orta yolu
ifade eden ayetler, Bakara 2/178, Nahl 16/126. Harcamalarda orta yolu ifade eden
ayetler, ‹sra 17/29, Furkan 25/67. Dünya ve ahiret ifllerine yönelmede orta yolu ifade
eden ayetler, Bakara 2/201. Dostluk ve düflmanlıkta orta yolu ifade eden ayetler,
Bakara 2/193, Maide 5/8. Korku ve ümitte orta yolu ifade eden ayetler, Secde 32/16,
Enbiya 21/90

3 ‘Dostunu Severken ölçülü sev, günün birinde düflmanın olabilir. Düflmanına da
bu¤uzunu ölçülü yap, günün birinde dostun olabilir.(Tirmizi, IV/360) ‘Dinde afl›r›
gitmekten sakının. Sizden öncekiler bu yüzden helak oldular.(Ahmed b. Hanbel 1/215)
‘Söz ve davran›fllarında ileri gidip haddi aflanlar helak olmufllardır.’ (Müslim-ilim 47/4)
gibi hadisler Hz. Muhammed’in de ifrat ve tefritten uzak, orta yolda ilerleyen bi hayatı
yaflad›¤›nı ve tavsiye etti¤ini göstermektedir.



lâm.”4 ‹slâm’ın orta yol oluflunu her iki taraftan gelen elefltirilerle de an-
layabiliriz. Çünkü ‹slâm için materyalistler fazla mistik, fazla dini (sa¤
temayül) derken, maneviyatçılardan da fazla maddi, fazla dünyevi yo-
rumunu alıyor. Orta yol, ‹zzetbegoviç nezdinde ‘ümmeti-i vasat’ın kar-
fl›l›¤›dır. ‹slâm’ı ne idealist ne de materyalist olarak tanımlamayan an-
cak hem ideanın hem de maddenin insan fıtratı üzerindeki etkisini ka-
bul eden Aliya bunun yanı sıra, ‹slâm’ın bunların toplamından daha faz-
la, daha nitelikli ve insan fıtratına uygun, ucu açık bir ‘fley’oldu¤unu
söyler.

Konumuzu daha iyi aktarabilmek için iki bafll›k altında sunaca¤›z:

1. ‹nsanın Fiziki Yapısı Olarak Orta Yol Kavramı:

‹nsanın nasıl yaflaması gerekti¤i araflt›rıld›¤›nda gidilecek yol in-
sanın menfleinden geçmektedir. ‹nsanın menfleine ait düflünceler
bakımından da ilim ve din-sanat ayrı görüfller sunmaktadır. ‹lim insanın
varolufl sürecini tekamül ile açıklarken din, bu noktada yaratmayı esas
alır. Yani “‹lim insan için bir geliflim sürecinin ürünü” der. Din ise in-
sanın Tanrı’nın bir fiili oldu¤unu öne sürer.

Tekâmülün mant›¤›na göre, en geliflmifl hayvanla en az geliflmifl in-
sanın birbirine denk gelmesi lazımdır. Fakat bakıld›¤›nda böyle bir fle-
yin mümkün olmad›¤› açıkça görülür. Bu sorunu orta yol nezdinde dü-
flündü¤ümüz de flöyle bir sonuca varabiliriz; insan tekâmül etmifltir fa-
kat tekâmülü onun fani tarihidir. Yani hayvanlara bakt›¤›mızda insana
ait birçok özelli¤i (hareketlilik-fluur-haberleflme..) görebiliriz. Bu yö-
nüyle insan açıkça hayvani dünyaya ba¤l›dır. Kur’an-ı Kerim’de de bu
‘Yerde yürüyen hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kufl yoktur
ki sizin gibi ümmetler olmasın’fleklinde ifllenir.5 Fakat bir de olayın di-
¤er yüzüne bakarsak ki orada din, büyü, oyunlar, kurban sunmak, tabu-
lar, ahlaki yasaklar gibi salt insana ait özellikler buluruz. Ve bunların
hayvan âleminde hiçbir izi ve karfl›l›¤› yoktur. Buna göre insan ve hay-
van arasındaki yegane fark ne fiziki ne zekaîdir. En belirgin fark, dini,
manevi ve ahlakidir.
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4 Aliya ‹zzetbegoviç, Do¤u Batı Arasında ‹slâm, Salih fiaban, Yarın Yayınları, 4. Baskı,
‹stanbul 2012, s. 13.

5 Kur’an, 6/38.



Peki insan neden her yerde ve her zaman dünyevi sıkıntılarla karfl›-
laflt›¤ı anda dine koflmufl, kurtuluflu onda aram›fltır? ‹nsan nerede zuhur
ettiyse hemen yanında din de ortaya ç›km›fltır. Bu açıdan din, ilimden
çok daha uzun süredir insanın yanındadır. Bir nevi ilim ‘delikanlı’ise,
din ‘eski toprak’tır. Aslında bakıld›¤›nda hayvan ve ondan meydana ge-
len geliflme asla akıl d›fl›, tabiatüstü de¤ildir ve kendini ilmi delillerle
süsleyebilir. Ama bunun yanında, ‹zzetbegoviç, Sovyet flairi A. Vozne-
senski’nin anlatılmak isteneni flu sözleriyle özetledi¤ini söylemektedir:
‘Nazari olarak, müstakbel bilgisayarlar, insanın yapt›¤› her fleyi yapabi-
leceklerdir. Sadece iki istisna vardır, dindar olamayacaklar ve fliir yaza-
mayacaklar.’6 Yani tekamülün insanı, asıl insan için yetersiz kalm›fltır
ve ‹slâm’ın i’tidâlde duran insan görüflü sayesinde yok olma yolunda
ilerlemektedir.

2. ‹slâm’ın Bir yaflam Tarzı Olarak Orta Yolu Temsili

2.1. Siyaset Açısından Orta Yol Kavramı: ‹zzetbegoviç ‹slâm’ın ah-
laki temeline dayanarak siyaset üretme çabasında olmufltur ve siyaset
anlay›fl›nı açıklarken da bazı kavramlar üzerinde durmufltur. Bu kav-
ramlar ütopya ve dramdır. Bilindi¤i üzere ütopya, en azından Antikça¤-
dan günümüze, Platon’un Devlet’i, Bacon’un New Atlantis’i, Campe-
nalla’nın Günefl Devleti gibi, belli filozofların ideal toplumlarını anlat-
t›¤› hayali bir kavramdır. Bir tiyatro kavramı olan Dram ise, hayatın
marjinal yönlerini ortaya koyan komedinin ve trajedinin yaklafl›mlarını
karfl›lıklı anlatan, hayatı oldu¤u gibi ele alan tiyatro tipidir. ‹zzetbego-
viç ise bu kavramları derinlefltirmifl ve onlara yepyeni anlamlar yükle-
mifltir. Buna göre, “Dram, kainatta mümkün olan varoluflun en yüksek
flekli, ütopya ise, dünyada cennet rüyası veya hayalidir.”7

‹nsan tabiatının en önemli özelliklerinden biri mükemmel ololma-
y›flıdır. Zira Hristiyanları yanılgıya dü¤üren nokta da Hz. ‹sa’yı mü-
kemmellefltirme çabası ve Tanrı seviyesine çıkarma iste¤i olmufltur. Bu-
nunla birlikte ütopyanın sistemine bakt›¤›mızda da benzer bir
yanılgıdan söz edebiliriz. Tıpkı materyalizmde karfl›laflt›¤ımız gibi
ütopyada da gayri insani, kurulu bir saat misali bir sistem söz konusu-
dur. Ütopik devlerde her fley mükemmel bir flekilde ifller, insana hata
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7 ‹zzetbegoviç, a.g.e., s. 220.



payı bırakılmaz çünkü her fleyi devlet üstlenmifltir ve bu mükemmel
devletler insanın muazzam iç dünyasını hayali bir yardımcıya dönüfltür-
müfltür. Thomas More’un Ütopya Adasında, Platon’un Devlet’inde vb.
birçok ütopik devletlerde, insan belki hiç hata yapmayacak, çok mü-
kemmel, gayet disiplinli bir hayata sahip olacaktır ancak hiçbir zaman
iyilik yapmanın güzelli¤inin tadına da varamayacaktır. ‹yilik yapsa da-
hi bu iyilikler ona ait de¤il devlete ait olacaktır. Dram insan tabiatına ve
fıtratına en uygun hayat biçimiyken ütopya fıtri yapıyı bozup, her fleyi
yeniden kurma çabasıdır.8

2.2. Ahlak Açısından Orta Yol Kavramı: Aliya ‹zzetbegoviç siya-
set anlay›fl›nda oldu¤u gibi ahlak anlay›fl›nda da birkaç kavram üzerin-
den hareket etmifltir. Bu kavramlardan niyet ve fiile bakt›¤›mızda, ‹z-
zetbegoviç’in ahlakın fiilde de¤il niyette, her fleyden evvel insanın
do¤ru dürüst yaflamak istemesinde olarak savundu¤unu görürüz.9 Bu-
na göre, niyetin kötü oldu¤u halde fiilin iyi olma ihtimali yoktur. Olsa
dahi bu onun ahlaki bir eylem olarak de¤erlendirilmesini yeterli
kılmaz. Burada Sarte’nin ‘Cehennemde ne masum ma¤durlar ne de
masum mahkûmlar vardır.’sözünü ‹zzetbegoviç’in görüflünü destekler
nitelikte zikredebiliriz.

‹zzetbegoviç’in üzerinde durdu¤u di¤er iki kavram ise vazife ve
menfaattir. Vazife, özü itibariyle ahlaki iken, menfaat siyasidir.10 Buna
göre ahlaki bir davran›flı mantık çerçevesinde açıklamaya çal›flmak
mantıksızlıktır. e¤er böyle bir açıklamaya kalkıflırsak, savaflta hayatını
kaybeden flehitlerden, çocu¤unu doyurmak için aç kalan annelere kadar
herkesi beceriksizlikte itham etmifl olaca¤›z. Aynı zamanda ‹zzetbego-
viç, ‘ahlaki davran›flı fluan için yapmıyorsak ne için, hangi zaman için
yapıyoruz?’sorusunu sorarak, ahlakın aslında mantıki bir açıklamasının
yapılamamasında din için muazzam bir delilin oldu¤unu ifade etmekte-
dir. Buna göre ahlak, dinde kendine en uygun yeri bulmufltur ve baflka
hiçbir açıklamaya ihtiyaç duymamaktadır. Ancak buradan ahlak ile din
aynı fleydir gibi bir sonuç çıkaramayız. Teorik olarak din olmadan ah-
lak olmaz ancak pratikte her ahlaki davran›flı din ile irtibatlandıramayız.
Buradan hareketle ‹zzetbegoviç, dindar fakat ahlaksız ve tersine ahlaklı
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fakat dinsiz birinin varl›¤›nın mümkün olup olmayaca¤› konusu üzerin-
de durur ve der ki: ‘Ahlak, isteklere ve kaidelere dönüfltürülmüfl din-
dir.’11 Yani din fikir iken, ahlak fiildir. Bir tarafta ahlaklı ateistler var-
ken di¤er tarafta ahlaksız dindarlar bulunmaktadır. Fakat bunların
varlıklarının mümkünlü¤ü do¤ruluklarının kanıtı de¤ildir. Do¤ru olanı
ifade etmek istedi¤imizde ise devreye, bu iki afl›r› uç nokta arasında ‹s-
lâm’ın getirmifl oldu¤u orta yol girmektedir. Kur’an-ı Kerim insanlar-
dan ‘‹man edin ve iyi amellerde bulunun’talebini yaklafl›k olarak 55 ke-
re tekrar ederek, onların dinleri yani imanları ile ahlaklarının ayna anda
olmasını, birinin noksanl›¤› neticesinde insanın istenen erdemlili¤e ka-
vuflamayaca¤›nı dile getirmektedir.

Netice itibariyle ‹zzetbegoviç, hem Kur’an’da geçen ayetler
ıflı¤ında hem insanın yarat›l›fl ve yaflay›fl tarzı sonucunda, ‹slâm’ın ah-
lak alanında da orta bir çizgide durdu¤u ve bu orta yolun insan hayatına
en yakın hatta birebir insan hayatıyla özdefl oldu¤u kanaatini tafl›mak-
tadır.

‘Orta Yol’kavramı tarih boyunca tüm felsefe, ahlak ve düflünce sis-
temlerinde karfl›mıza çıkan, pek çok düflünür ve din adamı tarafından
dillendirilen dengeli ve aflırılıktan uzak bir yaflamı tavsiye eden bir kav-
ramdır. Bu kavram ‹slâm Felsefesinde de hemen hemen her ahlakçı ta-
rafından ele alınmıfl ve incelenmifltir. Kindi, öncelikle insan nefsinde,
Hikmet, Necdet ve ‹ffet olarak ortaya çıkan güzel huyların daha sonra
davran›fl haline geldi¤ini ve bu davran›flın da adalet oldu¤unu düflün-
mektedir. Bunun yanında, orta yol terimini ‘tavassut melekesi’olarak
ifade eden ‹bn Sina ise, bir ahlaki yatkınlı¤ın kazanılması çabasında iki
zıt huy arasındaki orta noktanın bulunması düflüncesini tafl›maktadır. ‹s-
lâm ahlakçıları içerisinde fazilet ve reziletleri kategorik ve en genifl fle-
kilde iflleyen ilk ahlakçı olan ‹bn Miskeveyh’in ise, nefsin güçlerinin
mutedil olması durumunda faziletlerin, ifrat ve tefrit olması durumunda
ise reziletlerin oluflaca¤› düflüncesinde oldu¤unu görmekteyiz.12

Netice itibariyle ‹slâm düflünürlerinin orta yol hakkındaki görüflle-
rinin çok farklı olmad›¤›nı görmekteyiz. Yirminci yüzyılda yetiflmifl, si-
yasi kimli¤inin yanında ‹slâm dünyasında pek çok meseleyle ilgilenmifl
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ve farklı konulardaki görüflleriyle ‹slâm dünyasına katkı sa¤lam›fl olan
Aliya ‹zzetbegoviç de, ‹slâm felsefesindeki bu düflüncelerden çok uzak
fleyler söylememifltir. Yaflad›¤› dönemin karmaflası içinde Materyalist
ve Maneviyatçı olan iki uç noktayı belirleyip, karmaflanın tam da bu
noktalar yüzünden do¤du¤unu, orta yolu tuttu¤umuz sürece kaosun ye-
rini nizama bırakaca¤›nı düflünen ‹zzetbegoviç, bu orta yolu ise “Do¤u
ve Batı Arasındaki ‹slâm” olarak belirlemifltir.

Nesibe SARIGÜL

Sayın fiüheda ELÇUK’a teflekkürlerimizi arz ediyoruz. fiimdi sıra-
da Abdülkadır SYLKA, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
‹slâm Tarihi Anabilim Dalı yüksek lisans ö¤rencisi. Konusu: Osmanlı
Döneminden Günümüze Kosova’da Din E¤itimi isimli tebli¤ini takdim
edecektir. 
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“OSMANLI DÖNEM‹NDEN GÜNÜMÜZE

KOSOVA’DA D‹N E⁄‹T‹M‹”

ABDÜLKAD‹R SYLKA

(ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ SOSYAL B‹L‹MLER ENST‹TÜSÜ

‹SLAM TAR‹H‹ ANAB‹L‹M DALI YÜKSEK L‹SANS Ö⁄RENC‹S‹)

Girifl

Balkan Yarımadasında bulunan Kosova, Balkanlarda en eski yerle-
flim yeri olarak kabul edilmektedir. 10.877 metre karelik yüz ölçüme ve
yaklafl›k 2.5 milyon nüfusa sahiptir.1 Kosova Balkanlarda önemli bir
konuma sahip olup, Avrupa kıtasının güneyinde bulunan Balkan
Yarımadasının kuzey batısında yer alır ve Türkiye ile Batı Avrupa ülke-
leri Arasında köprü vazifesi görür. Sınır komfluları kuzeydo¤uda ve do-
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¤uda Sırbistan, Kuzeybatıda (Sancak), batıda Karada¤ ve Arnavutluk,
güneyde ise Makedonya bulunmaktadır.2

Kosova’nın Baflkenti Prifltine’dir (Prishtinë). Kosova halkının ço-
¤unlu¤unu Arnavutlar oluflturmakta olup nüfusun %95’i Müslümandır.
Kosova’da Arnavutlardan sonra nüfus yo¤unlu¤u bakımından Sırplar
ve Türkler gelir; ayrıca Bo‹nak, Hırvat ve Roman (Çingene) milletleri
de vardır.3

Osmanlı-Kosova iliflkileri, 1337 yıllarına kadar gitmektedir. Os-
manlılar Kosova’yı tam manası ile 1463 yılında fethetti. Arnavutların
büyük bir ço¤unlu¤u, Fatih Sultan Mehmed döneminde ‹slâmîyeti ka-
bul etmifllerdir. Dinî kimliklerinden dolayı Osmanlı sarayında Arnavut-
lara yüksek görevler verilmiflir. Gedik Ahmed Pafla, Koca Davud, Du-
kakinzade Ahmed, Lutfi Pafla, Kara Ahmed, Koca Sinan, Nasuh, Kara
Murad Pafla gibi flahısların da dâhil oldu¤u en az otuz iki sadrazam Ar-
navut kökenli oldu¤u bilinmektedir. En az otuz iki sadrazamın görev
yapt›¤› Osmanlı Devleti’nde, do¤al olarak alt kademedeki görevliler de
olacaktır. Durum böyle olunca Arnavutların Osmanlı Devleti’ndeki gü-
cü kendili¤inden görülecektir.4

Osmanlılar bu ülkeyi topraklarına kattıktan sonra, Arnavutların dil,
kültür ve geleneklerine hiç müdahale etmemifltir. Bu, Arnavut flair ve
yazarlarının Arnavutça eser vermelerini cesaretlendirmifltir. Maçiza-
de’nin kasidesi, Beratlı Nazîmi’nin 1760’ta yazd›¤› kasidesi, Hafız Ali
Rıza’nın Mevlid’i, Tahir Efendi Popova’nın 1835’te ‹stanbul’da basılan
fliir kitabı Vehbiyye’si, Molla Ramazan ‹kodra’nın ‹lmihal’i, Risale-i
Sufiyye’si, Nasihatü’d-din fî Hıfzı’l-Lisan’ı; Konsipollü Mehmed Ca-
mi’nin 1884’te kaleme ald›¤› Yusuf u Zeliha’sı, Bektaflî Dâlib Frafle-
rî’nin el-Hadika’sı, fiahin Fraflerî’nin Muhtar-nâme’si, Hasan Ziko
Kanberî’nin Mevlid’i Arnavut diliyle yaz›lm›fl bazı eserlerdir.5

fiemseddin Sami’nin Besa yahud Ahde Vefa adlı piyesi, Arnavutluk
Ne idi, Nedir, Ne Olacaktır? isimli tarih kitabı ve Arnavutça Grameri;
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Mehmed Naim’in Duvar ve Çiftlik (1886), Bahar ve Çiçekleri (1890)
adlı fliir kitapları ile ‹skender Bey Tarihi (1899), dinî konuları iflledi¤i
Dersler adlı eseri Arnavut Edebiyatını dikkat çekici duruma getirmifl-
tir6.

Arnavutlar II. Abdülhamid’in izniyle ‹stanbul’da 1879’da Arnavut
Cem’iyyet-i ‹lmiyyesi’ni kurarlar. Türk dilinin önemli sözlüklerinden bi-
rini de yazan fiemseddin Sami, Arnavutların ilk millî alfabesini hazırlar.
Bu cemiyetin amacı, Arnavut a¤ızlarını ve lehçelerini birlefltirmek, Ar-
navutçayı standartlaflt›rmak, gelifltirmek ve yaygınlaflt›rmaktır7.

Osmanlı Devleti Dönemi’nde Kosova’da E¤itim

Genel olarak e¤itimin tarihçesini bakt›¤›mızda Osmanlı’nın ilk dö-
nemlerine kadar inmemiz gerekmektedir. Osmanlılar Kosova’ya gel-
dikten sonra, devlet sınırı içinde bulunan bütün di¤er bölgelerde oldu¤u
gibi, ilk olarak dinî ibadetler için camiler, hemen arkasından e¤itim için
mektepler ve medreseler infla etmifllerdir. Camiler genel e¤itim müesse-
seleridir. Çocuklar, gençler ve yetiflkinlere cami görevlileri tarafından
dinî bilgiler, Kur’an ilimleri, hadis, fıkıh, ahlâk, itikat, ibadet gibi ders-
ler verilirdi. Bir yandan da tekke ve zaviyeler kurulur, burada fleyh ve
dervifller; sabır, itaat, alçakgönüllülük, hoflgörü, güzel ahlak konu-
larında nasihatte bulunur, evliyalar örnek gösterilirdi.8 Cami, tekke ve
zaviyelere paralel olarak Kosova’da sıbyan mektepleri ile orta ve yük-
sek dereceli medreseler de açıld›¤› bilinmektedir. Bu e¤itim müessese-
lerinin Kosova’nın her köflesine kadar ulaflt›rıld›¤›, e¤itim için hocaların
veya görevlilerinin gönderildi¤i anlafl›lmaktadır.

‹lkokullar sıbyan mektebi ya da rutub ismiyle isimlendirilirken or-
taokullar (liseler) “mederese” olarak isimlendirildi. Dersler genelde
Türkçe ve Arapça olarak okutulmaktaydı. ‹lkokullarda dersler muallim-
ler (ö¤retmenler) tarafından verilirdi, onların yoklu¤unda ise görevi
imamlar üstlenirdi, liselerde ise müderrisler (hocalar) ders verirdi. ‹lko-
kullar yani sıbyan mekteplerini XVI y.y. ilk yarısında görebiliriz. Bu
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okullar genelde camilerin avlusunda faaliyet gösterdi, aynı zamanda bu
okullarda kütüphaneler, ö¤rencilerin kalmaları için odalar ve derslikler
infla edildi. Bütün bu kurumların geliri özel olarak bu kurumlar için tah-
sis edilmifl vakıflardan veya halktan temin edildi. Medrese ve sıbyan
mektepleri d›fl›nda Rüfldiye, ‹ptadiye, ‹badiye okulları da bulunuyordu.

Osmanlı ‹mparatorlu¤u Kosova topraklarında oldu¤u sürece e¤itim
ve ö¤retime önemli katkılarda bulundu¤u apaçıktır. Kosova’nın her böl-
gesinde okullar açtırıp insanların geliflmesi, dinlerini ö¤renmeleri için
katkılarda bulunmufltu.

Osmanlı devletinin Kosova’dan çekilmesiyle Kosova bölgesinde
uzun bir zaman süresinde dini e¤itim veren kurumlardan sadece medre-
seler kalm›fltı. ‹lk baflta bu okulların sayısı çoktu. “Güney Sırbistan”ın
neredeyse her flehrinde bir veya iki medrese bulunuyordu. Dersler dini
esaslar üzerinde okutuluyordu. Medreseyi bitirenler imam olarak görev
alıyorlardı. 1919’dan sonraki zamanlarda bu okulların sayısı giderek
azaldı. 1924 yılında Kosova’da 70 medrese faalken, 1931’de bu sayı se-
kize düflmüfltür. Devletin baskısıyla medreseler kendi e¤itim kalitesini
kaybetmifl ve sayısı daha da azalm›fltır.

Yugoslavya ve Komünizm Dönemi

I. Dünya Savafl› sırasında da dini e¤itimi, e¤itim kurumlarının için-
de göremezsek de, din e¤itimi babalar, dedeler tarafından çocuklara ve-
rilmifltir. Bu durum tehlike arz etmiflse de Müslümanlar her tehlikeyi
göze alm›fllar ve dinlerini gizlice de olsa yaflam›fl ve yaflatm›fllardır. I.
Dünya Savafl›’ndan sonra Arnavutluk’da dini kitaplar yazılıp bas›l-
m›fltır. Yugoslavya ile Arnavutluk arasında komünizm kardeflli¤i olsa
da Arnavutça dini kitapların hiçbir flekilde Kosova’ya girmelerine mü-
saade edilmemifltir. Durum böyle olunca Kosovalılar çözüm aray›fl› yo-
luna girmifller ve tek çıkar yol olarak diasporada yaflayan Müslüman
halkın yardımıyla yazılan ve basılan kitapları bir flekilde Kosova’ya ge-
tirmeye çal›flm›fllardır.

Komünizmin gelmesiyle dini faaliyetlerin tamamı yasakllanm›fl,
böylece medreseler hariç din e¤itimi sekteye u¤ram›fltır. Ancak imam-
lar gizli olarak özel evlerde davetlerini sürdürüp yetersiz de olsa dini
e¤itimin devam etmesini bir flekilde sa¤lam›fllardır. ‹mamlar sürekli sor-
guya alınıp yapmakta oldukları faaliyetlerden dolayı iflkencelere tabi tu-
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tulmufllardır. ‹mamlar birçok iflkenceye maruz kalırken aynı zamanda
bazen devlet tarafından gelen baskı ve iflkencelerden dolayı sınır d›fl›
edilmifllerdir. Göçler en çok Türkiye ve fiam’a yap›lm›fl, çünkü oralar-
da dini yaflamak için hürriyet vardı. Günümüzde de sözü geçen toprak-
larda Arnavut kökenli olan pek çok âlim bulunmaktadır.

Yugoslavya komünist rejimi altındaydı ve Tito tarafından yönetili-
yordu. Ekonomik açıdan ilerleme kaydetmiflse de dini açıdan gerileme
vardı. Hatta cuma, bayram ve teravih namazları bile yasakllanm›fltı. An-
cak evlerde cemaat gizlice toplanıp bu namazları eda etmeye çal›flm›fl-
lardır.

1974’lerde Yugoslavya tarafından Kosova’ya özerklik tanınm›fltır.
Kosova özerkli¤i kazandıktan sonra anayasasını oluflturdu. Bundan son-
ra Kosovalılar daha rahat bir flekilde kendi ifllerini yürütüp gelece¤ini
belirlemeye bafllam›fllardır. ‹lk olarak e¤itim kanunları ele alınıp de¤er-
lendirilmifltir. Kısa bir süre zarfında çok sayıda okul ve e¤itim kurum-
ları aç›lm›fltır. Bu konuda en önemlisi ve günümüzde de tek olan Priflti-
ne Üniversitesinin açılmasıdır. O döneme kadar diasporada yayınlanan
ancak Kosova’ya giremeyen kitaplar, artık rahatça Kosova’nın birçok
yerinde bulunabiliyordu. Buna ra¤men özerklik ile beraber yapılan re-
form ve ilerlemeler Kosovalılar için yeterli gelmiyordu. Çünkü onlar
Kosova’nın tam ba¤›ms›z olmasını istemekteydiler.

Bütün bunlar yaflanırken Kosova’da dini e¤itim ve dini kurumlar yi-
ne arka planda kalm›fl durumdaydı. Alauddin Medresesinden baflka di-
ni e¤itim kurumu yoktu. Hem cami hem de evlerde gizlice Kur’an ve ‹l-
mihal bilgisi ö¤retilmekteydi. ‹mamlar ise her devirde oldu¤u gibi yine
zor flartlar altında ifllerini yürütmeye çaba sarf etmekteydiler.

1980’li yıllara gelindi¤inde dini literatürde az da olsa bir hareket-
lenme ve canlanma fark edilmifltir. Kosova ‹slâm Birli¤i’nin bast›rm›fl
oldu¤u takvimler belli tarihleri vermekle birlikte ek olarak dini bilgiler
de içermeye bafllam›fltır. Kur’an tercümesi faaliyetleri de bafllam›fltır.
1987-88 yılında üç farklı Kur’an tercümesi yap›lm›fltır. Bu yıllarda bun-
ların d›fl›nda “Edukata ‹slâme” dini dergisi de üç ayda bir yayına baflla-
m›fltır. 80’li yılların sonunda ‹slâm Birli¤i çatısı altında aylık dini der-
gisi olarak “Dituria ‹slâme” de yayınlanmaya bafllam›fltır. Söz edilen bu
iki dergi ilk yayından itibaren günümüze kadar yayınlanmaya devam et-
mektedirler.

‹slâm Medeniyetinin Yap› Tafllar› IV I 499



Medreseler

Medrese, ‹slâm Birli¤i kurumları için ihtiyaç duyulan imam, hatip,
muallim, vaiz gibi kadroları yetifltiren lise seviyesinde bir e¤itim kuru-
mudur. Eskiden medreseler o zamanın mevcut e¤itim flartlarına göre de-
¤iflik seviyelerdeydi. Kosova’daki son medresenin kapatıld›¤› 1948
yılına kadar çok sayıda medrese vardı. Hatta bazı flehirlerde ikiden faz-
la medrese de bulunabiliyordu.9

Alauddin Medresesi

Bu medrese 1951 yılında kurulmufltur.10 Kosova’nın baflkenti Prifl-
tine’de bulunan Alauddin Medresesi tek dini kurum olarak e¤itim ver-
meye devam etti. Daha önce Prizren’de bulunan medrese, 1949 yılında
Prifltine’ye tafl›nmıfl ve “Alauddin” adını alarak etkinliklerine devam et-
mifltir. Resmi olarak çal›flmalarını sürdüren medresede 1951-1962
yıllarında e¤itim 4 yıl sürmüfltür. 1962-1984 yıllarında ise e¤itim 5 yıla
çıkar›lm›fltır. Bu yıldan günümüze kadar medresede e¤itim tekrar 4 yıla
indirilmifltir. Günümüzde medresedeki e¤itim Türkiye’deki “‹mam Ha-
tip Okulları” ayarındadır.

1951 yılında 50 ö¤renciyle çal›flmalarına bafllayan medresede bu-
gün 200 kadar ö¤renci ö¤renim görmektedir. 1962-1992 yılına kadar bu
medresede 848 ö¤renci e¤itimini tamamlam›fltır. 1997 senesinde ise
kızlar için de ayrıca bir sınıf aç›lm›fltır. Bu medresenin bugün Prizren ve
Gilan’da birer flubesi vardır. Bu kurumun geliri Müslüman halk ta-
rafından karfl›lanıyordu. Sözü edilen medrese ‹slâm Birli¤ine ba¤l› olup
devlet ile herhangi bir ba¤lantısı yoktu. Dersler zor flartlarda ifllenip ge-
nellikle Bosna’dan getirilen kitaplarla ders iflleniyordu. Bu kitapları ö¤-
rencilerin ço¤u anlayamad›¤› için ders esnasında hocalar tarafından ter-
cüme ediliyordu.

1993 yılına gelindi¤inde Prizren’de Prifltine Alauddin Medresesine
ba¤l› olarak erkek medresesi aç›lm›fltır. Lise düzeyinde olan medresede
dini dersler d›fl›nda di¤er dersler de veriliyordu. Cumartesi günleri da-
hil ders okutulup haftada altı gün ders iflleniyordu. Bu medresenin plan
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ve müfredatı Prifltine’deki Alauddin medresesinin yönetimi tarafından
düzenleniyordu.

1994 yılında yine Prifltine Medresesine ba¤l› Gilan’da erkek medre-
sesi aç›lm›fltır. Bu medresenin de yapısı Prizren’deki medreseye benze-
mekteydi. Her ikisi aynı sistem ile faaliyet gösteriyordu.

1996 yılında ise Prifltine ve Prizren’de kız medreseleri aç›lm›fltır.
Bu medreseler erkek medreselerin çal›flt›¤› sistem ile çal›flıp erkekler-
den ayrı binalarda ders iflleyip aynı hocalardan ders görüyorlardı.

1998-99 yıllarında bafllayan savafl nedeniyle her kurumun etkilendi-
¤i gibi din e¤itimi kurumları da etkilenmifltir. Savafl süresince medrese-
ler faaliyetlerini durdurmak zorunda kalm›fltır. Savafl›n bitmesiyle ö¤re-
nime yeniden bafllam›fltır. Savaflta 12 medrese ö¤rencisi flehit edilmifl-
tir.

Prifltine ‹lahiyat Fakültesi

Bir di¤er yüksek din e¤itimi kurumu olarak önemli katkılarda bulu-
nan ve Kosova’da 1992 yılında açılan ‹lahiyat Fakültesidir11. Bal-
kan’larda ‹lahiyat fakültelerinin eksikli¤i ve yurt d›fl›na çıkmanın zor-
luklarından dolayı Kosova’daki ‹slâm Birli¤i ‹lahiyat Fakültesini aç-
m›fltır. Bu fakültede genel olarak medrese hocaları ve e¤itimini tamam-
layıp yurt d›fl›ndan dönen ö¤renciler derslere girmektedirler. Kosovalı
ö¤rencilerin d›fl›nda bu fakültede Arnavutluk ve Makedonya gibi kom-
flu ülkelerden gelen ö¤renciler bulunmaktadır. Kosova’daki medreseler-
den mezun olanların ço¤u bu fakültede e¤itime devam etmektedir. Do-
layısıyla bu fakülte Kosova’da önem arz etmekte ve özellikle din e¤iti-
mi konusunda büyük katkıda bulunmaktadır.

Cakova Hafızlık Kursu

Bir gelenek haline gelen Kur’an’ın ezbere ö¤renilmesi, ‹slâm’ın
topraklarımızda yayılmaya bafllad›¤› ilk yüzyıllara dayanır. Bu gelenek
Kur’an’ın ezbere ö¤retildi¤i bir e¤itim yuvası haline gelen Prizren’deki
Mehmed Pafla Medresesi’nin zorla kapatıld›¤› 1948 yılına kadar düzen-
li bir flekilde devam etmifltir. ‹kinci Dünya Savafl›ndan sonra Kur’an’ın
ezberlenmesi, tanınmıfl hafızların genç yafltaki talebelere Kur’an’ı ezbe-
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re ö¤retmesiyle devam etmifltir. Talebe Kur’an’ı ezberledi¤i zaman ho-
casının, profesyonel bir komisyonun ve birçok katılımcıların huzurunda
kendi yeteneklerini sergileyerek “Hafız” ünvanını resmi olarak alıyor-
du.

Hıfzın önemini bilen Kosova ‹slâm Birli¤i 2005 yılında, Cako-
va’daki eski medrese binalarında Kur’an’ın ezbere ö¤retildi¤i Hafızlık
Enstitüsünü açm›fltır. Bu Hafızlık Enstitüsü’ne e¤itim almaya gelen ta-
lebelerin ortalama yaflı 10 ila 17 arasındadır. fiunu belirtmem gerekir ki,
buraya gelen ö¤renciler Kur’an’ı ezbere ö¤renmenin yanı sıra devlet
okullarındaki normal e¤itimlerine de devam etmektedirler. Günümüze
kadar bu Enstitü Kosova’ya 16 Hafız kazand›rm›fltır.12

Din E¤itiminde ‹slâm Birli¤inin Rolü

‹slâm Birli¤i kuruldu¤undan beri karfl›laflt›¤ı çeflitli sorun ve engel-
lere ra¤men din e¤itimi için sürekli mücadelesini vermifltir. ‹slâm birli-
¤i faaliyet ve aktivitelerini devletten ba¤›ms›z olarak Müslüman halkın
yardımıyla sürdürmüfltür.

‹slâm Birli¤i Kosova’da ‹slâm dininden tek sorumlu bir kurum ola-
rak dini konularda oldu¤u gibi din e¤itiminde de rehberlik ve öncülük
etmifltir. Dolayısıyla ‹slâm Birli¤i’nin din e¤itimindeki rolü ve önemi
büyüktür.

‹slâm Birli¤i kuruldu¤undan beri halk arasında dini duyguları can-
landırmayı ve özellikle din e¤itimini yaymayı kendine bir ilke olarak
kabul etmifltir. ‹slâm birli¤i tarih boyunca edindi¤i ilkelerinden vazgeç-
memifltir. ‹slâm birli¤i dini e¤itimi üç farklı boyutta sürdürmüfltür; ilk
olarak imamları görevlendirerek, çocuk ve yetiflkinleri yafl ve sınıra
ayırmaksızın din e¤itimi vermeyi flart koflmufltur. ‹kinci olarak, medre-
selerde ve Kosova’da tek olan ‹lahiyat fakültesinde din e¤itiminin de-
vamını sa¤lam›fltır. Üçüncüsü ise, ‹slâm Birli¤i uluslar arası farklı ülke-
lerdeki üniversite ve di¤er dini kurumlar ile temaslarda olup karfl›lıklı
olarak yapm›fl oldukları iflbirli¤i sayesinde ö¤rencileri okutmak için
yurtd›fl›na göndermektedir. Misal olarak savafltan önce Kosovalı ö¤ren-
ciler a¤›rl›klı olarak din e¤itimi almak üzere Arap ülkelerine gitmifller-
dir. Savafltan sonra ise Kosova ‹slâm Birli¤i ile Türkiye Diyanet
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Vakfı’nın yaptıkları anlaflma sayesinde Kosovalı ö¤renciler Türk üni-
versitelerini tercih etmektedirler.

‹slâm’a ait din e¤itimi kurumları d›fl›nda Kosova’da di¤er dinlere
ait din e¤itimi kurumları da bulunmaktadır.

Sonuç

Sonuç olarak Kosova’da din e¤itimi Osmanlı döneminde kazand›¤›
kredileri sayesinde Osmanlı’dan sonra da e¤itimi devam ettirebilmifltir.
Çünkü din ve din e¤itimi halk nezdinde önemli bir yeri iflgal etmifltir.
Slavlar her ne kadar oradaki Müslümanları dini okullardan ve din e¤iti-
minden uzaklaflt›rmaya çal›fltıysa da baflar›lı olamam›fltır. Din e¤itimi
dini konuların ötesinde milli konularda da büyük bir rol oynam›fltır.
Bundan dolayı Sırp devleti bu okullara yönelik çeflitli zayıflatıcı
adımlar atm›fltır. Dini okullarda ders veren hocaların sayesinde Kosova
halkı milli kültürünü, dilini ve di¤er de¤erlerini ö¤renebilmifllerdir. Do-
layısıyla bunun sayesine Slav asimilasyonuna direnebilmifl ve böylece
hem dini hem de milli fluurunu kaybetmemifltir. Bununla ilgili pek çok
çaba gösterdikleri anlafl›lmaktadır. Bunu destekleyen en iyi örnek, gü-
nümüzde yapılan dini faaliyet, basılan literatür ve infla edilen dini ku-
rumlardır.
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Nesibe SARIGÜL

Teflekkür ediyoruz. fiimdi sırada Büflra D‹K‹C‹. Kendisi Uluda¤
Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi 3.sınıf ö¤rencisidir. “ Dâru’l- Fünûn ‹la-
hiyat Fakültesinin Özgünlü¤ü” isimli tebli¤ini bizlere sunacaktır. Buyu-
run. 
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“DARU’L FÜNUNUN ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹N‹N

ÖZELL‹⁄‹”

BÜfiRA D‹K‹C‹

(ULUDA⁄ ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹ 3. SINIF Ö⁄RENC‹S‹)

TAR‹H‹ SÜREÇ

A. ‹lahiyat Fakültesinin Kurulmasına Kadar Olan Dönem

Dâru’l-Fünûn ve Kurulufl Aflamaları

Bu bölümde, Dâru’l-Fünûn’un kuruluflu ve Ûlum-ı Âliye-i Dini-
ye’den bafllayarak Türkiye’deki yüksek din ö¤retimi kurumlarında gö-
rülen geliflmeler hakkında bilgi verece¤im.

Osmanlı Devletinin medrese d›fl›nda ve yüksek ö¤retim seviyesin-
de müstakil bir üniversite anlay›fl›yla kurup gelifltirdi¤i kurumun adı “
Dâru’l-Fünûn”dur. Dâru’l-Fünûn zamanla geliflip Cumhuriyet Döne-
min’de ‹stanbul Üniversitesine dönüflmüfltür.
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Dâru’l-Fünûn’un kendi içerisinde flubeleri olmufltur. Zamanla her
biri birer fakülte halini alm›fl olan flubelerden biri de Ulûm-ı Âliye-i Di-
niye’dir ki bu flube Türkiye’deki ‹lahiyat Fakültelerinin ilk nüvesini
oluflturmufltur.

Dâru’l-Fünûn’un kuruluflu ile ilgili ilk düflünce ve teflebbüs 21
Temmuz 1846’ya kadar uzanır.1 Ancak bina yapımı vb hazırlıklara ra¤-
men bu teflebbüsten sonuç alınamam›fltır. Dâru’l-Fünûn’un kuruluflu bu
ilk teflebbüsün ardından, üç tecrübe yafladıktan sonra ancak dördüncüde
baflar›lı olabilmifltir.

1. Dâru’l-Fünûn: Dâru’l-Fünûn’un bu ilk aç›l›flı, Abdülaziz Han
(1861-1876) zamanında 1297/12 Ocak 1863 Pazartesi günü Ayasofya
Camiinin yakınında yaptırılan bir binada gerçekleflmifltir. Bu tarihte,
Keçecizade Mehmet Fuat Pafla’nın emri ve gayreti sonucu Dervifl Pa-
fla’nın konferans fleklinde verdi¤i Fizik dersiyle Dâru’l-Fünûn ilk defa
ö¤retime bafllam›fltır. Ancak, dersler konferans fleklinde ve birbirinden
ba¤›ms›z olarak verildi¤i için giderek ra¤betten düflmüfltür. 1865 yılında
çıkan yangında içindeki bütün ders araç-gereçleriyle konak yanınca Dâ-
ru’l-Fünûn bir müddet için unutulmufltur.2

2. Daru’l-Fünun-i Osmanî: Padiflah Abdülaziz Han döneminde,
1286/1 Eylül 1869’da Maarif-i Umûmi Nezaretince hazırlanıp yürürlü-
¤e konulan Maarif-i Umûmiye Nizamnamesi’yle; Dersaadette / ‹stan-
bul’da Dâru’l-Fünûn-i Osmanî tesis olunacaktı.

Avrupa’ya gönderilen ve orada yetifltirilen Hoca Tahsin Efendi Dâ-
ru’l-Fünûn-i Osmanî açılınca buraya Nazır/ Müdür olarak görevlendiril-
mifltir.3 Dâru’l-Fünûn-i Osmanî, 20 flubat 1870’de Sadrazam Ali Pa-
fla’nın katılımıyla Maarif Nazırı Saffet Pafla tarafından aç›lm›fl ve ö¤re-
time bafllam›fltır.

‘Girifl’sınavlarını kazanarak burada okumak isteyenlerin önemli
bir kısmı medreseli gençlerdi. Dersler herkese açık serbest olarak
yapılıyordu. Derslerin tamamını tahsil edip mezun olanlar müderris ve-
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ya muallim olarak görevlendirilebileceklerdi. Ancak bir müddet sonra
Afganlı fleyh Cemaleddin’in sanayi konusunda verdi¤i konferansta
kulland›¤› ifadelerin dinî inançlara aykırı görüldü¤ünden bazı kifli ve-
ya kesimlerin kıflkırtmalarıyla Müdür Tahsin Efendi görevden
alınm›fltır.

Cemaleddin Afgani yurt d›fl›na çıkar›lm›fl, Dâru’l-Fünûn-i Osmanî
de 1871’de kapat›lm›fltır.4

3. Mekatib-i ‘Âliye-i Sultaniye / Dâru’l-Fünûn-i Sultanî: Dâru’l-
Fünûn’un üçüncü aç›l›flı da Abdülaziz Han dönemine denk gelmektedir.
Maarif Nazırı Saffet Pafla’nın gayretiyle 1874-1875 ö¤retim yılında bu
sefer Mekatib-i ‘Aliye-i Sultaniye veya di¤er adıyla Dâru’l-Fünûn-i
Sultani olarak ö¤retime bafllam›fltır. Önce baflka bir binada ö¤retime
bafllanmakla birlikte bir yıl sonra, bütün teflkilatları ile birlikte Galata-
saray Sultanisi’nin binasına tafl›nm›fltır. Galatasaray Sultanisî’nin mü-
dürü Sava Pafla’nın yönetiminde ö¤retim yaptıran Mekatib-i ‘Aliye-i
Sultaniye’de derslerin bir kısmı Türkçe, bir kısmı Fransızca okutulmak-
taydı. Bazı hocaları Fransa’dan getirtilmiflti.

Ö¤retim süresi 4 sene olarak belirlenmifl, mezuniyet flartı ‘doktora
imtihanı’na bafllanm›fltı. Bu imtihanı baflaramayanların daha hafif bir
imtihandan geçirilerek ‘Lisansiye’ünvanıyla diploma almaları imkanı
sa¤llanm›fltı. Ancak, gündüzlü e¤itim yapıld›¤› ve ‹stanbul’un her ta-
rafından ö¤rencilerin gelip yetiflememeleri, Hukuk ve Mühendis Mek-
teplerinin ayrı birer yüksek okul haline getirilmeleri, bir müddet faali-
yetine devam eden Edebiyat Mektebinin de kapanması sebebiyle
1881’de Mekatib-i ‘Aliye-i Sultaniye / Dâru’l-Fünûn-i Sultanî de tarihe
karıflm›fltır.

4. Dâru’l-Fünûn-ı fiahâne: Dâru’l-Fünûn’un, “Dâru’l-Fünûn-i fia-
hâne” adıyla dördüncü ve devamlı faaliyette kalacak flekilde aç›l›flı ise
II. Abdülhamid (1876-1909) döneminde gerçekleflmifltir. flöyle ki: Ab-
dülhamid önce 14 A¤ustos 1900’de 27 maddelik bir Nizamname
hazırlattı. Nizamname ile Maarif-i Umûmiye Nizamnamesindeki Dâru’l-
Fünûn’la ilgili bütün maddeleri yürürlükten kaldırdı. ‹stanbul’da Maa-
rif Nezaretine ba¤l› ‘Dâru’l-Fünûn-i fiahâne’adlı bir yüksek ö¤retimin
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kurulaca¤› karar altına alındı. Maksat bazı gençlerin firar yoluyla Avru-
pa’ya gitmelerini önlemek5 ve ilim adamları yetifltirmekti6.

Dâru’l-Fünûn-i fiahâne II. Abdülhamid’in tahta çıkıflının 25. yılında
1 Eylül 1900 günü -bir daha kapanmamak üzere- Dârü’l- Maarif bi-
nasındaki Mülkiye Mektebinde ö¤retime bafllam›fltır.

Dâru’l-Fünûn-i fiahâne üç bölümden oluflmaktaydı:

– Ulûm-ı ‘Aliye-i Diniye,
– Ulûm-ı Riyaziye ve Tabiiye,
– Edebiyat.

Dâru’l-Fünûn-i fiahâne’nin Ulûm-ı ‘Aliye-i Diniye olarak isimlen-
dirilen bu flubesi, medreselerin d›fl›nda yüksek din e¤itimi ve ö¤retimi
yaptıran yeni bir kurum haline gelmifltir. Bu flube, 1924’de çıkarılan
Tevhid-i Tedrisat Kanunu gere¤i yine Dâru’l-Fünûn’un çatısı altında
‹lahiyat Fakültesi adıyla yeniden oluflturulacak yüksek ö¤retim kurumu-
nun da ilk nüvesini oluflturmufltur.

5. ‹stanbul Dâru’l-Fünûn’u ve Ulûm-ı fier’iye fiubesi: Dâru’l-Fü-
nûn-u fiahâne, II. Meflrutiyet’in ilan edildi¤i 1908’e kadar e¤itim ve ö¤-
retime devam etmifltir. II. Meflrutiyet’in ilanından sonra yapılan Maarif
Islahat-ı esnasında aldı: “‹stanbul Dâru’l-Fünûnu” olarak de¤ifltirilmifl-
tir. Söz konusu de¤ifliklik yapılırken Ulûm-ı ‘Aliye-i Diniye flubesine
dokunulmam›fltır.

Dâru’l-Fünûn’da Cumhuriyet öncesi son ve asıl teflkilatlanma döne-
mi Maarif Nâzırı Emrullah Efendi zamanında olmufltur. 21 Nisan
1912’de çıkarılan bir Nizamname ile ‹stanbul Dâru’l-Fünûnu’nun
Ulûm-ı ‘Aliye-i Diniye flubesi “Ulûm-ı fier’iyye flubesi” olarak isim de-
¤iflikli¤ine u¤rat›lm›fl ve 2 yeni flube / bölüm eklenmifltir.

Daha sonra fleyhülislam Mustafa Hayri Efendi’nin gayreti ile
1914’te çıkarılan Islâh-ı Medâris Nizamnamesi ile yapılan medrese
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ıslâhı esnasında Medresetü’l Mütehassısîn kurulunca, Dâru’l-Fünûn’un
Ulûm-ı fier’iye flubesi önemli ölçüde fonksiyonelli¤ini yitirmifl, bunun
üzerine bu flube kaldır›lm›fltır. Dâru’l-Fünûn’un di¤er flubeleri ise ö¤re-
time devam etmifltir.

Dâru’l-Fünûn bundan sonra 1914-1918 yıllarına denk gelen I. Dün-
ya Savafl› döneminde Nâzır fiükrü Bey’in zamanında ciddi bir ıslahat
daha geçirmifltir. Artık bu dönemde Dâru’l-Fünûn modern bir üniversi-
te havasına girmeye bafllam›fltır. fiubelerin adı ‘fakülte’ye dönüfltürül-
müfltür. Ancak, savafl sebebiyle askerlik ça¤›na gelmifl olanların silah
altına alınmaları bu teflebbüsün geliflmesini de zayıflatm›fltır. Hatta aynı
sebeple, yani 1915’de ö¤rencilerin askere alınmaları üzerine bir ders bi-
le yapılamam›fltır.

1919 yılında yeni bir Dâru’l-Fünûn-ı Osmanî Nizamnamesi
yayınlanarak ilmî muhtariyete (bilimsel özerkli¤e) kavuflturulmufltur. O
zamana kadar Dâru’l-Fünûn Müdir-i Umûmisi sıfatını tafl›yan üst düzey
yöneticisi “Dâru’l-Fünûn Emini” sıfatını alm›fltır. Fakültelerin yönetici-
lerine ise “Fakülte Reisi” denilmifltir.

Ö¤retimde ise, sınıf sistemi yerine, sömestr sistemine geçilmifl-
tir.Dâru’l-Fünûn Cumhuriyet’in ilanına kadar bu flekilde e¤itim ve ö¤-
retime devam etmifltir. 1924’te Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun yürürlü-
¤e girmesinden sonra ise yeniden bir teflkilatlanmaya gidilmifltir.7

B. Dâru’l-Fünûn ‹lahiyat Fakültesi

Dâru’l-Fünûn ‹lahiyat Fakültesinin Aç›l›flı

“Maarif Vekâleti yüksek diniyat mütehassısları yetifltirmek üzere
Dâru’l-fünûn’da bir ‹lahiyat Fakültesi tesis ve imamet ve hitabet gibi
Hıdemat-ı Diniyenin ifası vazifesiyle mükellef memurların yetiflmesi
için de ayrı mektepler küflad edecektir.”

Tevhid-i Tedrisat kanununun bu maddesi Maarif Vekaletine, ‹stan-
bul’da o dönemin tek üniversitesi olan Dâru’l-fünûn çatısı altında bir
‹lahiyat Fakültesi açma görevi vermifltir.

‹stanbul Dâru’l-fünûnu Talebe Rehberlerinde ‹lahiyat Fakültesinin
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1340/1924 yılının Mayıs ayı bafl›nda açıld›¤› ifade edilmekte fakat ke-
sin gün verilmemektedir.8 Sonradan yapılan bir tespite göre ise ‹lahiyat
Fakültesi, 7 Mayıs günü Dâru’l-fünûn Konferans Salonunda yapılan bir
tören ve Dâru’l-fünûn Emini (Rektörü) ‹smail Hakkı Baltacıo¤lu’nun
konuflması ile ö¤retime aç›lm›fltır.9 Fakültenin ö¤retim süresi 3 yıl ola-
rak belirlenmifltir.

Fakülteye yer olarak ise, sonradan ‹stanbul Üniversitesi Eski Eser-
ler Kütüphanesi olacak olan Medresetü’l-Kuzat binası tahsis edilmifl-
tir.10

II. DÂRU’L FÜNÛN ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹N‹N ÖZGÜNLÜ⁄Ü

1. ‹slâm Dünyasının ilk ‹lahiyat Fakültesi olması. ‹lahiyat Fakülte-
si’nin, son Osmanlı Döneminde kurulan Dâru’l-Fünûn’un yani modern
üniversitenin bir alt birimi veya flubesi olarak kuruluflunun, mukayeseli
tarih açısından dikkate de¤er birçok yönü bulunmaktadır. Zira ‹slâm
Dünyasında, Müslüman yöneticiler tarafından kendi ilmî ve idarî im-
kânları ile kurulan ilk üniversitesi olan Dâru’l-Fünûn’un içerisinde bir
“‹lahiyat Fakültesi” kurulması da ‹slâm Dünyası açısında bir baflka ilki
temsil etmektedir.

Dâru’l-Fünûn tarihi ile ilgili yukarıda yapm›fl oldu¤umuz açıklama-
lardan da anlafl›laca¤› üzere, bu modern yüksek e¤itim kurumunun ku-
ruluflu, deneme yanılma yöntemi ile birçok safhadan geçerek 1900’de
Avrupa üniversite modeline yakın bir hale gelmifltir. Bu de¤iflik safha-
ların sonunda ise ‹lahiyat Fakültesi’nin kurulmasına karar verilmifltir.11

2. Genel olarak ‹slâm Tarihi boyunca e¤itim kurumlarının ortaya
çıkıflına bakt›¤›mızda, özellikle dini ilimler ve onlara yardımcı olan
Arap dili ile ilgili bilim kollarının okutuldu¤u medreselerin kuruldu¤u
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ve bundan sonra di¤er bilim dallarının e¤itimlerinin yapıld›¤› kurum-
ların ortaya çıkt›¤› görülür. ‹slâm Dünyasının en önemli modernleflme
süreci olan son Osmanlı döneminde ise bunun tam tersi diyebilece¤imiz
bir oluflum gerçekleflmifltir. Çünkü Dâru’l-Fünûn’un uzun yıllar süren
oluflumunda en son “‹lahiyat Fakültesi” kurulmufltur.

Medreseler ‹slâm co¤rafyasındaki belirli kültür merkezlerinde
asırlar boyu oluflan akademik geleneklerin vakıf müesseseleri ile birlefl-
mesiyle oluflmufl ve esas hedefi fıkıh baflta olmak üzere dini ilimlerin ve
onlara yardımcı Arap dili ile ilgili bilim dallarının e¤itimini sa¤lamak
olmufltur. Medrese kurumunun bütün ‹slâm dünyasına yayılmasının
yanında zaman içerisinde ders programlarında da geliflmeler olmufl ve
‘naklî’ilimlerin yanında ‘aklî’ilimlerin e¤itimini de kapsamaya baflla-
m›fltır.12

Osmanlı kültürel modernleflmesinin oda¤›nı oluflturan Dâru’l-Fü-
nûn, bir taraftan Avrupa’da görülen kamu e¤itim politikası ve Sanayi
‹nkılabının etkileri, di¤er taraftan devletin modernlefltirilmesi ve toplu-
mun dönüfltürülmesi saikleri ile kurulmak istenmifltir. Bunun için Os-
manlı’nın 1846’da bafllayan macerasının ilk hedefi, modern devleti ida-
re edecek yeni tarz bürokrat ve teknokratlar yani o günün tabiri ile “mü-
nevver bendegân” yetifltirmektir. Deneme sürecinde gerçeklefltirilen ilk
e¤itim faaliyetleri ve halka açık dersler ise fen ve sanayi konularında
toplumu bilgilendirecek flekilde seçilmifltir.

1846-1900 yılları arasında hiçbir zaman Dâru’l-Fünûn’da bir ‹lahi-
yat Fakültesi kurmak gibi bir teflebbüs ve düflünce olmam›fltır. 1869
Maarif-i Umûmiye Nizamnamesi’nde Hukuk, Edebiyat ve Fen flubele-
rinden oluflan üç flubeli bir yapı öngörülmüfl ve Osmanlı Dâru’l-Fünû-
nu’nun bünyesinde Tıp ve ‹lahiyat flubeleri, muadil e¤itim kurumlarının
mevcudiyeti dolayıyla yer almam›fltır. Aynı flekilde 1874’te Dâru’l-Fü-
nûn-ı Sultanî kuruldu¤unda da medreseler ile ilgili di¤er dinî okulların
zaten mevcut olması dolayısıyla Ulûm-ı Âliye-i Diniye flubesi’nin, yani
bir ‹lahiyat Fakültesi’nin açılmasına gerek olmad›¤› düflünülmüfltür.

II. Abdülhamid döneminde Dâru’l-Fünûn-ı fiahane’nin aç›l›fl çal›fl-
maları sırasında da, daha önceki mülahazalarla bir ‹lahiyat flubesi kurul-
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ması planllanm›fltır. Tasavvur edilen üniversitenin sadece Fen ve Ede-
biyat fakültelerinden oluflması düflünülmüfl, ancak son safhada Dâru’l-
Fünûn-ı fiahane Fen, Edebiyat ve ‹lahiyat olmak üzere üç flubeli olarak
aç›lm›fltır. Dönemin Maarif Nâzırı Zühdü Pafla bu durumu Avrupa üni-
versitelerinde ‹lahiyat Fakültesi bulunmasını emsal göstererek açıkla-
m›fltır.

3. Dâru’l-Fünûn ‹lahiyat Fakültesi eski medreselerin bir ‘istihale-
si’(biçim de¤ifltirmesi) de¤il, modern bir ‘fakülte’dir.

4. Düzenli e¤itim. Osmanlı klasik dönem medreselerinde e¤itim
ders geçmeye ve dolayısıyla da müderristen ders okuma üzerine kurulu
oldu¤undan bir talebenin e¤itim kademelerini ne kadar zamanda aflt›¤›
ve mülazım olmaya hak kazand›¤›na dair genel bir yorum yapmak
mümkün de¤ildir. Dâru’l-Fünun’da ise modern e¤itim sistemine uygun
bir flekilde tedrisat süresi kesin bir flekilde belirlenmifltir. Dâru’l-Fünûn-
› fiahane’nin 1900 yılına ait Nizamnamesi’ne göre Dâru’l-Fünûn’daki
di¤er fakültelerin tahsil süresi üç yıl, Ulûm-ı Âliye-i Diniye flubesi’nin
tahsil müddeti dört yıldır. E¤itim ve ö¤retim faaliyetleri planlı bir flekil-
de yaz ve kıfl olmak üzere iki yarıyılda sürdürülmekteydi. Hafta tatili ise
cuma ve pazar günleri idi.13

5. 1919 yılında yayınlanan Dâru’l-Fünûn-i Osmani Nizamnamesi
ile yüksek e¤itimin geliflmesine ve ilerlemesine hizmet eden ilmi bir ku-
rum olarak tanımlanan Dâru’l-Fünûn, Nizamname’nin 2. maddesine gö-
re de ilmî muhtariyete sahiptir. Dolayısıyla kurum bünyesinde yapılan
ilmî faaliyetlerin hiçbirinde, kurumun ba¤l› oldu¤u Nezaretin herhangi
dahli söz konusu olmayacaktır. Modern üniversite yapısının en önemli
hususlarında biri olan ilmî özerkli¤in, henüz Cumhuriyet ilan edilmeden
Dâru’l-Fünûn’a tanınması önemli bir geliflmedir.14 Bugün elimizde sa-
dece iki tanesi bulunan ‹lahiyat Fakültesi Meclis Zabıt Defterleri, bilim-
sel özerkli¤in geliflmesini pratik olarak bize gösteren son derece önem-
li kayıtlardır. Günümüzde bile fakültelerin özerk yönetime sahip ol-
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13 Dâru’l-Fünûn ‹lahiyat Sempozyumu, 18-19 Kasım, ‹stanbul 2010; Furat, Ayfle Ziflan
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madıkları dikkate alınd›¤›nda, o yıllara ait bu kayıtların önemi daha iyi
kavranabilir.15

6. ‹lahiyat Fakültesi Mecmuası. ‹stanbul Dâru’l-Fünûn’unda araflt›r-
ma gelene¤inin ba¤laması ve yerleflmesinde önemli rolü olan di¤er fa-
külte mecmualarına paralel olarak, 1925 yılından itibaren ‹lahiyat Fa-
kültesi’nde de bir mecmua yayınlanmaya bafllam›fltır. 1925 yılında
çıkarılmaya bafllanan ‹lahiyat Fakültesi Mecmuası, 1933 yılına yani fa-
kültenin kapatılmasına kadar çıkarılmaya devam etmifltir. ‹lk sayısı
Kasım 1925’te, son sayısı flubat 1933’te çıkar›lm›fl olan mecmuanın ta-
mamı 25 sayıdır. Harf inkılabına kadar (1-10. sayılar) Arap alfabesi ile
1928 yılından itibaren ise (11-25. sayılar) Latin harfleri ile bas›lm›fltır.

Mecmuada 30 kadar müellifin de¤iflik sahalardaki 130 telif ve ter-
cüme makalesi yayınlanm›fltır.16 Her sayıda baflta fakültenin hocaları
olmak üzere de¤erli ilim adamlarına ait önemli makaleler yer alm›fltır.
Ayrıca dergide, baflta Emile Durkheim olmak üzere tanınmıfl pek çok
Avrupalı bilim adamına ait makalelerin çevirileri de yer almaktadır.17

7. Dâru’l-Fünûn ‹lahiyat Fakültesi ile ilgili önemli hususlardan biri
de derslerin ‘halka açık konferanslar’fleklinde yapılmasıydı. Böylece sa-
dece ö¤renciler de¤il halktan da ilgi duyan herkes bu derslere katılabi-
liyordu.

8. ‹lahiyat Fakültesi hocaları o dönemde sadece makale ve kitap-
larıyla ilim ve kültür dünyasına katkıda bulunmakla yetinmemifl, bazı
önemli projelere de imza atm›fllardır. Örne¤in; 1928 yılında hazırlanıp
Milli E¤itim Bakanl›¤›na sunulan ve ‘dinde reform ve modernleflme so-
runu’nu inceleyen rapor bunlardan bir tanesidir.18

Yukarıda Dâru’l-Fünûn ‹lahiyat Fakültesinin özgünlü¤ü ile ilgili
ifade etmeye çal›flt›¤›mız ‹slâm Dünyasının ilk ‹lahiyat Fakültesi ol-
ması, modern bir fakülte olması, düzenli ve planlı bir e¤itime sahip ol-
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ması, bilimsel özerkli¤e (ilmî muhtariyet) sahip olması, dergisi ve pro-
jeleri ile o günün flartlarında önemli geliflmeler olup etkileri günümüze
kadar da devam etmektedir.
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Girifl

Kayna¤› ilahi olan ve bu nedenle de yaflamımızın ayrılmaz bir par-
çası olan dinin gayesi, insanın düflünce ve davran›fl yönünden olgunlafl-
masını, ahlaki güzelli¤e eriflmesini sa¤lamak, birlik ve beraberlik, dirlik
ve düzen içinde, hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olmasını sa¤-
lamaktır.

‹nsan hayatının, dolayısıyla toplum hayatının her safhasında var
olan ve etkisini gösteren dinin, gayesinin gerçeklefltirilebilmesi için iyi
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anlafl›lması ve do¤ru yorumlanması flarttır. Bunun için de, dinin kayna-
¤›ndan ve asliyetine uygun bir flekilde ö¤renilmesi gerekir.1

Din e¤itimi, toplumun dini ve ahlaki anlamda yanl›fl yollara yönel-
mesinin, ayrılıkçı ve suç teflkil eden eylemler içerisine girmesinin ön-
lenmesinde önemli bir unsurdur.2

Ülkemizde toplumu din konusunda aydınlatmakla yükümlü olan
Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›, din e¤itimi faaliyetlerini öncelikle camiler ve
Kur’an kursları arac›l›¤›yla yürütmektedir.3

Kur’an kursları, Kur’an’ı do¤ru ve usulüne uygun ö¤retmek, küçük-
ten büyü¤e halkın dini anlamda bilgilenmesini sa¤lamak ve dini konu-
larda halkın ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla faaliyetlerini sürdüren
e¤itim kurumlarıdır.4

Kur’an kursları örgün ö¤retim süreci içinde bulunan ve bu süreci ta-
mamlam›fl insanımızın dini ö¤renmelerinin gerçekleflti¤i ö¤retim mer-
kezleridir. Aynı zamanda Kur’an kursları, hedef kitlesine Kur’an-ı Ke-
rimi yüzünden okumayı ö¤retme ve temel dini bilgileri vermenin
yanında milli birlik ve beraberli¤i kazandırıcı, sevgi, saygı ve dostluk
bafllar›nı güçlendirici, vatan, millet, bayrak, sancak, flehitlik, gazilik gi-
bi milli de¤erleri kazandırıcı, bir arada yaflama ve sorumluluk bilinci
oluflmasına katkıda bulunan kurumlardır.5

Kur’an kursları tarihsel süreçte farklı isimlerle an›lm›fltır. Günümüz
Türkçesinde “Kur’an Kursu” ismiyle müsemma olan kurumlar ilk dö-
nemlerde daha çok “ Dar’ül-Kur’an, Küttab, Dar’ül-Küttab, Mekteb”
gibi isimlerle anılmaktaydı. Ayrıca yüksek seviyede kıraat bilgilerinin
verildi¤i ve uyguland›¤› kurumlar da “Dar’ül-Kurra”olarak isimlendiril-
mekteydi. Hususiyetle hafız yetifltiren müesseselere de Selçuklu’lar ve
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2004, s. 1.



Osmanlı’larda “ Dar’ül-Huffaz” denilmekteydi. Özellikle küçük çocuk-
lara Kur’an okumanın ö¤retildi¤i ve kısmen ezberletildi¤i yerler içinse
tarihte en çok kullanılan isim “ küttab”, Osmanlı’larda ise “ mekteb-i
sıbyan” veya kısaca “mekteb” olmufltur.6

Kur’an kurslarının geçmiflten günümüze isimlendirilifllerine de¤in-
dikten sonra, tarihsel süreçteki flekil ve ifllevlerini açıklamak yerinde
olacaktır.

Hz Muhammed (s.a.v.), ‹slâmîyetin ilk dönemlerinde, Müslüman-
ların Kur’an-ı Kerim’i okuyup ö¤renmelerini sa¤lamak üzere Mekke’de
“ Dar’ül-Erkam” olarak bilinen Erkam b. Ebu’l Erkam’ın evini ilim
merkezi olarak seçmifltir. Bu sebeple Dar’ül-Erkam ‹slâm tarihinde ilk
e¤itim ve ö¤retim merkezi olarak kabul edilir.7

‹slâm tarihinde “ Dar’ül-‹slâm” diye de bilinen bu ev, ilk Müslü-
manlardan Erkam b. Ebu’l Erkam el- Mahzumi’ye aitti. Mekkeli müfl-
riklerin giderek artan zulüm ve baskıları yüzünden Hz. Muhammed
(s.a.v.), Mescid-i Haram içinde Safa tepesinin eteklerinde bulunan bu
evi kendisi için ikametgah olarak seçti. Burada bir yandan ashab-ı kira-
ma dini bilgiler ö¤retirken, bir yandan da ilahi gerçe¤i arayan insanları
‹slâm’a davet ediyor, onlara Kur’an-ı Kerim okuyor ve onlarla birlikte
namaz kılıyordu. Hz. Muhammed’in bu evdeki faaliyetlerinin sonucu,
birçok kimse Müslüman olmufltur. Hz. Ömer de ‹slâmîyeti burada kabul
etmifltir.8

Belirtti¤imiz üzere Dar’ül-Erkam’da Müslümanlı¤a davet faaliyet-
lerinin yanında sahabe-i kirama yönelik dini bilgiler e¤itimi ve Kur’an
tilavetleri de sürdürülüyordu. Medine’ye ö¤retmen olarak gönderilen ve
kendisine “kari” veya “mukri” denilen Musab b. Umeyr’in de Dar’ül-
Erkam’a devam edenlerden oldu¤unun belirtilmesi bunu ispatlar nite-
liktedir.9 Bunun sonucunda Hz Muhammed zamanında Müslümanların
din e¤itim ve ö¤retim ihtiyacını karfl›laması sebebiyle, Dar’ül-Er-
kam’ın, zamanın Kur’an kursu oldu¤unu söylememiz yerinde olacaktır.
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‹slâmîyetin ilk yıllarında Medine’de faal olan di¤er bir e¤itim kuru-
mu ise Suffe’dir. Sözlükte “gölgelik “ anlamına gelen Suffe, Mescid-i
Nebevi’nin girifl kısmında Medine’de, evleri ve kalacak yerleri olmayan
sahabilerin barınması için yapılan mekanın adı olmufltur. Burada kalan
ve ço¤unlu¤unu muhacirlerin oluflturdu¤u toplulu¤a “Ashab-ı Suffe”
veya “Ehl-i Suffe” denilmifltir. Suffe baflta yoksul sahabilerin barınması
için yap›lm›fl, ancak Ashab-ı Suffe’nin vakitlerini, Rasülullah’ı dinle-
yip, O’ndan ‹slâm’ın esaslarını ö¤renerek geçirmeleri dolayısıyla kısa
zamanda bir e¤itim kurumu haline gelmifltir.

Buhari’den naklolundu¤una göre, zaman zaman Kur’an’ın nüzulü-
ne flahit olan Suffe ehli, Hz. Peygamber’e sorular sorarak birçok mese-
lenin aydınlanmasına vesile olurdu.10 Bu soruların cevaplanıp meselele-
rin müzakere edilmesi sonucunda, din ve Kur’an’a dair ilimlerin ö¤reti-
mi flekillenmifltir.

Ashab-ı Suffe’nin e¤itim ve ö¤retim iflleriyle bizzat Hz. Peygamber
ilgilenir ve onlara dersler verirdi. Ayrıca onlara yazı yazmayı ve Kur’an
okumayı ö¤retmek üzere Ubade b. Sarnit gibi hocalar tayin etmifltir.11

Yine Buhari’den naklolundu¤u üzere, Ebu Hüreyre, di¤er sahabile-
rin neden kendisi kadar hadis rivayet etmediklerini soranlara, muhacir-
ler çarfl›da ticaretle, ensar da malları ve mülkleriyle meflgulken, Ehl-i
Suffe’den biri olarak, Rasülullah’ın yanından ayrılmad›¤›nı, di¤er saha-
bilerin bulunmad›¤› meclislere katılıp onların duymad›¤› hadisleri du-
yup ezberledi¤ini söylemifltir.

Ehl-i Suffe dinledikleri hadisleri, di¤er sahabilere de naklederek il-
min yayılmasına önemli katkıda bulunuyordu. Zira hadislerdeki ço¤u
sened silsilesinin ilk halkasını Ehl-i Suffe’den olan isimlerin olufltur-
ması bunun bir delilidir. Yukarıda belirtti¤imiz Ebu Hüreyre örne¤inin
yanı sıra, ‹slâm hukuku alanında ortaya çıkan Ehl-i Hadis ve Ehl-i Rey
ekollerinin ilk temsilcileri kabul edilen Abdullah b. Ömer ile Abdullah
b. Mesud gibi birçok sahabi de Suffe’de yetiflmifltir.12
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Sonuç olarak Suffe ehlinin ‹slâmî ilimlerin geliflmesine do¤rudan
veya dolaylı olarak etkisinin oldu¤unu varsayabilir ve bulundu¤u za-
man diliminde, Suffe’nin dini ilimlerin aktarıld›¤› e¤itim ve ö¤retim ku-
rumu oldu¤unu söyleyebiliriz.

Dar’ül-Erkam ve Suffe’de sürdürülen din ve Kur’an e¤itimi baflta
ihtiyacı karfl›lamaya yönelik olsa da bir süre sonra yetersiz kalm›fltır. Bu
sebeple zamanla muhtelif mahallelerde Kur’an e¤itim ve ö¤retimi için
mekanlar açılmaya bafllanm›fltır. ‹bn Sa’d, et-Tabakat adlı eserinde, hic-
retin 2. yılında Medineli Mahreme b. Nevfel’in evinde Kur’an ö¤retimi-
ne ayrılan bir bölümün “Dar’ül-Kurra” olarak adlandırıld›¤›nı belirtir.
Ayrıca yeni açılan mescitlerden de bu ifl için faydalanıyordu.13

‹bn Hazm’ın bildirdi¤ine göre Hz.Ömer döneminde çocuklara
Kur’an ö¤retimi yapılabilmesi için, hızla geniflleyen ‹slâm topraklarının
hemen hemen her yerinde mektepler aç›lm›fltır. Arap olmayan milletle-
rin Müslüman olmasıyla, ‹slâm ümmetinin bulundu¤u alan genifllemifl
ve bunun bir sonucu olarak Kur’an ö¤retimine gittikçe artan bir önem
verilmifltir. Kur’an e¤itim ve ö¤retimi veren kurumlar yaygınlaflt›r›lm›fl,
bu sayede çeflitli ırklara mensup topluluklar, din çerçevesinde bir bütün
olmayı baflarm›fllardır.

Emeviler ve Abbasiler döneminde Kur’an kursu ifllevi gören yaygın
temel e¤itim ve ö¤retim kurumlarına bakacak olursak, karfl›mıza “küt-
tab” olarak adlandırılan dini ilkokullar çıkmaktadır.

Bafllang›çta ‹slâmîyet’i yaymak için vazife gören ve farklı etnik
grupları ‹slâm inancı ve hayat tarzıyla bütünlefltirmede önemli rol oyna-
yan bu kurumlar daha sonraki dönemlerde a¤›rl›klı olarak dini kültürün
muhafazasında etkin olmufltur. Köylerde, kasabalarda ve flehirlerde he-
men her mahallede ihtiyaca göre bir veya birden fazla bulunan küttab-
lar, genellikle hocaları daha ileri seviyede e¤itim veren bir camiye biti-
flik halde kurulur ve bazı dersler cami içinde yapılırdı. Bununla, verilen
temel e¤itim sonucu gerçek bir mümin, bilinçli bir Müslüman yetifltire-
bilmek amaçlanıyordu.

Ço¤unlukla erkek çocukların e¤itim gördü¤ü bu kurumlara zaman
zaman kız ö¤rencilerin de alınd›¤›, ‹ran ve Hindistan’da görülen bazı
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nadir örnekler d›fl›nda erkek ve kızların ayrı ayrı okutuldu¤u bilinmek-
tedir. Bu okullar, ö¤rencilere baflta okuma yazma ve basit hesap kural-
ları gibi temel e¤itimin verildi¤i yerler olmasının yanı sıra, aynı zaman-
da medreselere hazırlık konumundaydı. Küttablarda e¤itim gören ö¤-
rencilerden baflar›lı olanlar medrese e¤itimine devam edebiliyorlardı.

Küttablarda e¤itim usulü ö¤retmenin sözlerini defalarca tekrar etme
esasına dayanan ezberleme fleklindeydi. Müfredat ise Kur’an üzerine
flekilleniyordu.14

Buraya kadar bahsetti¤imiz e¤itim kurumlarının yanısıra, Emeviler
döneminden itibaren yöneticilerin çocuklarının e¤itimi için saraylarda
görevlendirilen ve genellikle “müeddib” denilen memurlar vardı. Bun-
ların ilk olarak görevleri Kur’an’ı ö¤retmekti.

Ayrıca bazı önemli flahsiyetlerin türbeleri de birer Kur’an Okulu
olarak ifllev görüyordu. Eyyübi hükümdarı el-Melikü’l-E¤ref’in türbe-
sinde Kur’an ö¤retildi¤i ve bir ara Ebu fiame el-Makdisi’nin burada ho-
calık yapt›¤› bilinmektedir.

Osmanlılarda ihtisas seviyesinde Kur’an ve kıraat e¤itimi genellik-
le Dar’ül-Kur’an’larda verilirken bilhassa küçük çocuklara Kur’an oku-
mayı ö¤reten asıl kurumlar sıbyan mektepleri olmufltur. Abbasiler dev-
rinde “küttab” adıyla anılan mekteplere, Karahanlılar ve Selçuklularda
“Sıbyan Mektebi” denildi¤i ve Osmanlılarda da bu ismin kullanıld›¤›
belirtilir. Osmanlılar zamanla bu tip mektepleri “Dar’üt-Ta’lim, Dar’ül-
‹lm, Muallimhane, Mahalle Mektebi, Tafl Mektep, Mekteb-i ‹btidaiyye”
gibi adlarla da lanm›fllardır.15 Bu isimlerle anılan bu okullar ço¤unluk-
la mahalle mescitlerinin biti¤i¤inde, bazı yerlerde ise müstakil olarak
mahalle aralarındadır. Sıbyan mektepleri hayırsever kimselerin
yaptırd›¤› ve yine onların kurdu¤u vakıflarca yönetilen ilkö¤retim ku-
rumlarıdır. Bu mekteplerde genellikle erkek çocuklar okurdu. Ancak
kız ve erkek ö¤rencilerin karma olarak okudu¤u mektepler yanında
özellikle kızlara mahsus olanları da vardı. Her mahalle ve köyde en az
bir sıbyan mektebi bulunmaktaydı.16
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Genel olarak Kur’an-ı Kerim ö¤renimi etrafında toplanan ö¤retim
programı ‹slâm dünyasının de¤iflik ülkelerinde farklı flekiller arzeder.
Örne¤in Maflrib’de Kur’an tilavetine hasredilirken, Endülüs’te Arap
grameri, kompozisyon, fliir ve güzel yazıya; Kuzey Afrika’da hadis ve
dini bilgilere; Meflrik’te büyük flahsiyetlerin sözleri, salih kiflilerin hika-
yeleri ve bazı hesap bilgilerinin ö¤retilmesine dayanıyordu.

Osmanlı sıbyan mekteplerinin programları bafllang›çtan 1924 yılına
kadar çeflitli de¤ifliklik ve geliflmeler göstermifltir. Fatih Sultan Mehmet,
‹stanbul’da kurdu¤u ilk Dar’üt-Ta’limin vakfiyesinde “Ta’lim-i Kelam-
ı kadim ve Kur’an-ı Azim” okunmasını flart koflmufltu. II. Bayezid, ‹s-
tanbul’daki külliyesine ait vakfiyesinde sıbyan mektebinin programını
da vermektedir. Buna göre muallimhaneye tayin edilecek muallim, ço-
cuklara Kur’an okumayı ve bazı ilmihal bilgilerini ö¤retecekti.17

1869’da çıkarılan bir nizamname ile rüfldiyelere daha iyi ö¤renci
yetifltirilebilmesi için sıbyan mekteplerinin programı elifba, Kur’an,
tecvit, ahlak, ilmihal, yazı, hesap, muhtasar Osmanlı tarihi, co¤rafya ve
“Ma’lumat-ı Nafia” fleklinde düzenlenmifltir. Bu sıralarda ‹stanbul’da
360 kadar sıbyan mektebi bulundu¤u belirtilmektedir.

Tanzimat ve Meflrutiyet dönemlerinde sıbyan mektepleri giderek
önemini kaybetmifl ve bunların yerine iptidai mektepleri aç›lm›fltır. Bu
mekteplerin müfredat programlarına da Kur’an dersi konulmufltur.

Cumhuriyet döneminde çıkarılan 3 Mart 1924 tarih ve 430 sayılı
Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile fier’iyye ve Evkaf Vekaleti yahut özel
vakıflar tarafından yönetilen bütün medrese ve mekteplerle birlikle
Kur’an’ın okutulup ezberletilen okullar da Maarif Vekaleti’ne devredil-
mifl, 1926 tarihli Maarif teflkilat Kanunu ile de tamamen kaldır›lm›fltır.
Ancak dönemin Diyanet ‹flleri Baflkanı Rıfat Börekçi’nin Dar’ül-
Kur’an’ların birer ihtisas okulu oldu¤u ve bunların baflkanlı¤a ba¤l› ola-
rak ö¤retime devam etmesi gerekti¤i yönündeki görüflü üzerine bu ku-
rumlar Kur’an kursuna dönüfltürülerek on iki yafl›n üstündeki ö¤renciler
için hizmetlerini sürdürmelerine izin verilmifltir.18

1928’deki harf inkılabından sonra, halka din e¤itim hizmeti veren
gayri resmi Kur’an kurslarıyla sıkı bir mücadeleye giriflilmifl ve tek tek
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kapat›lm›fltır. Kur’an kurslarının yanı sıra din ve Kur’an e¤itimi veren
imam hatip mektepleri de, ilgisizlik sebebine dayandırılarak 1929-1930
yıllarında kapat›lm›fltır. 1933’te Dar’ül-Fünun ‹lahiyat Fakültesinin ka-
patılması ve di¤er tüm okulların müfredatlarından din bilgisi derslerinin
çıkarılmasıyla, bu dönemde Kur’an ve din e¤itimi sadece camilerde
imam veya di¤er hocaların verdi¤i derslerle verilebilir hale gelmifltir.

Bu geliflmeler sonucu din e¤itim ve ö¤retiminde meydana gelen
boflluk halkı huzursuz etmifltir. Özellikle çok partili rejime geçildi¤in-
den itibaren bafllayan toplumsal isteklerin dile getirilmesi, 1950’de ikti-
dar de¤iflikli¤inin getirdi¤i özgürlük ortamı içerisinde daha da artmıfl,
din e¤itimine duyulan ihtiyacın toplumca haykırılması genifl yankılar
uyand›rm›fltır.

Uzun ttart›flmalar sonucu, iktidar ‹mam Hatip Okulları’nın açılması
zaruretine kani olduklarını açıklam›fl ve 17 Ekim 1951 günü Milli E¤i-
tim Bakanı Tevfik ‹leri’nin onaylamasıyla ‹mam Hatip Okulu açma ka-
rarı yürürlü¤e girmifltir.19

‹mam Hatip okullarının açılmasına paralel olarak, tamamı halkın
katkılarıyla yapılan Kur’an kursları, hızlı bir geliflme sürecine girmifltir.
1950’de resmi rakamı 127 olan Kur’an kursları 1997’ye kadar sürekli
artıfl sergileyerek sayısını 5241’e çıkarm›fltır. 1997’de kesintisiz zorun-
lu ilkö¤retime geçilmesiyle kurs sayılarında ve buna paralel olarak ö¤-
renci sayılarında düflmeler olmufltur. 2000-2001 yılında bu sayı 3368
olarak belirlenmifltir.20 2009-2010 yılı istatistiklerine bakt›¤›mızda ise
9486 ya kadar yükselmifl olarak görürüz.21 Günümüzde Kur’an kurs-
larına bakacak olursak; kendisine, toplumu dini konularda aydınlatma
görevi kanunla verilen Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›’nın, bu görevi icra et-
ti¤i, en önemli yaygın e¤itim kurumları oldu¤unu görürüz.22

2000 yılında yürürlü¤e giren Kur’an Kursları ile Ö¤renci Yurt ve
Pansiyonları Yönetmelifli’nde Kur’an kurslarının amacı; Kur’an-ı Ke-
rim’i usulüne uygun olarak yüzünden okumayı ö¤retmek, Kur’an’ı do¤-
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2004, s. 1.



ru bir flekilde okumayı sa¤layıcı bilgileri (tecvit,tashih-i huruf ve talim)
uygulamalı biçimde ö¤retmek, ibadetler için gerekli sure, ayet ve dua-
ları ezberletmek ve bunların meallerini ö¤retmek, hafızlık yaptırmak,
‹slâm dininin inanç, ibadet ve ahlâk esasları ile Hz. Peygamber’in ha-
yatı ve örnek ahlakı hakkında bilgiler vermek fleklinde düzenlenmifl-
tir.23

Kur’an Kursu, her fleyden önce, Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›’nın
planlı, programlı biçimde ve belli bir pedagojik formasyona sahip ö¤re-
ticiler vasıtasıyla ‹slâm din e¤itimi faaliyetlerini yürüttü¤ü yaygın e¤i-
tim kurumudur. Ülkemizde her Müslüman bireyin, okullardaki zorunlu
e¤itimine ilaveten gönüllü olarak din e¤itimi almak, inand›¤› ‹slâm di-
nini ö¤renmek istedi¤inde baflvuraca¤› yegane e¤itim kurumudur.
Kur’an Kursu, bu niteli¤iyle ülkemizde önem arz etmekte, dikkat çek-
mektedir.24

Günümüzde bir takım sebepler, Kur’an kurslarındaki ö¤retim etkin-
liklerinin programlı hale getirilmesini önemli kılmaktadır. Bu sebepleri;

Bilim ve teknolojideki geliflmeler,

• ‹letiflim imkanlar›n›n artmas›,
• E¤itim ortamlar‹n‹n ve Kurían kursu ö¤reticilerinin ö¤renme

ortam‹ndaki rollerinin de¤iflmesi ve çeflitlenmesi,
• Bu kurumlara devam eden yetiflkin profilinin farkl›laflmas›,
• ‹nsan›m›z›n din konusundaki ilgi ve ihtiyaçlar›n›n çeflitlenmesi,
• Yetiflkinlerin ö¤renmeleriyle ilgili bilimsel verilerin yeni im-

kanlar sunmas›,
• Yetiflkinin sa¤l›kl› din bilgilerini ö¤renebilece¤i yetkin kaynak

aray›fl›,
• “Hayat boyu ö¤renme” ve “ö¤renmeyi ö¤renme” gibi evrensel

yaklafl›mlar olarak maddeleyebiliriz.

Bu ba¤lamda Kur’an Kursları Ö¤retim Programlarının teknoloji ve
sosyal bilimlerin yanı sıra ilahiyat ve din e¤itimi bilimindeki son gelifl-
melerden yararlanılarak gelifltirilmesi amacıyla Kur’an kursları prog-
ram gelifltirme komisyonu oluflturulmufltur. Komisyonun oluflturul-
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masında Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› merkez teflkilatındaki ilgili görevlile-
re, Kur’an kursu ö¤reticilerine ve akademisyenlere yer verilmek sure-
tiyle çoklu katılım esas alınmıfl, böylece programların gelifltirilmesi sü-
recinde tüm paydafllardan yararlan›lm›fltır.25

Kur’an kurslarına katılım sa¤layan kursiyerlerin talep ve ihtiyaç-
larına göre çeflitli ö¤retim programları hazırllanm›fl ve yürürlü¤e koyul-
mufltur. 2004 yılında yayınlanan, Temel Ö¤retim Programı’na ek ola-
rak, 2010’da Camilerde Kur’an Ö¤retimi ve Hafızlık E¤itim Programı,
2012’de ‹htiyaç Odaklı Kur’an Kursları Ö¤retim Programları, 2013’te
ise 04-06 Yafl Grubu Kur’an Kursları Ö¤retim Programı ve Kur’an
Kursları Yurtd›fl› Misafir Ö¤renci Ö¤retim Programı geçerlilik kazlan-
m›fltır.

Programları teker teker ele alıp içerik ve amaçlarını kısaca açıkla-
mak yerinde olacaktır.

‹lk olarak ana program kabul edilen ve temel ö¤retim programı ola-
rak bilinen, “Kur’an Kursları Ö¤retim Programı (Yüzünden Okuyanlar
‹çin)” nın amaç ve içeri¤ine de¤inecek olursak; programın genel amaç-
larını, programa katılan kursiyerlere;

1. ‹slâm Dini’nin de¤erlerini, insan hayatına anlam kazandıran un-
surlardan biri olarak fark ettirmek,

2. Ö¤rendi¤i de¤erlerden yardım alarak kendi çözümlerini ürete-
bilmelerini sa¤lamak,

3. ‹slâm dininin Allah-insan, ‹nsan-‹nsan ve ‹nsan-Tabiat iliflkile-
rini düzenleyen boyutunu fark ettirmek,

4. ‹badetler ile ilgili bilgilerini davran›fla dönüfltürmek,
5. ‹slâm’ın temel kayna¤› Kur’an’ı Arapça metninden do¤ru ve

usulüne uygun okuyabilmelerini sa¤lamak,
6. ‹badetleri ve toplum içinde gerçekleflen dini törenleri yerine ge-

tirebilecek yeterlilikte Kur’an ezberine sahip olabilmelerini
sa¤lamak,

7. Kur’an’ı mealinden okuma al›flkanl›¤› kazanabilmelerini ve
O’ndan, yaflanan hayata iliflkin prensipler çıkarabilmelerini ger-
çeklefltirmek,
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8. Hz. Muhammed’in yaflantısından de¤erler üretebilmelerini ger-
çeklefltirmek,

9. Kültürler arası etkileflimin hızland›¤› günümüzde, barıfl kültürü-
nün gelifltirilmesi ve hoflgörü ortamının oluflturulmasında ‹slâm
dininin de¤erlerini yorumlayarak katkıda bulunabilmelerine
yardımcı olmaktır26, fleklinde sıralayabiliriz.

Bu programın içeri¤inde olan dersler haftada 18 saat Kur’an-ı Ke-
rim, 3 saat ‹badet, 1 saat Siyer, 1 saat ‹tikat ve 1 saat Ahlak olarak be-
lirlenmifltir.

Kur’an-ı Kerim dersinde ö¤renci, Kur’an’la ilgili temel kavramlar,
Kur’an’ın ana konuları, Arapça metninin do¤ru ve tecvit kurallarına uy-
gun okunması, namazda okunan dua ve bazı surelerin ezberlenmesi ve
meallerinden ilkeler çıkarma kazanımlarını elde eder.

‹tikat dersinde ise ö¤renci, dinin kayna¤›nın Kur’an ve sünnet oldu-
¤unu, aklın ‹slâm dini için önemini, iman ve imana dair di¤er meselele-
ri, küfür ve tekfirin tehlikesini kavram›fl olur.

‹badet dersinin kazanımları ise, ibadet kavramının tanımı ve çeflit-
leri, insan hayatını düzenlemedeki rolü, namaz, oruç, zekat, hac gibi te-
mel ibadetlerin uygulaması ve öneminin kavranmasıdır.

Ahlak dersinin genel içeri¤ine bakacak olursak, ‹slâm ahlakının ön-
gördü¤ü model insan özelliklerinin aktarılması ve özgürlük oranında ar-
tan sorumluluk bilincinin kazandırılmasıdır.

Son olarak Siyer dersinin içerdi¤i genel konular ise, Hz. Muham-
med’in do¤umundan irtihaline kadar yaflad›¤› sosyal ve kültürel çevre,
çocuklu¤u, gençli¤i, vahiy alma süreci, hicret öncesi ve sonrası olay ve
geliflmeler ve veda hutbesi gibi biyografi niteli¤inde olaylar ve buna ek
olarak, güvenilirli¤i, yardımseverli¤i, hoflgörüsü ve adaleti gibi örnek
birey olmasıdır.

‹kinci ö¤retim programımız, “Camilerde Kur’an Ö¤retim Prog-
ramı” dır. Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›nın yürütmekte oldu¤u Kur’an kur-
su hizmetlerinden faydalanma imkanı bulamayan, ama Kur’an-ı Kerim,
meali ve gerekli dini bilgileri ö¤renmek isteyen bireylerin ihtiyaçlarına
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cevap vermek amacıyla hazırlanan programın amaçlarını sıralayacak
olursak kursiyerlerin;

1. Kur’an-ı Kerim’i hatasız ve tecvit kurallarına uygun bir flekilde
yüzünden okumayı ö¤renmelerine yardımcı olmak,

2. ‹badetlerini yerine getirirken okudukları sure ve duaları hatasız
ve tecvit kurallarına uygun bir flekilde ezbere okumayı ö¤ren-
melerine yardımcı olmak,

3. Ö¤rendikleri sure ve duaların anlamlarını ö¤renmelerine reh-
berlik etmek,

4. ‹slâm’ın inanç, ibadet ve ahlak konularını ö¤renmelerine
yardımcı olmak,

5. Programda yer alan sure ve duaların anlamlarından hareketle ve
dersler içerisinde yapılan müzakerelerle, dini duygu ve bilinçle-
rini gelifltirmelerine katkı sa¤lamaktır27 diyebiliriz.

Programda, Kur’an-ı Kerim’i temel tecvit bilgilerine uygun olarak
yüzünden okuma ve ezbere ilaveten, öngörülen bölümlerin meali ve te-
mel dini bilgiler de yer almaktadır. 50’fler saatlik 3 kur olarak hazırla-
nan programın her kurunda 34 saat Kur’an-ı Kerim ve 16 saat dini bil-
giler dersi öngörülmüfltür. Dini bilgiler alanı kendi içerisinde 5 saat iti-
kat, 5 saat ibadet ve 6 saat siyer-ahlak olarak ayr›lm›fltır.

Haftalık ders saati 6 olan programın 3 saati Kur’an-ı Kerimi yüzün-
den okuma, 1 saati ezber ve 2 saati dini bilgiler olarak planllanm›fltır.

Kur’an Kursları bünyesindeki bir di¤er ö¤retim programı ise
“Hafızlık Ö¤retim Programı” dır. Programın bafll›ca hedefleri;

1. Hafızlık e¤itimi veren Kur’an kurslarında ilke, metot, amaç, uy-
gulama, de¤erlendirme birli¤i sa¤lanması ve günümüz flartları
göz önünde bulundurularak hafızlık gelene¤inin sürdürmek ve
gelifltirmek,

2. Hafızlı¤ın, Kur’an-ı Kerim’i ö¤renme ba¤lamında önemli bir
adım oldu¤unu ö¤renciye kavratmak, Kur’an’ı anlamak ve ha-
yatını onunla anlamlandırmaya teflvik etmek,

3. Hafızlı¤ın Hz. Peygamber’den bafllayarak günümüze kadar ke-
sintisiz olarak devam eden bir gelenek ve kendisinin de bu ge-
lene¤in bir parçası oldu¤unu ö¤renciye fark ettirmek,
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27 Camilerde Kur’an Ö¤retimi Programı, D.‹.B. E¤itim Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü,
Ankara, 2010, s. 3-4.



4. Ö¤rencilerin, dinin ve toplumun hassasiyetlerini dikkate alan ve
ahlaki sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak yetifltirebil-
mektir. Ayrıca, programda yer alan Dini Bilgiler alanındaki
derslerin üniteleri ve muhtevası, Kur’an merkezli olarak
hazırlanarak, bu sayede ö¤rencinin Kur’an-ı Kerim’le arasında
bir anlam ba¤ı kurması hedeflenmifltir.

Hafızlık E¤itim Programı; hazırlık, ezberleme ve pekifltirme olmak
üzere üç dönemden oluflmaktadır.

Hazırlık, bireyin Kur’an-ı Kerim’i yüzünden, tecvit kurallarına gö-
re güzel okumasını sa¤lamak ve gerekli olan motivasyon ve kabiliyeti
kazandırmak için azami 4 ay sürdürülen süreçtir. Ezberleme, süresi bi-
reyden bireye de¤iflen, sayfaların ezbere alınd›¤› bölümdür. Pekifltirme
ise, ilk ezberleme sürecinden sonra sürekli yapılan tekrarlarla, ezberi
kavilefltirme safhasıdır.

“‹htiyaç Odaklı Kur’an Kursları Ö¤retim Programları” Diyanet ‹fl-
leri Baflkanl›¤› tarafından 2010 yılında tasarlanan, 2010-2011 ile 2011-
2012 e¤itim-ö¤retim yılında pilot olarak Kur’an kurslarında uygulanan,
2012-2013 e¤itim-ö¤retim yılından bu yana halen tüm Türkiye genelin-
de yaygın olarak uygulanan ö¤retim programıdır.

Programın oluflturulmasındaki gerekçeler;

1. Kur’an kurslarındaki ö¤renci profilinin zamanla de¤iflmesi,
kurslara devam eden ö¤rencilerin yüzde % 66’sını 23 ve üzeri
yafl grubu yetiflkin ev hanımlarının teflkil etmesi,

2. Kur’an kursuna devam eden ö¤rencilerin Ekim ayından Mayıs
ayı sonuna kadar devam eden kurslara, bir e¤itim-ö¤retim boyu
devam edememeleri,

3. Kırsal kesimde tarım ve mevsimlik ifllerde çal›flan vatandafllar›n
bir e¤itim ö¤retim süresini tamamlayamamaları,

4. Mesai saatleri içinde Kur’an kurslarına gelemeyen kamu, özel
sektör ve kendi içinde çal›flan vatandafllar›mızın akflam veya
hafta sonları ifl saatleri d›fl›nda Kur’an kursu hizmetlerinden
faydalanmayı arzuladıkları halde, mevcut e¤itim-ö¤retim siste-
minin buna uygun ololmay›flıdır.28
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28 ‹htiyaç Odaklı Kur’an Kursları Ö¤retim Programları, D.‹.B. E¤itim Hizmetleri Genel
Müdürlü¤ü, Ankara, 2012, s. 5.



Programın genel amaçları, ilk olarak açıklad›¤›mız “Kur’an Kurs-
ları Ö¤retim Programı (Yüzünden Okuyanlar ‹çin)” nın amaçlarından
farklılık göstermeyip yine müfredattaki dersler bakımından benzerlik
göstermektedir.

Bünyesinde 3 farklı programı barındıran, bu ö¤retim programı, en
az 12 kursiyerin baflvurmasıyla, il veya ilçe Müftülüflünce onaylanan
mekan ve saatlerde açılabilir. Bu kursların temel gayesi, katılımcının ta-
lepleri do¤rultusunda ders program ve saati oluflturmaktır.

Bu 3 farklı program da Kur’an-ı Kerim ve Dini Bilgiler (‹badet, Si-
yer, Ahlak,‹tikat) derslerini kapsar. Bunlardan Kur’an Kursları Ö¤retim
Programı’nda haftada toplam 18,Kur’an Kursları Hafızlık E¤itimi Te-
mel Ö¤retim Programları’nda 30, son olarak Ek Ö¤retim Program-
ları’nda ise, haftada 6 saat ders verilmektedir.

Kur’an Kurslarına devam eden ve 04-06 yafl grubu çocuk sahibi va-
tandafllar›n, Kur’an okumayı ö¤renmede yafl sınırlamasının
kaldırılmasıyla birlikte yıl boyu cami ve Kur’an kurslarında çocuklarına
din e¤itimi verilmesini talep etmeleri29 sonucunda Diyanet ‹flleri Bafl-
kanl›¤› tarafından 04-06 yafl grubu için ö¤retim programı hazırllanm›fl
ve geçti¤imiz yıl uygulamaya koyulmufltur.

Programın genel amacı, çocukların;

1. ‹slâm dininin de¤erlerini, kendi seviyesinde, insan hayatına an-
lam kazandıran unsurlardan biri olarak fark etmelerini,

2. Kazanaca¤› de¤erleri gündelik hayatta kullanmalarını,
3. ‹slâm’ın temel kayna¤› olan Kur’an-ı Kerim’i içerik ses ve fle-

kil olarak tanımalarını,
4. Kendi seviyesine uygun olarak Allah’ı sevgi temelinde tanıma-

larını ve yarat›l›fltaki düzeni fark etmelerini,
5. Peygamber Efendimizin kiflili¤ini ve karakterini tanımalarını,

sevmelerini ve model almalarını,
6. Sa¤l›klı bir din ve ahlak geliflimi göstermelerini,
7. Din ve ahlak gelifliminin yanı sıra di¤er geliflim alanlarına da

katkısı olacak flekilde bir ortam sa¤lamaktır.30
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29 Kur’an Kursları Ö¤retim Programı (04-06 Yafl Grubu), D.‹.B. E¤itim Hizmetleri Genel
Müdürlü¤ü, Ankara, 2013, s. 6.

30 Kur’an Kursları Ö¤retim Programı (04-06 Yafl Grubu), D.‹.B. E¤itim Hizmetleri Genel
Müdürlü¤ü, Ankara, 2013, s. 7.



Programın müfredatını, çocukların algılayıp ö¤renebilecekleri sevi-
ye ve yöntemlerle ö¤retilmesi belirlenen, Kur’an-ı Kerim ve Dini Bilgi-
ler dersi oluflturmaktadır.

Yurtd›fl›ndan, Baflkanl›¤›mız Kur’an Kurslarında e¤itim görmek
için gelen misafir ö¤rencilerin; dini, milli ve kültürel kimliklerini koru-
malarını, dinimizi do¤ru ö¤renerek ve sa¤l›klı bir din e¤itimi alarak,
içinde yafladıkları topluma hizmet etmelerine katkı sa¤lamak31

amacıyla “Kur’an Kursları Yurtd›fl› Misafir Ö¤renci Programı” 2013
yılında uygulamaya konulmufltur.

Program kurslarda 4 dönem halinde uygulanır ve afla¤›daki ders ve
konuları içerir,

1. Türkçe: Okuma-anlama, Yazılı Anlatım, Konuflma, Dinleme-
‹zleme, Dil bilgisi

2. Kur’an-ı Kerim: Tanıma, Yüzünden okuma, Okuyufl usulleri,
Tecvit uygulamaları, Ezber, Anlama

3. Dini Bilgiler: ‹tikat, ‹badet, Ahlak, Siyer
4. Sosyal Etkinlik ve Rehberlik: Gezi-gözlem, Temizlik, kiflisel

geliflim, Sportif faaliyetler, Sanat faaliyetleri

Sonuç

Gerek açıklamaya çal›flt›¤›mız, Kur’an Kursları’nın çıkı¤ından iti-
baren günümüze, tarihteki konum ve ifllevleri, gerekse Kur’an Kurs-
ları’nda e¤itim ve ö¤retimine devam edilen programlar, müfredatında
bulunan dersler, derslerin içeri¤i, programların oluflturulma gerekçeleri
ve amaçları hakkında verilen bu bilgiler özet mahiyetinde olup, bafll›¤›n
genel bir kavram olmasından dolayı, bu çal›flma detay içermemektedir.
Tarih sahnesinde Kur’an kurslarına eflde¤er olan her bir kurumun tarih-
çesi, müfredat ve ders detayları, uygulama metotları, katılımcı bireyle-
rin konum ve içinde bulundu¤u durumlar gibi hususlar ve günümüzde
geçerli olan programların uygulama alanları, alınan olumlu veya olum-
suz sonuçlar, kursiyerlerin katılım oranları ve çeflitlili¤i gibi konuların
her bireri ayrı bir araflt›rma konusu olup detaylı olarak incelenmelidir.

‹slâm Medeniyetinin Yap› Tafllar› IV I 529

31 Kur’an Kursları Yurtd›fl› Misafir Ö¤renci Programı, D.‹.B. E¤itim Hizmetleri Genel
Müdürlü¤ü, Ankara, 2013, s. 5.
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“TAYLAND’IN PATANI EYALET‹NDEK‹ GELENEKSEL

‹SLAMÎ E⁄‹T‹M KURUMLARI OLARAK

PONDOK OKULLARI”

MANSOD LAMBENSA

(MARMARA ÜN‹VERS‹TES‹ SOSYAL B‹L‹MLER ENST‹TÜSÜ
‹SLAM HUKUKU ANAB‹L‹M DALI DOKTORA Ö⁄RENC‹S‹)

Patani’ye Kısa Bir Bak›fl

Geçmiflte bir sultanlık olan Patani, bugün müslümanların yo¤un
olarak yaflad›¤› Tayland’ın güneyinde do¤u sahilinde bir flehirdir.1 Pa-
tani, güneyde Malezya’nın Kelantan ve Kedah eyaletleriyle komfludur.
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1 Yabancı kaynaklara bakıld›¤› zaman Patani sözcü¤ünün farklı flekillerde yazıld›¤›
görülmektedir. Örne¤in, Çinliler Tani ve Potania; Arap ve ‹ranlılar Fetânî; Avrupalılar
Patany; Malaylılar Patani ve Taylılar da Pattani demektedirler. Bkz. Çebi, Emrin, Patani:
krallıktan azınlı¤a, ‹nsani Yardım Vakfı, ‹stanbul 2006, s. 13.; Hatta, Krongchai,
Pravatsart Patani Samai Anacak Boran tung kan Pokklung Ced Hua Muang, (Pattani’s
History during the ancient kingdom to 7 administrative states period), Prince of
Songkhla University, Patani 2007, s. 5. Bunun yanında Patani kelimesi, anomim
hikayelerden anlafl›ld›¤›na göre, Patani, Thani, Tani, Fetane, Che tani, Tok Tani ve
Fetânet gibi sözcüklerden türetilmifltir. Andaya, Barbara Watson, Andaya Leonard Y.,
A History of Malaysia, Macmillan Education Ltd, Hong Kong 1986, s. 334.;



Do¤usunda Çin Denizi, batısında Hint Okyanusu bulunmaktadır. Kuzey
sınırları Patani’nin Tayland’a ilhakından önce Songkhla’dan ba¤lamak-
taydı. fiimdilerde çok daha güneye çekilmifltir. Patani’nin yüzölçümü
ise 1,940.356 km2dir.2

Nüfusun ço¤unlu¤unu Malay ırkına mensup Müslümanlar olufltur-
makta olup Malezya ve Endonezya’daki Müslümanlarla aynı ırka men-
supturlar. Kültür bakımından Patani, Malay kültürüyle örtüflmektedir.3

Yerli halkının ço¤u kecek nayu olarak bilinen Malay dilinin Patani leh-
çesini konuflmaktadır.

Patani bölgesindeki yaflayan Müslümanların ço¤u sahil boyunca
köylerde yaflamakta, balıkçılık ve ziraatla u¤raflmakta; halkın ço¤u ken-
di ifllerinde çal›flmaktadır. Baflka bir deyiflle halkın geneli çiftçi olup
kendi tarla ve bahçelerinde kauçuk ve hindistan cevizinin yanı sıra ram-
butan ve duryan gibi tropik meyveler yetifltirmektedirler. Halkın geriye
kalanı da çeltik tarımıyla geçimlerini sa¤lamaktadır.4

I. Patani’ye ‹slâmiyetin Girifli ve Yayılıflı

Patani’nin ‹slâmlaflması hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla bir-
likte bazı kaynaklarda Patani’nin, Malaka’dan önce ‹slâm’a girmifl ol-
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Mohammad, Syeikh Faqih Ali, Tarikh Patani, ‹slâmîc culture of Patani Foundation,
Pattani 2011, s. 38.; Prachonpachanuk, Prakit, Kan Prapprung lea Songserm Pondok
Hay pen Rongrenrad Son Sasana ‹slâm, (The Improvement and Promotion of The
Pondok To Private ‹slâm School), basılmam›fl yükseklisans tezi, Chulalongkorn
University Department of Goverment Graduat School, Bangkok 1973, s. 12-13.;
Syukri, ‹brahim, “Pravatsart Racha-anacak Melayu Patani”, (History Malay Kingdom
Patani), Hasan Madmarn, Muhammad Saki Cheha (çev.), O. S. Printing House,
Bangkok 2006, s. 14-15.; Wongthes, Sujit, Rat Patani Nai Srivichai Kuvkeakua Rat
Sukothai Nai Pravatsart, (Pattani State in Srivijaya older than Sukhothai State in the
history), Matichon, 3. Baskı, Bangkok 2004, s. 319-320.

2 Madmarn, Hasan, The Pondok & Madrasah in Patani, Universiti Kebangsaan Malaysia,
Bangi 1999, s. 11.; Jitmoud, Sawvanee, Klum Chat Phan, Chao Thai Muslim, Kong
Thun Singaru Chira Amphorn, Bangkok 1988, s. 73.; Cömert, Y. Ziya, Patani dosyası,
Akabe yayınları, ‹stanbul 1986, s. 33.

3 Kaewdang, Rung, Thasana Khati Kong Tokkru To-karn Prabprung Ponok Pen
Rongrianrat Sonsassana ‹slâm, (The Attitudes of To-Kru in Improving Pondok to be
Islam Private Schools), basılmam›fl yükseklisans tezi, National Institute of Development
Administration Graduate School, Bangkok 1968, s. 25.

4 Kaewdang, Thasana Khati Kong Tokkru To-karn Prabprung Ponok Pen Rongrianrat
Sonsassana ‹slâm, s. 26.; Kösebalaban, Hasan T., Güneydo¤u Asya’da ‹slâm ve siyaset, ‹lke
Yayıncılık, ‹stanbul 1997, s. 81-82.; Madmarn, The Pondok & Madrasah in Patani, s. 16.



du¤u ifade edilmifltir.5 Anonim bir rivayete göre de, Siyam kralı olan
Chev Sri Vangsa Müslüman olarak Sultan Ahmed fiah adını alm›fl, ‹s-
lâmiyet, bu zatın çal›flmalarıyla bölgede yay›lm›fltır. Ayrıca Sultan Ah-
med fiah’ın Malaka’yla iyi iliflkiler içinde oldu¤u ve bu bölgenin Mala-
ka’dan önce ‹slâmiyete girdi¤i nakledilmifltir.6 Bunun yanında Kalan-
tan’da, eski yazılardan tespit edildi¤ine göre, 1150 yılında Patanili din
adamlarının bu bölgeye gelmesi ve ‹slâmiyeti yaymaya çal›flmalarının
da bu hususta önemli katkıları olmufltur.

Bunun yanında Patani’ye ‹slâm’ın girifli için zikredilen X.yy’ın er-
ken bir tarih oldu¤unu savunanlar da vardır. Çünkü o günkü flartlara
bakılırsa Patani, henüz ba¤›ms›z bir devlet olmayıp Langkasuka Devle-
ti’nin liman flehirlerinden biri durumundadır.7 O dönemlerde bölgeye
fetih için gelen bir ‹slâm ordusu söz konusu olmad›¤›na göre akla gele-
bilecek ilk ihtimal müslüman tacirlerdir. Patani sultanl›¤›, Arap ve Çin
kökenli müslüman tacirlerin bölgedeki ticarî faaliyetleri neticesinde ‹s-
lâmiyetle tan›flm›fltır. XII.yy’ın sonlarına do¤ru Arap ve Hintli Müslü-
man tüccarlar Patani’nin ticaret merkezlerine yerleflmifl ve yerli halkla
evlenerek Müslüman toplumunun çekirde¤ini oluflturmufllardır.81457
yılında Patani kralı Phaya Tu Nakpa’nın ihtida etmesiyle birlikte ‹slâ-
miyet bölgede kalıcı flekilde yerleflmifltir.9
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5 Madmarn, Hasan, Traditional Muslim ‹nstitutions in Southern Thailand: A critical
Study of ‹slâmic Education and Arabic Influence in The Pondok and Madrasah System
of Pattani, Basılmam›fl Doktor tezi, The University of Utah, Department of Languages
and Literature, Utah 1990, s. 18.

6 Cömert, Patani dosyası, s. 36.

7 Rahimmula, Pattanakarn Pravittisart Rac-anacak Melayu Patani Tangtee AD. 1350-
1909 lea Kan Kevma kong ‹slâm Nai Pumipak Patani, (The historical development of
the Kingdom of Pattani since1350-1909 and the arrival of Islam in this region), Prince
of Songkla University, Pattani 2000, s. 13-14.

8 Che Man, W.K., “The Malay-Muslim of Southern Thailand”,Jimma, London 1993, Vol.
6, No. 1, 98; Kösebalaban, Güneydo¤u Asya’da ‹slâm ve siyaset, s. 73.

9 Rivayete göre bu kral fena bir deri hastal›flına yakallanm›fl, tüm çabalara ra¤men
iyileflememifltir. Vücudundaki deri çatlamasından dolayı gün geçtikçe acısı artan Kral
Phaya Tu Nakpa, bu durumdan kendisini kurtaranı, kızıyla evlendirece¤ini ilan etmifltir.
Kampong Pasay’de ikamet eden fleyh Said el-Basra bu haberi duyunca kralı tedavi
etmek ister. Yalnız fleyh Said, “kralı sa¤lı¤ına kavuflturabilirse kralın ‹slâmiyeti kabul
etmesini” flart koflmufltur. Bu tedavi sonunda kral hastal›flından kurtulmufl fakat verdi¤i
sözü tutmayarak ‹slâm’a girmemifltir. Fazla geçmeden tekrar hastal›fla yakalan kral,
fleyh Said’i ça¤ırtarak tedavi etmesini ister. fleyh Said de aynı flartı koflarak onu tedavi
eder. Fakat kral iyileflince yine ‹slâm’a girmez. Böylece aynı olay üç defa tekrarlandıktan



Kral Phaya Tu Nakpa veya di¤er adıyla Sultan ‹smail fiah Zillulah

fi’l-Âlem’in vefâtından sonra yerine büyük o¤lu Sultan Muzaffer fiah

tahta geçmifltir. Sultan Muzaffer fiah ve küçük kardefli Sultan Manzur

fiah dinî dersleri ö¤renmek üzere Pasaylı fleyh Seyfüddin el-Abbasid’i

sarayına ça¤ırtm›fltır. fleyh Seyfüddin bu fırsatı de¤erlendirerek sultana,

Müslüman toplumunda ibadet ve dini ö¤retmek için bir camiye ihtiyaç

oldu¤unu söylemifl, Bunun üzerine Sultan hemen vezirlere bir cami

yapılmasını emretmifltir. Camide tedris vazifesi de fleyh Seyfüddin Ab-

basid’e bırak›lm›fl ve ona “Datuk Sri Raca Fâkih” unvanı verilmifltir.

Sultanın deste¤iyle Patani, Malay Yarımadası’nın ‹slâm merkezi haline

gelmifltir.10 Malay Yarımadası’nın bir ilim yuvasına dönüflmesinin bafl-

ka bir sebebi ise Sumatra Adası’ndaki Pasay d›fl›ndaki flehirlerin ço¤un-

lu¤unun Hinduizm’e mensup olmasıdır. Dolayısıyla Müslüman Pasay

Krallı¤ı, sık sık Hindu komfluları tarafından saldırıya u¤ruyordu. Hin-

duların baskısından dolayı Pasaylı Müslümanlar baflka ülkelere göç et-

mek zorunda kalm›fl, bunlardan bazıları Patani’ye gelmifllerdir. Böyle-

ce Pasaylı Müslümanlar, burada Kampong Pasay adında bir köy kur-

mufllardır. Buraya s›¤›nanlar, dinî bilgiye sahip oldukları için yerli hal-

ka tebli¤ faaliyetlerinde bulunmufllardır. ‹slâmiyet, halk arasında

yayıldıktan sonra devlet erkanına geçmifltir.11 1534-1540 yıllar arasında

Mendez Pinto Patani’ye geldi¤inde yerli insanların tamamen Müslüman

oldu¤u da kaydedilmifltir.12
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sonra kral Phaya Tu Nakpa, fleyh Said’in huzurunda kelime-i flehadet getirerek ‹slâmı
kabul eder. Kral Phaya Tu Nakpa Müslüman olduktan sonra Sultan ‹smail fiah Zillulah
fi’l-Âlem (Allah’ın yeryüzündeki gölgesi) olarak adını de¤ifltirmifltir. Kralın müslüman
olmasıyla devlet ricali ve halkı da ‹slâmiyete adım adım girmeye bafllam›fltır. Bkz.
Göksoy, ‹smail Hakkı, “Tayland”, D‹A, XXXX, ‹stanbul 2011, s. 192.; Teeuw, Andries
and David K. Wyatt, Hikayet Pattani, Martinus Nijhoff, The Hague 1970, s. 148-151;
154-155.; Bunu kabullenmek gerekir ki Pasay’dan gelen fleyh Said sadece bir Arap
tüccarı vasfını tafl›mayıp aynı zamanda bir din adamıdır. Bilindi¤i gibi o dönemlerde
Malay Yarımadası’na arap tüccarlar ticaret için gelmifllerdir. ‹flte o tüccarlar aynı
zamanda din adamlarıdır. Çünkü fleyh kelimesi hem tüccar hem de din adamı için
kullan›lm›fltır. Rahimmula, Bkz. Pattanakarn Pravittisart Rac-anacak Melayu Patani
Tangtee AD. 1350-1909 lea Kan Kevma kong ‹slâm Nai Pumipak Patani, s. 17.

10 Teeuw, Hikayet Pattani, s. 154-155.

11 Syukri, Pravatsart Racha-anacak Melayu Patani, s. 16.

12 Cömert, Patani dosyası, s. 36.



II. Patani’de Geleneksel ‹slâmi E¤itim Kurumları: Pondok Okulları

‹slâm öncesi dönemlerde Malaylar arasında e¤itim önce aile ta-
rafından, ardından da toplumdaki yafllı kimseler tarafından verilen örf,
âdet ve görgü kurallarını kapsayan e¤itime daylanm›fltır. Çocuklar bü-
yüdükçe kendilerinden beklenilene uygun bir biçimde davranmayı ö¤-
renmifllerdir. Bu, hayat boyunca tecrübe edilen bir sosyalleflme süre-
ciydi.13

Bölgede ‹slâmiyetin yayılmasından sonra dinî kültürün ö¤renilme-
sinde önemli merkezlerden biri de fleyh ve âlimlerin evleriydi. Pata-
ni’nin çeflitli yörelerinde Arapça’da ve dinî ilimlerde kendilerini belli
bir seviyeye getirenler haccetmek veya baflka bir vesileyle Hicaz’a git-
mifllerdir. Bazıları orada bir süre kalıp dinî ilimlerde daha da derinleflir-
ken, bazıları ise devamlı surette Mekke’de ikamet etmifllerdir. Her ne
kadar Mekke’de devamlı ikamet etseler de bu kifliler memleketlerinde-
ki dindafllar› ile daima haberleflmifllerdir. Bununla beraber Hac için gi-
denler de ülkelerine döndüklerinde mürflit sıfatını kazanarak tebli¤ ça-
l›flmaları yapm›fllardır.14 Onlar, ilim ehli olarak itibar görmüfller, na-
mazlarda imamlık yapmaları dolayısıyla insanların ileri gelenlerinden
say›lm›fllardır. Kurdukları halkalarda çocuklara ve daha ileri yaflta olan-
lara çeflitli seviyede dersler vermifllerdir. Böylece toplumda herkes ta-
rafından sözü dinlenen kimseler haline gelmifllerdir.15

Patani halkının ‹slâmiyetle tan›flmasıyla birlikte çocuklara yönelik
Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler ö¤renim merkezleri surau veya balai-
sah olarak adlandırılmaya bafllam›fltır.16 Burası çocuklar için bir ilko-
kul sayılmakla birlikte Kur’ân ve zarurî dinî bilgileri ö¤renme için hal-
ka açık bir ilim merkezi olarak da kabul edilmifltir.17 Tayland’da zo-
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13 Osman, Mohd. Taib (ed.), Malay Dünyasında ‹slâm Medeniyeti, Ali Çaksu (çev.), Yıldız
Matbaacılık, ‹stanbul 2000, s. 237.

14 Arnold, Sir Thomas Walker, ‹ntiflar-ı ‹slâm Tarihi, Çev. Hasan Gündüzler, Akça¤
yayınları, Ankara 1971, s. 568.

15 Arnold, ‹ntiflar-ı ‹slâm Tarihi, s. 569.; Ayrıca bkz. Arslan, Ahmet Turan, “Malezya’da Din
E¤itimi ve Arapça Ö¤retimi”, Marmara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Dergisi, Marmara
Üniversitesi ‹lâhiyat Fakültesi, sayı: 13-15, Istanbul 1997, s. 36.

16 Madmarn, The Pondok & Madrasah in Patani, s. 56.

17 Arslan, “Malezya’da Din E¤itimi ve Arapça Ö¤retimi”, Marmara Üniversitesi ‹lahiyat
Fakültesi Dergisi, s. 36.



runlu e¤itimi tamamlayan ve surau’da temel dini bilgileri ö¤renen Pa-
tanili müslüman çocuklar, on bir ya da on iki yafllar›na geldiklerinde
devlet okulu (Budist okulu)’nun yerine Pondok okuluna gönderilmifl-
tir. Çünkü yerli Müslümanlara göre bu çocuklar devlet okulunda e¤i-
tim görürse Budizmin etkisini kalacak ve ‹slâmî bilgileri zayıflaya-
caktır.18

A. Genel Olarak Pondok Okulları

Pondok kelimesinin, hangi kelimeden türetildi¤ini veya hangi an-
lamda kullanıld›¤›nı inceledi¤imiz zaman karfl›mıza flöyle bir sonuç
çıkıyor. Pondok kelimesinin kökeni hakkında biri Arapça di¤eri Latin-
ce olmak üzere iki yaklafl›m bulunmaktadır. Söz konusu kelime Arapça
‘funduk’kelimesinden gelip ‘otel’anlamında kullanılmaktadır.19 Aynı
zamanda Pondok, eski Yunanca kökenli bir kelime olup ‘tüm alıcı’an-
lamına gelen ‘Pandokos’ve ‘han, konak, otel’anlamına gelen ‘Pandoke-
in’sözcüklerinden alınm›fltır.20 Tayland’ın güney eyaletlerindeki müslü-
manların, di¤er Taylandlılardan farklı bir aksanı vardır. Onlar konufl-
tukları zaman son heceyi telaffuz etmeye al›flık de¤ildirler. Bunun için
‘funduk’kelimesi ‘funu’fleklinde kullan›lm›fl ve gitgide ‘Pondok’olarak
de¤ifltirilmifltir.21

Bunun yanında Malay Yarımadası’ndaki müslümanlar geleneksel
okullar için farklı adlar kullanmaktadır. Örne¤in, Endonezya’da ‘Lang-
gar, Medrese, Pondok Pesantren ve Pondok’olarak adlandırılırken Ma-
lezya ve Tayland’ın güney sınır illeri olan Patani, Yala, Naratiwat, Sa-
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18 Ahmat, Sharom, Siddique, Sharon (ed.), Muslim society, Higher Education and
Development in Southeast Asia, Kim Hup Lee Printing Co. Pte. Ltd., Singapore 1987,
s. 117-118.; Madmarn, The Pondok & Madrasah in Patani, s. 58.; Narongraksakhet,
‹brahem, Hayimasae, Numan, Tissadî sataban kân sıksa muslim cangvad caydên tay,
(New Theory of Muslim Educational ‹nstitutions in the Southernmost Provinces of
Thailand), Hatyai graphics, Songkhla 2010, s. 58.

19 Roff, William R., Studies on ‹slâm and society in Southeast Asia, Nus Press, Singapore
2009, s. 118.

20 Andaya, A History of Malaysia, s. 335.; Osman, Malay Dünyasında ‹slâm Medeniyeti,
s. 192.; Madmarn, Hasan, “History of Islamic Studies in Thailand: Müslim Education
Reform in Thailand - The Case of Traditional Muslim ‹nstitutions (Pondok) and Its
Challenges”, s. 59.

21 Narongraksakhet, Tissadî sataban kân sıksa muslim cangvad caydên tay, s. 47.



tun ve Songkhla’da daha çok ‘Pondok’ve ‘Medrese’adları kullanılmak-
tadır.22

Pondok’un ilk Kurulufl tarihini bilmek güç olmakla birlikte bazı
araflt›rmacılar, Minangkabau’daki surau gibi bu kurumun kayna¤›nın
da ‹slâm öncesi döneme uzand›¤›nı ileri sürmüfllerdir. O dönemde Pon-
dok ya da Pesentre din görevlilerini yetifltirme ve e¤itmek için kul-
lanılan Hindu-Budist manastırlarıydı. Daha sonra ‹slâm geldi¤inde Pon-
dok ya da Pesentre ‹slâmlaflmıfl ve ‹slâm’ın dinî gayelerine uygun bir
hale getirilmifltir.23

‹kinci görüfl ise Pondok Okulu, ilk önce Mısır’da kurulmufl daha
sonra Malezya ve Tayland’ın güney illerinde sırasıyla yay›lm›fltır.24

Son görüfle göre Pondok okullarının, aslında fleyhin evi veya ca-
miden geliflen bir kurum oldu¤u iddia edilmifltir. Müslümanlar, hicret-
ten önce Mekke’de müflriklerin eziyet ve iflkence etme ihtimali nede-
niyle e¤itim-ö¤retim faaliyetleri ço¤u zaman evlerde yürütmüfl ve
özellikle de Erkam b. Ebü’l-Erkam (55/675)’ın evi e¤itim-ö¤retim
merkezi haline getirmifltir. ‹flte Pondok okulları bu evlerden meydana
gelmifltir. Söz gelimi, ‹slâm toplumunun giderek genifllemesi, bir fley-
hin evindeki ders halkası sayısının artması, uzaktan gelen ö¤rencilerin
dersten sonra tekrar evlerine gidip gelme sıkıntısı yaflamaları gibi ne-
denlerden dolayı, fleyhin evinin yakınlarında geçici bir kulübe veya
barakanın infla edilmesine ihtiyaç duyulmufltur. ‹flte, o kulübe veya ba-
rakalar günümüzde Pondok olarak adlandır›lm›fltır. Dolayısıyla Pon-
dok okulu ilk ortaya çıkıflı Mısır’da de¤il Arabistan’da oldu¤u ileri sü-
rülmüfltür.25
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22 Malay dilinde Pondok kelimesi ise, daha çok ‘kulübe, kümes, baraka ya da kır
evi’anlamını ifade edip ö¤rencilerin e¤itim görürken genellikle bir veya iki kiflinin
yaflad›¤› küçük bir kulübeyi belirli bir ba¤lamda ifade etmek için kullanılmaktadır.
Madmarn, The Pondok & Madrasah in Patani, s. 55.; Kaewdang, Thasana Khati Kong
Tokkru To-karn Prabprung Ponok Pen Rongrianrat Sonsassana ‹slâm, s. 28.; Roff,
Studies on ‹slâm and society in Southeast Asia, s. 118.

23 Osman, Malay Dünyasında ‹slâm Medeniyeti, s. 192.

24 Prachonpachanuk, Kan Prapprung lea Songserm Pondok Hay pen Rongrenrad Son
Sasana ‹slâm, s. 61.

25 Hashim, Rosnani, Educational Dualism in Malaysia Implications for theory and
Practice, Oxford University Press, New York 1996, s. 21.



B. Patani’deki Pondok Okulların Kuruluflu

Patani’deki Pondok okullarının temelini atan kiflilerin Hadramaut
(Yemen)’lı âlimler oldu¤u iddia edilmifltir.26 Daha hicri birinci asırdan
itibaren müslüman Arapların özellikle de Hadramautlıların Malay
Takımadaları’nın muhtelif yerlerine gelip yerleflti¤i ve yerli insanlarla
evlenip çoluk çocuk sahip oldu¤u rivayet edilmifltir.27

X. ve XI. yy’larda Büyük Selçuklular tarafından Nizamiye Medre-
sesi olarak bilinen ‹slâmi e¤itim kurumları kurulmufltur. Patanili Müs-
lümanlar ilimde derinleflmek amacıyla Yemen de dahil olmak üzere
Arap topraklarına gitmifllerdir. Böylece orada gördükleri e¤itim sistemi-
ni Patani’ye döndükten sonra Patani topraklarında uygulamaya baflla-
m›fllardır.28

XVI. yy’da Yemen’den Patani’ye gelen fleyh Osman’ın çocuk-
larının Kuala Bekah’ta bir Pondok Okulu infla etti¤i rivayet edilmifltir.
Bu okulun, Patani’de ilk Pondok okulu oldu¤u iddia edilmifltir.29

Bunun yanında 1600 yılında Kampong Sena köyü’nde Senor Yan-
yar adında bir Pondok Okulu kurulmufltur. Bu okulu, Penglima Fakih
Wan Musa b. Wan Muhammed Saleh el-Lakihî tarafından yaptırıld›¤›
iddia edilmifltir.30

1624’te Sultan ‹smail fiah’ın torunu ve fleyh Dâvûd el-Fetânî’nin
amcası olan Wan Hüseyin Sanavî’nin de Kampong Teluk Manok Kö-
yü’nde bir Pondok okulu infla etti¤i rivayet edilmifltir.31 Wan Hüseyin,
bu köye yerlefltikten sonra Pondok okulu infla etmekle birlikte okulun
yanına da Mescid Wadi el-Hüseyin adında bir cami infla ettirmifltir.32

538 I Ö¤renci Sempozyumu

26 Narongraksakhet, Tissadî sataban kân sıksa muslim cangvad caydên tay, s. 48-49.

27 Arslan, “Malezya’da Din E¤itimi ve Arapça Ö¤retimi”, Marmara Üniversitesi ‹lahiyat
Fakültesi Dergisi, s. 35.

28 Zon, Khadijah, Pendidikan Dualistik di Kalangan Orang-orang Melayu: Satu Kajian
perbandingan Mengenai Matlamat, Falsafah serta Masalah-masalah Intrinsik dalam
pendidikan, basılmam›fl doktora tezi, Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor 1988,
s. 123.

29 Narongraksakhet, Tissadî sataban kân sıksa muslim cangvad caydên tay, s. 50.

30 al-Fatani, Ahmad Fathy, Ulama Besar Dari Patani, University Kebangsaan Malaysia,
Bangi 2002, s. 12.

31 Bashah, Haji Abdulhalim, Raja Campa & Dinasti Jembal Dalam Patani Besar (Patani,
Kelantan Dan Terangganu), Pustaka Reka, Kelantan 1994, s. 67.

32 al-Fatani, Ulama Besar Dari Patani, s. 12.



Bunun yanında XVII. yy’da “âlimler ailesi” olarak bilinen Hadra-
maut’tan gelen bir grup âlim, Patani’ye ba¤lı olan Kampung Pauh
Bok’ya yerleflip tebli¤ ve irflat faaliyetleri yürütmüfltür. XVIII. yy’da ise
Kampung Pauh Bok Pondok okulunda en meflhur âlimlerden biri de Ab-
dulmubin Pauh Bok olmufltur.33

Ayrıca 1817 yılında fleyh Wan Mustafa el-Fetânî tarafından Kam-
pong Bendang Daya köyü’nde Bendang Daya adında bir Pondok Oku-
lu kuruldu¤u rivayet edilmifltir.34

C. Patani’daki Pondok Okullarının Kurulufl sebepleri

Patani’daki Pondok okullarının Kurulufl sebepleri için dört unsur-
dan bahsetmek mümkündür.

a. Örfî ve Dinî Unsurlar

‹slâm, ibadete de¤er verdi¤i gibi e¤itim ve ö¤retime de önem ver-
mifltir. Bununla birlikte e¤itimin verimli olması için sahip oldu¤u görüfl-
leri ve edindi¤i bilgileri -özellikle temel dinî bilgiler, Kur’an ve sünnet-
ler- baflkalarına da aktarmak gerekir. Dolayısıyla Pondok okulları gibi
din e¤itimi veren kurumlar, yerli Müslümanlar için önemli bir rol oyna-
m›fltır.35

Daha önce söylendi¤i gibi Patani’ye ‹slâmiyetin girdi¤i ilk dönem-
lerde Pondok okulları, aslında âlimin eviydi. Buralar çocuklara bir ilim
yuvası olmakla birlikte daha ileri yaflta olanlar için çeflitli seviyede e¤i-
tim veren bir yerdi. Kısa bir süre sonra fleyhin evindeki e¤itimi görmek
için hem yerli insanlar hem de d›flarıdan gelenlerin sayısı artınca fleyhin
evinin yakınlarında ufak bir Pondok (kulübe)’un infla edilmesine ihtiyaç
duyulmufltur. ‹flte görüldü¤ü gibi Pondok okulları istek ve talep üzerine
kurulmufltur.
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33 Bu Pondok Okulu daha sonraki dönemlerde hem bir dinî okul hem de bir dergah
vazifesi görmüfltür. Baflta fleyh Abdussamed el-Falembanî olmak üzere fleyh Dâvûd el-
Fetânî, fleyh Abdurrahman b. Abdulma’ruf el-Fetânî, fleyh Wan Hasan ‹shâk el-Cavi el-
Fetânî (1280/1863-64), fleyh Wan Ali ‹shâk el-Fetânî gibi Patanili büyük âlimler Pauh
Bok Pondok okulundan yetiflmifllerdir. bkz. al-Fatani, Ulama Besar Dari Patani, s. 12-
13, 251-252.

34 al-Fatani, Ulama Besar Dari Patani, s. 14.; Narongraksakhet, Tissadî sataban kân sıksa
muslim cangvad caydên tay, s. 51.

35 Narongraksakhet, Tissadî sataban kân sıksa muslim cangvad caydên tay, s. 52.



Patani’deki Pondok okulunda birçok âlim yetiflti¤i rivayet edilmifl-
tir. Bu namından dolayı Malay Yarımadası’nın dört bir yanında yafla-
yan Müslümanlar ilim tahsil etmek amacıyla buraya gelmifllerdir.
Ayrıca o dönemde Malay Yarımadası’ndaki Müslümanlar, ilim tahsil
etmek için Arap ülkelerine gitmeden önce Patani’de bulunan Pondok
okullarında ö¤renim görmeyi adet haline getirmifllerdir. Bunun için Pa-
tani, kısa bir sürede, Malay Yarımadası’nda bir ilim merkezi haline
gelmifltir.36

b. ‹ktisadî Unsur

‹nsan yaflamak için çal›flmak zorundadır. Bunun yanında e¤er biri-
nin yapt›¤› i¤i veya sahip oldu¤u mesle¤i din üzerinde yürütüyorsa ka-
zand›¤› parayı veya elde etti¤i kârı bereketli olur. Her toplumda oldu¤u
gibi Patanili Müslümanların bir kısmı ticaretle u¤raflır. Onlar ticaret ko-
nusunda çözemedi¤i bir dinî mesele varsa dinî hükümleri bilen birine
sorar ve onun verdi¤i karar veya sundu¤u çözüme göre ticarî meselele-
ri halleder. Böylece yerli insan, Pondok okullarından mezun olan veya
dinî bilgiye sahip olan tüccarlarla ticaret yapmak ister. Çünkü onlar ti-
caretini, ‹slâm’ın getirdi¤i dinî esasların üzerinden yürütüyorlar. Do-
layısıyla dinî bilgilere sahip olan biri sadece topluma yararlı olmak de-
¤il aynı zamanda da kendisi için ileriye yönelik bir yatırım oluflturmufl
olur.37

c. ‹çtimaî Unsur

Pondok okulundan mezun olanlar, âlim olarak kabul edilmekle kal-
mam›fl onların ebeveynlerine de saygı ve hürmet ile yaklafl›lm›fltır. E¤i-
timlerine daha fazla devam edip ilimde derinleflmek isteyen çocuklar,
orta do¤u ülkelerine gittikleri zaman yerli insanlar arasında büyük bir
flöhret kazlanm›fllardır.38 ‹flte yerli insanların bu yaklafl›mından dolayı
Patani ve yakın çevrede çocuklara dinî e¤itimi tahsil etmek için birçok
Pondok okulu infla edilmifltir.39
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36 al-Fatani, Ulama Besar Dari Patani, s. 12.

37 Narongraksakhet, Tissadî sataban kân sıksa muslim cangvad caydên tay, s. 51-52.

38 Kaewdang, Thasana Khati Kong Tokkru To-karn Prabprung Ponok Pen Rongrianrat
Sonsassana ‹slâm, s. 21.; Osman, Mohd. Taib (ed.), Malay Dünyasında ‹slâm
Medeniyeti, s. XXXVIX.

39 Narongraksakhet, Tissadî sataban kân sıksa muslim cangvad caydên tay, s. 53.



d. Arap Dünyasındaki E¤itim Sisteminin Etkisi

‹slâmiyet, Patani’ye girdi¤i dönemlerde Arap dünyasında e¤itim ve
ö¤retim için bir uyan›fl dönemindeydi. Yine o dönemde Arap toprak-
larında birçok e¤itim kurumları gün yüzüne çıkmaktaydı. Dolayısıyla
Dini tebli¤ etmek için Patani’ye gelen Araplar, burada bir Pondok kura-
rak kendi ülkelerindeki e¤itim sistemini yerlefltirmifltir.40

Bunun yanında Patanili Müslümanlar Pondok okulundan mezun ol-
duktan sonra ilimde derinleflmek amacıyla Arap topraklarına gitmifller-
dir. Böylece orada gördükleri e¤itim sistemini Patani’ye döndükten son-
ra Patani topraklarında uygulamaya bafllam›fllardır.41

D. Pondok Okullarında Büyük Rol Oynayan Bafll›ca Kifliler

Bir Pondok okulu bir Tok guru (okul müdürü) ve Ketua Mutâla’ah
(onun yardımcısı)’dan oluflur.

Okul müdürü olan Tok guru, irfan sahibi, erdemli, dindar ve takvâ
sahibi bir flahsiyettir. Yine o Müslüman toplumuna mutluluk ve huzur
getirdi¤inden dolayı yerli müslümanlar ona saygı ve hürmet göstermifl-
lerdir. Bunun yanında Tok guru, okulun idarî iflleri d›fl›nda bazen okul-
da hocalık yapar bezen de köy muhtarı veya meclis üyesi olur.42

Tok guru’nun, akika kurbanı kesmesi, nikah kıyması, boanma da-
vasına karar vermesi, cenaze yıkaması ve defnetmesi, cuma namazı
kıldırması vb. ‹slâmî sorumlulukların yerine getirilmesinde önemli rolü
vardır. Bunun için o, Patani müslüman toplumunun ayrılmaz bir parçası
olmufltur.43

‹kinci personel ise tok guru’nun yardımcısı olarak bilinen Ketua
Mutâla’ah’dır. O, genellikle Tok guru’nun yetifltirdi¤i ö¤renci olup ora-
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dan mezun olduktan sonra aynı okulda hocalık görevine bafllayan kifli-
lerdir. Bu yüzden bu görevi yapan kifli birden fazla olabilir.44 Derslere
yeni bafllayan ö¤renciler, bu bofl zamanlarında, ketua Mutâla’ah’ın
yanına gidip onlarla birlikte bazı eserleri okurlardı. Ketua Mutâla’ahlar,
ö¤rencilere Tok guru’nun ö¤rettiklerini pekifltirmeye, izah etmeye
yardımcı olurlardı. Böylece ö¤rencilerin dersleri daha verimli olurdu.45

Ketua Mutâla’ahlar, çocukların dinî dersleri ö¤renmesinin yanında çev-
resindeki insanlarla uyum sa¤lamalarına da yardımcı olurlardı.

E. Pondok Okullarının Takip Etti¤i Bafll›ca Müfredatlar

Pondok okulunda belli bir sistem veya müfredat yoktur. Genellikle
Tok guru’nun belirledi¤i programa göre yürütülmüfltür. Burada uygula-
nan programlar Mekke, Medine, Kahire, Endülüs, Kurtuba, Buhara, Se-
markand ve Hindistan gibi ‹slâm merkezlerinde uygulanan programlar-
dan farklı de¤ildi. E¤itim-ö¤retim dili ise Malayca ve Arapçadır. Oku-
tulan kitaplar da aynı seviyede idi. Burada okutulan dersler fıkıh baflta
olmak üzere kelâm, tefsir, ‹slâm tarihi, fıkıh usulü, Kur’an ve tecvid,
bela¤at, ahlâk, tasavvuf ve mantık gibi ‹slâmi ilimlerin hepsine flâmil-
di.46

Pondok okullarındaki ivlake (çember) denilen ö¤retim nizamını ise
flöyle izah edebiliriz. Ö¤renciler yarım daire olarak yerde otururlar,
karfl›larında ise Tok guru veya Guru oturur. Malezya’da da buna ben-
zer bir sisteme buka kitap (kitap aç) denilmektedir.47 Tok guru, gerek
dini ilimler gerekse Arabî ilimlerden okunan ibareleri anlafl›lır hâle ge-
tirecek açıklamalar yapar. Ö¤renciler de tok guru’nun okudu¤u metni
takip ederek açıklamaları da kitabın kenarına yazarlar. Bunun yanında
ders esnasında her ö¤rencinin soru sorması mümkün oldu¤u gibi genel-
likle ön sıralarda oturan üst düzey ö¤renciler, Cavi kitabı (Malay dün-
yasının dinî eserler)ndan anlamadıkları veya çözemedi¤i bir cümle var-
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sa Tok guru’ya sorarlar. Yine tok guru, zaman zaman ö¤rencilerin
isimlerini zikrederek sorular sorar. Tok guru sordu¤u sorularla, sadece
ö¤rencilere do¤ru cevabı verdirmekle kalmayıp aynı zamanda onların
metni ne kadar anlad›¤›nı, metinle ne kadar yakından ilgilendi¤ini, der-
se gelmeden önce o gün iflleyecekleri konuları ne kadar gözden geçir-
di¤ini, sarf-nahiv ve belâ¤at vb. konuları ne kadar anlad›¤›nı tespit et-
mek ister.48

Pondok okulunun ders programının 3 ayrı zaman diliminden olufl-
tu¤undan söz etmek mümkündür. Birinci saat, Pondok’da kalan ö¤ren-
cinin günlük hayatı flafaktan önce veya sabah çok erkenden bafllar. sa-
bah namazını müteakip dersler bafllar. buradaki e¤itim genelde 2-3 saat
sürer. ‹kinci saat ise, ö¤le namazından hemen sonra yapılır. Yine aynı
flekilde e¤itimi 2-3 saat sürer belki de ikindi namazına kadar devam
eder. Üçüncü saat ise akflam namazından sonra hemen bafllar. Burada
yine 2-3 saat e¤itim yapılır.49Ayrıca bazı ö¤renciler akflam geç saatlere
kadar kitabın kenarına yazm›fl oldukları notlarını tekrar gözden geçirip
anlamaya ve ezberlemeye çal›flırlar. Böylece geleneksel Pondok medre-
sesinin ö¤rencileri, günlük programlarını günümüze kadar sürdürmüfl-
lerdir.50

Pondok okulunda ö¤renim seviyesi 2 türden oluflur.

Birincisi, halka açık e¤itim. Burada okutulan dersler genelde fıkıh
baflta olmak üzere kelam, tefsir olmufltur.

‹kincisi, Sadece kulübe (pondok)de kalanlara yönelik e¤itim. Bura-
da da 3 seviyeye ayr›lm›fltır.

1. Kulübede kalan herkese açık dersler

2. Kulübede kalan ve sadece seçilmifl telebelere yönelik dersler

3. Kulübede kalan ve özel seçilmifl kiflilere yönelik dersler. Bu gru-
pa çok az kifli katılabilmifl, ö¤renim ve ö¤retim genelde hoca ile ö¤ren-
ci birebir ders yapm›fltır. Bu grupta e¤itimi tamamlayanlar ve Tok gu-
rudan icazet alan kifliler, daha sonraki dönemde tok guru’nun yardımcısı
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(Ketua Mutâla’ah) olmufltur.51 Pondok okulundaki ö¤renim seviyesinin
ne kadar ciddi ve titiz oldu¤u burada görülebilir.

Pondok okulunda e¤itim gören erkekler ‘Tok fakir’olarak ad-
landır›lm›fltır. ‹nsanlar, Tok fakiri ihtiyaç sahibi olarak biliyor. Bu 2 an-
lamla yorumlanabilir.

Birincisi, dinî bilgiler yetersiz oldu¤undan dolayı Pondok okuluna
gelip bu kurumda tahsil görenler için söylenmifltir.

‹kincisi, tok fakir, aslında tok fakih kelimesinden gelmifltir. Söz ge-
lifli, bu kurumdan e¤itimi tamamlayanlar fıkıh ilminde derinleflmifller-
dir. Bilindi¤i üzere pondok okulunda fıkıh ilmine a¤›rl›k vermifltir. Bu
yüzden burada e¤itim alanlar fıkıh ilminde derinleflmifllerdir.52

Pondok okulunda da Ortado¤u’daki di¤er geleneksel ‹slâm e¤itim
kurumlarında oldu¤u gibi, ö¤rencilere belirli bir diploma (icazet) veril-
miyordu. Ö¤renciler istedikleri gibi gelip gidiyorlardı; yani çeflitli dinî
vazife ve sorumlulukları yerine getirebilecek derecede yeterli e¤itim
aldıklarına inandıklarında e¤itimlerine son veriyorlardı.53

Pondok okullarında e¤itimini tamamlayan ö¤renciler, ilimde derin-
leflmek amacıyla Maleyza, Endonezya, Pakistan baflta olmak üzere
Mescid-i Harâm, Mescid-i Nebevî ve Mescid-i Ezher’de de tahsilini de-
vam ettirmifllerdir. Ayrıca bazıları, belirli alanlarda özel âlimlerden e¤i-
tim aldıkları için belirli konularda uzman olmufllardır.54 Örne¤in, Ab-
durrahman b. Abdulmubin Pauh Bok (1193-94/1780), Abdülkadir b.
Wan Abdurrahim (1280/1863-64), Hasan b. ‹shâk el-Fetânî
(1280/1863-64), fleyh Dâvûd b. Abdullah el-Fetânî, Wan Abdullah b.
Wan Muhammed Amin (1306/1889), Wan Abdülkadir b. Wan Mustafa
el-Fetânî (1312/1895), fleyh Abdülkadir b. Abdurrahman el-Fetânî
(1315/1898), fleyh Wan Ahmed b. Wan Muhammed Zeyn el-Fetânî
(1325/1908), Zeyne’l-âbidin b. Muhammed el-Fetânî, Wan Muhammed
b. Wan ‹smail el-Fetânî (1333/1915), Muhammed Hüseyin b. Abdülla-
tif (1367/1948).
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F. Pondok Okulların Günümüze Kadar Devam Edebilmesini
Sa¤layan Faktörler

Pondok okulların nesilden nesile günümüze kadar ayakta durabil-
mesi birkaç unsurdan oluflmaktadır. Söz konusu:

Birincisi, hayırsever Müslümanlardır. Bilindi¤i üzere Pondok okul-
larının, genellikle belli bir geliri yoktur. Buraya kaydolan ö¤renciler-
den, genellikle her hangi bir ücret talep edilmemifltir. Çünkü buraya
okumak için gelen ö¤rencilerin ço¤unun ailesi fakirdir. Yine Pondok’un
temel amacı Allah yolunda hizmet vermektir. e¤er ö¤rencilerden ücret
isteniyorsa bu Pondok’un temel amacından sapm›fl oldu¤u anlamına ge-
lir. Pondok okulun maddî ihtiyaçları genellikle mahalledeki hayırsever
kimseler tarafından karfl›llanm›fltır. Onların finansal destekleriyle, vak-
fettikleri mallarıyla, verdikleri zekâtlarla Pondok okulları ayakta dura-
bilmifltir.55

‹kicisi ise, Tok Guru’nun namıdır. e¤er tok guru fıkıh, tefsir, hadis
ve kelam gibi belli bir alan üzerinde uzmanlafl›rsa Bu onun flöhretini da-
ha da artırır. Dolayısıyla insanlar nesilden nesile çocukları bu okullara
göndermifllerdir. Böylece Pondok okullarındaki e¤itim-ö¤retim daima
var olmufltur.56

Üçüncüsü, tok guru’nun damadıdır. Tok guru yaflland›¤› zaman
okul yönetimini damadının üstlenmesi âdetdir. Yerli müslümanlar, tok
guru’nun damadı, genelde tok guru’nun yanında bulundu¤u, onun izin-
de gitti¤i, tok guru’dan sonra yerine geçece¤ini bildikleri için ona saygı
ve hürmetle yaklafl›yorlar. Bunun yanında Pondok okulların sayısı az
olmakla birlikte tok guru’nun o¤lu, babasının vefâtından sonra bu so-
rumlulu¤u üzerine alm›fltır.57
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G. Tarihsel Sürec ‹çerisinde Pondok Okulların de¤iflimi

a. Geçmiflte Pondok Okulların Hali

Daha önce belirtildi¤i gibi bir Pondok okulunda bafll›ca bir Tok gu-
ru vardır. O, sadece bir okulun sahibi de¤il aynı zamanda o bir ö¤ret-
mendir. Bazen okullarda sadece bir ö¤retmen yani tek Tok guru bulun-
mufl bazen de onun yanında yardımcıları vardır.58

Tok gurunun evi, Pondok okulunun merkezidir. Genellikle onun
evi, balay (mescid)ın biti¤i¤inde infla edilmifltir. Balay, sadece bir na-
maz kılma yeri de¤il aynı zamanda bir etkinlik alanı ve e¤itim ö¤retim
yapılan yerdir.59

Talebeler ise Tok guru’nun belirledi¤i kulübe (pondok)de konakla-
m›fllardır. Kulübeler de bazen tok guru tarafından infla ettirilmifl bazen
de geliri iyi olan aileler, bizzat çocuklara bir kulübe yapt›rm›fllardır. Ku-
lübede yaflayanlar sadece talebeler de¤il aynı zamanda dinde derinlefl-
mek isteyenler ve Tok guru’nun verdi¤i derslere katılmak isteyenler bu-
rada konaklam›fllardır.60

Pondok okulundan mezun olanlar, âlim telakki edilmifl, aynı zaman-
da hocalarının tarikatının da müritleri olmufl ve onların görüfl ve uygula-
malarını halk arasında yaym›fllardır.61 Burada baflar› ile e¤itimini ta-
mamlayanların sadece kendilerine de¤il, ana-babalarına da saygı ve hür-
met ile yaklafl›lm›fltır. E¤itimlerine daha fazla devam edip ilimde derin-
leflmek isteyen çocuklar, orta do¤u ülkelerine gittikleri zaman yerli in-
sanlar arasında büyük bir flöhret kazlanm›fllardır.62 Ebeveynler de çocuk-
larının bu e¤itimin akabinde toplumlarının önde gelen bireyi, ailelerine
karfl› sorumluluk bilen birer müslüman olacaklarını ümit etmifllerdir.

b. Günümüzde Pondok okulların hali

2004 yılından itibaren Tay Hükümeti, Pondok okulunun sistemi ve
ders müredatını yenilenmesi, gelifltirilmesi gerekti¤ini düflünüyor. Bunu
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yapabilmesi için de Pondok okulunu, Milli e¤itime ba¤latarak resmi bir
e¤itim kuruma dönüfltürmesi gerekir. Tay hükümetinin buna müdahale
etme gerekçeleri flunlardır.

a. Pondok okulu, sadece dinî e¤itim veriyor. Bu yüzden fen-mes-
lekî dersler yetersiz kalıyor.

b. Pondok okulundaki e¤itimde, Tay milletin gururu ö¤retilmiyor.
c. Pondok okulunda sadece Malayca ve Arapça e¤itim veriliyor.

Genellikle buradan e¤itim gören ö¤renciler, Tayca’yı az düzey-
de biliyor. Bu yüzden di¤er toplumdaki insanlar arasındaki kül-
tür farklılı¤ı kapatmak için bu kurum bir çözüm üretmiyor.
Çünkü bunu dengelemek için ilk önce herkesin ortak dili olan
Tayca’yı bilmesi lazım.

d. Pondok okulu, toplumun ekonomisine pek yardımcı olmuyor.
e. Devlet, Pondok okulunun, bir e¤itim kurumu olmaktan daha

çok bir dinî kurum oldu¤unu düflünuyor.
f. Pondok okulunun, ders müfredatı belli olmad›¤› için bunu kon-

trol etme, de¤ifltirme ve gelifltirme çok güç oluyor.63

Pondok okulu, Tayland’ın Milli E¤itim Bakanl›¤›na ba¤landıktan
sonra bu okullarda tahsil gören ö¤renciler, ders d›fl›ndaki bofl zamanlar-
da açık ö¤retim okumaya imkan sunuyor. Bunun yanında meslekî ders-
lerden e¤itim almak isteyen ö¤renciler de –tok gurunun gözetiminde ve
dinî kuralları-örfe aykırı olmamak flartıyla izin verilmifltir. 2004 yılının
sonlarına do¤ru Patani ve yakın illerinde toplam 255 Pondok Okulu,
Tayland’ın Milli E¤itim bakanl›¤›na bafllam›fltır. Yine 2008 yılında 339
sayılı Pondok Okulu, devlete ba¤lanm›fltır.64

Sonuç

Geçmiflte bir sultanlık olan Patani, müslümanların bugün yo¤un
olarak yaflad›¤› Tayland’ın güneyindeki do¤u sahilinde yer alan bir fle-
hirdir.

‹slâmiyet’in Patani’ye ne zaman girdi¤i kesin olarak bilinmemekle
birlikte 1457’de Patani Kraliyet ailesinin müslüman olması sonucunda
devlet ricali ve halk ‹slâmiyet’e adım adım girmeye bafllam›fltır.
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Bölgede ‹slâmiyet’in yayılmasından sonra ilim tahsil edilmesinde
önemli merkezlerden biri de fleyh ve âlimlerin evleriydi. Daha sonra ço-
cuklara yönelik Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler e¤itimi verilen bir ilim
yuvası olan surau veya balaisah kurulmufltur. Nitekim bu kurumlardan
temel dinî bilgileri ö¤renen ve Tayland’ın zorunlu e¤itimini tamamla-
yan çocuklar, pondok okuluna gönderilmifllerdir. Çünkü bu müessese-
den mezun olanlar, âlim olarak kabul edilmekle kalmam›fl onların ebe-
veynlerine de saygı ve hürmet ile yaklafl›lm›fltır.

Bazı araflt›rmacılar, Kurulufl tarihi kesin olarak bilinmeyen Pondok
okullarının, Minangkabau’daki Hindu-Budist manastırlarının bir
uzantısı oldu¤unu ileri sürmüflken bazıları, bu müessesenin ilk önce
Mısır’da kurulmufl olup daha sonra Malezya ve Tayland’ın güney ille-
rinde sırasıyla yayıld›¤›na kanâat getirmifllerdir. Bunun yanı sıra bu ku-
rumun Hicaz’da kuruldu¤unu iddia edenler de vardır.

XVI. yy’da Patani’ye ba¤lı Kampong Sena köyünde kurulan Pon-
dok okulu, bölgede dini ilimler tahsil edilen okullardan ilki oldu¤u id-
dia edilmifltir. Bunun yanında 1624 yılında Kampong Teluk Manok kö-
yünde kurulan Pondok Okulu ise bölgenin ikinci dinî müessesesi oldu-
¤u ileri sürülmüfltür. Ayrıca XVII. yy’da Kampung Pauh Bok’daki Pon-
dok okulu, Hadramaut’tan gelen âlimler tarafından infla ettirildi¤i nak-
ledilmifltir. Bu Pondokokulları daha sonraki dönemlerde hem dinî okul
hem de bir dergâh vazifesi görmüfltür. Dolayısıyla bu dinî müessese,
Malay Yarımadası’nın dört bir yanında yaflamakta olup dinlerini ö¤ren-
mek isteyen müslümanlar için önemli bir ilim merkezi olmufltur.

XIX. yy’da ve XX. yy’ın bafl›nda Patani’deki Pondok okulları, bü-
tün Malay Yarımadası’ndaki yaflayan müslümanlar için önemli ‹slâmî
e¤itim merkezleriydi. Bunun en önemli göstergelerinden biri de bu
okullarda birçok âlimin yetiflmifl olmasıdır. Dolayısıyla o dönemde Ma-
lay Yarımadası’ndaki Müslümanlar, ilim tahsil etmek için Arap ülkele-
rine gitmeden önce Patani’de bulunan Pondok okullarında ö¤renim gör-
meyi adet haline getirmifllerdir. Bunun için Patani, kısa bir sürede, Ma-
lay Yarımadası’nda bir ilim merkezi haline gelmifltir.

Zaman ve zemin de¤iflince Pondok okulları da ayakta durabilmek
için bazı sistemleri, ders müfredatları ve kuralları düzeltmek, gelifltir-
mek zorundadır. Bunun yanında mahalledeki hayırseverlerin finansal
destekleri ve tok gurunun yerine gelecek olan kiflinin yönetimiyle Pon-
dok okulları nesilden nesile günümüze kadar devam edebilmifltir.
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Mansod LAMBENSA’ya teflekkür ediyoruz. fiimdi sırada ‹lbey
DÖLEK. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi
Anabilim Dalı doktora ö¤rencisi ve milli e¤itim bakanl›¤›n felsefe ö¤-
retmenidir. “‹lahiyat Fakültelerinin Müfredatının ‹çeri¤i, Problemleri ve
Çözüm Önerileri” isimli tebli¤ini takdim edecektir. Buyurun DÖLEK
Bey. 
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“‹LAH‹YAT FAKÜLTELER‹N‹N MÜFREDATININ ‹ÇE-

R‹⁄‹, PROBLEMLER‹ VE ÇÖZÜM ÖNER‹LER”

‹LBEY DÖLEK

(ERC‹YES ÜN‹VERS‹TES‹ SOSYAL B‹L‹MLER ENST‹TÜSÜ
D‹NLER TAR‹H‹ ANAB‹L‹M DALI DOKTORA Ö⁄RENC‹S‹

M‹LL‹ E⁄‹T‹M BAKANLI⁄I FELSEFE Ö⁄RETMEN‹)

Girifl

Küreselleflen ve modernleflen yenidünya düzeninde “din” gittikçe
artan bir öneme sahiptir. Buna paralel olarak e¤itim ve ö¤retim alanında
yaflanan yenilik hareketleri din e¤itimini de etkilemifl ve buna ba¤lı ola-
rak din e¤itimi konusunda yeni yaklafl›mlar çeflitli bilimsel toplantılar-
da1 ttart›flma konusu edilmifltir.
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1 ‹stanbul Üniversitesi, ‹lahiyat Fakültesi tarafından 10-11 Mayıs 2013 tarihinde XV. Din
E¤itim Koordinasyon Toplantısı kapsamında “Din E¤itiminde Kalite Sempozyumu”,
Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi öncülü¤ünde 16-17 flubat 2013 tarihinde “Yeni
Süreçte Örgün E¤itim” konulu 7. Ö¤retmen Sempozyumu, De¤erler E¤itim Merkezi
(DEM) tarafından 23-24 Mayıs 2009’da ‹stanbul’da “Türkiye’de Okullarda Din E¤itimi”



Özellikle son birkaç yüzyıl içinde Batı’da ortaya çıkıp tüm dünyayı
etkisi altına alan sanayileflme ve modernleflme hareketleri sosyal ve kül-
türel hayat üzerinde etkili olmufltur. de¤iflen dünya düzeninde, dünyanın
hemen her yerinde toplumlar her alanda kendisini iyi yetifltirmifl kalite-
li insan modeli hedeflemifllerdir. Bu durum, din e¤itimi ve ö¤retimi
açısından ‹lahiyat Fakültelerini daha da önemli hale getirmifltir. Sekü-
lerleflme hareketlerinin etkisinde modern dünyada ilahiyat e¤itimi nasıl
olmal›fl Yüksek din e¤itiminde geleneksel yöntem ve teknikler etkisini
kaybetmifl midir? gibi sorular sorulmaya bafllanm›fltır.

Çal›flma üç bölümde ele alınacaktır. Birinci bölümde, konunun da-
ha iyi anlafl›lması adına 1924’te açılan ‹stanbul Darülfünun ‹lahiyat fa-
kültesinden günümüze ‹lahiyat fakültelerinin Kurulufl felsefesinden
önemine dair kısa bir tarihçeye yer verilecektir. ‹kinci bölümde, Ülke-
mizde din e¤itim ve ö¤retimi açısından baflat kurumlar olan ‹lahiyat fa-
kültelerinin hedefleri, müfredatının içeri¤i ve buna ba¤lı olarak geliflen
sorunları tart›fl›lacaktır. Üçüncü ve son bölümde ise, din e¤itim ve ö¤-
retiminin kalite (nitelik) sorunu, ‹lahiyat fakültelerinin sayısı ve artan
ö¤renci kontenjanları ba¤lamında sorgulanacaktır.

1. Dârü’l-Fünûn’dan Günümüze ‹lahiyat Fakülteleri

Ülkemizde Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun “Yüksek Diyanet Müte-
hassısları Yetifltirmek” yönündeki hedefinin bir sonucu olarak kurulan
‹lahiyat fakültelerinin tarihsel geçmifline bakıld›¤›nda, devletin genel
toplumsal mühendislik yaklafl›mının üniversite düzeyinde din e¤itimi
boyutunu ifade etti¤i görülür. Cumhuriyetle birlikte kurulan yeni rejim
toplumu, toplumsal hayatı her yönüyle ve yeni bir tanımı ve anlay›fl›y-
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konulu sempozyumu, Milli E¤itim Bakanl›¤› Din Ö¤retimi Genel Müdürlü¤ü tarafından
2001 yılında Ankara’da “Din Ö¤retiminde Yeni Yöntem Arayıflları” konulu uluslararası
sempozyum, Mardin’de 2013 yılında 1. Din E¤itimi Çal›fltayı kapsamında “Din
E¤itiminde Kaliteyi Artırma” konulu panel, 18-19 Kasım 2009’da ‹stanbul
Üniversitesinde “Darülfünun ‹lahiyat Sempozyumu”, 19-25 Temmuz 2010’da “Modern
Dönemde ‹lahiyat E¤itim Müfredatı ve Yöntem Ttart›flmaları” konulu uluslararası
katılımlı çal›fltay, 21-23 Ekim 1987’de Samsun’da “Yüksekö¤retimde Din Bilimleri
Ö¤retimi Sempozyumu”, 1-5 Kasım 1993 tarihlerinde I. Din flurası Tebli¤ ve
Müzakereleri, Süleyman Demirel Üniversitesi, ‹lahiyat Fakültesi’nde 16-17 Ekim 2003
tarihinde “Türkiye’de Yüksek Din E¤itiminin Sorunları, Yeniden Yapılandırılması ve
Gelece¤i” konulu Sempozyum, 21-23 Ekim 1987’de Samsun Ondokuz Mayıs
Üniversitesi’nde Yüksekö¤retimde Din Bilimleri Ö¤retimi” konulu Sempozyum
düzenlenmifltir.



la dizayn etmeyi hedeflemifl ve ancak bu flekilde modernleflebilece¤i ve
ça¤dafl uygarlık düzeyine eriflebilece¤ine inanarak bunu amaçlam›fltı.2

Günümüz yüksek din ö¤retimi kurumlarının Cumhuriyet öncesi dö-
nemde üniversite bünyesindeki ilk örne¤inin, 1846 yılında açılan ‹stan-
bul Darülfünun’daki Hikmet ve Edebiyat flubesindeki “kelam” dersleri
oldu¤unu söyleyebiliriz. Daha sonra 1900 yılında Dârü’l-Fü-nûn’da
müstakil bir “ulum-u diniye” flubesi aç›lm›fl, fakat bu bölüm de 1914
yılında kapat›lm›fltır.3

II. Meflrutiyet’ten sonra Dârü’l-Fünun-u fiahane’nin adı ‹stanbul
Dârü’l-Fünûn’u olmufltur. Bu isim altında yeniden yapılandırılan üni-
versitede yüksek din e¤itim ve ö¤retimi yapan Ulum-u Aliye’i Diniyye
ve Ulum-u fier’iyye flubesi veya Fakültesi adını alm›fltır.4 1914’ten son-
ra Ulum-u fier’iyye flubesi kaldırılıp yerine Medresetü’l-Mütehassisin
kurulmufl; fakat bu müessese Dârü’l-Fünun’dan ayrılarak fleyhülis-
lamlı¤a ba¤lanm›fltır.5

1924’te kurulan ‹lâhiyat Fakültesi 1933 yılına kadar dokuz sene ö¤-
retim faaliyetine devam etmifl ve 1933’te Dârü’l-Fünûn la¤vedilerek ye-
rine kurulmufl olan ‹stanbul Üniversitesinde ‹lahiyat Fakültesine yer ve-
rilmemiflti. Sadece Edebiyat Fakültesine ba¤lı “‹slâmi ‹limler Enstitü-
sü” vücuda getirilifl6 ve o da ö¤retim kadrosunun da¤ılması üzerine
1936 yılında ö¤retime faaliyetine son vermifltir.7

Özellikle 1933’te ‹stanbul Dâru’l-Fünun ‹lahiyat Fakültesinin ka-
patılmasından sonra 1949’a kadar yüksek din e¤itiminin verilmemesi ve
aynı dönemde seküler devlet politikaları gere¤i ezanın Türkçe okun-
ması (1932-1950) ile ibadetin Türkçelefltirilmesi çal›flmaları aynı döne-
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2 Ejder Okumufl, “Türkiye’de ‹lahiyat Fakültelerine Dair Bazı Tespit ve Öneriler”, E¤itime
Bak›fl, E¤itim-Ö¤retim ve Bilim Dergisi, Yıl:10,Sayı:28 Ocak, flubat, Mart 2014, s. 5.

3 Hilmi Ziya Ülken, “‹lahiyat Fakültesinin Geçirdi¤i Safhalar”, A.Ü ‹lahiyat Fakültesi
Albümü (1949-1960), Ankara 1961, s. 4-6.

4 Ali Arslan, “Darülfünun ‹lahiyat Fakültesi, Fakülte Meclisinin Kurulması ve ‹lk Meclis
Zabıtları (1911-1912)”, De¤erler E¤itimi Dergisi, 5 (13), 2007, s. 11-13.

5 Ejder Okumufl, “Türkiye’de ‹lahiyat Fakültelerine Dair Bazı Tespit ve Öneriler”, E¤itime
Bak›fl, E¤itim-Ö¤retim ve Bilim Dergisi, Yıl:10, Sayı:28 Ocak, flubat, Mart 2014. s. 6.

6 20.03.2014 http://www.divinity.ankara.edu.tr/?page_id=101

7 Suat Cebeci, Din E¤itimi Bilimi ve Türkiye’de Din E¤itimi, Akça¤ Yay. Ankara, 1996, s.
142.



me rastlamaktadır. Cumhuriyetin rejiminin tepeden inme yöntemlere
dayanan uygulamaları halka inememifl ve 1400 yıllık Medrese gelene-
¤inin bafllar› koparılmaya çal›fl›lm›fltır. Tüm bu yaflananlar sadece o dö-
nemin din algısını etkilemekte kalmayıp, Dârü’l-Fünun’dan bu yana
kendi sorunlarından kurtulamayan ‹lahiyat Fakültelerine siyasi, sosyal
ve kültürel nedenlerle yeni sorunlar eklenmifltir.

Nitekim gerek 1924’de ‹stanbul Dâru’l-Fünun ‹lahiyat Fakültesi ge-
rekse 1949 yılında Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi ülkemizde
garptaki örneklerine benzer bir tarzda oluflturulmufl; eskinin “nas-
si”,”apriori”, “soyut”, “mutlak”, “tek biçimcili¤i” yerine “bilimsel”,
“objektif”, ”gözlem” ve “karfl›lafltırma” metaforlarıyla yo¤rulan yepye-
ni bir “kurum” amaçllanm›fltır.8

fimsettin Günaltay’ın baflbakanl›¤› döneminde TBMM 4 Haziran
1949’da Ankara Üniversitesi bünyesinde “Din meselelerinin sa¤lam ve
ilmi esaslara göre incelenmesini mümkün kılmak, mesleki bilgisi kuv-
vetli ve düflünüflünde ihatalı din adamlarının yetiflebilmesi için”9 ‹lahi-
yat Fakültesinin açılmasını kabul etmifltir. Dönemin Milli E¤itim Ba-
kanı Tahsin Banguo¤lu, ‹lahiyat Fakültesinin medrese ruhuyla çal›flma-
yaca¤›nı, “irticai” hareketlere karfl› çıkaca¤›nı belirtmifl ve bu “fakülte
sayesinde” hurafecilerin önünden yarasalar gibi kaçacakları bir mefla-
le olacaktır” demifltir.10

1949’da Ankara ‹lahiyat’ın açılmasından sonra 1959-1960 e¤itim-
ö¤retim yılında Milli E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤lı ilk Yüksek ‹slâm Ens-
titüsü ‹stanbul’da aç›lm›fltır. Akabinde Konya, Kayseri, ‹zmir, Erzurum,
Bursa, Samsun ve Yozgat’ta aç›lm›fltır. 1971-1972 ö¤retim yılında Er-
zurum Atatürk Üniversitesine bünyesinde befl yıllık ‹slâmî ‹limler Fa-
kültesi aç›lm›fltır ancak 6 Kasım 1982’de çıkarılan 2547 sayılı kanunla
yüksek din e¤itimi veren tüm kurumlar 1+4 yıl olmak üzere ‹lahiyat fa-
kültesine dönüfltürülmüfltür.11
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8 Celal Türer, ”Deneyimlenen Felsefe: ‹lahiyat Sorunu”, E¤itime Bak›fl, E¤itim-Ö¤retim ve
Bilim Dergisi, Yıl:10,Sayı:28 Ocak, flubat, Mart 2014, s. 22.

9 Beyza Bilgin, Türkiye’de Din E¤itimi ve Liselerde Din Dersleri, Emel Matbaacılık,
Ankara, 1980, s. 58.

10 Cotthard Jaeschke, Yeni Türkiye’de ‹slâmcılık, (Çev: Hayrullah Örs), Ankara, 1972, s. 78.

11 Ejder Okumufl, “Türkiye’de ‹lahiyat Fakültelerine Dair Bazı Tespit ve Öneriler”,
E¤itime Bak›fl, E¤itim-Ö¤retim ve Bilim Dergisi, Yıl:10,Sayı:28 Ocak, flubat, Mart
2014, s. 6.



Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›’nın 15.06.1988 tarihli bir yazısında din
hizmetleri alanında duyulan ihtiyacın resmi olarak bildirilmesi ve ilgili
kurumların olumlu mütalaaları üzerine Yüksekö¤retim Yürütme Kuru-
lu’nun 29.12.1988 tarihli toplantısında “Memleketimizde daha nitelikli
din görevlileri istihdam etmek” ve “Halen görev yapmakta olan din gö-
revlilerinin bilgi düzeyini yükseltmek” amacıyla 1989-1999 e¤itim ve
ö¤retim yılında ilk defa ‹lahiyat Meslek Yüksek Okulları12 aç›lm›fltır.

1982’de tüm yüksek din e¤itimi veren kurumlar ‹lahiyat Fakültesi
bünyesinde toplanması bu alandaki uzmanlaflma ve farklılaflmayı orta-
dan kaldır›lm›fltır. O tarihten bu yana devam eden tek tip ‹lahiyat müf-
redatı ile tek tip ilahiyatçılar mezun olmaktadır.

2. ‹lahiyat Fakülteleri Müfredatının ‹çeri¤i ve Problemleri

Yüksek din ö¤retiminde, ilahiyat müfredatı son derece önemlidir
ancak müfredat hazırlamaktan daha önemli olan bu müfredatı seviyeli
bir içerikle doldurabilmektir.13 Dolayısıyla, toplum olarak kaliteli ö¤re-
tim elamanına ve ilim talep eden ö¤rencilere sahip olsak bile kaliteli bir
ders programından yoksun isek yüksek din e¤itiminde beklenen bafla-
r›yı yakalamak zordur. Bu nedenle, müfredatın felsefi ba¤lamında kav-
ramsal düzlemde tart›fl›lması gereklidir. Çünkü, müfredat din e¤itiminin
yöntemini, içeri¤ini ve etkilerini de içermektedir. Din bilimlerinin ö¤re-
tilmesinde ve anlafl›lmasında kavramlar son derece önemli oldu¤undan
müfredatlar düflüncenin özgürleflmesini sa¤layabilmesi müfredatın
oluflturulma yöntemi son derece önemlidir.

YÖK Genel Kurulu’nun 15.08.2013 tarihinde ald›¤› ‹lahiyat/‹lahi-
yat Bilimleri/‹slâmî ‹limler/Uluslararası ‹slâm ve Din Bilimleri Fakülte-
si Müfredat Programının de¤ifltirilmesi hususunda oy çoklu¤u ile karar
alınm›fltı. Bu kararda felsefe ve felsefi içerikli derslerin yanı sıra, adında
tarih bulunan dersler ile sanat ve musiki derslerini de kald›rm›fltı. Fıkıh,
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12 (‹zmir 9 Eylül Üni., Ankara Üni., Marmara Üni., Erzincan Atatürk Üni. ve Bursa Uluda¤
Üni. Bünyesinde aç›lm›fltır.), Bu konuda bakınız, ‹brahim Kafi Dönmez, “Din Görevlisi
Yetifltirmeye Yönelik Yüksek Ö¤retim Programlarının Önemi ve ‹lahiyat Meslek Yüksek
Okulları Hakkında Bir De¤erlendirme” Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› Yayınları, Ankara,
1995.Sayı: 338,

13 Ömer Özsoy ile ‹slâm ‹lahiyatı üzerine söylefli, 15.04.2014, söyleflinin tamamına
ulaflmak için http://serdargunes.files.wordpress.com/2013/01/c3b6mer-c3b6zsoy-
ilahiyat_2013.pdf



Tefsir, Hadis gibi temel ‹slâm bilimleri derslerinin saatleri ise arttır›l-
m›fl, Felsefe Tarihi (I-II), Felsefeye Girifl, Tefsir Tarihi, Hadis Tarihi,
Kelam Tarihi, ‹slâm Mezhepleri Tarihi, ‹slâm Medeniyeti Tarihi, Türk
‹slâm Sanatları Tarihi gibi dersler ise müfredattan çıkar›lm›fltı.

Alınan karar kamuoyunda hem gazeteciler hem de ilahiyat Fakülte-
lerinde görevli ve emekli ö¤retim elemanları elefltirmifltir.14 Karara yö-
neltilen tepkiler konunun YÖK tarafından tekrar de¤erlendirilmesine
neden olmufl ve YÖK 19 Eylül 2013’te ald›¤› karardan geri adım at-
m›fltı.15

YÖK’ün alm›fl oldu¤u karara yöneltilen elefltirileri üç bafll›kta top-
lamak mümkündür. Bunlar; 1) YÖK genel kurulunun daha evvel ‹lahi-
yat Fakültesi d›fl›nda baflka bir fakülte için (aynı yöntemle) bir müfredat
de¤iflikli¤i kararı almam›fl olması, 2) Özellikle felsefe grubu derslerinin
‹lahiyat e¤itiminde etkisiz hale getirilmeye çal›flılması, 3) ‹lahiyat Fa-
kültelerinin kuruluflundan bugüne kullanılmakta olan isminin kaldırılıp
yerine ‹slâmî ‹limler Fakültesinin getirilmek istenmesi, fleklinde özetle-
nebilir.

Felsefe ile Din arasındaki iliflkiyi nasıl anlamalıyız16 Kutluer’e gö-
re; “Felsefe, ‹slâm entelektüel gelene¤inin sadece mütemmim bir cüz’ü
de¤il, kavramsal, metodolojik ve teorik planda ‹slâm düflüncesinin ku-
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14 Rasim Özdenören’in “‹lahiyat Fakültelerinde Tedrisat Karmaflası” ve “‹lahiyat Fakültesi
mi? ‹slâmî ‹limler Fakültesi mi?” bafll›klı iki yazısına, Prof. Dr. fiaban Ali Düzgün’ün “
Yeni ‹lahiyat Müfredatına Dair” bafll›klı yazısına, Prof. Dr. H. Ömer Özden’in “Felsefe
Dersi Kaldırılırsa, ‹lahiyat Fakülteleri “Yüksek Kuran Kursu” Olur “ bafll›klı yazısına, Beflir
Ayvazo¤lu’nun “Felsefe ve ‹lahiyat” bafll›klı yazısına, Mustafa Akyol’un “Felsefesiz
‹lahiyat” bafll›klı yazısına, Taha Akyol’un “‹lahiyat Nereye?” bafll›klı yazısına ve Diyanet
‹flleri Baflkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’‹n “‹lahiyat Fakülteleri Felsefesiz Olamaz”
bafll›klı söyleflisine, Akif Emre’nin “Teolog mu? Alim mi?” bafll›klı yazısına, ‹brahim
KIRAS’ın “‹lahiyatçıyı Felsefeden Korumak!”, Frankfurt Goethe Ünv. ‹slâm Arafl. Merk.
Baflkanı Prof. Dr. Ömer Özsoy’un “‹lahiyat’ın Meflruiyet Krizi ve Üç Tarz-I Tedrisat” adlı
söyleflisine, Prof. Dr. Mustafa Sunu’nun “‹lahi YÖK, Felsefesiz ‹lahiyat” yazısına, Recep
Kılıç’ın “Yüksek Din Ö¤retiminde Neler Oluyor? ‹lahiyat Fakülteleri Elefltirel
Düflünceden Arındırılmak Mı ‹steniyor?” yazılarına bakılabilir.

15 YÖK ‹lahiyat Fakültelerine ‹liflkin Açıklama.15.04.2014 http://www.yok.gov.tr/web/
guest/anasayfa//asset_publisher/64ZMbZPZlSI4/content/id/2400150

16 ‹lhan Kutluer’in “Felsefe ‹lahiyatçının Ne ‹fline Yarar?” adlı konuflmasını 3 Ocak
2008’de Cemre ‹lahiyat tarafından tertiplenen bir toplantıda yapm›fltır. Kutluer’in
konuflmasının tam metnini okumak ve di¤er eserleri hakkında bilgi almak için
www.ilhankutluer.net sitesi ziyaret edilebilir.



rucu etmenlerinden biridir.”17 Dolayısıyla, felsefe ile din ya da bu
yapılara kaynaklık eden akıl ile vahiy/iman arasında cereyan eden, aklın
sınırları ile imanın talepleri iliflkisi temelde iki kategori içinde de¤erlen-
dirilebilir.18 Dolayısıyla, felsefenin ve teolojinin zeminlerini müflterek19

kabul edebiliriz ve bu iki alan arasında farkların bulunması aralarında
benzerliklerin olmad›¤› anlamına gelmez.

Felsefe ve Din çatıflmasına benzer, Türkiye’de ‹slâmcı düflüncenin
gündeminden hiç eksik olmayan ttart›flma konularından birisi de gele-
nek ve modernleflme iliflkisi olmufltur.19 Felsefe derslerinin
çıkarılmasının arka planında tehdit olarak modernizm20 algısında
yatmaktadır. Özellikle “felsefe okuyunca kafaları karıflır, modernist
olurlar diye düflünülüyor” olmasıdır ve bu endifle yüzünden ilahiyat ö¤-
rencileri ve mezunlarının yurt d›fl›nda master ve doktora talepleri
“Batı’ya giderlerse kafaları karıflır” düflüncesiyle engellenmeye çal›-
fl›lm›fltır.21 Tüm bunlardan hareketle ‹lahiyat fakültelerine yeniden di-
zayn etmeye çal›flılmasının altında modernizm, sekülerizm ve neo-Sele-
filik gibi akımların tehdit olarak algıland›¤› görülmektedir. Dolayısıyla,
kafası karıflan entelektüel ilahiyatçılar/alimler yerine analitik ve kritik
düflünceden uzak sorgulamayı zahmetli ve tehlikeli bulan imanlılar ye-
tifltirme hedefinde oldukları görülmektedir. Bunun yanında liberal gö-
rüfller de din sahasından uzaklaflt›rılmaya çal›fl›lm›fltır. Çünkü, Avrupa
aydınlanma dönemiyle birlikte insanı merkeze alm›fl ve de¤er vermifltir.
Dolasıyla Batı tarzı seküler, modernist bireylerin ilahiyatçı/teolog22 ol-
ması düflünülmemektedir. Merkeze alınan dinin buyruklarını ö¤renen
ve yerine getiren, d›fla kapalı yetiflen, taklidi imanı kuvvetli ilahiyatçılar
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17 Celal Türer, “Felsefe Dersleri”nin ‹lahiyat Fakültesinde Ne ‹fli Var? (Felsefe-Din ‹liflkisine
Dair Bir ‹nceleme), Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 2 (1): 249-256, 2009, s. 7.

18 Yalçın Koç, Theologia’nın Esasları, Felsefenin ve Teolojinin Nazariyatı Üzerine Bir
‹nceleme, Ankara, 2008, s. 11–24.

19 Yasin Aktay, “Modernleflme ve Gelenek ba¤lamında Dini Bilgi Ve Otoritenin
Dönüflümü”, Bilimname VI, 2004/3, s.131-151.

20 Sosyolojik literatürdeki modernlik tanımları ile ilgili derli toplu bir de¤erlendirme için
bkz. Altun, 2002, 20-26.

21 http://haber.stargazete.com/yazar/felsefesiz-ilahiyat/yazi-786153 05.04.2014.

22 Kanaatimiz o dur ki; nasıl ‹lahiyat fakültelerimiz batı tarzı Teoloji fakültelerinden farklı
ise bizdeki ilahiyatçı kavramı da batılı teolog kavramından farklıdır. Bu nedenler batı
tarzı teolog yetiflebilmesi için en azından birkaç ilahiyat fakültesinin ismi Teoloji
fakültesi olmalıdır. Tabiki müfredatı da farklı olmak zorundadır.



mezun edilmekte ve bunun neticesinde toplumda bireysel dindarl›¤›n
azald›¤› fakat sosyolojik olarak dindarl›¤›n sadece görünürlü¤ünün23

artt›¤›na flahit olmaktayız.

Mehmet Görmez bir mülakatta24 YÖK’ün müfredat de¤iflikli¤ine
elefltirilerde bulunmufltur. Ona göre; “Yüksek din e¤itiminin içeri¤ini sa-
dece cami hizmeti ve ibadet alanıyla sınırlandırmak isterseniz dini olanı
dar bir alana hasretmifl olursunuz” bu flekilde bir ayrımın ‹slâm’ın özü-
ne aykırı oldu¤unu belirtmifltir. Özellikle verdi¤i mülakatta dini bilginin
sadece tefsir, hadis ve fıkha indirgeme ve ‹lahiyat fakültelerinin isim
de¤iflikli¤ini sekülerleflmenin bir talebi oldu¤unu belirtmifltir. Ayrıca
yaflananları Hristiyanlık içinde yer alan dini sadece dini kaynakların
metinlerine indirgeyen Protestanlık ile yakın bir zihne sahip olduklarını
ve bu anlay›fl›n günümüz modern ‹slâm dünyasında neo-Selefilik hare-
ketinin sahip oldu¤unun altını çizmifltir.

2.1. ‹lahiyat Lisans Bölümü: Emrullah Efendi, Dâru’l-Fünûn (üni-
versite) kurmufl ve gelifltirmifltir. O’nun kurdu¤u Dâru’l-Fünun’da;
fier’i ‹limler Bölümü, Hukuki ‹limler Bölümü, Fünun (Fen ‹limleri) Bö-
lümü, Tıbbi ‹limler Bölümü, Edebi ‹limler Bölümü25 bulunuyordu.1925
tarihli ‹stanbul Dârü’l-Fünûn ‹lahiyat’ta okutulan dersler arasında Tef-
sir, Fıkıh Tarihi, Hadis, ‹çtimaiyat, Ahlak, ‹slâm Dini Tarihi, Tasavvuf
Tarihi, Felsefe Tarihi, ‹slâm Edebiyatı, Türk Tarihi, Halihazırda ‹slâm
Mezhepleri, Akvam-ı ‹slâmîye Etnografyası, Türk Tarih-i Dinisi, Tarih-
i Edyan olarak görülmektedir.26 21 Kasım 1949’da e¤itim ve ö¤retime
bafllayan Ankara ‹lahiyat’ta okutulan dersler ise; ‹slâm Dini Esasları,
Tefsir, Hadis, ‹slâm Hukuku, Kelam ve Mezhepler Tarihi, Antik Felsefe
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23 Diyanet ‹flleri eski Baflkanı Ali Bardako¤lu Akflam Gazetesinden Nebahat Koç’a verdi¤i
mülakatta, Bardako¤lu ‘Görsel dindarlık artıyor’demifltir. 20.04.201,
http://www.internetajans.com/4772-17899.html

24 Mehmet Görmez’in ‹lahiyat Müfredatına Dair Görüflleri 15.04.2014 http://www.diyanet.gov.tr
/tr/icerik/diyanet-isleri-baskani-gormez%E2%80%99den-ilahiyat-mufredatina-dair-
onemli-aciklamalar/8277

25 Mustafa Öcal, ‹lahiyat Fakültelerinin Tarihçesi, Uludag Ünıversıtesı Ilahıyat Fakültesı,
Sayı: 1, CiIt: 1, Yıl: 1, 1986 s.112. Ayrıca bu konuda, bakınız, Emrullah Efendi ve bu
konudaki görüflleri için. Koçer, Hasan Ali, Türkiye’de Modern E¤itimin Do¤uflu ve
Geliflimi, ‹stanbul, 1974, II. Baskı, s. 170•171; Ergin, Osman, Türk Maarif Tarihi,
‹stanbul, 1977, c. 3•4, s. 1276-1280.

26 Murtaza Korlaelçi, “‹lahiyat-Felsefe ‹liflkisi”, E¤itime Bak›fl, E¤itim-Ö¤retim ve Bilim
Dergisi, Yıl:10,Sayı:28 Ocak, flubat, Mart 2014, s.12



Tarihi, Modern Felsefe Tarihi, Sistematik Felsefe, ‹slâm Felsefesi, Din-
ler Tarihi, Arapça, Farsça, ‹slâm Tarihi, Din Psikolojisi, Din Sosyolo-
jisi, ‹slâm Sanatlar Tarihi, Klasik Dini Türkçe Metinler, Pedagoji flek-
lindedir.27 Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesinin 1982 yılına kadar-
ki programları incelendi¤inde alan derslerinin oranının %56.88, genel
kültür derslerinin %20.18 ve ö¤retmenlik formasyonu derslerinin
%7.33 oldu¤u görülürken, Yüksek ‹slâm Enstitülerinin programlarında
da %57.93 alan bilgisi dersleri, %24.28 genel kültür ve %4.67 oranında
ö¤retmenli¤e yönelik derslerin oldu¤u görülmektedir. Erzurum ‹slâmî
‹limler Fakültesinin programlarının ders oranlarının da Yüksek ‹slâm
Enstitülerine benzedi¤i görülmektedir.28

1982 yılından itibaren Türkiye’de yüksek din ö¤retimi veren kurum-
ların ‹lahiyat çatısı altında birleflmesinden sonra yapılan ilk programda
hazırlık sınıfı konan ‹lahiyat Fakültelerinde derslerin %53.25’i alan bil-
gisi, %26.95’i genel kültür meslek bilgisi, %12.03’ü formasyon bilgisi
iken; 1991-1992 ö¤retim yılından itibaren ‹lahiyat Fakültelerindeki aka-
demik yapılaflmanın de¤iflmesinden sonra yapılan programlarda ise alan
bilgisi dersleri %51.74, genel kültür dersleri %10.14, ö¤retmenlik bilgi-
si dersleri %10.44, seçmeli dersler ise %17.91 oranında yer alm›fltır.29

2.2. D‹KAB: ‹lkö¤retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümünün
geçmifline kısaca de¤inecek olursak, ‹lahiyat Fakültelerinde formasyon
e¤itimi kaldırıldıktan sonra e¤itim fakültesi bulunan 10 farklı üniversi-
tede (Dicle Üniversitesi hariç) 1998-1999 e¤itim-ö¤retim yılında ‹lkö¤-
retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümleri (D‹KAB) ‹lahiyat fakül-
telerine ba¤lı olarak aç›lm›fltır. Bu bölümden 4 yılda mezun olanlar Mil-
li E¤itim Bakanl›¤›na ba¤lı ilkö¤retim kademesindeki okullara Din Kül-
türü ve Ahlak Bilgisi ö¤retmeni olarak atandılar. 2006-2007 E¤itim ve
ö¤retim yılında ‹lahiyat Fakültelerine ba¤lı olan bölüm E¤itim Fakülte-
lerine ba¤lanm›fltır. Bu ba¤lanmadan sonra hem ‹lahiyat müfredatının
içerik ve felsefesinden uzaklaflmıfl hem de fakültelerin ayrıflması fizik-
sel olarak bir uzaklaflma meydana getirmifltir. ‹DKAB mezunlarının ‹la-
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27 Murtaza 2014.s.13

28 Halit Ev, Türkiye’de Korlaelçi, “‹lahiyat-Felsefe ‹liflkisi”, E¤itime Bak›fl, E¤itim-Ö¤retim ve
Bilim Dergisi, Yıl:10,Sayı:28 Ocak, flubat, Mart 2014, s.13

29 Halit Ev, Türkiye’de Yüksek Din Ö¤retimi Kurumları ve Ö¤retmen Yetifltirme, Tibyan
Yayınevi, ‹zmir, 2003, s. 53-65.



hiyat ö¤rencilerine göre pedagojik formasyon sorunlarından etkilenme-
mesi, daha rahat MEB’de ö¤retmen olmaları, müfredatlarında Arapça,
Kuran-ı Kerim ve ‹slâm Bilimleri derslerinin azlı¤ı ve yüzeyselli¤i ‹la-
hiyat Fakültesinde okuyan ö¤rencileri ve ö¤retim elemanlarını ta-
rafından elefltirilmifltir. Bu mevcut çatıflma Milli E¤itim’e atanan ö¤ret-
menler arasında da bir ayrıma neden olmufltur. Örne¤in, ‹DKAB me-
zunlarına ortaö¤retimde ö¤retmenlik hakkı verilmemifltir. Bunun
yanında istihdam sorunu yaflayan ‹lahiyat mezunlarının formasyon so-
runu yaflamları ve ‹DKAB mezunlarının 4 yılda ö¤retmen olmaları üni-
versite sınavına giren ö¤rencilerin tercihlerini olumlu etkilemifl ve yük-
sek puana sahip (belki kaliteli denilebilir) ö¤renciler ‹DKAB’ı tercih et-
mifl ve ‹lahiyat Fakültelerine daha dü¤ük puanlı ö¤renciler yerleflmifltir.
Bu durum ‹lahiyat Fakültesi ö¤rencilerinin profilini her açıdan etkile-
mifl ve ö¤retim elemanlarının derslerde beklentileri de de¤iflmifltir.

2.3. ‹L‹TAM: ‹lahiyat Lisans Tamamlama Programı: ‹lahiyat
açık ö¤retim önlisans programını (2 yıl) tamamlayarak Dikey Geçifl
Sınavını (DGS) baflar› ile geçenler ‹lahiyat Fakültelerinin ‹L‹TAM
programına geçifl yapabilmekte ve ‹lahiyat lisans mezunu diploması al-
ma hakkı sahip olabilmektedir. Ancak ‹L‹TAM’a devam eden ö¤renci-
lerin derse devam etme zorunlulukları yoktur. Dersler uzaktan e¤itim
yoluyla internet üzerinden gerçekleflmektedir. Buradan mezun olanlar
ile örgün e¤itim mezunu ö¤rencilerle aynı imkanlara sahip olması örgün
e¤itim mezunları ö¤rencileri rahatsız etmekte ve ders programları
arasındaki farkları da göz önüne ald›¤›mızda bu durum aynı görevi icra
eden ilahiyatçılar arasında bir kalite farkını ortaya çıkarm›fltır. Son
yıllarda ilahiyat fakültelerinin artan sayıları ile neredeyse her ilde ilahi-
yat fakültesi vardır ve uzaktan e¤itimin gere¤i kalmam›fltır. O nedenle
yaflanan bazı sıkıntıların ve haksızlıkların önünde geçmek maksadıyla
‹L‹TAM kapatılmal›30 ve açıkö¤retim önlisans ilahiyat mezunları DGS
ile sadece örgün e¤itim ‹lahiyat Fakültelerine yönlendirilmelidir. Bun-
lara ek olarak din hizmetlerinde kalite aray›fl›nda Diyanet ‹flleri Baflkan-
l›¤› personel alımlarında ‹mam-hatip lisesi mezunlarının ataması
yapılmamalı, atamalarda en az ön lisans mezunu flartı aranmalı ve bu
durum lisans mezunlarını olumsuz etkilemeyecek flekilde ihtiyaç ve is-
tihdam alanına uygun kontenjan ayrılmalıdır.
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30 Halit Ev, Türkiye’de Yüksek Din Ö¤retimi Kurumları ve Ö¤retmen Yetifltirme, Tibyan
Yayınevi, ‹zmir, 2003, s. 65-69.



Seçmeli Dersler:

‹lahiyat Fakültelerinde okutulan seçmeli dersler Erciyes, Marmara
ve Ankara Üniversitesi ‹lahiyat fakültelerine göre karfl›lafltırd›¤›mızda
bazı farklı uygulamalar görülmüfltür. Erciyes ‹lahiyat fakültesinde seç-
meli dersleri ö¤rencilerin 3. Sınıfın 5. döneminde almaya baflladıkları
görülmüfltür. Ö¤rencilerin her dönemde en az 3 seçmeli ders alma hakkı
bulunmaktadır. Toplam seçmeli ders sayısı 113’tür. Bunlardan 44’ü Te-
mel ‹slâm Bilimlerinde, 44’ü Felsefe ve Din Bilimlerinde, 25’i de ‹slâm
Tarihi ve Sanatları Bölümünde bulunmaktadır.31 Her dönemde ö¤renci-
lere 3 farklı derslerden oluflan paket sunulmakta ve ö¤renciler her pa-
ketten en az bir ders seçmek zorundadır. Mevcut uygulamada bölümle-
re göre seçmeli ders da¤ılımının uygun oldu¤u görülmektedir. Ancak
ö¤rencilerin 5. döneme kadar seçmeli ders alamaması bir sorun olarak
karfl›mıza çıkmaktadır. Dolayısıyla ilahiyat 1. Sınıftan itibaren seçmeli
ders almaları sa¤lanabilir. Ankara Üniversitesi ‹lahiyat fakültesi
hazırlıksız ilahiyat ders programına göre 1. sınıfın ilk döneminde ö¤ren-
cilere 4 seçmeli ders sunulmakta ve 1 tanesini seçmeleri istenmektedir.
Marmara Üniversitesi ‹lahiyat fakültesinde ise 1. Sınıfta her iki dönem
de de 3’er seçmeli ders seçene¤i sunulmakta ve birer tane seçilmekte-
dir.

Ankara Üniversitesi Uluslararası ‹lahiyat bölümünün32 3. sınıfın 2.
döneminde Farsça, Yunanca, ‹branice ve Latince seçmeli dersleri ‹lahi-
yat Fakültelerinde de seçmeli ders olarak açılması uygun olacaktır.

Sosyal bilimlerde araflt›rma yöntem ve teknikleri içeren Metodoloji
dersi zorunlu dersler arasında yer almalıdır. Aynı zamanda ö¤rencilerin
derslerde aktif hale getirecek bitirme tezi, seminer ve sunum derslerine
a¤›rl›k verilmesi gerekmektedir. Din Felsefesi, Din Psikolojisi ve Din
E¤itimi gibi derslerin daha iyi anlafl›lması için birinci sınıfta Felsefeye
Girifl, Sosyolojiye Girifl ve Psikolojiye Girifl gibi derslerin yer alması
uygun olacaktır. Ayrıca 4. Sınıfta verilen Din Felsefesi ve 3. Sınıfta ve-
rilen Felsefe Tarihi derslerinin daha önceki yıllarda verilmesi gerek-
mektedir. Metodoloji e¤itimi veren derslerin (Kur’an Semanti¤i Dersi
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31 Bak›fl Dergisi, Sayı:28, Yıl:10, ss. 41-44).

32 15.04.2014 tarihinde Erciyes ‹lahiyat Fakültesi ö¤renci ifllerinden alınan ve 2013-2014
e¤itim ve ö¤retim yılında uygulanan ‹lahiyat ve ‹dKAB ders programlarına göre tespit
edilmifltir.



gibi) ilk iki yılda temel ilahiyat e¤itiminde verilmesi daha uygun ola-
caktır. Çünkü, mevcut programda ö¤renciler metod bilmeden bilimin
içine girmeye çal›flıyorlar. Son olarak önerilen yeni programda “‹slâmo-
fobia ve Terörizm”, “Sekülerleflme ve Dindarlık”, “Gelenek ve Moder-
nizm”, “Din ve Siyaset”, “Do¤al Afetler ve Din Algısı”, “‹ntiharlar ve
Din Psikolojisi”, “Sosyal Medya etifli ve Suç”, “Demokrasi ve Dini Ço-
¤ulculuk”, “Ekolojik Teoloji”, “Sistematik Teoloji”, “Karfl›lafltırmalı
Teoloji”, “Halkla ‹liflkiler”, “Modern Biyoloji”, “Astronomi, Takvim ve
Din”, “‹letiflim” gibi yeni seçmeli derslerin açılması tavsiye edilir.

3. Fakültelerin ‹simlendirilmesi, Sayıları ve Kontenjanları

3.1. ‹lahiyat mı? ‹slâmî ‹limler Fakültesi mi? Ya da Teoloji mi?

Ülkemizde yüksek din ö¤retimi 1982 tarihinde Yüksek Ö¤retim
Kurulu’nun kurulufluna kadar, Darülfünûn ‹lahiyat Fakültesi (1924-
1933), Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi (1949-), Yüksek ‹slâm
Enstitüleri (1959-1981), Atatürk Üniversitesi ‹slâmi ‹limler Fakültesi
(1971-1981) kurumlarında gerçeklefltirilmifltir.33 1982 yılında hepsi ‹la-
hiyat Fakülteleri çatısı altında birlefltirilmifl ve tek bir fakülte ismi ola-
rak kullan›lm›fltır. Ancak son yıllarda yeni açılan bazı fakültelerin ‹slâ-
mî ‹limler Fakültesi34 fleklinde isimlendirilmesi dikkat çekmektedir.
YÖK 2013 A¤ustos ayında ald›¤› müfredat de¤iflikli¤i kararının
yanında tüm ‹lahiyat fakültelerinin ismini ‹slâmî ‹limler Fakültesi ola-
rak de¤ifltirme kararı da alm›fltı. YÖK müfredatta felsefe derslerini bu-
dayan kararının yanında ‹lahiyat Fakültelerinin isminin ‹slâmî ‹limler
Fakültesi olarak de¤ifltirme kararı da alınm›fltı. Müfredat de¤iflikli¤iyle
birlikte isim de¤iflikli¤ine de karfl› görüfller belirtilmifl ve YÖK ka-
rarından vazgeçmiflti. Alınan kararın yanl›fllı¤ının izahatında ise bilindi-
¤i üzere mevcut ‹lahiyat Fakülteleri içerisinde üç anabilim dalı yer al-
maktadır. Bunlar; Felsefe ve Din Bilimleri, Temel ‹slâm Bilimleri ve ‹s-
lâm Tarihi ve Sanatları Anabilim dallarıdır. Görüldü¤ü gibi ‹lahiyat e¤i-
timini sadece Temel ‹slâm Bilimlerine indirgemek ne kadar do¤ru de-
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33 Uluslararası ‹lahiyat Ders Programı, 12.04.2014 http://www.divinity.ankara.edu.tr/?
page_id=448. 1 Fatih Toktafl ve Yusuf Acuner, “‹lahiyat Fakültelerinde Felsefe Dersleri,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Örne¤i” s. 1.

34 fiu an ‹slâmî ‹limler Fakültesi olan üniversite sayısı 7’dir. Bunlar; Adıyaman Üni., Bartın
Bülent Ecevit Üni., Yalova Üni., A¤rı ‹brahim Çeçen Üni., Giresun Üni., Afyon Kocatepe
Üni. ve Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesidir.



¤ilse tüm din bilimlerini kapsayan ‹lahiyat ismini ‹slâmî ‹limler Fakül-
tesi olarak de¤ifltirmek orada verilen e¤itimi ve yetiflecek ilahiyatçıyı da
etkileyecektir.

‹sim de¤iflikli¤i kararını elefltiren YÖK üyesi Prof. Dr. Durmufl Gü-
nay, alınan karara karfl› yazısında “‹lahiyat fakültelerinin adlarının ‘‹s-
lâmî ‹limler Fakültesi’fleklinde de¤ifltirilmesi kararı, modern zaman-
ların, tarihsel birikimi, tecrübeyi, kurumsallı¤ı, kadim olanı ve gelene-
¤i yok sayan, tasfiye eden aklın bir yansımasıdır. e¤er ‘‹slâmî ‹limler
Fakültesi’adı altında bir yüksekö¤retim kurumuna ihtiyaç söz konusu
ise, adla ve kendine özgü ve amacı do¤rultusunda bir yapılanmaya gi-
dilebilir”35 fleklinde görüfl beyan etmifltir.

Yapılan ttart›flmalardan görülmektedir ki, Türkiye’de yüksek din
e¤itimi veren fakültelerin isimlendirmesinde bir kavram kargaflası ya-
flanmaktadır. ‹lahiyat mı? Dini ‹limler mi? ‹slâmî ‹limler mi? ya da Te-
oloji Fakültesi mi? ‹lahiyat Fakültelerinin hangi donanım ve yeterlilik
profilini hedefledi¤i ve bu hedefe ne ölçüde ulaflabildi¤i çerçevesinde
‹lahiyat Fakültelerinin ismi neden önemlidir? yada ‹slâmî ‹limler Fakül-
tesi olarak de¤ifltirilmesinin ne mahsuru vardır? Allah’a ait36 anlamına
gelen ilahi kavramından türetilen ‹lahiyat kelimesinin lügat anlamı “Al-
lah’ın Zatı ve sıfatlarıyla ilgili konulardan bahseden ilimdir”37. Türki-
ye’de Teoloji adında herhangi bir fakültenin olmaması ve ilahiyatçıların
ço¤unlu¤unun fakültelerin isminin ‹slâmî ‹limler Fakültesi olarak de-
¤ifltirilmesine karfl› oldukları göz önüne alınd›¤›nda genelin ‹lahiyat is-
minde ittifak etti¤i düflünülmektedir. Yukarıda belirtildi¤i gibi ‹lahiyat
Fakültelerin isimlerinin ‹slâmî ‹limler olarak de¤ifltirilmesinin önemli
sıkıntılar meydana getirecektir. En baflta ilahiyat e¤itimini sadece isla-
mi ilimlere indirgemek, din e¤itimini sınırlamayı ve daralmayı gösterir.
Bu durum da ça¤›n flartlarına göre d›flarıya açılmayı engelleyece¤inden
Türkiye’de kendi kabu¤una çekilen bir ilahiyat e¤itimine neden olacak
ve bunun yansıması olarak halkın din algısını da daraltarak sosyolojik
ve psikolojik bazı sorunlara neden olacaktır.
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35 ‹lahiyat’ta Yeni ‹sim Çatlak Yarattı, http://www.radikal.com.tr/turkiye/ilahiyatta_yeni_
isim_catlak_yaratti-1150721 15.04.2014.

36 Dini Kavramlar Sözlü¤ü, Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›, Ankara, 2006,. s. 309.

37 Müncid, Beyrut, 1908, s.16 ve “‹lahiyat “isminin kullanıma dair, bakınız: Murtaza
Korlaelçi, “‹lahiyat-Felsefe ‹liflkisi”, E¤itime Bak›fl, E¤itim-Ö¤retim ve Bilim Dergisi,
Yıl:10,Sayı:28 Ocak, flubat, Mart 2014, s.12.



‹lahiyat e¤itiminin Cumhuriyet öncesi üniversite bünyesinde geçir-
di¤i bu kısa dönemi saymazsak, ülkemizde ilahiyat e¤itimi, Cumhuriyet
öncesi dönemde medreseler kanalıyla, Cumhuriyetin ilanından 1982
yılına kadar da, ‹lahiyat Fakültesi, Yüksek ‹slâm Enstitüsü, ‹slâmî ‹lim-
ler Fakültesi, Dini ‹limler Fakültesi gibi farklı isimler adı altında devam
etmifltir.

‹lahiyat Fakültesi ile ‹slâmî ‹limler Fakültesi’nin isimlerinin içeri¤i-
ne bakıld›¤›nda ikincisinde daha çok temel islam bilimleri denilince ak-
la gelen Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Kelam gibi disiplinlerin a¤›rl›kta oldu-
¤u düflünülmektedir. Fakat günümüzde iki fakültenin de aynı müfradatı
uyguladı görülmektedir. Zahiren bakıld›¤›nda bir problem görülmeye-
bilir, hatta memnun edici bile karfl›lanabilir. Bu durumun mevcut ‹lahi-
yat programına bakıld›¤›nda zaten farklılık beklenilemeyece¤i de orta-
dadır. Çünkü, ülkemizde ilahiyat e¤itimi maalesef merkeze islam dini-
nin alınd›¤› ve o do¤rultuda bir ilahiyat anlay›fl›nın hakim oldu¤u görül-
mektedir. Bu yüzden bizim ilahiyat fakülteleri batı tarzı teoloji fakülte-
leri gibi seküler kurumlar olmayı baflaramam›fltır. Bunun neticesinde
hala temel islam ilimleri ile felsefe ve din bilimleri arasında perde ar-
kasında sorunlar yaflanmaktadır. Batı’da daha çok metodoloji a¤›rl›klı
bir e¤itim verilirken bizde bilginin önemsendi¤i yöntemin ikinci plana
atıld›¤› görülmektedir. Araflt›rma ve bilimsel faaliyetler batının e¤itim
kurumlarında artarken bizde bilginin aktarılmasıyla meflgul olundu¤u
bir ortamda yeni bilgilere ulaflmada yeni yöntemleri kapalı bir tutum
sergilenmektedir.

E¤er bir üniversite özerk bir tarzda hareket olana¤›na sahip bir fle-
kilde senato kararı ile sahip oldu¤u ilahiyat fakültesinde sadece islam
ilahiyatı vermek isterse isminin ‹slâmî ‹limler Fakültesi38 olarak de¤ifl-
tirilmesinde bir sakınca yoktur. Örne¤in, Almanya’nın devlet üniversi-
telerindeki Teoloji fakülteleri belli bir mezhebe ba¤lıdırlar.39 Göttingen
Üniversitesi Protestan ‹lahiyat fakültesinin Protestan ilahiyat lisans
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38 Yalova Üniversitesi”nin intenet sitesine bakıld›¤›nda hem ‹lahiyat hem de ‹slâmî ‹limler
Fakültesi kullanılmaktadır. Fakültenin vizyonuna bakıld›¤›nda ‹slâmî ‹limler Fakültesine
uygun oldu¤u söylenebilir. Vizyonu ise flu flekilde özetlenebilir: “‹slâm dininin temel
kaynaklarını ve ‹slâm medeniyetinin süreklilifli içerisinde verilmifl eserleri, kendi
gelene¤inin imkânları içerisinde yorumlayan ve bugüne tafl›yan” bir fakülte vizyonu
tafl›maktadır. genifl bilgi için 10.04.2014 http://www.yalova.edu.tr/icerik/4698/8803
/misyon-ve-vizyon.aspx

39 Reinhard G. Kratz, ‘Academic Theology in Germany’, Religion 32: 2, 2002, s.113–116.



programına kayıt yaptırabilmek için Protestan Kilisesine üye olma flartı
vardır. Kiliseye üye olmayanlar bu programa kayıt yaptıramazlar.40

Aynı flekilde Almanya’da Kassel Üniversitesi Katolik ‹lahiyat e¤i-
timi verir, Georg August Üniversitesi Protestan ‹lahiyat e¤itimi verir
bunlardan baflka Frankfurt, Erlangen-Nürnberg, Osnabrück, Tübingen
ve Münster41 gibi üniversitelerde ‹slâm ilahiyatı verilmektedir. Bizde
ise uluslararası ilahiyat ve ‹ngilizce ilahiyat sadece üç üniversitede (An-
kara, ‹stanbul ve Marmara) bulunmaktadır. ‹lahiyat batı dillerinde Te-
oloji42 yada Divinity43 sözcüklerinde karfl›lık gelir. O nedenle, fakülte-
nin müfredatına, programına, vizyonuna uygun olarak ‹slâmî ‹limler
Fakültesi verilebilir ve bunun örnekleri batıda vardır ama bütün ‹lahiyat
Fakültelerinin ismini de¤ifltirmek ilahiyat kavramına ve e¤itimine uy-
gun olmad›¤› görülmektedir.

3.2 Ö¤renci Sayıları ve Cinsiyet Da¤ılımı

Darülfünun ö¤renci sayıları; 1924-1925 yılında 284 talebesi vardı.
1926-1927’de 35’e, 1932-1933’de 20’ye kadar düflmüfltür.44 ‹lahiyat fa-
külteleri ö¤renci sayıları 1990’lı yıllarda her bir fakülte kontenjanı 200-
250 civarında, 2000’li yıllarında bafllar›nda 20-30‘lara kadar gerilemifl,
son 10 yılda ise tekrar yükselifle geçti¤i (bazı üniversitelerde 400-500)
görülmektedir. 1997 yılında Türkiye’de yüksek din e¤itimi sadece 23
‹lahiyat Fakültesi’nde yapılmaktaydı ve ‹lkö¤retim Din Kültürü ve Ah-
lak Bilgisi bölümü 1998 yılında ilk defa ‹lahiyat Fakültesi bünyesinde
ö¤renci almaya bafllam›fltır. 28 flubat post-modern darbeden olumsuz et-
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40 M. Fatih Genç, “Avrupa ve Türkiye’de ‹lahiyat Fakülteleri Lisans Programları - ‹spanya,
Bosna Hersek, Hollanda, Belçika Ve Almanya’daki ‹lahiyat Fakülteleri ‹le Bir
Karfl›lafltırma”. Ayrıca bu konuda Bu konuda, I. Latif Hacınebio¤lu’nun “Batıdaki
‹lahiyat ve Felsefe E¤itimindeki Bazı Yaklafl›mların Türkiye’ye Dönük Uygulanabilirli¤i ‹le
‹lgili Bir De¤erlendirme (‹ngiltere Tecrübesi)” bafll›klı bildirisine bakılabilir (S.D.Ü.
‹lahiyat Fakültesi Dergisi, No:6, 2004) ve Mustafa Tavukçu’nun “Avusturya ve
Türkiye’de ‹lahiyat Yüksek Okulları Üzerine Bazı Düflünceler “ adlı makalesine
bakılabilir, 117-128, Diyanet Dergisi,1991, Cilt: 27 Sayı: 3)

41 Ömer Özsoy ile ‹slâm ‹lahiyatı üzerine söylefli, 15.04.2014, söyleflinin tamamına
ulaflmak için: http://serdargunes.files.wordpress.com/2013/01/c3b6mer-c3b6zsoy-
ilahiyat_2013.pdf

42 Tanrı kavramı üzerine rasyonel ve sistematik çal›flma. Örne¤in, Oxford Üniversitesinde
“Faculty of Theology and Religion”

43 ‹lahi fleylerin bilimi. Örne¤in: “Harvard Divinity School”

44 Ayhan Halis, Türkiye’de Din E¤itimi, Dem Yay.,‹st., 2004, s. 38-39.



kilenen ‹lahiyat Fakültelerinin ö¤renci sayısı gittikçe azalm›fl ve tüm
Türkiye’de toplam 501’e (2004)45 kadar düflmüfltür.

2003 yılında e¤itim ve ö¤retim faaliyetine devam eden 23 ‹lahiyat
fakültesine 511 ‹lahiyat bölümüne ve 430 ö¤renci de Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi bölümüne olmak üzere toplam 941 ö¤renci yerleflmifltir.
2013 yılında ‹lahiyat fakültesine kayıt yaptıran ö¤renci sayılarına
bakıld›¤›nda ise 5883 ilahiyat 1. Ö¤retim, 4976 ilahiyat ikinci ö¤retim,
3254 DKAB 1. ö¤retime, 2569 ö¤renci DKAB 2. Ö¤retim olmak üzere
toplam 16.682’dir. Son befl yılda yerleflen ö¤renci sayılarının yeni
açılan fakülte sayılarıyla birlikte artt›¤› görülmektedir (Tablo 1).

Tablo 1: 2009-2013 Yılları Arasında ‹lahiyat Fakültesine Yerleflenler

‹lahiyat Fakültelerinin artan ö¤renci sayıları (Tablo:1-2) yeni sorun-
lar meydana getirmifltir. Bunlar arasında, fakülte binalarının kuruldu¤u
dönemdeki ö¤renci potansiyeline göre sahip oldu¤u derslik sayısı yeter-
siz kalm›fltır. Dersliklerdeki ö¤renci mevcutlarında ciddi artıfl meydana
gelmifl ve ö¤retim elemanı sayısı da yetersiz kalm›fltır. Oluflan tabloda
talebe yetifltiren hocalar bilginin aktarılmasını yeterli görmeye baflla-
m›fl, ilim talep eden talebeler de yerini yüzeysel bilgilerle alim oldu¤u-
nu düflünen diplomalı mezunlar haline gelmifltir.

Bir baflka konu da hem ‹mam-Hatip liselerinde hem de ‹lahiyat fa-
kültelerinde ö¤rencilerin büyük bir ço¤unlu¤u kız ö¤rencilerden olufl-
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45 ‹lahiyat Fakültesi Ö¤renci Sayısı 2004, http://www.eilahiyat.com/index.php/ilahiyat-
dkab/rakamlarla-ilahiyat-istatistikleri 27.04.2014.

YILLAR ‹LH ‹LH DKAB DKAB

1. Ö¤retim 1. Ö¤retim 1. Ö¤retim 2. Ö¤retim

2013 5883 4976 3254 2569

2012 5029 4135 2477 1816

2011 4266 3679 1922 1380

2010 3542 3082 1755 1268

2009 3250 2439 1061 40



masıdır. Bunda Türkiye’deki okullaflma oranı, kız çocuklarının geçmifl
yıllara nazaran daha çok yüksekö¤renime gitmeleri etkili olmufltur
Özellikle 28 flubat sonrasında itibarsızlaflt›rılan ‹lahiyat fakültelerinin
prestijinin yükselmesinde özellikle katsayı ve baflörtüsü sorununun çö-
zülmesi, fakülte sayıları ile ö¤renci kontenjanlarının ve istihdam
sayılarının arttırılması etkili olan faktörler arasındadır.

Tablo 2: 2009-2013 Yılları Arasında ‹lahiyat ve DKAB d›fl›nda-

ki Bölümlere Yerleflen Ö¤renci Sayıları

Erciyes ‹lahiyat fakültesinde toplam 79 akademik personel bulunur-
ken, fiırnak ‹lahiyat Fakültesinde ise 59’dur. Ö¤retim elemanı karfl›-
lafltırmasında ise Erciyes ‹lahiyat fakültesinde 55 ö¤retim elemanı en az
yard. doç. ünvanına sahip iken bu sayı fiırnak ‹lahiyat fakültesinde
20’dir. fi›rnak ‹lahiyat fakültesi yeni açılan bir fakülte oldu¤u için arafl-
t›rma görevlisi, ö¤retim görevlisi ve okutman sayısı bakımından Erciyes
‹lahiyat fakültesinden öndedir. 2013 yılında Erciyes ‹lahiyat fakültesi-
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46 ‹ngilizce ‹lahiyat bölümü Ankara, ‹stanbul ve Marmara Üniversitesi ba¤lı ‹lahiyat
fakültelerinde bulunmaktadır.

47 Dünya Dinleri bölümü sadece Ankara Üniversitesine ba¤lı ‹lahiyat fakültesinde
bulunmaktadır.

48 Yaygın Din Ö¤retimi bölümü sadece Ankara Üniversitesine ba¤lı ‹lahiyat fakültesinde
bulunmaktadır.

49 http://www.nkfu.com/2013-dgs-ilahiyat-bolumu-kontenjanlari-taban-puanlari/
20.04.2014.

YILLAR ‹ngilizce Dünya Yayg›n Din ‹L‹TAM

‹lahiyat46 Dinleri47 Ö¤retimi48

2013 31 - - 384049

2012 114 36 77 3100

2011 114 31 72 4150

2010 114 31 72 2150

2009 - 31 72 1250



nin (‹lahiyat+DKAB) kontenjanı 606, fi›rnak ‹lahiyat’ın ise (sadece ‹la-
hiyat) 206’dır. Son befl yılda iki fakültenin kontenjanlarından yola çıka-
rak toplam ö¤renci sayıları ise Erciyes ‹lahiyat’ta 2575, fi›rnak ‹lahi-
yat’ta ise 705 ö¤renci bulunmaktadır.50

Açıkö¤retim önlisans ‹lahiyat bölümü d›fl›nda yüksek din ö¤retimi
yapan (‹lahiyat Fakülteleri) kurumlarda yer alan lisans programları flun-
lardır; ‹lahiyat,51 (‹DKAB) ‹lkö¤retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Ö¤retmenli¤i, ‹ngilizce ‹lahiyat,52 Uluslararası ‹lahiyat,53 Yaygın Din
Ö¤retimi ve Uygulamaları, Yaflayan Dünya Dinleri,54 (‹L‹TAM) ‹lahi-
yat Lisans Tamamlama55 bölümüdür.
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50 http://www.eilahiyat.com/index.php/ilahiyat-dkab/rakamlarla-ilahiyat-istatistikleri
27.04.2014.

51 ‹lahiyat Fakültesi olmayan sadece befl ilimiz vardır. Bunlar; Mersin, Ni¤de, Aydın,
Çankırı ve Tunceli’dir. 23.04.2014. http://www.eilahiyat.com/

52 Ankara, ‹stanbul ve Marmara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültelerinde bulunmaktadır.
‹ngilizce ‹lahiyat Lisans Programı, “Kur’an’ı referans alan, kültürel mirası
de¤erlendirebilen, yaflanan hayatı yorumlayabilen ve problemlere çözüm üretebilen
ilahiyatçılar yetifltirme” hedefine yönelik olarak hazırllanm›fltır. Dersler bu amacı
gerçeklefltirecek içerik zenginli¤ine sahiptir. Dersler mesle¤e yönelik bir içerik tafl›makla
beraber, daha ifllevsel bir anlayıflla sosyo-ekonomik ve kültürel flartların gerektirdi¤i
temel nitelikleri kazandırmayı amaçlamaktadır. Detaylı bilgi için bakınız;23.04.2014
http://www.divinity.ankara.edu.tr/?page_id=290

53 Ankara, ‹stanbul ve Marmara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültelerinde bulunmaktadır.
Ö¤renci yerlefltirme ifllemleri Ö¤renci Seçme ve Yerlefltirme Merkezi tarafından
uygulanan Yüksekö¤retime Geçifl Sınavı (YGS) ve Yabancı Uyruklu Ö¤renci Sınavı (YÖS)
yoluyla gerçeklefltirilmektedir. Bunun yanı sıra yurtd›fl›nda ikamet eden, Türk ve Akraba
Topluluklarında yaflayan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaflı olmayan adaylar YÖS d›fl›nda
kabul edilen uluslararası sınavlardan Bakalorya (IB), Abitur, Fransız Bakaloryası, Matura,
Maturita belgelerinden birine sahip olmaları halinde ö¤renci olarak kabul
edilebilmektedir. Detaylı bilgi için, bakınız: 23.04.2014 http://llp.marmara.edu.tr/

54 Sadece Ankara ‹lahiyat Fakültesi bünyesinde bulunmaktadır ve 2013 yılında ö¤renci
almam›fltır.

55 (‹L‹TAM) ‹lahiyat Lisans Tamamlama programı Ankara (Yurtiçi ve yurtd›fl› ayrı),
‹stanbul, 9 Eylül, Sakarya, 19 Mayıs, Atatürk, ‹nönü ve Dicle Üniversitesi ‹lahiyat
Fakülteleri bünyesinde bulunmaktadır. Uzaktan e¤itim yoluyla yapılmaktadır fakat
sınavlar 10 merkezde Ankara, ‹stanbul, ‹zmir, fianlıurfa, Adana, Diyarbakır, Bursa,
Erzurum, Samsun illerinde ve Almanya-Köln (bütünleme sınavı sadece Ankara’da) yüz
yüze oturumlar halinde yapılır. ‹L‹TAM’ın sosyal hedefi, Ankara Üniversitesi’nin bu
alandaki bilimsel ve akademik birikimini, e¤itim teknolojisinin ve e¤itim bilimlerinin
sundu¤u olanaklarla da bütünlefltirerek genifl kitlelere yaymak ve böylece Türkiye’de
yüksekö¤retimin yaygınlaflt›rılmasına katkıda bulunmaktır. E¤itim süresi 4 yarıyıldan
oluflup toplam 2 yıldır. Daha fazla bilgi için bakınız; 23.04.2014.
http://uzem.ankara.edu.tr/index.php?optionconte=com_nt&view=category&layout=
blog&id=90&Itemid=117&option=com_content



3.3. Nicelik mi? Nitelik mi?

Kalite sorunu sadece din e¤itimi alanına de¤il, Türkiye’nin e¤itim
sistemini yakından ilgilendiren bir konudur. Bu kalite sorunu hoca/tale-
be, müfredat/programdan oluflan aya¤ı vardır. Ancak sorunun kayna¤›-
na gidersek insanı buluruz. ‹nsan faktörü di¤er bütün faktörleri ortaya
çıkarmaktadır. En ideal kuralları da getirsek sonuçta o kuralları uygula-
yacak olan yine insanlardır. Özellikle ilahiyat fakültelerinde ve islam
dünyasının de¤er üretemeyen ve kendisinden olmayanı öteleyen bir du-
ruma bürünmesi elefltiri almaktadır.

Ayrıca yaflanan ‹lahiyat Fakültelerinin isim de¤ifltirme çal›flmaları
ve felsefe grubu derslerinin sayısını azaltma ve içini boflaltma çaba-
larının aslında bir kavram kargaflasının varl›¤›nı göstermektedir ve bu-
nun için farklı fikirlerin müzakere ermeleri gerekmektedir. Ayrıca,
derslerde ö¤renci sayılarının mevcut ö¤retim elemanı ile karfl›lanması
e¤itim kalitesine dü¤ürmektedir. Sorunlara yönelik aceleci ve geçici çö-
züm arayıflları da beraberinde yeni sorunları meydana getirmektedir.

Son birkaç senedir ülkemizdeki yüksek din ö¤retiminde, hem açılan
yeni ‹lahiyat fakülteleri hem de ö¤renci sayılarında ciddi artıfllar yafllan-
m›fltır. Bu durum ilk bak›flta önemli bir baflar› olarak görülebilir. Ancak
olaya biraz da nitelik, kalite ve gelecek açısından bakıld›¤›nda, ülke-
mizdeki yüksek din ö¤retiminin ciddi sorunları oldu¤u/olaca¤› söylene-
bilir. e¤er bu konuda gerekli önlemler alınmayıp, mevcut sorunlara ras-
yonel çözümler üretilemezse, günümüz ilahiyat fakülteleri bir bakıma,
Osmanlıların son dönemindeki medreselerin durumuna düflmekten ken-
dini koruyamayacaktır.56
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3.4. Yeni ‹lahiyat Modeli

Tablo 3. ‹lahiyat fakültesi (1+4 YIL)

Önerdi¤imiz yeni ‹lahiyat modeli; lisans programı 8 yarıyıldan
oluflmakta ve toplam 4 yıldır. Yabancı dil muafiyet sınavını geçemeyen
ö¤renciler hazırlık sınıfı okurlar. Hazırlık kademesi 2 yarıyıldan toplam
bir yıldır. Ö¤renciler 1. ve 2. Sınıfta uzmanlaflma olmadan temel ilahi-
yat e¤itimi alırlar. 2. Sınıfı baflar› ile tamamlayan ö¤renciler Din Kültü-
rü ve Ahlak Bilgisi Ö¤retmenlik Alanı (DKAB), Din Hizmetleri ve
Rehberlik Bölümü (D‹HB)ve Akademik ‹lahiyat Bölümünden(A‹B)
oluflan üç uzmanlık alanında birini tercih ederler. 3. Sınıf ve 4. Sınıf
dersleri uzmanlık alanlarına göre de¤iflecektir. Ö¤retmenlik alan bilgisi
(pedagojik formasyon) uzmanlık alanlarında bakılmaksızın tüm lisans
ö¤rencilerinin 4 yıllık süre içinde almaları sa¤lanmalıdır. Ayrıca mev-
cut ‹lahiyat müfredatında olmayan ve getirilmesi düflünülen bir di¤er
yenilik de 4. Sınıfta iki dönemlik staj uygulamasıdır.

Tablo 4: Uzmanlık Alanlarına Göre ‹lahiyat Bölümleri
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HAZIRLIK

‹htisasa göre yabancı
dil farklılaflabilir.

Hazırlık dönemi 2
yarıyıldır. Okuma, yaz-
ma, dinleme ve konufl-
ma derslerinden oluflur.

1.VE 2. SINIF

Temel ‹lahiyat E¤itimi

3.  VE 4. SINIF

Uzmanlık Alanlarına
Göre Ayrılma

(4. sınıflar için: Staj
Uygulaması)

Ö¤retmenlik Alan Bilgisi (Pedagojik Formasyon)

Din Kültürü ve Ahlak

Bilgisi Ö¤retmenlik

Alanı (DKAB)

‹lk ve Orta Okul Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Ö¤retmenli¤i

Ortaö¤retim (Lise) Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Ö¤retmenli¤i 

‹mam-Hatip Okulları
Meslek Dersleri Ö¤ret-
menli¤i 

Din Hizmetleri ve

Rehberlik Bölümü

(D‹HRB)

‹mam-Hatip, Müezzin
ve Vaizlik

Kuran-Kursu Ö¤reti-
cili¤i 

Dini Danıflmanlık ve
Rehberlik Programı 

Akademik ‹lahiyat

Bölümü (A‹B)

Felsefe ve Din Bilimleri 

Temel ‹slâm Bilimleri 

‹slâm Tarihi ve Tasavvuf 



Son yıllarda Milli E¤itim Bakanl›¤›na Din Kültürü ve Ahlak Bilgi-
si ö¤retmeni yetifltiren (‹DKAB) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö¤ret-
menli¤i bölümünün E¤itim Fakültesi ile ‹lahiyat arasında gidip geldi¤i
ve nereye ait oldu¤una dair ttart›flmalar yap›lm›fltır. Her ne kadar E¤i-
tim Fakültelerine ba¤lı oldu¤unda da ders verecek ö¤retim eleman-
larının ‹lahiyat Fakültelerinden karfl›land›¤›, ö¤rencilerin kaynaklar
ulaflmada ‹lahiyat Fakültesinin kütüphanesinden istifade etti¤i ve ‹D-
KAB programının müfredatına yönelik elefltirileri de dikkate ald›-
¤›mızda yukarıda önerdi¤imiz flekilde ‹lahiyat Fakültesi içerisinde ö¤-
retmenlik bölümlerinden biri haline gelmifltir. Dolayısıyla bölüm tama-
men kaldırılmam›fl akredite edilmifltir. Böylece ‹lahiyat Fakültesi için-
de içindeki müfredat ve programlar arası çatıflmadan kaynaklanan so-
runlar da ortadan kaldırılaca¤› düflünülmektedir.

Hazırlık Sınıflarında okuyan ö¤renciler bir yılda toplam 26 kredi al-
mak zorundadır. Bu kredinin da¤ılımı ise Sözlü anlatım (4), Gramer
(10), Okuma, Anlama (8) ve yazılı anlatım (4) fleklindedir.57 Geçmiflte
dil/hazırlık e¤itiminin alınd›¤› yer konusunda da sorunlar yafllanm›fl ve
buna ba¤lı olarak tart›fl›lm›fltır. Dil e¤itiminin de kalitesinin arttırılması
temel felsefe haline gelirse hazırlık sınıflarının ‹lahiyat Fakültelerinde
de¤il de üniversitelerin Yabancı Diller Yüksek Okulları tarafından ve-
rilmesinin daha uygun olacaktır. Çünkü mevcut halinde iki durum kar-
fl›lafltırıld›¤›nda Yabancı Diller Yüksek Okulunun daha iyi yapt›¤› gö-
rülmektedir. Ö¤renciler bu sayede bir dili ö¤renirken baflka ö¤renciler-
le pratik yapma imkanı bulacak ve sosyal yönden de bir takım ka-
zanımlar elde edecektir. Hazırlık sınıfı iki yarıyıldan oluflmak üzere top-
lam bir yıldır. Buralarda verilecek dil e¤itimi tek boyutlu (gramer a¤›r-
l›klı) olmayıp Avrupa’da dil merkezlerinde oldu¤u gibi kur sistemine
dayalı 4 boyutlu (okuma, dinleme, konuflma ve yazma) olmalıdır. Ders-
ler okuma, yazma, konuflma ve dinleme olarak dörde ayrılmalı ve sınav-
lar da bu do¤rultuda yapılmalıdır. e¤er bir ö¤rencinin yabancı dil
hazırlık görmesine gerek yok ise e¤itim-ö¤retim bafl›nda muafiyet
sınavı açılmalı ve bu sınavda baflar›lı olanlar 1. Sınıfa direk olarak bafl-
latılmalıdır. Yapılacak muafiyet sınavı -flu an Türkiye’de yapılan- test
fleklinde (çoktan seçmeli) yapılırsa ciddi sorunlara neden olaca¤›ndan

‹slâm Medeniyetinin Yap› Tafllar› IV I 571

57 Erciyes ‹lahiyat Fakültesi Hazırlık Ders Programı, 2013-2014 E¤itim ve Ö¤retim Yılı için
geçerlidir.



bu sınavın da 4 aflamalı (okuma, yazma, dinleme ve konuflma) olması
gerekmektedir. Hazırlık kademesinde ö¤renci 2. Sınıfın sonunda hangi
ilahiyat uzmanlık alanına gitmek istiyorsa ona göre bir yabancı dil ter-
cih edebilme olana¤ı verilmelidir. Örne¤in; Temel ‹slâm Bilimleri uz-
manlık alanında akademik ‹lahiyat e¤itimi için Arapça zorunlu tutulur-
ken, Felsefe ve Din Bilimleri için Arapça zorunlu tutulmamalı ve ö¤ren-
ciler iste¤e ba¤lı olarak ‹ngilizce, Almanca yada Rusça vs. tercih ede-
bilmelidir.

Din Hizmetleri ve Rehberlik Bölümü (D‹HRB) bünyesinde; ‹mam-
Hatip, Müezzin ve Vaizlik, Kuran-Kursu Ö¤reticili¤i ve Dini Dan›fl-
malık ve Rehberlik Programı bulunmalıdır. Bu programlar Diyanet ‹fl-
leri Baflkanl›¤› ve di¤er kurumlarda (Çocuk Esirgeme Kurumlarında,
Hastanelerde, Hapishanelerde vs.) istihdam flekillerine göre alt uz-
manlık dalları oluflturulmufltur. Bu bölümde okuyan ö¤renciler 4. sınıfta
iki dönem halinde görev yapabilecek kurumlarda staj uygulamasına git-
meleri öngörülmektedir. Bu sayede üniversite derslerinde alm›fl olduk-
ları teorik bilgileri beceriye dönüfltürme imkanı elde edecektir. Mevcut
‹lahiyat müfredatında staj ya da uygulama adı altında herhangi bir ders
bulunmamaktadır. Sadece ö¤retmen olmak için ö¤retmenlik meslek bil-
gisi dersleri arasında Okul Deneyim I-II bulunmaktadır ama MEB hari-
cinde din hizmeti verecekler staj yapmadan göreve ba¤lamaktadırlar.

Mevcut sistemde ‹lahiyat fakültesinde okuyan ö¤rencilerden sadece
Milli E¤itime ö¤retmen olarak atanmak isteyen ö¤renciler pedagojik
formasyona (ö¤retmenlik alan bilgisi) ihtiyaç duymaktadır. Fakat di¤er
alanlarda (imam-hatip, kuran kursu ö¤reticili¤i vs.) pedagojik formas-
yon aranmaması bu konuda bir takım ciddi sıkıntılara neden olmaktadır.
Sonuçta, Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› bünyesinde din hizmetlerinde görev
yapan Kuran Kursu ö¤reticisi il ve ilçe müftülüklere ba¤lı Kuran Kurs-
larında, ‹mam-hatipler de yaz kurslarında ö¤rencilerine Kuran-ı Kerim
ö¤retmekte ve bu görevi yerine getirirken pedagojik formasyona ihtiyaç
duymaktadır. Uzmanlık alanlarında göre hazırlanan ‹lahiyat Fakültesi
sisteminde ö¤retmenlik alan bilgisi e¤itimi lisans e¤itimi süresince tüm
ö¤rencilerin almasını zorunlu kılmaktadır. Bu sayede ister Milli E¤itim
Bakanl›¤›nda ö¤retmen olmak istesin, ister Diyanet iflleri Baflkanl›¤›n-
da Kuran Kursu Ö¤reticisi olmak istesin isterse de Üniversitelerde aka-
demik kariyer yapmak istesin pedagojik formasyonlu ‹lahiyat mezunu
olacaktır. Ayrıca tüm uzmanlık bölümleri için son sınıfta (4. Sınıf) için-
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de bulundu¤u uzmanlık alanının istihdam yerinde iki dönem staj uygu-
laması getirilerek mesle¤in pratikleri ile tan›flarak göreve bafllad›¤›nda
hazır olmasına sa¤lamaktır.

Akademik ‹lahiyat Bölümü mezunları Üniversitelere, Araflt›rma
Merkezlerine, Enstitülere ve Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›’na vs. istihdam
edilirler. Bölüm üç anabilim dalına ayr›lm›fltır. Mevcut sistemde ‹lahi-
yat Fakültelerinde sadece ka¤ıt üstünde kalan bir uzmanlaflma yerine
gerçekçi ve daha erken bir dönem de uzmanlaflma modeli öngörmekte-
dir. Bu uzmanlaflma ile hem ö¤retmen olarak yetiflenlerin kalitesini
arttıraca¤› gibi Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›nda görev almak için yetiflenle-
rin de uzman ilahiyatçılar olacaktır. Aynı zamanda akademik çal›flma
yapmak isteyen ilahiyat ö¤rencileri erken yıllardan (2. Sınıftan 3’e ge-
çerken) itibaren istedi¤i alana yönlendirilmifl olacaklardır. Özellikle
Akademik ‹lahiyat bölümünde uzmanlaflmak isteyen ilahiyat ö¤rencile-
rinin 4. sınıfta yapılacak olan staj uygulamasının bir dönemini yurtd›-
fl›ndaki bir üniversiten e¤itim ve ö¤retim almasının imkanları sa¤lan-
malıdır.

Sonuç ve Öneriler

Yapılan gözlem ve de¤erlendirmeler neticesinde Türkiye’de ‹lahi-
yat fakültelerinde uzmanlaflmaya dayanmayan tek tip ilahiyatçı mezun
eden müfredat uyguland›¤› görülmüfltür. ‹lahiyat Fakültelerinin içinde
bulundu¤u sorunlar tart›fl›lmaz ve rasyonel tedbirler alınmad›¤› takdir-
de yüksek din ö¤retiminin yapıld›¤› üniversal akademik bir kurum ol-
maktan çıkma tehlikesi ile karfl› karfl›ya bırakılacaktır.

Türkiye’de din hizmetlerini yerine getiren personel alımlarında
(imam-hatip, kuran kursu ö¤reticili¤i, müezzin-kayyım vs.) lisans me-
zuniyet flartının aranmaması din hizmetlerinin kalitesinde ciddi sorunla-
ra neden olmaktadır. Ayrıca, açıkö¤retim önlisans ilahiyat mezunlarının
DGS ile geçiflleri sadece örgün ‹lahiyat fakültelerine olmalıdır. Sadece
befl ilimizde ‹lahiyat fakültesinin olmad›¤› düflünüldü¤ünde uzaktan
e¤itim yoluyla lisans tamamlama e¤itimi (‹L‹TAM) kaldırılmalıdır.

‹lahiyat fakültelerinin tek tip ilahiyatçı yetifltiren müfredatı gözden
geçirilmeli ve uzmanlık alanlarına göre yeniden yapılandırılmalıdır.
Çünkü ‹lahiyat Fakültelerinde müfredat ile programların uyuflmad›¤›
görülmektedir. Uzmanlık alanlarına ayrılmasında sadece istihdam alan-

‹slâm Medeniyetinin Yap› Tafllar› IV I 573



ları de¤il ihtisas alanları da göz önünde bulundurulmak zorundadır. Bu
bölümler; Din Hizmetleri Bölümü, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Alan
Ö¤retmenli¤i Bölümü ve Akademik ‹lahiyat Bölümü fleklinde
yapılandırılabilir.

Bütün ‹lahiyat fakültelerinin isimlerinin ‹slâmî ‹limler Fakültesi’ne
dönüfltürülmesi do¤ru de¤ildir ancak fakültenin müfredatına göre ‹slâ-
mî ‹limler Fakültesi olmasında bir sakınca yoktur. Ayrıca, uluslararası
alanda en baflar›lı üniversitelerimiz olan ODTÜ ve Bo¤aziçi üniversite-
lerine Teoloji Fakültesi kurulabilir. Ayrıca, isimlendirme konusunda
‹mam-Hatip liselerinin sadece imam-hatip yetifltirmedi¤i göz önüne
alınd›¤›nda uzmanlık alanlarına göre ‹lahiyata ö¤renci yetifltiren ‹lahi-
yat liselerine dönüfltürülebilir.

Sadece Arapçaya a¤›rl›k verilip batı diline yabancılaflmak kadar
batı dillerine afl›r› önem verip Arapçayı ihmal etmek de yanl›fltır. ‹lahi-
yat Fakültelerinin hazırlık kısımlarında sadece Arapça e¤itimi tek bafl›-
na yeterli olmamakta batı dillerinin de ö¤renilmesi teflvik edilmelidir.
Özellikle temel islam bilimlerinde uzmanlaflacak ilahiyatçıların hakim
oldu¤u bir dil haline getirilmelidir. Ayrıca ‹lahiyat ö¤rencilerinin yurt
d›fl› ö¤renci de¤iflim programlarından daha fazla yararlanmaları sa¤lan-
malıdır.

Fakültelerde derslerin iflleniflinde niteliksel bir tarz uygulanmalı ve
bu bak›fl açısı sınavlarda, ödevlerde ve tezlerde aranmalıdır. Artan ö¤-
renci sayıları ölçme araçlarından çoktan seçmeli test fleklinde sınavları
teflvik etmektedir. Fakat burada faydalı olan de¤il de¤erli olan tercih
edilerek, klasik ölçme araçları kullanılmalıdır.

Geçmifl yıllarda ‹lahiyat Fakültesi ö¤renci alımlarında ayrılan kon-
tenjan da¤ılımlarına bakıld›¤›nda bir e¤itim felsefemizin ve istikrarın
olmad›¤› görülmektedir. Ayrıca mevcut siyasi yapıya göre artt›¤› ya da
azald›¤› da görülmektedir. Nasıl ki, 1930’lu yıllarda ‹stanbul Darülfü-
nun ‹lahiyat’ın kapanmasında, 1949’da Ankara ‹lahiyat Fakültesinin
açılmasında, sosyo-kültürel beklentilerin yanında siyaset kurumunun is-
tekleri yön vermiflse 1980 askeri darbesinde, 28 flubat sürecinde ve gü-
nümüzde hala yaflanmaktadır. Bir zamanlar Türkiye’de ö¤retmen ata-
malarında ihtiyaç do¤rultusunda en büyük pay sınıf ö¤retmenli¤ine ay-
r›lm›fltır. Üniversiteye giriflte kontenjanlar ihtiyaç arz-talep dengesine
göre belirlenmedi¤i için son yıllarda bu ihtiyaç kaplanm›fltır. fiu an sınıf
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ö¤retmenli¤i atama sayısı az oldu¤undan halen sınıf ö¤retmenli¤ine de-
vam eden birçok ö¤renci ara sınıfta olmalarına ra¤men okullarına
bıraktıkları görülmüfltür. Aynı durumun yaflanmaması ve i‹siz ilahi-
yatçılar ordusu oluflturmamak için ‹lahiyat Fakültesi ö¤renci kontenjan-
larının ihtiyaca göre düzenlenmeli ve uzmanlık alanlarına göre yetifle-
cek ‹lahiyat müfredatı yeniden yapılandırılmalıdır.

MEB’de 4+4+4 e¤itim modelinin gelmesiyle birlikte okullarda seç-
meli din e¤itimi dersi sayısı art›¤›yla beraber ö¤retmen açı¤ı da ortaya
ç›km›fltır. Milli E¤itim Bakanl›¤› bu açı¤ı kapatmak için ücretli Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi ö¤retmen alımını art›rm›fl, ‹l ve ‹lçe müftülük-
lerinde görevli imam-hatip ve kuran kursu ö¤reticilerinin bu derse gire-
bilmeleri yönünde kolaylıklar sa¤lanm›fltır. Hatta bu do¤rultuda Sakar-
ya Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi uzaktan e¤itim yoluyla bir dönemde
Milli E¤itim Bakanl›¤›nda seçmeli din e¤itim derslerine girebilmek için
sertifika programı açm›fltır. Ancak bu plansız ve karmafl›k çözüm aray›-
fl› sadece günlük sorunları gidermekle kalm›fl uzun vadede yeni sorun-
lara neden olmufl ve verilen e¤itimin kalitesi sorgulanır hale gelmifltir.
Bu sorunların çözülmesi ve kalite art›¤›nın sa¤lanması amaç sayıyı (ni-
celifli) artırmaya yönelik olmamalı; kaliteyi (niteli¤i) artırmak hedefiy-
le fakülte kontenjanları belirlenirken Milli E¤itim Bakanl›¤› ve Diyanet
‹flleri Baflkanl›¤›nın ihtiyaçları do¤rultusunda görüfllerine baflvurul-
malıdır.

Son yıllarda artan ‹lahiyat Fakültesi ö¤renci kontenjanları hem ye-
tiflen ilahiyatçıların yeterli donanıma sahip olmamalarına hem de fakül-
tede verilen derslerin kalitesinde bir düflüfle neden olmufltur. Özellikle
sınıfların kalabalıklaflması ö¤retim elemanlarının ders yükünün art-
masına, ö¤retim elemanlarının dersin müfredatını yetifltirememesine,
ö¤rencilerin derslere yeterince katılmamasına hatta ö¤rencilere rehber-
lik faaliyetlerinin azalmasıyla ö¤retim elemanlarının ö¤rencileri
yakından tanımasına mani oldu¤u görülmüfltür. Kalabalıklaflan sınıflar-
da ders ifllemek büyük bir sorun haline gelmifltir. Yapılan sınavlar,
hazırlanan ödevler ve bitirme tezlerinin kalitesinin düfltü¤ü yönünde ö¤-
retim elemanlarının serzenifllerinde artıfl yaflanmaktadır. Mevcut sistem
ö¤rencileri araflt›rma yapmaya yöneltmekten uzak oldu¤u için ezberci
bir yaklafl›mı benimsemesine neden olmaktadır. Milli E¤itim Bakanl›-
¤›nda seçmeli din e¤itimi dersi için ö¤retmen açı¤ını kapatma çareleri-
nin benzeri Fakültelere ö¤retim elemanı alımlarında da yaflanmaktadır.
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Bu do¤rultuda her fakültede ö¤retim elemanı ihtiyacını gidermek için
ö¤retim elemanı ihtiyacını ö¤retim görevlisi, okutmanlarla gidermeye
çal›flm›fl ve ÖYP (Ö¤retim Üyesi Yetifltirme Programı) araflt›rma görev-
lili¤i alımlarında en fazla kontenjan ‹lahiyat Fakültesi mezunlarına ay-
r›lm›fltır.

‹lahiyat Fakültelerinin müfredatının yeniden yapılandırılmasında
program ‹lahiyat fakültelerinin akademik kurulları tarafından hazırlan-
malı ve üniversite senatosunca kabul edildikten sonra yürürlü¤e girme-
lidir. Bu konuda fakültelerin özerk bir yapıda hareket etmeleri sa¤lan-
malı, YÖK’ün tepeden inmeci, vesayetçi ve “ben yaptım oldu” anlay›-
fl›na uygun hareket tarzının önü kesilmelidir.
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7 OTURUM: MÜZAKERE

AR. GÖR. AYfiENUR ERKEN

ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹
‹SLÂM  FELSEFES‹ ANAB‹L‹M DALI

Öncelikle tebli¤lerini sunan arkadafllara teflekkür ediyorum. Önem-
li mevzularda araflt›rmalar yaparak bizleri aydınlattılar. Hepinizin takdir
edece¤i gibi bu tebli¤lerin kıymeti hakkında çok fley söylenebilir. Fakat
ben müzakereci olarak zamanı daha çok elefltirilere ayırmak istiyorum.
Müzakere edece¤im ilk üç tebli¤ içinde ortak söyleyebilece¤im bir fley
var. O da tebli¤lerdeki tutum çok olumlayıcı bir tutum olması. Özellik-
le akademik çal›flmaların var olanı meflrulaflt›rmak ve onaylamak yeri-
ne bir elefltiri barındırması gerekti¤ini düflünüyorum. Yoksa var olandan
daha iyisini ulaflmak pekte mümkün olmayabilirdi. Dolayısıyla tebli¤le-
ri sunan arkadafllarımızın konuları daha elefltirel açıdan ele almaları da-
ha uygun olurdu diye düflünüyorum. ‹lk olarak Abdülkadir SYLKA ar-
kadaflımızın “Osmanlı Döneminden Günümüze Kosova’da Din E¤iti-
mi” adlı tebli¤ini de¤erlendirmek istiyorum. Öncelikle kendisini bu
araflt›rmasından dolayı teflekkür ediyoruz. Kosova’da ‹slâm dini e¤iti-
minin tarihsel süreci ve mevcut durumuna dair genel bir fikir edinme-
mizi sa¤ladı. Metnin bafll›¤›ndan ba¤lamak istiyorum. Metinin bafll›¤›
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Osmanlı’dan Günümüze Kosova’da Din E¤itimi. Dolayısıyla çok
aslında uzun bir tarihsel süreci ele alıyor ve çok daha detaylı bir tebli¤i
gerektirir. Fakat yani dolayısıyla daha sınırlı bir konu alınabilirdi. Aynı
zamanda Kosova’da ‹slâm dini e¤itimi diye bilirdik. Çünkü daha çok ‹s-
lâm dini e¤itiminden bahsediliyor metnin içeri¤inde. Ayrıca Kosova’da
din e¤itiminden bahsederken özellikle de son dönemlerde dünyanın bir-
çok bölgesinde oldu¤u gibi Balkanlarda da artan körfez ülkelerinin des-
tekledi¤i çeflitli akımların etkisi göz önünde bulundurulmalı diye düflü-
nüyorum. Yugoslavya döneminde Arap ülkeleriyle ö¤renci de¤iflimleri
yap›lm›fl ve ayrıca Mısır’a din e¤itimi için giden ö¤renciler her zaman
olmufltur. Dolayısıyla Kosova’daki din e¤itiminin sadece Osmanlı ve
Türkiye ile iliflkilendirmeye biliriz. Bunu arkadaflımız tabi daha detaylı
anlatabilir bize. Yine tebli¤de yer alan kayna¤› yakut detayları merak
uyandıran bazı ifadeler var. Mesela pek çok Arnavut âlimin Türkiye ve
fiam’a göz etti¤i bilgisi verildi. Büyük ihtimalle savafl sırasında göç
edildi. Bu âlimlerden en azından birkaç örnek metinde yer alabilirdi.
Yahut bununla ilgili kaynaklar. Tebli¤inde Kosova’da savafltan sonra
Türk Üniversitelerine gelen ö¤renci sayısının da artmıfl oldu¤u belirtili-
yor. Bu bilgi bazı soruları ortaya çıkarıyor. di¤er ‹slâm ülkelerine giden-
lerden daha çok sayıda ö¤rencinin Türk Üniversitelerine geldi¤i söyle-
nebilir mi? Bu bilgi tabi bazı istatistiksel veriler gerektiriyor. Sayıda
artıfl olmufl olabilir ama özellikte de e¤itimin Arapça olmamasından do-
layı Türkiye’de farklı bir din veya farklı bir dini e¤itim almak isteyen
kifliler baflka ülkeleri tercih ediyor olabilirler. Hani bununla ilgili de biz-
de ikna olmamız gerekiyor sanırım. Yine Kosova’da din e¤itimi ttart›fl-
malarında dikkat çekilmesi gereken bir husus var. Bu da resmi yahut si-
vil hangi merciler tarafından bu e¤itimin üyeliflin verildi¤i meselesi.
Çünkü fluanda Kosova da ‹slâm birli¤i metinlerde geçen Kosova ‹slâm
birli¤i var. Ve bu birli¤in nihayet statüsü belirlenmifl de¤il. Bu kurum
flu anda ne bir resmi kurum ne de sivil yapı. Kurumun konumuyla ilgi-
li ya sayılarda hazırlık aflamasındadır. Fakat nihai karar verilmemifl.
Dolayısıyla devlet ile dini kurumların iliflkileri ve Kosova ‹slâm birli¤i-
nin din e¤imindeki rolü üzerinde durulması önemliydi bu tebli¤de. Di-
ni e¤itim kurumları Kosova ‹slâm birli¤inin bu statüsünden nasıl etkile-
niyor. Yani ben do¤rusu bu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Ya-
ni orada ba¤›ms›z bir din e¤itimi mi var, yoksa hani devletin yürüttü¤ü
bir din e¤itimi mi var? Yani Kosova ‹slâm birli¤i bu konuda hani her-

580 I Ö¤renci Sempozyumu



kesi kapsayabilen bir birlik mi? Bu sorunun cevabı da tebli¤in konusu
ile do¤rudan ilgili olurdu diye düflünüyorum. Aynı zamanda Kosova’da
idari yapının din ve dindarları iliflkin tutumu hala sorunlu. Kosova’da
‹slâm dininin kamudaki görünürlü¤ü din dersi, dini e¤itime dair ttart›fl-
malar devam ediyor. Mesela fluanda baflörtülü olan kifliler Kosova’da
kamu kurumlarında çal›flamıyorlar büyük ihtimalle. Bu kanuni bir daya-
na¤ı olmamasına ra¤men uygulanıyor. Dolayısıyla Kosova’da görece
devam eden özgürlüklerin yanında dini e¤itim konusunda ve dindar bir
vatandafl olarak yaflamak için ideal bir ortam var mı? Yani Kosova’nın
%95’nin Müslüman oldu¤unu biliyoruz. Fakat böyle bir ülkede hani din
ne kadar özgür yaflanıyor ve devlet bunun hani e¤itimini ne flekilde uy-
guluyor. Bu problemler çerçevesinde din e¤itimi tart›fl›labilirdi. Biz za-
ten bir Türk olarak Balkanlara duydu¤umuz sempati her fleye olumlu
olarak de¤erlendirmemiz için yeterli bir motivasyon sa¤lıyor bize. Do-
layısıyla o topraklara imrenen arkadaflların daha ziyade çözümlenmesi
gereken meselelerden bize bahsetmeleri lazım ki hani her fley iyi ise za-
ten yapılacak bir fley yoktur.

Ben ikinci olarak da fiüheda arkadaflımızın Aliya ‹zzetbegoviç’e
göre “Orta Yol” Kavramı ve Bunun ‹slâm Felsefesine Etkisi adlı tebli-
¤i hakkında birkaç fley söyleyece¤im. Tebli¤ ile Aliya’yı yeniden
hatırlam›fl ve nasıl düflünce dünyası önerdi¤ini ve nasıl bir düflünce dün-
yası hayali kurdu¤unu görmüfl olduk. bafll›¤›ndan hareketle, tebli¤ ile il-
gili bazı önerilerim olacak. bafll›kta flimdi üç tane kavram var. Biri Ali-
ya ‹zzegetbegoviç, iki orta yol, üç ‹slâm felsefesi. Ayrıca Aliya’nın ‹s-
lâm felsefesine etkisi oldu¤uyla ilgili bir iddia var. Dolayısıyla biz me-
tinde bunların hepsini referanslarını görmek istiyoruz. Öncelikle Ali-
ya’nın tanıtımı ile ilgili hani siyasi yolculu¤undan ve tarihsel süreçten
bahseden bir tanıtım yapılıyor. Fakat metin tamamen hani felsefe orta
yol ile ilgili oldu¤u için belki onun fikirleriyle ilgili bir tanıtım yapıla-
bilirdi. Hani kimlerden etkilendi, hangi düflünce nasıl, nereden aldın di-
ye. ‹kinci olarak Orta Yol kavramını ele aldı arkadaflımız. Orta Yol de-
yince felsefe sözcü¤ünde ilk akla gelen isim Aristoteles. Dolayısıyla
Orta Yol kavramının ‹slâm öncesinde de izi sürülebilir. Hani Kur’an ve
hadisten baflladık ama hani Aristoteles’in Orta Yolla ilgili tutumu belli-
dir. Yine ‹slâm literatüründe Orta Yolun adalet kelimesiyle aynı kökten
gelen itidal kavramını karfl›tı olarak kullanıld›¤›nı belirtti arkadaflımız.
Peygamberimizin orta bir tutum izlemesi tavsiyesinden bahsetti. Peki,
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bu Orta Yol neye tekabül ediyor. Nasıl bir düflünüfl ve yaflay›fl gerekti-
riyor. Metinde Orta Yol ahlak felsefesinde geçen klasik tabiriyle ifrat ve
tefritten uzak bir Orta Yolu tutmak olarak el alınıyor. Bu tanımdan ha-
reket edildi¤inde dahi Orta Yoldan kastedileni bilmek için ifrat ve tefri-
tin ne oldu¤unu bilememiz gerekiyor. Dini, felsefe, yahu sosyolojik yü-
zenlerde dolayısıyla Orta Yol farklı anlamlara gelebilir. Mesela siyasi
olarak -bilmem ne kadar uygun olacak- verirsek hani çok partili bir sis-
tem var diyelim hani tek partili bir sistem. Birine ifrat, birine tefrit der-
sek Orta Yol bunun ortası mı olur? Dolayısıyla her ne iki fley olursa ol-
sun bunun Orta Yolu tutmanın ‹slâmî oldu¤unu herhalde burada ileri sü-
remeyiz. Dolayısıyla bu konunun daha iyi bir flekilde detaylandırılması
gerekiyor. ‹tidal, hakikat ve do¤ru iyi olana iliflkisi bakımından anlam
kazanır diye düflünüyorum ben. de¤er türlü Orta Yolu tutturmak hani ‹s-
lâm’ın vasat, ortalama ne öyle ne de böyle insanlar üretmek istedi¤ini de
söylemifl olabilir. Böyle bir yanl›fl anlaflmaya yol açmıfl olabilir. Yine
üçüncü kavram ‹slâm felsefesi. Aliya’nın Orta Yolun ‹slâm felsefesine
etkisi. Burada ‹slâm felsefesinin neye tekabül etti¤i de önemli. Çünkü
bu konuda da bir uzlafl› yok. fiüheda arkadaflımız ‹slâm felsefesiyle il-
gili günümüz ‹slâm felsefesini kastediyorsa ki herhalde Aliya’nın etki-
sine göre ancak bu olabilir. Hani bunu tercih etmek yerine bize belirt-
mesi gerekir. Metnin bütünden anlafl›lan Aliya’nın ‹slâm felsefesine et-
kisinden çok yani ‹slâm felsefi gelene¤i düflüncesininAliya’ya etkisi
olabilir. Aliya’nın eserinde kulland›¤› Orta Yol kavramına gelince eser-
de Orta Yoldan kastı ne oldu¤unu açıkça ortaya koyuyor. Yani konu
Aliya’ya geldi¤inde konu zaten Orta Yolu kastetti¤ini ve bize nasıl bir
düflünce önerdi¤ini bize orada söylüyor. Arkadaflım bunu bize detay-
larıyla anlatıyor. Materyalist ve maneviyatçı olarak isimlendirdi¤i ve iki
uç olarak gördü¤ü yaklafl›mların ortası olarak tanımlıyor. Fakat Ali-
ya’nın bir devlet baflkanı, bir komutan, bir fikir adamı ve ‹slâm’ı kendi
topraklarında kaybolmaması için cihad eden bir lider oldu¤unu kabul
edersek onun tutumuna Orta Yol adı vermeyenlerde olabilir. Netice ola-
rak tebli¤ ça¤dafl Müslüman bir düflünür olarak Aliya’da Orta Yol flek-
linde sınırlanabilirdi diye düflünüyorum.

Üçüncü olarak da Büflra isimli arkadaflımın Daru’l-Fünun ‹lahiyat
Fakültesinin Özgünlü¤ü konusu. di¤er arkadaflımızda zaten ilahiyattan
bahsetti. Ben bu müzakerede aslında metinle ilgili çok bir fley söyleme-
yece¤im. Zaten detaylı olarak da konufluldu. Fakat üç kiflinin bu konuy-
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la ilgili yorumlarını okuyaca¤›m. Yani onlar benim yerime müzakere et-
mifl gibiler zaten. Bu online olarak TBMM tutanaklarından da ulaflabi-
lece¤imiz fleyler bunlar. 1947 CHP kurultayı var ve burada öncelikle
Hamdullah Suphi Tanrıöver’in kendisi entelektüel ve inkılâplar yanı
politikacı. O flöyle söylüyor: “Biz acaba tabiplik ve ordumuz için yapt›-
¤›mız ıslahatın din teflkilatımız için yapsaydık meyvelerini almaz
mıydık? Mutlaka alırdık. Avrupa’nın eski Üniversitelerini ele alalım.
Son olanından bafllayarak ki sekiz asırlık bir tarihe maliktir. Harvard,
Oxford, Almanya’da Heidelberg Üniversiteleri evvelce birer medrese,
din e¤itim kurumuydu. Bu medreseler ıslahatta bugünkü üniversiteler
halini aldılar. Bizim tarihimizde de bu medreselerin ıslahı yoluna giril-
seydi dokuz asırlık üniversitemiz var diye övünebilirdik. Ta Alpars-
lan’dan bafllayarak üniversitelerimiz istihale ede ede, geliflme göstere
göstere son zaman kadar ilmi hareketleri takip edebilseydi bugün bu
mümkün olacaktı. Hâlbuki biz medreseleri kapattık, imam hatip mek-
tepleri kapattık. Dolayısıyla burada Hamdullah Suphi Tanrıöver e¤itim-
de yeni ve özgün denemeler yerine ıslahatın daha iyi bir tercih oldu¤u-
nu dünyanın en iyi üniversitelerinden hareketle söylüyor. Ve bir öz elefl-
tiri yapıyor. Mesela biz bunu yaptık ama do¤rumuydu diye soruyor.
‹kinci olarak yine meclis tutanaklarında yer alan bir kayıtta demin arka-
daflımızın da bahsetti¤i ‹smail Hakkı BALTACIO⁄LU’nun bir konufl-
ması var. O da “bir ilahiyat fakültesi kurulmasından maksat bütün ma-
nasıyla ilim haysiyeti ve ilim karakteri tafl›yan bir fakülte meydana ge-
tirmek. Bu arada bu konuflma Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi’nin
Kurulufl kanunuyla ilgili bir konuflma. Öylesine bir fakülte ki di¤er fa-
kültelerden hiçbir suretle ayrılı¤ı olamayacak, bizim istedi¤imiz ‹slâm
‹lahiyat Fakültesi olacaktır. Ama medrese de¤il ilmi karakter tafl›yan bir
fakülte. ‹slâm dinini, ‹slâm mezheplerini ilmi süratle tektik edecek bir
fakülte. Tabi tabiri mazur görülsün Türkiye’nin mahalli ihtiyaçlarını
unutup da bilmem nasıl mücerret bir spekülasyon zihniyetiyle sosyolo-
ji, metafizik içine batıp, ‹slâm dini bilgilerini prensip d›fl›na bırakırsa
maksat hasıl olmaz. ‹lahiyat Fakültesi ‹slâmîyatı bütün olarak tetkik et-
mekle beraber metotlarında meselelerini müspet ilime dayanmalıdır. Bu
‹lahiyat Fakültesi ikinci defa Türkiye’de açılıyor. ‹lk defa ‹stanbul Üni-
versitesinde kurulmufltur. Daru’l-Funun’dan bahsediyor. O ‹lahiyat Fa-
kültesinde benimde mensubiyetim vardı diyor ‹smail Hakkı BALTACI-
O⁄LU. Onu bir nevi sosyoloji fakültesi yaptık diye kendini elefltiriyor.
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Fakat burada yeni fakültede ‹slâmî bilgiler esas sosyolojik bilgiler
yardımcı olacaktır” diyor. ‹smail BALTACIO⁄LU bu konuflmada yö-
netmenli¤inde bulunmufl oldu¤u Daru’l-Funun‹lahiyat Fakültesinin
aslında ideal bir fakülte olmad›¤›nı ve bu fakülteye dair yapılan hataları
dile getiriyor. Bu konuflmaları göz önünde bulundurarak ‹smail KARA
bir metin yazıyor ve flöyle diyor: “Türkiye’de ilahiyat e¤itiminin tarihi
ve muhtevasının yerinde ve gerekti¤i gibi ele alınıp tart›fl›labilmesi için
ilahiyat e¤itiminin sadece e¤itimle alakalı ve sınırlı teknik bir mesele ol-
mad›¤›ndan hareket etmelidir. ‹lahiyat e¤itimi müstakil bir hadise de¤il
önemli bir hadisedir. Türkiye ile ‹slâmîyet arasındaki ontolojik ba¤,
Türk modernleflmesinin dinle irtibatları, din-devlet iliflkileri, nihayet
cumhuriyet devri laiklik politikaları gibi daha üst bafll›klar tart›fl›lmadan
ilahiyat e¤itimi yeterince tart›fl›lmayacaktır. Bunları göz önüne bulun-
durarak tebli¤in aslında bambaflka kurgulara elveriflli bir içeri¤e sahip
oldu¤u anlafl›lıyor. Tabii ki bunlar bir meseleyi farklı okuma biçimleri.
Büflra D‹K‹C‹ metninde önemli kaynaklardan yararlanarak bir bak›fl
açısı gelifltirmifl. Fakat farklı ideaları da hesaba katarak kurgulanırsa da-
ha güçlü olabilir diye düflünüyorum. Bunları bu nedenle hatırlatma ge-
re¤i duydum. Yeniden tebli¤lerini sunan tüm arkadafllarımıza ve sem-
pozyumda eme¤i geçen herkese teflekkür ediyorum. Sa¤ olun.

Mahmut Yusuf MAH‹TAPO⁄LU

Ayflenur ERKEN’e teflekkür ediyoruz. fiimdi ikinci müzakereci
Mualla ERDEM, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ‹slâmî ‹limler Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Araflt›rma Görevlisi. Buyurun.
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AR. GÖR. MUALLA ERDEM

YILDIRIM BEYAZIT ÜN‹VERS‹TES‹ ‹SLÂMÎ ‹L‹MLER FAKÜLTES‹
FELSEFE VE D‹N B‹L‹MLER‹ ABD ARAfiTIRMA GÖREVL‹S‹

Kıymetli hocalarım, saygıde¤er arkadafllar. Hepinizi saygıyla se-
lamlıyorum. ‹LAMER’in düzenledi¤i bu sempozyumda son oturumda,
son üç tebli¤in müzakeresi bize düflmüfl oldu. Öncelikle tebli¤i sunan
arkadafllarımıza bu güzel çal›flmalarından dolayı teflekkür ederek ba¤la-
mak istiyorum. ‹lk tebli¤le alakalı söyleyeceklerime gelince Kur’an
kurslarıyla alakalı olan bu tebli¤imizde sadece girifl ve sonuç bölümleri
bulunmaktadır. Asıl konuya geçti¤imizde uygun bir bafll›k kullanılması
yerinde olacaktır. Girifl bölümünde tebli¤in konusu ve amacı dile geti-
rilmemifl buda sonuç bölümünde yans›m›fl, sonuç bölümü yetersiz kal-
m›fltır. Kur’an kursu tarihçesi ve programları anlatıldıktan sonra eski ve
yeni programlar üzerinde yorumlar yapılıp, karfl›lafltırmalar, eksikler ya
da fazlalıklar söylenebilir. Bu da tebli¤e özgün bir nokta katabilirdi, öz-
günlefltirebilirdi. Tebli¤i dinlerken, makaleyi okurken bilime katkısı ne-
dir? Bütün makalelere ve tebli¤e bakarken böyle bakıyorum ben. Bili-
me katkısı nedir? Hani olan bilgiler d›fl›nda biz yeni ne koyduk üzerine.
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Bu bak›fl açısıyla bir kez daha de¤erlendirme yaparsak daha faydalı ol-
du¤una inanıyorum.

‹kinci tebli¤imize geldi¤imizde Tayland’ın Patani Eyalertindeki
Pondok Okulları. Bu din e¤itimi adına bir katkı oldu¤unu düflünüyorum
bu çal›flmanın. Ancak tebli¤de girifl bölümü yine yok ve biz niçin Pon-
dok Okullarını ö¤reniyoruz. Kur’an kursunu ö¤retmekten ya da hani bi-
zim için belki Pondok farklı bir yer, farklı bir okul ama yani Kur’an kur-
su desek adına ö¤rendi¤imizde elimize ne geçiyor? Pondok okullarını
ö¤renmek dedi¤im gibi bilgi kazand›rm›fl oldu. Ancak girifl bölümünde
niçin Pondok okulları, sonuç bölümünde biz neler elde ettik kısımlarının
biraz yetersiz kald›¤›nı gördüm. Ben açıkçası bu okulları okurken med-
reselere benzedi¤ini, gerek müderris diyece¤im tam söylenmeyece¤im
adını. Ya da muid dedi¤imiz görevlilerin oldu¤u fleklinde ya da iflte fla-
fak vaktinin sabah namazıyla ba¤laması vs. gibi noktalarda medreselere
çok benzettim. Sonuç bölümünde ‹slâmî geleneksel e¤itim kurumlarıyla
alakalı bu benzerliklere dair bir yorum görmek istedim için do¤rusu.
Ama tabii ki Pondok okullarını ö¤renmek bizim için güzel oldu. Arka-
daflımıza teflekkür ediyorum.

Son olarak ‹lahiyat programları ile ilgili metinde son dönemlerde
çok tart›fl›lan felsefe dersleri ve bununla birlikte birçok ‹lahiyat Fakül-
telerin isimleri, programları, ö¤renci sayıları vs hepsinin üzerine durul-
mufl. Yeni dönemde din kültürünün kalkmasıyla alakalı bir fleye rastla-
yamadık bu da de¤erlendirilebilir. Bununla beraber birkaç düzeltme
yapmak istiyorum. Makalede sayın ‹lbey DÖLEK öneriler sunarken ‹s-
lâm felsefe tarihi dersinin 3.sınıfta de¤il de ya da din felsefesi dersinin
4.sınıfta de¤il de daha önceki dönemlerde açıklanması gerekti¤ini söy-
lemifl. Yalnız bu ‹lahiyat Fakülteleri arasında farklar var. Ankara Üni-
versitesi mezunu biri olarak okurken 2.sınıfta okudum ben diye
hatırlayıp programa bakma gereksinimi duydum. Ankara ‹lahiyat Fa-
kültesinin hem hazırlık hem hazırlıksız dönemlerinde zaten felsefe tari-
hi dersi 2.sınıfta yer almaktadır. Aynı zamanda Selçuk’u merak edip
acaba anda hani ne zaman verilir diye bakt›¤›mda Selçuk ‹lahiyat Fakül-
tesinde yine 2.hazırlıksız bölümünün 2.sınıfında bafllad›¤›nı gördüm.
Yine din felsefesi dersinin Ankara ‹lahiyatta 3.sınıfta altıncı yarıyılda
verildi¤i görülmektedir. Belki buraya di¤er ilahiyat fakültelerinin de
Ankara ‹lahiyattaki gibi olmasını tercih ediyorum gibi bir ifade olması
daha do¤ru bir bilgi olabilir. Bununla alakalı yine tebli¤de geçen ‹lahi-
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yat Fakültelerinin Batıdaki Teoloji Fakültelerinde oldu¤u gibi sekular
bir kurum olmayı baflaramad›¤› bilgisine yer vermifltir. Süre yeterli ol-
mad›¤› için belki detaylı anlatamadı sayın ‹lbey Bey. Burada din ve se-
küler e¤itim kavramlarının birlikle kullanılmasının biraz anlam karga-
flasına sebep oldu¤unu düflünüyorum. Din ve sekülerkelimelerinin yan
yana kullanılması aynı anda bir kurumda bulunmasının mümkün olma-
d›¤› gözükmektedir. Burada maksadımız ‹lahiyat Fakültelerinde farklı
dinlerin e¤itimine yeterince yer verilmediyse hani bunu herhalde farklı
bir flekilde ifade etmek gerekir. Örnek verilen batıdaki üniversitelere da-
ir onların sekular olmayı baflard›¤›na ama bizim baflaramad›¤›mıza dair
yorumuna gelince de benimde araflt›rmalarıma göre batıdaki birçok ‹la-
hiyat Fakültesinde yani teoloji anlamında tabi orada isimler de¤ifliyor.
Bizzat ‹ncil’in okutuldu¤u ya da ‹ncil tarihinin okutuldu¤u çok fakülte
bulunmaktadır. Zaten kendisi de tebli¤inde ya da makalesinde yazd›¤›-
na göre iflte Almanya’daki Göttingen Üniversitesi’nin Protestan ‹lahiyat
Fakültesi oldu¤u hatta Protestan kilisesini üye olmayanların bu ‹lahiyat-
ta okuyamadıkları ya da aynı flekilde Almanya’da Kassel Üniversitesi-
nin ilahiyat e¤itimini verdi¤ine dair bilgiler yer almaktadır. Bunlarda bi-
ze bu üniversitelerin sekülerolamad›¤›nı ya da olmayı baflaramad›¤›nı
gösterir gibi geliyor. Son olarak aslında bunu söylemeyecektim ama
tebli¤inde de¤inince söylemeden geçemeyece¤im. Tek tip ilahiyatçı mı
yetifliyor burada tabi yani bu yorum. Herkes farklı düflünebilir. Bu ko-
nuya kesinlikle katılmad›¤›mı, tek tip ilahiyatçı yetiflmedi¤ini söylemek
istiyorum. Ankara ilahiyat mezunbiri olarak Konyailahiyattan mezun
birisiyle tan›flınca baya farklıymıflız dedi¤imi biliyorum. Dolayısıyla
hani herhalde biraz farklı ilahiyatları görme, farklı ilahiyatlardan mezun
olan insanları tanıma herhalde bu düflünceyi de¤ifltirecektir diye düflü-
nüyorum. Sabırla dinledi¤iniz için teflekkür ediyorum.

Mahmut Yusuf MAH‹TAPO⁄LU

Mualla ERDEM’e teflekkür ediyoruz. Saygıde¤er hocalarım,
kıymetli misafirler, de¤erli tebli¤ciler ve müzakereciler hepinize çok te-
flekkür ediyorum. Son oturumumuz burada bitmifltir.
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DE⁄ERLEND‹RME KONUfiMALARI

PROF. DR. ‹SMA‹L ÇALIfiKAN

YILDIRIM BEYAZIT ÜN‹VERS‹TES‹ ‹SLÂMÎ ‹L‹MLER FAKÜLTES‹
DEKAN YARDIMCISI

Ö¤rencilerimiz yerlerini bize kaptırmak istemediler. Helal olsun.
Büyük mücadele kazlanm›fl oldular, tebrik ediyoruz. akflam saatinde he-
pinize iyi akflamlar, saygıde¤er hocalarım, de¤erli arkadafllar, sevgili
ö¤renciler. Tebli¤ sunan de¤erli arkadafllar. Güzel bir sempozyumun
sonuna gelindi. ‹ki gün boyuncagerek oturumlarda tebli¤ sunan arka-
daflları, gerekseoturum baflkanlarını ve müzakerecileri can u gönülden
tebrik ediyorum, teflekkür ediyorum ve bunlardan sonra gelen yeni teb-
li¤leri sunan arkadafllarımızdan sonra abiler ve ablalardan sonra gelecek
genç yeni nesillerin de bu arkadafllar gibi cesaret edip buraya çıkıp ho-
calarının karfl›sında tebli¤ vermelerini istiyorum, bekliyorum. Gerçek-
ten biz ço¤u zaman hep burada oturuyoruz ama ö¤rencilerimiz karfl›da
bizi dinliyordu. fiimdi onların karfl›sında biz oturduk, onları dinledik.
Baya güzel oluyormufl, iyi oluyormufl yani. Hakikaten tebli¤lerin ta-
mamını dinleyemedim, birço¤unu dinledim. Bazılarının da sempoz-
yumdan önce okuma, gözden geçirme flansım oldu. Do¤rusunu isterse-
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niz seviyeli buldu¤umu söyleyebilirim. Yani arkadafllar çal›flm›fllar, gü-
zel fleyler söylemifller. Bunlar için güzel fleyler buldu¤umu söyleyebili-
rim. Bu iyiye iflaret. Bu manada iyiye iflarettir. fiimdi de¤erli arkadafllar,
ilimle teknoloji birbirine bir açıdan benziyor, ya üretirsin ya satın
alırsın. Yani teknolojiyi üretmedi¤in zaman mecburen baflka yerden
satın alıyoruz. Bunu hepimiz iyi biliyoruz. fiu anda teknoloji satın alan
bir ülkeyiz. ‹lim konusu da aynı flekilde. e¤er üretirsek baflkalarına sa-
tarız, baflkalarına veririz ama üretmezsek kendimiz satın alırız ve buda
çok pahalı bir ifl. Maalesef ilim çok pahalı bir ifl. Bu arkadafllarımızın
flimdi üretim konusunda gerçekten kararlı oldu¤unu görüyoruz. Hakika-
ten ilerleyen zamanlarda teknolojiye oldu¤u kadar ilime ba¤ımlı, ilimi
satın almaya ba¤ımlı olmayaca¤›mızı düflünüyorum. O açıdan iyi bir
yola, iyi bir kapıdan girdi¤imizi de düflünüyorum. Gerek ‹S‹LAY
Vakfı’na gerek ‹LAMER’e gerekse bunlara katkıda olan di¤er kurum
ve kiflilerin hepsine teflekkür ediyoruz hakikaten. Bunun devamını de
diliyoruz. Baflka kurumlarında böyle yapmalarını diliyoruz. Zira sadece
Ankara ‹lahiyat’tan de¤il, buraya Ankara ‹lahiyat’ın d›fl›nda, birçok ila-
hiyat fakültesinden ö¤rencilerimiz geldi. fiunu anladık ki baflka fakülte-
lerde, baflka flehirlerde de aynı fleyler yapılırsa çok daha güzel fleylerin
olaca¤›nı gördük. Bunun için onlardan da bekliyoruz. fiimdi di¤erli ar-
kadafllar, bu sempozyumun ana konusu zaten ‹slâmî ilimlerin e¤itim ö¤-
retimiydi. 38tane tebli¤ sunuldu. flöyle bir gözden geçirdim. Do¤rudan
bu konu ile ilgili olarak 21 tane tebli¤ var. Tabi di¤erleri de ilgili¤i ama
do¤rudan e¤itimle ilgili 21 tebli¤imiz var. 100’de 70 üzerinde ana ko-
nuya ba¤lı olarak güzel tebli¤ler sunulmufl oldu. Birinci tebli¤ Hz. Pey-
gamber döneminde e¤itim, ö¤retim. Yani suffa ve son tebli¤i ‹lber ar-
kadaflımızın biraz önce takdim etti¤i Türkiye’de son zamanlarda, son
altı aydır baya üzerinde tartıflt›¤›mız, konufltu¤umuz, hepimizi yakından
ilgilendiren ‹lahiyat Fakültelerinin yeni e¤itim ö¤retim programı mese-
lesiydi. Bu ikisi arasında yani bafllang›çtan son dakikaya flu ana kadar
bu arada geçen e¤itim ö¤retim tarihimizle ilgili epey bir zihni talim yap-
m›fl olduk. Bu açıdan da güzel oldu. fiimdi burada tabi arkadafllarımıza
baktıkça içimden hep flu geçti. Gelece¤in âlimleri, gelece¤in akademis-
yenleri iflte karfl›mızda oturuyor. Bu açıdan hocalara da buradan bir te-
flekkür, tebrik göndermemiz gerekir. Hakikaten gururlandık. Benim
kendi ö¤rencilerim de burada oldu. Sivas’tan gelen ö¤rencilerim mese-
la. Onları da görünce baya bir gururlandık. Bu gururun ilerleyen zaman-

‹slâm Medeniyetinin Yap› Tafllar› IV I 589



larda devam etmesini talep ediyorum. Yalnız tebli¤ sunan arkadafl-
larımızın, bu aradaki müzakereci dostlarımıza tebrik yönetmemiz gere-
kiyor. Çünkü müzakerecilerin tebli¤leri büyütmede, olgunlaflt›rmada,
gelifltirmede çok büyük katkıları vardır. Öyle olması gerekir. Bu arka-
dafllarımız tebli¤ sunan arkadafllarımız kendilerini bu konuda yap›lm›fl
olan yöneltilmifl olan elefltirileri kendileri için bir destek olarak al-
malılar. Yani beni filanflöyleelefltirdi. Bazıları böyle biraz sert oldu. Hiç
önemli de¤il, sert olsun problem de¤il. Ama önemli olan burada tebli¤
sahibi kiflilerin bunlardan ders, ö¤üt alıp kendilerini daha da gelifltirme-
ye efendim azmetmeleri gerekir. Tefsir oturumu bugün sabahleyin
yapıldı. Benim ana konum oldu¤u için tefsir oturumu gerçekten dört ta-
ne tebli¤ idi. Özellikle üç arkadaflımızgüzel tebli¤ler sundu. Yani bura-
dan flunu anlıyoruz ki sadece ‹slâmî e¤itim de¤il ‹slâm ilimlerinde e¤i-
tim meselesi de¤il di¤er ilim dallarında da tebli¤ hazırlayan ve hatta ve
hatta o tebli¤lerde görüfl, de¤erlendirme, tahlil ve tenkitlerini ortaya ko-
yan arkadafllarımız baya bu konularda baflar›lı olmaya bafllam›fllar. Ba-
flar›larını devam ettireceklerini göstermifllerdir. Efendim sonuç olarak
bu sempozyumun hakikaten bizler için gelece¤imiz açısından iyi bir
adım oldu¤unu düflünüyorum. Hazırlanmasında emek sarf eden herkese
teflekkür ediyor, kendilerini tebrik ediyorum. Ve tabi-
i ki, özellikle de buraya çıkıptebli¤ konularını sunma cesaretini, irade-
sini gösteren arkadaflları da özellikle ve hassaten gönülden tebrik ediyo-
rum. Hepimize hayırlı akflamlar.
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PROF. DR. DURMUfi ARIK

ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹
D‹NLER TAR‹H‹ ANAB‹L‹M DALI Ö⁄RET‹M ÜYES‹

Saygıde¤er hocalarım, çok kıymetli ö¤renci arkadafllarım, bu prog-
rama katılan bütün ö¤rencilerimizi kutluyorum. Programı tertip eden,
eme¤i geçen hocalarımızı, arkadafllarımızı da kutlamak istiyorum. Ben
biraz d›flarıdan koflturarak geldim. DilTarih-Co¤rafya fakültesinde bir
dersim vardı. Yetiflmeye çal›fltım. Programı da do¤rusu izleyemedim
ama programınıza baktım. Programınızda çok güzel konular vardı. Te-
mel ‹slâm bilimlerinden: mantık, felsefe, hadis yani genel olarak tasav-
vuf, Türk ‹slâm edebiyatı. Ben ilahiyat budur dedim. Ama bir iki husu-
sa vurgu yapmayı düflündüm. Acaba ben arkadafllarıma ne gibi bir me-
sajaktarabilirlim diye. Birincisi arkadafllar biz ilahiyatçılar olarak dinle-
rin özellikle de ‹slâm dininin hedefinin barıfl ve huzur temin edece¤ini
düflünüyoruz. Buna böyle inanıyoruz. Aslında bütün dinlerin hedefi
barıfl ve huzur getirmektir. Ama tam tersi yaflanan co¤rafyaya bakt›-
¤›mızda büyük olumsuzlukların yafland›¤›nı görüyorsunuz. Özellikle de
‹slâm co¤rafyasında. Bunun sebebi nedir diye düflünüyorsunuz. Do¤ru-
su tek sebebinin oldu¤unu söylemek mümkün. O da cehalettir diyoruz.
Peki, cehaletin panzehiri nedir? Cehaletin panzehiri de do¤ru bilgidir
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diyoruz. Özellikle arkadafllar ilahiyat alanında do¤ru bilginin di¤er bü-
tün alanlardaki bilgiden çok daha önemli oldu¤unun farkında olarak
okumak ve boflluklarımızı zihin boflluklarımızı doldurmamız gerekti¤i-
ne inanıyorum. Ben birkaç hususta ilahiyat arkadafllarımıza önemli va-
zifeler düfltü¤ünü hatırlatarak sözlerime son vermek istiyorum. Birinci-
si arkadaflları bu co¤rafyayı göz önünde bulundurarak, ‹slâm’ı günümüz
flartlarında daha iyi yorumlamak ve yaflan›lır bir din haline getirmek bü-
tün ilahiyatçıların sorumlulu¤undadır diye düflünüyorum. ‹kincisi sa¤-
l›klı bir din anlay›fl› gelifltirmek, ö¤renmek ve ö¤retmek. Üçüncüsü ila-
hiyatçılar olarak din hizmetlerini daha verimli hale getirmek için do-
nanımlı ilahiyatçı yetifltirmemiz gerekiyor. Bu bakımdan hepimizin so-
rumlulu¤u çok büyük. Bir de dinler tarihçisi olmam münasebetiyle bir
fleyi paylaflayım sizlerle. Kanuni Sultan Süleyman, Süleymaniye Cami
vakfiyesinde Süleymaniye Camii imamında aranacak flartları yazm›fl.
Diyor ki, ‹slâm’ın gerçe¤ini ortaya koyabilmesi için bu camide görev
yapacak imamın mukayeseli dinler ve dinler tarihini bilmesi gerekir di-
yor. Dolayısıyla aslında ilahiyatın temelinde dinler tarihi de var. Bunu
da vurgulamak istiyorum. Hepinizi kutluyorum. Programdan dolayı ho-
calarımızı da kutluyorum. Çok daha baflar›lı, çok daha mükemmel fley-
ler programlar yapabilece¤inizi gösteriyorsunuz. ‹nflallah daha güzel
programlarda gelece¤in ilahiyatçıları olarak bu alana katkı salmaya de-
vam ederseniz. Hepinize saygı ve sevgi sunuyorum. 



DOÇ. DR. ZÜLF‹KAR GÜNGÖR

ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹
TÜRK–‹SLÂM EDEB‹YATI ANAB‹L‹M DALI Ö⁄RET‹M ÜYES‹

Bismillahirrahmanirrahim.Muhterem hocalarım, de¤erli ö¤renci ar-
kadafllarım, saygıde¤er dinleyiciler. Hayırlı akflamlar diliyorum. Artık
sona geldik. Epey yorulduk, yoruldunuz. En zoru için, karfl›dan oturan-
lar yani dinleyenler yaptı. Dinlemek zor bir sanat. Aslında güzel konu-
flabilmenin yolu da dinlemekten geçiyor. Çocuk dinledi¤i için konufl-
mayı ö¤reniyor, kulafl› oldu¤u için konuflmayı ö¤reniyor. Bizde aç›l›fl
programında bulunduk. Aç›l›fltaki üç tebli¤i dinleyebildik ve sondaki üç
tebli¤i dinleyebildik. Toplamda otuz dokuz tebli¤den altısında buluna-
bildik. Tabi ki tebli¤lerle ilgili bizim müzakere yapmamız söz konusu
de¤il. Biz belki biraz daha tebli¤ sunan arkadafllara göre belli tecrübe-
lerden geçmifl kifliler olarak genel de¤erlendirmeler yapıyoruz. Ama son
oturumdaki bu Patani tebli¤i ve Potok okulları beni flöyle biraz tarihe
kendi ö¤rencilik yıllarıma döndürdü. Patani dosyası diye bu Akabe
Yayınları’ndan çıkan ‹slâm dünyasıyla ilgili dosyalar vardı. Patani dos-
yasıyla Patani’yi böyle sadece bir co¤rafya olarak ö¤renmifltik. Ama o
bölgeden gelmifl bir kardeflimizi dinlemenin ve oradaki Müslümanların
sesini buraya tafl›mıfl bir kardeflimizin sesine kulak olmanın hazzını
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duydum. Allah yolunuzu açık etsin inflallah. Kosova’dan gelen kardefli-
mi de dinlemek isterdim aslında. Bu tebli¤ler içerisinde iki tane Türki-
ye d›fl› tebli¤ var ve son yıllarda bizim Türkiye’de ‹lahiyat Fakültelerin-
de farklı co¤rafyalardan gelmifl daha fazla sayıda kardefllerimiz var. On-
ları da daha fazla devreye sokup, ‹slâm ümmetinin problemlerini
yansıtan veya çözüm yollarını ortaya koyan çal›flmalara da önümüzde-
ki yıllarda inflallah bir bafllang›ç olur diye düflünüyorum. Öyle dua edi-
yorum. Niyaz ediyorum. Böyle bir toplantıyı düzenledikleri için ‹S‹-
LAY Vakfı yöneticilerine, hem de hakikaten zamanını bu ifllere büyük
ölçüde vakfetme gayretinde olan Eyüp Bafl kardeflimize, di¤er hoca-
larımıza, arada ders verenlere de teflekkür ediyorum. Tabi ki genç arafl-
t›rmacılara da bir fleyler söylemek istiyorum. Aslında burada müzakere-
ci arkadafllarımızın belki bir kısmının ‹smail Çal›flkan hocamızın da
söyledi¤i gibi müzakereleri a¤ır gelebilir ama bu sizin flevkinizi
kırmasın. Tenkitlerle eksiklerimizi görürüz. O tenkitler bize ayna olu-
yor. Üslupta belki farklılıklar olabilirdi. O da insanların yapısıyla ala-
kalı. Ama flunu unutmayın. ‹lk defa tenkit edilen sizler de¤ilsiniz. Siz
son da olmayacaksınız. Bizlerde tenkit edildik hala ediliyoruz. Hatamızı
görüp de söylemeyen insanlardan aslında rahatsız olmamız lazım. Yani
tenkitler daha iyiye gitmek adına ciddi katkılardır. Çünkü tenkit aynı za-
manda teklifleri de gerektiren, izah eden bir durum. O noktada kabul
edin. fievkiniz kırılmasın. Bizler sizin üçüncü sınıfta, dördüncü sınıfta
veya mezun olup ö¤retmenlik Kuran kursu hocal›flı yapan, yüksek li-
sans ö¤rencisi veya doktora yapan ö¤renci seviyesinde sundu¤unuz il-
mi çal›flmaları sizi dinleyen hocalarınız olarak biz doktora sahasında her
halde ilk tebli¤i sunmak gibi bir fley yafladık. Güzel bir yolculu¤a ç›k-
m›flsınız. Bu imkânları de¤erlendirin, gelifltirin. ‹lim adamı olmak, ilim
insanı olmak kolay bir fley de¤il. ‹lim Allah’ın el-Âlim isminin tecelli-
si. Dolayısıyla ilimle edebi, ilim ile ameli, amel ile ihlâsı birlikte götü-
rüp, hem âlim hem ârif olmaya bakmak lazım. Programa bakt›¤›mızda
her programda eksikler görünebilir. Hocamız dinler tarihiyle ilgili fazla
bir fley yok dedi. Mesela edebiyat ö¤retimiyle tasavvuf ö¤retimiyle ilgi-
li direk bazı tebli¤ler yok ama böyle flekillenmifl. 1400 yıllık bir gele-
nek. Belli ölçülerde özetlenmeye çal›fl›lm›fl. Bir baflka dikkatimi çeken
fley kadınların ö¤retimiyle ilgili olan oturumun içeri¤i. Buda önemli.
Çünkü son yıllarda ilahiyat e¤itiminde bayan arkadafllarımızın, kız ö¤-
rencilerimizin sayısı artıyor. Bu ileride ö¤retim kadrosuna da yansıma-
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ya devam edecek. flöyle bir bakt›¤›mda 39 tebli¤den 24 tanesi bayan ar-
kadafllarımız tarafından, 15 tanesi erkek arkadafllarımız tarafında sunul-
mufl. Herhalde bu da bizim ilahiyat fakültelerindeki ö¤renci profilinin
bire bir yansıması diyebilece¤imiz bir fley. Bu bir güzellik, bu bir yarıfl.
Allah bu yarıflta hepimizi baflar›lı kılsın. Rızasına uygun bir flekilde
ürünler ortaya koymayı nasip etsin. Ama hiçbir zaman flunu unutma-
malıyız. Ben en iyi biliyorum dedi¤imiz anda cehalet bafllam›fltır. Her
zaman daha iyiye do¤ru bir yol almamız lazım. Müfessirlerin tefsir
yaptıktan sonra “Allahua’lamübis-savâb” ifadesini aslında her alanda
söylememiz lazım. Do¤ruyu en iyi bilen Allah’tır. Allah do¤ru ile hepi-
mizi en güzel flekilde bulufltursun. Hayırlı akflamlar diliyorum. 
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YRD. DOÇ. DR. YILDIZ KIZILABDULLAH

ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹
D‹N E⁄‹T‹M‹ ANAB‹L‹M DALI Ö⁄RET‹M ÜYES‹

Saygıde¤er hocalarım, de¤erli ö¤renci arkadafllarım, sevgili misa-
firler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bende di¤er hocalar gibi önce-
likle burada eme¤i geçen herkese teflekkür ediyorum. Özellikle de Eyüp
Hoca’ma. Hakikaten çok güzel bir ortam oldu. Her ne kadar bende di-
¤er hocalar gibi hepsine katılma fırsatı bulamadıysam da, ders yo¤unlu-
¤undan dolayı yine de bugün özellikle katılmaya çal›fltım ve dinlemeye
çal›fltım. Bana göre çok baflar›lı bir platformdu ama ben tabi e¤itimci
reflekssiyle baktım öncelikle programa. Öncelikle içerik ve flekil
açısından baktım. flekil açısından “‹slâmî ilimlerin e¤itim ve ö¤retimi”
denilince acaba dedim sadece bu temel ‹slâm bilimlerini mi konu ala-
cak. Yoksa e¤itim ve ö¤retim çok genifl bir kavram. Nasıl sunulacak?
Nasıl sunulması hedefleniyor ve hemen zihnimde sistematik bir ifllem
oluflturmaya çal›fltım. Ve sonra gördüm ki, hakikaten zaten sempozyu-
mu düzenleyenler de bu olguyu göz önünde bulundurmufllar. Hz. Pey-
gamber dönemiyle bafllatarak ilahiyat fakültelerinin bugünkü haliyle bi-
tirmifller. Bu bana göre oldukça sistemli bir seyir. Elbette eksikler var.
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Elbette her bilimi temsil etme olana¤ı olamaz. Ama yine de bir nebze-
de olsa her birinden bir parçaya de¤inilmeye çal›fl›lm›fl. Bana göre de
Zülfikar hocamın de¤indi¤i nokta çok önemliydi. En çok ihmal edilen
alan olan kadim e¤itimidir. Biz tarihte de göremiyoruz zaten. fiu anda
sayılar oldukça artıyor ve e¤itimdeki geliflmeler olumu yönde. Bu alan-
da özel bir ilgi gösterilmesi, özel bir oturum ayrılması çök özel bir fley
bana göre. Yine tebli¤lerin içeri¤inde benim dinleyebildi¤im kadarıyla.
Ö¤renci arkadafllarımız oldukça sistemli bir sunum yapmaya çal›fltılar.
Eksikleri mutlaka olacaktır. Ama ben dedi¤im gibi bir e¤itimci gözüy-
le burayı dinledi¤imde her ortamın bir ö¤renme ortamı oldu¤unu düflü-
nüyorum. Çünkü bu hem sunum yapan ö¤renci arkadafllar için hem mü-
zakere yapan arkadafllar için hem de dinleyenler için bir ö¤renme or-
tamı. Çünkü biz burada nasıl sunum yapılaca¤›nı ya da nasıl yapılama-
yaca¤›nı, nasıl müzakere yapılaca¤›nı ya da nasıl müzakere yapılama-
yaca¤›nı ö¤reniyoruz. Aynı zamanda hocamın dedi¤i gibi nasıl dinleye-
ce¤imizi de ö¤reniyoruz. Çünkü bu güne kadar hep sizler bizi dinliyor-
sunuz, elefltiriyorsunuz yeri gelince. Yani böyle ders anlatılamayaca¤›nı
veya bu tarz bir sistemin olamayaca¤›nı söylüyorsunuz. Ama hakikaten
iç bafla düfltü¤ünde bir sunum nasıl yapılır, bir konu nasıl ele alınır ve
bu karfl›daki muhataba nasıl ulaflt›rılır.Bunu hazırlamak ve bunun bir sa-
nat bir yaflantı haline dönmesi bana göre önemli bir ö¤renme sürecidir.
Bu ö¤renme süreci hakikaten yine Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakül-
tesinin bir öncülü¤ü gibi görünüyor. Yani ben baflka bir fakültede böy-
le bir programı duymadım. Bana göre bu o açıdan da güzel bir örneklik.
Çünkü biz tarih boyunca sanıyorum bir örneklik konumunda bulunduk.
Ve bu örnekli¤in devam etmesi, devam ettirilmesi, farklı platformlara
tafl›nılması oldukça onur verici bir fleydir. O bakımdan da tebrik ediyo-
rum. Arkadafllarımı hassaten tebrik ediyorum. Çünkü bu gerçektende
medeni bir cesarettir. Buraya çıkıp bir konuyu hazırlamak ve bu konu-
da bilgi sunmak hakikaten medeni cesaret isteyen bir fleydir. Çünkü bu-
rada pek çok faktör için içine giriyor. Pek çok fleyi göz önüne bulundu-
ruyorsunuz, heyecanlanabiliyorsunuz. Bilginin eksik olup olmad›¤›n-
dan emin olamıyorsunuz. Sistemli sunulup sunulmad›¤›ndan, e¤itim
metoduna kadar her fleyi göz önüne bulundurmanız gerekiyor ve bu ke-
sinlikle bir medeni cesaret. Bunun için de tebrik ediyorum ve bunun de-
vamını diliyorum. Bu ba¤lamda yani keflke daha fazla katıla bilseydim
ama dedi¤im gibi ders yükü oldukça yo¤un oldu¤u için ben ancak bu-
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gün katılabildim. O yüzden hepinizi tebrik ediyorum. Özellikle Eyüp
hocamın flahsında ‹LAMER ile ilgilenenleri tebrik ediyorum. Bu prog-
ramların daha baflka alanlarda da daha farklı flekillerde devamını diliyo-
rum. Teflekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.
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YRD. DOÇ. DR. O⁄UZHAN TAN

ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹
‹SLÂM HUKUKU ANAB‹L‹M DALI Ö⁄RET‹M ÜYES‹

Kıymetli hocalarım, de¤erli arkadafllarımız! Hepinize sevgiler,
saygılar sunuyorum. Burada teflekkür edilmesi gereken hak sahiplerine
teflekkür etmeyi bir söz israfı olarak de¤erlenmiyorum. Herkese tekrar
ben teflekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Bu toplantıyla ilgili bir
itirafta bulunayım öncelikle. Ben de maalesef derslerimin olması sebe-
biyle tam katılım gösteremedim. Ama katıld›¤›m yerlerde yararlandım
gerçekten. ‹ltifat olsun diye söylemiyorum. Yararland›¤›m yerler oldu.
Kafamda soru iflaretlerinin, ünlemlerin olufltu¤u yerler oldu. ‹stifadeli
buldum. Bu manada gerçekten baflar›lı olmufltur. Bu baflar›lı oldu¤u
hükmüne herkes kendi branflı do¤rultusunda bir fleyler söylüyor. Aynı
zamanda ben de söyleyeyim. Bende delilli konuflayım. Buna dair ayet
ve hadisten delil getirece¤im flimdi. Bir hadis zikredeyim Hz. Peygam-
ber (sallallahu aleyhi ve sellem) flöyle buyuruyor:“‹lmi ya ö¤reten olu-
nuz ya ö¤renen olunuz ya dinleyen olunuz ya da seven olunuz, muhip
olunuz. Sakın beflinci olmayınız.” Burada bakt›¤›m zaman hepsi var ve
beflincilerde elhamdülillah yok. Dolayısıyla biz bu manada baflar›lı ol-
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mufluz demektir. Bu manada gerçekten tebrik ediyorum. Bende her mü-
zakereci gibi ceketimin cebinden afla¤›da bir kâ¤ıt çıkardım. Vurgula-
mak istedi¤im fley isim burada gerçekten çok dikkatli seçilmifl. Yani
artık gelenekselleflen bir isim olmufl“‹slâm Medeniyetinin Yapı Taflla-
r›”. Medeniyet canlı bir süreç ise devam etmekte olan bir süreç ise biz
bu yapı tafllar›nı incelerken sadece geçmifle yönelik bir antika sev-
dasıyla ele almıyoruz. Aynı zamanda ‹slâm medeniyetinin halinin yapı
tafllar›nı oluflturmak düflüncesiyle herhalde bir misyona sahip olmamız
gerekir. O açıdan bu mimari metafora büyük de¤er vermek gerekir di-
ye düflünüyorum. Biz bu medeniyet mimarimizi oluflturan her bir par-
çayı ayrı ayrı ele almak, ayrı ayrı araflt›rma ve inceleme çerçevesinde
ele almak, sahip çıkmak ve beklemek de¤il sadece. Sadece bekçiliflini
yapmak de¤il. Aynı zamanda bunu zaman zaman parlatmak, bakmak,
anlamaya çal›flmak, düflmüfl oldu¤u tarihi konumu de¤erlendirmeye ça-
l›flmak lazım.Kendimizi geçmifl bir medeniyetin uza¤›nda veya müs-
takbelinde kalm›fl yabancı olarak de¤il, aksine o medeniyetin içerisin-
de o gemide hala yürümekte olan, seyahat etmekte olan insanlar olarak
görmemiz gerekir ve bu meselelere bakarken sanki bir geçmifl hikâye-
si anlatıyormufluz ve onunda bir mensubu olarak konuflmamız
lazımdır. Aynı zamanda anlayan olarak konuflmamız lazım. Bu mana-
da her bir medeniyeti oluflturan her bir yapı tafl›nın fonksiyonu ne idi
acaba. Bugün bir mimari esere bakt›¤›n zaman da fonsiyonerlik önem-
lidir. Yeni bir cami yaparken, yeni bir medrese yaparken bir parçayı
sırf süs olsun diye sırf al›flkanlık olsun diye koymuyoruz. Yeni ihtiyaç-
lar, yeni geliflmeler karfl›sında bu mimari unsuru sürekli yeniliyoruz.
Dolayısıyla bu medeniyetimizi oluflturan yapı tafllar›nı biz aynı zaman-
da bu tür toplantıları gelecek ile geçmifl arasında daha do¤rusu geçmifl
ile gelecek arasında bir köprü kuran toplantılar olarak de¤erlendirme-
miz gerekiyor.

De¤erli hocalarım ilahiyat araflt›rmalarında birkaç hususa temas
ederek sözlerimi bitirmek istiyorum. Her iflte oldu¤u gibi semereleri
olabilmesi için ilimde de samimiyet herhalde esas olsa gerek. ‹nsan ilk
önce kendisine karfl› samimi olacak, okura karfl› kendisini okuyacak
olan kiflilere karfl› samimi olacak ve tarihe karfl› da samimi olacak.
Dolayısıyla sırf bir misyon duygusu içerisinde hareket etmek, ilimi
ideolojik bir mantıkta ele almak hakikati bırakıp mensubiyeti besle-
mek için ilim yapmak herhalde bizi asıl amacımızdan uzaklaflt›ra-
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caktır. Bu manada samimiyetin önemli bir husus oldu¤una temas et-
mek istiyorum. Bir di¤er husus bugün bence hala burada hoca olan,
akademiysen olan, profesör olan kimselerin dahi ihmal ettikleri bir
husus var. O da flu. Birincisi hakkında yazı yazaca¤›mız konuyu mu¤-
laklıktan, bulanıklıktan kurtarmadan bir fley yazmamak gerekiyo-
raslında. Bu okuyucuya karfl› ve kendimize karfl› olan samimiyetin bir
gere¤idir. Çok tezler görüyoruz. Gazali’ye göre flöyle, filana göre
böyle. Kesinlikle Gazali’nin filan anlad›¤›nı düflünemiyorsunuz ya-
zarın. Anlamad›¤›mız konularda bir fley söylememiz lazım, önce anla-
mamız lazım. Anlamad›¤›mız konularda bir fley yazmamamız lazım.
Tabi böyle olunca ne oldu. Bu sefer dolguya ba¤lanıyor. Edebiyatta da
hafliv -Zülfikar hocam- burada haflivin birkaç türünden bahsedilir. Bir
tanesi haflv-i melih yani melih hofl demek. hofl bir dolgu yaparsınız.
Bu edebiyatta ifl görebilir. Müteradifler dizebilirsiniz, sa¤dan soldan
anlatım yapabilirsiniz. Haflv-i caiz denir buna. Caiz olan bir dolgudur.
‹kincisi haflv-i kabih. Çirkindir. Yani sözün güzelliflini bozar. Bir de
bir haflıv daha var ki haflv-i müfsid denir buna, sözün güzelliflini boz-
du¤u gibi manayı da bozar. Maalesef çal›flmalarımızda bir kelimenin
arkasına on tane kuyruk bafllayıp, alakasız sıfatlar koyup, yapılan ça-
l›flmalarda bence maalesef böyle tez, makale gibi çal›flmalar heba edi-
liyor. Bunlar kitaplara basılıyor. ‹nsanlar bunlara açıp bakıyor. Bu so-
rumluluflumuzun kesinlikle ve kesinlikle farkında olmamız gerekir di-
ye düflünüyorum.

Son olarak -burada bu konular bizden çok daha iyi ifade edecek ho-
calarımız varancak- bir akademisyenin üç yönünü kısaca zikretmek is-
tiyorum. Akademisyeninüç yönü flunlar bence: Birincisi sınıfta mual-
lim olmak yani ö¤retici olmaktır. Ö¤retici vasfının ön plana çıkması
lazımdır. Orada kendi zihinsel fantazyasını, kendi kafanıza takılan ko-
nuları, yaz mevsiminde okudu¤unuz bir kitabı, sınıfa getirmemeniz ge-
rekir. Orada o mesle¤in temel konularını anlatmak gibi derdiniz olması
lazım. Buna muallimlik diyelim. ‹kincisi akademisyenlik. Buna mual-
limlik diyelim. ‹kincisi akademisyenlik. Akademisyenlik lisans e¤iti-
min de¤il de doktora, master derslerinde ve yazılan makalelerde o alanı
geniflletmeye yönelik, o alana yeni fleyler getirmedeki çal›flmalardır.
Bunu ziyadesiyle artırmak lazımdır. Ama hocal›flımızı, muallimliflimi-
zi de tabii ki akademisyenliflimizi de ihmal etmeden yapaca¤›z. Ama
sınıfta akademik vasfı daha çok ön plana çıkaran, çok ttart›flmalı konu-
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lar getiren bir kifli, bazen di¤er birinci konudaki görevini ihlal ve ihmal
etmifl oluyor. Üçüncü konu ise halk içerisinde ferde ba¤lı olmaktır. Ya-
ni toplum içerisinde de bazı hocalarımız, akademisyen gibi davranıyor.
Sonra Çorum’da veya Afyon’da ahlakla ilgili bir konuflma yapın de-
nince hoca gidip Kant ahlakını anlatabiliyor. Böyle akademisyenler
aklıma geliyor. Kutlu do¤umda orada ahlakla ilgili konuflacak. Böyle
durumlar ortaya çıkabiliyor. Ben en son konuflmacı da olarak flunu söy-
leyeyim ve ahiru davana enil-hamdülillahi rabbil âlemîn el-Fatiha di-
yelim. El-Fatiha.

602 I Ö¤renci Sempozyumu



PROF. DR. EYÜP BAfi

KIRIKKALE ÜN‹VERS‹TES‹ ‹SLÂMÎ ‹L‹MLER FAKÜLTES‹ DEKANI

ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LAH‹YAT FAKÜLTES‹ Ö⁄RET‹M ÜYES‹

‹LAMER Ö⁄RENC‹ SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU BAfiKANI

Evet. Çok de¤erli katılımcılar. Hepinizi tekrar sevgi ve muhabbetle
selamlıyorum. Sabrınızın sınırlarını zorlamak istemiyorum ama bir ka-
pan›fl kelamı yapmak da gerekir. Bir ‹LAMER ö¤renci sempozyumu-
nun daha sonuna geldik. Hamdolsun. Maalesef demiyorum. Açarken
zevkle açtım. Kapatırken de zevkle kapatıyorum. Hamdolsun planlad›-
¤›mız flekilde baflar›yla iki günün sonuna ulafltık. Hocalarımız de¤iflik
rakamlar söylediler ama ben burada olan birisi olarak, net olarak söyle-
yeyim 38 tebli¤ planlam›fltık 37’si sunuldu. Çok güzel tebli¤ler
hazırllanm›fltı, çok güzel müzakereler yapıldı. Dolayısıyla bu noktada
tabi ifade edilen bazı hususlar var. Bir takım eksikler vs. özellikle ö¤-
rencilerimizin hazırlıklarıyla ilgili. Bunlar zaten bekledi¤imiz ve plan-
lad›¤›mız, gelifltirme oturumu olarak kabul etti¤imiz, belirledi¤imiz hu-
suslardı. Hepsi maksada uygundu ve eme¤i geçen herkesi kutluyorum.
Teflekkür faslı zorunlu. Özellikle ‹S‹LAY Vakfı mütevelli heyet bafl-
kanı Lütfi DO⁄AN hocamıza, destek ve himayeleri için her zaman
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yanımızda olanlara flükranlarımı arz ediyorum huzurlarınızda. Bizlere
dört yıldır destek sundukları için yine Türkiye Diyanet Vakfı yetkilile-
rine teflekkür ediyorum. ‹kinci defa sempozyuma ev sahiplifli yaptıkları
için fakültemizin de¤erli yönetimine teflekkür ediyorum. Akabinde de
sempozyumda bulunan oturum baflkanı, tebli¤ci, müzakereci olan bütün
ö¤rencilerimizi, kardefllerimizi kutluyorum. Kendilerine katıldıkları
için teflekkürler ediyorum. Son olarak da de¤erlendirme konuflmalarıyla
katkıda bulunan çok de¤erli hocalarımıza lutfedip davetimizi kırmayıp
burada de¤erlendirmede bulundukları için teflekkürlerimi arz ediyorum.
Efendim aslında sempozyumla ilgili de¤erlendirme faslı çok uzun süre-
bilir. Bunun belki her oturumu ayrı bir çal›fltay gibi ya da ttart›flma bö-
lümlerine sahip çal›fltaylar gibi planlanabilir. fiu an ki formatını bu flek-
liyle de oldukça faydalı oldu¤unu görüyoruz. Gelifltirmeye müsait bir
format. Teklif ve önerilere de bu noktada açık oldu¤umuzu belirteyim.
Benim söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Tekrar katılımlarınız için he-
pinize teflekkürlerimi ve sayg›lar›m› sunuyorum. Sa¤ olun var olun. Ge-
lecek sene Allah nasip ederse buluflmak dile¤iyle.
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SEMPOZYUMDAN KARELER
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‹LAMER Ö⁄RENC‹ SEMPOZYUMU B‹LD‹R‹LER‹

“‹slâmî ‹limler ve E¤itim Ö¤retimi”
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