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SUNUŞ



Kıymetli okurlarımız,

Zeytinburnu Belediyesi olarak, uzun yıllardır gerek Zeytinburnu 
Kültür ve Sanat gerekse Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları 
bünyesinde kültür ve sanat etkinlikleri düzenliyor, yayınlar yapıyoruz. 
Kıymetli Zeytinburnulu hemşehrilerimizin bizlere verdiği fırsatı 
en doğru şekilde değerlendirmeye ve yarınlarımızı her alanda 
doğrulukla inşa etmeye çalışıyoruz. Malumunuzdur ki “yarınların 
inşası” mefhumu, dile kolay gelse ve sıkça tekrarlansa da hakkından 
kolaylıkla gelinebilecek bir söz değildir. Yarınları kurmak için geçmişi 
her veçhesiyle anlamaya, yorumlayabilmeye ve bu maksatla yapılan 
çalışmalara hız vermeye mecburuz.

“Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası 
- Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler” sempozyum dizisine 16. 
yüzyıl ile başlamış ve düzenlediğimiz sempozyumlardaki tebliğleri 
kitaplaştırarak okuyucularla buluşturmuştuk. Elinizdeki kitap ile bu 
diziyi 19. yüzyıla kadar getirmiş olmanın mutluluğunu taşıyoruz. 
Dizinin bu kitabı ile, zengin bir müktesebatımız olsa da yeterince 
çalışmanın yapılmadığı Osmanlı Dönemi ilim ve fikir hayatı ile ilgili 
kaynak bir eserin oluşmasına katkıda bulunduğumuzu düşünüyoruz. 
19. yüzyıl ile ilgili daha önce gündeme gelmemiş konuları ele alan ve 
yeni bakış açıları sunan makalelerin yeni çalışmalara vesile olmasını 
ümit ediyoruz. Bu dönemde aynı zamanda özellikle kurumlar 
açısından önemli gelişmeler yaşanmıştır. Elinizdeki çalışmanın 
günümüzdeki müesseselerimizin tarihi gelişimlerini anlamak ve 
günümüzü değerlendirebilmek bakımından da önemli bir kaynak 
olacağı kanaatindeyiz.Bu vesile ile sempozyum ve kitaba emeği geçen 
ilim adamlarına, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesine, saygıdeğer 
danışma ve yürütme kurulu üyelerine ve mesai arkadaşlarıma 
teşekkür ederim.

 Ömer Arısoy
 Zeytinburnu Belediye Başkanı





Osmanlının modernleşme faaliyetlerinin yoğunlaştığı bir dönem olan 19. Yüzyıl 
ile ilgili, bu dönemi anlamamızı ve yorumlayabilmemizi sağlayan birçok esere, 
arşiv belgesine, hatırata ve benzer kaynaklara sahibiz. Bu durum, tarihçiler baş-
ta olmak üzere farklı disiplinlerle uğraşan ilim adamları tarafından 19. Yüzyılın 
yoğun olarak çalışılmasına sebebiyet vermiştir. Bununla birlikte, çalışma konula-
rının genişliği, konuların birbiriyle çok yönlü irtibatları, yaşanan değişim ve dö-
nüşümlerin hızı ve sayısının fazla oluşu gibi sebeplerden dolayı, dönemin ilim ve 
fikir hayatı hakkındaki çalışmaların henüz yeterli seviyede olduğunu söylemek 
maalesef mümkün değildir. 

Osmanlı’nın ilim ve fikir hayatı hakkındaki çalışmaların yalnız 19. Yüzyıl ile ilgili 
değil önceki yüzyıllar için de yeterli seviyede olmadığını söylemek mümkündür. 
Bu eksikliğe bir katkı sağlamak amacıyla, 2014 yılından itibaren İstanbul Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesi tarafından “Sahn-ı Seman’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da 
İlim ve Fikir Dünyası: Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler” başlıklı bir sempoz-
yum dizisine başlandı. Sırasıyla “İstanbul’un Fethinden Süleymaniye Medrese-
lerinin Kuruluşuna” (2014), “16. Yüzyıl” (2015), “17. Yüzyıl” (2016) ve “18. Yüzyıl” 
(2017) alt başlıkları ile 4 sempozyum gerçekleştirildi.  Bu sempozyumlarda su-
nulan tebliğler editöryal süreçten geçirilerek kitaplaştırıldı. 16. Yüzyıl (ed. Ekrem 
Demirli, Ahmet Hamdi Furat, Osman Sacid Arı, Zeynep Münteha Kot Tan, 2016) , 
17. Yüzyıl (ed. Hidayet Aydar, Ali Fikri Yavuz, 2017) ve 18. Yüzyıl (ed. Ahmet Ham-
di Furat, Nilüfer Kalkan Yorulmaz, Osman Sacid Arı, 2018) sempozyum kitapları-
nın basımını üstlenen Zeytinburnu Belediyesi’ne müteşekkiriz. 

Elinizdeki kitap, bu sempozyum serisinin 20-21 Aralık 2018 tarihlerinde gerçek-
leştirilen “19. Yüzyıl” altbaşlıklı beşincisinde sunulan tebliğlerden oluşmaktadır. 
Sempozyumda sunulan tebliğler editöryal süreçten geçirilerek neşredilmiştir. 
Sempozyumun yapılması ve bu kitabın ortaya çıkmasındaki katkılarından dolayı 
sempozyum düzenleme kurulu başkanı ve o dönemki dekanımız Mürteza Bedir 
başta olmak üzere, sempozyum düzenleme kurulu üyeleri Ayşe Zişan Furat, Ni-
lüfer Kalkan Yorulmaz, Muhammed Yuşa Yaşar, Hatice Kübra Kahya, Ümit Eskin, 
Yakub Ahmed’e ve yine o dönemki dekan yardımcılarımız Ali Öztürk ve Mahmut 
Salihoğlu’na teşekkür ederiz. Sempozyumun düzenlendiği tarihte Zeytinburnu 
Belediye Başkanı olan Murat Aydın’a ve şu anki Belediye Başkanı Ömer Arısoy’a 
müteşekkiriz. 2014’ten itibaren gerek etkinliklerin hazırlanmasında gerekse ki-
taplaşma sürecinde katkıları olan Üniversitemiz Rektörü Mahmut Ak’a teşekkür 
etmek isteriz. Fakültemizin dekanı Ramazan Muslu’ya da katkıları sebebiyle şük-
ran borçluyuz.

 Ahmet Hamdi Furat
 Editör
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Muallimhane-i Nüvvab’dan Mekteb-i Kuzat’a 
Osmanlı Kadı Okulunun Yarım Yüzyıllık 
Serüveni

Jun Akiba
Dr., The University of Tokyo

Giriş

1855 yılında kurulan Muallimhane-i Nüvvab, sonraki adlarıyla Mekte-
b-i Nüvvab, Mekteb-i Kuzat ve Medresetü’l-kuzat; Osmanlı İmparator-
luğu’nun sonuna kadar Osmanlı şer’î hakimlerini yetiştirmiş bir eğitim 
kurumudur. Bir anlamda mesleki okul olarak kabul edilmesinden do-
layı Osmanlı eğitim tarihi yazımında bu kuruma uzun zaman gereken 
önem verilmemiştir. 2003 tarihinde Turcica dergisinde yayınlanan ‘A 
New School for Qadis’ başlıklı makalem, Muallimhane-i Nüvvab’ı konu 
alan ilk eserdir.1 Bu eseri takiben Murteza Bedir,2 İlhami Yurdakul,3 Iris 
Agmon,4 Wael Hallaq5 ve Ayşe Zişan Furat’ın6 da aralarında bulunduğu 
araştırmacılar, Muallimhane-i Nüvvab’ı İslâm hukuk/fıkıh tarihi, hukuk 
eğitimi tarihi ve yargılama sistemi tarihi bağlamlarında değerlendirmeye 
başlamışlardır.7 Bu nedenle söz konusu eğitim kurumunun önemi gü-

1 Jun Akiba, “A New School for Qadis: Education of the Sharia Judges in the 
Late Ottoman Empire”, Turcica, Cilt: 35, 2003, s. 125-163.

2 Murteza Bedir, “Fıkıh to Law: Secularization Through Curriculum”, Islamic 
Law and Society, Cilt: 11, No: 3, 2004, s. 382-383.

3 İlhami Yurdakul, Osmanlı İlmiye Merkez Teşkilâtı’nda Reform (1826-1876), İs-
tanbul: İletişim Yayınları, 2008, s. 202-208.

4 Iris Agmon, “Social Biography of a Late Ottoman Shari’a Judge”, New Perspe-
ctives on Turkey, Cilt: 30, 2004, s. 83-113.

5 Wael B. Hallaq, Sharī‘a: Theory, Practice, Transformations, Cambridge: Camb-
ridge University Press, 2009, s. 418-420.

6 Ayşe Zişan Furat, “Nüvvâb Okullarının üzerine Karşılaştırmalı bir Analiz”, 
Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 198, 2012, s. 151-175.

7 Ayrıca şu iki tez de Mekteb-i Nüvvab’ı hukuk ve din eğitimi tarihi bağlamın-
da değerlendirmiştir. Abdurrahman Nur, “Disciplinary Transformation of Late 
Ottoman Legal Education (1826-1926): An Interactional Field Analysis”, Yüksek 
Lisan Tezi, İstanbul Şehir Üniversitesi, 2015, s. 88-99; Hasan Sabri Çeliktaş, “Os-
manlı Yüksek Din Eğitimi Anlayışının Değişimi (XIX. ve XX. Yüzyıllarda)”, Dok-
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nümüz tarihçilerince artık daha iyi anlaşılmaktadır. Gerçekten de Mu-
allimhane-i Nüvvab’ın yarım asırlık tarihi, bize Osmanlı’nın son döne-
mindeki İslam hukuk pratiğine ilişkin ilginç detaylar sunarken, hukuk 
uygulayıcılarının eğitimi sürecinde nelerin nasıl öğretildiğine dair soru-
larımıza da önemli yanıtlar vermektedir.

Bu çalışmada Muallimhane-i Nüvvab’ın tarihî serüveni, adı geçen ma-
kalemden 15 yıl sonra tekrar kaleme alınacak ve bu serüvenin özellik-
le 1908-1909 yıllarına denk düşen kesitinde gerçekleştirilen kurumsal 
reformlara odaklanılacaktır. Temmuz 1908 Devrimi’nden hemen önce 
başlayan bu reformlar çerçevesinde oluşturulan yeni ders programıyla 
hukuk eğitimi sistemine büyük değişiklikler getirilmiş, hatta reform 
sürecinde, bu eğitim kurumunun adı da Mekteb-i Kuzat’a çevrilmiştir. 
İşte bu çalışmanın da temel hedefi, bir medrese-mektep sentezi olarak 
niteleyebileceğimiz bu okulun reformlarının nasıl başlatılıp ne oranda 
teoriden pratiğe geçirilebildiği ve Osmanlı İmparatorluğu’nun 19. yüzyılı 
ortalarından itibaren gerçekleştirilen genel eğitim reformlarının nere-
sinde yer aldığını tespite çalışmaktır.

Mekteb-i Nüvvab’ın Genişletilmesi

1855 yılında Muallimhane-i Nüvvab kurulduğunda, ilk aşamada şer’î 
hakim (naib) adaylarına kısa süreli eğitim verilmesi amaçlanıyordu.8 
Kurumun eğitim programında yer alan dersler fıkıh, feraiz ve sak yani 
şer’î belgelerin yazılış usulünden ibaretti. 1874 yılında muallimhanenin 
talimnamesi hazırlanıp ders programına Mecelle de ilave edildi.9 Ayrıca 
üç yıllık eğitim programına tabi tutulması öngörülen öğrenciler, seviye-
lerine göre iki sınıfa ayrıldılar. 1883 yılında ise ‘Mekteb-i Nüvvâb hakkın-
da Müceddeden Kaleme Alınan Talimat’ yayınlanıp okulun adı Mekteb-i 
Nüvvab olarak değiştirildi.10 Yeni talimata göre, okutulacak dersler ilm-i 
fıkıh, feraiz (Siraciye ve Salih Efendi Ceridesi), fenn-i sakk, Mecelle, Me-
celle’ye göre ilam yazılması, inşa ve imlâ, hüsn-i hat ve ilm-i hesaptı. Eği-
timin süresi ise dört yıla uzatılmıştı. Resmi belgelerde 1908 yılına kadar 
kullanılmaya devam etse de Muallimhane-i Nüvvâb adının bu yeni dü-
zenleme ile Mekteb-i Nüvvâb’a çevrilmesi, okulun medreseden daha çok 

tora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2017, s. 82-94.
8 Muallimhane-i Nüvvab/Mekteb-i Nüvvab’ın gelişiminin ayrıntıları için bkz. 

Akiba, “A New School for Qadis”.
9 İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivi (İMMA), Meclis-i İntihab-ı Hükkam Mü-

zekkire Defteri, No: 1999, vrk. 2b-3a; Akiba, “A New School for Qadis”, s. 145; 
Çeliktaş, “Osmanlı Yüksek Din Eğitimi Anlayışının Değişimi”, s. 86-87.

10 Mekteb-i Nüvvab hakkında Müceddeden Kaleme Alınan Talimat, [İstanbul], 
1301. Ayrıca bkz. Akiba, “A New School for Qadis”, s. 140, 146-147.
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Mekteb-i Hukuk, Mekteb-i Mülkiye, Mekteb-i Tıbbiye gibi yeni usullü 
devlet mekteplerine yakınlığını çağrıştırır. 

Mekteb-i Nüvvab’ın müfredatında yapılan geniş kapsamlı reform, II. 
Meşrutiyet’ten kısa bir süre önce başlar. Bu gelişmenin arkasındaki ne-
den Makedonya sorunudur. 11 Aralık 1907 tarihinde Rumeli vilâyât-ı 
selâsesinin, yani Makedonya bölgesinde bulunan Selânik, Manastır ve 
Kosova vilayetlerinin adlî idaresi üzerine görüşmek için toplanan Mec-
lis-i Vükelâ, aynı oturumunda bölge naiblerinin durumunun ıslahı için 
de müzakerede bulunur. Burada Adliye Nezareti tarafından sunulan 
rapordan hareketle yalnız vilâyât-ı selâsede değil, diğer vilayetlerde is-
tihdam edilen naiblerin de liyakat ve istikamet sahipleri arasından seçi-
lip atanmasına daha fazla özen gösterilmesi önerilir. Ayrıca naibler şer’î 
mahkeme hakimliğiyle eş zamanlı olarak nizamiye mahkemelerinde de 
hakimlik görevi üstlendikleri için, yürürlükte bulunan kanunlar çer-
çevesinde nizamiye mahkemeleriyle ilgili hususları da yürütebilmeleri 
adına Mekteb-i Nüvvab’ın eğitiminin tevsi ve tanzimi gerekli görülüp 
konunun Şeyhülislâmlığa havalesi kararlaştırılır.11 İki gün sonra Mec-
lis-i Vükelâ mazbatası için irade-i seniye ile Padişah’ın onayı çıkar ve 
aynı gün Sadaret’ten Meşihat dairesindeki Meclis-i İntihab-ı Hükkam’a 
tezkire-i samiye havale edilir.12 Meclis-i İntihab ise Mekteb-i Nüvvab’ın 
eğitim programının yetersizliğini açıkça kabul edip Mekteb-i Hukuk’ta 
halihazırda öğretilen derslerin Mekteb-i Nüvvab’ın da müfredatına ilave 
edilmesini önerir. 22 Ocak 1908 tarihli Meclis-i İntihab müzekkeresinde 
yer alan ifadeler şu şekildedir:

...hükkâm-ı şer’in taht-ı riyasetlerinde bulunan mahakim-i nizamiyede 
umur-ı hukukiye ve cezaiye ve ticariyenin rü’yetine memur olmaları ve 
tedrisat-ı hazıranın tatbikat-ı kanuniyeye kifayet etmemesi cihetle Mek-
teb-i Hukuk-ı Şahane’de tedris olunan kavaninin Mekteb-i Nüvvab ders 
programına ilavesine ihtiyac-ı sahih görülmüş ve binaenaleyh kavanin-i 
mezkureden arazi ve usul-i muhakemat-ı hukukiye ve teşkilât-ı maha-
kim ve icra ve usul-i muhakemat-ı cezaiye ve ceza ve ticaret-i berriye ve 
bahriye kanunname-i hümayunlarıyla ilamat-ı hukukiye ve cezaiyenin 
suret-i tahrir ve tertib dersleri Mekteb-i Nüvvab’ın atik programına ila-
veten tedrisatı...13

11 Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA), Yıldız 
Maruzat Defteri (Y.MRZ.d), No: 14957, Meclis-i Vükelâ mazbatası, 6 Zilkade 
1325 (11 Aralık 1907), s. 4. Ayrıca bkz. Jun Akiba, “Shari‘a Judges in the Otto-
man Nizamiye Courts, 1864-1908”, Osmanlı Araştırmaları, Sayı: 51, 2018, 232. 
Daha önceki makalemde yanlışlıkla Mekteb-i Nüvvab’ın genişletilmesi için ilk 
önerin Meclis-i İntihab-ı Hükkâm tarafından geldiği yazılmıştı. Akiba, “A New 
School for Qadis”, s. 149.

12 İMMA, Meclis-i İntihab-ı Hükkâm Müzekkire Defteri, No: 2008, vrk. 74a, bel-
ge nr. 158, 18 Zilhicce 1325/9 Kanunusani 1323 (22 Ocak 1908).

13 Adı geçen belge.
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Ardından 13 Şubat 1908 tarihinde Meclis-i İntihab’ca genişletilmiş yeni 
bir müfredat hazırlanıp yeni hocalar da tayin edilmiştir (Tablo 1; bkz. 
Ek 1).14 Bu müfredata göre Mekteb-i Nüvvab için tasarlanan dört sene-
lik eğitim programında, üçüncü sınıftaki perşembe günleri ve dördüncü 
sınıftaki cumartesi günleri hariç her gün üçer ders olmak üzere cumar-
tesi gününden perşembe gününe kadar haftada altı gün ders verilecektir. 
Tabloda yer alan Arazi Kanunu ve sonrasındaki dersler bu yeni düzenle-
me ile ilave edilen derslerdir. Ocak ayı müzekkeresinde bahsi geçmeyen 
Hukuk-ı Düvel yani uluslararası hukuk dersi de görüldüğü üzere yeni-
den ilave edilmiştir.

Tablo 1: Mekteb-i Nüvvab Ders Programı ve Muallimleri, Şubat 1908

Ders Sene ve Saat Muallim (saat)

I II III IV
Dürer 5 5 5 5 Hamdi Ef.(5), Mehmed Şakir 

Ef.(5), Mehmed Nuri Ef.(10)
Mecelle 4 4 4 4 Ahmed Hamdi Ef.(8), Şakir 

Ef.(4), Hasan Lutfi Ef.(4)
Feraiz 2 Ahmed Hulusi Ef.(2)
Sakk-i şer’î 2 3 3 Mustafa Asım Ef.(4), Hüseyin 

Hüsnü Ef.(4)
Hüsn-i hat 2 2 Mustafa Lutfi Ef.(2), Hasan 

Hüsnü Ef.(2)
İmla ve inşa 1 1 1 Vasfi Ef.(3)
Arazi kanunu 2 Hüseyin Hüsnü Ef.(2)
Usul-i muhakemat-ı hukukiye 
ve teşkilât-ı mahakim

2 1 Ali Haydar Ef.(3)

Tanzim-i ilamat-ı hukukiye 2 Mustafa Fevzi Ef.(2)
Ceza Kanunu 2 Midhat Beyefendi(2)
Usul-i muhakemat-ı cezaiye 2 Midhat Beyefendi(2)
Tanzim-i ilamat-ı cezaiye 1 Mustafa Fevzi Ef.(1)
Ticaret-i berriye kanunu 1 1 Seniyüddin Ef.(2)
Ticaret-i bahriye kanunu 1 Seniyüddin Ef.(1)
İcra kanunu 1 Ali Haydar Ef.(1)
Hukuk-ı düvel 1 Mahmud Esad Ef.(1)

Kaynak: İMMA, Meclis-i İntihab-ı Hükkâm Müzekkire Defteri, No: 2008, vrk. 
75b-76a.

14 İMMA, Meclis-i İntihab-ı Hükkâm Müzekkire Defteri, No: 2008, vrk. 75b-76a, 
müfredat cetveli, 10 Muharrem 1326/31 Kanunusani 1323 (13 Şubat 1908); Vrk. 
76b, belge nr. 167, 10 Muharrem 1326/31 Kanunusani 1323 (13 Şubat 1908). Ay-
rıca bkz. Akiba, “New School for Qadis”, s. 150, 160.
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Sadaret’ten Meclis-i İntihab’a 13 Aralık 1907 tarihinde tezkire gönderildi-
ği düşünüldüğünde, sadece iki ay içerisinde müfredatın hazırlanması ve 
aynı zamanda hocaların da seçilmiş olması şaşırtıcı bir durumdur.15 Çün-
kü bu kadar kısa bir süre içerisinde eğitim sistemini, asırlardır sürege-
len medrese geleneğinden koparan radikal bir adım atılmıştır. Osmanlı 
medreselerinde, uluslararası hukuk gibi bütünüyle Avrupa kökenli hu-
kuk dallarını konu alan dersler bir tarafa, Arazi Kanunu ve Ceza Kanunu 
gibi içerik itibariyle Osmanlı hukuk sisteminin yabancısı olmadığı an-
cak Tanzimat sonrasında çıkarılan yeni kanunları ele alan dersler hiçbir 
zaman okutulmamıştı. Mekteb-i Nüvvab’ın ders programının genişletil-
mesi Meşihat çevresinde daha önceden tartışılmış olabilir. Çünkü yeni 
müfredat hemen uygulamaya konmuş gibi gözükmektedir. 1 Ağustos 
1908 tarihli Meclis-i İntihab müzekkeresinde o yıla ait imtihanın nasıl 
yapılacağı söz konusu edildiğinde “işbu sene-i tedrisiye evasıtında dersle-
rine bazı kavanin ilavesiyle mekteb-i mezkûr [Mekteb-i Nüvvab] tedrisatı 
[tevsi] ve ana göre cedvel tanzim ve iktiza eden muallimleri tayin edilerek 
derslere şuru kılınmış” ifadesi kullanılmıştır.16 Ancak yeni derslere için 
çok kısa bir zaman ayrıldığı için imtihanların eski usule göre yapılmasına 
karar verilmiştir.17

Mekteb-i Kuzat Nizamnamesi’nin Hazırlanması

Bu sırada Mekteb-i Nüvvab’ın yeni nizamnamesinin hazırlanması gün-
deme gelmiştir. İlk önce Mekteb-i Nüvvab müdüriyetince tanzim edilen 
nizamname layihasıyla beraber okulun adı Mekteb-i Kuzat’a çevrilmiş 
olmuştur.18 Artık Mekteb-i Nüvvab yerine Mekteb-i Kuzat adı kullanı-
lacaktır. Meclis-i İntihab’da incelenen Nizamname layihası, Kasım 1908 
tarihinde Encümen-i Islahat-ı İlmiye’ye havale edilip burada üzerinde 
görüşüldükten sonra 1909 yılı Ocak ayında önce Şeyhülislamlık maka-
mına sonra da Sadaret’e sunulur (28 Ocak 1909).19 

15 Mekteb-i Hukuk’un taşrada açılması kararı da Meşihat’ın reform girişiminin 
hızlandırılmasına önemli etken olduğu muhtemeldir. Bkz. Akiba, “New Scho-
ol for Qadis”, s. 149; Akiba, “Sharia Judges in the Ottoman Nizamiye Courts”, 
s. 232, not 63.

16 İMMA, Meclis-i İntihab-ı Hükkâm Müzekkire Defteri, No: 2009, vrk. 8a, belge 
nr. 83, 4 Receb 1326/19 Temmuz 1324 (1 Ağustos 1908).

17 Adı geçen belge.
18 İMMA, Meclis-i İntihab-ı Hükkâm Müzekkire Defteri, No: 2009, vrk. 17b, belge 

nr. 174, 9 Şevval 1326/22 Teşrinievvel 1324 (4 Kasım 1908).
19 İMMA, Meclis-i İntihab-ı Hükkâm Müzekkire Defteri, No: 2009, vrk. 17b, bel-

ge nr. 174; İMMA, Şura-yı İlmiye ve Encümen-i Islâhat’a Mahsus Müsvedde 
Defteri, No: 1794, belge nr. 14, 3 Muharrem 1327 (26 Ocak 1909); BOA, Şura-yı 
Devlet (ŞD) Maarif, 225/13, belge nr. 9, Şeyhülislâm’dan Sadaret makamına, 5 
Muharrem 1327/15 Kanunusani 1324 (28 Ocak 1909).
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Yirmi yedi maddeden oluşan nizamname layihası, yukarıda geçen ma-
kalemin yazım sürecinde henüz arşivde tasnif edilmemiş olduğundan 
dikkate alınmamıştı. Bugün layihanın aslı, Şura-yı Devlet tarafından dü-
zeltilmiş versiyonu ve diğer ilgili belgelerle birlikte Şura-yı Devlet Maarif 
tasnifinde bulunmaktadır.20 Söz konusu nizamname bir mukaddime 
ile dört fasıldan ibarettir. Bu fasılların başlıkları sırasıyla umur-ı idare, 
heyet-i ta’limiye, mektebe kabul edilecek talebenin şerait ve evsaf ve ve-
zaifi, ve derslerin enva’ı ve sınıf ve mezuniyet imtihanlarının suret-i icra-
sı şeklindedir. Nizamname layihasında dikkat çeken noktalardan biri, 
okulun eğitim süresinin beş yıl olarak belirlenmesidir. Şubat 1908 tarihli 
müfredata göre dört yıldan ibaret olan eğitim süresi bu layihada beş yıl 
olarak belirlenmiş olsa da 1914 yılı Medresetü’l-Kuzat Nizamnamesi’nde 
tekrar dört yıla çevrilecektir.21 Bundan dolayı beş yıllık eğitim progra-
mının hiçbir zaman uygulanmamış olması mümkündür. Layihada yer 
bulan müfredatta yalnızca okutulacak derslere yer verilir. 1908 tarihli 
müfredattan farklı olan yönleri hüsn-i hat dersinin olmaması ve imla ve 
inşa dersi yerine de kitabet-i resmiye adlı derse yer verilmesidir. Müfre-
datta yer bulan dersler sırasıyla şu şekildedir: 1 Dürer, 2 Mecelle, 3 Sakk-i 
şer’î, 4 Feraiz ve defter-i kassam, 5 Kanun-ı Arazi, 6 Teşkil-i mahakim ve 
usul-i muhakeme-i hukukiye, 7 İcra kanunu, 8 Kanun-ı Ceza, 9 Usul-i 
muhakemat-ı cezaiye, 10 Tanzim-i ilamat-ı hukukiye ve cezaiye, 11 Tica-
ret-i berriye kanunu, 12 Ticaret-i bahriye kanunu, 13 Kitabet-i resmiye, 14 
Hukuk-ı düvel.

Layihaya göre Mekteb-i Kuzat’a giriş sınavında sarf, nahiv, vaz’, mantık, 
meani, beyan, usul-i fıkıh ve kelâm fenleriyle hüsn-i hat ve inşadan soru-
lar sorulacaktır. Bu listenin 1883 tarihli Mekteb-i Nüvvab hakkında Mü-
ceddeden Kaleme Alınan Talimat’ta22 yer alan dersler listesinden tek farkı 
hüsn-i hat ve inşa dersine de yer verilmesidir. Ancak yeni nizamname la-
yihasında, nizamnamenin neşrinden iki sene sonraki giriş imtihanında 
“muhtasar tarih-i İslâm ve Osmani ve muhtasar coğrafya-yı Osmani ve 
muhtasar-ı hendese ve kesr-i âdi ve a’şarı (yani bayağı kesir ve ondalık ke-
sir) derecesinde hesab derslerinden” sorular hazırlanacağı belirtilir. Bu-
radan Mekteb-i Kuzat’a giren öğrencilerin medrese eğitiminin standart 
dersleriyle birlikte rüşdiye seviyesindeki eğitimi de görmüş olmalarının 

20 BOA, ŞD Maarif, 225/13, belge nr. 3, nizamnamenin aslı (Encümen-i Islâhat-ı 
İlmiye) (bkz. Ek 2); belge nr. 2, Şura-yı Devlet tarafından düzeltilmiş versiyonu.

21 “Medresetü’l-Kuzat Nizamnamesi”, Düstur, Tertib-i Sani, İstanbul: Matbaa-i 
Âmire, 1334, c. VI, s. 148; İlmiye Salnamesi, İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1334, s. 
676 (12. madde). 

22 Mekteb-i Nüvvab hakkında Müceddeden Kaleme Alınan Talimat, s. 5 (19. madde).
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şart koşulduğu anlaşılmaktadır.

Bab-ı Meşihat’ta hazırlanan bu nizamname layihası incelenmek üzere 
Şura-yı Devlet’e havale edilmiştir. Buradan da görüş almak için Adliye ve 
Maarif nezaretlerine gönderilmiştir. Üzerinde durulan nokta, layihanın 
ikinci maddesinde yer alan ve Mekteb-i Kuzat’tan mezun olanların, Mek-
teb-i Hukuk mezunlarının sahip olduğu bütün imtiyazları elde edecekle-
rini bildiren kayıttır. Bu maddenin geçerlilik kazanması halinde Mekte-
b-i Kuzat mezunları da Mekteb-i Hukuk mezunları gibi dava vekilliğinde 
(avukatlıkta) bulunabileceklerdir. Burada Bab-ı Meşihat’ın Mekteb-i 
Kuzat’a Mekteb-i Hukuk ile aynı statüyü kazandırmak istediği açıkça gö-
rülür. Meşihat’ın teklifini Adliye Nazırı kesin bir şekilde reddeder.23 Ona 
göre Mekteb-i Kuzat’taki eğitim ceza ve ticaret hukuku açısından zaten 
yetersiz kaldığından, dava vekili olma hakkı Mekteb-i Hukuk mezunları-
na özel bir ayrıcalık olarak kalmalıdır. Maarif Nazırı ise önceleri ılımlı bir 
tavır sergilese de neticede o da bu girişime karşı çıkar.24 Çünkü ona göre 
Mekteb-i Kuzat şer’iye mahkemeleri için, Mekteb-i Hukuk ise Nizamiye 
Mahkemeleri için uzman hakimler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. O 
halde bu iki mektepten mezun olanlara verilecek hak ve imtiyazlar da 
aynı olmamalıdır. Ayrıca Mekteb-i Kuzat’tan farklı olarak Darülfünün’ün 
şubelerinden biri olan Mekteb-i Hukuk’ta, buraya alınacak öğrencilerin 
ya idadi okullarını bitirmesi ya da bu derecedeki sınavları vermeleri ge-
rektiği kuralı benimsenmişti. Tüm bu sayılan sebepler Maarif Nazırının 
da Mekteb-i Kuzat mezunlarının Mekteb-i Hukuk mezunlarının hak ve 
ayrıcalıklarını almasını uygun görmemesine yol açar.

Şura-yı Devlet, Meşihat’tan layihayı aldıktan dokuz ay sonra, Ekim 1909 
tarihinde Adliye ve Maarif nezaretlerinden gelen cevapları değerlen-
direrek layihanın ikinci maddesindeki Mekteb-i Hukuk ile ilgili hük-
mü kaldırmış, diğer maddelere de kısmen tashih yapmıştır.25 Bununla 
birlikte nizamname layihası henüz bilmediğimiz bir nedenle Meclis-i 
Mebusan’da müzakereye konulmamış ve resmi nizamname statüsünü 
kazanamamıştır.26

23 BOA, ŞD Maarif, 225/13, belge nr. 5, Adliye Nazırı’ndan Şura-yı Devlet riyase-
tine, 27 Safer 1327/7 Mart 1325 (20 Mart 1909).

24 BOA, ŞD Maarif, 225/13, belge nr. 6, Maarif Nazırı’ndan Şura-yı Devlet riya-
setine, 20 Rebiülevvel 1327/29 Mart 1325 (11 Nisan 1909); belge nr. 4, Maarif 
Nazırı’ndan Şura-yı Devlet riyasetine, 18 Cemaziyelahir 1327/23 Haziran 1325 
(6 Temmuz 1909).

25 BOA, ŞD Maarif, 225/13, belge nr. 2, Şura-yı Devlet tarafından düzeltilmiş ver-
siyonu.

26 Şer’i mahkemenin ıslahıyla ilgili layiha da Ağustos 1909’da Meclis-i Mebu-
san’ın birinci içtima senesinin bitiminde askıya alınmıştı. Susan Gunasti, bunu 
ulema ricaliyle İttihatçılar arasındaki ittifakın sona ermesine bağlamaktadır. 
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Yeni Ders Programının İlanı ve Muallim Kadrosu

Meclis-i İntihab ve Muallimhane-i Nüvvab müdüriyetinde çok kısa bir 
süre içerisinde genişletilmiş müfredat hazırlanıp yeni hocalar tayin edil-
miş olsa da nizamnamenin hazırlanması çok zaman alıyordu. Bu neden-
le daha nizamnamenin hazırlığı sürerken Mekteb-i Kuzat’ta yeni müfre-
data göre eğitim verilmeye başlanır. Büyük ihtimalle Hicri 1326/27 ders 
yılının sonunda yani Temmuz 1909’da giriş, sınıf geçme ve mezuniyet sı-
navlarında yeni usul uygulanır.27 Hicri 1327/28 ders yılı başlamadan önce 
dersler ve hocalar yeniden tertip edilip 31 Ekim 1909 tarihinde Osmanlı 
resmi gazetesi Takvim-i Vekayi’de liste halinde yayınlanır.28 Listede yer 
alan dersler ve hocaları tablo 2’de gösterildiği gibidir. 

Tablo 2: Mekteb-i Kuzat Ders Programı ve Muallimleri, Ekim 1909
Ders Muallim (saat) Muallimin diğer görevi

Dürer Rahmi Ef. (5) Mekteb-i Kuzat müdiri
Dürer Ahmed Hamdi Ef. (5) Mebus
Dürer Mahmud Hamdi Ef. (5) [Kayserili, eski Mekteb-i Nüvvab 

müdiri]1

Dürer Tokadi [Mehmed] Şakir 
Ef. (5)

[Dersiam]2

Mecelle Hasan Lutfi Ef. (3) İstanbul kadısı müşaviri
Mecelle Bafralı Ahmed Hamdi 

Ef. (3)
[Dersiam]3

Mecelle Bağdadi [Mehmed] Şakir 
Ef. (3),

[eski Mekteb-i Nüvvab ikinci 
müdiri]4

Mecelle Hafız Eşref Edib Ef. (3)
Feraiz Karlovalı Hulusi Ef. (3)
Sakk-i şer’î Halis Ef. (6) Debre naib-i sabıkı
Arazi Kanunu [Ali] Haydar Ef. (2) Mahkeme-i temyiz reis-i sanisi, 

[Mekteb-i Hukuk muallimi, 
1918’de Adliye nazırı]5

Usul-i muhakemat-ı 
hukukiye 

Mustafa Fevzi Ef. (2) Dersaadet ikinci hukuk reisi

Susan Gunasti, ‘The Late Ottoman Ulema’s Constitutionalism’, Islamic Law 
and Society, Cilt: 23, Sayı: 1-2, s. 111-113.

27 İMMA, Şura-yı İlmiye ve Encümen-i Islâhat’a Mahsus Müsvedde Defteri, No: 
1794, belge nr. 37, 11 Haziran 1325 (24 Haziran 1909): “Mekteb-i Kuzat nizam-
namesi’nin henüz tasdika iktiran etmediği ve imtihan zamanı dahi takarrüb ey-
lediği cihetle programlarının ilanıyla Receb gurresinde imtihanlarına mübaşeret 
olunması talebe taraflarından istirham edildikde olduğundan bahisle ... ancak 
mündericatından gelecek senenin duhul ve sınıf ve mezuniyet imtihanlarının 
makam-ı sami-i cenab-ı meşihatpenahilerinden tensib buyurulan suretde icrası 
te’amül ve usulü icabından olmağla layıha-i mezkureye tevfikan imtihanlarının 
icrası münasib mutalaa olunmuş...”

28 İMMA, Meclis-i İntihab-ı Hükkâm Müzekkire Defteri, No: 2010, vrk. 3a-3b, 12 
Şevval 1327/14 Teşrinievvel 1325 (27 Ekim 1909); Takvim-i Vekayi, 2. sene, aded 
367, 16 Şevval 1327/18 Teşrinievvel 1325 (31 Ekim 1909), s. 6.
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Ders Muallim (saat) Muallimin diğer görevi

Tanzim-i ilamat-ı 
hukukiye

Kilisli [Mehmed] Münir 
Ef. (2)

Nüvvabdan, [1919’de 
Medresetü’l-kuzat müdiri]6

Ceza Kanunu [Abdülhalik] Midhat Bey 
(2)

Mekteb-i Hukuk müdiri

Usul-i muhakemat-ı 
cezaiye

[Abdülhalik] Midhat Bey 
(2)

Mekteb-i Hukuk müdiri

Tanzim-i ilamat-ı 
cezaiye

Mustafa Fevzi Ef. (1) Dersaadet ikinci hukuk reisi

Ticaret-i berriye 
kanunu

Seniyüddin Bey (2)

Ticaret-i bahriye 
kanunu

Seniyüddin Bey (1)

İcra kanunu Hayri Bey (1) Niğde mebusu
Medhal-i hukuk Abdullah Ef. (1) Mahkeme-i Temyiz azasından
Hukuk-ı esasiye ve 
idare

Babanzade İsmail Hakkı 
Bey (2)

Mebus

Hukuk-ı düvel Mahmud Esad Ef. 
hazretleri (3)

Hitabet Hasan Fehmi Ef. (1 
fahriyen)

Sinop mebusu

Kitabet-i resmiye Şeyh Vasfi Ef. (3)
Hatt-ı ta’lik Hasan Ef. (2)
Hatt-ı ta’lik Mustafa Ef. (2)

Kaynak: Takvim-i Vekayi, sene 2, aded 367, 16 Şevval 1327/18 Teşrinievvel 1325, s. 6; 
İMMA, Meclis-i İntihab-ı Hükkâm Müzekkire Defteri, No: 2010, 3a-3b.
Not: 
1 [ ] içindeki izah, diğer kaynaklara dayanarak yazar tarafından eklenmiştir. 
Mahmud Hamdi Efendi için bkz. Sadık Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, 2. 
baskı, İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1996, c. II, s. 315.
2 Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, c. III, s. 339.
3 Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, c. I, s. 199.
4 Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, c. III, s. 336.
5 Mehmed Zeki Pakalın, Sicill-i Osmanî Zeyli, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2008, c. 
IX, s. 10.
6 Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, c. III, s. 240-241.

Yeni düzenleme 1908 yılı başlarındaki müfredatla karşılaştırıldığında, 
Mecelle’nin 16 saatten 12 saate, sakk-i şer’inin 8 saatten 6 saate indi-
rildiği, medhal-i hukuk, hukuk-ı esasiye (hukuk-ı idare ile birlikte) ve 
hitabet derslerinin ise müfredata ilave edildiği anlaşılır. Ayrıca hukuk-ı 
düvel yani uluslararası hukuk dersinin 1 saatten 3 saate çıkarılmasıyla, 
Arazi Kanunu ve Ceza Kanunu derslerine göre Hukuk-i Düvel dersine 
daha fazla saat ayrılmaya başlanır. 1909 yılındaki düzenlemenin amacı 
tam olarak bilinmese de bu yeni düzenlemede kamu hukukuna da önem 
verildiği dikkat çeker. Düzenleme sonrası müfredata ilave edilen hukuk-ı 
esasiye yani anayasa hukuku dersinin Temmuz 1908 Devrimi sonrası 
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anayasal rejimin bir ürünü olduğu şüphesizdir. 1915 yılında yeniden dü-
zenlenen Medresetü’l-Kuzat Talimat-ı Dahiliyesi’nde de müfredatta me-
dhal-i hukuk, hukuk-ı idare, hukuk-ı düvel derslerine yer verilecektir.29 

1909 tarihli müfredatın hemen uygulamaya konduğu anlaşılıyor. Ağus-
tos 1910 tarihinde Mekteb-i Kuzat’tan mezun olan Hafikli Hüseyin Efen-
di’nin şehadetnamesinde müfredatta yer alan derslerin (Ceza Kanunu ve 
hitabet hariç) hemen hemen hepsi yer alır.30

Yeni müfredat programında yer alan hocaların isimleri de çok dikkat çe-
kicidir. Ceza Kanunu ve ceza usulü derslerine girecek olan Midhat Bey, 
aynı zamanda Mekteb-i Hukuk’un müdürü olan Kevakibizade Abdül-
halik Midhat Bey’dir. Kendisi Hukuk-ı Ceza ve Usul-i Cezaiye kitaplarını 
yazmış bir ceza hukuku uzmanıdır.31 Mekteb-i Kuzat’la bir anlamda re-
kabet halinde olan Mekteb-i Hukuk’un müdürünün aynı zamanda Mek-
teb-i Kuzat’ta da ders veriyor olması oldukça ilginçtir. 

1909’da Arazi Kanunu hocası olan Haydar Efendi, Küçük Haydar Efendi 
olarak bilinen Hocazade Ali Haydar Efendi (Ali Haydar Arsebük, 1853-
1935)32 olup bu sırada Mahkeme-i Temyiz İkinci Reisliğinde bulunma-
sının yanında Mekteb-i Hukuk’ta Mecelle muallimliği görevini de sür-
dürmekteydi. 1918 yılında kısa süreliğine Adliye Nazırlığına getirilen 
Ali Haydar Efendi, daha çok Dürerü’l-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm 
adlı Mecelle şerhi ile tanınsa da eserleri arasında Arazi Kanunu şerhi de 

29 “Medresetü’l-Kuzat Talimat-ı Dahiliyesi”, İlmiye Salnamesi, s. 687. Mekteb-i 
Nüvvab/Medresetü’l-Kuzat’ın karıştırmalı ders programları için bkz. Çeliktaş, 
“Osmanlı Yüksek Din Eğitimi Anlayışının Değişimi”, s. 93 (Tablo 6) (Ancak 
Ekim 1909 tarihli ders programına yer verilmemiştir).

30 IMMA, Sicill-i Ahval Dosyaları (SA dos.), No: 670, 15 Şaban 1328/7 Ağustos 
1326 (20 Ağustos 1910) tarihli şehadetname. Kopyası için bkz. Akiba, “New 
School for Qadis”, s. 162. Gösterilen dersler şunlardır: Fıkh-ı şerif: Dürer min 
kitabi’n-nikâh ila kitabi’l-vasaya; Mecelle-i Ahkam-ı Adliye; feraiz; sakk-i şer’î 
ve defter-i kassam; Arazi Kanunnamesi; tatbikat-ı hukukiye; tatbikat-ı ce-
zaiye; teşkilat-ı mahakim ve usul-i muhakemat-ı hukukiye; hukuk-ı ticaret-i 
berriye; hukuk-ı ticaret-i bahriye, hukuk-ı düvel; icra kanunu; inşa ve kitabet; 
hüsn-i hatt-ı ta’lik; hukuk-ı esasiye; usul-i muhakemat-ı cezaiye. Tatbikat-ı 
hukukiye/cezaiye, müfredattaki tanzim-i ilamat-ı hukukiye/cezaiye ile aynı 
olduğu anlaşılıyor.

31 M. Seyfettin Özege, Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu, İstanbul: 
Fatih Yayınevi, 1971-79, c. II, s. 591, c. V, s. 1961; Abdülhalik Midhat, Hukuk-ı 
Ceza: Kısm-ı Cezai, İstanbul: İkdam Matbaası, 1326; Abdülhalik Midhat, Usul-i 
Cezaiye, 2 cilt, İstanbul: İkdam Matbaası, 1326. Usul-i Cezaiye kitabının birinci 
cildinin kapağında yazarın “Darü’l-Hukuk ve Mekteb-i Kuzat usul-i cezaiye ve 
kanun-ı ceza muallimi” olduğu gösteriliyor.

32 Mehmed Zeki Pakalın, Sicill-i Osmanî Zeyli, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2008, 
c. IX, s. 10; Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, c. I, s. 317-318; Mehmet Âkif 
Aydın, “Ali Haydar Efendi, Küçük”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 
İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1988-2016, c. II, s. 396-397.
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bulunmaktadır.33 Kendisi Mekteb-i Nüvvab mezunu olup birkaç yerde 
naiblikte çalıştıktan sonra nizamiye mahkemelerine geçmiştir. Adliye 
Nezareti bünyesinde çalışırken de İlmiye’ye mensubiyetini devam ettirip 
1914 yılında Fetva Eminliğine tayin edilmiştir.

1909 tarihli müfredatta icra kanunu muallimi olarak yer alan Hayri Bey 
ise 1911’de Adliye Nazırı, 1912’de Evkaf Nazırı ve 1914’te de Şeyhülislâm 
olan Mustafa Hayri Efendi’dir.34 Medreseli ve ilmiye mensubu olduğu 
halde Mekteb-i Hukuk’tan da mezun olan Hayri Bey, Nizamiye Mahke-
melerinde hakimlik yaptıktan sonra 1908 yılında Niğde mebusu olarak 
mecliste görev almasının ardından Mekteb-i Hukuk Mecelle muallimli-
ğine tayin edilmiştir. 

Hukuk-ı esasiye ve idare muallimliğine tayin edilen Bağdat Mebusu Ba-
banzade İsmail Hakkı Bey, aynı zamanda Tanin Gazetesi yazarlığı da 
yapmış Osmanlı İmparatorluğunun son döneminin önemli hukukçula-
rından biridir.35 Mekteb-i Hukuk mezunu olan İsmail Hakkı Bey, Aralık 
1908’de Mekteb-i Mülkiye ders programına yeni konulan hukuk-ı umu-
miye ve esasiye muallimliğine getirilmiş ve bu görevi sırasında oluştur-
duğu ders notlarına dayanarak 1909 yılında Hukuk-ı Esasiye36 yani ana-
yasa hukuku adlı bir kitap çıkarmıştır. 

Hukuk-ı düvel muallimliğine getirilen Mahmud Es’ad Efendi ise Seydi-
şehrî olarak tanınmakta ve medrese eğitimi aldıktan sonra askerî okul 
ve Mekteb-i Hukuk’ta da öğrenim gören farklı ilim dallarında uzmanlaş-
mış bir bilgindir.37 On sene Aydın Vilayeti Merkez Bidayet Mahkemesi 
Birinci Reisliğinde bulunduktan sonra 1897’de Mekteb-i Mülkiye ilm-i 
servet-i milel (iktisat) muallimliği, bir yıl sonra da aynı okulda hukuk-ı 
düvel muallimliğine tayin edilmiş ve 1908 yılına kadar bu görevini sür-

33 Özege, Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu, c. IV, s. 1645; Hoca Emin 
Efendizade Ali Haydar, Şerh-i Cedid li-Kanuni’l-Arazi, 2. baskı, İstanbul: Mat-
baa-i Âmire, 1321 (1. baskı, 1311).

34 İlmiye Salnamesi, s. 636-639.
35 Babanzade İsmail Hakkı için Nobuyoshi Fujinami, “The Ideas of Babanzade 

İsmail Hakkı Regarding the Ottoman Constitution: Sovereignty, Jurispruden-
ce, and the Caliphate (Japonca)”, Shigaku-zasshi, Cilt: 124, No: 8, 2015, s. 1-38. 
Ayrıca bkz. Mücellidoğlu Ali Çankaya, Yeni Mülkiye Târihi ve Mülkiyeliler, An-
kara: Mars Matbaası, 1968-71, c. II, s. 996-997.

36 Özege, Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu, c. II, s. 594; Babanzade 
İsmail Hakkı, Hukuk-ı Esasiye, 2. baskı, İstanbul: Osmanlı Matbaası, 1329 (1. 
baskı, 1325).

37 Ali Erdoğdu, “Seydişehrî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. XXXVII, 
s. 25-27; Çankaya, Yeni Mülkiye Tarihi, c. II, s. 1021-1033; Mustafa Serdar Pala-
bıyık, “International Law for Survival: Teaching International Law in the Late 
Ottoman Empire (1859–1922)”, Bulletin of the School of Oriental and African 
Studies, Cilt: 78, No: 2, 2015, s. 284.
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dürmüştür. 1899 yılında Mekteb-i Hukuk’ta da Mecelle okutmaya başla-
dı. Başta hukuk alanı olmak üzere farklı pek çok alanda eserleri bulunur-
ken Hukuk-ı Düvel38 isimli Fransızcadan çeviri bir kitabı da vardır.

Görüldüğü gibi Mekteb-i Kuzat’a yeni atanan muallimler arasında döne-
min önde gelen hukukçuları yer alır. Bu muallimlerin Mekteb-i Hukuk 
veya Mekteb-i Mülkiye’de de hocalık yapıyor olmaları göze çarpar. Yuka-
rıda bahsedildiği gibi Mekteb-i Kuzat’ın Ceza Hukuku hocası Abdülha-
lik Midhat Bey, aynı zamanda Mekteb-i Hukuk’un müdürü idi. Ayrıca 
Küçük Ali Haydar Efendi, Mustafa Hayri Bey, ve Seydişehrî Mahmud 
Es’ad Efendi de Mekteb-i Hukuk’ta ders vermekteydiler.39 Bu durum, 
Mekteb-i Kuzat ile Mekteb-i Hukuk ve Bab-ı Meşihat ile Adliye Nezare-
ti arasında mevcut olduğu sanılan çıkar çatışmasının, bireysel düzeyde 
o kadar da ciddi olmadığına işaret eder. Sonuç olarak 1908-1909 yılları 
arasında Mekteb-i Kuzat’ın yeniden düzenlenmesi, okulun eğitim stan-
dardının önemli ölçüde yükselmesini sağlamıştır.

Sonuç

1855’te bir tür mesleki okul olarak başlayan Muallimhane-i Nüvvab’ın 
1908 senesinde hukuk uzmanları yetiştiren bir yüksek öğretim kurumu 
sıfatını kazandığı söylenebilir. Her ne kadar Maarif-i Umumiye, talebe-
lerinin idadiyi bitirmemiş olmaları gerekçesiyle Mekteb-i Kuzat’a Mek-
teb-i Hukuk’la aynı statüyü tanımamışsa da Mekteb-i Kuzat’ta verilen 
eğitim, hukuk alanındaki kapsamlı müfredatıyla Mekteb-i Hukuk ve 
Mekteb-i Mülkiye ile kıyaslanabilir standartlara kavuşmuştur. Ayrıca 
dönemin önde gelen hukukçularını bünyesinde barındıran zengin hoca 
kadrosuna da sahiptir. Bu şekilde reforme edilen Mekteb-i Kuzat’la bir-
likte medrese ve şer’i mahkeme geleneğiyle yeni usul mektep sistemini 
kaynaştıran medrese-mektep sentezi tamamlanmış olur. Tam da bu ne-
denle, medrese talebelerine uzmanlık eğitimi alma fırsatı sunan Mek-
teb-i Kuzat’ın Osmanlı eğitim tarihinde özgün bir yeri bulunmaktadır.40

38 Özege, Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu, c. II, s. 593; Mahmud 
Esad, Hukuk-ı Düvel: Medhal, İstanbul: Matbaa-i Osmaniye, 1326.

39 Mekteb-i Kuzat’ta usul-i muhakemat-ı hukukiye ve tanzim-i ilamat-ı cezaiye 
derslerini veren Dersaadet ikinci hukuk reisi Mustafa Fevzi Efendi de muh-
temelen Mekteb-i Hukuk muallimlerindendir. Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye’den 
Kitabü’ş-Şirket adlı kitabın iç kapağında yazarı Mustafa Fevzi “Dersaadet Bi-
dayet Mahkemesi Hukuk Reisi ve Darül-Fünun Hukuk Şubesi üçüncü sene mu-
allimi” olarak geçmektedir. Mustafa Fevzi, Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye’den Kita-
bü’ş-Şirket, İstanbul: Matbaa-i Hukukiye, 1328.

40 Dr. Hatice Kübra Kahya’ya metnimi gözden geçirip düzelttiği için şükranlarımı 
sunarım.
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ÖZET
Bu çalışmada 1855 yılında kurulan Muallimhane-i Nüvvab’ın ta-
rihî serüveni yeniden kaleme alınıyor ve bu serüvenin özellikle 
1908-1909 yıllarına denk düşen kesitinde gerçekleştirilen kurum-
sal reformlara odaklanmaktadır. Temmuz 1908 Devrimi’nden he-
men önce başlayan bu reformlar sürecinde, Mekteb-ı Hukuk’ta 
okutulan dersleri ilave edilerek ders programı önemli ölçüde 
genişletildiği gibi, okulun adı da Mekteb-i Kuzat’a çevrilmiştir. 
Arşiv kaynaklarına göre, reform programı kısa zamanda hayata 
geçirilmiş, yeni derslerin hocaları da dönemin önde gelen hukuk-
çular arasından seçilmiştir. Genel olarak reformlar, Mekteb-i Ku-
zat’a bir yüksek öğretim kurumu sıfatını kazandırmıştır. Bu şekil-
de reforme edilen Mekteb-i Kuzat’la birlikte medrese geleneğiyle 
yeni usul mektep sistemini kaynaştıran medrese-mektep sentezi 
tamamlanmış olur.

Anahtar Kelimeler: Muallimhâne-i Nüvvâb, Mekteb-i Kuzat, 
Kadı Okulu, Hukuk Eğitimi.

From Muallimhane-i Nüvvab to Mekteb-i Kuzat: A Half 
Century of the Ottoman School for Sharia Judges

ABSTRACT
In this study, I revisit the history of Naibs’ College established in 
1855 to train sharia judges, focusing on the institutional reform 
of 1908 and 1909. These reforms, starting just before the Young 
Turk Revolution of July 1908, expanded the school’s curriculum 
significantly by adding new subjects that were taught in the Law 
School and changed the name of the school to “Mekteb-i Kuzat” 
(Qadis’ College). Archival sources reveal that the reform program 
was soon implemented and that the teachers of the new subjects 
were selected from among the prominent scholars of the period. 
Overall, the reforms upgraded the school to the status of higher 
education schools. I conclude that the reformed Mekteb-i Ku-
zat accomplished a synthesis of the medrese and the mektep, or 
the new-style school, by fusing the tradition of medrese learning 
with the new school system.

Keywords: Muallimhâne-i Nüvvâb, Mekteb-i Kuzat, Qadis’ Col-
legal, Legal Education.
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Şer’an Olamadığı Halde Kanunen ve Nizamen:  
Osmanlı Uleması ve Tanzimat

Abdulhamit Kırmızı
Prof. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi

Tanzimat devri her şeyden önce modern devlet olma yolunda cesaretli 
bir kanunlaştırma çağıdır. Zamanı ile mütenasip yeni hukuk arayışları-
nın asrı olan Tanzimat’taki taknin ve tedvin işinin mühim bir kısmı şeri-
atı ilgilendiren güncel meselelerle ilgilidir. Şer-i şerifi muhafaza ve tatbik 
ile birinci derecede mükellef ulemadan devlet hizmetinde vazifelendiril-
miş ilmiye mensupları, tabiatiyle devrin istişare ve karar verme mekaniz-
maları içinde yer alarak bu meselelere çözüm üretmeye çalışmıştır. 

Yirminci yüzyıl şartlarında üretilen teleolojik anlatıların anakronik tes-
pitleri bir yana, on dokuzuncu yüzyılın kendi şartları dahilinde ulema 
Tanzimat reformlarının neresindedir? İlmiyeyi devlet mesuliyetini payla-
şan bir zümre değil de her yeniliğe karşı çıkan gerici bir güç olarak gören 
ilerlemeci tarihyazımına itibar edenler, hiç ileri tetkike gerek duymadan 
ulemayı Tanzimat’ın kaybedenleri kümesine yazar. Tanzimat’ı yalnızca 
yüzünü Avrupa’ya dönmüş bürokratların eseri ve ulemayı sürecin dışında 
kalmış, kolu kanadı kırılmış bir mağdur zümre olarak gören muhafaza-
kar tarihyazımına itibar edenler de böyle düşünür. Tanzimat devrini eski 
sosyoloji ezberleriyle laikleşme çağı olarak kabul edenler ilmiyeyi giderek 
gücünü kaybedip yok olan müesseselerden bir müessese olarak görür. 

Halbuki Osmanlı devlet yapısında ilmiyeyi bir meta-müessese saymak 
gerekir. Meta-müesseseler başka müesseseleri düzenleyen müessese-
lerdir.1 Tanzimat çağında ilmiye sadece meşihat bünyesinde kaza, fetva 

1 Dostum ve meslektaşım Dr. Yakoob Ahmed’e henüz yazıya dökmediği bu fikri 
kullanmama müsade ettiği için teşekkür ederim. Meta-institution için bkz. Seu-
mas Miller, “Social Institutions”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Sum-
mer 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/
archives/sum2019/entries/social-institutions/>.
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ve tedris faaliyetleriyle sınırlı bir kurum değil, fakat tüm devlet teşkila-
tında kurucu ve bütünleştirici roller üstlenen kapsayıcı, aşkın ve baskın 
bir meta-müessesedir. Bu fikre binaen önünüzdeki makalede ilmiyenin 
Tanzimat reformlarının esas faillerinden olduğu savunulacaktır. 

Makalede bu görüşü temellendirmek üzere önce büyüğünden küçüğüne 
on dokuzuncu yüzyıl ulemasının hukuki ıslahatla olan tabii münasebe-
tine değinilecektir. İlmiye, belirmekte olan modern devletler dünyası-
na intibak sürecinde kanunların yeni usullerle tedvin edildiği Tanzimat 
çağının en önemli iki aktör grubundan biridir. Kanunlaştırma faaliyet-
lerinde ilmiye mensupları ekseriyetle mülkiye mensubu devlet ricaliyle 
birlikte hareket etmiş, yeni mevzuatın teşri ve tatbikinde vazife almıştır. 
Makalenin ikinci kısmında, on dokuzuncu yüzyılın tam ortasında top-
lanan bir meşveret meclisinin evrakı üzerinden, ulemanın şu konulara 
nasıl yaklaştığı ve çözüm bulmaya çalıştığı incelenecektir: Bir Müslüma-
nın işlediği cinayette Hristiyan şehadetinin dinlenmesi, bir Hristiyanın 
cebren İslamiyet’e davet ve küçük yaşta İslamiyet’e kabul edilmesi, cizye-
nin Hristiyanları rencide etmeden tahsili için adının değiştirilmesi, gay-
rimüslim haklarının genişletilmesi ve onları tahkir edecek muamelatın 
yasaklanması, orduya Hristiyan asker alınması, şeriye mahkemelerine 
müvazi olarak yeni kanunları uygulayacak yargı gücüne sahip meclisle-
rin kurulması ve bunların daha sonra nizamî mahkemelere dönüşmesi. 
Neticede ulemanın Tanzimat reformlarının aslî faillerinden olduğu, ek-
seriyetle ıslahatı desteklediği ve hatta bunlara rehberlik ve öncülük etti-
ği, sonra bu yeniliklerden istifade ettiği ileri sürülecektir. Bu bağlamda 
hususen nizamî mahkemelerin (mehâkim-i nizâmiyenin) kurumsallaş-
masını bizatihi ulemanın önerdiği ve teşvik ettiği iddia edilecektir. 

Tanzimat Müesseselerinde Ulema 

Tanzimat çağında ilmiye mensupları sadece meşihat, müderrislik, dersi-
amlık, muhaddislik, şifahanlık, imamet, kadılık, müftülük gibi gelenek-
sel vazifelerinde istihdam edilmemişlerdir. Devlet teşkilatında yaşanan 
yenileşmeyle kurulan neredeyse bütün yeni müesseselerde tabii insan 
kaynağı olarak dar anlamda ilmiye ve geniş anlamda ulema mensupları 
mevcuttur. Daha 1987 gibi erken bir tarihte ulemanın gerilemesi söy-
lemini sorgulamış olan David Kushner Tanzimat’tan sonra alimlerin 
meclislerde, maarifte, adliyede ve mülkiyede görevler aldığını göstermiş, 
fakat maalesef zamanında hala hükmü süren modernleşme ve seküler-
leşme teorilerine yenik düşerek bu durumu bir paradoks ve anomali ola-
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rak görmek zorunda kalmış idi.2 Postmodern ve postseküler çağda Avru-
pamerkezci batılılaşma paradigmasının iflas etmesiyle beraber, artık on 
dokuzuncu yüzyılda ulemanın istihdam alanının genişlemesine tabii bir 
gelişme olarak bakılabilecektir. 

Şeyhülislamlar Tanzimat çağında vezirlerle birlikte hareket etmiştir. İlmi-
ye zümresinin en yüksek mevkiinde yer alan şeyhülislâm karar alma me-
kanizmasının tepesinde bulunan Meclis-i Vükelâ ve Meclis-i Alî-i Umumî 
gibi devletin asli karar ve danışma organlarında yer aldığı gibi, Meclis-i 
Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye gibi mühim kurumlara atanacak üyelerin seçi-
minde etkin olmuştur.3 Tanzimat devrinde “Babıâlî” denilen yapı zaten 
bu üç kurumdan (Meclis-i Vükelâ, Meclis-i Ali-i Umumî ve Meclis-i Vâlâ) 
mürekkeptir ve şeyhülislam hepsinde tabii azadır. Bugünkü Bakanlar Ku-
rulu gibi hükümeti teşkil eden Meclis-i Vükelâ’da bulunan şeyhülislam 
burada her zaman yegane ilmiye mensubu değildir; yüksek rütbeli ulema 
bazen Meclis-i Vükela müzakerelerine katılabilmektedir.4 Zaman zaman 
ulemadan zevatın Evkâf-ı Hümâyun ve Adliye gibi nezaretlerin başına 
geçtiği ve bakan olarak hükümette yer aldığı da hesaba katılmalıdır.

Divân-ı Hümâyûn’dan boşalan yeri doldurmak üzere Tanzimat arefesin-
de II. Mahmud tarafından geniş yasama, yargı ve denetleme yetkileriyle 
tesis edilen (ve Meclis-i Tanzimat ve Şura-yı Devlet kurulduktan son-
ra 1854-1861 arasında bir yüksek yargı organı olarak varlığını sürdüren) 
Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye’de yüksek rütbeli ilmiye mensubu üye-
ler bulunurdu.5 Bu alimler arasında en kıdemli olan “Meclis-i Vâlâ Müf-
tüsü” unvanını taşırdı. Mehmed Arif Efendi 1854’te ve Sadüddin Efen-
di 1858’de Meclis-i Vâlâ azası iken şeyhülislam olmuştur.6 Türkiye’deki 
anayasal kurumların anası olan bu en mühim meclisin işleyişini tanzim 
eden 1841 tarihli bir iradede “her bir madde avn ü tevfîk-i Bârî’ye istinâd 
ile olacağından, Meclis-i Vâlâ-yı mezkûr(un) mukaddem tanzîminde 

2 David Kushner, “The Place of the Ulema in the Ottoman Empire during the 
Age of Reform (1839- 1918)”, Turcica 19 (1987), 51-74.

3 Mehmet Seyitdanlıoğlu, Tanzimat Devrinde Meclis-i Vâlâ (1838-1868), Ankara: 
Türk Tarih Kurumu, 1994, 23, 68 ve 82. Hatta Şeyhülislamın bu meclisler yü-
zünden yaşadığı yoğunluk nedeniyle meşihat dairesinde işler durma noktasına 
geldiği için Meclis-i Umumî’nin sadece gerektiğinde toplanmasına karar veril-
miştir, 69.

4 Ahmet Cihan, Reform Çağında Osmanlı İlmiye Sınıfı, İstanbul: Birey, 2004, 
158-159.

5 Meclis-i Vâlâ’ya tayin edilen ulema hakkında bkz. Zeynep Altuntaş, Sultan 
Abdülmecid Dönemi Osmanlı Ulemâsı, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul 2013, 30-34.

6 Meclis-i Vâlâ’nın yüksek temyiz görevi sadece nizamî değil kendisine gelen şer’i 
davaları da kapsamaktaydı. Temyize gelen davanın hangi tür mahkemeden gel-
diğine göre “Meclis-i Vâlâ’dan tedkikât-ı şer’iyye ve nizâmiyesi” yapılarak dava-
lar görülüyordu. Seyitdanlıoğlu, Tanzimat Devrinde Meclis-i Vâlâ, 85 ve 120. 
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mushaf-ı şerîfe vaz’ ve müzâkereye kable’l-mübâşeret Kur’an-ı Kerîm ti-
lavet“ edileceği hatırlatılmıştır.7  

Şeyhülislamlar bu zorlu makama yükselmeden evvel başka Tanzimat 
meclislerinde de yer almışlardır. Arif Hikmet Beyefendi (1786-1859) Ku-
düs, Mısır ve Medine kadılıklarından sonra 1829’da nüfus tahririne neza-
ret etmek üzere Rumeli’de görevlendirilmiş, 1839’da Meclis-i Vâlâ-yı Ah-
kâm-ı Adliye azalığı, ardından Rumeli’de Tanzimat Müfettişliği, Meclis-i 
Maarif-i Muvakkat azalığı yapmış ve 1846 yılında Şeyhülislam olmuştur. 
Arif Hikmet Beyefendi Tanzimat devrinde atanan ilk şeyhülislamdır ve 
bu vazifeyi yedi buçuk yıl deruhte etmiştir.8 Sonraki Şeyhülislam Meş-
repzâde Arif Efendi (1791-1858) de benzer memuriyetlerden geçmiş, Ru-
meli nüfus tahririnde görevlendirilmiş, Tanzimat’ın icrasını denetlemek 
için Anadolu teftişine gönderilmiş, ardından aynı şekilde Meclis-i Vâlâ 
üyeliğine seçilmiştir.9 

Sadece Şeyhülislam değil, bütün bir ilmiye silki meclisleşme sürecinde 
yerini almıştır. Ömer Hilmi Efendi (1842-1889), Cevdet Paşa’nın “asrımı-
zın imam-ı azamı” diye övdüğü, vakıf, arazi ve ceza hukuku alanlarında 
eserler vermiş bir alimdir. Fetvahane’de ve Mecelle Cemiyeti’ndeki görev-
lerinden sonra Evkâf-ı Hümâyun Müsteşarı, Fetvahane Emini, Temyiz 
Mahkemesi’nde aza ve reis olmuş, Mekteb-i Hukuk’ta İslam Hukuku ve 
Mecelle dersleri vermiştir.10 Küçük Ali Haydar Efendi (1853-1935) Med-
resetü’l-Kudât’ı bitirdikten sonra Anadolu’da yıllarca kadılık yapmış, 
ardından Hukuk Mektebi’nde ders vermek üzere İstanbul’a dönmüştür. 
1894’ten itibaren İstanbul Bidayet Mahkemesi Reisi, İstinaf Mahkeme-
si’nde daire başkanı, Temyiz Mahkemesi azası ve sonra reisi olmuştur. 
Fetva Emini iken emekli olmasından kısa bir süre sonra Adliye Nazırı 
(Kasım 1918-Ocak 1919) atanmıştır. Hukuk Mektebi’nde otuz, Mülkiye 
Mektebi’nde on ve iki Medresetü’l-Kudât’ta beş yıl Mecelle, vakıf, kava-
nin, usul-i muhakemat dersleri vermiş olan Ali Haydar Efendi’nin babası 
da Kanun-ı Esasî’yi hazırlayan heyette yer almış ve kazaskerliğe kadar 
yükselmiş bir alimdir.11  

Tanzimat çağında ilmiyenin geleneksel vazifelerdeki istihdam yelpazesi 

7 Seyitdanlıoğlu, Tanzimat Devrinde Meclis-i Vâlâ, 173.
8 Mustafa L. Bilge, “Arif Hikmet Bey, Şeyhülislam”, TDV İslam Ansiklopedisi, 3 

(1991), 365-366.
9 Mehmet İpşirli, “Arif Efendi, Meşrepzâde”, TDV İslam Ansiklopedisi, 3 (1991), 

365.
10 Tahsin Özcan, Ömer Hilmi Efendi, TDV İslam Ansiklopedisi, 34 (2007), 70-71; 

Ahmet Akman, Eski Vakıflar Hukuku ve İdaresi, Ankara: Adalet, 2019, 119.
11 Mehmet Akif Aydın, “Ali Haydar Efendi, Küçük”, TDV İslam Ansiklopedisi, 2 

(1989), 396-397. Akman, Eski Vakıflar, 131. 
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genişlemiştir. Mesela, Tanzimat’ın ilanından biraz evvel başlayarak müf-
tülük makamı devlet merkezindeki yeni örgütlenmelerde yer almaya baş-
lamıştır. Kurulan nezâret meclislerinin her birinin bünyesinde müftüler 
yetkilendirilmiştir. Sadece Meclis-i Vâlâ’da değil, Dâr-ı Şûrâ-yı Askerî, 
Dâr-ı Şûrâ-yı Bâbıâlî gibi mühim meclislerin tamamında azalardan biri 
müftüdür. Meclis-i Nafia Müftülüğü, Meclis-i Ziraat Müftülüğü, Meclis-i 
Ticaret Müftülüğü, Evkâf Müftülüğü, Meclis-i Zabtiye Müftülüğü, Top-
hane-i Amire Müftülüğü, Meclis-i Bahriye Müftülüğü nezaret meclisle-
rinde oluşturulan müftülük makamlarından sadece bazılarıdır. O tarihe 
kadar taşrada halkın fetva mercii olmaktan ibaret olan bu makam “artık 
devlet örgütlenmesi içinde de yer alarak bir nevî meclislerde alınan ka-
rarların şer’i onay mekanizması olarak işlev görmüş ve [müftüler] meclis 
üyelerinin belirli saatlerdeki namazlarına imamlık yapmıştır.“12 Bütün 
bakanlıklarda ve meclislerde kararların şeriate uygunluğunu denetleyen 
müftüler bulunması, herhalde çoğu zaman iddia edilen “reformları meş-
rulaştırma işlevi”nin ötesinde bir hassasiyete işaret etmektedir.

Müftülük haricinde, ulema ilmiye mesleğiyle alakadar görünmeyen 
meclislerde de aza olarak bulunmuştur. Meclis-i Muhasebe’de, Meclis-i 
Ticaret’te, üyelerin hemen hepsinin gayrimüslim olduğu Meclis-i Zira-
at’te ve hatta askeri meclislerde dahi ilmiye mensupları vardır.13 Zeynep 
Altuntaş, Abdülmecid devrinde vazifedar olmuş İstanbul müderrislerini 
kapsayan prosopografik tez çalışmasında “modernleşmeyle birlikte ule-
manın yetkilerinin azaldığı” fikrini eleştirmiş, aksine ulemanın yetki ve 
sorumluluk alanlarının çoğalmış olduğunu göstermiştir:

Il̇miyenin ihmal edildiği iddia edilen bu dönemde yeni ortaya çıkan mü-
esseselerle ilmiye mensuplarına mektepler, meclisler gibi farklı istihdam 
alanları açılmış, görev yaptıkları sahalar genişlemişti. Daha çok ilmiye 
teşkilatı ve medreseyle sınırlı gibi görünen görev yerleri, modern kurum-
larda üstlendikleri görevlerle genişleyerek artmıştı. Ayrıca mektepler, 
nezaretler gibi kurumlar doğrudan ilmiyenin/ulemânın gücünü kasıtlı 
olarak azaltmak için açılmamış, modernleşme hareketlerinin etkisiyle ve 
dönemin şartlarında hissedilen ihtiyaçlar neticesinde vücud bulmuştu. 
Tezin neticesinde görüldü ki ulemâ; tedris (müderrislik), kazaî (kadılık 
vs.) gibi kendi aslî görevlerine ilave olarak yeni kurumlarda bulunmuştu. 

12 Esra Yakut, Meşrutiyet Dönemi’nde Müftülerle İlgili Gerçekleştirilen Hukuki 
Düzenlemeler”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3/1 (2003), 37. 
Askeri meclislerin müftüleri için bkz. Altuntaş, Sultan Abdülmecid Dönemi 
Osmanlı Ulemâsı, 39-41.

13 Altuntaş, Sultan Abdülmecid Dönemi Osmanlı Ulemâsı, 35-38.



36     Sahn-ı Semân’dan Darülfünûn’a

Bunun yanı sıra onların aslî istihdam alanları Sultan Abdülmecid döne-
minde hâlâ önemini korumaktaydı. Yeni kurumlardan olan idarî mec-
lislere yüksek düzey ulemâ ile ilmiye mesleğinde idarî görevler üstlenen 
ulemâ getirilirken eğitimle ilgili meclislere müderrisler getirilmekteydi.14 

Aşağıda yine değinileceği üzere, şeriye mahkemelerine karşı özellikle 
laikleşme düşüncesinin etkisi altında kurulduğu söylenegelen nizamiye 
mahkemeleri sisteminin insan kaynakları büyük oranda ilmiye mensup-
larına dayanıyordu.15 Ulema aynı şekilde, Meclis-i Maarif’ten Maarif Ne-
zareti’ne, rüşdiyelerden idadilere, laik olduğu iddia edilen modern eğitim 
kurumlarında külliyetli miktarda hem idari ve istişari pozisyonlarda hem 
de muallim olarak yer almıştır.16 Evkâf-ı Hümâyun Nezareti’ndeki itibar-
lı mevkiler de ilmiyenin elindedir. Mesela, İstanbul Kadısı ile eş değer 
mevkideki Evkâf-ı Hümâyun Müfettişi hem Teftiş Mahkemesi’nin hem 
de Teftiş Meclisi’nin başkanıdır. Bunlara gelen davalar yanında, Evkâf-ı 
Hümâyun Müfettişi tüm vakıf hizmetlilerinin atamaları, vakıfların mu-
hasebe işleri, görevlilerin teftişi ve evkâf müdürlerinin atama işlerinin 
başındadır.17

En düşük mevkideki din adamlarına bakıldığında, üst düzey ve alt dü-
zey ulema arasında ıslahata yönelik tavır bağlamında iddia edilen/abartı-
lan farklılığın18 da pek doğru olmadığı görülmektedir. Bir kere, yukarıda 
zikredilen biyografilerden yüksek ulemanın alt düzeylerde iken de ısla-
hatla alakadar görevlerde bulunduğu anlaşılmaktadır. İkinci olarak, bu 
zümrenin en alt düzeyinde sayılabilecek imamlar dahi süreçte yerlerini 

14 Altuntaş, Sultan Abdülmecid Dönemi Osmanlı Ulemâsı, 424-425. 
15 Jun Akiba, “Shari’a Judges in the Ottoman Nizamiye Courts, 1864-1908”, Os-

manlı Araştırmaları 51 (2018), 209-237. Avi Rubin, Ottoman Nizamiye Courts: 
Law and Modernity in the Ottoman Empire (New York: Macmillan, 2011) ki-
tabında Nizamiye sisteminin şer’i içeriğine dikkat çeker, ulemanın varlığı sis-
temin (şeriat, kanun ve yabancı hukukun birlikte işlediği) senkretik yapısının 
doğal bir sonucudur, der. Ruth A. Miller’in, Legislating Authority: Sin and Cri-
me in the Ottoman Empire and Turkey (New York: Routledge, 2005) kitabına 
göre nizami mahkemelerde ulema istihdamı aslında istikrarlı bir devlet poli-
tikasıdır ve ulema hukuk reformlarının tam merkezinde bulunmaktadır.

16 Halil İbrahim Erbay, Teaching and Learning in the Madrasas of Istanbul during 
the Late Ottoman Period, Basılmamış Doktora Tezi, SOAS, University of Lon-
don 2009, 67.

17 İlhami Yurdakul, Osmanlı İlmiye Merkez Teşkilâtı’nda Reform (1826-1876), İs-
tanbul: İletişim, 2008, 224-225.

18 Uriel Heyd, “The Ottoman Ulema and Westernization in the Time of Selim 
III and Mahmud II”, Scripta Hierosolymitana (Jerusalem 1961, IX, 63-96) ma-
kalesinde, Tanzimat arefesindeki ıslahata ulema zümresinin önde gelenleri 
genellikle destek verirken düşük rütbeli ulemanın bu yeniliklere son derece 
muhasım kaldığını iddia eder, fakat bunu ispatlayabileceği kaynakların kısıtlı 
olduğunu belirterek zayıf bir-iki misal getirir. Heyd’e göre imamlara verilen 
yeni görevler ve imtiyazlar düşük seviyedeki ulemanın reformlara düşmanlık-
larını gidermek, onları ikna ve memnun etmek amaçlarını güdüyordu.
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almışlardır. İmamlar Tanzimat devrinde nüfus, emlak vergi tahrirlerinde, 
vergi dilimlerinin tespitinde, 1846’da kura düzeni geldikten sonra çeki-
liş işlemlerinde, köylerdeki mekteplerin teftişinde vazifelendirilmiştir.19 
Ordulara, mekteplere, yurtdışında sefarethanelere, şehbenderliklere, 
hatta açılan sergilere imamlar atanmıştır.20 Askeri imamları inceleyen 
Mehmet Beşikçi, askeri reformları ilerlemeci varsayımlar üzerinden anla-
maya çalışanların ileri sürdüğü gibi askeriyenin dinle irtibatını koparmış 
olmadığını savunmuştur. Beşikçi, din adamlarının sadece kriz anlarında 
siyasal-kamusal düzeyde meşrulaştırıcı aktörler olarak görülmemesi ge-
rektiğini tabur imamlığı müessesesi üzerinden işlemiştir. İmamlar yeni 
askeri teşkilat içerisinde modern askeri itaat ve disiplin anlayışının yer-
leştirilmesi için daimi ve kadrolu elemanlar olarak istihdam edilmiştir. 
Kışlalarda camiler yapılması, gündelik düzenin namaz vakitlerine göre 
ayarlanması, cemaatle namaz kılınması, askerlere Birgivi risalesi okutul-
ması, vaazlar verilmesi yenileşme devrinde askeri reformların meşrulaş-
tırılması ya da ulemanın reformlar tarafına çekilmesi kaygılarından fazla-
sını içeren bir öneme sahiptir. Beşikçi, on dokuzuncu yüzyıl sonunda en 
az 300 askeri imamın görev yaptığını, bu sayının Birinci Dünya Harbi’nde 
artarak 3.000 sayısını aştığını tahmin etmektedir. Modern devletin askerî 
disiplin kaygısı (özellikle 1846’da kura sistemiyle yurttaş ordusu sistemine 
geçildikten sonra) nasihatle itaat üretmeyi zorunlu kıldığından, orduda 
imamların mevcudiyeti hayati önem kazanmıştır.21 

Ulema sadece ilmiye mesleğindeki alim-bürokratlardan ve memurlar-
dan ibaret değildir. Mehmed Zihni Efendi (1846-1913) pek çok dini sa-
hada eser vermiş ve ulûm-ı âliye şehadetnamesi olduğu halde ilmiye sil-
kine hiç girmemiş bir alimdir. 1864’te Babıali’de Meclis-i Vâlâ Mazbata 
Odası’nda mülazemetle kalemiye silkine giren Zihni Efendi, Matbaa-i 
Amire’de Takvim-i Vekayi katipliği ve musahhihliğinde on yıl çalışmış, 
Mekteb-i Sultani’de Arapça, Mekteb-i Mülkiye’de usul-ı fıkıh muallimi 
olmuştur. Bu iki öğretmenlik görevi uhdesindeyken 1892’den itibaren 
Maarif Nezareti’nde Tedkik-i Müellefat Komisyonu ve 1894’ten itibaren 
Meclis-i Kebir-i Maarif üyeliklerinde, 1902’den itibaren aynı nezarette 
Encümen-i Teftiş ve Muayene riyasetinde bulunmuştur.22 

19 Kemal Beydilli, İmamlar ve Bir İmamın Günlüğü, İstanbul: Tarih ve Tabiat Vak-
fı, 2001, 10-11.

20 Beydilli, İmamlar ve Bir İmamın Günlüğü, 62.
21 Mehmet Beşikçi, “Askeri Modernleşme, Askeri Disiplin ve Din: Düzenli Kitle 

Orduları Çağında Osmanlı Ordusu’nda Tabur İmamları,” Akademik İnceleme-
ler Dergisi 11/1, 2016, 1-33. 

22 Hamza Ermiş, “Son Dönem Osmanlı Alimlerinden Mehmed Zihni Efendi’nin 
Hayatı ve Eserleri,” Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 11/2005, 51-68. 
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Başka bir velut misal kümesi herhalde ilmiyeden kalemiye ve askeriye-
ye tebdil-i meslek eden, yani Ahmet Cevdet Paşa gibi meslek değiştiren 
alimler olacaktır. Mesela, Mora İsyanı sonrasında Tercüme Odası’nın 
Rumlar yerine Müslümanlardan teşekkül etmesi gündeme geldiğinde, 
Fransızca bilen Fuad Efendi ilmiyeden ayrılarak Tercüme Odası’na geç-
miştir.23 Farsça bilgisi sayesinde İbrahim Rüşdi Efendi İran sefaretinde 
tercüman olarak çalışırken müderrisliği bırakıp Hariciye’ye geçmiştir.24 
Sadece Mektubî-i Sadaret Odası’na, yani sadrazam kalemine geçen dört 
genç ilmiye mensubu vardır.25

Misallerin sonu gelmez. Tarihçilerin prosopografik çalışmalarla bu mi-
salleri sayısallaştırması mühim faydalar hasıl edecektir.26 Halil İbrahim 
Erbay’ın doktora tezinde verdiği bazı ilginç bireysel örneklerle bu faslı 
kapatmak lazımdır: Kethüdazade Mehmed Arif Efendi kendisi Ame-
rikalı bir keşişten Fransızca dersi aldıktan sonra Safvet Mehmed Esad 
Paşa, Yusuf Kamil Paşa, ve Midhat Paşa gibi devlet adamlarına, hatta 
gayrimüslimlere özel dersler vermiş bir müderristir. Hoca Tahsin Efen-
di “fünun-ı cedide” öğrenmek üzere gönderildiği Paris’te Osmanlı sefa-
retinde imamlık yapmış bir müderristir. Amasyalı Abdülkerim Efendi 
Fatih Medresesi’nde müderrisken Raşid Paşa’nın dikkatini çekmiş ve 
modern bilim tahsili için İngiltere’ye gönderilmiştir. Abdüllatif Harpu-
ti Bayezid Camii’nde dersiam iken Nafia ve Ticaret Nazırı Zihni Paşa’ya 
danışmanlık da yapmıştır. Bayezid Camii’nde dersiam olan İsmail Saib 
Efendi medreseyle beraber askeri rüşdiye mektebi mezunudur, ulema 
kisvesiyle Tıbbiye’de dersleri takip etmiştir. 1900’de İran Şahı Muzaffe-
rüddin’in İstanbul ziyaretinde tercüman olarak görev yapan Tırnova-
lı Mustafa Enver Efendi hem rüşdiyeden sonra Telgraf Mektebi’nden 
mezun olmuş hem de medrese eğitimi alıp müderris olmuştur; telgraf 
ofisindeki mesaisinden sonra kıyafetini değiştirip sarığını takar ve mü-
derrislik yapardı.27 

Hulusi Kılıç, “Mehmed Zihni Efendi”, TDV İslam Ansiklopedisi 28 (2003), 542-543.
23 Arzu Güldöşüren, II. Mahmud Dönemi Osmanlı Ulemâsı, Marmara Üniversite-

si Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul 2013, 373.
24 Erbay, Teaching and Learning in the Madrasas of Istanbul during the Late Otto-

man Period, 65-66.
25 Altuntaş, Sultan Abdülmecid Dönemi Osmanlı Ulemâsı 363. 
26 Yukarıda dipnotlarda zikredilen, II.Mahmud devrinden 1214 İstanbul müder-

risini inceleyen Arzu Güldöşüren’e ve Abdülmecid devrinden 947 Iṡtanbul 
müderrisini ele alan Zeynep Altuntaş’a ait ikiz tezler ve Halil İbrahim Erbay’ın 
tezi hala kitaplaşmamış böyle önemli çalışmalardır.

27 Erbay, Teaching and Learning in the Madrasas of Istanbul during the Late Otto-
man Period, 83-101.
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Meşveret Meclislerinde Ulema

Ulema yukarıda bahsedilen Tanzimat meclislerinin ad hoc öncelleri 
sayılabilecek meşveret meclislerinde de yer almıştır. 1830’lardan sonra 
kalıcı meclislerin kurulmasıyla giderek seyrekleşen, kriz zamanlarında 
ve önemli reformlar arefesinde kurumların icma ile karar almasını ge-
rektiren durumlarda gerçekleşen bu zirvelerde ilmiyenin ulu mensupla-
rının bulunması tabii idi. II.Mahmud devrinde Yunanistan’ın bağımsız-
lığı, Takvim-i Vekayi’nin neşri (ki müdürü de musahhihi de ilmiyeden 
atanacaktır), redif ordusunun teşkili, karantina teşkilatının kurulması 
gibi kararlar ulemanın yüksek oranda temsil edildiği meşveret meclis-
lerinde alınmıştır. Tanzimat devrinde de vâdedilen reformların tatbiki, 
Mısır meselesinde Mehmed Ali Paşa’ya karşı ittifak anlaşmaları, Kırım 
Harbi’nin ilanı ve devamı, Kanun-ı Esasi’nin hazırlanması, gayrimüslim-
lerin parlamentoda temsili hep ulemanın hazır olduğu böyle meclislerde 
görüşülmüştür.28

Şer-i şerife ait tarafı olan devlet meseleleri devrin önde gelen –çoğunluk-
la ilmiye mensubu- ulemasından mürekkep geçici meclislerde çözüme 
kavuşturulmuştur. Burada söz konusu edilecek 1849 yılının Kasım ayın-
da toplanmaya başlayan meclis-i meşveret işte böyle “meşahîr-i sudûr-ı 
izâmdan vesair ba’zı zevât-ı kirâmdan mürekkeb olan” bir meclis-i mu-
vakkattir. Ulema kendi heyetini meşveret meclisi olarak tanımlamıştır 
(akd-i meclis-i meşverete bed’ ve mübâşeret).29 Belgelerin İrade-i Dahiliye 
tasnifi içinde bulunmasının sebebi, “meclis-i muvakkatin a’zâsı dahi bir-
likde bulunduğu halde iki defa akd olunan Meclis-i Mahsus-ı Vükelâ’da 
cereyân eden müzâkerâtı şâmil kaleme alınan mazbata”nın iradeye arz 
edilmiş olmasıdır. Ulema heyeti 11 Kasım 1849 ila 6 Ocak 1850 arasında 
gerçekleştirdiği altı toplantıdan sonra vükela heyetiyle de üç defa birle-
şik oturum yapmıştır. Evrakta vükela meclisinin bu oturumlarına ayrıca 
meclis-i meşveret denilmemiştir.  

Ulemadan teşekkül eden meclis-i meşverette şu taleplerin şer’i boyutları 
ele alınmıştır: 

1. Şer’iyye mahkemesinde mevcut usullere aykırı olarak adam öldürme 

28 Cihan, Reform Çağında İlmiye Sınıfı, 147-153. Bu meclislerdeki yüksek ulema 
temsilini sıralayan yazar, aynı sayfalarda maalesef ulemanın 1830’dan sonra 
nüfuz ve etkinliğini kaybettiği hakkında tarihyazımında hakim olan görüşü 
defalarca tekrarlamaktadır. Zeynep Altuntaş da Tanzimat reformlarının, Kı-
rım Savaşı’na götüren şartların ve Mısır Meselesi gibi hususların müzakere 
edildiği Meclis-i Umumi’de ulemânın etkinliğine dikkat çekmiştir, bkz. Sultan 
Abdülmecid Dönemi Osmanlı Ulemâsı, 26-29.

29 BOA, İ.DH 213/12447, 11 C 1266.
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gibi cinayetlerde Müslüman katil hakkında Hristiyan şahidin tanıklığı-
nın dinlenmesi (katl-i nefs ve bu misillü cinâyatda İslam üzerine Hristi-
yanın şehâdeti istimâ’ olunması), 2. Hristiyanlarin cebren İslam’a davet 
olunmaması ve henüz sıbyan olanlarının İslamiyet’e kabul kılınmaması, 
3. Cizyenin onları rencide etmeden tahsil edilmesi (emvâl-i cizyenin bilâ 
rencîde cibâyet ve tahsili), 4. Gayrimüslim tebanın haklarının genişle-
tilmesi ve onları aşağılayacak muamelelerin yasaklanması (re’âyânın 
tevsî’-i hukûku ve re’âyâ hakkında mu’âmelât-ı tahkîriyyenin men’i), 5. 
Hristiyandan asker alınması. 

Meclis-i meşveret neden toplanmıştır? Mazbataya göre, İngiltere ve 
Fransa gibi diğer bazı dost devletlerin sefaretleri tarafından birkaç defa 
kendi hükumetlerinin bir takım mütalaaları Babıali’ye yazılı olarak ile-
tilmişti. Bunların çoğu “şer-i şerife müteallik şeyler” olduğundan, bu 
yönüyle tetkik ve mülahaza edilmesi ve gerekli cevapların hazırlanması 
ferman buyrularak bu heyete havale edilmiştir. Böylece 11 Kasım 1849 (25 
Zilhicce 1265) günü meclis akdine başlanmış, mevcut evrak teker teker 
kıraat olunarak, hazırunun hiçbir baskı hissetmeden şeriate göre ka-
rar vermeleri istenmiştir: “...[B]u meclisin ictimâ’ı ferman buyurulmuş, 
evrâk-ı mezkûrede muharrer olan husûsâtın mücerred vücûda gelmesi 
nezd-i saltanat-ı seniyyede mültezim olmasından neş’et etmeyüp, her 
halde mûsil-i felâh ve necât olan şerî’at-ı mutahharanın kangıları hak-
kında mesâğ-ı âlîsi olduğu ve kangıları şer’an uyamayacağı bir kere bili-
nerek ona göre cevap verilmek içün idüğü evvelemirde beyân ve tefhîm 
kılınarak…”. Sultan Abdülmecid yukarıda sayılan beş maddenin gerçek-
leştirilmesi yönünde bir kararlılık ve mecburiyet olmadığını özellikle 
belirterek, heyetin hangi maddenin şeriate uyacağını ve hangisinin uy-
mayacağını açıkça söyleyip bildirmesini irade etmiştir.

İlk toplantıda yalnızca mevcut evrak hüküm gerektiren yerleri müzakere 
için ayrılmak üzere gözden geçirilmiş ve sonuçta haklarında karar veril-
mek üzere yukarıdaki beş madde çıkarılmıştır. Sonraki hafta maddeler 
sırasıyla müzakere edilmeye, “her biri hakkında mesâil-i şer’iyyesine 
göre ve ukûl ve iz’ân” mertebesinde karar verilmeye başlanmıştır. 

Şer’an Olamadığı Halde Kanunen ve Nizamen İcrası

19 Kasım’da gerçekleşen ikinci oturumda şehadet maddesi görüşülmüş-
tür. Bu madde hakkında görüş beyan edilirken vaktin nezaketi defalar-
ca dile getirilmiştir. Avrupa kıtasında bulunan çoğu devlet ve hükümet 
garip olaylara sahne olarak bunların “kıvâm-ı nizâmına halel” geldiği 
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halde,30 “saltanat-ı seniyyenin dâhilen ve hâricen âsâyiş ve râhatı yerin-
de”dir. Yine de, müzakere edilen evrak meallerinden de anlaşıldığı üzere, 
burası da şimdi eski zamanlarla kıyas kabul etmeyecek durumdadır. O 
yüzden devlet, “şer’-i mübînin mesâğ-ı celîli olduğu mertebe” tebasının 
hoşnutluğunu kazanmak ve kalplerini celbetmek durumundadır. Her 
sınıftan kimselerin her bakımdan emniyet üzere olmaları lazımdır. 

Hristiyanın Müslüman üzerine şahitliği meselesi nedir? Şer’i mahkeme-
lerin Hristiyanın Müslüman üzerine şehadetini kabul etmemesi, hukuk-
ta eşitliğin bir değer haline geldiği on dokuzuncu yüzyılda artık birçok 
soruna, hatta diplomatik krizlere yol açmaktaydı. İngiltere elçisinin bu 
babda verdiği örnek açıklayıcıdır: Birkaç sene önce Makri ve İzmir taraf-
larında öldürülen İngiltere vatandaşlarının katil zanlıları hakkında kuv-
vetli emareler ve akli deliller (emâre-i kaviyye ve delâil-i akliyye) olduğu 
ve bu cinayetler sırasında orada bulunup görmüş olan birçok Hristiyan 
da katli beyan ettiği halde, Müslüman şahit bulunamadığından ne kısas 
icrasına ve ne de diyet alınmasına “hükm-i şer’-i şerîf lâhık” olamamıştır. 
Zanlılar kanunen tayin olunan tutukluluk müddeti tamamlanınca salı-
verilmiş ve ettikleri yanlarına bırakılmıştır. Adamların itham edilmesi 
için “cezm-i kavî hâsıl olmuş,” fakat sırf aleyhlerinde şehadet edecek bir 
Müslüman bulunamamış olduğundan bunlar cezadan kurtulmuşlardır. 
İngiltere elçisine göre mahkemelerde şehadet konusunda değişiklik ya-
pılmalı idi; Hristiyanın ehl-i İslam üzerine şehadetinin kabul olunma-
ması “milel-i İseviyyenin cümlesine bir hakaret” idi.  

Ulema heyeti şehadet konusunun şer’î icabını mütalaa ve muteber fıkıh 
kitaplarını tetebbu ettikten sonra nasıl bir karara vardığını şu minvalde 
kağıda dökmüştür: Şehadet meselesi Kuran’ın kati nasları, peygamberin 
hadisleri ve icma ile sabittir. Elçinin teklif ettiği üzere öyle her Hristiya-
nın ehl-i İslam üzerine şehadeti herhangi bir şekilde kabul olunamaz. Bu 
yöntemin bir şeriye mahkemesinde icrası mümkün değildir. Aksi şeriatı 
değiştirmek (tağyîr-i şerî’at-ı gârra demek) olacaktır. Ancak bu teklif ve 
ihtar yalnız elçiye ait değildir, bunda İngiltere ve Fransa gibi devletlerin 
de arzu ve talepleri de vardır. Şu aralık bu devletlerin “saltanat-ı seniy-
yeye husûl-i tezâyüd-i hulûsu ve müvâlâtı fâideden hâlî olmaması”ndan 
dolayı, mümkün mertebe kırılmamalarını sağlamak lazımdır. Bu husus 

30 Avrupa kıtasında nizamın kıvamını bozan olaylarla şüphesiz 1848 devrimleri 
kastedilmektedir. Eş zamanda yaşanan bu toplumsal ve siyasal çalkantılar 
Tanzimat anlatılarının ihmal ettiği bir veçhedir. Uluslar ötesi, imparatorluklar 
arası ve global tarihyazımlarının iyice sirayetiyle gelecekte Tanzimat anlatısı 
muhtemelen bu toplumsal ve siyasal vukuatın etkilerini de kapsayacak bir 
düzeye gelecektir.   
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hakkındaki ifadeleri “bütün bütün hiçe çıkmış olmamak içün,” böyle 
olayların vukua gelmemesine son derece dikkat edilmesine dair memur-
lara kuvvetli uyarılar gönderileceği elçiye söylenebilir. İlaveten şöyle bir 
tevil yoluna gidilebilir: “Hristiyanın Müslüman hakkında şehadeti gibi 
mahkemelerde ecnebilerin Devlet-i Aliyye’nin Hristiyan tebaası üzerine 
şahitlikleri de dinlenmemektedir; dolayısıyla bu kural Hristiyanlara ha-
karet manasına gelmez,” 31 vadisinde cevaplar verilebilir. Ancak bu tevil-
leri kabul ettirmek ve onları bu gibi lakırdılarla ikna etmek zor olabilir. 
Peki, “külliyen yasaktır ve şer’an bu yasak sarihtir, Hristiyanın Müslüman 
üzerine şehadetinin kabul ve icrası saltanat-ı seniyyeye teklif edilemez” 
denilerek şer’i mazeret halisane beyan edilse ne olur? Bu cevaba muka-
beleten sefaretler, “bu meselenin şer’i cevazı olmadığını söylüyorsunuz 
ama, faraza Bağdat gibi uzak İslam beldelerinde ulemadan biri bunun 
yolunu buldu” veyahut “mürted meselesinde de böyle şer’i özür beyan 
ediyordunuz ama sonra buna ruhsat bulunmuştu” yollu cevap verebilir-
ler.32 Bu durumda kendilerine şöyle bir izah getirilebilir: “Şehadet mese-
lesi naslarla sabittir, fakat mürted meselesinde verilen karar bir hükmü 
erteleme (hükm-i şer-i şerîfi tecîl ve tehîr) kararıdır. Şehadet meselesinde 
teklif edilen suret ise değiştirme (tağyîr) olacaktır. Buna mevcut İslam 
kaynaklarının hiçbirinde ne lafzen ne manen bir cevaz ve ruhsat yoktur. 
Öyle uzak yerlerdeki ulema değil, mezhep imamları bile bu zamanda ya-
şamış olsalar gelip buna çare bulamayacaktır. Hasılı, bu husus kati ilahi 
hükümlerdendir, bunu değiştirmek şeriatin rükünlerinden birini ilga ve 
tahrif demektir. Bu meselenin değişmesinde herhangi bir şer’i imkanı 
yoktur; İslam ulemasının buna ne parası ne kudreti yeter.” 

Bir yandan çeşitli senaryolarla sefaretlere verilebilecek bu ret cevaplarını 
sıralayan ulema heyeti, öte yandan son derece ilginç bir yordam teklif 
eder: Öldürme ve hırsızlık gibi büyük suçları işledikleri ihbar olunan 
Müslüman şahıslar (daha sonra nizamiye mahkemelerine dönüşecek 
olan) memleket meclislerine celp edilebilirdi! Bunların muhakeme ve 
duruşmaları memleket meclisinde dikkat ve hakkaniyetle icra edilebilir-
di. Diyelim ki, suçları o kişilerin irtikap ettiklerine dair kuvvetli emareler 
ve akli deliller bulunarak “cezm-i kavî hâsıl” oldu, haklarında hükm-i 
şer’î verilmesi yalnız şahit olmamasına kaldı. Diyelim ki, bu olay ahalisi 

31 Devrin dilinde “ecnebi” Osmanlı tebası olmayan yabancı demektir, Müslü-
man da olabilir. 

32 İçtihat içtihadı nakzetmediği için burada İstanbul haricinde bir alimden şeri 
bir cevaz bulunabileceği ihtimali düşünülmüştür. Mürted meselesi de İslam 
dininden çıkan kişinin artık eskisi gibi idam edilmemesi yolunda daha evvel 
alınan bir karara atıftır. 
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tamamen Hristiyanlardan ibaret olan bir köy veya mahalde vuku buldu 
ve davacı tarafından Müslüman şahit bulunamadı. Bu durumda her ne 
kadar şer’an ceza vermek lazım gelmez ise de, “kabahatleri ber nehc-i 
şer’-i âlî sabit olmadı” denilerek bu Müslüman zanlının salıverilme-
si veya kısa bir müddet hapis ve tevkif edilmesi, yani hafif bir cezadan 
sonra tahliye olunması da layık ve caiz olamaz. Bu durum ecnebilerin 
sitem ve şikayetlerine de sebep olacaktır. O halde bundan sonra bu şe-
kilde kuvvetli emarelerle itham edilenler hakkında “şer’an olamadığı 
halde kânunen ve nizâmen, emaresine göre -kısas ve diyet-i şer’iyyeden 
ma’ada- mücâzât-ı lâyıkanın icrası” ecnebilerin şikayetlerinin durmasını 
sağlayacaktır. Bu hususun Ceza Kanunnamesi’ne zeyl edilmesi lazımdır. 

27 Kasım’daki üçüncü toplantıda İslamiyet’in Hristiyanlara zorla teklif 
edilmesi meselesi görüşülmüş, kandırılarak ve anlamını bile bilmeden 
kelime-i şehadet getirtilen genç Hristiyanlar sorununun şer’an gereken 
araştırmayı yapmayan memurlardan kaynaklandığı düşünülmüş ve şe-
hadet meselesine benzer bir çözüm önerilmiştir: Devlet-i aliyye tebasın-
dan bir Hristiyan Müslüman olmak istediğinde din telkini için memle-
ket meclisine celp edilecek. Bu şahıs genç ise cebir olmadan İslam’ı kabul 
ettiğine şüpheleri kalmaması için anası ve babasının veya akrabasının 
mecliste bulundurulması sağlanacak, şahsın kendi rızası ve seçimiyle 
Müslüman olmak istediği sabit olursa kendisine iman telkin edilecektir. 
Bu konulardaki davaların dinlenmesine taşralarda memleket meclisleri, 
İstanbul’da Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye yetkili olmalıdır. Memurla-
ra böyle durumlarda nasıl hareket edeceklerini tenbih eden bir talimat 
gönderilmelidir. 

4 Aralık tarihli dördüncü meşveret toplantısında cizye maddesi görüşül-
müştür. Ulema “cizye” adının kaldırılmasını ve reayanın diğer vergilerine 
ilave edilerek tahsil edilmesini şer’an münasip bulmamıştır.33 Fakat ciz-
yenin “an yedin” (ferden) yerine “an cemaatin” (toplu olarak) tahsili şer-i 
şerife uygundur. Zaten Tanzimat başlarken verilen fetva ve çıkan irade-i 
seniyye mucibince “an cemaatin” alınmasına karar verilmişti. Bir süre 
böyle icra olunmuşken iş yükü artan patrikhanelerin böyle zor oluyor 
diye söylenmeleri üzerine yine eski usule dönülmüştü. Şimdi tekrar “an 
cemaaatin” tahsil edilmesi yoluna gidilebilir.

33 “Nâm-ı cizyenin lağvi ve reayanın vergülerine ilaveten tahsili sureti usûl-i 
şer’iyyeye muvâfık olamayıp…”. 1855’te bunun da cevazı bulunacaktır, bkz. 
Mehmet Yıldız, “1856 Islahat Fermanına Giden Yolda Meşruiyet Arayışları: 
Uluslararası Baskılar ve Cizye Sorununa Bulunan Çözümün İslâmî Temelleri”, 
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 7, 2002, 75-114.
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Toplantıda bu vesileyle “reayanın tevsî’-i hukuku ve onlar hakkında mu-
amelat-ı tahkiriyyenin men’i hususları” da görüşülmüştür. Müslüman-
ların şerafetinin muhafazasıyla beraber Hristiyan reayanın ırz, mal ve 
canlarının korunması hakkında eşitliğin geçerli olduğu, muamelatta ve 
yazışmalarda eziyet veren tabirlerin kullanılmaması gerektiği, reayanın 
bazı devlet hizmetlerinde istihdam edilmesinde mahzur görülmediği 
vurgulanmıştır.

1 Ocak 1850’de gerçekleşen beşinci toplantıda gayrimüslimlerin asker-
liği meselesi müzakere edilmiştir: Dışarıdan bir saldırı vukuunda veya 
içeride Hristiyan eşkıya zuhurunda gayrimüslimlerin silahlı olarak sevk 
ve istihdam edilmeleri caiz görülmüş, fakat Müslümanlar arasında silah-
lı gezmelerine cevaz olmadığından barış zamanında veya Müslümanla 
meskun mahalde zuhur eden eşkiyayla mücadelede istihdamları uygun 
görülmemiştir. Heyete göre Hristiyanlar aslında şu halleri üzere kalma-
larından memnundur ve kendiliklerinden asker olmaya razı değildir. 
Askerlik hizmetinde Müslüman efradın yükünü hafifletmek için bunlar 
yine de askere alınmak istenirse, şer’î mahzuru olmayacak hizmetlerde 
kullanılmaları lazımdır. Mesela, muzikacılık, küpçülük, lağımcılık ve 
bunlara benzer başka istihkam hizmetlerinde istihdamlarında beis ol-
mayacaktır. İçlerinden kabiliyetli olanlara onbaşı ve çavuşluk gibi küçük 
rütbeler verilebilir. Hasılı kelam, meşru hizmetlerde gayrimüslim nefer 
alınmasında şer’an mahzur yoktur. Cizyelerine gelince, Hristiyan asker-
lerin cizyelerinin afvı uygun değildir. Yalnız böyle bir seçkin hizmette 
bulundukları halde cizye vermeleri de yakışık almayacağından, askerlik 
hizmetinde bulundukları müddetçe hizmetlerinin ücreti makamında 
cizyelerinin kendilerine bırakılmasında şer’î mahzur görülmemiştir.

6 Ocak 1850’de son defa toplanan ulema, verilen kararları sadarete bil-
dirmek üzere hazırlanan fezlekede meselenin nirengi noktasını şöyle 
ifade ediyor: Bütün bu müzakerelerin amacı Hristiyan tebanın saltanat-ı 
seniyeye bir kat daha ısındırılmaları için lazım ve mümkün olan şartları 
sağlamaktır. Bu ise artık yalnız mezheblere ait usullerin icrasıyla hasıl 
olamaz. Kimseyi imtiyaz peşinde koşmak zorunda bırakmadan, onların 
da işlerini kolaylaştıracak ve haklarını koruyacak şartları sağlamaya de-
vam etmek lazımdır. Ekli mazbatanın altında on bir adet mühür vardır: 
Mehmed Rüşdü, es-Seyyid Hasan Tahsin, Mehmed Arif, Mehmed Esad, 
Abdülhak, Said, Mehmed Kamil, İsmail, Arif, Seyyid Mehmed Emin Ali, 
Mehmed Rıf’at.

27 Mart 1850 günü vükela yukarıdaki kararları alıp mazbatasını hazırla-
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yan ulema ile birlikte toplanmıştır. Burada ulema heyetince hazırlanan 
mazbata üzerinde uzlaşılmış, bir de meşihate gönderilerek içerdiği şer’i 
hükümlerin, özellikle de cizyenin an cemaatin toplanması yönündeki 
kararın tekrar fetvahanede tasdik edilmesi yönünde fikir birliğine varıl-
mıştır. 3 Nisan’da meşihatten fetva gelmiş, cizyenin an cemaatin istihsa-
linin şer’an caiz olduğu fetvası ulema ve vükeladan müteşekkil heyetin 
bu ikinci toplantısında okunmuştur. Böylece “maslahatın şer’-i şerîfe ait 
olan tarafı biterek… mülken buna lüzum-ı hakîkî olup olmadığının dev-
letce sübûtuna mevkûf olduğundan şimdi burasının müzâkeresi sırası 
gelmiş”tir. 

Bu minvalde 18 Nisan Perşembe günü gerçekleşen son toplantıda, sorun-
ların “vakit ve asrın nezâketinden hâsıl olan mecburiyyet”ten kaynak-
landığı yine belirtilmiştir. Hristiyan uyrukların “an be an hâricin ilkâ’âtı 
ve kendilerinin istihsâl etmekte oldukları terbiye iktizâsınca eski efkâr-
da kalmayarak” rahatsız olduğu, hele Avrupa kıtasının asayişini sarsan 
1848’den beri gelişen olayları da görüp işittikçe zihinlerinin başkalaştığı 
vurgulanmıştır. Buna rağmen Avrupa’da halk devletlerine isyan ederek 
türlü haklar istemekte olduğu halde, burada reayanın hala Osmanlı Dev-
leti’ne itaatte sebat göstermesi takdire şayan bulunmuştur. Fakat “şer’an 
ve mülken bir gûne mahzur olmayup bilakis dâfi’-i mehâzir“ olabilecek 
bazı haklardan mahrumiyetleri kötü niyetli tahriklerin tesiriyle etkisini 
gösterebileceğinden, uzun süre bu haklardan yoksun bırakılmaları müm-
kün olmayacaktır. Ayrıca dost devletlerin ittihat ve ittifak şartlarının en 
büyüğü de burada Hristiyanlara verilecek haklardır. Aksi takdirde bu dost 
devletler soğutulmuş ve düşmanlara silah verilmiş olacaktır. Hristiyan te-
banın şer’i mecburiyet olmadığı halde aşağılayıcı muamele görmesinin 
ne vahim sonuçlara yol açtığı Yunanistan’ın kuruluş sürecinde ve bazı 
geniş eyaletlerin elde ettikleri ayrıcalıklarla adeta bağımsız olmasında 
(bayağı istiklal dengi almaları) görülmüştür. Buna benzer nice zararlar 
göz önüne alınarak, cizye maddesinin tebayı ve devletleri hoşnut edecek 
surette bir usule bağlanmasının gereği mecliste itiraf edilmişse de bahse-
dilen karardan başka bir meşru yol bulunamamıştır. Dolayısıyla fetvanın 
açtığı cevaz yolundan gidilerek, cizyenin kocabaşı ve millet tahsildarları 
tarafından “an cemaatin tahsili” oy birliğiyle tasvip edilmiştir. Karar il-
gili fetvalar iliştirilerek irade-i seniyye için saraya arz edilmiştir. Hemen 
bir hafta sonra, 25 Nisan 1850 tarihinde Sultan Abdülmecid, madem ki 
yazılan hususların şer’i yönleri incelenerek cevaz gösterilmiş ve cizyeye 
dair fetva verilmiş, “mülkce îcâb-ı hakîkî bahsinde dahi ulemâ ve vükelâ 
beyninde ittifak hasıl olmuş” diyerek gereğinin icrasını irade etmiştir.
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Nizamiye Mahkemelerini Kuran ve İşleten Ulema

Aylar alan bir süreç içerisinde kaleme alınan bu meclis mazbatalarının 
Tanzimat devrini daha iyi anlamaya yarayacak birçok yönü vardır. Bura-
da sadece makalenin sınırları çerçevesinde ulemanın şer’an ruhsat imka-
nı bulamadığı konular için “kanunen ve nizamen” halledilmesi yolunu 
göstermiş olmasına dikkat çekilecektir. 

Ulema ilk iki konunun, Hristiyanın Müslüman üzerine şehadetini ge-
rektiren ve Hristiyanlarn zorla Müslüman yapılmasından doğan dava-
ların, memleket meclislerinde görüşülmesini teklif etmiştir. Müslüman 
şahit olmadığı halde cinayet işlediği kuvvetli akli delillerle sabit olarak 
ihbar edilen Müslüman şahıs(lar)ın memleket meclislerine celp ile orada 
yargılanması teklifinin ulema heyetinden gelmesi neden önemlidir? Bu 
bilgi, şeriye ve nizamiye mahkeme sistemlerini bir düalizm ve kutuplaş-
ma olarak gören, şer’i mahkemelerin yetki alanının güya laikleşme niyeti 
olan Tanzimatçı devlet adamları tarafından nizamiye mahkemeleri lehi-
ne daraltıldığını iddia eden tarihyazımını sarsacak niteliktedir. Kuvvetli 
emarelerle itham edilen Müslüman şüpheliler hakkında “şer’an olama-
dığı halde kânunen ve nizâmen, emaresine göre kısas ve diyet-i şer’iy-
yeden ma’ada mücâzât-ı lâyıkanın icrası”nı isteyen, bunların memleket 
meclislerine celbi hususunun Ceza Kanunnamesi’ne eklenmesini iste-
yen bizatihim ulemadır. Aynı şekilde, Osmanlı tebasından bir Hristiyan 
Müslüman olmak istediğinde din telkini için memleket meclisine celp 
edilmelidir, eğer gençse anası ve babası veya akrabası mecliste bulun-
durulmalıdır, bu konuda ortaya çıkan davaların dinlenmesine taşralarda 
memleket meclisleri, İstanbul’da Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye  yetkili 
olmalıdır, diyen de yine ulemadır.  

1840’larda ülke sathında kurulan ve bazı davalarda yargılama görevle-
ri de olan memleket meclislerinde, başka atanmış ve seçilmiş üyelerle 
beraber kadılar da bulunuyordu. Bu taşra meclisleri, sonra ceza kanun-
larının tatbiki için kurulan tahkik meclisleriyle beraber, nizamî mah-
kemelerin (mehâkim-i nizâmiyenin) nüvesini oluşturacaktır.34 Jun Aki-
ba’nın güzelce izah ettiği gibi, memleket meclislerinin hem yönetsel 
hem yargısal yetkilere sahip bulunmasından kaynaklanan karmaşadan 
kurtulmak için yönetim ve yargı işlevleri bölünerek meclisten bağım-
sız yeni mahkemeler oluşturulmuştur. Meclislerden ayrıştırılan bu yeni 
mahkemelerin başında yine şeriye mahkemesinin hakimi olan kadı var-

34 Macit Kenanoğlu, “Nizâmiye Mahkemeleri,” TDV İslam Ansiklopedisi, 33 
(2007), 185-188. 
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dır. Sonuçta “seküler” denilen mahkeme, zaten şeriye mahkemesinin 
başındaki kadının asli azadan olduğu ve yargı hizmetinde bulunduğu 
yerel meclisten doğmuştur. Bu yüzden şeriye mahkemesindeki kadının 
nizamiye mahkemesinde hakim olması bir geçiş süreci olgusu değil, 
uzun bir yerel meclis tecrübesinin doğal bir uzantısıdır.35 1864 Vilayet 
Nizamnamesi ile deavi, temyiz, cinayet ve ticaret meclisi gibi isimlerle 
başlayan ilk teşkilatlanma yıllar içinde çıkarılan başka nizamnamelerle 
bidayet ve istinaf olarak derecelendirilip geliştirilmiştir. İsimleri değişe-
duran bu mahkemelerde yeni kanunları icra mevkiine koyanlar ilmiye 
mensupları olmuştur.

Nizamiye mahkemeleri sistemi ulemanın resmi görev imkanlarını sınır-
lamaktan ziyade arttırmıştır. Zaten nizamî mahkemelerin bağlı olacağı 
Adliye Nezareti 1875 yılının son ayında kurulurken ilk Adliye Nazırı ilmi-
ye kökenli devlet adamı Ahmed Cevdet Paşa’dan başkası değildir. Adliye 
Nezareti’nin merkez teşkilatında ilmiye mensupları olduğu gibi, mah-
keme reisliği gibi önemli mevkilere tayin olunacak adliye memurlarının 
seçilip incelenmesiyle görevli Encümen-i İntihab-ı Memurîn-i Adliye’de 
Bab-ı Fetva’dan iki kimse bulunuyordu.36 Kadı, müftü ve müderris gibi 
ilmiye mensupları nizami mahkemelerde görev alıyordu. Şer’i mahke-
melerdeki kadılar gayet normal olarak bidayet mahkemesi riyasetini 
yürütüyor, istinaf mahkemelerinin ceza ve hukuk daireleri riyasetlerine 
de ilmiye mensupları atanıyordu. Temyiz divanlarının riyasetleri de vi-
layet merkezlerinde bulunan naiblere veriliyordu. Vilayet merkezlerin-
deki naibler vilayet idare meclisinin tabii azasındandı. Bunlar ilaveten 
Divan-ı Temyiz Reisi olarak da görev yapacaklarından, merkez naibleri-
nin hem şer’i ahkamı hem de nizami kanunları bilmeleri gerekiyordu.37 
1872 tarihli bir ıslahat komisyon raporunda “şimdiki tarik-i ilmiyede ge-
rek mehakim-i şer’iyyede ve gerek mehakim-i nizamiyyede istihdama 
elverişli zatlar bulunabileceğinden bunların içinden güzideleri alınarak 
kanun-aşina zatlar ile birleştirildikten sonra ihtiyacat-ı asra kifayet ede-
bilecek mahkemeler teşkil olunabileceğinden“ bahsedilir. Rapora göre 
“hükkamın fakih ve kavanin-i devlete aşina olmaları birinci şarttır,“ fık-

35 Jun Akiba, “From Kadı to Naib: Reorganization of the Ottoman Sharia Judi-
ciary in the Tanzimat Period”, Frontiers of Ottoman Studies: State, Province, 
and the West, ed. Colin Imber & Keiko Kiyotaki, London/New York: I.B. Tauris, 
2005, Vol. I, 54.

36 Fatmagül Demirel, Adliye Nezareti: Kuruluşu ve Faaliyetleri (1876-1914), (İs-
tanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2008), 31 ve 77, Cihan, Reform Çağında 
İlmiye Sınıfı, 195.

37 Cihan, Reform Çağında İlmiye Sınıfı, 194 ve Yurdakul, Osmanlı İlmiye Merkez 
Teşkilâtı’nda Reform 196.
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hı ve kanunları bilmeyen kimsenin hakimlikte istihdamı caiz değildir.38 
Zaten 1880’de öğretime başlayan Hukuk Mektebi’nin ilk öğrencileri de 
medreselerden gelecektir. Hukuk mektebinin ilk öğrencileri arasında 
sarıklı cüppeli gençler vardır.39

Adliye Nezareti de ilmiye mensubu olan naiblerin (kadı vekili şer’i ha-
kimlerin) hem şer’i hem nizami mahkemelerde görev yapmasını bir 
anormallik olarak görmemiştir. Osmanlı hukuk reformlarına dualist 
yaklaşımı (şer’î vs. nizamî) yıkarak global bir bağlama oturtan yeni li-
teratürün en önemli temsilcilerinden Jun Akiba’ya göre nizamiye mah-
kemeleri sistemi (laiklik gibi) ideolojik yönelimlerle önceden kararlaştı-
rılmış bir doğrultuda değil, aslında deneme yanılma yoluyla gelişmiştir. 
Meşihat yeni kanun ve kurumlara karşı çıkmadığı gibi uyum sağlayıp 
yeni sistemde yerini sağlamlaştırmıştır. Kadılar ta Cihan Harbi’nin sonu-
na kadar sancaklarda ve kazalarda aynı zamanda nizamiye hakimi olarak 
görev yapmışlardır.40 Ruth A. Miller da ulemanın yeni mahkeme sistemi-
nin gelişmesini ve çalışmasını sağlayan heyetlerin başında veya içinde 
olduğunu göstermişti.41 O kadar ki, yeni mahkeme sisteminin neredeyse 
bütün iş yükü kadıların sırtına bindiğinden, Hersekli Arif Hikmet Bey 
gibi alimler “hey’et-i adliyenin büsbütün hey’et-i ilmiyyeden ayrılması” 
gerektiği fikrindedir.42  

38 Cevdet, Tezakir, No. 40, Ankara: TTK, 1986, 100-101.
39 Erbay, Teaching and Learning in the Madrasas of Istanbul during the Late Otto-

man Period, 15, 180, 196 ve 243.
40 Jun Akiba, “Shari’a Judges in the Ottoman Nizamiye Courts, 1864-1908”, Os-

manlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies 51 (2018), 209-237. 
41 Ruth A. Miller, “From Fıkh to Fascism: The Turkish Republican Adoption of 

Mussolini’s Criminal Code in the Context of Late Ottoman Legal Reform”,  
Basılmamış Doktora tezi, Princeton University, 2003, 45.

42 Rıdvan Özdinç, Osmanlı Modernleşmesi ve Hersekli Arif Hikmet, İstanbul: Kita-
bevi, 2012, 83.
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Sonuç

Nizami mahkemeler tabiri taknin usulüyle tedvin edilmiş kanunları uy-
gulayan, genellikle meclis ismini taşıyan çok hakimli yargı kurumlarını 
kapsayan jenerik bir terimdir. 1867’den sonra bütün bu yeni mahkemeler 
(çoğul ismin sonuna dişil ek alarak) “mehâkim-i nizâmiye,” yani “nizami 
mahkemeler” olarak adlandırılacak ve literatüre bundan galat “nizamiye 
mahkemeleri” namıyla yerleşecektir. 1924’te nizamiye mahkemelerinin 
şeriye mahkemeleriyle beraber ilga edilmiş olması, insan kaynaklarını 
müşterek kullanan bu komşu mahkemelerin müşterek kaderine işaret 
eder.

Tanzimat devrine laikleşme anlatısının gözüyle dini-ladini gerilimi ola-
rak bakanlar şeriye-nizamiye mahkemeleri meselesine bir ikilik ve ku-
tuplaşma olarak yaklaşmış, kanunlaştırma faaliyetlerini de tamamen 
gayr-ı şer’i bir vetire olarak görmüştür. Sanki klasik dönemde şeriye 
mahkemeleri yanında Divan-ı Hümâyun, veziriazam divanları, kazas-
ker divanları, eyaletlerde beylerbeyi riyasetinde kurulan paşa divanları 
gibi şer’i kazanın içinde telakki edilen yargı mercileri bulunmamış gibi, 
modern dönemde nizami mahkemeler ulemaya rağmen tesis edilen bir 
mahkeme örgütlenmesi olarak telakki edilmiştir. Bu telakkiler on doku-
zuncu yüzyılın kendi gerçeklerinden ziyade sonraki yüzyılın ideolojik 
atmosferinde zuhur etmiştir.43 Aslında sadece o devrin değil, sonraki 
asrın iş bilir münevver alimleri de nizamî mahkemelerin varlığını şer’î 
mahkemelerin aleyhinde bir gelişme olarak algılamamıştır. Mesela, Cev-
det Paşa’nın nizamî mahkemelere aleyhtar olanlara karşı Devvânî’nin 
Dîvân-ı Def’-i Mezâlim risalesiye karşılık vermesi gibi, Ömer Nasuhi Bil-
men de bu mahkemelerin İslam hukuku zaviyesinden sorunlu olmadı-
ğını izah etmiştir.44 

1850 yılında yürüyen bir meşveret sürecinden anlaşıldığı üzere, nizami 
mahkemelerin yetki alanının genişlemesini bizatihim ulema sağlamıştır. 
İlmiye mensupları bu yeni mahkemeleri kendi varlıklarına bir tehdit ola-
rak algılamış olsaydı bu mahkemelerde görev almazdı. Halbuki nizamiye 
mahkemeleri sisteminin insan kaynakları büyük oranda ilmiye mensup-
larına dayanmıştır. Tanzimat’ın bu cesur zümresi çağı yakalamaya ve an-
lamaya, evveliyatsız ve nevzuhur meseleler karşısında dirayet ve gayretle 

43 Bkz. Abdulhamit Kırmızı, “19. Yüzyılı Laiksizleştirmek: Osmanlı-Türk Laikleş-
me Anlatısının Sorunları”, Cogito 94 (Yaz 2019), 93-109.

44 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, İstanbul: 
Bilmen Yayınevi, 1968, III/329’dan aktaran Özdinç, Osmanlı Modernleşmesi, 
83, dn.71. 
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akıllıca çözümler bulmaya çalışmıştır. Bir meta-müessese olarak ilmiye 
Tanzimat’a iştirak ve rehberlik etmiştir. Tanzimat’ta açılan yolların son-
raki asırda nereye varacağıyla ilgili gâî nazariye ve faraziyeler ise, Cihan 
Harbi sırasında ve sonrasında yaşanan olumsallık ve durumsallıklar göz 
önünde tutularak ayrıca bir historiyografik tetkike mevzu olmalıdır.   
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BELGELER

İ.DH 213/12447, 11 C 1266.

4) Atufetlü Efendim Hazretleri

Meşahir-i sudur-ı izamdan vesair ba’zı zevat-ı kiramdan mürekkeb olan 
meclis-i muvakkatin mazbata-i memhuresinde münderic olan mevad-
den şehadet ve cizye maddeleriyle cebren kabul-i İslamiyet etmiş olanlar 
haklarında icra olunacak tedkikata dair olan mesail ve müzakerat üzeri-
ne zikr olunan meclis-i muvakkatin a’zası dahi birlikde bulunduğu halde 
iki defa akd olunan Meclis-i Mahsus-ı Vükela’da cereyan iden müzakeratı 
şamil kaleme alınan mazbata şehr-i carinin beşinci pençşenbe günü mec-
lis-i ma’kudda kıraat olunarak ahkam-ı mündericesi müttehiden kabul ve 
tasvib ve ziri huzzar tarafından temhir olunmuş olmağla meşmul-i nazar-ı 
dakayik-eser-i hazret-i şehinşahi buyrulmak içün irsal-i savb-i samileri 
kılındığı beyanıyla tezkire-i senaveri terkim olundu efendim.

Fi 11 C 66 

Mar’uz-i çaker kemineleridir ki,

Reside-i dest-i tanzim olan işbu tezkire-i samiye-i asafaneleriyle zikrolunan 
mazbata manzur-ı ali-yi hazret-i şahane buyrulmuş ve mazbata-i mezku-
renin balası hatt-ı Hümâyun-ı şevketmakrun-ı cenab-ı cihanbani ile tezy-
in ve tevşih buyurularak savb-ı sami-yi sadaretpenahilerine iade kılınmış 
olmağla ol babda emr ü ferman hazret-i veliyyu’l-emrindir. 

Fi 12 C 66

2) Malum-ı âlî-yi vekâletpenâhileri buyrulduğu vechile İngiltere elçisi Mö-
syö Kanin gerek kendüsinin ve gerek devlet-i metbuasının saltanat-ı seniyye 
hakk-ı âlîsinde olan hulusu ve meveddeti iktizasınca şu vakt ve hâlin nezâ-
ketinden dolayı zâten ve devleti tarafından me’mûren bir takım mütalaat-ı 
vakıasını mukaddem ve muahhar çend kıt’a takrîr ve varaka ile tebliğ ve be-
yan etmiş ve ol vadide Fransa vesâir ba’zı devletler sefâretleri tarafından dahi 
tebligat vukua gelmekde bulunmuş olduğundan ve bunların ekseri şer-i 
şerife müteallik şeyler bulunduğundan tebligat-ı vâkıanın suver-i şer’iyye 
ve icâbât-ı sairesi meyane-i âcizânelerimizde tedkik ve mülahaza birle ec-
vibe-i lâzımesi tehyie ve ifade olunması taraf-ı bendeganelerimize havale 
buyrulmuş olmakdan nâşi geçen şehr-i zilhiccetü’ş-şerifenin yirmi beşinci 
günü akd-i meclis-i meşverete bed’ ve mübaşeret ve evrak-ı mevcude ye-
gân yegân kırâat olunarak ve bu meclisin ictima’ı ferman buyrulmuş evrak-ı 
mezkurede muharrer olan hususâtın mücerred vücuda gelmesi nezd-i 
saltanat-ı seniyyede mültezim olmasından neş’et etmeyüp her halde mû-
sil-i felâh ve necat olan şeriat-ı mutahharanın kangıları hakkında mesağ-ı 
âlîsi olduğu ve kangıları şer’an uyamayacağı bir kere bilinerek ana göre 
cevap verilmek içün idüğü evvelemirde beyan ve tefhim kılınarak ba’dehu 
evrak-ı mevcudenin hüküm götüren yerleri li-ecli’l-müzakere tefrik olun-
mak üzere bi’l-mütalaa istihrâc olunan mevâdd-ı katl-i nefs ve bu misillü ci-
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nâyatda İslam üzerine Hristiyanın şehâdeti istima’ olunması ve Hristiyanın 
cebren İslam’a da’vet olunmaması ve anların sıbyânının İslamiyeti kabul 
kılınmaması hususlarından ibaret olup bunlardan başka reviş-i tebligat-ı 
vâkıadan emval-i cizyenin bilâ rencîde cibâyet ve tahsil ve reayanın tevsi’-i 
hukuku ve reaya hakkında muamelat-ı tahkiriyyenin men’i dahi matlubları 
idüğü anlaşılmış ve bu halde Hristiyandan asker alınmasında lüzûm dahi 
gösterilmiş olmağla mevâdd-ı merkumenin sırasiyle müzakerat-ı icâbiyye-
sine mübaderet kılınup her biri hakkında mesâil-i şeriyyesine göre ve ukul 
ve iz’ân-ı acizânelerimiz mertebede verilen karar ber vech-i âti beyan ve 
tezkar olunmuşdur. 

Şehr-i Muharremü’l-Haramın üçüncü günü akd olunan meclisde şehadet 
maddesi dermeyan olunup olbabda cereyan eden ebhâsın fezlekesinde vakıa 
bulunduğumuz vakt ve asrın nezaket-i bedihisi olarak Avrupa kıtasında 
bulunan ekser devletler ve hükümetlerin ise bihikmetillahi teala kıvam-ı 
nizamına halel tatarruk etmesiyle fevka’t-tasavvur nice vukuat-ı garibiyye 
serzede-i sâha-yı zuhur olduğu halde rabbimiz teala ve tekaddes hazretleri 
habib-i ekremi efendimiz hürmetine bu mülk ü devlete ve teb’a ve raiyyet 
mahz-ı lütf u inayet-i celile-i ilahiyyesi olan şevketmeâb-ı ma’delet-nisab 
padişahımız efendimizi kemal-i ikbal ve afiyetle dihim-i hilafet ve saltanat-ı 
seniyyelerinde te’yid ve zîr-i cenah-ı adl ve re’fet-i şâhânelerinde bu millet-i 
merhume ve şeriat-i Ahmediyye’yi an be an mesud ve te’yid eyleyüp saye-i 
ma’deletvâye-i hazret-i mülükânelerinde kâffe-i sunûf-ı teb’a-yı şahaneleri 
dahi mezılle-nişîn-i emniyyet ve râhat buyursun. Velinimet-i bîminnet 
efendimizin mazhar oldukları tecelliyat-ı alem-pesendlerinden iktiza-yı 
âlîsinden ve hususuyla cülus-u şevketme’nus-ı cenâb-ı cihanbanları şeref 
vuku’undan berü ve meşhud-ı sığar ve kibar olan efkar-ı adliyye ve niyyat-ı 
hayriyye-i mülükanelerinde cümleye nevbenev emniyyetbahşa ve rahatefza 
olmakda olmasından nâşi 

[2] lehü’l-hamd ve’l-minne saltanat-ı seniyyenin dahilen ve haricen asayiş 
ve rahatı yerinde olup ancak evrak-ı mezkure-i meallerinden dahi müstefad 
olduğu üzere şu vakt ve zaman ezman-ı sabikaya makîs olamayarak devlet-i 
aliyyeye göre şer’-i mübinin mesâğ-ı celili olduğu mertebe celb-i kulub ve 
istihsal-i hoşnûdi-yi teb’a kaziyyesine himmet olunmak halen ve istikbalen 
muhassenatdan olacağından iştibah yokdur ve zıll-i zalîl-i hazret-i hilafet-
penahide asude-nişin olan sunuf-u benî ademin her yüzden emniyyet üzere 
olmaları lâzimeden bulunduğu cây-ı inkar değildir. İngiltere elçisi muma 
ileyh bu babda olan müddeasını tahkim zımnında bundan birkaç sene mu-
kaddem Makri ve İzmir taraflarında ihlak olunmuş olan İngilterelülerin 
katilleri ele getürilen adamlar idüğünde emare-i kaviyye ve delâil-i akliyye 
olduğundan fazla madde-i katlin anlardan sudurunu ol vakt orada bulu-
nup görmüş olan birçok Hristiyan dahi beyan etmekde iseler de ne çare ki 
İslamdan şahid ikame olunamamış olduğundan ne icra-yı kısasa ve ne de 
diyet ahzine hükm-ü şer-i şerif lahık olamayup fakat haklarında kanunen 
tayin olunan müddet-i mahbusiyet tekmil olarak salıverilmiş ve etdikleri 
yanlarına kalarak ve böyle te’dib-i hafif ile kurtularak yine oralarda keşt ü 
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güzar ve evvelkinden ziyade ibadu’llaha îsal-i mazâr etmekde bulunmuş ve 
halbuki bu adamların müttehem olduklarına cezm-i kavî hasıl olmuşiken 
mücerred islamdan şehadet iden hasbe’l-mevki bulunamamış olması ken-
dülerini cezadan kurtarmış olduğunu hikaye ile bu şehadet maddesinde 
tahvil-i ahvalin luzumunu beyan etmiş ve Hristiyanın ehl-i İslam üzeri-
ne şehadeti kabul olunmaması milel-i İseviyyenin cümlesine bir hakaret 
olduğunu dermeyan eylemiş olmasıyla icab-ı şer’isi mütalaa ve kütüb-i 
mu’tebere-i fıkhiyye tetebbu’ olundukda tarifden müstağni olduğu üzere 
bu şehadet mes’elesi nusûs-u kâtıa-yı Kur’aniyye ve ehâdis-i şerife-yi nebe-
viyye ve icma’-ı ümmet ile mansus ve mukarrer mesa’ilden olmak hasebiyle 
elçi-yi muma ileyhin ihtar ve teklif eylediği vecihle her Hristiyanın ehl-i 
İslam üzerine şehadeti bir vechile ve bir halde kabul olunamayacağı ve bir 
mahkeme-i şer’iyyede bunun icrası daire-i imkanda olmayup maazallahu 
teala tağyir-i şeri’at-ı garra demek olacağı anlaşıldığı misillü çünki bu teklif 
ve ihtarat yalnız muma ileyhin olmayup bunda İngiltere ve hem de Fransalu 
gibi devlet ve milletin dahi arzu ve talepleri olmasına ve şu aralık bunların 
canib-i senniyyu’l-cevanib-i saltanat-ı seniyyeye husul-ı tezayüd-i hulusu 
ve müvalatı faideden hâlî olmaması mülahazasına göre mümkün mertebe 
kırılmamaları suretine bakılmak lâzimeden olduğundan bu husus hakkında 
olan ifadeler bütün bütün hiçe çıkmış olmamak içün mesela Makri ve İzmir 
maddelerinin vukuu nezd-i saltanat-ı seniyyede bais-i teessüf olarak böy-
le şeylerin vukua gelmemesine ziyade dikkat olunmasına dair me’murîne 
tenbihat-ı kaviyye gönderileceği ve Hristiyanın İslam hakkında şehadeti is-
tima’ olunmadığı gibi teb’a-i ecnebiyyenin dahi devlet-i aliyyenin Hristiyan 
teb’ası üzerine ve hatta müste’minanın dahi memalik-i saltanat-ı seniyyede 
yekdigeri hakkında şehadetleri makbul ve mesmu’ olmadığı ve bu cihetlerle 
bu mes’eleden dolayı beyan olunduğu vechile Hristiyan hakkında hakare-
ti mucip ma’na anlaşılamayacağı vadisinde cevaplar i’tasıyla te’vil tarafına 
gidilmek hatırlara gelmiş ise de bu te’vilatı kabul etdirmenin ve bu mekule 
lakırdılarla ilzam olunmak mümkün olamayacağını zahir olduğundan ve 
bir maddedeki bu suretle memnu’iyyet-i külliyye ve sariha-i şeriyye vardır 
anın kabul ve icrası bihakkın saltanat-ı seniyyeye teklif olunmak layık 
olamayacağından adeta mazeret-i şer’iyyenin halisane beyan olunması mü-
reccah görünmesiyle beraber bu cevaba mukabeleten zikr olunan sefaretler 
caniblerinden bu mes’elenin mesâğ-ı şer’iyyesi olmadığı beyan olunuyor ise 
de faraza Bağdad ve sair bilad-ı baîde-i İslamiyye ulemasından biri bunun 
yolunu buldu veyahud mürted mes’elesinde dahi böyle özr-i şer’î beyan 
olunur iken [3]

mesâğı bulunmuş idi yollu cevab verilmesi ihtimali olabileceğine nazaran 
burası dahi istîzah olundukda mes’ele-i şehadet ber vech-i bâlâ mansus 
olduğuna ve mürted maddesinde verilen karar hükm-i şer-i şerifi te’cîl ve 
te’hîr ve bu meselede teklîf olunan suret ise tağyir olarak yani bunun hakkında 
kütüb-i mevcude-i İslamiyyenin hiçbirinde her ne lafzen ne ma’nen bir gûne 
cevaz ve mesâğ olmayup öyle mahall-i baîde ulemasının değil sahib-i mez-
heb hazretlerinin bile zamanı olmuş olsa buna çare bulamayacakları ve’l-
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hasıl bu husus ahkâm-ı kat’iyye-i ilahiden bulunup bunu tağyir etmek maa-
zallahü teala erkan-ı muazzama-i şer’iyyenin birini ilga ve tahrif demek ve 
bunun ise beyne’l-islam mazarrâtı bîşekk olduğu îrad kılındığına binaen bu 
mes’elenin tağyirinde bir vechle imkan-ı şer’î bulunmadığının ve ulema-yı 
millet-i islamiyyenin bunda para ve kudreti olmadığının sâlifu’z-zikr takrire 
cevaben icabı vechile elçi-yi mûmâileyhe beyan olunmasını ve fakat ahali-yi 
İslam’dan katl-i nefs ve sirkat misillü cerayim-i cesime ashabı olmak üzere 
ihbar olunan kesanın mecalis-i memlekete celb ve mahkeme ve mürafaaları 
ber vech-i dikkat ve hakkaniyet lede’l-icra ol fezahatin o adem veyahud o 
ademlerin irtikab eylediklerinde emarat-ı kaviyye ve delail-i akliyye bulu-
narak ve’l-hasıl cezm-i kavi hasıl olarak haklarında hükm-i şer’î lahık ol-
mak yalnız şahid olmasına kalup ve mesela ol keyfiyet ahalisi bütün bütün 
Hristiyandan ibaret olan bir köy veyahud bunun gibi bir mahalde vuku 
bulmuş olup da müddei tarafından müslim şahid olma olunamadığı ve ka-
til dahi mürtekib olduğu kar-ı fecii inkar eylediği ve maktül ise meydanda 
durduğu halde her ne kadar şer’an mücazat olunmaları lazım gelmez ise de 
kabahatleri ber nehc-i şer’-i âlî sabit olmadı denilerek anların şöylece kapup 
salıverilmesi veyahud bir müddet-i cüz’iyye habs ve tevkif yani ceza-yı ha-
fif ile sebilleri tahliye olunması dahi layık ve caiz olamayarak ecânibin dahi 
ta’riz ve şikayetleri zuhuruna serrişte ve sebeb olmakda olduğundan ba’dezin 
o misüllü emarat-ı kaviyye ile müttehem olanlar haklarında şer’an olamadığı 
halde kanunen ve nizamen emaresine göre kısas ve diyet-i şer’iyyeden maa-
da mücazat-ı layıkanın icrası ecnebilerin bu gûne şikayetlerinin mehma 
emken indifa’ını mucib olacağı cihetle bu hususun iktizası vechile kanun-
name-i hümâyun zeyl kılınması.

Mah-ı mezburun on birinci günü akd olunan meclisde cebren teklif-i 
İslamiyet hususu dermeyan olunup müzakerât-ı vakıanın hülasasında mi-
lel-i sairede bulunanların ihâfe ve ikrâh ile daire-i aliyye-i İslamiyet’e getür-
ilmesi şer’an caiz olmadığı halde taşra mahallerde bunun hilafı hareket-
ler zuhura gelmekde olarak şöyleki ehl-i islamdan ba’zıları reaya kızlarını 
bi’l-istishab dağlara kaçırarak kendüsüne ne der ise deyüp sonra memleke-
tine getürdüğünde ve ba’zıları dahi hizmet ve işçilik ile evlerine kelüp giden 
o mekule kız ve erkek çocukların gözlerini korkutup ve bir takım vaidler 
edüp işte bu Müslüman oldu takrir verecek deyu memleketin mahkeme 
veyahud meclisine getürmekde ve anlar dahi ekseri aslen Türkçe bilme-
dikleri ve kendüsine kabulü arz ve teklif olunan İslamiyetin şerefini ve ne 
demek olduğunu kat’an anlamamış oldukları halde yalnız öğredilmiş olan 
kelimeteyn-i şerifeyi tefevvüh ve tezkar etdiklerinde veyahud ba’zı reaya 
çocukları mucib-i tebriye hareketde bulunup baba ve anaları tarafından 
te’dib olunacaklarını his ile mücerred kurtulmak içün kaçarak gelüp ben 
Müslüman olacağım dediklerinde me’mûrin taraflarından hiçbir gûne sual 
ve isticab olunmaksızın telkin-i din olunarak bunlardan ba’zen mahal-
linde akrabası tarafından tezallüm ve iştika olunan ve ecnebi memurları 
canibinden dahi [4] müdahale katanlar Dersaadet’e celb ile lede’l-istin-
tak çünki kendüleri İslam’ı bilerek ve isteyerek kabul etmeyüb mücerred 
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orada gördüğü zor ve korkuya mebni kelimeteyn-i şehadeteyni söylemiş 
olduğundan sahihan Müslüman olmadığı ikrar eylemekde oldukları 
bi’l-bedahe görülmektedir benaberin bu babda zuhura gelen teklifat-ı ce-
briyye ve me’murîn taraflarından görülen harekat-ı gayr-ı tedkikiyye hem 
şer’-i şerifin ve hem de rıza-yı âlînin hilafı olup gerçe daire-i şeref-bahire-i 
İslamiyet’e dahil olmak isteyenlere bila te’hir telkin-i din olunmak şer’-i 
şerif iktiza-yı âlîsinden ise de o mekulelerin istintakında ahkâm-ı şer’iyye-
yi âdile muktezası üzere nice tedkikat ve şerait olup bu ise me’murînden 
pek çoğunun ve belki umumunun ma’lumu olmadığı ve bilenler olsa 
bile ekseriyyet üzere olan bilmeyenlerden havf eylediklerinden veyahud 
kayıtsızlıklarından nâşi hiç icra olunmadığı bedihiyatdan ve bu mes’elede 
me’murîn taraflarından ahkâm-ı ilahiyyeye tatbikan harekete dikkat olunur 
ise hiç bir tarafdan bihakkın bir gûne ta’riz ve şikayet zuhura gelmeyeceği 
ve bir de çünki müste’minandan birine telkin-i din-i mübin olunacağı vakit 
elçisinin taşra mahallerde ise konsolosunun tercümanı hazır olması uhûd 
ve şurût-u mer’iyye icabından bulunduğu gibi devlet-i aliyye teb’asından 
bir Hristiyana dahi meclis-i memlekete celb olunarak orada icra etdirilmesi 
ve Müslüman olacak şahıs genç ise bila cebr İslamı kabul etdiğinde anası ve 
babasının veyahud gelmiş olan müteallekatının şüpheleri kalmamak içün 
anların dahi bulundurulması ve bu mekule şeref-i İslam ile müşerref ol-
mak üzere huzur-u meclise gelen aşinalarının istintakıyla bir gûne cebr ve 
ikraha mebni olmayarak mücerred hüsn-ü rıza ve ihtiyariyle olduğu tebe-
yyün eylediği halde telkin-i iman olunması ve’l-hasıl ba’dezin bu mekule 
mevaddın istima’ına taşralarda memleket meclisleri Dersaadetde Meclis-i 
Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye  merkez ve mahal ta’yin ve tahsisi olunup vuku-
unda mecalise celb olunmak üzere mes’ele ve tedkikat-ı şer’iyyesi derciyle 
bu babda bi’l-cümle me’mûrîn-i saltanat-ı seniyye caniblerine birer kıt’a 
ta’limat gönderilerek böyle madde vukuunda ana göre hareket eylemeleri 
tavsiye ve tenbih olunması 

Şehr-i muharremin on sekizinci günü akd olunan meclisde cizye mad-
desi üzerine dahi cereyan eden mübahesâtın hülasasında çünki bu mad-
de efkar-ı ecnebiyyece muamelat-ı istihkariyyeden addolunduğundan 
namının lağvıyla vergü suretinde tahsiline bir çare ve imkan bulunması 
ba’zı sefaretler tarafından verilmiş ve ihzar olunan hususatdan ise de be-
yana hacet olmadığı üzere bu hususu mukaddemlerde dahi dermeyan 
olunan keyfiyyatdan olarak hatta evvelki müzakerede dahi nam-ı cizyenin 
lağvi ve reayanın vergülerine ilaveten tahsili sureti usûl-i şer’iyyeye muvafık 
olamayub fakat cizyenin esahh-ı akvale göre an yedin alınması ahkam-ı 
şer’iyye iktizasından olduğu misillü kavl-i sahiha göre an cemaatin tahsi-
li dahi şer’-i şerife tevafuk eylediğinden bidayet-i Tanzimat-ı hayriyyede 
verilen fetva-yı şerife ve ol babda müteallik buyrulan irade-i seniyye mu-
cibince ahval ve eşhasına göre an cemaatin alınması suretine karar verile-
rek keyfiyyet ilan ile biraz vakit ol vechile icra olunmuşiken muahharan 
tahsilatında patrikhanelerce suûbet oluyor yollu makalata mebni yine 
vaz’-ı kadimine irca’ olunarak el-haletü hazihi cereyan etmekde ise de ba’zı 
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me’murları tarafından iz’ac-ı reaya vuku bulur ve cihat-ı saireden dolayı 
dahi şikayet olunur ise ıslahat-ı lazimesi hakkında bervech-i bala mukad-
dema verilen karardan başka tedbir olamadığından hazinece mürettebat-ı 
maliyyesine nakîsa îras etmediği ve hoşnudî-i reaya hasıl olacağı anlaşıldığı 
rüesa-yı millet tarafından dahi [5] istinkâf olunmayub vakt ü zamanıyla 
tahsil olunacağına taahhüd olunduğu halde karar-ı mezkûrun iadesinde 
be’is olmayacağı.

Mevâdd-ı merkumeden reayanın tevsî’-i hukuku ve anlar hakkında 
muamelat-ı tahkiriyyenin men’i hususları ma’nen yekdigerine mümasil 
olduğundan ikisi birden dermeyan olunup rabbimiz teala hazretleri eyyam-ı 
ömr ve şevket ü ikbal ve saltanatını rûz-i kıyamete dek mevsul ve mümted 
ve saye-i zılliyetvaye-i mülükanesini ebed peyvend buyursun veli-ni’met-i 
bîminnetimiz padişahımız efendimizin cülûs-u şevketme’nus-i cenab-ı ci-
hanbanilerinde vaz’ ve te’sis buyurdukları kavanin-i adliyye ve nizamat-ı 
haseneleri iktizasınca İslam ve Hristiyan kaffe-i efrad-ı teba-i devlet-i aliyye 
emniyet-i nefsiyye ve maliyye ve mahfuziyyet-i ırziyye ve namusiyye mad-
delerinde ve’l-hasıl nazar-ı himayet ve sıyanetinde yeksan ve siyyan ise de 
sefaretlerin bu babda olan ihtarlarından yani reayanın daire-i hukukiyye-
lerinin tevsî’i ve haklarında muamelat-ı tahkiriyyenin men’i ta’biratından 
muradları anların dahi derecat-ı kabiliyyet ve liyakatlarına göre rüteb-i 
devlet-i aliyyeden münasib rütbelere nailiyetleri ve ba’zı mertebe-i hide-
mat-i maliyye ve mülkiyye-i saltanat-ı seniyyede istihdam olunabilmele-
ri ve o takdirde İslamdan bulunan me’mûrîne olunan muamelatın bunlar 
haklarında dahi icrası ve umur-ı dünyeviyye ve milliyyelerinin tanzim ve 
tesisi emrinde sakladıkları şeylerin üzerlerinden def’ ü ref’ olunması ve’l-
hasıl memalik-i mahruse-i şahaneden mazhar-ı imtiyazat-ı mahsusa olan 
mahallerde ve düvel-i saire-i memleket ve tabiyyetinde bulunan hemcins ve 
hemmezhebleri mu’teberanının hallerine bakup muhasid olmakdan beri 
bulunmaları demek olduğundan velinimet efendimizin akdem-i efkar-ı 
merhamet-desar-ı mülükaneleri bi’l-cümle sunuf-ı teb’a-i şahanelerinin 
husul-i huzur ve rahatlarıyla hiçbir yüzden sıkılmamaları merkezinde 
idüğünden haklarında mesâğ-ı şer-i şerife ve usûl-i devlet-i aliyyeye göre 
müsaadat-ı mümkinenin icrasıyla metbu’-ı hakikileri olan saltanat-ı se-
niyyelerine bir kat dahi ısındırılmaları emrinde himmet-i seniyyeleri diriğ 
buyrulmayup vakıan her bir cem’iyyet-i beşeriyyenin her şeyden evvel muh-
tac olduğu adalet ve gadr ve zulümden himayet ve sıyanet maddeleri olup 
bu cihetle Hristiyan teb’anın mesalih-i vakıalarında ber mukteza-yı şer’-i 
şerif hukuk-ı zâtiyyeleri layıkıyla ihkak olunduğu ve ra’iyyetde bulunmaları 
hukuk-u sabitelerinin tesviyyesine bir nev’ mâni’ ve hâciz olmadığı yani 
her dürlü emniyyet ve adalete mazhar oldukları halde harice gıbta edecek 
zahiren serrişte kalmayacağı ve işte evvel be evvel dikkat olunacak ve her 
yerde tamami-yi icrasına çalışılacak bu madde ise de ma’mafih tabâyi’-i 
insaniyye daimen mail-i tereffü’ olduğuna ve icab-ı asr u zaman olarak 
reayadan yeni yetişenlerin ahz etmekde oldukları terbiye bu meyli daha 
ziyadeleşdirmekde bulunduğuna binaen bunun imkan-i şer’îsi lede’t-teem-
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mül egerçi reayanın ba’zı hizmet-i devletde yani yine kendi kavimlerine 
hükm edecekleri şeylerde istihdam olunmalarında ve Müslümana tekad-
düm edememek üzere kema fi’s-sabık i’tibarata dair şeylerin i’tasında şer’an 
be’is yoğise de çünki anların ehl-i İslama velayeti ve emr ve nehy etmeleri 
bir vechle caiz olmadığından buraların gözedilmesi lazimeden olub fakat 
madde-i aslıyye ehl-i İslamın şerafeti olarak bunun muhafazasıyla beraber 
anların ırzen ve malen ve canen îfa-yı hukukda müsavatı mer’î olduğu der-
kar idüğü ve bir de bazı muamelatda ve adi kitabetde haklarında ezayı mu-
cib ta’birat kullanılmaması kabil olacağı [6] beyana hacet olmadığı vechile 
devlet-i muntazamada sülük-i askerîye alınan neferât ale’l-umum teb’a-i 
mevcudelerinden tertib olunmakda ise de memalik-i devlet-i aliyyede yalnız 
ahali-yi İslamiyyeden alınmakda olub halbuki bu bar hizmet yalnız millet-i 
İslamiyyeye tahmil olunması cihetiyle ziyade girân gelmekde ve hengâm-ı 
istibdalde muzayeka çekilmekde olduğundan başka çünki askerliğe alınan 
neferât-ı İslamiyye esnan-ı insaniyyenin pek kuvvetli vaktine tesadüf 
ederek emr-i tenasüle ve tekessüre halel verdiğinden ve bi’l-aks reayadan 
alınmaması cihetiyle kesret-i tenasül ve galebe-i efradiyye anlar tarafından 
tezayüd eylediğinden bu misillü mahzurları def’ itmek ve şerayit-i tâbi’ince 
anlar da nizamat-ı askeriyye ve icabat-ı mevkı’ıyyeye göre cins ve mahalleri 
gözedilerek hizmet-i saltanat-ı seniyyede istihdam olunmak üzere olunan 
ba’zı ihtarata mebni sunuf-u reayadan asker alınması ahkam-ı şer’iyyece 
mümkin olub olmayacağı ve reayanın hizmet-i askeriyyede istihdam 
olunacağı takdirce cizyeleri hakkında ne vechile muamele olunmak icab 
edeceği şehr-i saferu’l-hayrın on altıncı günü akd-i meclis ile der meyan 
olunarak ol babda cereyan eden müzakerat ve mübahasatın fezlekesinde 
eğerçe reaya-yı saltanat-ı seniyyenin hudanegerde haricen bir gaile vuku-
unda veyahud memalik-i mahrusa dahilinde Hristiyandan olmak üzere 
ba’zı eşkıya zuhurunda müsellahan sevk ve istihdam olunması caiz ise de 
beyne’l-İslam silah tutarak kullanmakta mesağ-ı şer’i olmayup bu takdir-
ce bunların vakt-i hazarda ve İslamdan bir mahalde zuhur eden eşkiyanın 
def’ ve te’dibi emrinde istihdamları uyamayarak her ne kadar efrad-ı reaya 
kendüliklerinden asker olmağa razı olmayup hali üzere kalmalarından 
daha ziyade memnun iseler de hizmet-i askeriyyede efrad-ı İslamiyyenin 
tahfif-i bâr-ı zahmeti içün bunlardan asker alındığı halde mahzur-ı şer’îsi 
olmayacak hizmetlerde kullanılması lazım gelüp bu dahi muzikacılık ile 
küpcülük ve lağımcılık ve bunlara mümasil sair istihkamat hizmetlerinden 
ibaret olabileceğinden ol vechile istihdamlarında beis olmayacağı ve içle-
rinden kabiliyetli olanlara on başı ve çavuşluk gibi kendülerinden küçük 
rütbeler i’tası memnuniyetlerini mucip olacağına binaen muvafık-ı irade-i 
seniyye-yi hazret-i şahane buyrulduğu ve mahzur-u mülkiyyesi olmadığı 
halde reayadan dahi hidemât-ı meşrua içün neferat ahz olunması ve cizy-
elerine gelince Hristiyanın cizyelerinin afvı uyamayacağı misillü böyle bir 
hizmet-i müftehire ve mümtazede bulundukları halde cizye vermeleri dahi 
yakışık almayacağından hizmet-i meşruada bulundukları müddetce ücret-i 
hizmetleri makamında kendülerine terk olunması hususlarında mahzur-ı 
şer’î görünmediği.
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Müzakerat-ı meşruha-i vakıanın fezlekesi Hristiyan teb’anın taraf-ı sal-
tanat-ı seniyyeye bir kat daha ısındırılmaları esbab-ı lazıme ve mümki-
nesinin istihsali mülahazatını mütezammın olup bu ise yalnız usûl-ü 
mezhebiyyeye dair şeylerin icrasıyla hasıl olmayarak muamelat-ı ticaret 
ve ahz ve i’talarında teb’a-i sairenin nail oldukları ba’zı imtiyazat-ı teshi-
liyyeye destres olmak içün patente ahzına mecburiyet vukua gelmemek 
üzere o misillüler hakkında olan teshilat ve umur-u hukukiyyelerinde 
icra olunan ikdamat bila istisna bunlar haklarında dahi kema yenbaği ifa 
olunması lazimeden olmağla ana göre icabına bakılması hususatı meya-
ne-yi âcizânemizde müzakere olunmuş olduğu muhat-ı ilm-i âlî-yi ve-
kaletpenahileri buyruldukta emr ü ferman hazret-i men lehu’l-emrindir. 

Fi 21 S 265

(Mühürler) 

Abdülhak, Mehmed Esad, Mehmed Arif, es-Seyyid Hasan Tahsin, Meh-
med Rüşdü.

Mehmed Rıf’at, Seyyid Mehmed Emin Ali, Arif, İsmail, Mehmed Kamil, 
Said.

3) Allah

İşbu mazbata ile fetva-yı şerife ve diger mazbata mealleri ma’lumumuz 
olmuşdur madâm ki hususat-ı muharrerenin mesâil-i şer’iyyesi hakkın-
da her dürlü tedkikat icra olunarak cevâz-ı şer’î gösterilmiş ve cizyeye 
dair fetva-yı şerife verilmiş olduğuna ve mülkce icab-ı hakiki bahsinde 
dahi ulema ve vükela beyninde ittifak hasıl olmuş idüğüne binaen ber 
vech-i isti’zan icra-yı iktizalarına ibtidar olunsun 

Fi 12 C 66

Malum-ı âlî-yi cenab-ı cihanbanileri buyrulduğu üzere İngiltere elçi-
si Mösyö Kanin vaktin nezaketini ve Hristiyandan olan teb’a-i hazret-i 
şehinşahîlerinin ba’zı usul ve muamelatdan dolayı hal-i nahoşnudîde 
bulunduklarını dermeyan ederek zaten ve devlet-i metbuası canibin-
den memuren bundan akdem i’ta etmiş olduğu varaka ve takrirde bir 
takım mütalaat beyan etmiş ve ol vadide Fransa vesair ba’zı devletler 
sefaretleri tarafından dahi tebligat vuku’ bulmuş olub tebligat-ı vakıa-
nın ekseri şer’-i şerife müteallik şeyler bulunduğundan keramet-efza-yı 
sünuh ve sudur buyrulan emr ü ferman-ı hakayik-beyan-ı cenab-ı tâcda-
rileriyle her halde mûsil-i felah ve necat olan şerî’at-ı mutahharanın i’ta 
olunan evrakda muharrer olan hususatdan kangıları hakkında mesâğ-ı 
âlisi olabileceği tedkik ve tahkik olunmak üzere teşkil olunan meclis-i 
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muvakkatin müzakerat ve mülahazatını mübeyyin bend bend bir kıt’a 
mazbata kaleme alınmış ve ana dair sual vukuunda ecvibe-i münasibe 
îradıyla maslahat şimdiye kadar te’hir olunmuş idi hasbe’l-vakt ve’l-hal 
mümkünü’l-icra olan ba’zı tadilatın icrası lazıme-i mülkiyyeden oldu-
ğundan başka her nasıl olsa süfera-yı muma ileyhimin ihtarat-ı vakıala-
rına bir şey denilmek lazım geleceğinden şehr-i sabıkın on üçüncü günü 
işbu meclis-i muvakkatin a’zasından bulunup mazbata-i mezkureyi 
temhir etmiş olan dâiyan ve bendegan dahi hazır oldukları halde akd 
olunan meclis-i mahsusda ihtarat-ı vakıadan mazbata-yı mezkurenin 
katl-i nefs ve bu misillü cinayatda İslam üzerine Hristiyanın istima’-ı 
şehadeti ve Hristiyanın cebren din-i İslama davet olunmaması ve anla-
rın sıbyanının İslamiyeti kabul kılınmaması ve cizye namının lağvıyla 
vergüye ilaveten tahsil olunması maddelerine dair müzakeratı şamil 
olan üç bendi kıraatle mülahazat ve tedkikat-ı muharrere üzerine ica-
b-ı hal lede’t-teemmül işbu şehadet maddesinden beyan olunan suretin 
şer’an imkan mesağı olmayup fakat İslamdan şahid ikamesi müteazzir 
ve nâkabil olan bir katl-i nefs cinayeti zuhurunda her nev-i tahkikat ve 
tedkikata teşebbüs olunmasında ve şahs-ı maznûnun madde-yi katle 
cüreti delail-i kaviyye-yi akliyye ile sabit olduğu halde hakkında sübut-ı 
şer’iyyeye münhasır ve mütevakkıf bulunan kısas ve diyet cezalarından 
başka kanunen terettüp edecek mücazatın icrasında bir gûne müma-
ne’at olamayacağı beyan ve tekrar olunmasıyla mazbata-yı mezkurede 
yazıldığı üzere işbu şehadet maddesinde yani edyan-ı saire erbabının 
ehl-i İslam aleyhine olarak şehadetlerinin mehakim-i şer’iyyede kabul 
ve istima etdirilmesinde mütehakkık olan ma’zeret-i şer’iyyenin iktizası 
vechile kendülerine kat’ice anladılmasıyla beraber ehl-i İslamdan katl-i 
nefs ve sirkat misillü cerayim-i cesime ashabından olmak üzere ihbar 
olunan kesanın mecalis-i memlekete celb ile muhakeme ve mürafa’aları 
bervech-i dikkat ve hakkaniyyet lede’l-icra ol fezahati o adem veyahut 
o ademlerin irtikab eylediklerinde emarat-ı kaviyye ve delail-i akliyye 
bulunarak ve’l-hasıl cezm-i kavi hasıl olarak haklarında hükm-ü şer’i 
lahık olmak yalnız müslim şahit ikamesine kalup ve mesela ol keyfiyyet 
ahalisi bütün bütün hıristiyandan ibaret olan bir köyde veyahut bunun 
gibi bir mahalde vuk’u bulmuş  olupta müdde-i tarafından müslim şahit 
ikame olunamadı ve katil dahi mürtekip olduğu kar’ı feci’i inkar eylediği 
halde ber nehc-i şer’i sabit olmadı diye salıverilmeyerek ve bir müddet-i 
cüz’iyye hapis ve tevkif yani ceza-yı hafif ile sebilleri tahliye olunmayarak 
kanunen ve nizamen emaresine ve her dürlü adamlardan icra-yı tahkikat 
ile hasıl olacak malumat-ı kaviyye ve yakıniyyeye göre kısas ve diyetten 
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ma’ada mucazat-ı layıkanın icrası hususunun ceza kanunname-i Hümâ-
yunununa zeyl olunması ve cebren ve ihafeten ve ığfalen kabul-i isla-
miyyet edenlerin islamiyyetlerinin kabul olunmaması hususunda zikr 
olunan mazbatada beyan ve temhid olunan suret-i müzakeratdan anla-
şıldığına nazaran milel-i saireden bulunanların ihafe ve ikrah ile daire-i 
âliyye-i islamiyyete getürülmesi şera’n caiz olmadığından olbabta lazım 
gelen tedkikat-ı şeriyyenin mazbata-i mezkurede muharrer olduğu üze-
re bi’l-etraf me’murîn-i lazimeye iş’ar olunması hususları beyne’l-huz-
zar dahi cümleten ve müttehiden tavsif olunduktan sonra bahs-i cizye 
maddesine intikal edüb bu maddenin beyan olunan surete tahvili yani 
cizye lafzının ilgasıyla bundan hasıl olan mebaliğin re’ayanın vergisine 
zamm olunması hususu ne mukaddem ve ne meclis-i muvakkatte şer-i 
şerife tevfik olamadığından ve bidayet-i Tanzimat’ta makam-ı meşihat-i 
İslamiyyeden verilmiş olan arz mucibince İmameyn-i hümameyn kavl-i 
şerifleri üzere işbu cizyenin an cemaatin istihsalinden başka bu kerre 
dahi tedbir bulunamadığından icabat-ı asriyye ilca eylediği surette yine 
karar-ı sabıkın iadesinde be’is olmayacağı kezalik mazbata-i mezkure-
de beyan ve iş’ar olunmuş olduğundan arz-ı mezbur bir kere de canib-i 
meşihate gönderilerek mütezammın olduğu me’esele-i şer’iyye be tekrar 
canib-i fetvahanede tasdik ve buna müceddeden fetva-yı şerife i’ta olu-
nur ve karar-ı sabıkın iadesinin lüzumunda ittihad-ı efkar hasıl olur ise 
olhalde iktizasına bakılması bi’t-tezekkür meclise hitam verilmiş ve arz 
dahi tarafı şeyh’ül islamiyyeye ba’s ve irsal kılınmış idi 

Cizyenin imameyn-i hümameyn kavl-i şerifleri üzere an cemaatin istihsa-
li şer’an caiz olduğu bu defa icra olunan tedkikat ve tetebbu’at-ı cedide-
den anlaşılmış olmasıyla ol babta bir kıt’a fetva-yı şerife i’ta olunduğuna 
binaen mah-ı mezkurun yirminci salı günü akt olunan meclis-i mahsusda 
zikr olunan fetva’yı şerife ile mazbatanın buna dair bendi kıraat olunarak 
iş bu kavl-i sahih üzere cizyenin an cemaatin istihsali dahi meşru olduğu 
ez-ser-i-nu tebeyyün etmiş ve maslahatın şer-i şerife ait olan tarafı biterek 
iş bu kavl-i sahihin kavl-i esah üzerine tercih ve ihtiyarı sebeb-i mübrem 
addolunabilecek vechile mülken buna lüzum-ı hakiki olup olmadığının 
devletce sübutuna mevkuf olduğundan şimdi burasının müzakeresi sırası 
gelmiş olmağla bunun üzerine dahi meyane-i çakeranemizde güzeran eden 
müzakeratın hülasasında çünki gerek bu maddede ve gerek sa’irlerinde 
mahsus meclis-i muvakkat teşkili ile müsade-yi şer’iyye taharrisi hiçbir 
gûne lüzum ve zaruret olmadığı halde mücerred tecdid-i usul-ü kadime 
niyyetinden neş’et etmediği umur-ı ma’lume ve müsellemeden olup bunun 
mebnası bulunduğumuz vakt ve asrın nezaketinden hasıl olan mecburiyyet 
olarak düvel-i ecnebiyye ve teb’a-i iseviyye iş bu cizyeye istihkar manası 
vermekte ve bütün bütün bu namın kaldırılması arzusunda olduğundan 
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ve memalik-i Devlet-i Aliyyelerinin Rumeli kıtasında ve Cezayir-i Bahr-i 
Sefid’de nüfus-ı İslamiyyesinden ekser ve Anadolu tarafında dahi haylice 
kesretli olan Hıristiyan tai’fesinin ise an be an haricin ilka’atı ve kendüleri-
nin istihsal etmekte oldukları terbiyye iktizasınca eski efkarda kalmayarak 
hususiyle bir vakitten berü Avrupa kıtasının asayişini mütezelzil eyleyen 
uygunsuzlukları dahi görüp işitdikçe zihinleri başkalaşmakta olup Avru-
pa halkının ekseri hemcins ve hemmezhebleri olan devletlerine isyan et-
mekte ve dürlü imtiyazat istid’a eylemekte oldukları halde bunların dai-
re’i raiyyetkari ve mütabaatda sebat göstermeleri müstakillen velinimet-i 
bîminnetimiz padişahımız olan zat-ı hilafetsimat cenab-ı zillullahilerinin 
her sınıf teb’a-i hazret-i padişahileri haklarında meş’mul olan ma’delet ve 
merhamet-i celile-i cenab-ı tacdarilerinin semere-i nafiası olarak fakat 
müddet-i medide kendülerinin i’tasında şer’an ve mülken bir gûne mahzur 
olmayıb bi’l-aks  dafi-i mehazir melhuz olan bazı müsa’adattan mahrumi-
yetleri bedhahanın tahrikat ve ifsadatının te’sirat-ı kaviyye ve muzırrasını 
ta’cil edeceğinden başka devlet-i aliyye ile ittihad ve ittifaklarının şart-ı azi-
mi bu maddeler bulunan hayırhahan-ı düvel-i muazzama dahi me’yus ve 
tebrid olunmuş ve düşmanlara silah verilmiş olacağı ve nazar-ı dûr-endişi 
ve basiretle bakılınca Hristiyan teb’anın mecburiyyet-i şer’iyye olmaya-
rak muamelat-ı istihkariyye görmelerinin ve bundan dilgir olmalarının 
mazarratına şahid-i aleni Yunan devletinin suret-i teşkili ve bir takım eyalat-
ı cesimenin idare-i dahiliyyelerinde tahsil-i imtiyazat ile bayağı istiklal den-
gi almaları kazayası ve daha buna mümasil nice muzırr şeyler bulunmasıyla 
işbu cizye maddesinin teb’a-yi saltanat-ı seniyyelerini ve düvel-i müşarun 
ileyhimi hoşnud edecek suretle bir usule rabt olunmasının icab-ı hakikisini 
cümleten itiraf ile beraber bunda dahi şu suret-i meşruadan başka tarik 
ve tedbir bulunamamış olduğundan zikrolunan fetva-yi şerifede muharrer 
cevaz üzerine gidilerek ve koca başı ve millet tahsildarları tarafından teb’a-
yı cenab-ı şahanelerine bu yüzden bir gûne zulüm ve te’addi vukua getür-
ülmemesi usul-u kaviyyeye rabt ve tevsik olunarak mazbata-i mezkurede 
gösterildiği vechile karar-ı sabık ve kavl-i İmameyn-i hümameyn üzere her 
cizye-i şer’iyyenin an cemaatin tahsili suretinin icrası dahi beyne’l-huzzar 
ittihad-ı kamil ile tasvib olunmuş ise de hususat-ı meşruha hakkında her 
ne vechile emr ü ferman-ı hikmetbeyan-ı cenab-ı şehinşahileri müteallik ve 
şerefsudur buyrulur ise mahz-ı hayr ve isabet anda olacağından ol babta ve 
her halde emr ü ferman hazret-i veliyyi’l-emr ve’l-ihsan efendimizindir. Fi 
5 pençşembe C 66

(Mühürler)

Mustafa Reşid, es-Seyyid Ahmed Arif, Rauf, es-Seyyid Mehmed Ali, Ahmed 
Fethi, Süleyman.

Arif, es-Seyyid Mehmed Emin Ali, es-Seyyid Abdurrahman Nafiz, Mehmed 
Rıfat, İsmail, Abdülhak, Mehmed Esad, Mehmed Arif, es-Seyyid Tahsin 
Hasan, Mehmed Rüşdi, Mehmed Fuad, Ali Şefik, Mahmud Nedim, Tevfik.

1) Minhü’t-tevfîk



62     Sahn-ı Semân’dan Darülfünûn’a

Zeyd-i zimmî üzerine edâsı vâcib olan cizye-i şer’iyyesini taraf-ı saltanat-
dan beyt’ül-mal içün kabzına me’mura kendi yediyle getürmeyüb nâibi ye-
diyle ba’s eylese kabul olunur mı?

El-cevâb : İmam Ebi Hanife aleyhi’r-rahme indinde kabul olmaz lakin 
İmameyn katlarında kabul olunur. Allah-u teala a’lem.

İmza 

Bu suretde İmameyn-i Hümameyn kavilleriyle amelde amme-i müslimîne 
maslahat olduğu mütehakkik oldukda padişah-ı İslam meddallahu teala 
zillehu ala mefâriki’l-enâm hazretleri İmameyn kavilleriyle amel olunmak 
üzerine emr buyurmuş olsalar emirleri şer’an nafiz olur mu? 

El-cevab: Olur. Allahu teala a’lem.

İmza
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ÖZET
Tanzimat’taki taknin ve tedvin işinin mühim bir kısmı şeriatı 
ilgilendiren güncel meselelerle ilgilidir. Şer-i şerifi muhafaza ve 
tatbik ile birinci derecede mükellef ulemadan devlet hizmetinde 
vazifelendirilmiş ilmiye mensupları, tabiatiyle devrin istişare ve 
karar verme mekanizmaları içinde yer alarak bu meselelere çö-
züm üretmeye çalışmıştır. Tanzimat çağında ilmiye sadece meşi-
hat bünyesinde kaza, fetva ve tedris faaliyetleriyle sınırlı bir kurum 
değil, fakat tüm devlet teşkilatında kurucu ve bütünleştirici roller 
üstlenen kapsayıcı, aşkın ve baskın bir meta-müessesedir. İlmiye 
Tanzimat reformlarının esas faillerindendir. Makalede bu görüşü 
temellendirmek üzere önce büyüğünden küçüğüne on dokuzun-
cu yüzyıl ulemasının hukuki ıslahatla olan tabii münasebetine 
değinilecektir. Kanunlaştırma faaliyetlerinde ilmiye mensupları 
ekseriyetle mülkiye mensubu devlet ricaliyle birlikte hareket et-
miş, yeni mevzuatın teşri ve tatbikinde vazife almıştır. Makalenin 
ikinci kısmında, on dokuzuncu yüzyılın tam ortasında toplanan 
bir meşveret meclisinin evrakı üzerinden, ulemanın şu konula-
ra nasıl yaklaştığı ve çözüm bulmaya çalıştığı incelenecektir: Bir 
Müslümanın işlediği cinayette Hristiyan şehadetinin dinlenmesi, 
bir Hristiyanın cebren İslamiyet’e davet ve küçük yaşta İslamiyet’e 
kabul edilmesi, cizyenin Hristiyanları rencide etmeden tahsili 
için adının değiştirilmesi, gayrimüslim haklarının genişletilmesi 
ve onları tahkir edecek muamelatın yasaklanması, orduya Hristi-
yan asker alınması, şeriye mahkemelerine müvazi olarak yeni ka-
nunları uygulayacak yargı gücüne sahip meclislerin kurulması ve 
bunların daha sonra nizamî mahkemelere dönüşmesi. Neticede 
ulemanın Tanzimat reformlarının aslî faillerinden olduğu, ekse-
riyetle ıslahatı desteklediği ve hatta bunlara rehberlik ve öncülük 
ettiği, sonra bu yeniliklerden istifade ettiği ileri sürülecektir. Bu 
bağlamda hususen nizamî mahkemelerin (mehâkim-i nizâmiye-
nin) kurumsallaşmasını bizatihi ulemanın önerdiği, teşvik ettiği 
ve bu sayede kendi mensuplarına yeni istihdam alanları bulduğu 
iddia edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ulema, ilmiye, Tanzimat, reform, nizamiye 
mahkemeleri
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According to Code and Statute, if not to Sharia: The 
Ottoman Ulema and the Tanzimat

ABSTRACT
An important part of the enactments and regulations in the Tan-
zimat period were about current issues related to sharia. The il-
miye, the religious scholars who were assigned to serve the state 
for the conservation and implementation of the sharia, naturally 
tried to find solutions to these issues by taking part in the con-
sultation and decision-making mechanisms. In the Tanzimat era, 
the ilmiye was not only charged with jurisdiction, consultation 
and teaching activities within the body of the meşihat, but it was 
an inclusive, transcendent and dominant meta-institution that 
assumed founding and integrative roles in the entire state orga-
nization. In short, ilmiye was one of the foremost perpetrators of 
the Tanzimat reforms. In order to base this view, the article first 
addresses the natural relationship of the religious scholars, from 
the upper to the lower levels, with legal reform. In the activities 
of codification, the religious scholars of the ilmiye mostly acted 
together with the state officials of the mülkiye echelons and parti-
cipated in the enactment and implementation of new legislation. 
The second part of the article examines how the ulema approac-
hed and tried to find solutions to the following issues: Listening 
to Christian witnesses in a murder committed by a Muslim, the 
forced invitation of a Christian to Islam and the acceptance of 
Islam at a young age, changing the name of the jizya tax to col-
lect it from Christians without offending them, expanding the 
rights of non-Muslims and prohibiting the deeds that would in-
sult them, the recruitment of Christian soldiers to the army, the 
establishment of assemblies with judicial power to implement 
the new laws, and then turn them into regular courts. As a re-
sult, it will be argued that the ulema played an initial role in the 
so-called ‘secular’ reforms, mostly supported, even guided and 
led the reforms, and then benefited from these innovations with 
opening new employment opportunities for their members. In 
this context, it will be argued that the institutionalization of the 
regular courts (mahâkim-i nizâmiye), presented in the literature 
as a counter-institution to the sharia courts (mahâkim-i  şer’iyye), 
was actually suggested and encouraged by the ulema themselves.

Keywords: Ulema, ilmiye, Tanzimat, reform, nizamiye courts
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II. Abdülhamid Devri’nde Ulemazadenin 
Dersiamlık ve İstanbul Müderrisliği Ruusu 
Sınavından Muafiyeti ve Kota İmtiyazı 

İlhami Yurdakul
Prof. Dr., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih Bölümü

İlk dönem İslam devletlerinde olduğu gibi Osmanlı geleneksel sistemin-
de de başlangıçta camiler dini fonksiyonlarının yanında eğitim merkez-
leri olarak da hizmet verdi. Daha sonra ise eğitim işi genellikle camilerin 
yanında inşa edilen medreselerde yapıldı. Ancak talebesi çok olan mü-
derrisler, medrese derslikleri yeterli olmadığında derslerini camilerde 
sürdürdü. Bu gelenek öteden beri devam etmekle beraber medreseler-
de okutulan dersler 19. yüzyıla gelindiğinde daha ziyade camilere kaydı. 
Medrese dersleri “Dersiam” adı verilen müderrisler tarafından camilerde 
verildi. Medreselerde istihdam edilen müderrisler bu medreselerin ida-
recisi, medreseler ise daha ziyade öğrencilerin kaldıkları yurtlar ve etüt 
merkezleri idi. Son dönem eğitim sistemi ve medreseler incelenirken ca-
milerin bu fonksiyonu ve dersiamlık ihmal edilmemesi gereken önemli 
bir husustur. 

II. Abdülhamid devrinde Şeyhülislamlık merkezinde kurulan Meclis-i 
Mesalih-i Talebe’nin (1878) teklifi ve şeyhülislamın arzıyla dersiamlık 
hakkında yeni bir irade çıktı. Bu düzenlemeye göre şeyhülislamlık ta-
rafından yapılan imtihanda başarılı olanlara birer dersiamlık şahadet-
namesi verilecekti. Bu belgeyi alan müderrisler “dersiam” sıfatıyla ca-
milerde 4 yıllık bir öğretim hizmetinden sonra İstanbul Müderrisliği 
ruusu almaya hak kazanacaktı. Bu prosedürü tamamlayan dersiamların 
İstanbul Müderrisliği ruusu alacakları zaman “ihsan-ı şahane” olarak 
“zadegan-ı ilmiyeden” bazı kişizadelere de İstanbul Müderrisliği ruusu 
verilecekti. Bu irade kapsamında imtihanla ehliyetini ispat ederek Eylül 
1879’da (Şevval 1296) camilerde ders vermeye (tedris-i ulum) başlayan ve 
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4 yılık dersiamlık hizmetini dolduran 23 dersiam, İstanbul Müderrisliği 
ruusunu hak etti. Bu dersiamlara Meclis-i Mesalih-i Talebe’nin teklifi ve 
şeyhülislamın arzı üzerine 15 Haziran 1883 (9 Şaban 1300) tarihli iradeyle 
İstanbul Müderrisliği ruusu verildi. 

Zadegan kontenjanı kapsamında rical-i ilmiye zadeganından 19 kişi de 
“ihsan-ı şahane” olarak İstanbul Müderrisliği ruusu aldı. Bu imtiyazlı 
zümrenin 2’si Haremeyn payeli; 6’sı İstanbul payeli; 3’ü mevleviyet paye-
li; 6’sı kadıaskerlik payeli, 2’si de şeyhülislamlık payeli kişilerin oğulları, 
torunları veya biraderleri yani hepsi “kişizadeler” idi. Burada imtiyazlı 
zümre mensubu sayısının sınavla hak kazananlara hemen hemen denk 
düştüğü dikkati çekmektedir. Bu ilk atamadan yaklaşık altı yıl sonra 
10 Ocak 1886 (4 Rebiulahir 1303) tarihinde de 4 yıllık hizmet sürelerini 
tamamlayan 16 dersiama İstanbul Müderrisliği ruusu verildi. Bu sırada 
daha önce ders vermeye (tedrise) başlayan ve yapılan imtihanda başarılı 
olan 29 dersiam da İstanbul Müderrisliği ruusuyla taltif edildi. Ayrıca za-
degan kontenjanından Fetvahane müsevvitlerinden 2 kişi ile “zadegan-ı 
ilmiyeden” 7 kişizadeye de müderrislik ruusu (rütbe-i tedrisiye) olan İs-
tanbul Müderrisliği ruusu verildi. 

Bu uygulamanın bir devamı olmak üzere 11 Ekim 1888 (5 Safer 1306) tari-
hinde de farklı zamanlarda imtihan yapılarak camilerde ders verme ruh-
satı verilen 32 dersiam, 4 yıllık hizmet sürelerini tamamlamaları üzerine 
İstanbul Müderrisliği ruusu almaya hak kazandı. Bu sırada imtihanları 
yapılan ve ehliyetlerini ispat eden 7 kişi de alay müftülüklerine atandı. 
Bunlara da kaide gereğince İstanbul Müderrisliği ruusu verildi. Zadegan 
kontenjanından 8 kişi de zadegan-ı ilmiyeden olmaları nedeniyle İstan-
bul Müderrisliği ruusuyla taltif edildi. Burada belki arz talep dengesi 
dikkate alınarak ¼ oranında zadegan ihsan-ı şahane olarak taltif edildi.

Bu kaide ve prosedür gereğince 1889 yılında 14 “dersiam efendilere zeylen 
ru’ûs-ı hümayun” verildiği sırada 3 alay müftüsü ile “sınıf-ı zadegandan” 
olan 5 kişizade İstanbul Müderrisliği ruusuyla taltif edildi. Burada za-
deganın ihsan-ı şahane olarak taltif oranı 1/3 idi. 20 Kasım 1890 (7 Re-
biulahir 1308) tarihinde de aynı usulle 9 dersiam ile taltife şayan görülen 
Fetvahane müsevvidleri ile zadegandan 7 kişizadeye İstanbul Müderris-
liği ruusu verildi. 25 Haziran 1891 (18 Zilkade 1308) tarihinde de 10 der-
siam ile “zadegan-ı ilmiyeden” 5 kişizadeye İstanbul Müderrisliği ruusu 
verilerek taltif edildi. Bu zadegandan biri de meşhur Vakanüvis Lütfi 
Efendi’nin hafidi yani torunu Mehmed Ali Efendi idi. II. Abdülhamid 
devrinde bu uygulama sonraki yıllarda da devam etti.
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1895 yılında yapılan atamalarda İstanbul Müderrisliği ruusu verilme 
esaslarına dair bir ayrıntı dikkati çekmektedir. Öyle ki 12 Eylül 1895 (22 
Rebiulevvel 1313) tarihli şeyhülislam arzı ve irade kaydında İstanbul ca-
milerinde tedris-i ulûm etmek üzere her yıl 15 kişiye izin verildiği, dört 
yıllık eğitim süresi tamamlandığında da bu dersiamlar ile üçte biri ora-
nında 5 ilmiye zadeganının İstanbul Müderrisliği ruusuyla taltif edil-
mesinin padişah iradesiyle müesses bir usul olduğuna vurgu yapıldı. Bu 
bağlamda 4 yıllık dersiamlık hizmetini tamamlayan ve İstanbul ruusunu 
hak etmiş olan 13 dersiama, İstanbul Müderrisliği ruusu verilmesine dair 
irade çıktı. Bu dersiam efendilere ek olarak zadegan kontenjanından 5 
kişizade de İstanbul Müderrisliği ruusuyla taltif edildi. Bu sırada II. Meş-
rutiyet devrinin muktedir şeyhülislamlarından Tortumlu Musa Kazım 
Efendi ile Tokatlı Mustafa Sabri Efendi de dört yıllık dersiamlık hizme-
tinden sonra İstanbul Müderrisliği ruusunu almaya hak kazandı. Zade-
gandan “paşazade”, “beyzade”, “efendizade” ve “biraderzade” sıfatlarını 
haiz imtiyazlı zümreye mensup 5 kişizadeye de İstanbul ruusu verildi.

İstanbul Müderrisliği ruusu verme prosedürü 1897 ve 1900 yılları arasın-
da da benzer gerekçeler sayılarak uygulandı. Bu uygulama 1900 ila 1903 
yıllarında da aynı şekilde sürdürüldü. Benzer şekilde 8 Temmuz 1904 
(12 Rebiulâhir 1322) tarihli bir örnekte padişahın emriyle “müesses olan 
usûle tevfikan” imtihan yapılmak suretiyle izin verilen ve 4 yıllık bir hiz-
metten sonra İstanbul Müderrisliği ruusu almaya hak kazanan kişilerin 
isim listesi Meclis-i Mesalih-i Talebe tarafından şeyhülislamlığa takdim 
edildi. Ayrıca zadegan sınıfından taltife layık görülen kişizadelerin de 
listesi hazırlandı. 

Bu listeler şeyhülislamlık tarafından padişaha arz edilerek gerekli onay 
emri olan irade çıktı. Bu listeye göre 11 dersiam ile ilmiye zümresinden 
5 zadegana İstanbul Müderrisliği ruusu verildi. Bir önceki atamada ki-
şizade zümresinden paşazade ve beyzadeler varken bu listede ilmiye 
zadeganı yani efendizadeler yer aldı. Bu zadegan arasında en dikkati 
çeken isim ise Keçecizade ailesine mensup bir kişinin de yer almasıdır. 
Bu uygulama 1905 yılından 1908 yılına kadar belli aralıklarla devam etti. 
Nitekim 5 Ocak 1908 (1 Zilhicce 1325) tarihinde İstanbul Müderrisliği 
ruusunu hak eden 20 dersiam ile “İstanbul ru’ûs-ı hümayunuyla taltife 
şayan görülen zadegan-ı ilmiye”den 5 kişiye İstanbul Müderrisliği ruusu 
verildi. Bu ruuslar, kişizadelerin geleneksel Osmanlı düzeninin sağladığı 
imtiyaz kotasından “ihsan-ı şahane” olarak aldıkları son İstanbul Müder-
risliği ruusu örneğiydi. 
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Görüldüğü gibi II. Abdülhamid devrinde cami dersleri belli bir prose-
düre bağlanarak imtihanda başarılı olanlar dört yıl dersiamlık yaptıktan 
sonra İstanbul Müderrisliği Ruusu ile taltif edilmeleri müesses bir nizam 
oldu. Bu düzenin bir parçası olarak da zadegana tanınan 1/3’lük imtiyaz 
kotası uygulaması devam etti. 1879 yılından 1908 yılına kadar yaklaşık 
otuz yılda 321 kişi dersiamlık sınavını kazanıp 4 yıl hizmet ettikten son-
ra İstanbul Müderrisliği Ruusu alırken 124 kişi ise zadegan kotasından 
bu ruusu elde etti. Dolayısıyla geleneksek sistemin imtiyazlı zadenga-
nı, yeni düzenlemelerin yapıldığı II. Abdülhamid devrinde de İstanbul 
Müderrisliği ruusunu sınavsız ve dört yıllık hizmet mecburiyeti olmadan 
ihsan-ı şahane olarak aldı. 
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ÖZET
Osmanlı geleneksel sisteminde ilmiye zadegânın eğitim ve ata-
ma imtiyazına karşı toplumsal bir tepki olarak “beşik ulemalığı”  
dendi. II. Abdülhamid devrinde cami dersleri belli bir prosedüre 
bağlanarak imtihanda başarılı olanlar dört yıl dersiamlık yaptık-
tan sonra İstanbul Müderrisliği Ruusu ile taltif edildi. Bu düze-
nin bir parçası olarak da zadegana tanınan 1/3’lük imtiyaz kotası 
uygulaması devam etti. Dolayısıyla geleneksek sistemin imtiyazlı 
zadenganı, yeni düzenlemelerin yapıldığı II. Abdülhamid devrin-
de de İstanbul Müderrisliği ruusunu sınavsız ve dört yıllık hizmet 
mecburiyeti olmadan ihsan-ı şahane olarak aldı. II. Meşrutiyet’in 
ilanından sonra bu imtiyaz uygulanmayarak ilga edildi.

Exemption of Ulemazade from the exams of Dersiamlık 
and Istanbul Müderrislik Ruusu and Quota Privilege 
during the reign of Abdülhamid II

ABSTRACT
In the traditional Ottoman system, the term of “beşik ulemalığı” 
(a status that the sons of ulama got when they were still in the 
cradle) was used against the privilege of education and appo-
intment of ulema’s sons (zadegân) as a social reaction.  During 
the reign of Abdülhamid II, mosque lessons were tied to a cer-
tain procedure, and those who were successful in the exam were 
rewarded with the status of Istanbul Müderrisliği Ruusu after 
having worked as dersiam for four years. As a part of this order, 
the application of quota privilege of 1/3 granted to zadegân con-
tinued. Therefore, the privileged zadegân of the traditional sys-
tem could get the status of İstanbul Müderrisliği ruusu as ihsan-ı 
şahane (a glorious favor from the Sultan) without exam and four 
years of compulsory service during the reign of Abdülhamid II, 
the period when the new regulations were made. After the decla-
ration of the Second Constitution, this privilege was not applied 
and abolished.

Anahtar Kelimeler: Zadegan, Beşik Ulemalığı, İstanbul Müder-
risliği Ruusu, II. Abdülhamid, Müderrislik
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Din-ü-Devlet – The Quest to Connect the 
Untangled Ottoman Domains
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Introduction

The conflict between Sultan Mahmud II and the ayan (magnate) of 
Egypt, Mehmed Ali Pasha has started to receive much attention, with re-
gard to the intentions of the strongman of Egypt and—more significant-
ly—the role that Islam and its interlocutors played in relation to the conf-
lict. Historians continue to attribute the conflict within the framework 
of the two men’s attempts to westernise their armies that naturally led to 
the inevitable conflict between the two.1 However, on closer inspection, 
narratives have gradually started to be challenged, highlighting the far 
more essential roles played by a host of actors such as the ulema and 
the Sufi tariqats, as well as the impact the values of Islam had on both 
the people of authority and the masses. It has often been assumed that 
Islam was simply instrumentalised by the ruling class throughout late 
Ottoman history and that Islam—very rarely, if ever—shaped their de-
cisions, actions and thought process, especially regarding reformation. 
But the Sufi tariqats were influential, fatwa culture was ever important, 
and the actors throughout the domains were interested in the concept 
of Din-ü-Devlet.

In light of the new trends, this essay attempts to examine the historiog-
raphy of this period: how the centralisation policies that eventually led 
to the conflict between Mahmud II and Mehmed Ali Pasha, which sub-
sequently led to the declaration of the Gülhane Edict of 1839, was shaped 

1 Marino Sariyannis, A History of Ottoman Political Thought up to the Early Ni-
neteenth Century, Brill, Leiden, 2019, pp. 389-427
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by the constant shifting of conditions and realities, facilitating a relent-
less changing of actors, and the role Islam played in them. This facili-
tated a reaction by the religious class to restore parity in accordance to 
the precepts of Islam within an Ottoman world that fluctuated over the 
three decades of rule under Mahmud II. This essay is thus an addition to 
the existing emerging scholarship attempting to show that Islam and its 
interlocutors had just as meaningful a place in the period of Mahmud II 
in shaping life and politics than has often been assumed. 

The Various Factions That Represented Din-ü-Devlet

On July 28th, 1808 (Jumada al-Thani 4th, 1223) Mahmud II would become 
the 30th Sultan and Caliph of the Ottoman domains under precarious 
conditions. Sultan Selim III had been deposed by the Janissary, who re-
volted due to Selim’s reform attempt that introduced a new army called 
the Nizam-i cedid (New Order), designed to marginalise the Janissary. 
The Janissary, in response, deposed Selim in favour of his brother, Sultan 
Mustafa IV, only for the latter to be replaced and summarily executed by 
the strongman-ayan, Alemdar Mustafa Pasha, who would place Mah-
mud in power due to the killing of Selim in the commotion. The attempt 
to establish a new army and reform the polity was perceived by the Janis-
sary as a disjunctive break from established Ottoman tradition in which, 
along with the ulema and ayan, the Janissary were part of the political 
landscape of the Ottoman state structure.

Part of Mahmud II’s three-decade reign of power involved attempting to 
both centralise and reform the domains under a strong Sultan. Initially 
striving to balance the various factions off each other, he would eventu-
ally change tact—as part of his power grab—by choosing to eliminate 
both the ayan and Janissary. But this was not met without resistance; 
eventually, one of Mahmud’s most loyal ayan would rebel against him in 
order to force the Sultan’s hand to either restore or at least maintain what 
was left of the old order. This contestation was couched in Islamic ter-
minology and the conflict between the two most powerful leaders in the 
Ottoman domains would have reaching consequences to both Din(Isla-
mic worldview) and Devlet (The state apparatus).

Regarding the ulema of the past, works have suggested that they had 
often worked with the Janissary to hold absolutist Sultanic authority to 
account2, only to be later instrumentalised by the new Sultan Mahmud 

2 Hüseyin Yılmaz, Osmanlı Devleti’nde Batılaşma Öncesi Meşrutiyetçi Gelis-
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II when he abolished the Janissary in 1826. This begs the question: why 
did this change of heart occur, if at all? Did the ulema change tact? Were 
they being instrumentalised? Or was something else going on? The po-
litical power and authority of the ulema during this period have yet to be 
properly scrutinized, as they have continued to be either generalised as a 
unified block or marginalised as authorities that simply rubber-stamped 
the policies of the imperial centre. However, there is no doubt that there 
was a faction of the ulema who were in agreement that state and military 
reform was needed. Furthermore, a changing Muslim consciousness was 
taking place not only in the imperial centre, but also in other parts of the 
domains, as the rise of the Naqshabandiyya-Mujadadiyya in Istanbul and 
the Naqshabandiyya-Khalidiyya Sufi tariqat in Balad al-Sham (Levant) 
started to add a different dimension to the Islamic nature of Ottoman 
politics. Just as the conditions were not static, neither were the Islamic 
opinions and emotions, and it must be stressed that Islamic ideals, va-
lues and laws were adjusting as the conditions were, suggesting that the 
changes were far more discursive than linear, as has often been shown. 

The complexity of the challenges for the renewal of the state created fis-
sures among all sections of Ottoman life and society. In particular, the 
major institutions, such as the Sultan, the Janissary corps, the ayans and 
the ulema, would go through the biggest change, as ‘Din-ü-Devlet’ would 
become contested over. If one faction was to lose, another faction was to 
gain, as the different factions persistently moved and developed—like 
pieces in a giant chess match—as conditions and realities constantly 
kept evolving. 

Violent Beginnings to Reform

In the attempt to place a Sultan more sympathetic to their plight, the 
Janissary chose Mustafa IV to take charge after the deposition of Selim. 
But if the Janissary were to assume that, just like in the past, they would 
posit another Sultan onto the throne, they were to be wrong on this oc-
casion, as for the first time in Ottoman history, an ayan would set the 
fate of the incumbent Sultan. With a militia of his own—which had 
become a feature of 18th century Ottoman politics—the powerful ayan, 
Alemdar (Bayrakdār) Mustafa Pasha from Ruşçuk, north-western Bul-
garia, stepped in to re-instate a Sultan that was more compliant to the 
reform process. His hope was to restore Selim; considering Selim’s death 

meler, Dıvân, cilt 13 sayı 24 (2008/1),  pp. 1-30
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in the mêlée, along with Mustafa’s execution, Mahmud was instead cho-
sen, thus beginning the period of Ottoman ‘reformation’ with rebellion. 
It was probably hoped that Mahmud would follow the footsteps of his 
predecessor Selim, but on closer scrutiny, the nature of Selim’s reforms 
in regards to Mahmud’s intentions of absolute authority should not be 
confused. Probably scarred by the whole affair, the new Sultan decided 
to take an unprecedented decision of aggressive state centralisation and 
social transformation to reform the military and state institutions.3 

Prior to Mahmud’s centralising efforts, Alemdar Mustafa Pasha, who 
would become Grand Vizier, convened a meeting in Istanbul, where 
he invited a number of ayan, ulema and leaders—who enjoyed virtual 
autonomy in most of the provinces in the Ottoman domains—to best 
resolve the problems that had just transpired. Mustafa Pasha’s nobility 
and standing within the domains most likely prevented the Janissary 
from confronting him, yet it was also his standing that facilitated the 
meeting where many ayan came in person. Most of the ayan, both the 
Grand Vizier and Şeyhülislâm and the ağas of the Janissary all prepared 
a meeting of a consultative nature in which a proposal was presented 
on state reform. An agreement was thus reached in the form of a se-
ven-point document signed by all—including a reluctant Sultan—titled 
the Sened-i İttifak. 4

The objective was to attain a general consensus: if the Sultan’s position 
was ever under attack in the way it had been, all would agree on his need 
to be protected, and nobody would oppose him. Article four recognised 
the absolute vicegerency of the Grand Vizier; article five regulated the 
ayans; and article six gave protection of the subjects from extortion and 
oppression. The document indicated the political points of contention 
between the various powers within the Ottoman domains. Furthermore, 
it stressed on unity and possibly the end of hostilities between the ulema 
and the Janissary.5 It is fair to state that the document was designed to 
uphold reform but maintain the existing status quo. While these autho-
rities operated as a checks-and-balance on any one authority from domi-

3 Reform had been initiated by the Ottoman Sultan Selim III; however, Mah-
mud’s activities were far more aggressive and penetrative. It must also be 
stressed that the Ottoman devlet had also been in a state of transformation, 
but our contention here is regarding the Tanzimat reforms of the 19th century. 

4 Karen Barkey, Empire of Difference: The Ottomans in Comparative Perspective, 
(Cambridge University Press, 2008 ) pp. 218-224

5 Butrus Abu-Manneh, Mehmed Ali Paşa and Sultan Mahmud II: The genesis of a 
conflict, Turkish Historical Review 1(2010) 1-24, p. 3
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nating the political sphere, it was evident that the 18th century was a pe-
riod of much contestation and fissures, of which the start of Mahmud’s 
reign was made on a collective promise to remain united if the domains 
were to resist foreign intervention. While the document insisted on the 
Sultan to be adhered and protected nonetheless, the constitutional sig-
nificance of the Sened-i Ittifak was the first step towards curtailing the 
Sultan’s authority in the 19th century.6

However, after the new Grand Vizier Alemdar Mustafa Pasha was killed 
due to an agitation instigated probably by the Sultan from the Janissary, 
the Sened-i Ittifak became redundant, as Mustafa was probably the main 
force that sought its implementation. 7 Mahmud’s policy of centralisati-
on would take on a different turn, with the Sultan gradually abandoning 
the principles addressed in the document as the Sultan and his allies 
going after the various power brokers step-by-step. Although the con-
cept of reform remained central, nevertheless this period was, on the 
one hand, an accelerated effort for reformation, but hastened reforms 
intensified the fractures by the aggressive nature the government exe-
cuted its policies. Furthermore, the Ottoman world was still a religious 
one, a deep consciousness regarding the adherence towards the precepts 
of Islam existing within both state and society. 8 Mahmud’s government 
hence decided the best method to restore authority into the hands of the 
palace:  eliminate possible oppositional forces that would threaten Sul-
tanic authority. In essence, Mahmud decided to breach the agreements 
made in the Sened-i Ittifak. 

As Mahmud went after the various factions, it also intellectually created 
fissures within the ulema regarding the nature of Ottoman authority. 
Some were inclined towards absolute obedience to the Sultan as Caliph, 
while others believed in having more decision-makers by having a sys-
tem of checks-and-balances. This idea would continue to be part of the 
Ottoman political discourse until the collapse of the Ottomans. 9 Mah-
mud’s first real test as Sultan would first arrive in the Hejaz and Karbala 
in 1802 and then the Balkans in the guise of the Greek revolts (1821-29). 

6 M. Şükrü Hanioğlu, A Brief History of the Late Ottoman Empire (Princeton ; 
Oxford : Princeton University Press, 2008).

7 Engin Deniz Akarlı, Provincial Power Magnates in Ottoman Bilad al-Sham and 
Egypt, 1740-1840, In A. Temimi (Ed.) La vie sociale dans les provinces arabes à 
l’époque ottomane, (pp. 41-56). Zaghouan, Tunisia, pp. 51-52

8 Frederick F. Anscombe, State, Faith, and Nation in Ottoman and Post-Otto-
man Lands, (Cambridge University Press, 2014) pp. 61-90

9 Ibid, pp. 91-144
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First, Abdulwahhab in the Hejaz, then the powerful ayan Tepedelenli Ali 
Pasha, or Ali Pasha of Yanina/Ioannina, would become the victims of the 
Sultan’s policy of state centralisation. 

The Hejazi and Greek Revolts – A Test of Muslim Loyalty

Islam was not universally understood in one way—even Muslims and 
ulema contested among themselves the various interpretations they had 
regarding matters to do with faith, worship and especially politics. The 
Muslim contestation for Ottoman authority took place in the Hejaz, 
where the Wahhabi movement had seized the holy cities of Mecca and 
Medina from the Ottomans, restricting the Hajj for Ottoman subjects by 
declaring the Ottomans as heretics. While the later Greek revolts were 
closer to home and had the ability to weaken central authority, the Wah-
habi revolt against the Sultan had the ability to delegitimise his claim as 
Caliph, as well as the status of protector of the holy cities of Mecca and 
Medina (Haremayn) since the time of Sultan Selim I. 

The Wahhabi revolt is often relegated as less significant of the issues that 
had transpired during the Sultan’s reign, but the consequences of the 
Ottoman government being unable to protect the holy lands would have 
greatly compromised not only the Sultan but the dynasty as a whole. 
Once the Wahhabis advanced towards Najaf and Karbala, both having 
a predominantly Shi’a Muslim population, the Ottoman government se-
emed weak in front of a force that was not as organised as the centre, 
compelling the Ottoman centre to move.10 However, with the Ottoman 
forces in Baghdad unable to defeat the Wahhabis and the imperial cent-
re unable to still muster an army capable of both the march south and 
fighting the Wahhabis, the Sultan was left with no choice but to turn to 
the ayan of Egypt, Mehmed Ali Pasha, the Albanian from Kavala. Upon 
the request of the Sultan, Mehmed Ali Pasha sent his sons Tosun and 
Ismael to wage a campaign on behalf of the Sultan as Caliph to crush the 
Wahhabi rebellion and restore peace in the Hejaz. But this strategy was a 
two-pronged one: it would remove a political and intellectual challenge 
to the Ottoman centre regarding Islamic legitimacy and also facilitate 
the centralisation policies of the centre, in which the Hejaz would come 
under total control of Istanbul.11

10 Emine Ö. Evered, Rereading Ottoman Accounts of Wahhabism as Alternative 
Narratives: Ahmed Cevdet Paşa’s Historical Survey of the Movement, Compa-
rative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, Volume 32, Number 
3, 2012, pp. 622-632  

11 Khaled Fahmy, Mehmed Ali: From Ottoman Governor to Ruler of Egypt, 



Sahn-ı Semân’dan Darülfünûn’a     85

After hesitating to respond to Istanbul, Mehmed Ali finally told his 
sons to take the Egyptian armies to address the Wahhabi issue. After an 
8-week siege, the Egyptian forces were able to crush the Wahhabi rebel-
lion, once again establishing Ottoman rule in the Hejaz—signaling their 
triumph by sending the keys of the Ka’aba to Istanbul. The ringleaders 
of the Wahhabi rebellion were then taken to Istanbul, where they were 
executed and their heads put on display in various places in Istanbul as 
a sign.12 This, however, would not spell the end of the Wahhabis as an 
ideological movement; as they retreated to Najd, they would once again 
regroup, promote their ideas and resurface during World War I. 

Initially, his son Tosun would be made governor of Jeddah and Shaykh 
of Mecca by Istanbul, and Mehmed Ali Pasha became Gazi Mehmed Ali 
Pasha. Mehmed Ali would then go to the Hejaz in person, where he per-
formed the Hajj and became a Hajji—something even Ottoman Sultans 
had not achieved. Later, when Tosun declared that he wanted to be back 
in Egypt, he was excused and replaced by his brother Ismael. Additio-
nally, a letter was signed by 31 ulema in the Hejaz thanking Mehmed Ali 
Pasha for his intervention.

Mahmud relied heavily on men that he could trust; as a result, Mah-
mud attempted to break the monopoly that some of the ayan had in the 
Balkan provinces. Next up were the Albanians and Greeks, as the Greek 
revolts became a reaction to the Sultan’s policies, of which Ali Pasha at-
tempted to win over public opinion by stressing that Muslims were be-
coming victims of non-Muslim oppression. Ali Pasha, who had provided 
many resources to the centre, was loyal to the centre as Caliphate, and 
thus surrendered, hoping to be pardoned and his life subsequently spa-
red. 13 However, Ali Pasha was labelled a ‘traitor to Islam’, executed and 
beheaded as the Sultan’s policy took an aggressive turn. This policy left 
many Muslims, especially the Albanians and Bosnians, aware of the type 
of culture that was being institutionalised by the new Ottoman Sultan, 
which clearly left its mark on the consciousness of many of the Muslim 
masses in the region. 

The communal aspect of Islam is often marginalised for the more do-
ctrinal aspect, yet it must be stressed that Islam was indeed the social 
glue that stitched together the various aspects of Ottoman Muslim po-

(Oneworld Publications, London, 2009,) pp. 44-48
12 Ibid, pp. 44-48
13 Anscombe, State, Faith, and Nation, p. 66
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lity.14 The Greek revolts, however, created the first major setback for the 
Sultan’s attempts to centralise, as failure was blamed on the unruly na-
ture of the Albanian soldiers—something the Albanians resented. The 
attempts by Mahmud were not only to bring the Greek provinces under 
control, but to also attempt at reconquering the Albanian population, 
who had much to complain about regarding the centre’s policies in the 
previous century. However, Mahmud’s policies did little to quell these 
grievances as the Albanians continued to view the centre with hesitati-
on. Nonetheless, the Albanians did adhere to the Sultan and continued 
to show loyalty over rebellion in the region; still, to be accused of being 
the main reason for military failure against the Greeks must have been 
wounding.15 While Ali Pasha was unable to save his life, his death did 
leave a lasting legacy—one that continued to haunt Istanbul’s policies in 
the region and would later force the ayan of Egypt, Mehmed Ali Pasha, 
to pay special attention to the Sultan. 

Mehmed Ali Pasha – The Power of the South

Mehmed Ali still requires a better treatment in Ottoman Studies, with 
works continually either placing the ayan within local provincial lines or 
in opposition to the Sultan, which shall be explained later. Yet Mehmed 
Ali’s role regarding Islam, its interlocutors—especially the ulema—and 
his impact on the Tanzimat reforms still requires better treatment as 
the long-standing governor of Egypt continues to be portrayed through 
his military exploits rather than his policies vis-à-vis Islam. This essay 
is unable to examine this issue at this point, but it shall be highlighted 
how Mehmed Ali, a loyal servant to the Ottoman centre, had shifted 
the language and culture of how Islam should be expressed within the 
political sphere from the start of the 19th century—which has gone much 
unnoticed. 

When Mehmed Ali arrived to Egypt, he had arrived at the end of Napole-
on Bonaparte’s invasion of Egypt. The new governor, Hurşid Pasha, was 
very unpopular and the Mamluks in Egypt had been perceived as being 
both compromised by the French and an obstacle for reformation in the 
region. It is claimed that a group of high-ranking ulema signed a petition 
declaring that Mehmed Ali become governor on the basis of refusing the 

14 Frederick F. Anscombe, Islam and the Age of Ottoman Reform, Past & Pre-
sent, Volume 208, Issue 1, August 2010, p. 164

15 Ibid; pp. 170-178
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governorship of Hurşid.16 Much of the historiography has presented the 
ulema as being deceived by Mehmed Ali’s state-craftsmanship; 17 howe-
ver, it would not be unfair to assume that, while the Pasha was a strict 
ruler, he was also known to have been principled in regards to Islam’s 
importance to him. Refusing to step down, Hurşid garrisoned himself 
in until he received a firman from Istanbul, stating that the Imperial 
government would adhere to the request of the Egyptian ulema, on be-
half of the civilian population of Egypt, to replace Hurşid with Mehmed 
Ali. Hurşid would leave Egypt much aggravated but would later become 
Grand Vizier, much to the Pasha’s frustration. 

Once Mehmed Ali was able to consolidate his position and attain the 
blessings of the ulema, he was then able to destroy the Mamluks in 
brutal fashion. The Mamluks had initiated a host of rebellions against 
Ottoman rule in Egypt and, as feudal owners, had controlled much of 
the economy. In 1806, they had already initiated a rebellion against the 
Pasha, only to fail to take advantage due to their own internal differen-
ces. The Pasha would thus eradicate the Mamluks in an ambush known 
as the ‘Massacre of the Citadel’, and then chased those who escaped to 
Sudan to use it as a base, prompting Mehmed Ali to also conquer Sudan.18 
Mehmed Ali would then abolish the iltizam (feudal) taxation system and 
go about reforming Egypt and Sudan unchallenged, while conscripting 
soldiers from the Egyptian and Sudanese peasantry to join ranks with 
his Albanian and Turkish forces. This action would not go unnoticed in 
Iraq that too had a Mamluk presence, as the Mamluks of Baghdad would 
watch closely the events in both Cairo and Istanbul. The Ottoman do-
mains were indeed a connected one; while one may assume that acts 
in the provinces were local, on closer inspection they, nonetheless, had 
consequences in other parts of the domains also. 

The Pasha was now gaining influence from the notables in Egypt, with 
the Sudan and the Hejaz adding to his Albanian networks in the Balkans, 
from where he originated.19 While the Pasha’s strength may have come 
from his military prowess and political acumen, his greatest asset was 

16 What is worth noting is that Khaled Fahmy makes the case that Mehmed Ali, 
in 1806, attempted to curtail the influence of the ulema in Cairo. In 1809 the 
ulema revolted against the Pasha but were crushed. It was after this that, 
according to Fahmy, the ulema of Egypt were provided a choice between the 
Pasha or the Mamluks; the ulema chose the Pasha. A detailed account can be 
found in Fahmy, Mehmed Ali, pp. 29-31.

17 Ibid, pp. 17-18
18 Ibid, pp. 34-38
19 Ibid, p. 46 
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his ability to create a network of clients, be they ulema or other worthy 
personalities—unlike the static Sultan seated in Istanbul, the advantage 
the Pasha had was his ability to move around the domains in person in 
his capacity as military leader. Later during his conflict with the Sultan, 
he would often treat the ulema that went on the Hajj well so that they 
may have a good impression of him as a servant of Din-ü-Devlet. While 
the Pasha had brought the Hijaz under the control of the imperial centre 
and extended his own borders to the Sudan, Istanbul, in its attempts to 
centralize, was not remaining static either.

The Rise of the Naqshabandiyya and their Ideas

In 1826, the Sultan abolished the Janissary corps in similar fashion to 
Mehmed Ali’s crushing of the Mamluks, in which the Janissary in Is-
tanbul, Edirne and parts of Bosnia were brutally dealt with. The event 
became advertised as the ‘Auspicious Incident’ as the most powerful ins-
titutional physical check on the Sultan’s authority had been eradicated.20 
It is understandable that the Sultan had gone after the Janissary; for the 
Palace, the Janissary had become a thorn to the Sultan’s authority for 
over a century if not more. But the abolishment of the Janissary was not 
greeted with delight everywhere. The pressure to disband the Janissary 
in the frontier region of Bosnia left the Bosnians feeling abandoned, as 
the centre seemed more interested in the changing of guard in Istanbul 
than the sending of a new army to the frontier area. 21 This act would le-
ave a feeling of distrust towards the centre and later facilitate challenges 
in the future, which would lead to the annexation of the region to the 
Austrians in 1908.22 

But what is worth noting is whether the ulema abandoned their so-cal-
led alliance with the Janissary. It is better to assume, firstly, which ulema 
do we mean, as names and factions have been scarcely described in this 
period of Ottoman history. Additionally, relationships were always evol-
ving with the various factions, aligning themselves with each other and 
against each other depending on the various circumstances that were re-
lated to their interests. It also indicates that it was not so much the ulema 
requiring Janissary might to help them apply pressure on the Ottoman 

20 Vaka-i Hayriye was the forced disbandment of the Janissary corp.
21 For a detailed account on the Janissary and Bosnia, see Fatma Sel Turhan, 

The Ottoman Empire and the Bosnian Uprising: Janissaries, Modernisation and 
Rebellion in the Nineteenth Century, I.B. Tauris, 2014, pp. 74-113.

22 See Mehmed Es’ad, Üss-i Zafer (Istanbul, 1292) for a detailed account on the 
abolishment of the Janissary.
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government, but rather the Janissary requiring the ulema’s intellectual 
legitimacy; while Mahmud had exiled ulema who opposed his policies 
and even taken the waqf away from the ulema23, it would have been unt-
hinkable to—like the Janissary—abolish the ulema, who were clearly far 
more integrated in Ottoman society from its inception. As a mediatory 
community, the ulema had far more standing in Muslim societies than 
they have been credited for. Nonetheless, the ulema in particular would 
become a problem for the Sultan as the nature of the imperial centre was 
now changing.24 

The ulema and bureaucrats had now become reluctant to provide their 
full support to the policies of the Sultan, but the elimination of the Ja-
nissary had now allowed a space for the Naqshabandiyya tariqat to pro-
liferate their ideas in the various major cities of the Ottoman domains, 
of which Istanbul had become a major centre.25 Mahmud II had mo-
ved away from the traditional practice of balancing power to facilitating 
a power vacuum, especially in the centre. In doing so, he provided an 
intellectual vacuum that only the scholarly class could have filled. The 
Naqshabandiyya movement had been operating in the Ottoman doma-
ins for well over a century, but by the 19th century they had found a more 
recipient audience, especially those from Georgian, Abkhazian and Cir-
cassian backgrounds, many of whom were within the close circles of the 
Sultan.26 

The role of the ulema in Istanbul and the Naqshabandiyya are worth a 
special mention as their rise with regard to political influence predomi-
nantly happened during the reign of Mahmud II. The relationship betwe-
en the Sultan and the movement was a complicated one: the attitudes of 
both Sultan and adherents of the movements were not linear and flu-
ctuated, depending on the reality and nature of changing loyalties and 
relationships. The Janissary had no doubt become a thorn to the nature 
of Sultanic power in the centre, as encapsulated in the saying from the 
17th century: “The family of Osman…shall not reach the throne of power 

23 Mehmed Ali Pasha had done the same in Egypt. See Fahmy in Mehmed Ali, pp. 
29-31. For the case of Mahmud II and Istanbul, see Abu-Manneh, Mehmed Ali 
Paşa, pp. 12-13.

24 Although the ulema were abolished under the Ottomans, this would happen 
during the formative years of the Turkish Republic.

25 Abu-Manneh, The Islamic Roots of the Gülhane Rescript, Die Welt des Islams, 
New Series, Vol. 34, Issue 2 (Nov. 1994), pp. 180

26 Abu Manneh, The Islamic Roots, pp. 184-185. See also in Anscombe, Islam and 
the Age, regarding Hüsrev Pasha, the Grand Vizier under Abdülmecid I, who 
was Abkhazian.
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without passing under the sword of the Janissary”.27 Hence, it was un-
derstandable why the Sultan was attempting to find a way to abolish, if 
not marginalize the Janissary in the imperial centre. But the relationship 
regarding the ulema and the Janissary is a bit more complicated in the 
literature. The seminal work of Uriel Heyd had argued that the ulema and 
Janissary were hostile towards one another28, while other works suggest 
that the ulema and Janissary often worked together.29 So which is true? 

On closer inspection, the shift in ulema attitude towards the Janissary 
has something to do with the Naqshabandiyya influence in the imperi-
al capital. The Naqshabandiyya had a strict adherence in following the 
Sunnah; their notion was to avoid bid’a (innovation) and that the ordi-
nance of the Sharia had to be fulfilled.30 But there were some emerging 
ideas that concerned the Ottoman government. The Naqshabandiyya 
were also zealous towards the non-Muslims of the Ottoman domains, 
as works of the Naqshabandiyya can be found being critical of Chris-
tians, Jews and the Persians in both Balad al-Sham (Levant) and Istan-
bul.31 This could have been one of the reasons why Ibrahim Pasha, son 
of Mehmed Ali, may have favored the Christians over the Muslims in 
Balad al-Sham in an attempt to balance the rhetoric that started to find 
momentum in Damascus. However, his policies of favouring Christians 
over Muslims and heavy taxation left many Muslims in the region furt-
her frustrated. 

The Naqshabandiyya had found much popularity in Istanbul when Sul-
tan Selim III was in authority. But after the assassination of the Sultan, 
many of the Naqshabandiyya were punished, exiled and even executed, 
leading them to return only when Mahmud II became Sultan. Also, with 
Mahmud being a Mevlevi32, the Sultan’s opinion in this early period was 
non-committal, despite the increase in the Naqshabandiyya’s influence 

27 Murat R. Şiviloğlu, The Emergence of Public Opinion: State and Society in the 
Late Ottoman Empire, Cambridge University Press, 2018, p. 43.

28 Uriel Heyd, ‘The Ottoman ‘Ulema and Westernization in the Time of Selim 
and Mahmud II’, in Uriel Heyd (ed), Studies in Islamic History and Civilization 
(Scripta Hierosolymitana, ix, Jerusalem, 1961), pp. 69-77.

29 Hakan Erdem, ‘Do Not Think of the Greeks as Agricultural Labourers: Otto-
man Responses to the Greek War of Independence, in Thalia Dragonas, Faruk 
Birtek (ed.) Citizenship and the Nation-State in Greece and Turkey, Social and 
Historical Studies on Greece and Turkey Series, Routledge, London, 2004, pp. 
67.

30 Butrus Abu-Manneh, ‘The Naqshbandiyya-Mujaddidiyya in the Ottoman 

Lands in the Early 19th Century’, Die Welt des Islams, New Series, Bd. 22, Nr.1/4 
*1982), pp. 12-13.

31 Ibid, p. 14
32 Ibid, p. 21
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during the Greek war in 1821, where they were able to facilitate the langu-
age encouraging the Muslims to join the Ottoman ranks. The language 
was not only one that supported the war effort, it also facilitated an en-
vironment in which the Naqshabandiyya were able to spread their ideas 
and values from their understanding of the precepts of Islam, of which 
the call of unity of the ummah became central. 

The abolishment of the Janissary was an opportunity for both the Sultan 
and the Naqshabandiyya. The tariqat would also benefit from the abo-
lishment of the Bektashi order. When the firman was signed to disband 
the Janissary, an important omission was the name of the Sultan himself. 
The Sultan—perhaps aware of the tensions between the Janissary and 
Palace in the past—may have elected not to have his name attributed 
to the firman; it could have been that the edict was as stated: that it was 
from the ulema and men of state. More importantly, Pertev Efendi—a 
follower of the Naqshabandiyya according to Butrus Abu-Manneh—
drafted the firman. Proclaimed outside the Sultan Ahmet Mosque as a 
symbolic move to be addressed to the Muslim population, the firman 
declared that the Janissary were disbanded due to the decision of the 
ulema and men of state “Din ü Devlet” and not the Sultan.33 According 
to Abu-Manneh, this edict, while read out to the public, was not desig-
ned for mass public consumption, but only for the elites. For Murat R. 
Şiviloğlu, however, this was a fight for mass public opinion between the 
Janissary and the Ottoman government, in which the Janissary had lost 
much public favour and, thus, the public opinion war. The likelihood of 
abolishing the Janissary must have only been possible for an alternative 
public opinion to be generated, for it seems the sentiment generated by 
the Naqshabandiyya in the imperial centre has often been marginalized 
in the scholarship by many historians.34 

But the Naqshabandiyya’s influence was not simply restricted to Istan-
bul. Sheikh Khalid, the head of the Khalidiyya branch, was also a tra-
velling scholar and had first resided in parts of Northern Iraq and then 
Damascus, where he left a trail of followers and influenced many, one 
among which was the famous Hanafi scholar Ibn ‘Abidin of Damascus. 
In Baghdad, Abu al Thana’ al-Alusi was also known to have been influ-
enced by both rising Salafist ideas as well as Naqshabandiyya thought 
inspired by Sheikh Khalid. The rise of the ulema in this period, and their 

33 Ibid, p. 27
34 Murat R. Şiviloğlu, The Emergence of Public Opinion, p. 51.
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close relationship with the Naqshabandiyya was starting to become pre-
valent in the Arab parts of the Ottoman domains. This also meant that 
they would attempt to forge closer ties with the notables and governors.35 
At one instance, Sheikh Khalid had directly written to the Mamluk go-
vernor of Baghdad, Dawud Pasha, telling him that “it is compulsory to 
obey the order of the Muslim vezirs as long as these orders do not cont-
radict the Sharia”.36

The Sultan, recognizing the threat by both ulema and the Naqshaban-
diyya-inspired ideals of many of the ulema class, further started to by-
pass the kadı (judge) in many decisions and was accused of showing 
disregard to the ulema when parading a portrait of himself in front of 
them on many occasions. It seems his portrait had upset many Muslims 
at the time, who were of a culture in which austerity, piety and justice 
were heavily being discussed within the circles of the Naqshabandiyya 
movement, in contrast to the Sultan and those in his inner circle enjo-
ying much of the benefits of the new climate of economic prosperity. 
This provided a new challenge for the centre—a more intellectual one 
that was harder to counter without an intellectual response of its own. 
Not since the Wahhabis was the Sultan challenged in this way regarding 
the precepts of Islam, yet while the Wahhabis waged a military revolt, 
the Naqshabandiyya didn’t operate in the same fashion. As an attempt to 
curtail public opinion that had become heavily influenced by the culture 
of the movement, the Sultan used a carrot-and-stick policy, by which he 
attempted to appease the mass and ulema by attempting to frame his 
actions within the remit of Islam. He first named his new army Asakir-i 
Mansure-yi Muhamediyye; furthermore, the Sultan permitted his child-
ren Abdülmecid and Abdülaziz to be taught by the Naqshabandiyya, of 
which even his wife was a follower.37 The Sultan also had to concede by 
bringing back the Naqshabandi Mekkizade Effendi and replacing his 
loyal palace aid and Şeyhülislâm Abdulwahhab Effendi, indicating that 
the Sultan was finding it challenging to curtail the intellectual wave that 
the Naqshanbadiyya were creating in the imperial centre.38 On the other 
hand, however, the Sultan dismissed the emissaries of Sheikh Khalid to 

35 Basheer M. Nafi, ‘Abu al-Thana’ al-Alusi: An Alim, Ottoman Mufti, and Exe-
gete of the Quran,’ International Journal of the Middle East, Vol.34, No. 3 (Au-
gust., 2002), p. 468.

36 Abu-Manneh, The Naqshabandiyya, p. 14.
37 Abu-Manneh, The Islamic Roots of the Gülhane, pp. 182-187.
38 Abu-Manneh, The Naqshabandiyya, p. 123. See also Abu-Manneh, Mehmed 

Ali Paşa, p. 21.



Sahn-ı Semân’dan Darülfünûn’a     93

various areas of the domains under the pretext that they were upsetting 
the peace in the city. Despite this, Istanbul was gaining a moral consci-
ousness that was far more critical towards the Sultan. The Sultan who 
had called himself a ‘just’ Sultan was being instead called an ‘infidel’ 
Sultan.

Thus, it must be stressed that the Sultan’s relationship with the Naqs-
habandiyya tariqat—even while they had much in common, especially 
regarding the Greek revolt and the abolishment of the Janissary—was 
not a simple one. Hence, the Sultan was also skeptical and concerned 
of the growing Naqshabandıyya influence in the various centres of the 
Ottoman domains. In reaction to this, throughout the 1820s, the Sul-
tan banished many members of the Naqshabandiyya; of note is in 1828, 
when some Naqshabandiyya were against the war with Russia, thereby 
eliciting the banishment of so many more. There was also a contestation 
taking place between the various Sharia precepts; while the Sultan and 
the Naqshabandiyya may have had things and interests in common, a 
fundamental difference was that the Sultan wanted to stress on an Isla-
mic precept of absolute adherence to the authority of the Sultan, where-
as the Naqshabandiyya ideals were of adhering to the concepts of justice, 
namely holding authority to account to the precepts of the Sharia, with 
its implementation not simply restricted to the governors of the provin-
ces but possibly the Sultan as well.  

That is not to say, however, that the Naqshabandiyya did not apply pressure 
on governors on behalf of the Sultan. As mentioned in Iraq, Sheikh Khalid 
would send a letter to the Mamluki governor to adhere to the principles of 
Islam. This was a call to adherence to obey the imperial edicts by the She-
ikh, while also providing a caveat of authority that strictly adhered to the 
Sharia, which could have been used to hold the authority of the centre to 
account. The Naqshabandiyya were set apart from the other tariqats due 
to their insistence on influencing politics and speaking truth to power, to 
which Sheikh Khalid would write: “the virtuous king is the virtuousness of 
the subjects; their corruption is the corruption of all subjects”. For Khalid, 
if the ummah had gone astray, it was down to the rulers.39 

Istanbul Versus Cairo – The Strongmen come to a Head

In 1831, the Mamluks of Iraq, who had evaded much Ottoman control 
and curtailed Janissary influence, had now also come under the spect-

39 Abu-Manneh, The Naqshabandiyya, p. 14.
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rum of the imperial centre, and the last Mamluki ruler, Dawud Pasha 
of Baghdad, was overthrown. The Ottoman domains were now divided 
into two main spheres: the Balkans, Anatolian, Syria and Iraq under Ot-
toman control; and Egypt, the Sudan and the Hejaz under Mehmed Ali’s 
influence. 

Something had to give, but the Sultan was to continue his policy of tr-
ying to bring the domains under his control. After realizing the potential 
power that Mehmed Ali Pasha could attain from his exploits, the Sultan 
sought to curtail the Pasha’s influence. The Sultan sent Selim Pasha, who 
had been the commander of the centre’s exploits during the Greek re-
volts, to Syria. Selim Pasha’s presence was an attempt to agitate Mehmed 
Ali and undercut his growing influence that started to become present 
in Balad al-Sham. The wryly Pasha of Egypt, who understood what was 
happening, had no reason to trust the Sultan, considering he had rene-
ged on most of the promises he had made in the Sened-i Ittifak, which 
now felt like a lifetime away. 

Aware of the Sultan’s intentions, Mehmed Ali Pasha waged a pre-empti-
ve war to stop the Sultan. For historians of Mehmed Ali, there has been 
a difference of opinion, with Khaled Fahmy alluding that the Pasha had 
started to show a level of ambition to increase his sphere of influence, 
whereas the likes of Butrus Abu-Manneh, Engin D. Akarlı and Fredrick 
Anscombe believe that this was a defensive move to safeguard his legacy, 
family and lineage.40 Whatever one chooses to believe, what cannot be 
ignored was that much of this was created by the fact that Mahmud had 
destroyed the existing order, shifting the Ottoman domains from an-
cient régime to new order. Much was in the favour of the Egyptian Pasha: 
Istanbul was disunited; the Albanians and Bosnians—while still loyal—
were nevertheless disgruntled as they were coopted to fight campaigns 
in the Balkans without pay and simply in good faith for the Caliph. The 
Pasha had key parts of the Ottoman domains under his sphere of influ-
ence, which of course included Cairo and the Hejaz; he could turn to the 
authority of the ulema in these regions, which could contest the decisi-
ons of the Sultan and Şeyhülislâm in the imperial capital. 

Thus, the Pasha sent his son Ibrahim to march towards Istanbul in an 

40 Butrus Abu-Manneh, Frederick Anscombe and Engin Akarlı are of the opini-
on that the move was out of self-defense. For Khaled Fahmy, Mehmed Ali’s 
position was far more ambivalent. See Abu-Manneh, Mehmed Ali Paşa; Ans-
combe, State, Faith, and Nation; Engin D. Akarlı, Provincial Power Magnates in 
Ottoman Bilad al-Sham. See also Fahmy, Mehmed Ali.
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audacious attempt to force the Sultan to step down in favour of his el-
dest son Abdülmecid, who was still a very young man.41 Mehmed Ali 
assumed he could do to Mahmud what Alemdar Mustafa Pasha had 
done for Mahmud in 1808. Ibrahim, now in charge of the army, marched 
his way into Balad al-Sham without any resistance whatsoever. Ibrahim 
would occupy the region for 8 years, which triggered both the Tanzimat 
thinkers and Hamidian governments into placing special emphasis on 
Balad al-Sham regarding Ottoman investment, in return for loyalty after 
Ibrahim’s army were forced to vacate during the advent of the Gülhane 
Edict in 1839. In December 1832, after Ibrahim’s forces made their way to 
Konya, Mehmed Ali Pasha wrote to his son Ibrahim, asking him to obta-
in the required fatwas from the muftis of Damascus and Aleppo regar-
ding the deposition of the Sultan and raising his eldest son Abdülmecid 
in his place, citing that fatwas from Istanbul and Anatolia will also be 
obtained.42 This was in response to Istanbul publishing a document to 
obey the Sultan.

In Istanbul, the Şeyhülislâm had written a treatise of 25 ahadith expla-
ining the need for absolute loyalty to the Sultan who was Caliph. The 
Şeyhülislâm Yasincizade Abdulwahhab Efendi, who served the Sultan 
for five years, explained in the treatise titled Khulâsatu’l-Burhan fi Itaa-
ti’s-Sultan (The Essence of the Proof Concerning Obedience to the Sul-
tan) that the famous Qur’anic verse 4:59 stated Muslims must “Obey 
Allah, obey the Messenger and those in authority from amongst them”, 
which according to him made it binding on the masses to adhere to the 
Sultan—even if he was a tyrant—so long as the Sharia was implemen-
ted.43 This was once again a battle for Muslim public opinion. It seems 
likely that Abdulwahhab Efendi was not legitimizing tyranny, but rather 
highlighting a rhetorical argument that, in times where disunity and cri-
ses can fracture the Muslim community, it is better to rally behind one 
leader, as the notion of Imamah was still very strong within the Islamic 
tradition. What is worth noting is that this verse would once again be-
come used—and then heavily contested—in the Hamidian period and 

41 Abu-Manneh, Mehmed Ali Paşa, p. 12.
42 Ibid, p. 18.
43 S. Tufan Buzpinar, ‘The Question of Caliphate under the Last Ottoman Sul-

tans’, in Itzchak Weismann, Fruma Zachs (Ed) Ottoman Reform and Muslim 
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2005, pp. 20-23. See also Abdullah Taha İmamoğlu – Veli Karataş, İrâde-i 
Seniyyeyi Hadislerle Desteklemek: II. Mahmud Dönemi Şeyhülislamlarından 
Yâsincizade Abdülvehhâb Efendi ve Hulâsatu’l-Burhan fî İtaati’s-Sultan Adlı 
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then during the Constitutional Revolution of 1908.44

These treaties were first written in Arabic and then translated into Ot-
toman Turkish. Later in Baghdad, the scholar Abu al-Thana’ al-Alusi 
complemented Abdulwahhab Efendi’s sentiment by adding a commen-
tary on the idea that the Sultan should be obeyed. He is also believed to 
have written a letter to the Sharif of Mecca, Muhammad ibn ‘Awn, war-
ning him against siding with Mehmed Ali Pasha and declaring the Wali 
of Egypt a “disobedient aggressor”, asserting that to fight the governor 
of Egypt was the equivalent of waging jihad.45 While the ayan had been 
crushed by the Ottoman centre, it facilitated the rise of the ulema as a 
main force among the urban notables within the major cities of the Ot-
toman provinces. Both Istanbul and the major centres of the Ottoman 
domains were now becoming influenced greatly by the ulema’s ideas and 
thought. While a crisis for the domains and its two powerful leaders, for 
the ulema this conflict provided an opportunity.

This was clearly a response to the sentiment that was becoming establis-
hed throughout the Ottoman domains, but these works seem to be sent 
out mainly to areas that were still nominally under the Sultan’s sphere 
of influence. However, no doubt these treatises were designed to make 
their way around the Ottoman domains. It is however worth asking who 
would have read such a work, and whether this was designed for mass 
Muslim public opinion or a specific target by the ulema. What this indi-
cated either way was the ulema had become significant in the military 
battle being waged between the two most powerful armies in the Otto-
man domains. 

In response to this, Mehmed Ali Pasha continued to encourage his son 
Ibrahim to collect a number of fatwas from all over the Ottoman doma-
ins in an attempt to counter the treatises that were being written from 
the centre. A consensus of various ulema from the various parts of the 
domains provided a powerful device to hold the Sultan to account. The 
fact that Mehmed Ali’s armies were also on the march meant that they 
had the opportunity to interact with much of the Ottoman Muslim po-
pulation and explain to them what it was that they were trying to achie-
ve. The movement of Mehmed Ali’s armies and peoples is hardly taken 
into consideration when examining this period, yet it must have had a 

44 Elmalılı M Hamdi Yazır (ed.) Asım Cüneyd Köksal, Osmanlı Anayasasına Dair 
– Kanun-ı Esâsî-nin 1909 Tadiline Dair rapor ve Mehâkim-I Şer-iyye ve Hükkâm-ı 
Şer Kanunu Esbâb-ı Mûcibe Mazbatası, Klasik, 2018.

45 Nafi, Abu al-Thana’, p. 477.



Sahn-ı Semân’dan Darülfünûn’a     97

tremendous impact in reconfiguring the nature of the domains. On the 
one hand, it must have created great upheaval; on the other, it allowed 
the movement of ideas to happen in a way that only migration can allow. 
Hence, the kind of impact these types of migrations had on the popula-
tion has yet to be articulated.

Ibrahim Pasha would mention to his father that he had collected the 
necessary fatwas to influence public opinion in applying pressure on the 
Sultan to step down. During the battle of Konya, the then-Grand Vizier 
himself, Mehmed Reşid Pasha—once the slave of Hurşid Pasha, once go-
vernor of Egypt—would lead an army against Ibrahim’s forces; however, 
his troops would be defeated. It was assumed, due to the superior natu-
re of Ibrahim Pasha’s ‘modern’ army, that Istanbul’s forces were facing 
constant defeat.46 This could have been the case as Mahmud’s program 
of military reform was not as detailed as that of Sultan Selim III and, for 
sure, unlike that of Mehmed Ali Pasha.

On closer inspection, it seems that the soldiers hailing from Albanian pro-
vinces refused to engage in an extensive battle with Ibrahim, either from 
exhaustion or possibly resonating with the Pasha’s call, forcing Istanbul 
to rethink its conscription policy and subsequently focus on soldiers from 
Anatolia for the future. The capture of the Grand Vizier would have been 
a humbling blow to the Sultan, with Mehmed Reşid writing to Mehmed 
Ali suggesting that they convene a general meeting and discuss with the 
ulema of Rumeli and Anatolia to examine the acts of the Sultan; declare the 
deposition of the Sultan; and to supplant his son Abdülmecid in his place if 
the acts were found to violate the Sharia. Mehmed Ali, however, recognized 
that Mehmed Reşid was a shrewd politician and might have found a rheto-
rical way of absolving the Sultan, especially as Mehmed Ali didn’t trust his 
former master Hurşid. 

Thus, Ibrahim chose to push ahead until Kütahya. But with the Pasha so 
close, it must have caught Mehmed Ali by surprise at the swiftness that his 
armies were making ground to apprehend the Sultan. While his son urged 
his father to permit him to move to Istanbul, the Pasha uncharacteristically 
stalled, telling his son to wait. In spite of the surprise and reluctance to 
move to Istanbul, it seems the Pasha was willing to take Konya and adding 
it to his occupation of Syria. The Pasha had attained far more than he ex-
pected, and very quickly as well. Whether the Pasha was interested in be-
coming Caliph or not, no doubt he had totally compromised the Ottoman 

46 Abu-Manneh, Mehmed Ali Paşa, p. 19.
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dynasty and humiliated them; even if he had backed down, it left the legiti-
macy of Mahmud’s authority and Ottoman dynasty in tatters in the region. 

The Sultan would now make two moves that, on the one hand, com-
promised the Pasha’s advance but, on the other, compromised both 
his standing and the Ottoman government’s position in the eyes of the 
Muslim masses. The first was to ask for Russian assistance, in which 
the eternal enemy of the Ottomans were given permission to enter the 
Bosphorus Straits in an attempt to protect the centre from the advancing 
Pasha’s troops. It is likely that the Sultan would have preferred British 
assistance, but a slow response from London and his own state of panic 
compelled him to opine for Russian help. This immediately prompted 
the British—along with the French—to start a campaign on Mehmed 
Ali’s forces stationed in Syria. The second was the accord signed by the 
palace that would provide more favourable deals to the British, known as 
the Balta Limanı Treaty, whereby Ottoman trade and tariffs were heavily 
undercut to be more favourable to British traders. For many historians, 
this was not only the Ottomans entering the world of Capitalism but 
also a severe compromise to the Ottoman economy.47 A more recent ar-
gument, however, has been made that this deal probably facilitated the 
Ottomans’ ability to economically survive for so long, as they had now 
become part of the global trade market.48 Whatever the position, this 
move certainly weakened the Pasha, and compromised both Mehmed 
Ali and Mahmud’s standing in Istanbul. 

The Gülhane – A Product of the Naqshabandiyya that 
Resulted from Mehmed Ali Pasha

In 1839, the Sultan died, and his son Abdülmecid Efendi finally came to 
the throne. Istanbul and Cairo were now frantically negotiating these 
new conditions. Mehmed Ali Pasha had attained what he had deman-
ded: the removal of Sultan Mahmud—albeit fortuitously. Added to the 
heavy losses he felt from the British and French assault in Syria, the Pas-
ha’s incursion would come to an abrupt end. Still adamant in his mist-
rust of the centre, the Pasha refused to comply with them without some 
concessions being made. Istanbul duly responded to the conditions, and 
the Gülhane Edict of 1839 would be declared to address the complaints of 
the peoples of the domains. The conflict between Mehmed Ali and Mah-

47 Engin Deniz Akarlı, Provincial Power Magnates in Ottoman Bilad al-Sham, pp. 
51-54.

48 Murat R. Şiviloğlu, The Emergence of Public Opinion, p. 54.
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mud had brought the Ottoman world to its knees, and the edict would 
change the public opinion in favour of the Sultanate once again—such 
was the continued loyalty to the imperial centre as the Caliphate. 

As has been shown by Butrus Abu-Manneh, a better and more convin-
cing readership—in contrast to earlier historians attributing it to Mus-
tafa Reşid Pasha and his so-called Europhilia inclinations—is that the 
Gülhane Edict was to address the internal challenges within the doma-
ins that have been explained in this paper. While there is no doubt to 
the merit of the centre being aware of the concerns of European public 
opinion, it is fair to suggest that, as Abu-Manneh has pointed out, the 
internal challenges were far more instrumental.49 While Mahmud II had 
died—and he had done much to eradicate many magnates from the pro-
vinces, as well as the Janissary and Bektashi order—both Mehmed Ali 
Pasha and the Naqshabandiyya movement had outlived him. Istanbul 
was still forced to negotiate with these two entities within the doma-
ins, which had, for different reasons and from different positions, gained 
much authority within the domains, something which Mahmud was 
unable to curtail. The new Sultan’s government thus sought a policy of 
accommodation and compromise; the following environment of antago-
nism had finally created an explosion of resentment towards the centre. 

The trend of the Naqshabandiyya influence had already begun in Istan-
bul, and while Mahmud may have had his concerns regarding the move-
ment, he too had accepted the need to accommodate them. A previous 
document to the Gülhane, prior to Mahmud’s death, had been drafted in 
the centre with their ulema, in which they stressed on many of the points 
that would later appear in the Gülhane. This would suggest that, firstly, 
Mustafa Reşid Pasha was not the chief architect of the document as had 
been suggested, pointing to a more consensus-driven style of drafting, 
which included the ulema. Secondly, these ulema and elites had now 
become influenced by Naqshabandiyya ideals. Abdülmecid would con-
tinue this tradition in his lifetime as chief reciter of the Quran; Eyyubi 
Adbdullah Efendi and Mustafa Izzet, respectively the chief calligrapher 
and müezzin, would also become part of the Palace entourage that alre-
ady had Mekkizade Mustafa Asim Efendi—now Şeyhülislâm—and Hüs-
rev Pasha as  Grand Vizier and follower of the tariqat. 50

Abdülmecid was presented as a virtuous leader; emphasis was placed on 

49 Abu-Manneh, The Islamic Roots of the Gülhane, p. 177.
50 Ibid, p.186
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the seat of the Caliphate once again as a lofty responsibility the Ottomans 
upheld; security would be provided for life, honour, religion and fortu-
ne, which had their roots in Islamic precepts. The document conceded 
that the methods used regarding military conscription were excessive, as 
the case had been in the Albanian provinces where many Albanians had 
made complaints. The document also conceded that the manner in whi-
ch some of the governors had collected taxes was arbitrary; this was also 
to be changed as the iltizam system needed addressing, something that 
Mehmed Ali had abolished. Finally, the document also accepted that the 
language and fervor for war had marginalized many non-Muslims within 
the Ottoman domains; and derogatory language towards non-Muslims 
was unacceptable, as both Muslims and non-Muslims under the guise 
of the law would be treated with equality. This was probably a response 
to both the language used by the Naqshabandiyya to rally people for the 
war efforts in 1821, as well as some of the feelings towards the non-Mus-
lims in Syria that arose during Ibrahim Pasha’s occupation. 

Hesitant as he may have been, as Mehmed Ali wanted Syria as well as 
Egypt to be part of his dominion, nonetheless the Pasha had the edict 
read aloud in both Syria and Egypt. Cevdet Pasha would later say that 
the edict would tip the balance in favour of the centre over the Pasha.51 
The Pasha, too, under Islamic precepts, would ask for his right for here-
ditary rule in which his lineage be protected. The Pasha had lost his son 
due to the Ottoman effort, which must have played with his mind on 
whether the centre would renege on their promises made towards him.  

The Intellectual Environment of Cairo 

It has commonly been assumed that the Pasha was simply looking out for 
his own interests. However, in Cairo during the 1830s, Mehmed Ali Pas-
ha had established translation schools to better understand manuals and 
works from Europe and the Ottoman centre. In doing so, it was hoped that 
Mehmed Ali’s dominion would be better served and protected, as he hoped 
for the better governance of Egypt, the Sudan and Syria in the future. She-
ikh Rifa’at al-Tahtawi, who had travelled to Paris, was in charge of a group 
of the most gifted students—mainly graduates from the Al-Azhar Uni-
versity—and would translate works that would understand the European 
models but were also compatible with Ottoman and Islamic legitimacy. In 
particular, Khalifa ibn Mahmud would set about translating William Ro-

51 Ibid, p. 199.
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bertson’s book “A View of the Progress of Society in Europe”, in which Kha-
lifa would add certain additional segments countering some of the claims 
of Ottoman despotism. The interest of this work, however, was that it may 
also be seen as a response to the Gülhane decree; the added appendix made 
some points that, if viewed in line with the Gülhane Edict, could better 
place the ideas that were shaping the Ottoman domains at the time.52

Khalifa attempted to challenge the Orientalist notion of Ottoman despo-
tism by stating that there were limits to the Sultan’s powers, and that he 
could not have been an absolutist. Whether endorsed by Mehmed Ali or 
simply a reflection of Cairo’s intellectual environment at the time, the 
work does provide some insights into the thoughts of the intellectual 
class in Cairo. Khalifa continues that all of the Sultan’s actions are limi-
ted by the Qur’an and Sunnah, which are also the sources of his autho-
rity and respect amongst his subjects. If his subjects obey and submit to 
him, it is because the Sultan adheres to the precepts of the Qur’an and 
Sunnah; if he transgresses against these sources, then he shall be aban-
doned. He further continued that great Sultans before have been killed 
for their transgressions against the laws of the state or Shariah.53 Whi-
le Khalifa was not openly legitimising Mehmed Ali’s rebellion against 
the Sultan, what it indicated was that, according to Khalifah, there were 
grounds for disobedience, and the language of disobeying the Shariah 
or norms of the state were grounds to address the Sultan. In particular, 
Khalifah would stress that the Ottoman diwan and Mufti had the most 
important role in speaking truth to the Sultan when addressing him, as 
had been the custom in Ottoman politics. He further stressed that the 
Sultan in the Ottoman state is not absolute; instead, the kanuns and 
Shariah prevent him from doing as he wishes, and matters that would 
hurt the state would lead to consequences.54 As a result, the intellectual 
environment in Egypt was similar to that in Istanbul regarding the pre-
rogatives of the Sultan, so it comes as no surprise that, once the Gülhane 
Edict was decreed and read out, the Muslims adhered to the Sultan and 
decided to finally abandon the cause of the Pasha of Egypt.  

52 P. Hill, Ottoman Despotism and Islamic Constitutionalism in Mehmed Ali’s 
Egypt, Past and Present Society, 2017, p. 140.

53 Ibid, p. 152.
54 Ibid, p. 153.
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Conclusion

Mahmud had arrived to the throne in very precarious conditions, and 
decided to use methods suggestive of his having become an uncompro-
mising autocrat. However, Mehmed Ali Pasha, in the guise of the old 
guard and the Naqshabandiyya movement in its ability to facilitate ethi-
cal, spiritual and intellectual conditions, had gained many followers and 
curtailed the ambitions of the Sultan. Destroying the ayan, weakening 
the Wahhabis, and abolishing the Janissary may have made the Sultan 
believe he was winning his battle to become the absolute authority in 
the domains. However, he was unable to foresee the new challenges that 
were created due to his arbitrary actions.  

More significant than the tactics used by the Sultan to centralise his do-
mains were the modes of generating public opinion and legitimacy. Both 
Mehmed Ali and the Naqshbandiyya had advantages over the Sultan 
inasmuch as they would move and travel around the domains to feel the 
pulse on the ground. The domains were indeed becoming better conne-
cted, but it was also a domain of much movement and migration. Fatwa 
culture was still important, firstly to be able to apprehend the authorita-
tive opinion of the chief mufti, but also in being able to influence public 
opinion, suggesting that consensus building was still important in the 
Ottoman world. While Mehmed Ali achieved autonomy, on closer ins-
pection it would be a misreading that the Pasha wanted independence 
from the Ottoman domains. Instead, it seems the Pasha simply wanted 
to uphold the tradition of semi-autonomy in governing his dominion 
in a way permitted by tradition. As for the Naqshabandiyya, they had 
managed to reach a new height by influencing the centre regarding po-
litical culture, especially in the case of the Gülhane Edict. The Tanzimat 
would facilitate a new culture: a regression in Naqshabandiyya influence 
perhaps led to the Sublime Porte’s increase in authority, enabling the 
attainment of more control within the political decision-making of the 
Tanzimat period. But what is worth noting is Islam remaining the cent-
re of Ottoman political life; thus, the notion of Ottoman ‘Westernisati-
on’—beginning with the conflict between Mahmud II and Mehmed Ali 
Pasha—as well as the role played by the interlocutors of Islam throu-
ghout the events covered in this essay require further scrutiny and better 
treatment.
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ABSTRACT
The popularised narrative of the Tanzimat reforms were com-
monly presented as being initiated due to outside European co-
lonial influence rather than anything significantly indigenous or 
internal. The interlocutors of Islam such as the Sultan as Caliph, 
the ayan, ulema and Sufi tarikats have often been given a secon-
dary role regarding their influence on the transformations regar-
ding the centralising efforts of the central Ottoman government. 
However, on closer inspection Islam’s agents had a far more cent-
ral role in their attempts to preserve the Din and Devlet which 
subsequently created a host of changes and fissures that led to 
the Tanzimat period. Furthermore, as the domains were forcibly 
being transformed from a decentralised domains to one that was 
becoming centralised, the eventual tussle led to the two main 
powerful Muslim strongmen of the domains – Sultan Mahmud II 
and Mehmed Ali Pasha the governor of Egypt –to clash, creating 
a reality where many around the domains were impacted which 
facilitated mass migrations, the rise of institutionalised organi-
sations and movements such as the Naqshabandiyya and the call 
for justice and good governance indicating that the period was 
one that was far more complicated than often presented. This es-
say shall examine how internal Muslim contestations during the 
reign of Mahmud II created the need for the correct practice of 
Islam that led to the conditions of the Tanzimat. 

Keywords: Mahmud II, Mehmed Ali, ulema, Naqshabandiyya, 
Din, Devlet.
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ÖZET
Yaygın olarak Tanzimat ıslahatları, yerel veya dâhili etkenlerden 
ziyade, dışarıdan gelen Avrupa’nın kolonyal etkileriyle başlatıl-
mış olarak değerlendirilir.

Osmanlı yönetiminin merkeziyetini artırma çabalarına yönelik 
dönüşümlere etkileri dikkate alındığında, halife olması bakımın-
dan Sultan, âyan, ulemâ ve tarikatlar gibi İslam dininin temsilci-
lerine, genellikle ikincil bir rol verilmiştir.

Bununla birlikte daha yakından bakıldığında, Din ve Devlet’i mu-
hafaza teşebbüslerinde İslam dininin bu temsilcilerinin çok daha 
merkezi bir role sahip olduğu ve bunun da daha sonra Tanzimat 
sürecine sebep olan bir dizi değişim ve sıkıntı meydana getirdiği 
görülecektir.

Dahası, devlet idaresindeki topraklar zor kullanılarak adem-i 
merkeziyetçi alanlardan merkezileştirilen alanlara dönüştürü-
lürken, bu süreç, idare altındaki bu bölgelerin iki başlıca kuvvetli 
Müslüman lideri, Sultan II. Mahmud ve Mısır Valisi Mehmed Ali 
Paşa arasında çatışmaya neden oldu ve bu da birçok alanı etki-
leyen kitlesel göçlerin, Nakşibendiyye gibi kurumsallaşmış or-
ganizasyon ve akımların yükselmesinin ve dönemin genellikle 
sunulandan çok daha karmaşık olduğunu gösteren adalet ve iyi 
yönetim çağrısının kolaylaştığı bir ortamı meydana getirdi.

Bu makale, II. Mahmud döneminde Müslümanlar arasında yaşa-
nan iç çekişmelerin, Tanzimat koşullarını da yaratan İslam’ın en 
doğru şekilde uygulanmasına yönelik ihtiyacı nasıl ortaya çıkar-
dığını inceleyecektir.

Anahtar Kelimeler: II. Mahmud, Mehmed Ali, Ulemâ, Nakşi-
bendiyye, Din, Devlet
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Mahrec-i Aklam Mektebi (1862-1877) 
Osmanlı Devlet Adamı Yetiştirmek

Mehmet Ali Neyzi
Beyrut Amerikan Üniversitesi

“Bir zamandan beri ekser-i nas kendileri kaldıkları misillü evlatlarının 
cahil kalmasını düşünmeyerek ve heman akçe kazanmak daiyesine düşe-
rek çocukları beş altı yaşına vardığı gibi mektebden alıb ehl-i hiref yanına 
şakirdliğe verdiklerinden o makule sabiler küçükten cehaletle büyüyüp 
sonra dahi okuyup öğrenmekliğe heves etmediklerine binaen ....  bu key-
fiyet nusretsizliğe sebeb-i müstakil olub ... ”

Sultan II. Mahmud’un tahsil-i ibtidaiyi mecburi kılan 1824 tarihli 
fermanından

GİRİŞ

1699 yılı genellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun  “Gerileme Devrinin”  
başlangıcı olarak anılmaktadır. Oysa 1800 yılında dahi Istanbul, Paris ve 
Londra  kadar şaşaalı ve büyük bir metropol olarak geniş bir imparator-
luğa hükmetmekteydi. 1798-1801 yıllarında Mısır’ı işgal eden Napolyon 
Doğu’nun zenginliklerine hayranlığını gizlememiş ve yanında 150 alim 
götürerek bu medeniyetleri araştırma çalışmalarını başlatmıştı. Avru-
pa’da yeşeren milliyetçi akımlar ile birlikte modern ordular oluşturul-
muş, askeri alanda elde edilen tecrübelerin ışığında kitleler için yepyeni 
eğitim modelleri de aynı dönemde ortaya çıkmaya başlamıştır. Osman-
lılar batıdaki gelişmeleri yakından izleyerek ve özellikle Fransa’dan uz-
manlar getirerek yeni teknolojilere ayak uydurmaya çalışmışlardır. Ni-
tekim 1773’de Baron de Tott’un desteği ile tesis edilen Mühendishane-i 
Bahri-i Hümayun’u, 1795’de, kütüphanesinde geniş bir Fransızca kitap 
koleksiyonu barındıran Mühendishane-i Berri-i Hümayun takip et-
miştir. 1824 yılında II. Mahmud ilkokul eğitiminin tüm Osmanlılar için 
mecburi olduğunu ilan etmiştir.  “Maarif” ve “münevver” ibareleri bu 
dönemde popüler olmuştur. Üç yıl sonra Fransızca hazırlık sınıfı ihtiva 
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eden Mekteb-i Tıbbiye açılmıştır. 1834 yılında ise askeri eğitim kurum-
lar konsolide edilerek birçok önemli lider yetiştiren Mekteb-i Harbiye 
oluşturulmuştur. Mısır valisi Kavalalı Mehmed Ali de bu dönemde Av-
rupa’ya birçok öğrenci yollamış ve hem askeriye hem eğitim alanlarında 
önemli atılımlar gerçekleştirmiştir. Yine 1834 yılında Paris’ten Mısır’a dö-
nen Imam Tahtavi’nin Batı ile ilgili gözlemlerini içeren kitabı basılmış 
ve Osmanlıca’ya tercüme edilmiş, hatta Padişah’ın da ilgisini çekmiştir. 
Tahtavi’nin bu eserinin bugün gençler tarafından okunması Doğu ile 
Batı arasındaki çok katmanlı boy ölçüşmenin tarihçesine ışık tutacak ve 
“Gerileme devri” kavramının anlamsızlığını pekiştirecektir. 

Sultan II. Mahmud’un son girişimlerinden biri Şubat 1839’da Mekteb-i 
Maarif-i Adliye okulunun açılmasıdır. Bu okulun amacı devlete eğitimli 
ve vasıflı memur yetiştirmek idi. Keza Mart 1839’da benzer amaclarla ve 
özellikle düzgün yazı yazabilmeyi öğretmek amacıyla Mekteb-i Ulum-i 
Edebiye tesis edilmiştir. Bu makalede ele alınacak  Mahrec-i Aklam mek-
tebinin ilk nüvesi bu okullar ile atılmıştır. 

16 yaşında tahta çıkan Sultan Abdülmecid  Mustafa Reşit Paşa’nın desteği 
ile 3 Kasım 1839 tarihinde Tanzimat fermanını yayınlamıştır. Bu tamim 
aslında bir süredir devam edegelen ve daha sonraki Padişahlar, hatta 
genç Türkiye Cumhuriyetinin “muasır medeniyetler” seviyesine ulaşmak 
çabalarının bir resmi başlangıcı olarak kabul edilebilir. Aynı yıl içinde 
Mekatib-i Rüşdiye Nezareti kurularak devletin içinde çağdaş eğitime 
dönük ilk merkez tesis edilmiştir. Abdülmecid 1845 yılında eğitim konu-
sundaki hedeflerini şu sözlerle ifade etmiştir: “Memba-i ulum ve fünun 
ve mehaz-ı sanayi maarif numun olan mekatibi lazime icad ve inşası  ... 
memalikin münasib olan mahallerine iktiza eden mekteblerin tanzimiy-
le terbiye-i ammenin çaresine bakılsın”.1 Muvakkat Meclis-i Maarif’in 
önerisiyle 1846’da Mekatib-i Umumiye Nezareti kurulmuş ve Istanbul’da 
5 okul “usul-i cedid” olarak tanımlanan modern ekipman ve metodlar ile 
teçhiz olunmuştur. 1856 Islahat fermanı ile bu yapı biraz daha gelişerek 
Maarif-i Umumiye Nezaretine dönüşmüş ve Abdurrahman Sami Paşa ilk 
Maarif Nazırı olarak tayin olunmuştur. 1859’de özellikle taşraya yönetici 
yetiştirmek amacıyla 2 yıllık bir ders programı içeren Mekteb-i Mülkiye 
ihdas edilmiştir. 1862 yılında ise merkezi idareye eleman yetiştirmek için 
Mekteb-i Maarif-i Adliye’nin yerine bu çalışmada incelenecek olan Mah-
rec-i Aklam tesis edilmiştir. 1877’de II. Abdülhamid Mahrec-i Aklam ile 

1 Bayram Kodaman, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, Türk Tarih Kurumu, 1988, 
s 10.
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Mülkiye’yi birleştirerek bu okulları Mekteb-i Mülkiye-yi Şahane şeklin-
de yeniden düzenlemiştir.

MAHREC-İ AKLAM’DAN ÖNCE KURULAN BENZER AMAÇLI 
OKULLAR

II. Mahmud’un saltanatının son yılında rüşdiye mektebleri ile ilgili bir 
nizamname yayınlanmış ve hidemât-i ilmiyye-i kalemiyye’ye memur 
yetiştirilmesi için okullar açılması kararlaştırılmıştır. Arapça, Farsça ve 
Fransızca yanısıra sülus, divani, rika ve siyakat yazıları ile tarih, coğrafya, 
matematik ve geometri derslerinin okutulacağı ilk rüşdiye müessesi di-
yebileceğimiz Mekteb-i Maarif-i Adliye 1839 yılında tesis edilmiştir. Bu-
rada Adliye ismi muhtemelen Sultanın mahlası olan Adli’den gelmekte-
dir.2  Ancak bu okulda dersler Sultan Abdülmecid’in culusunu müteakib 
Temmuz 1839’da başlayabilmiştir. Büyük rağbet gören ve halk arasında 
Mekteb-i İrfan olarak anılan3 bu okul mezunlarına devlet dairelerinde 
öncelik tanınmıştır. Bu ilgi neticesi daha çok yazma eğitimine yönelik 
bazı yazarlara göre ikinci bir şube olarak Ulum-u Edebiye Mektebi aynı 
yıl içinde faaliyete geçmiştir. Darülünun Tarihi adlı eserinde Mehmet 
Ali Ayni Maarif-i Adliye’yi Hukuk Fakültesinin, Ulum-u Edebiye’yi ise 
Edebiyat Fakültesinin öncülleri olarak nitelendirse de4, Osman Ergin bu 
değerlendirmenin uygun olmadığını savunmuştur. Ancak şurası kesin-
dir ki bu 2 okuldan mezun olan ilk öğrenciler için 1841 yılında Sadrazam 
nezaretinde itibarlı bir imtihan merasimi icra edilmiştir. Mekatib-i Rüş-
diye Nazırı İmamzade Esat Efendi’nin ifadesiyle bu mezunlar “maksu-
dunu sahih ibare ile tabir ve sahih imla ile yazabileceği ve devlette şeref 
ve itibarı olan kalem tariklerine girmeye salik oldukları”5 için bu okullar 
uzun yıllar hizmetlerini sürdürmüştür. Bu ilk 2 okulu müteakip Istan-
bul’da ve daha sonra taşrada çok sayıda rüşdiye açılmıştır. 1862 tarihinde 
ise  Mekteb-i Maarif-i Adliye yeniden yapılandırılarak Mahrec-i Aklam 
ismini almıştır. 

Mahrec-i Aklam’ın incelemesine geçmeden önce okulun kapanışını 
da yakından etkileyen ve  3 yıl önce, 12 Şubat 1859’da açılan Mekteb-i 
Fünun-u Mülkiye veya bilahere anıldığı adıyla Atik Mülkiye Mektebini 
kısaca değerlendirmek uygun olacaktır. Osmanlı İmparatorluğu Islahat 

2 Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, Alfa Basım, 1999, s 129. 
3 Muammer Demirel, Türk Eğitiminin Modernleşmesinde Rüşdiye Mektepleri, 

www.tarihtarih.com 
4 Mehmet Ali Ayni, Darülfünun Tarihi, Kitapevi, 2007, s. 6
5 Nafi Atuf, Türkiye Maarif Tarihi Hakkında Bir Deneme, Milliyet Kitabevi, 1930, 

s. 66.
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fermanını müteakib idari olarak yeniden yapılandırılmış ve Dahiliye Ne-
zaretinin kurulmasından sonra 24 Eylül 1858’de “Vülat-ı İzam ve Mu-
tasarrıfin-i Kiram ile Kaymakamlıkların ve Müdirlerin Vezaifini Şamil 
Talimatname” yayınlanmıştır. Özellikle taşrada kaymakamlık ve kaza 
müdürlüklerinde görevlendirmek amacıyla eğitimli ve ehliyetli memur-
lar yetiştirmek  üzere Mekteb-i Fünun-u Mülkiye tesis edilmiştir. Nite-
kim 1862 yılında ilk mezunların birincisi Çeşmeli Mehmed Sırrı Efendi 
Preveze kazası müdürlüğüne 1000 lira maaş ile tayin olmuştur.6  Önce 
2 yıllık bir eğitim programıyla başlayan Mülkiye Mektebi 1867 yılında 
3, bir sonraki yıl ise 4 senelik bir okul haline getirilmiştir. Ali Çanka-
ya’nın detaylı araştırmasına göre, bu makalede ele alınacak olan Mah-
rec-i Aklam mektebinin Mülkiye ile aynı mekanda (Atik Ali Paşa cami-
i’nin karşısındaki Nuri Efendi Konağı) eğitim verdiği anlaşılmaktadır.7 
1859-1877 arasında Atik Mülkiye mektebinde toplam 588 öğrenci eğitim 
almış ve bunların takriben yarısı şehadetnameye hak kazanmıştır.8 II. 
Abdülhamid döneminin hemen başında  yapılan düzenleme ile merkez 
memurların yetiştirildiği Mahrec-i Aklam ile taşraya personel sevkedi-
len Mekteb-i Mülkiye birleştirilerek 5 yıllık bir yüksek okula dönüştürül-
müş ve Mekteb-i Mülkiye-yi Şahane adını almıştır. Böylece 2 Şubat 1877 
tarihinde Mahrec-i Aklam müessesi tarihe karışmıştır. Bu çalışmada 
Mahrec-i Aklam’ın kuruluşu ve işleyişi incelendikten sonra bazı mühim 
mezunlarının kariyerleri takib edilerek okulun topluma katkıları değer-
lendirilmeye çalışılacaktır. 

MAHREC-İ AKLAM’IN TESİSİ VE İLK MEZUNLAR

1862 yılında devletin merkez teşkilatında nitelikli memurlara sahip ol-
mak için Mekteb-i Maarif-i Adliye ve Ulum-u Edebiye’nin yeterli gelme-
diği anlaşıldığından Maarif Nazırı Kemal Efendi’nin girişimi ile bunla-
rın yerine Mekteb-i Mülkiye binasında hizmet verecek Mekteb-i Aklam 
adında yeni bir okul açılması kararlaştırılmıştır. Okulun adı kısa bir 
müddet sonra Mahrec-i Aklam’a dönüşmüştür. 3 Receb 1280 (14 Aralık 
1863) tarihli ayrıntılı tezkirenin son bölümünde, rüşdiye mezunlarından 
yetenekli olanların devlet dairelerine alınırken hat, imlâ ve ifadede başa-
rısız olmaları sebebiyle dairelerde mahcup duruma düşmelerinden dola-

6 M. Hikmet Yavuzyiğit, Mülkiye Tarihi, Mülkiyeliler Birliği Yayınları, 1999, s. 12-
17. 

7 Mücellidoğlu Ali Çankaya, Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, I. Cild, Mars Mat-
baası, 1969, s. 86-76. 

8 Mücellidoğlu Ali Çankaya, Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, I. Cild, Mars Mat-
baası, 1969, s. 101.
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yı bir yıl daha öğrenime devam etmeleri için  Mahrec-i Aklâm’ın açıldığı, 
ancak bu bir yıllık eğitimin de yeterli olmadığının anlaşılması üzerine üç 
sınıflı ve üç yıl süreli öğretim yapmasının kararlaştırıldığı belirtilir.

13 Receb 1279 (4 Ocak 1863) tarihli ekli arşiv evrakında (Ek 1) görüle-
ceği üzere Mahrec-i Aklam’ın başarılı olan ilk  22 mezununun isimle-
ri yanlarına kırmızı kalem ile arzu ettikleri daireler ile birlikte Maarif-i 
Umumiye Nezareti tarafından Sadarete iletilmiştir. Bu yazının baş ta-
rafında Mahrec-i Aklam’ın kuruluş gerekçesi aşağıdaki hoş ifade ile 
vurgulanmaktadır:

“Cenab-ı Hakk ila ahiri’z-zaman  vücud-i behbud-i (sağlık) hümayunu-
nu piraye-serir-i şevket ü şan buyursun velinimet-i bi-minnetimiz pa-
dişahımız Efendimiz hazretlerinin memalik-i mahruse-i şahanelerinde 
ilim ve maarifin tezyid ve terakkisi emrinde masruf buyurulan himem-i 
celile-i mülukaneleri cümlesinden olmak üzere geçen sene küşad buyu-
rulmuş olan Mekteb-i Aklam”

Bu mezunların taleb ettikleri dairelere tayinleri aynı evrakın altında 
onaylanmıştır. Bu evraka eklenmiş olan listede  (Ek 2) isimleri gösterilen  
22 mezunun atandıkları daireler şöyledir:

Mektubi-i Sadr-ı Ali odasına Hüsnü, Ahmed Rauf, Şükrü ve Nafiz 

Mektubi-i Hariciye odasına  Tevfik, Hafız Raif, Rauf, Said 

Meclis-i Vala Mazbata odasına  Ali Faik ve Namık 

Meclis-i Vala Mektubi odasına  Murad

Mektubi-i Maarif odasına   Subhi

Maliye Mektubi odasına  İbrahim Edhem ve Ahmed Raif 

Maliye Katibi odasına  Refik 

Maliye’de Rumeli Varidat Muhasebesi odasına Nuri ve Rasih

Maliye’de Mazbata odasına  Galib

Maliye Meclis-i Muhasebe Mazbata odasına Aşir

Maliye Muhasebesi odasına  Hıfzı

Meclis-i Vala Mazbata odasına  Ruhi

Emtia Gümrüğü Tahrirat odasına  Nail

Bu liste Osmanlı bürokrasisinin geniş ve farklı dairelerini açıkça yansıt-
makta ve okulun ilk mezunları ile birlikte devlete eğitimli memur yetiş-
tirdiğini belgelemektedir.
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12 Muharrem 1281 (1864) tarihli Takvim-i Vekayi gazetesinin haberine 
göre bir sonraki sene  Mahrec-i Aklam son sınıf talebelerinin Maarif Ne-
zareti yetkililerinin huzurunda sınavları yapılmış ve “Kendilerine defaten 
dikte sureti ile yazı yazdırılmış ve sair tahsil etmiş oldukları mütenevvi 
fen’lerden dahi imtihanları yapılmış” ve sınavda başarılı olan 27 öğrenci 
arzu ettikleri dairelere memur olarak tayin edilmişlerdir. Ayrıca Fransız-
ca tercüme ve diktede üstün başarı gösteren 10 öğrenci de “dolgun ay-
lıkla” Hariciye Nezareti Tercüme odasına ve diğer kalemlere atanmıştır.9

LİSAN MEKTEBİ

Görüleceği üzere Osmanlı Devleti taşra idaresi için Mülkiye Mektebinde 
ve merkez teşkilatı için Mahrec-i Aklam’da eleman yetiştiriyordu. Ancak 
giderek artan uluslarası ilişkiler nedeniyle başta Hariciye Nezareti olmak 
üzere iyi derecede yabancı dil bilgisi ihtiyacı artmıştı. Bab-ı Ali Tercü-
me odası bu talebe karşılık yeterli hizmet veremediği için yine Maarif-i 
Umumiye Nazırı Kemal Efendi 3 Mart 1866 tarihli tezkeresinde Mah-
rec-i Aklam mektebinin içinde ve bu okulun mezunlarının da devam 
edebileceği bir Lisan Mektebi açılmasını önermiştir.  Aynı yıl 20 öğrenci 
ile faaliyete geçen okulda önce Fransızca tedrisatına başlanmış bilahare 
düsturların Rumca, Bulgarca ve Ermenice de yayınlanması nedeniyle bu 
lisanlar eklenmiştir. 1879 yılında Sultan Abdülhamid bu okulu da yeni-
den Elsine Mektebi adıyla tanzim ederken müfredata Arapça ve Farsça 
da ilave ettirmiş, bir anlamda okul bir Filoloji fakültesi halini almıştır.10 

MAHREC-İ AKLAM’IN MÜFREDATI VE ÇALIŞMA DÜZENİ

Zaman içinde bazı değişikliklere uğrayan Mahrec-i Aklam’ın müfredatı 
1875 yılına gelindiğinde söyle belirlenmiştir: 11

Sınıf-ı Evvel
Arabi ve Farisi tatbikatı, Türkçe imla ve inşa, Fransızca lisan ve hat, 
Cebr-i Adi, Coğrafya, Tarih-i Umumi, Resim, Hatt-ı Rika

Sınıf-ı Sani
Arabi ve Farisi tercüme ameliyatı, Türkçe inşa, Fransızca lisan ve imla, 
Hendese-i Sathiye, Coğrafya, Tarih-i Umumi, Resim, Hatt-ı Rika

9 Mücellidoğlu Ali Çankaya, Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, I. Cild, Mars 
Matbaası, 1969, s. 22.

10 Sezai Balcı, Osmanlı Devleti’nde Modernleşme Girişimlerine Bir Örnek: Lisan 
Mektebi, Ankara Universitesi Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt XXVII, Sayı 44, 
Eylül 2008, s.  85-88.

11 Mahmud Cevad İbnü’ş Şeyh Nafi, Maarif-i Umumiye Nezareti Tarihçe-i Teşkilat 
ve İcraatı, 2002 (ilk basımı 1920), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, s 134.



Sahn-ı Semân’dan Darülfünûn’a     113

Sınıf-ı Salis
Arabi ve Farisi tercüme ameliyatı, Türkçe inşa, Fransızca inşa ve tercüme 
ameliyatı, Coğrafya, Tarih-i Umumi, Hikmet-i tabiiye ve Kimya, Resim

Mezunlarında devlette itibarli iş garantisi sağlayan Mahrec-i Aklam’ın 
rüşdiye mezunları arasında en çok tercih edilen okul olduğu 1873 Yılı ka-
yıtlarından anlaşılmaktadır: 

“17’ye baliğ olan zükur mekatib-i rüşdiyesinde 1930 nefer şakird olup, 
bunlardan 202 neferi mükafat-ı ula ve saniye ve 383 adedi zikr-i cemil 
almış ve 166’sı şehadetname ahz ile Mektepten çıkmışlardır.  Bunlardan 
88’i Mahrec-i Aklam’a, 56’sı Harbiye’ye, 4’ü Bahriye’ye, 8’i Tıbbiye’ye, 2’si 
Darülmuallimin’e, 2’si Fetvahane’ye, 2’si Ticaret Mektebine ve biri med-
reseye girmek arzusundadır.” 12

Mahrec-i Aklam ve Mülkiye mektebleri çeşitli nedenlerle birkaç kere bir-
likte farklı mekanlara taşınmış ancak 1869 yılında Mülkiyeliler Bozdoğan 
Kemeri civarındaki bir konağa nakledilirken, Mahrec-i Aklam Ayasofya 
cıvarındaki Muhtar Bey Konağına yerleştirilmiştir.13 

Arşiv evrak taramasında tarihi belirli olmamakla beraber 1865 cıvarına 
ait bir tezkerede Paris’ten dönmekte olan 16 adet Mekteb-i Sanayi me-
zunu yerine Mekteb-i Sultani ve Mahrec-i Aklam’dan isimleri belirlenen 
sekiz öğrencinin gönderilerek Ekol Santral’de inşaat mühendisliği ve mi-
marlık tahsili yapılmasının kararlaştırıldığı ifade edilmektedir.14 Dolayı-
sıyla Mahrec-i Aklam’ın bazı başarılı öğrencilerinin yurtdışına da tahsile 
devam amaçlı yollandıkları anlaşılmaktadır. 

Mektebe devam eden öğrencilerin kesin sayısını tespit etmek mümkün 
olmamıştır. Gülden Sarıyıldız 1870 ve 1877 salnamelerinden bu sekiz se-
nelik dönemde toplam 570 öğrencinin okula devam ettiğini  (ortalama 
yıllık 71) tespit etmiştir. Sadece 1874 yılı için okula devam edenlerin sa-
yısı 83 iken bunlardan 59 tanesi imtihana girmiş ancak sadece 8 adedi 
mezun olabilmiştir. 15 Dolayısı ile onbeş senelik faaliyet süresi boyunca 
okulun 350 cıvarında mezun verdiği tahmin edilebilir. 

Bir okulun uzun vadede etkisi mezunlarının yaptıkları ile ölçülebilir. 
Mahrec-i Aklam Mektebinin önemli mevkilere gelen altı mezunu ince-

12 Mahmud Cevad İbnü’ş Şeyh Nafi, Maarif-i Umumiye Nezareti Tarihçe-i Teşkilat 
ve İcraatı, 2002 (ilk basımı 1920), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, s 111. 

13 Gülden Sarıyıldız, Mekteb-i Maarif-i Aklam, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 
Sayı 6, 2002, s. 23.

14 Osmanlı Arşivi  MF_MKT__00026_00002_001_001 sayılı evrak. 
15 Gülden Sarıyıldız, Mekteb-i Maarif-i Aklam, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 

Sayı 6, 2002, s. 27.
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lenerek Osmanlı devlet adamlarının farklı ve renkli kişilikleri aşağıda 
değerlendirilecektir. Görüleceği üzere bu okul bir irfan yuvası olarak de-
ğişik yapılardaki ailelerden gelen öğrencileri eğiterek devlete uzun yıllar 
hizmet vermelerini sağlamıştır.

MAHREC-İ AKLAM’IN ALTI FARKLI MEZUNU

Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa
Mahrec-i Aklam mektebinden mezun olanlar arasında en yüksek ma-
kama ulaşan öğrenci Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa’dır. 1863 yılında 
varlıklı bir ailenin oğlu olarak Beşiktaş’ta dünyaya gelen İbrahim Hak-
kı’nın babası Avrupa’da bazı diplomatik görevlerde bulunduktan sonra 
İstanbul Şehremaneti Meclisi Reisi olan Sakızlı Mehmet Remzi Efendi, 
annesi ise Çerkez bir cariye olarak İbrahim Hakkı’nın dedesi tarafından 
yetiştirilen Mirat hanımdır.16  Bazı kaynaklara göre İbrahim Hakkı’nın 
dedesi Gürcü asıllı olup savaş esiri olarak Sakız’a yerleştirilmiştir.17 İb-
rahim Hakkı sıbyan mektebinde okuduktan sonra Beşiktaş rüşdiyesini 
bitirmiş ve 1876 yılında Mahrec-i Aklam’a yazılmıştır.18 Bir yıl sonra Sul-
tan II. Abdülhamid Mahrec-i Aklam ile Mekteb-i Mülkiye’yi birleştirin-
ce İbrahim Hakkı bu yeni okula kayıd olmuş ve 1882 yılında Mekteb-i 
Mülkiye-i Şahane’den birincilikle şehadetnamesini almıştır. Rüşdiye’den 
itibaren İngilizce ve Fransızca eğitimi alan İbrahim Hakkı Hariciye Ne-
zaretinde Tahrirat-ı Hariciye hülefalığı görevi ile devlet hizmetine baş-
lamıştır. 1883’de Mabeyn mütercimliğine atanmış ve bazı kaynaklara 
göre Sultan Abdülhamid’in meraklı olduğu polisiye romanları tercüme 
etmiştir.19 Mevcut görevlerine ilaveten uzun yıllar muhtelif okullarda 
Hukuk, Siyaset ve İdare-i Mülkiye muallimliği yapmış ve ayrıca 3 cilt-
lik Tarih-i Umumi, Hukuk-u Düvel, Hukuk-u İdare ve Muhtasar İslam 
tarihi gibi kitaplar yazmıştır. 1889’da Kayzer’in ilk İstanbul ziyaretinde 
maiyetine memur edilmiştir. Daha sonra muhtelif görevlerle Rumeli ve 
Arab vilayetlerine gönderilmiştir. 1893’de Columbus’un keşfinin 400. Yılı 
vesilesiyle düzenlenen Chicago fuarına Osmanlı devletinin katılımını 
organize etmek üzere iki kez Amerika’ya gitmiştir.

1894’de Bab-ı Ali Hukuk müşaviri olmuş, ertesi yıl Said Paşa kendisini 
Hariciye Müşteşarı yapmak istemiş ancak Sultan Abdülhamid muh-

16 Carter Findley, Ottoman Civil Officialdom, Princeton, 1989, s. 195-196.
17 Nazım Tektaş, Sadrazamlar-Osmanlıda İkinci Adam Saltanatı, Çatı Yayınları, 

2002, s. 684.
18 İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, İş Banka-

sı Yayınları, 2012 (ilk basım 1950), s. 1763. 
19 Carter Findley, Ottoman Civil Officialdom, Princeton, 1989, s. 196.
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temelen İbrahim Hakkı’nın özel hayatını tasvib etmediğinden onun 
mevcut görevinde kalmasını münasib görmüştür. Uzun yıllar bu göre-
vi sürdüren İbrahim Hakkı birçok yurtdışı meselelerde devlete hizmet 
etmiştir. 1908’de  yeni yönetimin işbaşına geçmesi ile Maarif Nazırı ve 
Dahiliye Nazır vekili görevine getirilmiş ancak aynı yıl iç çekişmeler so-
nucu Roma sefaretine tayin olmuştur. 12 Ocak 1909’ta sadrazam olarak 
Istanbul’a dönmüştür. 1910’da ilaveten Ticaret ve Nafıa Nazır vekili ve 
1911’de yine ilaveten Hariciye Nazırı olmuştur. 29 Eylül 1911’de Trablus-
garb’ın kaybı üzerine Sadrazamlıktan istifa etmiş ve Londra’ya gitmiş-
tir.  1915 yılında Berlin sefiri olarak yeniden aktif siyasete dahil olmuş 
ve 1917 yılında Kayzer’in üçüncü İstanbul ziyaretine eşlik etmiştir. Kars, 
Ardahan, Batum ve Artvin’in yeni Sovyet rejiminden geri alındığı Brest 
Litovsk barış anlaşmasında Trotsky karşısında Osmanlı devletini temsil 
etmiş ve akabinde 1918’de Berlin’de vefat etmiştir.

Arapça, Farsça, Almanca ve Italyanca dillerine de aşina olan İbrahim 
Hakkı’nın kariyerinde görev aldığı bazı görevler Osmanlı devlet bürok-
rasisini yansıtması nedeniyle listelenmiştir: Hukuk Mektebi Heyet-i 
Tedrisiye Reisi, Hariciye Nezareti Bosna Komisyonu Reisi, Rumeli Şö-
mendöfer Tahvilatı Komisyon Reisi, Rumeli Vilayetleri Teftiş Heyet 
Reisi, Yunan Devleti ile münakit iade-i mücrimin, tabiyet, konsolosluk 
mukaveleleri komisyonu üyeliği, Şark Demiryolları Kumpanyası Azası, 
Muhacirin-i İslami Komisyon Azası, Şikago Sergisi Türk Komiseri, Lahey 
Hakem Mahkemesi Azası, Yabancı devlet ricaline mihmandarlık vb.20 

Sedat Simavi’nin amcası ve İbrahim Hakkı’nın kalemden arkadaşı Lüt-
fi Simavi, İbrahim Hakkı’nın “sürat-i intikali ve yazı yazmak konusun-
daki suhuleti”ni övmektedir.21 Halid Ziya Uşaklıgil de İbrahim Hakkı’yı 
“Bab-ı Ali terbiyesi görmüş, nazik, mütevazi, dilnevaz, beşuş (gülümse-
yen), malumatlı bir zat” olarak tasvir eder.22 Ancak diğer taraftan Sad-
razamlığında dahi Beyoğlu’nda eğlenmeye, tiyatro ve musikiye düşkün-
lüğü dikkat çekici mertebededir. Kendi ifadesiyle “Ben memuriyetime 
muhassas olan zemanda vazifemi ifa ederim ondan sonra serbestim, ne 
istersem yaparım, karışmaya kimsenin hakkı yoktur” diyerek tepki çek-
miştir. Berlin’de şapka giymesini eleştirenlere ise “Şapka mucibi küfür 
müdür? Kıyafetin imane ne tesiri vardır? İman kalbdedir”23 şeklinde ce-

20 Mücellidoğlu Ali Çankaya, Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, II. Cilt, Örnek  Matba-
ası, 1954,s. 55.

21 Lütfi Simavi, Sultan Mehmed Reşad, Vahdettin ve Osmanlı Sarayının Son Gün-
leri, Pegasus, 2006, s. 

22 Halid Ziya Uşaklıgil, Saray ve Ötesi, İnkilap, 1981. 
23 İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, İş Banka-
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vap vermiştir. İbrahim Hakkı Paşa’nın İslamiyet ile ilgili ilginç yorumu ile 
özgeçmişini tamamlamak uygun gözükmektedir: 

“Din-i İslam, museviyyet ve nasraniyyet gibi bir kavme ait değildir, bü-
tün kainata mahsus bir din-i alidir. Çünkü elastikiyeti havidir, her mil-
letin ahlak ve emzicesine tevafuk edebilir. Fekat buradaki müslümanla 
bilfarz Berlin’deki müslümanı bir görmek arzusunda bulunmamalıdır, 
zira bu kabil olamaz. Ümmid eder misiniz ki Avrupa’da kadınlar bundan 
sonra tesettür etsünler. İşte bu kabil şeyleri hoş görmek lazımdır. Din-i 
İslam’ın kainata intişar edememesine yine müslimler sebebdir. Çünkü 
neşr etmenin yolunu bilmiyoruz.”24

Hacı Recai Efendi

İbrahim Hakkı Paşa’nın tam aksine Sultan Abdülhamid’in çok güven-
diği kullarından olan Hacı Recai Efendi 1840 yılında Istanbul’da doğdu. 
Babası Kolağası Hacı Ahmed Rasih Efendi oğlunu Eyüb rüşdiyesinden 
sonra Mahrec-i Aklam’a yollamış ve Recai okulu birincilikle bitirmiştir. 
Mezuniyetini müteakip kendi okulu olan Mahrec-i Aklam’da muallim 
muavinliğine başlamış ve tüm hayatı boyunca maarif camiasında vazife 
almıştır. Genelde kalemiye mensubları arasında nadir olmakla beraber 
Hacı mertebesine erişmiş ve Osmanlı gençlerinin dini eğitimini takviye 
etmek ana amaçlarından biri olmuştur.  

Mücellidoğlu Ali Çankaya’nın verdiği bilgilere göre “1872’de Maarif Ne-
zareti kütüphane memurluğuna ve ek görev olarak Galatasaray Sultanisi 
Lisan-ı Osmani muallimliğine, 1875’de Fatih rüşdiyesi riyaziye, 1876’da 
aynı yer ve Eyüb rüşdiyesi Coğrafya muallimliğine, 1877’de Mekteb-i 
Mülkiye İdadi Kısmı muallimliğine, 1881’de bu görevle birlikte Mekteb-i 
Mülkiye Müdir Muavinliğine getirildi”.25

1887 yılında Sultan II. Abdülhamid Şeyhülislam Üryanizade Ahmed Esad 
Efendi riyasetinde bir Maarif komisyonu teşkil etmiş ve Recai Efendi bu 
heyette yer alarak “Takviye-i Akaid” hareketinde önemli bir rol oynamış-
tır. Bu çerçevede ibtidailer ve rüşdiyelerde din ve Osmanlıca ders saatleri 
arttırılmış, rüşdiyelerde Fransızca dersleri kaldırılmıştır.26  Öğrencilerin 

sı Yayınları, 2012 (ilk basım 1950), s. 1798.
24 İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, İş Banka-

sı Yayınları, 2012 (ilk basım 1950), s. 1795.
25 Mücellidoğlu Ali Çankaya, Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler,II. Cild, Mars Mat-

baası, 1969, s. 829.
26 Akşin Somel, Osmanlıda Eğitimin Modernleşmesi, İletişim Yayınları, 2010, s. 

228-229. 
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tüm okullarda topluca namaz kılmaları için tedbirler alınmıştır.27 Böy-
lelikle genç neslin Padişah-Halife’ye bağlılıklarını her gün arttırmaları 
öngörülmüştür. Recai Efendi’nin bizzat hazırladığı İdadi müfredatına 
Arapça dil ve edebiyatı, İslam tarihi ve Peygamberler tarihi dersleri ya-
nısıra Ilm-i Ahlak ve Fıkıh eğitimi eklenmiştir.28 Benjamin Fortna Hacı 
Recai Efendi’nin Sultan Abdülhamid’in eğitim politikasının önemli bir 
uygulayıcısı olduğunu vurgulamaktadır. Nitekim alınan önlemler daha 
Batıya dönük Tanzimat yaklaşımına bilinçli bir İslam boyutu katma ça-
basını açıkça yansıtmaktadır.

1892 yılında Recai Efendi Abdülhamid’in çok önem verdiği Aşiret Mekte-
binin Müdürü oldu. Ancak bu görevden cok kısa zaman içinde ayrılarak 
tekrar Mülkiye’ye döndü. İki yıl sonra ise Abdürrahman Şeref Efendi’nin 
Galatasaray Sultanisi müdürlüğüne nakledilmesi üzerine Mekteb-i Mül-
kiye-yi Şahane’ye müdürlüğüne terfi etti ve bu görevini 1908 devrimine 
kadar muhafaza etti.

Recai Efendi’nin öğrencilere karşı katı tutumu nedeniyle pek sevilmedi-
ği anlaşılmaktadır. Hatta öğrencilerin bazı ıslahat taleplerini Sadrazam 
Said Paşa’ya iletmeleri Recai beyi çok hiddetlendirmiş, ancak birlikte 
hac farizesini yerine getirdiği dostu ve okul muallimlerinden Hacı Zihni 
Efendinin müdahelesi ile sakinleştirilmiştir. Bu vaka üzerine talebeler 
“Hac arkadaşlığı etmiş olan bu iki kişiden Recai’nin devesi ve Zihni Efen-
dinin de kendisi Hacı olmuş, derlermiş.”29

Ali Nazima

Mahrec-i Aklam mektebinin yetiştirdiği diğer önemli bir eğitmen Ali 
Nazima’dır. Nazima’nın dedesi Arif bey II. Mahmud zamanında açılan 
Mekteb-i Tıbbiye mezunu olup daha sonra tahsilini tamamlamak üze-
re Viyana’ya gönderilmiştir.30 Babası Ahmet Servet bey de askeri doktor 
olup yarbaylık ve kaymakamlık mevkilerinde bulunmuş ayrıca Hilaliah-
mer’in kurucularındandır. Nazima’nın asıl adı Mehmed Ali’dir. Ali Nazi-
ma 1861’de Istanbul’da doğmuştur ve  Atatürk’ün silah arkadaşlarından 
milletvekili İbrahim Süreyya Yiğit’in de ağabeyidir. 

27 Hikmet Yavuzyiğit, Mülkiye Tarihi, Mülkiyeliler Birliği Yayınları, 1999, s. 25.
28 Benjamin Fortna, Imperial Classroom, Oxford, 2000, s. 215.
29 Mücellidoğlu Ali Çankaya, Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, II. Cild, Mars 

Matbaası, 1969, s. 830.
30 Gökçe Özder-Didem Ardalı Büyükarman, Osmanlı Devletinin Son Yıllarında 

Yaşamış Bir Eğitimci: Ali Nazima, Turkish Studies dergisi, Vol 12/15, 2016, s. 
516.



118     Sahn-ı Semân’dan Darülfünûn’a

Nazima Üsküdar Paşakapısında rüşdiye eğitimini tamamladıktan sonra 
Mahrec-i Aklam’a kayıd olmuş daha sonra hem Galatasaray Sultanisinde 
ve hem de iki yıl Mekteb-i Mülkiye-yi Şahane’de okumuştur.  1881 yılında 
Galatasaray Sultanisinde Türkçe ve Arapça hocalığına tayin olan Nazi-
ma, bu görevine ilaveten 1885’de Mülkiye’de Fransızca dersleri vermeye 
başlamıştır. 1893’de Galatasaray’da ders nazırlığına getirilmiştir. Bundan 
sonraki kariyeri Hacı Recai Efendi’ye yakın olan Ali Nazima 1892’de Aşi-
ret Mektebi Müdürlüğüne, 1895’de ise Mülkiye Mektebi Müdür Muavin-
liğine (Recai Efendi’ye bağlı olmak üzere) tayin edilmiştir.  1901’de ek gö-
rev olarak Darülfünun Ulum-u Aliyye-i Diniyye ve Fünun Şubesi müdür 
muavinliğini yürütmüştür. Keza Mercan İdadisi, Darülmuallimin ve Vefa 
İdadisinde Fransızca dersleri vermiştir. 1909 yılı başında Mekteb-i Mül-
kiye’den istifa eden Ali Nazima aynı yıl içinde Darülfünun Elsine Şubesi 
Türk dili müderrisliğine ve Kadastro Mektebi müdürlüğüne tayin edil-
miştir. 1916’da yeni kurulan İnas (Kız) Darülfünunu müdürlüğüne terfi 
olmuştur. Birçok eğitim kurumunda hizmet vermeye devam eden Nazi-
ma 1925’te yaş haddinden devletten emekli olmuş, daha sonra Amerikan 
kolejlerinde, St. Benoit lisesinde ve Üsküdar Kız Mektebinde Türkçe ve 
Fransızca hocalığını sürdürmüştür. Ali Nizami 1935 yılında vefat etmiştir. 

Mahrec-i Aklam mezunları arasında Ali Nazima yazdığı 75’in üzerinde 
eğitim kitabı ve sözlükler nedeniyle müstesna bir yere sahiptir. Eserlerini 
tarih, coğrafya, hesap, dil öğrenimi, genel bilgi, ilm-i hal kitapları ve lu-
gatlar şeklinde gruplamak mümkündür. Ali Nazima batıdaki gelişmeleri 
takip ederek pedagojiye önem vermiş ve çocukların anlayacağı ve sevece-
ği kitaplar yazmanın önemini vurgulamıştır. Çocuklar Bahçesi adlı kita-
bında sınıfların geniş ve aydınlık olması, duvarlarda harita ve resimlerin 
asılması, kara tahta kullanılması kara tahta kullanılması hatta bahçede 
çocukların ekip biçmesi için bir tarla olmasını önermiştir.  Bak ve Öğren 
Yahut 650 Şekil ile Malumat-ı Fenniye ve Dürus-u Eşya isimli eserinde ço-
cukların “İşittiğinden ziyade gördüğü şey fevkalade onun nazar-ı dikka-
tini celb eder” diye yazmaktadır. Ali Nazima birçok defa ezberciliğe karşı 
olduğunu belirterek hocalara bu yönde telkinde bulunmuştur. İdman 
adlı kitabında padişahın eğitime verdiği önemi vurgulamıştır: “Maarifin 
hakikaten ahd-i terakkisi denmeye şayan olan asr-ı maarif hasr hazreti 
Abdülhamid Han sanide şimdiye kadar tab ve neşr olunan kitab ve risale 
meyanında böyle bir kitabın dahi bulunması arzusuyla bu eser-i naçiz 
vücuda getirildi”.31 1908 devriminden sonra çocuklara “hürriyet, müsavat, 

31 Gökçe Özder-Didem Ardalı Büyükarman, Osmanlı Devletinin Son Yıllarında 
Yaşamış Bir Eğitimci: Ali Nazima, Turkish Studies dergisi, Vol 12/15, 2016, s. 
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adalet, uhuvvet, insaniyet, vatan, meclis-i mebusan, belediye meclisi ve 
maarif nezareti” gibi kavramları tanıtan bir kıraat kitabı yayınlamıştır.32 

Ahmet Midhat Efendi 1899 yılında Tarik gazetesinde şöyle yazmıştır: 

“Ortada bin münazara cereyan eder; şairler, edibler, filozoflar kalem 
kaleme gelirler. Hiç bunların içinde Ali Nazima adlı bir mübariz görür 
müsünüz? Değil mi? Niçin ? Ortada bir Ali Nazima yokdur da onun 
için değildir. Ali Nazima vardır; hem maruf ve meşhurdur. Fakat o cidal 
makalelerinin altına imza koymaz. Talim ve Terbiyye-i Etfal kitabının 
üzerinde Ali Nazima’nın imzası parıl parıl parlar. Şahsını tanır mısınız? 
Tanımazsınız... Çünkü Ali Nazima’nın kendini tanıtma sahasında işi 
yokdur.”33

Birlikte çalıştığı lise müdürlerinden Şahap Nazmi Coşkunlar binlerce 
öğrenci yetiştiren kadim dostu Ali Nazima’nın 54 yıllık öğretmenliğinde 
mücbir sebeblerle sadece üç defa derse geç kaldığını söylemiştir.34

Serkaarin Mehmet Tevfik Efendi

Serkaarin ibaresi Osmanlı tarihinde daha ziyade Başmabeynci olarak 
kullanılmaktadır. Devlet işleriyle bizzat ilgilenmeyi amaçlayan III. Selim 
mabeynci sıfatıyla bir memuriyet ihdas etmiş ve dış alemle ilişkilerini bu 
makam vasıtasıyla yürütmüştür. II. Abdülhamid’in Yıldız sarayına yetki-
leri toplamasıyla mabeyncilik müessesi genişlemiş ve bir Başmabeynci, 
bir yardımcısı ve birçok mabeynci istihdam edilmiştir. Mahrec-i Aklam 
mezunlarından Mehmet Tevfik Efendi Sultan Reşad’ın Serkaarini olarak 
padişaha en yakın makama gelmiştir.

Mehmet Tevfik hakkında sadece Mücellidoğlu Ali Çankaya’nın Mülkiye 
mezunları kitabında bilgi bulmak kabil olmuştur. Kendisinin son dere-
ce uzun bir devlet memurluğu olduğu görülmektedir. Bahriye Nezareti 
Müsteşarı Nazmi beyin oğlu ve Müşir Namık Paşa’nın torunu olan Meh-
met Tevfik 1860’da İstanbul’da doğmuştur. Rüşdiyeden sonra Mahrec-i 
Aklam, Mülkiye ve Hukuk mekteplerinde okumuş ve bir taraftan da 
1874’de Mektubi-i Hariciye Kaleminde devlet memuriyetine girmiştir. 
Arapça, Farsça ve Fransızca  bilen Mehmet Tevfik 1877’de Heyet-i Ayan 
Kalemi memuru, 1878’de Mektub-i Hariciye 3. Sınıf Hülefalığı, 1881’de 

520.
32 Cüneyd Okay, Meşrutiyet Çocukları, Bordo Kitaplar, 2000, s. 17.
33 Mücellidoğlu Ali Çankaya, Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, II. Cild, Mars 

Matbaası, 1969, s. 943.
34 Mücellidoğlu Ali Çankaya, Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, II. Cild, Mars 

Matbaası, 1969, s. 943.
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yine Hariciyede 2. Sınıf Hülefalığı,  1885’de Umur-u Şehbenderi Kale-
mi Mümeyyizi olmuştur. 1887’de yurtdışına yollanarak Roma Sefareti 
Müsteşarlığı ve Maslahatgüzarlığında görev almıştır. Yurda döndüğünde 
1892 yılında  Matbuat-ı Ecnebiye Serhalifeliği ve 1898’de Tabiiyet Kalemi 
Müdür Muavini olmuş, nihayet 1908’de Matbuat-ı Dahiliye Müdürlüğü-
ne (daha sonra Matbuat Umum Müdürlüğü makamı) tayin olmuştur. 
1900 – 1909 Hukuk Mektebinde Methal-i İlm-i Hukuk ve Hukuk-u Düvel 
dersleri vermiştir.

Sultan Reşad’ın tahta geçmesini müteakib  1909 yılında Kaarin-i Sani-i 
Hazret-i Şehriyari  ve Mabeyn-i Humayun Müdürü olarak  sarayda görev-
lendirilmiştir. 1911’de  Şura-i Devlet Mülkiye Dairesi Azalığında bulunmuş, 
1912 de Lütfi Simavi’nin görevden ayrılması üzerine tekrar saraya alınarak 
Serkaarin-i Hazret-i Şehriyari vazifesini üstlenmiştir. Sultan Reşad’ın 1918 
yılında vefatından sonra Mabeyn’den ayrılmış ve Üsküdar’daki evine çekil-
miştir. İstanbul’un işgalinde İngilizler tarafından Arapyan handa mahpus 
edilmiştir. 1926 yılında vefatına kadar tetebbuatla meşgul olmuştur.

Mehmet Azmi ve Ahmed Hasan Efendiler

Mahrec-i Aklam’dan mezun olan tahminen 350’ye yakın öğrencinin bir 
çoğu uzun yıllar devletin orta kademe hizmetlerinde görev yapmışlardır. 
Mehmet Azmi ve Ahmed Hasan Efendiler bu çoğunluğa iyi birer temsilci 
olarak birlikte ele alınmıştır. Bu memurlar uzun seneler muhtelif tayin-
lerle Osmanlı İmparatorluğunun birçok dairelerinde görev yapmışlar ve 
dolayısıyla okulun kuruluş amacına hizmet etmişlerdir. Keza bu memur-
ların özgeçmişlerini de Sicil-i Ahval kayıtlarından nakleden Mülkiye Tari-
hi ve Mülkiyeliler kitabında bulmak mümkün olabilmiştir.

Niş mutasarrıfı Zülfikarzade Hayreddin Paşa’nın oğlu olan Mehmed 
Azmi  Efendi  1862’de Yanya’da doğmuştur. Ergiri rüşdiyesinde okuduktan 
sonra Mahrec-i Aklam’a kayıt olmuştur. Bilahere Mekteb-i Mülkiye-i Şa-
hane’den 1883 yılında birincilikle mezun olmuştur. Devlet memurluğuna 
1882’de Divan-ı Muhasebata mülazemetle tayin edilerek girmiş, 1883’de  
Mülkiye Mektebi Tarih muallim muavinliğine ve Orman Nezareti Tercü-
me-i Fünun kalemine, 1888’de ilaveten Darülmuallimin-i Aliye Tarih mu-
allimliğine atanmıştır. 1903 Encümen-i Teftiş ve Muayene azası olan Meh-
med Azmi 1905 yılında Selanik’e terfian Hukuk Mektep Müdürü olarak 
gitmiştir. Bu aşamada maarif kariyerinden ayrılarak pederi gibi Balkan 
illerinde idari görevlere geçmiştir. 1908’de Berat, 1910’da Serfice ve 1911 de 
Kırkkilise mutasarrıflığında bulunmuştur. Saniye rütbesini ihraz etmiştir.
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1854 yılında İstanbul’da doğan Ahmet Hasan, Bekir Efendi’nin oğludur. 
Mahrec-i Aklam’dan sonra İsmail Hakkı ile aynı dönemde 1882’de Mek-
teb-i Mülkiye-i Şahane’den mezun oldu. Aynı yıl  Cemiyet-i Rüsumiye 
Kaleminde devlet hizmetine girdi. 1883’de Mekteb-i Tıbbiye ve Meclis-i 
Sıhhiye-i Umumiye Evrak Kalemleri müdürlüğünde, 1884’de Ticaret ve 
Nafia Nezareti Tercüme-i Fünun Kaleminde bulundu. Buradan sonra 
kaymakam olarak 1887’de Sürmene, 1889’de Hopa, 1890’da Şarköy-Ke-
şan, 1891’de Mürefte, 1892’de Havza, 1900’de Sofulu (Yunanistan), 1903’de 
Eğridere (Bulgaristan), 1905’de Ahiçelebi (Kastamonu) ve 1906’da Ces-
ri Mustafapaşa (Bulgaristan)’da görev yaptı. 1909’da Ergani mutasarrıfı 
oldu. 

SONUÇ

Son dönemde sosyal bilimlerde prosopografik araştırmalar artmaya 
başlamıştır. Bu kelime Yunanca prosopon (yüz/kişi) ile Latince graphia 
(yazma/tasvir) kelimelerinin birleşmesinden oluşturulmuştur. Proso-
pografik çalışmalar ortak bir paydası olan bir gurubun biyografilerini 
inceleyerek hem kendilerini hem de topluma etkilerini analiz etmek 
olarak özetlenebilir. Örneğin 1600’lü yıllarda İngiltere Avam kamarası 
mensublarının kariyerleri incelenerek  kurumun gelişmesi irdelenmiş-
tir. Orta Doğu tarihi açısından ilginç ve yeni bir prosopografik çalışma 
Suriye kökenli Mekteb-i Mülkiye mezunları üzerine yayınlanmıştır.35 Bu 
makalede çok geniş bir araştırma yapmak imkanı olmasa da Mahrec-i 
Aklam mektebinin altı mezunu mercek altına alınmıştır.

Görüleceği üzere bu mezunlar o dönemin farklı sosyal katmanlarından 
gelmiş ve kurumda yoğrularak Osmanlı bürokrasisinde farklı görevler ifa 
etmişlerdir. Geleneksel olarak seyfiye, ilmiye ve kalemiye olarak bölüştü-
rülen Osmanlı toplumunda aslında bu üç gurup arasındaki geçirgenlik 
bu mezunlar arasında bile görülebilmektedir. İki mezunun dedeleri ta-
nınmış şahsiyetler olup bir tanesi Viyana’ya tıp eğitimine yollanmış diğe-
ri ise Müşir mertebesine ulaşmış kişilerdir. Bir mezun ise İstanbul Şeh-
remaneti Reisinin oğludur. Diğer taraftan bir kolağası veya Bekir Efendi 
de çocuğunun bu okula kayıd olmasını sağlayabilmiştir. Dolayısıyla 
Mahrec-i Aklam mektebi her sınıftan talebe cezbetmiş ve bu mekanda 
yetişen öğrenciler hem hocalarından hem de birbirlerinden etkilenerek 
devlet hizmetine girmişlerdir. Bir Hacı’nın oğlu kendisi de Hac farizesi-

35 Corinne Blake, Training Arab-Ottoman Bureaucrats: Syrian Graduates of the 
Mülkiye Mektebi, 1890-1920,  unpublished phd thesis, Princeton University, 
1991.
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ni yerine getirmiş ama aldığı güçlü eğitim sayesinde Osmanlı devletinin 
eğitim politikalarında söz sahibi olarak Takviye-yi Akaid hareketinde 
öncü olabilmiştir. Diğer taraftan Niş mutasarrıfın oğlu yine Balkanlarda 
mutasarrıflık görevlerini ifa etmiştir. Mahrec-i Aklam mezunları Doğu 
ile Batı arasındaki rekabeti izlemiş ve “muasır medeniyet” seviyesine 
ulaşmak konusuna kafa yormuşlardır.

19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu Avrupa’da meydana gelen eğitim re-
formlarını yakından takip ederek geleneksel medrese eğitiminin yanına 
“usul-u cedid” yöntemiyle yepyeni kurumlar tesis etmiştir. Fransızca baş-
ta olmak üzere yabancı dil bilgisinin yaygınlaşması, aynı zamanda Avru-
pa’ya seyahatin etmenin kolaylaşması ile yeni nesiller bilgi ve görgülerini 
hızla arttırmıştır. Devletin artan dış ilişkileri ve yazılı haberleşmenin 
önemi ile Osmanlı devletinin kalifiye eleman ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 
Mahrec-i Aklam onbeş yıl boyunca devlete tahminen 350 cıvarında per-
sonel yetiştirmiş ve daha sonra bu misyonu halen ile sürdürmekte olan 
Mekteb-i Mülkiye-yi Şahane’ye  (bugünkü adıyla Siyasal Bilgiler Fakül-
tesi) bırakmıştır. Bu makalede II. Mahmud’un 1824’de ilköğretimi mec-
buri kılmasından başlayan eğitim hamlesi çerçevesinde hizmet veren 
birçok kurumdan biri olan Mahrec-i Aklam mektebi kısaca değerlendi-
rilmiş ve bazı mezunları incelenerek kuruma ve döneme ışık tutulmaya 
çalışılmıştır. 
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ÖZET
Matbaaların yaygınlaştığı ve batı ile diplomatik ilişkilerin yo-
ğunlaştığı ondokuzuncu yüzyılda Osmanlı Devleti çağdaş devlet 
adamları yetiştirme çabasına girmiştir. Eğitimin her alanında ya-
tırımlar hızlanırken, 1859 yılında taşraya nitelikli memur yetiştir-
mek için Mekteb-i Mülkiye ve 1862 yılında merkez bürokrasisi-
ne eleman temini amacıyla Mahrec-i Aklam açılmıştır. 14 Aralık 
1863 tarihli tezkirede, rüşdiye mezunlarından yetenekli olanların 
devlet dairelerine alınırken hat, imlâ ve ifadede başarısız olmaları 
sebebiyle dairelerde mahçup duruma düşmelerinden dolayı bir 
yıl daha öğrenime devam etmeleri için Mahrec-i Aklâm’ın açıldı-
ğı, ancak bu bir yıllık eğitimin de yeterli olmadığının anlaşılma-
sı üzerine okulun üç sınıfa çıkarıldığı ifade edilmektedir. Onbeş 
sene içinde takriben 350 cıvarında mezun veren Mahrec-i Aklam, 
1877 yılında yeniden şekillendirilen Mekteb-i Mülkiye-i Şahane 
ile birleştirilmiştir. 

Mahrec-i Aklam’dan farklı özellikler taşıyan devlet adamları ye-
tişmiştir. Bu çalışmamızda Mahrec-i Aklam Mektebinin genel 
tarihi yanı sıra okulun altı adet mezununun bürokrasideki yük-
selmeleri incelenmiştir. En üst düzeye ulaşan ve Sadrazam olan 
İbrahim Hakkı Paşa, Aşiret Mektebi ve daha sonra uzun yıllar 
Mekteb-i Mülkiye Müdürlüğünü yürüten Hacı Recai Efendi, 
Eğitimci ve yazar Ali Nazima, Sultan Reşat’ın Mabeyn-i Hüma-
yun Reisi Mehmet Tevfik Efendi,  Kırklareli Mutasarrıfı Mehmet 
Azmi ve Ergani Mutasarrıfı Ahmet Hasan. Bu araştırma ile Mah-
rec-i Aklam özelinde Osmanlı Devletinin çağdaşlaşma çabaları-
na ilginç ve canlı bir örnek ortaya çıkmaktadır. 
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MAHREC-I AKLAM SCHOOL (1862-1877)   
TRAINING OTTOMAN STATESMEN

ABSTRACT
In the nineteenth century Ottoman world went through drama-
tic changes. The written word gained significance, the printing 
presses became widespread around the Empire and diplomatic 
relations with the West intensified. To cope with the changing 
conditions, the Ottomans made a strong effort to produce a new 
breed of bureaucrats and statesmen. Investments in education 
in general increased significantly in this century, and two speci-
fic schools were inaugurated to train qualified bureaucrats : The 
Mekteb-i Mülkiye was founded in 1859  and aimed to generate 
provincial administrators, while the Mahrec-i Aklam followed in 
1862 to provide qualified staff for the central departments in the 
capital. The decree dated December 14, 1863 clearly states that 
the talented high school graduates who were recruited for gover-
nment services proved to be an embarrasment in terms of their 
writing, spelling and expression skills and therefore the Mahrec-i 
Aklam was established as a one year training program. However, 
it was noticed that this period was insufficient and the school was 
expanded  to apply a three year curriculum. Mahrec-i Aklam had 
around 350 graduates in its 15 years of existence and in 1877 this 
school was merged with the newly restructured Mekteb-i Mülki-
ye-i Şahane.

The graduates of Mahrec-i Aklam reflect the diversified spect-
rum of the Ottoman Empire. In this study we review the history 
of the school and at the same time examine the careers of six 
Mahrec-i Aklam graduates. The highest position was reached by 
Grand Vizier Ibrahim Hakkı Pasha, Hacı Recai Efendi was appo-
inted Director of the School of Tribes and later Director of the 
Mekteb-i Mülkiye, Ali Nizami was an important educator and 
author, Mehmet Tevfik Efendi became the Chief Officer of the 
Imperial Court of Sultan Reşat, while Mehmet Azmi and Ahmet 
Hasan served as governors. This research reflects the moderni-
zation efforts of the Ottoman Empire from the interesting and 
colorful perspective of the Mahrec-i Aklam School.
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Amerikan Misyoner Okullarında Yerli 
Öğretmen Yetiştirme Faaliyetleri  
(1840-1924)

Ayşe Aksu
Dr. Öğr. Üyesi, Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

GİRİŞ

Bilindiği gibi Osmanlı Devleti’nde eğitimin Batılılaşması öncelikle as-
keri alandaki okullarla gerçekleşmiştir. Ancak Sultan II. Mahmud döne-
minde Batılılaşma hareketleri genel eğitim alanına yayılmış, Sultan Ab-
dülmecid tahta çıktıktan sonra ilan edilen Tanzimat Fermanı ile artarak 
devam etmiştir. Bu gelişmelerle eş zamanlı olarak modern okullara uy-
gun öğretmenlerin yetiştirilmesi çalışmalarına da başlanmıştır. Mekâti-
b-i Umûmiye Nâzırı Kemal Efendi’nin gayretleriyle ilk Darülmuallimin 
(erkek öğretmen okulu) 1848 yılında İstanbul-Fatih’te açılmıştır. Bunu 
1868’de Darülmuallim-i Sıbyan, 1870’de Darülmuallimat (kız öğretmen 
okulu), 1874’te Darülmuallimin-i Kebir, 1891’de ise Darülmuallimin-i Âli-
ye izlemiştir. Bunlarla ilgili nizamnameler hazırlanmış, numune mek-
tepleri açılarak adayların pratik yapmaları sağlanmıştır.1 O dönemde 
öğretmen yetiştirme faaliyetleri aynı zamanda Amerikan misyoner okul-
larında da yürütülmüştür. 

American Board adlı misyonerlik teşkilatının 1819’dan itibaren Osman-
lı coğrafyasına gönderdiği misyonerlerin ilk faaliyetleri arasında kilise 
kurma ön planda yer almıştır. Bunun yanı sıra dinî telkinlerini halka 

1 Mustafa Şanal-Eray Alaca, “Tanzimat’tan Günümüze Öğretmen Yetiştirme”, 
Kronolojik ve Tematik Türk Eğitim Tarihi, İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık, 2018, 
s. 285-295. Osmanlı Devleti’nin açtığı öğretmen okulları hakkında geniş bil-
gi için bkz. Yahya Akyüz, “Darülmuallimîn’in İlk Nizamnamesi (1851), Öne-
mi ve Ahmet Cevdet Paşa”, Millî Eğitim Dergisi, 1990, S. 95, s. 3-20; Yahya 
Akyüz, “Öğretmen Yetiştirme Tarihimizi Aydınlatan ve Bizi Düşündüren Bir 
Belge: Darülmuallimin Nizamnamesi”, Çağdaş Eğitim, 1990, c. 15, S. 161, s. 
4-8; Hamza Altın, II. Abdülhamid ve II. Meşrutiyet Devirlerinde Öğretmen 
Yetiştirme Meselesi, Ankara Üniversitesi SBE, Doktora tezi, 2009.
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doğrudan iletmişler, birkaç çocukla kendi evlerinde basit okullar (home 
school) ve Pazar okulları (Sunday school) açmışlardır. Kurdukları mat-
baalarda İncil ve dinî risale basımı da önemli faaliyet alanlarındandı. 
1840’lardan sonra ise bunlara ilaveten okullaşmaya ağırlık vererek özel-
likle şehir merkezlerinde ilahiyat okulu (seminary), teoloji okulu (theo-
logical school), ortaokul seviyesinde olup bu iki okula öğrenci hazırla-
yan yüksekokullar (high school) açmışlardır. Bunlara 1880’lerden sonra 
nispeten seküler sayılabilecek lise seviyesindeki kolejler eklenmiştir. 

Bu okul katmanlarında misyonerlerin bizzat öğretmenlik yaptıklarını ve 
misyonerlik faaliyetlerinin öne çıktığını vurgulamamız gerekmektedir. 
Osmanlı topraklarına gelişleri ile Robert Kolej’in açılışı (1868) arasını 
esas aldığımız zaman diliminde açtıkları okullar büyük ölçüde “din ve 
mezhep propagandasını” amaç edindiklerinden müfredatlarının büyük 
bölümünü din dersleri oluşturuyordu. Doğal olarak öğretici kadroları 
dışarıdan kimselere uygun değildi. Üstelik bu okullarda bir-iki taneyi 
geçmeyen yerli gençlere de rastlanmaktaydı. Onlar da bizzat misyonerle-
rin gözetiminde yetişmiş, eski kiliselerinden ayrılarak Protestan olmuş, 
diğer din ve mezhep mensuplarına örnek gösterilebilecek karakterde ve 
misyonerlere sadık kimselerdi. 

Bu modelin ilk örneklerini Bebek İlahiyat Okulu (1841-1862) ve İstan-
bul Kız İlahiyat Okulu’nda (1845-1862) görebiliriz. Bunların öğretmen 
kadrolarının tamamı misyonerlerden müteşekkildi. Ancak başarılı ve 
misyonerlerin dünya görüşünü benimsemiş bazı gençlerin de istihdam 
edildiği oluyordu. William Goodell, Harrison G. Dwight, Harriet M. Lo-
vell, Seraphina H. Everett, Maria A. West ve Sarah E. West İstanbul Kız 
İlahiyat’ın öğretmenleriydi. Misyoner ailelerinin yanında yetişen Arma-
veni adlı Ermeni genç kız öğretmen muavini olarak çalışıyordu. Bebek 
İlahiyat’ta kurucu müdür Cyrus Hamlin aynı zamanda öğretmendi. Ge-
orge W. Wood, Henry A. Homes, William G. Schauffler ve William Clark 
ise bu kadrodaki isimlerdi. Baron Krikor ve Baron Abraham adlı Erme-
ni gençler de öğretmenlik yapıyordu.2 Bebek’te öğrenim gören Ermeni 
gençlerinden bazıları mezuniyetleri sonrasında çeşitli Amerikan okul-
larında görevlendirildiler. Örneğin, Zenop İsrailyan Antep Yüksekoku-
lu’nda, Baron Avedis Bebek İlahiyat’ta, Alexan Bezciyan Antep İlahiyat 
Okulu’nda, Simon Haçaduryan İzmit’teki bir okulda, Baronig Mateos-
yan Tokat İlahiyat Okulu’nda öğretmenlik yaptılar.3   

2 Ayşe Aksu, Osmanlı Anadolusu’nda Amerikan Eğitim Faaliyetleri ve Osmanlı 
Toplumuna Etkileri, Marmara Üniversitesi SBE, Doktora tezi, 2010, s. 146-165.  

3 Ayşe Aksu, Robert Kolej’in İzinde: Türkiye’de Amerikan Misyonerliğinin Eğitim 
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1870’lerden sonra Amerikalı misyonerlerin propaganda hedeflerine bir 
de İmparatorluktaki her dinden ve mezhepten gençleri kucaklayarak 
onları ilerideki mesleklerine hazırlama hedefi de eklendi. Bu doğrultuda 
Amerikan kolejleri kuruldu ve bunlar diğer okullarından daha fazla bir 
ilgiye mazhar oldular. Durum bu noktaya geldikten sonra artık misyoner 
kimliğini arka plana atan, daha ziyade lise derslerinde uzman öğretmen-
lere ihtiyaç duyuldu. Kaldı ki değişen dünya şartlarının gereği olarak 
Avrupa ve Amerika’da da öğretmenlik mesleği zaten böyle bir dönüşüm 
geçirmekte ve olgunlaşmaktaydı. Hal böyle olunca yeni misyonerlerin 
uzmanlık alanları farklılaşmaya başlarken, öğretmenlik kadrolarında 
yerli gençlerin de istihdam edilmesi durumu ortaya çıktı. Bir başka de-
yişle, Amerikalı misyonerlerin yerli gençleri yetiştirerek kendilerine ait 
bütün görev ve sorumlulukları onlara devrettikleri “yerlileşme” safhası 
yeni model yerli öğretmen yetiştirme için de uygulanmaya başlandı.  

Bu dönemin misyoner-öğretmen tipi, Amerika’da bir ilahiyat okulunu 
bitirdikten sonra ilaveten herhangi bir üniversite bölümünden de me-
zun olmasıyla temayüz ediyordu. Bu şekilde yetişen misyonerlere birkaç 
örnek verilebilir. Flora A. Fensham (1866-1912) Amerikan Kız Koleji’nde 
müdirelik görevi sırasında sıla izinlerini Cornell ve Harvard üniversite-
lerinde öğrenimini ilerleterek geçirmiş, bir sömestr Cambridge Üniver-
sitesi’nde okumuştu. Bir yıl da İngiltere Edinburgh Üniversitesi’nde ve 
Oxford Mansfield Kolej’de öğrenim görmüştü.4 Tokat, Sivas, Yozgat ve 
İstanbul’da misyonerlik yapan Fayette Jewett (1824-1862) Vermont Üni-
versitesi mezunuydu. Ayrıca tıp eğitimi almıştı.5 Eski Zağra, Filibe, İstan-
bul, Manastır ve Samokov’da görev yapmış olan George D. Marsh (1844-
1913) Grinnell Kolej’den sonra Chicago İlahiyat Okulu’nu bitirmişti. 
Görevi sırasında Yale Üniversitesi’nden ilahiyat doktorası almıştı (1897).6 
Williams Kolej’in ardından New York Üniversitesi tıp fakültesinde öğre-
nim gören George C. Raynolds (1839-1920) Harput ve Van’da toplam kırk 
bir yıl görev yapmıştır.7 Otuz yıl Merzifon’da misyonerlik yapan Edward 
Riggs (1840-1913) Princeton Kolej ve Union İlahiyat Okulu’ndan mezun-

Stratejisi, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2017, s. 228, 211-212, 232, 215-216.  
4 Mrs. L. O. Lee, “Death of Miss Fensham”, The Orient, 6 Mart 1912, s. 1-2. 
5 “Jewett, Fayette”, The Encyclopedia of Missions, New York: Funk&Wagnalls, 

1904, s. 350.
6 J. W. Baird, “Rev. George D. Marsh”, The Orient, 17 Eylül 1913, Vol. 38, s. 1; Lyle 

D. Woodruff, “Forty One Years in Turkey”, The Missionary Herald, Kasım 1913, 
Vol. 109, s. 495; “Dr. George D. Marsh”, Life and Light for Woman, 1913, Vol. 43, 
s. 460. 

7 “Rev. George C. Raynolds”, The Orient, 24 Mart 1920, Vol. 17, s. 160-161.
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du.8 Frederick D. Shepard (1855-1915) da Cornell Üniversitesi’nde iki yıl 
okuduktan sonra Michigan Üniversitesi’nden tıp diploması almıştı. Eşi 
Fanny Andrews de aynı üniversitede tıp okumuştu.9 İstanbul Kız Kole-
ji müdiresi Mary M. Patrick (1850-1940) Türkiye’ye geldiğinde yalnızca 
Lyons Collegate Institute mezunuydu. Eğitimini ilerletti ve 1897’de Bern 
Üniversitesi’nde Almanca hazırladığı teziyle doktorasını tamamladı.10

Görüldüğü gibi bu misyoner tipolojilerinde kolej ve üniversite eğitimi 
beraber yer almış, pek çoğu “dünyevi” bir meslek edinmiştir. Bu dönem-
de yerli gençlerin pedagoji eğitimi için iki yol takip edilmiştir. Birincisi, 
mevcut okullarda “öğretmenlik sınıfları” açarak mesleğe yatkın başa-
rılı gençleri eğitmekti. Bu bağlamda 1859’da kurulan Maraş Kız Okulu 
müfredatının orta kısmındaki öğretmen sınıfını örnek verebiliriz. Bu-
rada öğrencilere öğretmen oldukları zaman neler yapacakları ve hangi 
dersleri nasıl okutacakları öğretiliyordu. Bir sonraki yıl da ilkokul sevi-
yesindeki okullarda verecekleri derslerin pratiği yaptırılıyordu.11 Benzer 
şekilde Bursa Kız Okulu’nun çatısı altında 1877 gibi erken bir tarihte bir 
öğretmen okulu bulunuyordu.12

İkincisi ise bu geçici ve lokal çözümlerin yanında kurumsal pedago-
jiye geçmeleridir. Nitekim misyonerler bu konuda adımlar atmakta 
gecikmemişlerdir.

Harput Erkek Öğretmen Okulu (1870-1878)

Merkezden uzak ve nüfusu az olan yörelere (dış istasyon) gönderilecek 
yerli erkek öğretmenleri yetiştirmek amacıyla 1870’te orta dereceli bir 
okul olarak kuruldu. Tamamen bir kolej müfredatına ulaşıncaya kadar 
adım adım gelişti. Daha sonra Fırat Koleji’nin bir bölümü haline geti-
rildi.13 Okulun öğretim dili Ermenice olmakla beraber klasik Ermenice, 

8 “Dr. Edward Riggs”, The Missionary Herald, Nisan 1913, Vol. 109, s. 170-171; “Re-
verend Edward Riggs”, Life and Light for Woman, Nisan 1913, Vol. 43, s. 146.

9 “An Appreciation Dr. Fred Douglas Shepard”, Life and Light for Woman, Mart 
1916, Vol. 46, s. 99-100.

10 Hester D. Jenkins, Robert Kolej’in Kızları, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2008, s. 
37 ve 65-66.

11 Mustafa Çabuk, Kahramanmaraş’ta Faaliyet Göstermiş Olan Misyoner Okul-
ları, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı, YL tezi, 
2008, s. 39.

12 “Education, Western Turkey Mission”, Annual Report of the ABCFM, 1877, s. 
24-25. 

13 Herman N. Barnum, “Sketch of Harpoot Station”, The Missionary Herald, Ni-
san 1892, Vol. 88, s. 145. Harput Öğretmen Okulu’nun 1870’te açıldığını Har-
put 1873 yılı raporu da doğrulamaktadır. Bkz. “Harpoot Station Report”, The 
Missionary Herald, Eylül 1874, Vol. 70, s. 276.  
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Türkçe, Farsça, Rumca ve İngilizce de öğretilmekteydi.14 Üç yılın ders 
müfredatı ise şu şekildeydi:

1874 Yılı Ermeni tarihi, aritmetik, geometri, cebir, astronomi, antik ve modern 
Ermenice, Osmanlıca, İngilizce, İncil, gramer, coğrafya, fizyoloji15

1875 Yılı Ermenice harfli Türkçe, Osmanlıca, İngilizce, eski ve modern Ermenice 
gramer, coğrafya, aritmetik, cebir, fizyoloji, astronomi, geometri, İncil16

1876 Yılı Aritmetik, cebir, geometri, muhasebe, coğrafya, gramer, tarih, ahlak 
felsefesi, fizyoloji ve astronomi, müzik, çizim17

Müfredata bakıldığında öğretim tekniklerine dair bir ders görülmemek-
tedir. Buradaki maksadın, bu gençleri ileride öğretecekleri konular hak-
kında malumat sahibi yapmak ve muhtemelen onların ahlak, dinî yaşan-
tı (takva) ve kişiliklerini Protestanlık ilkeleri bakımından şekillendirmek 
olduğu anlaşılmaktadır.

Müstakil bir binaya 1875’te kavuşan okul18 tedricen genişletilerek 1878 
yılında Fırat Koleji’nin erkek bölümü haline getirildi.19 Nitekim 1879’da 
bu kurumları gezen İngiliz seyyah Henry F. Tozer burasının “öğretmen 
okulu” ve “yüksekokul (kolej)” olarak iki ayrı bölümden müteşekkil ol-
duğunu dile getirmektedir. Müfredatı ise İncil, İngilizce, Türkçe, arit-
metik, cebir ve tarihten oluşuyordu.20 Muhtemelen Tozer henüz koleje 
dönüşme yolundaki bir okul manzarasıyla karşılaşmıştı.

Sivas Yatılı Öğretmen Okulu (1878-1918)

1878 yılında Dr. Henry T. Perry tarafından Sivas Yüksekokulu’nun en göz-
de öğrencilerini öğretmenlik mesleğine hazırlamak amacıyla kuruldu.21 
Başlangıçta 6 öğrencisi vardı ve ilk mezunlarını 1887’de verdi.22 Erkek ve 

14 Harutune Enfiyeciyan, “Normal School Salutations (Harput, 22 Aralık 1876)”, 
The Missionary Herald, Nisan 1877, Vol. 73, s. 107.   

15 Herman N. Barnum, “Education at Harpoot (12 Kasım 1874)”, The Missionary 
Herald, Şubat 1875, Vol. 71, s. 48.  

16 Herman N. Barnum, “Education at Harpoot (12 Kasım 1874)”, The Missionary 
Herald, Şubat 1875, Vol. 71, s. 49.  

17 Harutune Enfiyeciyan, “Normal School Salutations (Harput, 22 Aralık 1876)”, 
The Missionary Herald, Nisan 1877, Vol. 73, s. 107.    

18 “Eastern Turkey Education in Harpoot”, Annual Report of the ABCFM, 1875, s. 
32. 

19 Herman N. Barnum, “Harpoot”, The Missionary Herald, Temmuz 1906, Vol. 
102, s. 338; Edwin E, Bliss, “The Missions of the American Board in Asiatic 
Turkey (1831-1887)”, The Missionary Herald, Temmuz 1888, Vol. 84, s. 297.

20 Ayşegül Kuş, “The Activities of the American Board in Harput with the Ob-
servations of Traveller Henry Fanshawe Tozer: The Euphrates (Fırat) College”, 
History Studies, 2016, S. 4, s. 108. 

21 “Institutions of the Turkey Missions, Western Turkey”, Reports of the ABCFM, 
1911, s. 104. 

22 “Sivas Station”, Reports of Stations of the Mission of the ABCFM to Western 
Turkey Mission, 1903, s. 18-19.
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kız öğrenciler için iki ayrı okul olarak tasarlanmıştı. 1900 yılında erkek 
kısmının müdürlüğüne Ernest C. Partridge getirildi.23 1884’te öğretmen 
kadrosunda yer alan isimlerden biri Garabed Beşgötüryan’dı.24 

Açıldığında müfredatı ortaokul seviyesindeydi. Müdür Partridge’in giri-
şimleriyle kolej seviyesine çıkartıldı.25 Bunun neticesinde 1911’de Öğret-
men Koleji (Sivas Teachers’ College) olarak isimlendirildi.26 Söz konusu 
düzenlemeler, eğitim dersleri adı altında psikoloji, mantık, pedagoji, 
metot ve öğretmenlik uygulaması derslerinin konulmasıdır. Bunun yanı 
sıra Fransızca, tarih, fen, ekonomi ve İncil dersleri de okutuluyordu.27 
Araştırmacı Stone’a göre bu haliyle burası, “Osmanlı İmparatorluğu’n-
da American Board Misyonerlik Teşkilatı’nın desteklediği ve tamamıyla 
öğretmen yetiştirmeye hasredilmiş kolej seviyesindeki ilk programdı.”28 
Ertesi yılın kayıtlarında 12 öğretmenin görev yaptığı görülmektedir.29 
1914’te ilkokul, ortaokul, yüksekokul ve kolej şubeleriyle daha da gelişti-
rildi. O yıl kayıtlı öğrenci sayısı 502’ye ulaşmıştı.30 Kolej ilk mezunlarını 
1914’te verdi. Diploma alan 8 öğrenci müfredat boyunca öğretmenlik uy-
gulaması da yapmışlardı. Üçü halihazırda dış istasyonlarda öğretmenlik 
yapıyordu.31

Öğrencilerinin kendi halkı arasında çalışabilecek eğitimli “yerli öğret-
menler ve misyonerler” olarak görev alması beklenen kurumun ilk otuz 
yılında pek çok öğretmen, din adamı, doktor, hukukçu ve siyasi düşünce 
liderleri de yetişti. Ancak bu süre zarfında verdiği 150 mezundan yüzde 
75’i öğretmen oldu. Hatta New York’ta bile bu okulun mezunlarından 
bir grup yaşamaktaydı.32 1914’te şehrin dışında inşa edilen yeni binasına 
taşındı. Ancak Birinci Dünya Savaşı patlak verince kapatıldı.33 

23 Frank A. Stone, Sömürgeciliğin Hasat Mevsimi, İstanbul: Dergâh Yayınları, 
2011, s. 168.

24 Henry T. Perry, “Sivas and Out-Stations”, The Missionary Herald, Ocak 1885, 
Vol. 81, s. 28. 

25 Frank A. Stone, “Anatolia College and Sivas Teachers’ College: Armenian Edu-
cation in American Schools”, Armenian Sebastia/Sivas and Lesser Armenia, 
California: Mazda Publishers, 2004, s. 224. 

26 “Institutions of the Turkey Missions, Western Turkey”, Reports of the ABCFM, 
1911, s. 104. 

27 Özgür Yıldız, “Sivas Öğretmen Koleji”, Avrasya İncelemeleri Dergisi, 2012, S. 1, 
s. 150. 

28 Frank A. Stone, “Anatolia…”, s. 224.
29 Özgür Yıldız, s. 152. 
30 Frank A. Stone, “Anatolia…”, s. 224.
31 “Commencement in Sivas”, The Missionary Herald, Eylül 1914, Vol. 110, s. 405.  
32 Gordon Severance-Diana Severance, Against the Gates of Hell: The Life and 

Times of Henry Perry a Christian Missionary in a Moslem World, Wipf&Stock, 
2012, s. 312 ve 320.

33 Frank A. Stone, Sömürgeciliğin…, s. 168.
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Yurtdışına Pedagoji Eğitimine Gönderilen Yerli Gençlerden 
Bazıları

Amerikalı misyonerler başarılı gördükleri ve gelecek vadeden yerli genç-
lerden pek çoğunu ülkelerine veya bir Avrupa ülkesine yollayarak çeşitli 
alanlarda yükseköğretim görmelerini sağlıyorlardı. Bunlardan bir kısmı 
da ise eğitim bilimleri alanında ilerlemeleri için gönderildi. Bu araştırma 
çerçevesinde yurt dışına pedagoji ve psikoloji okumaya giden mezunlar-
dan birkaçı şunlardır:   

Hampartsoum Efendi Biletçiyan: Cenova Üniversitesi’nde iki yıl öğ-
renim gördü. Fransızca ve pedagoji alanında uzmanlaştı. Amerika’da 
yaşıyordu, ancak 1913’te Sivas Öğretmen Okulu’nun kolej haline getiril-
mesiyle görevlendirilince memleketine döndü.34 

Roupen Efendi Rakoubian: Columbia Üniversitesi Öğretmen Kole-
ji’nde üç yıl öğrenim gördükten sonra 1911’de master diploması aldı. Aynı 
kurumda daha ileri pedagoji çalışmalarını sürdürdü.35 Ertesi sene Sivas’a 
geri dönerek mesleğine başladı.36

Recepyan: Sivas Öğretmen Okulu’nu bitirdikten sonra New York Öğ-
retmen Koleji’nde üç yıl yüksek lisans yaptı. Amerika’daki Ermenilerin 
eğitimlerine ciddi katkılarda bulundu. New York’ta çıkan haftalık Erme-
nice The Gotchnag dergisinde editör yardımcılığını yürüttü. Kolombi-
ya’da ilkokul eğitimi alanında uzmanlaştı. 1913’te memleketine döndü.37 

Gadarine Haronyan: Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nden 1912’de 
mezun oldu ve New York Öğretmen Koleji’nde yüksek lisans yaptı.38

Jesse S. Mateosyan: Antepli olan bu kişi Bridgewater Normal School’da 
pedagoji ve psikoloji eğitimi alarak 1903’te mezun oldu. Daha sonra aynı 
konularda Yale Üniversitesi’nde öğrenimine devam ederek master dip-
loması aldı. Antep’teki Orta Türkiye Koleji’ne geri döndü ve öğretmen 
yetiştirilmesine yardım etti. İngilizce, psikoloji ve pedagoji öğretmenliği 
yaptı. 1917’de öldü.39 

Şüphesiz bu listeye daha başkaları da eklenebilir. Ancak bu örneklem 
bile misyonerlerin sahaya ne kadar önem verdiklerini göstermeye kafidir.  

34 “Enlargement at Sivas”, The Missionary Herald, Ocak 1913, Vol. 109, s. 30.   
35 Ernest C. Partridge, “The Sivas Normal School”, The Orient, 24 Ocak 1912, Vol. 3, s. 4.  
36 “Empire News”, The Orient, 1912, Vol. 3, s. 8. 
37 “Enlargement at Sivas”, The Missionary Herald, Ocak 1913, Vol. 109, s. 30.   
38 American College for Girls Reports for the Year 1911-1912, s. 63-86.
39 Arthur C. Boyden, History of Bridgewater Normal School, Massachusetts 1933, 

s. 94; Kevork A. Sarafian, A Briefer History of Aintab, Boston: Union of the 
Armenians of Aintab, 1957, s. 75.   
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SONUÇ

Osmanlı dönemi öğretmen yetiştirme faaliyetleri çerçevesinde devletin 
resmi kurumları dışında gayrimüslim unsurların ve misyonerlerin de 
kendi bünyelerinde faaliyetleri söz konusudur. Bu çeşitlilik içerisinde 
Amerikalı misyonerlerin, ev okullarından kolejlere kadar bütün okullar 
silsilesinde farklı dönemlerde farklı metotlarla yerli öğretmen yetiştir-
dikleri görülmektedir.   

Amerikalı misyonerlerin bu alandaki faaliyetleri tarihi akış içerisinde 
üç katmandan oluşmuştur. Birincisi, yerleşme dönemindeki “misyo-
ner-eğitimci” profilidir. Bunların tamamı Amerika’da ve kısmen Avrupa 
ülkelerinde yetişmiş, üniversite mezunu ve dinî propaganda yapmakla 
görevli kişilerdir. İkinci katman, 1870’lerde kurulan kolejlerle birlikte 
değişen eğitim amaçları doğrultusunda artan öğretmen ihtiyacını karşı-
lamak adına bir taraftan mevcut okullarda öğretmenlik sınıflarının açıl-
ması diğer taraftan da Harput ve Sivas’ta müstakil öğretmen okullarının 
kurulmasıdır. Bu da üçüncü katmanı oluşturmaktadır.   

Zamanla pedagoji biliminin Avrupa ve Amerika’da başlı başına bir dal 
olarak gelişmesine paralel olarak ülkemizdeki Amerikan okullarında 
da pedagoji eğitimi için özel şubeler açılmış, alan dersleri çeşitlendiril-
miştir. Bununla yetinilmeyerek yurtdışına pedagoji eğitimi için öğrenci 
gönderilmiş, bu öğrenciler geri dönüşlerinde Amerikan okullarının kad-
rolarında istihdam edilmişlerdir. 

Sonuç olarak, Osmanlı döneminde Amerikan okullarının öğretmen ye-
tiştirme programları yoğun bir şekilde uygulanmıştır. Gerek Osmanlı 
gerekse Cumhuriyet döneminde bu okullarla resmi kurumların etkile-
şimi de söz konusudur ve ayrı bir araştırmayı icap ettirmektedir. Elbette 
konunun yabancı okullar başlığında daha detaylı olarak ortaya konması 
Fransız, Alman ve İtalyan okullarındaki muadillerinin de geniş ölçekte 
çalışılmasıyla mümkün olacaktır. 
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ÖZET
Türk eğitim sisteminin modernleşme süreciyle birlikte öğret-
menlik mesleği de müstakil bir branş olarak yeni bir ivme kazan-
mış, bu doğrultuda öğretmen yetiştirme faaliyetleri kurumsal bir 
çatı altında toplanmaya başlamıştır. Bu sürecin Osmanlı döne-
mine denk gelen kısmında açılan modern mekteplere öğretmen 
yetiştirme çalışmaları sadece devlet eliyle ve yine sadece Müslü-
man eğitim kurumlarıyla sınırlı kalmamıştır. Bilindiği gibi Os-
manlı hakimiyetinde yaşayan farklı dinlere mensup milletlerin 
(Gregoryen Ermeni, Ortodoks Rum, Yahudi, Süryani) asırlardır 
değişik tür ve ölçekte geleneksel öğretim kurumları mevcuttu. 
19. yüzyıldan itibaren bunlara modern mektepler de eklenmiş-
tir. Günümüzde “ekalliyet/azınlık okulu” başlığı altında yer alan 
bu kurumlar ihtiyaç duydukları öğretmenleri kendi okullarında 
yetiştirmişlerdir. 

Öte yandan dinî propaganda yapmak üzere Osmanlı toprakları-
na gelen Katolik ve Protestan misyonerler de ihtiyaçları ölçeğin-
de, bugün “ecnebi/yabancı okul” diye adlandırdığımız okullar 
kurmuşlardır. Osmanlı coğrafyasında 19. yüzyıl başlarından iti-
baren faaliyetlerine başlayan Amerikalı misyonerler de açtıkları 
okullara yerli öğretmen yetiştirmek amacıyla bazı çalışmalar 
yapmışlar, ayrıca müstakil öğretmen okulları kurmuşlardır. 

Bu makalede Amerikalı misyonerlerin yerli öğretmen yetiştirme 
etkinlikleri, pedagoji dersleri ve müstakil öğretmen okulları in-
celenmiştir. Böylelikle ülkemizin öğretmen yetiştirme tarihine 
yabancıların bu sahadaki faaliyetlerini eklemlemeye çalışmak 
amaçlanmıştır. Çalışmada literatür taraması yapılmış ve kaynak 
olarak misyoner raporları ile hatıraları esas alınmakla birlikte ko-
nuyla ilgili diğer araştırmalardan da yararlanılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Osmanlı’da Amerikan okulları, Amerikan 
kolejleri, misyonerlik faaliyetleri, Sivas Amerikan Öğretmen 
Okulu, Harput Amerikan Öğretmen Okulu. 
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NATIVE TEACHER TRAINING ACTIVITIES AT THE 
AMERICAN MISSIONARY SCHOOLS (1840-1924)

ABSTRACT
With the modernization process of the Turkish education system, 
the teaching profession has gained a new momentum as an inde-
pendent branch, and in this direction, teacher training activities 
have begun to gather under an institutional roof. The efforts to 
train teachers for modern schools that were opened in the Otto-
man period were not limited to the state schools and again only 
Muslim educational institutions. As it is known, nations belon-
ging to different religions (Gregorian Armenian, Orthodox Greek, 
Jewish, Assyrian) living under Ottoman rule had traditional edu-
cation institutions of different types and scales for centuries. Since 
the 19th century, modern schools have also been added to these. 
These institutions, which are under the title of “minority school” 
today, trained the teachers they needed in their own schools.

On the other hand, Catholic and Protestant missionaries who 
came to the Ottoman lands to make religious propaganda also 
established schools that we today call “foreign schools”. American 
missionaries, who started their activities in the Ottoman geograp-
hy from the beginning of the 19th century, carried out some efforts 
in order to train local teachers for the schools they opened, and 
also established independent teacher schools.

In this article, native teacher training activities of American mis-
sionaries, pedagogy lessons and seperate teacher training schools 
were examined. Thus, it is aimed to add the activities of foreigners 
in this field to the history of teacher training in our country. A lite-
rature review has been made in this article, and although the mis-
sionary reports and memories were taken as a main sources, other 
researches on the subject were also used.

Key words: American schools in the Ottoman Empire, American 
colleges, missionary activities, Sivas American Teachers’ School, 
Harput American Teachers’ School.
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Mekteb-i Sultanî Müfredatındaki  
Ulûm-ı Diniye Derslerinin Niteliği

Hasan Sabri Çeliktaş
Dr. Öğr. Üyesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniv., İlahiyat Fak. Felsefe ve Din Bilimleri Böl.

Giriş

Yeni bir eğitim kurumu olarak 1868 yılında açılan Mekteb-i Sultanî’nin 
müfredat programında yer alan ulûm-ı diniye dersleri bu çalışmanın ko-
nusunu oluşturmaktadır. Mekteb-i Sultanî, Osmanlı eğitim tarihinde sivil 
orta eğitim seviyesinde ilk defa Müslüman öğrencilerle farklı din ve mille-
te mensup öğrencilerin bir arada öğrenim gördüğü; yine ilk defa yabancı 
bir devletle eğitim planlamasının ortaklaşa yapıldığı yeni bir kurumdur. 
Yeni okulun müfredat programı Fransızca verilen edebiyat, tarih, felse-
fe, psikoloji, ahlâk ve tabiî bilimler ile Osmanlıca-Arapça verilen ulûm-ı 
edebiye ve ulûm-ı diniye şeklinde iki ana esasa ayrılmıştır. Edebiyat, tarih, 
felsefe, psikoloji, ahlâk ve tabiî bilimler ile ulûm-ı edebiye derslerini bü-
tün öğrenciler ortak olarak görürken ulûm-ı diniye dersleri her milletin 
kendi dinine göre verilmektedir. Böylesi muhtelit öğrenci gurubuna sahip 
okulda Müslüman öğrencilere verilen ulûm-ı diniye dersleri bütün sınıf 
seviyelerinde yer almaktadır. Bu dersler temelde Kur’ân-ı Kerim, fıkıh, 
kelâm ve ahlâk gibi alanlardan oluşmaktadır. Söz konusu alanlar XIX. 
yüzyılda medrese müfredatını oluşturan önemli ilimlerdendir. Bu sebep-
le bahsi geçen ilimlerin medreseden farklı bir eğitim kurumunda öğreti-
me sunulması önem arz etmektedir. Bu ilimlerin dersini veren hocaların 
birçoğu müderris pâyeli ya da medrese tahsili görmüş hoca efendilerdir. 
Bu hocalar, medrese tahsili almış olmaları hasebiyle gerek ulûm-ı edebiye 
gerekse ulûm-ı diniye kapsamındaki derslerin içeriklerinde mevcut med-
rese müfredatını kullanmaları imkân dâhilindedir. Ayrıca medrese tahsili 
almış hocalar, Mekteb-i Sultanî’de hem ulûm-ı diniye derslerine hem de 
gayrimüslim öğrencilerin de sorumlu tutulduğu ulûm-ı edebiye ders-
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lerine girmektedirler. Yani ulûm-ı diniye hocaları hem Müslim hem de 
gayrimüslim öğrencilerle ders yapmaktadırlar. Müslüman öğrenciler de 
diğer bütün derslerde gayrimüslimlerle muhatap olmaktadırlar. Osmanlı 
eğitim tarihinde farklı bir görünüm arz eden böyle bir ortamda ulûm-ı 
diniye derslerinin nasıl bir içeriğe ve niteliğe sahip olduğu meselesi bu 
çalışmanın problemini oluşturmaktadır.

Bu bağlamda çalışmanın iddiası ise Mekteb-i Sultanî’de farklı dinlere 
mensup kişilerden müteşekkil öğrenci yapısı ve ders programı çeşitliliği 
gibi hususların etkisiyle ulûm-ı diniye derslerinin içeriğinin ve niteliği-
nin, konuları itibari ile farklılaşmış olduğudur.

Çalışmada tanımlanan problemin çözülmesine yönelik tarihî veri ana-
liz yöntemi esas alınmıştır. Bu çerçevede müfredat programları, tevzi-i 
mükâfat cetvelleri, ders kitapları ve arşiv belgeleri gibi birincil kaynak-
lardan hareketle Mekteb-i Sultanî’nin sahip olduğu müfredat programı 
çıkarılmıştır. Daha sonra bu programda yer alan ulûm-ı diniye derslerin-
de okutulan eserler belirlenerek bunlar arasından seçilen örnekler üze-
rinden içerik ve konu analizi yapılmış ve söz konusu derslerin niteliği 
tespit edilmeye çalışılmıştır.

Günümüzde Galatasaray Üniversitesi1 bünyesinde eğitim öğretim faali-
yetine devam eden Mekteb-i Sultanî’nin ilk kuruluş yılları ile 1327/1911’de 
yayımlanan ders programına kadarki zaman dilimi çalışmanın dönemsel 
sınırları olarak belirlenmiştir. Bu sınırlamaya sebep olarak 1327/1911’de 
hazırlanan müfredat içeriğinin, okulun önceki müfredatlarına oranla sa-
deleştirilmiş olması gösterilebilir. Bu zamana kadar olan müfredat prog-
ramlarında okulun ders içeriklerine bakıldığında konuların, 1327/1911 
ve sonrasında hazırlanan müfredat programlarına nispetle geniş tutul-
duğu görülmektedir. Örneğin 1316/1898 tarihli programda Fransızca 
verilen dersler arasında yer alan felsefeye ait açıklamada mantık, ahlâk 
ve psikoloji müstakil başlıkta ele alınarak konuları geniş tutulmuştur.2 
1327/1911’deki programda ise felsefe dersinin içeriğine ilişkin açıklamada 

1 14 Nisan 1992 yılında Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterand ile T.C. 8. Cum-
hurbaşkanı Turgut Özal arasında imzalanan protokolle ilkokul ve üniversite eği-
timini de kapsayan Galatasaray Eğitim Öğretim Kurumu (GEÖK) hayata geçiri-
lir. Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu, 6 Haziran 1994 tarih ve 21952 sayılı 
Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 3993 sayılı kanunla Galatasaray 
Üniversitesi'ne dönüşmüştür. Kurum üniversite statüsünü almasına rağmen, 
entegre eğitim-öğretim kurumu olma özelliğini korumuş ve Galatasaray Lisesi 
ile ona bağlı Ilkokul ve Rektörlüğe bağlı öğretim birimleri olarak tanımlanmıştır. 
Bkz. http://www.gsl.gsu.edu.tr/tr/tarihce/genel Erişim tarihi: 08.09.2019.

2 Lycée Impérial Ottoman de Galata Séraï Programme, “Mekteb-i Sultanî Ders 
Programıdır” içinde, Âlim Matbaası, Ahmed İhsan ve Şürekâsı, İstanbul, 1316 
(1898), Constaninople, 1898, s. 13-15.
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söz konusu alanlar yer almamaktadır.3 Aynı şekilde ulûm-ı diniye kapsa-
mındaki derslerin içeriklerinin de 1327/1911 öncesi ve sonrasında farklı-
laştığı müfredat programlarından görülmektedir.4

Mekteb-i Sultanî’de verilen ulûm-ı diniyeye ilişkin biri doktora tezi diğeri 
de makale olmak üzere iki çalışma bulunmaktadır.5 Her ikisi de aynı yaza-
ra ait olan çalışmalarda konu Robert Kolej’deki din eğitimi ile karşılaştır-
malı bir şekilde ele alınmıştır. Bu çalışmalarda Mekteb-i Sultanî’nin ders 
programındaki ulûm-ı diniyeye ilişkin derslere ve bunlara ait belli başlı 
kitap isimlerine işaret edilmiştir. Bunların yanında konuyla alakalı olarak 
öğrenci hatıralarından hareketle din dersi hocalarının tutumlarına yer 
verilmiş ve mektepteki öğrencilere yönelik ibadet ile ilgili uygulamalara 
dikkat çekilmiştir. Bu çalışmamızda ise Mekteb-i Sultanî’de verilen ulûm-ı 
diniyenin niteliği, seçilen ders kitabı içerikleri analiz edilerek tespit edil-
miştir. Bu yönüyle çalışmanın alana katkıda bulunması umulmaktadır.

1. Mekteb-i Sultanî’nin Kuruluşu 

Mekteb-i Sultanî, “Osmanlı Devleti’nin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde 
farklı dinlerden bütün tebaanın talim ve terbiyesi için Avrupa’daki ikinci 
derece mektepler raddesinde ulûm ve maârifi tahsil ettirmek”6 üzere 13 
Cemaziyelevvel 1285/20 Ağustos 1284/1 Eylül 1868 tarihinde Galatasa-
ray’da açılmıştır. Bu tarihte kurulmuş olmasına karşın okulun geçmişi 
daha eskiye götürülmektedir. Günümüzde Galatasaray Lisesi ismiyle 
eğitim öğretime devam eden Mekteb-i Sultanî, tarihte Enderûn’a ye-
tiştirilecek olan acemilerin hazırlık sarayı olarak bilinen Galata Sarayı 
binasını kullanmaktadır. Sultan II. Bayezid (1481-1512) döneminde inşâ 
edilen Galata Sarayı, bir takım fasılalarla birlikte günümüze kadar eğitim 
ve öğretimin yapıldığı bir mekân ola gelmiştir.7 Bu mekânı günümüzde 

3 “Mekteb-i Sultanî Ders Programı, Matbaa-i Âmire, İstanbul, 1327 (1911)” içinde 
Plan D’Etudes et Programmes du Lycée Impérial Ottoman de Galata-Séraï, 
Imprimerie Amiré, Constantinople, 1911, s. 46.

4 Karşılaştırınız: Mekteb-i Sultanî Ders Programıdır, Âlim Matbaası, İstanbul, 
1316 (1898), s. 6-18; Mekteb-i Sultanî Ders Programı, İstanbul, Matbaa-i Âmire, 
1327 (1911), s. 11-27.

5 Emine Kocamanoğlu, “Yabancı Okullarda Din Eğitimi, Robert Kolej-Mekteb-i 
Sultani (Galatasaray Lisesi) Örneği”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Danışman: 
Halis Ayhan, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Anabi-
lim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Bilim Dalı, İstanbul, 2003; Emine Keskiner, 
“Osmanlı Döneminde Robert Kolej ve Mekteb-i Sultanî (Galatasaray Lisesi)
deki Din Eğitimine Karşı1aştırmalı Bir Bakış”, Değerler Eğitimi Dergisi, 2003/2 
(5), 58-80.

6 Mekteb-i Sultanî Nizamnâmesi, Madde 1. Bkz. Takvim-i Vekâyi, 4 Muharrem 
1285/27 Nisan 1868, sayı 964, s. 1, sütun 2-4.

7 Mekteb-i Sultanî’nin geçmişteki Galata Sarayı ilen ilişkisine ilişkin bkz. Mek-
teb-i Sultanî’nin Ellinci Sene-i Devriye-i Tesisi Münasebetiyle Neşrolunmuşdur, 
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de kullanan Galatasaray Lisesi, Enderûn’un devamı olduğunu kurum 
tarihçesinde belirterek kuruluşunu 1481’e dayandırmaktadır.8 Enderûn, 
Osmanlı Devleti’nde XV. yüzyıl ortalarından itibaren medrese dışında, 
devlet tarafından belirli ölçütlerle seçilen kişilere çok yönlü eğitimin ve-
rildiği teşkilatlı bir müessese niteliği taşır. Saray hizmetlerinin yanı sıra 
mülkî ve askerî idarecilerin de yetiştirildiği Enderûn, Osmanlı merkez 
ve taşra bürokrasisine gerekli insan gücü kaynağını oluşturmak için XV. 
yüzyılda kurulan önemli bir eğitim müessesesidir.9 Galatasaray Mekteb-i 
Sultanî’si içerdiği bölümler, öğretim programları, terbiye metodu ve seç-
kinci eğitimi ile Enderûn’un devamı olarak yorumlanmaktadır.10 

Mekteb-i Sultanî’nin kuruluşunda, talebelerine okuldan mezun olduk-
tan sonra istihdam imkânı oluşturulması ön planda tutulmuştur. Kolay 
istihdam imkânı okulun cazibesini arttıran önemli etkenlerden birisi 
olmuştur. Mekteb-i Sultanî için hazırlanan nizamnâmenin beşinci mad-
desinde okulda tahsil edilecek ulûmun, öncelikle öğrencilerin mezuni-
yet sonrası her türlü hizmete elverişli olacak şekilde belirlendiği ifade 
edilmektedir.11 Ayrıca nizamnâmede okuldan mezun olup şehâdetnâme 
alanlara devlet hizmetinde öncelik verileceği belirtilmektedir.12 Bu du-
rumun Osmanlı tebaası nazarında okulun değerini arttıran bir husus 
olduğunu söyleyebiliriz. 

Mekteb-i Sultanî’nin önemli bir özelliği Müslim gayrimüslim bütün Os-
manlı tebaasına hitap etmesidir. Okulda Yahudi, Latin Katolik, Gregoryen 
Ermeni, Katolik Ermeni, Ortodoks, Musevi ve Müslüman gibi farklı din-
lerden; Bulgar, Ermeni, Rum, Yahudi, Latin ve Türk gibi farklı milletlerden 
öğrenciler bir arada öğrenim görmekteydi. Osmanlı Devleti’nde sivil an-

İstanbul, Matbaa-i Âmire, 1334/1918, s. 15-19.
8 http://www.gsl.gsu.edu.tr/tr/tarihce/genel Erişim tarihi: 06.09.2019.
9 Enderûn tarihi için bkz. Ülkü Akkutay, Enderûn Mektebi, Gazi Üniversitesi, 

Basın-Yayın Yüksekokulu Basımevi, Ankara, 1984; Mehmet İpşirli, "Ende-
run", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/enderun 
(08.08.2019).

10 Bkz. Erol Kömür, Osmanlı Devleti Enderun Mektebi’nde Eğitim Sistemi Ve 
Türk Eğitim Sistemine Etkileri, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
İşletme Yönetimi Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Bilim Dalı, Ya-
yımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof. Dr. Mehmet Fikret GEZGİN, 
İstanbul, 2010, s. 101-103.

11 Bkz. Takvim-i Vekâyi, 4 Muharrem 1285/27 Nisan 1868, sayı 964, s. 1, sütun 2-4; 
Mekteb-i Sultanî’nin Ellinci Sene-i Devriye-i Tesisi, s. 30-32. Bu iki eserde on bir 
madde olan nizamnâme şu eserlerde on madde olarak geçmektedir: İhsan 
Sungu, “Galatasaray Lisesinin Kuruluşu”, Belleten, Ankara, TTK, 1943, C. VII, 
sayı 28, s. 325; Adnan Şişman, Galatasaray Mekteb-i Sultânîsi’nin Kuruluş ve İlk 
Eğitim Yılları 1868-1871, İstanbul, Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1989, s. 53-56.

12 Mekteb-i Sultanî Nizamnâmesi, Madde 2. Bkz. Takvim-i Vekâyi, 4 Muharrem 
1285/27 Nisan 1868, sayı 964, s. 1, sütun 2-4; Mekteb-i Sultanî’nin Ellinci Sene-i 
Devriye-i Tesisi, s. 30-32. 
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lamda ilk defa teşekkül eden bu şekildeki muhtelit öğrenci yapısı günde-
me geldiğinde özellikle Katolikler ve Yahudiler tarafından böyle bir ortama 
itiraz edilmişti. Hatta bu itirazların boyutu, Katoliklerin lideri Papa’nın 
Mekteb-i Sultanî’ye Katolik talebelerin kayıt yaptırmasını yasaklamaya 
kadar ulaşmıştı. Daha sonra bu itirazlara sebep olan çekinceler okulun 
kurucuları tarafından giderildi.13 Böylelikle Mekteb-i Sultanî’nin öğrenci 
profili çok dinli, çok milletli, çok kültürlü bir yapıya bürünmüş oldu.

2. Mekteb-i Sultanî’de Müfredatın Teşekkülü ve Eğitim 
Öğretim

Mekteb-i Sultanî’nin nizamnâmesinde dikkat çekildiği üzere “…Os-
manlı Devleti’nin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde ulûm ve maârifi tahsil 
ettirmek”14 şeklindeki ifadenin aynı zamanda ders müfredatının oluş-
turulmasında da göz önünde tutulduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca nizam-
nâmenin ikinci maddesinde okuldan mezun olanların her türlü devlet 
hizmetinin yanında askerî, tıp ve mühendislik okullarına girmeye hak 
kazanacakları da belirtilerek söz konusu okullara alt yapı oluşturacak 
şekilde derslerin düzenlendiği anlaşılmaktadır. 

Bu çerçevede okulun eğitimi iki esas üzerine dayandırılmıştır. Bunlardan 
ilki Arapça, Farsça, Osmanlıca (Türkçe) dillerinin ve bu dillerle tahsil 
edilen derslerin öğretiminden oluşmaktadır. Giriş kısmında belirtildiği 
üzere bu derslere giren hocaların önemli bir kısmı müderris pâyelidir. 
Söz konusu derslere Müslim gayrimüslim tüm öğrenciler devam et-
mektedirler. Okulun Müslüman öğrencilerine Kur’ân-ı Kerim ve tecvit, 
ulûm-ı diniye, fıkıh ve akâid gibi dersler ayrıca verilmektedir. Gayrimüs-
lim öğrenciler de kendi dinlerinin eğitimini almaktadırlar.15

Okulun farklı din ve milletlerden tüm öğrencilerin muhatap olduğu Os-
manlıca, Arapça ve Farsça dersleri arasında kıraat, imlâ, inşâ, belâgat, 
tarih, mantık, ahlâk ve terbiye gibi önemli alanlar bulunmaktadır. Aşağı-
da yer alan Tablo 1’de Mekteb-i Sultanî’nin Osmanlıca ve Fransızca ders 
grupları ile derslerin hangi sınıf seviyelerinde verildiği görülmektedir.

13 Ayrıntılar için bkz. Mösyö De Salve, ‘Galatasaray Mekteb-i Sultanî’sinin Suret-i 
Tesisi Hakkında’, Mekteb-i Sultanî’nin Ellinci Sene-i Devriye-i Tesisi, s. 44-45; İh-
san Sungu, “Galatasaray Lisesinin Kuruluşu”, s. 330-331; Adnan Şişman, Gala-
tasaray Mekteb-i Sultânîsi’nin Kuruluş ve İlk Eğitim Yılları 1868-1871, s. 24-25; 
Adnan Şişman, “Galatasaray Mekteb-i Sultanîsi”, DİA, 1996, C. XIII, s. 324.

14 Mekteb-i Sultanî Nizamnâmesi, Madde 1. Bkz. Takvim-i Vekâyi, 4 Muharrem 
1285/27 Nisan 1868, sayı 964, s. 1, sütun 2-4.

15 Mekteb-i Sultanî’deki din eğitimi ile ilgili bkz. Emine Kocamanoğlu, “Yabancı 
Okullarda Din Eğitimi, Robert Kolej-Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi) Ör-
neği”, 2003.



146     Sahn-ı Semân’dan Darülfünûn’a

Tablo 1: Mekteb-i Sultanî Ders Programı

Osmanlıca Ders Grubu16 Fransızca Ders Grubu17

Sunûf-ı İbtidâiye Sunûf-ı İbtidâiye

1.Sene 2. Sene 3. Sene 1.Sene 2. Sene 3. Sene

Kırâat ve Yazı Kırâat ve İmlâ Kırâat, İmlâ ve 
Ezber

Fransızca Fransızca Fransızca

Hatt-ı Rika Hatt-ı Rika Sarf-ı Osmanî Hesap Hesap Hesap

Ulûm-ı Diniye Ulûm-ı Diniye Hatt-ı Rika Kaligrafi-Hat Kaligrafi-Hat Kaligrafi-Hat

Ulûm-ı Diniye

Sunûf-ı Tâliye Lise Dersleri

1. Sene 2. Sene 3. Sene 1. Sene 2. Sene 3. Sene

Kırâat-ı 
Türkiye, İmlâ 
ve Ezber

Kırâat, İmlâ ve 
Ezber

Kavâid-i 
Osmanî 

Fransızca Fransızca Fransızca

Sarf-ı 
Osmanî

Kavâid-i Lisan-ı 
Osmanî

İnşâ Aritmetik Aritmetik Matematik

Arabî Arabî Arabî Coğrafya Tarih Tarih

Hüsn-i Hat Farisî Farisî Dürûs-ı Eşya Coğrafya Coğrafya

Ulûm-ı Diniye Hüsn-i Hat Hüsn-i Hat Kaligrafi-Hat Dürûs-ı Eşya Dürûs-ı Eşya

Ulûm-ı Diniye Ulûm-ı Diniye Taklidi Çizim Kaligrafi-Hat Taklidi Çizim

Taklidi Çizim

Sunûf-ı Âliye

4. Sene 5. Sene 6. Sene 4. Sene 5. Sene 6. Sene

Fenn-i İnşâ 
ve Kitâbet

Belâgat-ı 
Osmaniye

Belâgat-ı 
Osmaniye, Meânî, 
Beyân, Bedî

Fransızca Fransızca Fransızca

Arabî Kitâbet-i 
Resmiye

Kitâbet-i 
Resmiye

Tarih Felsefe Felsefe

Farisî Tarih-i Osmanî Tarih-i İslâm Coğrafya Tarih Tarih

Tarih Tercüme Tercüme Matematik Coğrafya Coğrafya

Ahlâk ve 
Terbiye

Arabî Arabî Hesab Matematik Matematik

Ulûm-ı Diniye Farisî Farisî Fizik Fizik Fizik

Hüsn-i Hat İlm-i Ahlâk ve 
Mantık

Ulûm-ı Diniye Kimya Kimya Kimya

Ulûm-ı Diniye Hüsn-i Hat Doğrusal 
Çizim

Doğa Tarihi Doğa Tarihi

Hüsn-i Hat Taklidi Çizim Doğrusal 
Çizim

Hijyen 
(Temizlik)

Taklidi Çizim Doğrusal 
Çizim

Taklidi Çizim

16 Mekteb-i Sultanî Ders Programıdır, 1316 (1898), s. 5-18; Maârif-i Umumiye 
Nezâreti’ne Merbût bi’l-Cümle Mekâtibin Ders Cedvelleri, Asır Matbaası, İstan-
bul, 1320, s. 7-8.

17 Lycée Impérial Ottoman de Galata Séraï Programme, “Mekteb-i Sultanî Ders 
Programıdır,1316 (1898)” içinde, s. 5-8; Maârif-i Umumiye Nezâreti’ne Merbût 
bi’l-Cümle Mekâtibin Ders Cedvelleri, s. 9-10.
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Mekteb-i Sultanî için hazırlanan ders programında Osmanlıca, Arapça ve 
Farsça dillerinde tahsil edilen derslerde ne tür kaynakların okutulacağına 
ve nasıl bir öğretim yolu izleneceğine dair açıklamalara yer verilmektedir. 
Örneğin tarih dersinde, âlemin yaratılışı ile başlayıp Hz. Âdem’den Hz. 
İsa’ya kadar tüm peygamberlerin hayatının konu edinildiği peygamber-
ler tarihi; Ertuğrul Gazi’den III. Murad Han’a kadar padişahların devri, 
mülkî, askerî, sanayi ve maarif konularındaki düzenlemelerin yer aldığı 
Osmanlı tarihi konuları işlenmektedir.18 Kıraat-ı Türkiye ve Ezber dersin-
de de ahlâk, terbiye ve bazı faydalı kitaplar okutulmakta; kolay ve ibret 
alınacak parçalar ezberletilmektedir.19 İnşâ dersinde ise muhtasar fıkralar 
kaleme aldırılarak hüsn-i ahlâka, terbiyeye ve tarihe dair seçilmiş parçalar 
okutulup ezberletilmektedir. Bu şekliyle dersin hocası okunan ve ezberle-
nen parçaları layıkıyla anlatmaktadır.20 

Okulun eğitiminin dayandığı ikinci esas ise Fransızca öğretimi ve Fransız-
ca işlenecek olan matematik, hikmet (fizik), hendese, kimya, tarih, coğ-
rafya, doğa tarihi, felsefe ve edebiyat gibi derslerdir. Bu derslerin hocaları-
nın büyük çoğunluğu yabancı ve yerli gayrimüslimlerden oluşmaktadır.21 
Bu derslerin konuları da özellikle XIX. yüzyılda Batı zihniyeti çerçevesinde 
şekillenen pozitif bilimin verilerine dayanmaktadır. Örneğin doğa tarihi 
dersinde insanın, insan ırklarının, ana organların her birinin hayvan se-
rileri boyunca evrimi gibi konular yer almaktadır.22 Felsefe başlığı altında 
ele alınan ahlâk ile ilgili meseleler arasında da ahlâkî hukuk, evrensellik, 
zorunluluk, yükümlülük, ahlâkî hukukun formülü, insanın kendisine dü-
şen görevleri, bireysel ahlâk ve sosyal ahlâk gibi konular bulunmaktadır.23

Konularından örnekler verilen bu derslerin içeriklerine bakıldığında 
Osmanlıca, Arapça ve Farsça işlenen konulara muhatap olan okuldaki 
gayrimüslim tebaanın İslâm ve Osmanlı kültürü ile yetiştirilme politi-
kasının devlet tarafından yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Bu açıdan bakıl-
dığında Mekteb-i Sultanî’nin, Fransız İhtilali’nin etkisi ile uluslaşmanın 
çok hızlı şekilde yaşandığı bir dönemde devletteki gayrimüslim tebaanın 
yeni yetişen neslini bir arada tutmaya vesile olması bakımından Osmanlı 
ve İslâm kültürü ile tanışması noktasında önemli bir vazife gördüğünü 

18 Mekteb-i Sultanî Ders Programıdır, 1316 (1898), s. 13-14.
19 Mekteb-i Sultanî Ders Programıdır, 1316 (1898), s. 7.
20 Mekteb-i Sultanî Ders Programıdır, 1316 (1898), s. 13.
21 Okulun hocalarının isimlerine mükâfat cetvellerinden ulaşmak mümkündür. 

Örneğin bkz. Mekteb-i Sultanî Tevzi-i Mükâfat Cetvelidir, y.y., 1292/1875, s. 14-22.
22 Lycée Impérial Ottoman de Galata Séraï Programme, “Mekteb-i Sultanî Ders 

Programıdır, 1316 (1898)” içinde, s. 53.
23 Lycée Impérial Ottoman de Galata Séraï Programme, s. 14-15.
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ileri sürebiliriz. Aynı şekilde Fransızca verilen ders içeriklerinden de an-
laşıldığı kadarıyla okulun tüm öğrencilerinin Batı biliminin o günkü ve-
rilerinden haberdar edilmesi söz konusu olmaktadır.

Mekteb-i Sultanî’de eğitim öğretim, İbtidâî Sınıflar ve asıl kabul edilen 
Mekteb-i Sultanî Sınıfları şeklinde iki kısım üzerine düzenlenmiştir. Üç 
sınıftan oluşan ibtidâî kısmında küçük çocuklara Türkçe ve Fransızca-
nın temelleri verilmektedir. Müslüman çocuklara mahsusen de Kur’ân-ı 
Kerim cüzleri ve ilmihâl öğretilmektedir. Mekteb-i Sultanî’nin ikinci kıs-
mında altı sınıf seviyesi bulunmaktadır. Bu kısımda ikinci derece progra-
mına uygun bir şekilde ulûm ve fünûn okutturulmaktadır. Türkçe, Arap-
ça, Farsça ve Fransızca bütün öğrencilere mecburidir. Seçmeli olarak da 
Rumca, Ermenice, İngilizce, Almanca ve Latince dilleri verilmektedir. 
Mektepte öğretim Edebiyat ve Fen olarak ikiye ayrılmaktadır. Edebiyat 
şubesinde belâgat-ı Osmaniye, Arapça, Farsça, Fransızca, hikmet, ta-
rih, coğrafya; fen (ulûm) şubesinde ise riyaziyat ve tabiiyyat gibi dersler 
bulunmaktadır.24

Türkçe tedrisat ile Fransızca tedrisat birleşik olmayıp her iki kısmın tah-
silini bir arada tamamlayanlara “Ulûm ve Fünûn Şehâdetnâmesi” veril-
mektedir. Bu şehâdetnâme, Fransa’nın bakaloryasına denk olup Avrupa 
üniversitelerinde (dârulfünûnlarında) geçerli olmaktadır. Son sınıf ta-
lebesi, sadece bir kısmın derslerinden geçerse ona şehâdetnâme yerine 
“ehliyetnâme” verilmektedir. Ehliyetnâme alanlar, şehâdetnâme alanla-
rın haklarına sahip değildir.25 

3. Mekteb-i Sultanî’de Verilen Eğitim ile Medrese Eğitim 
Anlayışı İlişkisi

Osmanlı Devleti’nin sağlam esaslara dayanan bir eğitim geleneği bulun-
maktadır. Eğitim geleneği içinde tekkeler, mektepler, saray okulları ve 
medreseler gibi önemli kurumlar öne çıkmaktadır. Her biri döneminde 
çok önemli vazifeler icra ederek devletin eğitim anlayışını nesiller boyu 
ileriye taşımıştır. Mekteb-i Sultanî’nin açıldığı dönemde de sözü edilen 
kurumlardan medreseler eğitim anlayışlarıyla birlikte hayatiyetine de-
vam etmektedir. Dolayısıyla Mekteb-i Sultanî’nin bu kurumlar ile eğitim 
öğretim noktasında bir takım ilişkisinin olması kaçınılmazdır. Tespit 
edebildiğimiz kadarıyla her iki yapıda verilen eğitimin ilişkisini şu nok-
talarda toplamak mümkündür.

24 Mekteb-i Sultanî Ders Programıdır, 1316 (1898), s. 3-4.
25 Mekteb-i Sultanî Ders Programıdır, 1316 (1898), s. 4.
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Öncelikli olarak ders müfredatı noktasındaki ilişkiye dikkat çekmek ge-
rekmektedir. Medrese eğitim anlayışında tahsil edilen ilimler en temel-
de mukaddemât-ı ulûm da denilen âlet ilimleri ve âlî ilimler şeklinde 
iki ana gruba taksim edilmektedir. Âlet ilimlerinin tahsili ile talebenin 
zihni âlî ilimlerin tahsilini mümkün kılacak hale gelmektedir. Âlet ilim-
leri kapsamında temelde ulûm-ı Arabiye (lügaviye) ve ulûm-ı edebiye, 
mantık, hikmet ve usul ilimleri tahsil edilmektedir. Bunların yanında 
fıkıh ve akâid ile hesap ve hendesenin başlangıç seviyesindeki metinleri 
okutulmaktadır.26 Bu ilimlerin tahsili ile öğrenci zihninin ilmî teşekkülü 
sağlanmaya çalışılmaktadır. Zihnin ilmî teşekkülü bir meseleyi anlayabi-
lecek, anlamlandırabilecek ve yeniden yorumlayabilecek ilmî bir zemine 
işaret etmektedir. Âlet ilimleri ile sağlanan bu zemin üzerine de âlî ilim-
ler inşa edilmektedir. 

Medrese eğitim anlayışındaki bu kurgunun bir benzerinin Mekteb-i 
Sultanî’nin müfredat programında da dikkate alındığını söylemek müm-
kündür. Tablo 2’de verilen toplu derslerin listesine bakıldığında sözü 
edilen müfredat kurgusunun temelde esas alındığı görülmektedir. Ders 
müfredatındaki akâid ve temel fıkhî meselelerin yer aldığı ulûm-ı dini-
ye dersi ile birlikte verilen ulûm-ı Arabiye, Farsça, Osmanlıca, edebiyat, 
mantık, hesap gibi derslerin medresedeki âlet ilimlerine karşılık geldiği-
ni ileri sürebiliriz. 

26 Medrese eğitim anlayışında okutulan âlet ve âlî ilimleri ile bunlara ait kitapla-
ra ilişkin bilgi için bkz. XVIII. Asrın Ortalarına Kadar Türkiye’de İlim ve İlmiyeye 
Dâir Bir Eser: Kevâkib-i Seb’a Risalesi, Metni yeni harflere ve ekinde Fransızca 
metinleri Türkçeye çev.: Nasuhi Ünal Karaarslan, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 
2015, s. 72-80.
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Tablo 2: Mekteb-i Sultanî’de Osmanlıca-Fransızca Verilen Ders Grupları27 

Âlet İlimleri Grubu Osmanlıca-Arapça Ders Grubu Fransızca Ders Grubu

Ulûm-ı Lügaviye ve 
Ulûm-ı Edebiye

Kırâat, İmlâ ve Ezber Fransızca
Hatt-ı Rika Kaligrafi-Hat
Sarf-ı Osmanî Coğrafya
Kavâid-i Osmanî Tarih
Fenn-i İnşâ ve Kitâbet
Belâgat-ı Osmaniye-Meânî-
Beyân-Bedî
Arabî
Farisî
Hüsn-i Hat
Kitâbet-i Resmiye
Tercüme
Tarih-i Osmanî

Ulûm-ı Diniye 
(Akâid ve Temel 
Fıkıh)

Fıkıh (Gayrimüslim öğrenciler 
kendi dinlerinin öğretimini 
yapacaklar)Akâid

Tarih-i Enbiyâ
Tarih-i İslâm
Ahlâk ve Terbiye

Mantık ve Hikmet İlm-i Ahlâk ve Mantık Felsefe

Hesap
Aritmetik
Matematik
Hesab
Fizik
Kimya
Doğa Tarihi
Taklidi Çizim
Doğrusal Çizim
Taklidi Çizim
Hijyen (Temizlik)

Mekteb-i Sultanî’nin ilk dönem müdürlerinden Sava Paşa, söz konusu 
müfredat kurgusunun özellikle ulûm-ı edebiye kapsamındaki derslerine 
okulun bünyesinde 1874’te açılan Dârulfünûn-ı Sultanî’deki âlî kısım için 
dikkat çekmektedir. Sava Paşa konuyu şu şekilde ifade etmektedir:

27 Lycée Impérial Ottoman de Galata Séraï Programme, s. 5-8.
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“İlm-i Hukuk ve Turuk ve Meâbir mekteplerine devam eden talebe, Me-
dâris-i İlmiye-i Osmaniye’nin şerefli zamanlarında ve el’ân Avrupa dâ-
rulfünûnlarında olduğu gibi mekâtib-i mezkûrenin derslerinden mâadâ 
birinci ve ikinci senede Edebiyat Mektebi’nin derslerine dahi devam et-
meye mecbur olduklarından…”28 

Dârulfünûn-ı Sultanî’nin üç şubesinden biri olan Edebiyat Mektebi’n-
de verilen dersler, Sava Paşa’nın da işaret ettiği gibi çoğunlukla medrese 
müfredatındaki âlet ilimlerine tekâbül etmektedir. Mekteb-i Sultanî’nin 
müfredatında âlet ilimleri kapsamındaki ilimlerin mühim bir kısmına 
yer verilmiştir.

Eğitim ilişkisinin ikinci noktasında ders kitapları bulunmaktadır. Mek-
teb-i Sultanî’de bazı derslerde okutulan kitaplardan bir kısmı medrese 
müfredatında yer alan eserlerden müteşekkildir. Örneğin Sunûf-ı Âli-
ye’nin beşinci senesinde “İlm-i Ahlâk ve Mantık” adı altında bir ders 
verilmektedir. Bu derste Vesîletü’l-Îkân29 isimli eserin okunacağı bildi-
rilmektedir.30 Bu eser, İslâm eğitim tarihimizin önemli bir ilmî telif türü 
olan şerh yazım geleneğindeki gibi şerh edilerek öğretime sunulmuştur. 
Vesîletü’l-Îkân, medreselerde de yaygın bir şekilde okutulan Abdurrah-
man el-Ahdarî’nin (ö. 983/1575-76) es-Süllemü’l-Mürevnak fî İlmi’l-Man-
tık isimli manzum eserine Mekteb-i Sultanî’nin ahlâk, akâid, edebiyat 
ve mantık muallimi Rıfat Efendi’nin yazdığı şerhtir. Süllem isimli eser 
ise mantık alanında medrese müfredatının temel başlangıç eserlerinden 
Esîrüddin el-Ebherî’ye (ö. 663/1265 [?]) ait İsâgûcî31 adlı kitabın manzum 
şeklidir. Süllem’in yaygın bir şöhrete sahip bulunduğu ve Osmanlı med-
reselerinde ders kitabı olarak da okutulduğu bilinmektedir.32 

Bu meseleye ilişkin bir başka örnek de yine medrese müfredatının mü-
him eserlerinden olan Necmeddin en-Nesefî’nin (ö. 537/1142) akâid risâ-
lesine Sa‘deddin et-Teftâzânî’nin (ö. 792/1390) yazdığı Şerh-i Akâid isim-
li meşhur eserin Mekteb-i Sultanî altıncı sınıfta okutulmasıdır. Bu eser 
medrese eğitim anlayışında iktisâd (orta) seviyede tedris edilmektedir.33

Eğitim ilişkisine dair üçüncü nokta Mekteb-i Sultanî’de müderris pâyeli 

28 Sava Paşa, “Mukaddime”, Mekâtib-i Âliye-i Fenniye yani Dârulfünûn-ı Sul-
tanî’nin Nizamnâme-i Dâhiliyesiyle Dürûs Cedvelidir, La Türkî Matbaası, 1293, 
s. 16-17.

29 Rıfat, Vesîletü’l-Îkân ve Mantık Tercümesi, Dersaâdet, 1317.
30 Mekteb-i Sultanî Ders Programıdır, 1316 (1898), s. 16.
31 Eser hakkında geniş bilgi için bkz. Abdulkuddüs Bingöl, "Îsâgūcî", TDV İslâm 

Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/isaguci (12.09.2019).
32 Eser ve yazarı hakkında bilgi için Bkz. M. Naci Bolay, "Ahdarî", TDV İslâm An-

siklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ahdari (12.09.2019).
33 Kevâkib-i Seb’a Risalesi, s. 76.
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hocaların ağırlıkta olmasıdır. Mekteb-i Sultanî’nin Osmanlıca, Arapça 
ve Farsça yapılan derslerin hocalarından önemli bir kısmı medreseden 
icâzetli müderris efendilerdir. Örneğin Akâid-i İslâm dersine giren ho-
calardan Osman Efendi’nin rütbesi müderris; Hüseyin Mahvî Efendi’nin 
rütbesi ise Mûsıla-i Süleymaniye’dir.34 Osman Efendi aynı zamanda Os-
manlıca (Türkçe) dersine de girmektedir.35 Hafız Refî’ Efendi’nin rütbesi 
de Mahreç’tir. 1318/1900’de Osmanlıca (Türkçe) dersine girdiği görülen 
Abdülvahab Efendi’nin rütbesi de Mahreç’tir. Bahsi geçen sene Arapça 
ve Akâid derslerine giren Hâşim Efendi de Kibâr-ı müderrisîndendir.36 
Akâid-i İslâmiyye dersine giren hocalardan Said Bey, tercüme ve kitâbet 
dersine; Zihni Efendi ve Hafız Refî’ Efendi Arapça dersine girmektedir-
ler.37 Örneklerini çoğaltmak mümkündür. 

Burada üzerinde durmak istediğimiz bir mesele de daha önce bahsi geç-
tiği üzere Mekteb-i Sultanî’deki müderris efendiler, sadece ulûm-ı diniye 
derslerine değil aynı zamanda Türkçe, kırâat, kitâbet ve inşâ gibi dersle-
re de girmektedirler. Bunun manası mektepte tahsil gören gayrimüslim 
talebelerin hepsi zikredilen derslerde müderris efendilerle muhatap ol-
maktadır. Yani bir taraftan bütün öğrenciler Fransızca işlenen dersler-
de yabancı hocalara muhatab olurken, bunların hâricindeki derslerde 
de gayrimüslim öğrenciler, bir kısmı müderris olan hocalardan dersler 
almaktadırlar.

Mekteb-i Sultanî eğitiminin medrese eğitimi ile ilişkisinin dördüncü 
noktası tahsil tarzı ile alakalıdır. Medrese eğitiminde tahsile yeni baş-
layan bir talebeye öncelikle iman telkin edilirdi. Daha sonra talebeye 
Kur’ân-ı Kerim öğretilir; okumada ilerlediğinde ise küçük bir lügat ez-
berlettirili ve kısa ibareler okutturulurdu. Lügati ve öğrenilecek konulara 
ait metinleri ezberlemenin yanında ibare okuma, öğretim yöntemi ola-
rak medrese eğitiminde etkin bir şekilde kullanılmıştır.38 Benzer şekilde 
Mekteb-i Sultanî’nin dersleri arasında hem Fransızca hem de Osmanlıca, 
Arapça ve Farsçada ezber ve ibare isimlerinde ayrı derslerin olduğu gö-

34 Salnâme-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye, 1300, 38. Defa, s. 187.
35 Salnâme-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye, 1305, 43. Defa, s. 234.
36 Salnâme-i Nezâret-i Maârif-i Umûmiyye, 1318, s. 703.
37 Mekteb-i Sultanî 1303 Sene-i Hicriyesi Tevzi-i Mükâfat Cedvelidir, Matbaa-i 

Ebuzziyâ, s. 12-16.
38 Saçaklızâde eş-Şeyh Muhammed b. Ebî Bekr el- Mer’aşî, Tertîbü’l-Ulûm, çeviri: 

Zekeriya Pak-M. Akif Özdoğan, Ukde, Kahramanmaraş, 2009, s. 238-239. Ay-
rıca XIX. Yüzyıldaki medrese müfredatına ilişkin bir raporda da derslere ilişkin 
bazı parçaların ezberlenmesinden bahsedilmiştir. Bkz. “İlmiye mensubundan 
14 kişinin medresede okutulan ilimlerin suret-i tedrisi hakkındaki raporudur.” 
Takvim-i Vekâyi, 15 Safer 1290/14 Nisan 1873, sayı 1570, s. 1-2.
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rülmektedir.39 Ayrıca Sunûf-ı Tâliye’nin ikinci senesindeki “İmlâ, Kırâat 
ve Ezber” dersinde, aile mektupları gibi ufak yazılar kaleme aldırılacağı 
ve lügat ezberlettirileceği ders programında hocalara bildirilmektedir.40 
Burada da yer alan metin ve lügat ezberleme ile ibare okumayı, medre-
se eğitim anlayışında olduğu gibi bir öğretim yöntemi ve tekniği olarak 
görebiliriz. Bu ezber ile ibare derslerinin varlığını medrese eğitim anlayı-
şındaki ders öğrenim yöntemleriyle ilişkilendirmek mümkündür. Böyle 
bir yöntemin Mekteb-i Sultanî’de de kullanılmış olduğu görülmektedir. 

Eğitim ilişkisindeki beşinci nokta öğretim yöntemi ile de ilgisi olduğu-
nu düşündüğümüz bir telif türü ile alakalıdır. Farklı manalar da yüklen-
mekle beraber ta’lîkât ismi verilen telif türü, İslâm eğitim tasavvurunda 
bir âlimin, ilgilendiği ilim alanındaki görüş ve düşüncelerinin notlar 
halinde toplandığı risâle veya kitaplar için kullanılır.41 Bu tür eserlerin, 
âlimin ders verirken kullanmak üzere tuttuğu kendisine ait notlar şek-
linde olabildiği ifade edilmektedir.42 Buna benzer şekilde Mekteb-i Sul-
tanî hocalarının bu tür bir uygulama ile eser telif ettiği görülmektedir. 
Örneğin Rıfat Efendi, akâid derslerinde talebelerine “esas-ı tevhide ve 
üss-i diyanete” dair okuttuğu kitaplardaki önemli meselelerin izahlarına 
ve delillerine dair yazdırdığı eserlerin bir köşede unutulup kalmama-
sı için “Delâilü’l-îkân fî Beyân-ı Kavâidi’l-îmân” ismiyle kitap halinde 
yayımladığını söylemektedir.43 Aynı şekilde Mehmet Zihni Efendi de 
akâid dersinde öğrencilerine ders anlatırken notlar tutturduğunu, hatta 
bu notlardan “Düstûru’l-Muvahhidîn” isimli bir eser kalem aldığı ifade 
edilmektedir.44

Bunlara ilave olarak altıncı bir hususa da işaret etmek gerekiyor ki bu eği-
tim öğretim uygulamasına ilişkindir. Mekteb-i Sultanî’nin ilk Müslüman 

39 Örneğin Rıfat Efendi, Nahv-i Türki, İbare ve Ezber derslerine girmektedir. Bkz. 
Mekteb-i Sultanî 1303 Sene-i Hicriyesi Tevzi-i Mükâfat Cedvelidir, s. 15; Aynı şe-
kilde Mösyö Perar da Edebiyat-ı Franseviye ve Ezber derslerine girmektedir. 
Bkz. a.e., s. 34; İdâdîlerin ders programında da Türkçeye ait lügat ve imlâ der-
sinde lügat ezberletilmesi ve bunun imlâ kuralına göre uygulatılması isten-
mektedir. Bkz. Mahmud Cevad İbnü’ş-Şeyh Nâfi, Maârif-i Umûmiyye Nezâreti 
Tarihçe-i Teşkilat ve İcraatı, Matbaa-i Âmire, 1338, s. 366-369.

40 Mekteb-i Sultanî Ders Programıdır, 1316 (1898), s. 10. 
41 İslâm telif geleneğinde bir metnin daha iyi anlaşılabilmesi için sayfa ke-

narlarına yazılan notlar, bir müellifin bazı görüş ve düşüncelerinin notlar 
halinde toplandığı eserlerin ortak adı. Bkz. Sedat Şensoy, “Ta’lîkât”, DİA, 
2010, C. XXXIX,  s. 508.

42 George Makdisi, Ortaçağ’da Yüksek Öğretim, İslâm Dünyası ve Hıristiyan Batı, 
Çeviren: Ali Hakan Çavuşoğlu-Hasan Tuncay Başoğlu, Klasik Yayınları, İstan-
bul, 2012, s. 182-183.

43 Rıfat, Delâilü’l-îkân fî Beyân-ı Kavâidi’l-îmân, Dersaâdet, 1316, s. 6.
44 Bkz. Mehmed Zihni, el-Hakâik mimmâ fi’l-Câmi’i’s-Sağîr ve’l-Meşârik min Ha-

disi Hayri’l-Halâik, 1310, C. I, s. 71, 3. dipnot.
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müdürü Ali Suavi, mektebin ders programları hakkında çıkan olumsuz 
haberler üzerine okulda uygulanan müfredat ile ilgili, başta öğrencilerin 
aileleri olmak üzere kamuyu bilgilendirdiği yazısında, hikmet-i tabiiy-
ye ve kimya derslerinin haftada ikişer kere okunacak ve ikişer defa da 
muallim-i sânîlerle müzakere ve iâde edileceğinden bahsetmektedir.45 
Muallim-i sânî uygulaması medreselerdeki muîdin yaptığı vazifeyi ger-
çekleştirmektedir. Medrese eğitim anlayışında muîd, talebelerle dersleri 
müderris efendiye vermeden önce müzâkere yapmaktadır. Muîdlerin sa-
dece müderrisin okuttuğu derslerin tekrarı ve müzakeresiyle değil aynı 
zamanda talebenin gözetimiyle de ilgilendikleri ifade edilmektedir.46

4. Mekteb-i Sultanî Müfredatındaki Ulûm-ı Diniye Dersleri

Mekteb-i Sultanî’de yer alan üç kademede toplam dokuz sınıfın tama-
mında ulûm-ı diniye dersi bulunmaktadır. Mekteb-i Sultanî söz konusu 
olduğunda “ulûm-ı diniye” kavramı tek bir ders olarak anlaşılmamalıdır. 
“Dinî ilimler” şeklinde Türkçe ifade edilebilen kavramın genel anlamı 
da tek bir ilimden ziyade ilimler topluluğuna işaret etmektedir. Verilen 
anlama uygun olarak mektepte ulûm-ı diniye başlığı altında aslında bir 
ders grubundan bahsedebiliriz. Bu çerçevede ulûm-ı diniye kapsamın-
daki dersleri beş başlıkta toplamak mümkündür. Burada ele aldığımız 
ulûm-ı diniye ders grubunun ilk üçünü oluşturan Kur’ân-ı Kerim, il-
mihâl-fıkıh ve akâid-kelâm derslerini, mektebin öğrencileri arasında 
sadece Müslüman olanları almaktadır. Ulûm-ı diniye grubunda değer-
lendirdiğimiz ahlâk ve tarih-i İslâm derslerine ise mektebin Müslim ve 
gayrimüslim bütün öğrencileri muhatap olmaktadırlar.

4.1. Kur’ân-ı Kerim ve Tecvid

Ulûm-ı diniye kapsamında ilk olarak Kur’ân-ı Kerim ve tecvit dersi Mek-
teb-i Sultanî’nin dokuz yıllık eğitiminde ilk beş senede yer almaktadır. 
Birinci ve ikinci sınıfta eczâ-yı şerifeye başlanmakta; namaz sure ve du-
aları ezberlenmektedir. Tecvid ilmi ise üçüncü sınıfta okutulmaktadır.47 
Her sınıf seviyesinde Kur’ân-ı Kerim’i okumak ve belirli sureleri ezberle-
mek söz konusudur.

45 Bkz. Vakit, 12 Ramazan 1294/20 Eylül 1877, sayı 684, s. 3, sütun 1.
46 Ayrıntılı bilgi için bkz. Sâmî es-Sakkâr, "Muîd", TDV İslâm Ansiklopedisi, htt-

ps://islamansiklopedisi.org.tr/muid--medrese (12.09.2019).
47 Mekteb-i Sultanî Ders Programıdır, 1316 (1898), s. 6-7.
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4.2. İlmihâl ve Fıkıh

Ulûm-ı diniye dersleri arasında ikinci olarak ilmihâl48 ve fıkıh dersleri 
vardır. Sunûf-ı İbtidâiye’nin ikinci ve üçüncü; Sunûf-ı Tâliye’nin birinci 
senesinde ulûm-ı diniye dersinde temel ilmihâl bilgileri okutulmakta-
dır.49 Sunûf-ı Tâliye’nin ikinci senesinde okulun hocalarında Mehmed 
Zihnî Efendi tarafından kaleme alınan Nimet-i İslâm;50 üçüncü senede 
de Dürr-i Yektâ51 tahsil ettirilmektedir.52 Sunûf-ı Âliye’nin dördüncü se-
nesinde Dürr-i Yektâ Şerhi53; beşinci senede Mecmua-i Zühdiye54 oku-
tulmaktadır.55 Beşinci ve altıncı sene dersleri arasında ulûm-ı diniye baş-
lığında ilm-i fıkıh dersi görünmektedir. Bu dersin hocaları arasında Rıfat 
Efendi ve Zihni Efendi bulunmaktadır.56

4.3. Akâid ve Kelâm

İslâm inanç esaslarının öğretimi iki şekilde ele alınmaktadır. Birincisin-
de temel imanî esasların delilsiz veya meşhur deliller ileri sürülerek öğ-
retilmesi söz konusudur. İkincisinde ise iman esasları delillendirilerek 
ayrıntılı olarak öğretilmektedir. Bu çerçevede İslâm inanç esaslarının 
birinci şekildeki öğretimi Mekteb-i Sultanî’nin ilk dört sınıfında Talim-i 
Akâid-i İslâmiyye olarak;57 ikinci şekildeki öğretimi ise mektebin âli kıs-
mında Akâid-i İslâm olarak isimlendirilmektedir.58 Sunûf-ı Âlî’nin dör-
düncü senesinde Delâilü’l-îkân fî Beyân-ı Kavâidi’l-îmân59  isimli eser 

48 İlmihâl hakkında bilgi için bkz. Hatice Kelpetin Arpaguş, "İlmihal", TDV İslâm 
Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ilmihal (23.09.2019). Tanzi-
mat dönemi ile Cumhuriyet’in ilanına kadar olan dönemde yayımlanan il-
mihâl kitaplarına ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Osman Güman, “Tanzimat’tan 
Cumhuriyet’e İlmihal Literatürü (1839-1922)”, Türkiye Araştırmaları Literatür 
Dergisi, Cilt 12, Sayı 23, 2014, 167-211.

49 Mekteb-i Sultanî Ders Programıdır, 1316 (1898), s. 6-10.
50 Bu eser Mekteb-i Sultanî’nin hocalarından Mehmed Zihni Efendi’ye aittir. Bkz. 

Mehmed Zihni, Nimet-i İslâm, Dersaâdet, 25 Numaralı Matbaa, 1313. 30 sayfa 
olan bu eserin iç kapağında akâide dair olan meselelerin ele alındığı yazar ta-
rafından bildirilmektedir.

51 İmamzâde Mehmed Esad, Dürr-i Yekta, İstanbul. Matbaa-i Âmire, 1294.
52 Mekteb-i Sultanî Ders Programıdır, 1316 (1898), s. 12-13.
53 İmamzâde Mehmed Esad, Dürr-i Yekta Şerhi, nâşir Mehmed Cemal, İstanbul, 

Cemal Efendi Matbaası, 1315.
54 es-Seyyid Ahmed Zühdü, el-Mecmuatü’z-Zühdiye fi’l-Ahkâmi’d-Diniyye, Cüz-i 

Evvel, Dersaâdet, Matbaa-i Osmaniye, 1311.
55 Mekteb-i Sultanî Ders Programıdır, Âlim Matbaası, Ahmed İhsan ve Şürekâsı, 

İstanbul, 1316 (1898), s. 16-17.
56 Mekteb-i Sultanî 1320 Sene-i Hicriyesi Tevzi-i Mükâfat Cedvelidir, İstanbul, Ah-

med İhsan ve Şürekâsı, s. 6-8.
57 Mekteb-i Sultani Tevzi-i Mükâfat Cetvelidir, 1292/1875, s. 6-7.
58 Mekteb-i Sultani Tevzi-i Mükâfat Cedvelidir, Kostantiniye, Matbaa-i Ebuzziyâ, 

1301, s. 9-12; Akâid-i İslâmiyye dersi 1303 senesinde de aynı hocalar tarafından 
verilmektedir. Bkz. Mekteb-i Sultani 1303 Sene-i Hicriyesi Tevzi-i Mükâfat Ced-
velidir, Matbaa-i Ebuzziyâ, s. 8-9.

59 Rıfat, Delâilü’l-îkân fî Beyân-ı Kavâidi’l-îmân, Dersaâdet, 1316.
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okunmaktadır.60 Bu sınıf seviyesinde okutulan adı geçen eserin yazarı 
Mekteb-i Sultanî’nin ulûm-ı diniye, ilm-i ahlâk ve lisan-ı Osmanî mualli-
mi Rıfat Efendi’dir. Eser yazarın girişte belirttiği üzere bir nevi muhtasar 
kelâm ilmine aittir.61 Sunûf-ı Âlî’nin altıncı senesinde medrese müfre-
datındaki orta seviyeli (iktisâd) kelâm eserlerinden olan Şerh-i Akâid62 
okutulmaktadır.63 Medrese müfredatının önemli eserleri arasında kabul 
edilen bu kitap 1328/1910’da çıkarılan Medâris-i İlmiye Nizamnâmesi’ne 
göre medreselerin müfredat programında yedinci ve sekizinci senelerde 
yer almaktadır.64

4.4. Ahlâk

Mekteb-i Sultanî’de ahlâk meselesinin iki şekilde ele alındığı görülmek-
tedir. Birincisinde ahlâk meselesi müstakil bir ders olarak yer almayıp 
bunun yerine, Osmanlıca, Arapça ve Farsça dil ve edebiyata ilişkin ders-
lerin konusu olarak programa dâhil edilmiştir. Örneğin Sunûf-ı Tâliye 
birinci ve ikinci senedeki kırâat-ı Türkiye, imlâ ve ezber dersinde ahlâka, 
terbiyeye ve bazı faydalı bilgilere dair kitaplar okutturulacağı; bu kitap-
lardan “kolay ve ibretâmiz parçaların” ezberlettirileceği ifade edilmekte-
dir.65 Benzer şekilde Sunûf-ı Tâliye’nin üçüncü senesindeki inşâ dersinde 
de ahlâka ilişkin aynı yaklaşım görülmektedir. Programın ayrıntılarında 
inşâ dersinde öğrencilere muhtasar fıkralar kaleme aldırılarak kitâbet 
usûlünün öğretileceği söylenmektedir. Bu kapsamda özellikle “hüsn-i 
ahlâk ve terbiyeye ve tarihe dair” seçilmiş parçalar ile uygulama yaptı-
rılması salık verilmektedir. Ayrıca bu parçaların öğrencilere okutulması 
ve ezberletilmesi de belirtilmektedir. Muallim efendinin derse ilişkin 
tutumuna da değinilmektedir. Muallim efendiden burada okunan ve 
ezberlenen parçaları layıkıyla anlatması istenmektedir. Süreç içinde 
talebeye tekrar ve icabına göre metinler tahlil ettirilmeli ve lügatleri de 
ezberletilmelidir.66

Mekteb-i Sultanî’de ahlâk meselesi ikinci olarak bizatihi müstakil ders 
şeklinde ele alınmaktadır. Sunûf-ı Âliye’nin dördüncü ve beşinci senele-
rinde verilen müstakil ahlâk derslerini de kendi içinde iki noktada de-

60 Mekteb-i Sultanî Ders Programıdır, 1316 (1898), s. 16.
61 Rıfat, Delâilü’l-îkân, s. 4. 
62 Teftâzânî’ye ait olan bu eser mekteplerde okutulmak üzere Maârif Nezâreti ta-

rafından da basılmıştır. Bkz. Şerh-i Akâid, Mekâtib-i İdâdiye’nin Altıncı ve Yedinci 
Sınıflarında Tedrisi Maârif-i Umûmiyye Nezâret-i Celilesi’nce Tensib Kılınmıştır, 
Dâru’l-Hilâfeti’l-Aliyye, Matbaa-i Âmire, 1317. Künyesi verilen bu kitap Arapçadır.

63 Mekteb-i Sultanî Ders Programıdır, 1316 (1898), s. 18.
64 BOA İ. İLM. 09/01.2.3. Madde 31.
65 Mekteb-i Sultanî Ders Programıdır, 1316 (1898), s. 7.
66 Mekteb-i Sultanî Ders Programıdır, 1316 (1898), s. 13.
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ğerlendirmek mümkündür. İlk olarak dördüncü sınıftaki müstakil ahlâk 
dersinde Ahlâk-ı Nazarî67 isimli eser okutulmaktadır.68 Burada ahlâk, 
hikmetin bir bölümü şeklinde sunulmaktadır. İkinci olarak müstakil 
ahlâk dersi, Sunûf-ı Âliye’nin beşinci senesinde “İlm-i Ahlâk ve Mantık” 
adı altında verilmektedir. Bu derste, bahsi üçüncü kısımda geçen Vesî-
letü’l-Îkân ve Mantık Tercümesi İsimli eser okutulmaktadır.69 Burada 
ilm-i ahlâk ve mantık dersinin birlikte ele alınması muhtemelen Fran-
sızca programdaki felsefe dersi konuları arasında ahlâk ve mantık’ın bu-
lunmasıyla ilgili olmalıdır.70 Mekteb-i Sultanî hocalarının yazmış olduğu 
eserler diğer okullarda okutulmak üzere model olarak görülmektedir. Bu 
noktada Maârif Nezâreti’nin 1320/1902 yılında genel okulların (Mekâti-
b-i Umûmiye) programları hakkındaki düzenlemelerine ilişkin rapo-
runda, burada okutulan ahlâk kitabının özetlenerek rüşdiye okullarında 
okutturulması tavsiye edilmektedir.71 Mekteb-i Sultanî’nin programının 
yer aldığı başka kaynaklarda da ahlâk dersine ait farklı eserler zikredil-
mektedir. Örneğin mektebin dördüncü ve beşinci sınıfında ilm-i ahlâk 
dersi bulunmaktadır. Bu derste her iki sınıf seviyesinde Tasvîr-i Ahlâk72 
isimli eser okutulmaktadır.73 

4.5. Tarih-i İslâm

İslâm tarihi dersi Sunûf-ı Âliye’nin dördüncü senesinde bulunmaktadır. 
Bu dersin konusunun önemli bir kısmı peygamberler tarihine ayrılmak-
tadır.74 Sunûf-ı Âliye’nin altıncı senesinde de Tarih-i İslâm dersi yer al-
maktadır. Bu derste Arapların İslâm’dan önceki durumları; Hz. Hud, Hz. 
Salih ve Hz. Şuayb (a.s.); Arapların âdetleri gibi konular ele alındıktan 
sonra Hz. Peygamber (sav) dönemi asr-ı saâdet ve Hulefâ-i Râşidîn dö-
nemi; çeşitli İslâm devletleri; Müslümanların medeniyet, ilim ve maârife 
hizmetleri; meşhur Müslüman âlimlerin hayatları işlenmektedir.75 

67 Rıfat, Ahlâk-ı Nazarî ve Terâcim-i Ahval-i Hükemâ, Dersaâdet, Mahmud Bey 
Matbaası, 1312.

68 Mekteb-i Sultanî Ders Programıdır, 1316 (1898), s. 16.
69 Mekteb-i Sultanî Ders Programıdır, 1316 (1898), s. 16.
70 Lycée Impérial Ottoman de Galata Séraï Programme, “Mekteb-i Sultanî Ders 

Programıdır, 1316 (1898)” içinde, s. 13-15.
71 Maârif Nâzırının Mekâtib-i Umûmiye Programı Hakkındaki 26 Safer 1320/21 

Mayıs 1318[4 Haziran] 1902 tarihli mütâlaası için bkz. Y. PRK. MF. 4/54.1.1. Bu-
rada ifade şu şekilde geçmektedir: “…ahlâka dair tedris olunan kitabların ih-
tiyaca kâfi olmadığı anlaşılarak Mekteb-i Sultanî’de tedris edilen eserin telhîs 
ettirülüb rüşdiyelerde okutturulması…”

72 Bu eser için bkz. Gülsüm Pehlivan Ağırakça, Mekteplerde Ahlâk Eğitim ve Öğ-
retimi (1839-1923), İstanbul, Çamlıca Yayınları, 2013, s. 413-416.

73 Sâlnâme-i Nezâret-i Maârif-i Umûmiyye, Matbaa-i Âmire, 1316, s. 117-119.
74 Mekteb-i Sultanî Ders Programıdır, 1316 (1898),  s. 13-14.
75 Mekteb-i Sultanî Ders Programıdır, 1316 (1898), s. 17-18.
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5. Ulûm-ı Diniye Derslerinin Niteliği

Ulûm-ı diniye kavramıyla hangi ders grubunun öğretime sunulduğu yu-
karıda ortaya konulmuştur. Açıldığı dönemde öğrenci yapısı, yönetim 
anlayışı, ders programı çeşitliliği gibi birçok açıdan farklı bir okul özel-
liği gösteren Mekteb-i Sultanî’de ulûm-ı diniye derslerinin niteliği de o 
nispetle farklılık göstermektedir. Ulûm-ı diniye derslerinin farklılığına 
etki eden temel unsurlar şüphesiz ki Mekteb-i Sultanî’yi de kendi dö-
neminde farklı kılan özelliklerdir. Mektebin, farklı dinlerden ve millet-
lerden oluşan öğrenci yapısı; Fransız eğitim sistemi ile örtüşen yönetim 
anlayışı; XIX. yüzyıldaki Batı zihniyeti çerçevesinde şekillenen pozitif 
bilimin verilerine dayan Fransızca ders grubu, ulûm-ı diniye derslerinin 
niteliğini de ders içerikleri noktasında etkilemiştir.

Ulûm-ı diniye derslerinin niteliğini tespit ederken ders içeriklerinin nasıl 
kurgulandığı ve konuların hangi saikle ele alındığı meselesi göz önünde 
tutulmuştur. Bu çerçevede Mekteb-i Sultanî’nin müfredatında yer alan 
ulûm-ı diniye derslerinin niteliği, örnek seçtiğimiz akâid ve ahlâk dersle-
rinde okutulan kitapların içeriklerinden hareketle incelenmiştir. Ulûm-ı 
diniye kapsamında özellikle mektebin hocalarının telif eserler kaleme 
aldıkları yukarıdaki bölümde bu kısımda hocaların yazdığı eserlere ya-
kından bakılarak konunun nasıl ele alındığı tespit edilmiştir. Akâid der-
sinde mektebin hocalarından Rıfat Efendi’ye ait Delâilü’l-îkân fî Beyân-ı 
Kavâidi’l-îmân76 isimli eser; ahlâk dersinde de yine aynı hoca tarafından 
kaleme alınan Ahlâk-ı Nazarî77 isimli eser örnek olarak seçilmiştir. 

İsmi geçen eserlerin müellifi Rıfat Efendi, Mekteb-i Sultanî’de akâid-i 
diniye dersinde sadece Müslüman öğrencilere; ilm-i ahlâk, mantık ve 
lisan-ı Osmanî derslerinde de aynı sınıf ortamında Müslüman ve gayri-
müslim öğrencilere eğitim vermiştir. Gayrimüslim öğrencilerle muhatap 
olduğu derslerde özellikle onların düşünce dünyalarını, hangi güncel 
meseleleri konuşup tartıştıklarını yakından görme imkânı bulmuştur. 
Dolayısıyla Rıfat Efendi, gayrimüslim öğrencilerle bir arada ders gören 
Müslüman öğrencilerin onların düşünce dünyalarından etkilenebilecek 
hususların ve akıllarına takılan meselelerin neler olabileceğine şahitlik 
etmiştir. Ayrıca hem Müslüman hem de gayrimüslim öğrencilerin, pozi-
tif bilimin verilerine dayanan Fransızca ders grubunun içeriklerinden ve 
bu derslere giren hocaların düşüncelerinden etkilenme ihtimali de bir 

76 Rıfat, Delâilü’l-îkân fî Beyân-ı Kavâidi’l-îmân, Dersaâdet, 1316.
77 Rıfat, Ahlâk-ı Nazarî ve Terâcim-i Ahval-i Hükemâ, Dersaâdet, Mahmud Bey 

Matbaası, 1312.
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vakıadır. Bu ve buna benzer okul içerisindeki durumlar, ulûm-ı diniye 
derslerine giren hocalar için okuttukları derslerin içeriklerini öğrencile-
rin ilgi ve ihtiyaçlarına göre belirlemek adına önem arz etmektedir.

5.1. Delâilü’l-îkân fî Beyân-ı Kavâidi’l-îmân

Rıfat Efendi, kitabının giriş kısmında eserin hangi sâiklerden hareketle 
yazıldığına ilişkin bilgilendirme yapmaktadır. Maârif-i Umûmiye Nezâ-
reti tarafından Mekteb-i Sultanî’nin çeşitli sınıf kademelerinde akâid-i 
diniye öğretimiyle görevlendirildiği için bu önemli vazifeyi gücü yettiği 
kadar çalışarak sadece ahiret hazinesi (zühr-i ahiret) bilinciyle yerine ge-
tirdiğini ifade etmektedir. Bu sebeple talebelerinin de akâid meselelerini 
kemâl-i dikkatle ve can kulağıyla dinlemeye rağbetlerini müşahede ettiği 
için esas-ı tevhide ve üss-i diyanete dair okuttuğu kitaplardaki önemli 
meselelerin izahlarına ve delillerine dair yazdırdığı eserleri, bir köşede 
unutulup kalmaması için kitap halinde yayımladığını söylemektedir. Ki-
tabı yazmadaki teşebbüsün altında yatan sebep olarak öğrencilerin dini 
kaideleri kayıt altına almaları; imana ilişkin malumatlarını artırma hu-
susunda gösterdikleri heveskâr tutumları ve bilhassa Padişahın ve Maâ-
rif-i Umumiye Nezâreti’nin bu konudaki övgüye layık teşvikleri olarak 
gösterilmektedir.78 

Rıfat Efendi, Avrupa’da maddiyyûn (materyalizm) ve tabiiyyûn (natü-
ralizm) denilen düşüncenin günden güne arttığını; bunların reddedil-
miş sözlerinin ve fasit eserlerinin İslâm memleketlerinde görülmeye 
başladığını; Hristiyan misyonerlerinin bir takım yayınlarla bahsi geçen 
felsefelere ait fikirleri yaymakta olduğunu ifade etmektedir. Müslüman 
âlimlerin istidlâlî imanı takviye edecek eserleri çoğaltması ve herkesin 
anlayabileceği bir dil ile kelâm kitaplarını artırmaları gerektiğine; mek-
teplerde ise bu meselelerdeki eğitim ve öğretime daha çok ehemmiyet 
verilmesinin lüzumuna işaret etmektedir.79 

Ders kitabı mahiyetindeki bir eserde yer verilen Avrupa’daki felsefî 
akımlara, bu akımlara ait çeşitli yayınlara ve Hristiyan misyonerlerin 
bunlara dair düşünceleri yaymalarına ilişkin hususlar, genelde Os-
manlı Devleti’nin bütününü ilgilendiren konular olduğu gibi özelde 
Mekteb-i Sultanî’yi de yakından ilgilendiren önemli konular arasındadır. 
Zira mektebin Fransızca ders grubuna giren gayrimüslim hocalarının bir 
kısmının başka ülkeler adına çalışma ve misyoner olma ihtimali de söz 

78 Rıfat, Delâilü’l-îkân, s. 6-7.
79 Rıfat, Delâilü’l-îkân, s. 5.
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konusudur.80 Bu gibi sebeplerden dolayı olsa gerek Rıfat Efendi, akâide 
dair kitabının girişinde bu tür hususları kitabı yazma gerekçeleri arasın-
da zikretmektedir.

Kitabın girişinde öne çıkarılan hususlardan birisi de “istidlâlî iman”a 
dikkat çekilmesidir. Kelâm ilminde kullanılan bir terim olarak istidlâl, 
“bir hüküm veya kavramın doğruluk yahut yanlışlığını kanıtlamak için 
zihnin yaptığı akıl yürütme eylemi” şeklinde tanımlanmaktadır.81 Kelâm 
ilmine ait eserlerde inanca ait meseleler, bu ve buna benzer delillerle 
ispatlanarak işlenmektedir. Buna karşın akâide dair yazılan eserlerde 
inanç meseleleri genellikle delile yer verilmeksizin ele alınmaktadır. Hal 
böyleyken Mekteb-i Sultanî’de akâide ilişkin bir derste okutulmak üzere 
kaleme alınan eserde özellikle “istidlâlî iman” şeklindeki delillendirme-
ye dikkat çekilmesi, yukarıda belirtildiği üzere okulun inanç ve fikir ba-
kımından muhtelit hoca ve öğrenci yapısına; Fransızca ders grubundaki 
pozitivist fikirlere karşın Müslüman öğrencilerin kendi inandıkları de-
ğerleri aklen temellendirmelerinin gereğine işaret etmektedir. 

Buradan bakıldığında Rıfat Efendi, bir bakıma Delâilü’l-îkân isimli ese-
rin niteliğini kelâm ilmi seviyesine çıkarmaktadır. Kitabın giriş kısmında 
ayrıca kelâm ilminin tanımını da yapmaktadır. Buna göre ilm-i kelâm, 
Cenâb-ı Hakk’ın ulûhiyetini, vahdaniyetini, mevcudiyetini, sıfât-ı kemâl 
ile muttasıf ve nekâyisten münezzeh olduğunu, resulünü, şeriatını tasdi-
ke dair olan ilimdir.82 Verilen tanımda Rıfat Efendi, konusuna göre kelâm 
ilmi tarifi yapmayı tercih etmiştir.83 İlm-i kelâmın mevzusu “Vâcib Teâlâ 
hazretlerine müteallik ve itikâdât-ı diniyeye mütedâir malumat-ı diniye 
ve mesâil-i itikadiyedir.” Bu sebepten dolayı ilm-i kelâm eşref-i ulûmdur. 
İlm-i kelâmın faydası ve gayesi akâid-i sahiha ile itikadı süsleyip donat-
mak ve bâtıl inançlardan nefsi temizleyip arındırmaktır. Bu gaye insanı 
dâreyn saadetine ulaştırmaktadır. Kelâm ilmi sayesinde insanın hakiki 
îkâna ve irfanın zirvesine ulaşacağını ifade etmektedir. Ayrıca insan, 
Cenâb-ı Hakkın vücûd-ı vahdaniyetini aklî ve naklî deliller ile ispat ede-
rek taklidî imandan kendini kurtararak istidlâlî iman sahibi olmaktadır.84

80 Bu ihtimali öne çıkaran bir bilgi için bkz. Hüseyin Çelik, Ali Suavî ve Dönemi, 
İletişim Yayınları, İstanbul, 1994, s. 322-327.

81 Yusuf Şevki Yavuz, "İstidlâl", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklope-
disi.org.tr/istidlal#3-kelam (27.09.2019).

82 Rıfat, Delâilü’l-îkân, s. 4. 
83 Kelâm ilmi konusu, amacı ve ekolleri dikkate alınarak yapılan farklı tanımları 

için bkz. Yusuf Şevki Yavuz, "Kelâm", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://isla-
mansiklopedisi.org.tr/kelam--ilim (27.09.2019).

84 Rıfat, Delâilü’l-îkân, s. 4.
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İtikatlarını delillerle ve kat’î burhanlarla sağlamlaştıranların, şüphecile-
rin itirazlarına yerinde cevaplar vereceği ve bunun yanında şüphecileri 
irşâd bile edebileceği ileri sürülmektedir.85 İrşâd kavramı, “doğru yolu 
göstermek; aklı ve kalbi, muknî ve te’sirli eserler veya sözlerle gafletten 
uyandırıp hidâyet yolunu göstermek” gibi anlamlara gelmektedir. Rıfat 
Efendi burada irşâd kavramını bilinçli bir şekilde kullanarak bir anlam-
da Müslüman öğrencilerini gayrimüslim arkadaşlarına itikadî ve fikrî 
şüpheye düştüklerinde onlara nasıl yardım edeceklerini göstermenin 
yanında öğrencilerine gayrimüslim birine hakikati göstererek onun hi-
dayetine vesile olabileceklerini de hatırlatmaktadır. 

Tevhid inancına nakîse getirecek değersiz saçma sözleri ve bâtıl inanç-
ları reddetmenin ve çürütmenin Müslüman âlimlerin üzerine yerine ge-
tirilmesi zorunlu olan bir borç olduğu ve bu konuda pek çok eserin telif 
edildiği ifade edilmektedir.86

Rıfat Efendi, kitapta bilgi edinme yollarından da bahsetmektedir. Buna 
göre ilm-i hâdisin sebebi üçtür. Birincisi beş duyu organıdır. İkincisi ha-
ber-i sadıktır. Haber-i sadık da iki kısımdır. Birincisi mucize ile destek-
lenmiş peygamberlerin haberidir. İkincisi ise tevatürdür. İlmin üçüncü 
sebebi ise akıldır. Akıl şu şekilde tarif edilmektedir: “Kuvvetün li’n-nefsi 
bihâ testeidü li’l-ulûmi ve’l-idrâkâti.” Yani akıl, ulûm ve idrâkâtı istihsâ-
lin kendisiyle hâsıl olduğu bir kuvvettir. Burada ileri sürdüğü delillerle 
Allah’ı bilmenin tüm akıl sahipleri için zorunlu olduğunu temellendir-
mektedir.87 Mektebin Fransızca ders grubunda yer alan pozitif bilimlere 
muhatap olan Müslüman öğrencilere bilgi edinme yollarının arasında 
“haber-i sadık”ın da olduğu bu eser vesilesi ile gösterilmektedir.

Rıfat Efendi, marifetullaha en birinci vasıtanın eserden müessire gidil-
me yoluyla bu âlem olduğunu söylemektedir. Âlemi, “kendisiyle Sâni’in 
bilindiği şey” olarak tanımlamaktadır. Yani Sâni’ Teâlâ Hazretleri şu 
görülen “ecrâm-ı ulviye ve süfliye, hayvanat, nebâtât, bütün mahlûkât 
ve masnuât” vasıtasıyla bilindiğinden bunların hepsine “âlem” ismi ve-
rilmiştir.88 Daha sonra ehl-i sünnetin âlem görüşü verilmektedir: “Ma-
lum ve müşâhid olan şu avâlim-i sâbite (sabit âlemler) bütün cüzleriyle 
nev’an ve şahsan Cenâb-ı Hakk’ın yaratmasıyla ademden vücuda gelen 
muhdisâttır.” Ehl-i sünnetin bu açıklamasının âlem hakkında ileri sürü-
len yanlış düşüncelerin reddedilmesi için olduğunu söylemektedir. İfade 

85 Rıfat, Delâilü’l-îkân, s. 5.
86 Rıfat, Delâilü’l-îkân, s. 6.
87 Rıfat, Delâilü’l-îkân, s. 11-13.
88 Rıfat, Delâilü’l-îkân, s. 13.
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edilen görüşte yer alan “sâbite” kaydı ile sofistâiyyeden eşyanın hakika-
tini inkar eden inâdiyye taifesini redde; “malum” kaydı lâedriyeyi cerhe; 
“bütün cüzleriyle” kaydı felâsifenin ‘eflâk ve unsur maddeten ve sûreten 
kadimdir’, iddialarını iptale; “nev’an ve şahsan” lafızları felâsifenin ‘âlem 
şahsan hâdistir, nev’an kadimdir’ görüşlerini defetmeye; “ademden vü-
cuda gelen” kaydı ise felâsifenin ‘âlem, hudûs-ı zâtı ile hâdistir, zama-
nen kadimdir’ sözlerini ortadan kaldırmaya işarettir.89 Daha sonra bu-
rada ifade edilen felsefî cereyanların fikirleri deliller ileri sürülerek iptal 
edilmektedir. 

Rıfat Efendi, maddiyyûn (materyalist) felsefenin “maddenin kendisi ka-
dimdir” sözünün yanlışlığını deliller ileri sürerek çürütmektedir. Bunu 
yaparken önce bu felsefenin maddenin ezelîliği ile ilgili ileri sürdüğü üç 
önermeyi vermektedir. Daha sonra bu fikirleri burhânî delillerle çürüt-
tükten sonra hudûs-ı âlemin ispatını delillendirmektedir. Bunu yapar-
ken de hikmet-i tabiiyye ve ilm-i tabakât-ı arzın (fizik ve jeoloji) buluşla-
rını delil göstererek görüşünü desteklemektedir. Rıfat Efendi’nin burada 
delil getirirken ayet ve hadislere yer vermediği görülmektedir. Delillen-
dirmede aklî çıkarımlar ön planda tutulmaktadır. Ayrıca yöntem olarak 
da soru-cevap tarzını kullanmaktadır. Delilleri çürütürken anlatımı, 
“karşı görüşte olanlar, şöyle sorarlarsa, biz de bu şekilde cevap veririz” 
şeklinde karşılıklı bir diyaloğa dönüştürmektedir.90 Yani bir anlamda öğ-
rencilerin gördükleri derslerdeki meselelerden de âlemin sonradan yara-
tıldığına deliller getirebileceğini öne sürerek bu derslere giren hocaların 
yanlış fikirlerine karşı öğrencilerinde bir farkındalık oluşturmak istemiş 
gibi görünmektedir. 

Bu bahsin sonunda meseleye ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler 
için Risâle-i Hamidiye91 kitabı tavsiye edilmektedir. Ayrıca fenn-i teşrih, 
heyet ve ilm-i hikmetin konu edindikleri alanlara ilişkin ilim ve irfan 
adına çok önemli buluşlar ortaya çıkardıkları halde izan sahibi olma-
yanların hakikati çevirdikleri için (kalb-i hakikat) ağır mesuliyet altında 
oldukları; bu kimselerin hem sapkın hem de saptıran durumunda bu-
lundukları söylenmektedir.92

Rıfat Efendi, kitabın “Hâtime” kısmında bazı konulara da temas etmek-

89 Rıfat, Delâilü’l-îkân, s. 114.
90 Rıfat, Delâilü’l-îkân, s. 17-19.
91 Hüseyin el-Cisr’e (ö. 1909) ait olan bu eser için bkz. İlyas Çelebi, "er-Risâle-

tü’l-Hamîdiyye", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/
er-risaletul-hamidiyye (27.09.2019).

92 Rıfat, Delâilü’l-îkân, s. 23-24.
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tedir. Burada hayırlı işleri ve sahih itikatları bilmek kadar kendisinden 
sakınmak için de şerri ve zararlı inançları bilmenin önemi üzerinde dur-
maktadır. Bu sebeple bazı fikirleri açıklama gereği hissetmektedir.93

Bir takım zararlı fikir sahiplerinin âlemin yaratılışını esîr denilen ve bü-
tün âlemde olduğu varsayılan bir maddeye atfettiklerini söylemektedir. 
Buna kendisi cevap olarak kitabın girişinde bahsettiği ilmin üç türüne 
atıf yapmaktadır. Var olduğu iddia edilen esîr maddesinin mevcudiyeti-
ne dair hiçbir delilin öne sürülemediği; dolayısıyla bunun bir faraziyeden 
ibaret olduğu iddia edilmektedir. Tabiiyyûnun (natüralistlerin) bu id-
dialarını ispatlayamadıkları için vehim ve hayallerine tabi bulunmaları 
sebebiyle onların iddialarının geçersiz olduğu belirtilmektedir.94

Allah Teâlâ’nın yarattığı hava ve ateş gibi hissettiğimiz varlıkların, bazı 
cisimlerin var olmasına sebep olduğunu kabul etmektedir. Ancak bunla-
ra asla hâlik nazarıyla bakılamayacağını söylemektedir. Bunun gibi bazı 
hikmet-i tabiiyye kitaplarında adı geçen esîr, mevcut olsa bile hâlik ola-
rak değil de sadece bir sebep olarak kabul edilir. Müslüman ülkelerde-
ki hikmet-i tabiiyye hocalarının farazî olan esîr konusunu bahsi geçtiği 
şekilde anlaması gerektiğini düşünmektedir. Çünkü özellikle gençlerin 
maneviyatla dolu olmamalarından tabiat tarafına kolaylıkla meylede-
bileceklerdir.95 Rıfat Efendi, burada hikmet-i tabiiyye hocalarına atıfta 
bulunarak mektebin öğrencilerine Fransızca ders grubundaki ilgili dersi 
veren hocaların görüşlerine karşı dikkatleri çekilmektedir. 

Daha sonra inanç ve düşünce bakımından insanların çeşitleri anlatılmak-
tadır. Birinci kısım Müslümanlardır. İkincisi tabiiyyûn (natüralistlerdir). 
Üçüncü kısım olarak da âlemin yaratıcısı, ahiretteki mükâfatlandırma 
ve cezalandırma gibi sair konularda mütereddit olanlar sayılmaktadır.96 

Rıfat Efendi, şark ve garbın büyük düşünürlerinin, Cenâb-ı Hakk’ın var-
lığı ve bekâsını ispat zımnında çok ince fikirler ve mülahazalar beyan 
ettiklerini ifadeden sonra bunların görüşlerini de dikkate alarak konuya 
ilişkin önemli bir müzâkere sunmaktadır.97

Kâinatı yaratan yüce yaratıcının varlığına delil olarak bir münkir ile 
hakîm arasında geçen diyaloğu anlatarak yeni astronomi ile ilgili bir ta-
kım kanunlar tespit eden kişinin konuya dair açıklamasına da yer ver-

93 Rıfat, Delâilü’l-îkân, s. 145.
94 Rıfat, Delâilü’l-îkân, s. 145-146.
95 Rıfat, Delâilü’l-îkân, s. 146-147.
96 Rıfat, Delâilü’l-îkân, s. 147-148.
97 Rıfat, Delâilü’l-îkân, s. 148-154.
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mektedir. Daha çok kâinattaki düzenden hareketle Cenâb-ı Hakk’ın var-
lığının ispatı ve böyle bir yaratıcıya kâinatın duyduğu ihtiyacı üzerinde 
durmaktadır.98

Ayrıca bir yaratıcının varlığını ispat için ünlü bilim adamı Pastör’ün sö-
züne de yer verilmektedir. Pastör’ün, “dünyada yalnız bir insan kalsa, 
sadece o insanın vücudu bile Hak Teâlâ’yı ispata kâfidir” görüşü alıntı 
yapılmıştır. Rıfat Efendi, aslında başka bir dinden olan birini delil getir-
meye gerek olmadığı halde, Pastör’ün sözünün zikredilmesinin, inkâr-
cıların fasit sözlerinin onun sözüyle de reddedildiğini izah etmek için 
olduğunu söylemektedir. Sonuç olarak ileri sürdüğü delillerden hare-
ketle evrimcilerin görüşlerinin de bâtıl olduğunu ve diğerleriyle birlikte 
hepsinin düşüncelerinin aklen ve naklen olduğu gibi yeni çıkan fenlerin 
ilerlemesiyle külliyen temelsiz kaldığı ve kökten çürümüş olduğunu ifa-
de etmektedir.99 Fransızca ders grubundaki doğa tarihi dersinde evrim 
gibi konuların yer aldığı100 göz önünde bulundurulursa Rıfat Efendi’nin 
bu konuya yer vermesi daha iyi anlaşılmaktadır.

İmâmet ve hilâfet konusuna özel bir başlık ayrıldığı görülmektedir. Müs-
lümanların birlik, beraberlik ve huzur içinde yaşamaları için padişaha 
bağlılığın öneminden bahsedilerek, hilâfetin tüm dünya Müslümanları 
adına da kıymetli olduğuna dikkat çekilmektedir.101

5.2. Ahlâk-ı Nazarî

Ulûm-ı diniye dersleri kapsamında yukarıda saydığımız ahlâk dersinin, 
akâid ve fıkıh derslerinden farklı bir özelliği bulunmaktadır. Akâid ve 
fıkıh dersini sadece Müslüman öğrenciler görürken, ahlâk dersini Müs-
lüman ve gayrimüslim öğrenciler aynı sınıf ortamında görmektedirler.102 
Ayrıca Fransızca ders grubunda yer alan felsefe dersinin konularından 
birisi de ahlâktır.103 Mektebin bütün öğrencileri ahlâka ilişkin mesele-

98 Rıfat, Delâilü’l-îkân, s. 155-156.
99 Rıfat, Delâilü’l-îkân, s. 157.
100 Lycée Impérial Ottoman de Galata Séraï Programme, “Mekteb-i Sultanî Ders 

Programıdır, 1316 (1898)” içinde, s. 53.
101 Rıfat, Delâilü’l-îkân, s. 157-159.
102 Mekteb-i Sultanî ders programında ulûm-ı diniye dersi hakkında yapılan 

açıklamada “Talebe-i müslimeye mahsus olup…” ibaresi yer alırken ahlâk ve 
terbiye dersinde böyle bir açıklama verilmemiştir. Bkz. Mekteb-i Sultanî Ders 
Programıdır, 1316 (1898), s. 16.

103 Felsefe başlığı altında ele alınan ahlâk ile ilgili meseleler şu başlıklar altında 
verilmektedir: Ahlâkın amacı. Bölüm: Genel ahlâk, uygulamalı ahlâk. Ahlâki 
hukuk; özellikleri: evrensellik, zorunluluk, yükümlülük. Eylemlerimiz için farklı 
motifler: duygusal veya seyyar sebepler, ilgilenen sebepler, rasyonel sebepler. 
Bu sebeplerin özellikleri. İyi ve kötü. İyinin özelliği, erdem ve ahlâksızlık. Farklı 
özellikler. Ahlâki hukukun formülü. İnsanın kendisine düşen görevleri: Birey-
sel ahlâk. Beden ve ruh: Ölçülülük, bilgelik, cesaret. İnsanın başkalarına karşı 
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leri felsefe dersinde Batı felsefesi nazarından göreceklerdir. Dolayısıyla 
Rıfat Efendi ahlâk dersinde okutmak üzere kaleme aldığı Ahlâk-ı Nazarî 
kitabının içeriğini, bahsettiğimiz bu iki hususu göz önünde bulundura-
rak oluşturmak durumundadır. Aşağıda kitabın içeriği hakkında verilen 
bilgilerde bu durumun dikkate alındığı görülmüştür. 

Rıfat Efendi, devletin ilerlemesi (terakkiyat-ı lazimesi) için zaman ayır-
mak gerektiğini belirterek bunun açık delilinin herkesin elinden geldiği 
kadar eser üretmeye gayret etmesi olduğunu belirtmektedir. Bu minval 
üzere kendisi hâlis bir şekilde belirtilen husus doğrultusunda üzerine 
düşeni daha önceden amelî ahlâka dair Fezâil-i Ahlâk104 isimli eseri ya-
zarak yaptığını söylemektedir. Bu eserin büyük bir takdirle karşılanması 
hasebiyle konu üzerindeki gayretlerinin arttığını ve hikmet-i ahlâkiye-
ye uygun olarak yeni bir üslupla Ahlâk-ı Nazarî eserini yazdığını ifade 
etmektedir.105  

Kitabın içeriğine bakılarak “yeni bir üslup”tan kastın ne olabilirliği hak-
kında bir fikir yürütmek mümkündür. Rıfat Efendi kitabın yaklaşık üçte 
birlik bölümünü mukayese, fikir, hüküm, istidlâl, edille, isbât, irade ve 
ihtiyar gibi konulara ayırarak ahlâkın doğru düşünmenin kuralları ile ir-
tibatına dikkat çekmiştir. Her şeyden önce bir kimse doğru düşünmenin 
kurallarına sahip olup onları hayatında tatbik etmelidir ki sonra ahlâkî 
olan ve olmayan davranışı birbirinden ayırt etsin; bunlar arasından ah-
lâkî olanını seçip hayatında tatbik edebilsin. Bu konuların ardından ru-
hun özelliklerine, şahsiyete, vazifelere yer vererek ulûhiyet, vahdaniyet 
ve ilâhî vasıflardan sonra ahlâk meselesine gelmektedir. Daha sonra ki-
tabın yarısına yakın bir bölümünü Müslüman ve gayrimüslim hükemâya 
ayırmaktadır. Kitabın bu şekilde yapılan kurgusu aslında müellifin de 
üslubunu göstermektedir.

Kitabın girişinde “İlim Çin’de bile olsa onu talep ediniz” meşhur söze 
istinat edilerek nereden olursa olsun ilim ve hikmetin alınması ve tahsil 
edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Ayrıca “nefsini bilen Rabbini bilir” 
şeklindeki hikmetli sözün gereği olarak kişinin kendisini bilmek vasıta-
sıyla yaratanını tanımaya (marifete) teşvik edildiği ifade edilmektedir. 

görevi: Sosyal ahlâk. Adalet görevleri ve yardımlaşma görevleri. Haklar ve gö-
revler arasındaki ilişki. Ahlâki hukukun yaptırımları: Psikolojik yaptırımlar, fi-
ziksel yaptırımlar, sosyal yaptırımlar, yasal yaptırımlar, dini yaptırımlar. Sonraki 
varlığı için bir ihtiyaç (Gelecek varoluşa ihtiyaç var.). Ruhun ölümsüzlüğü. Bkz. 
“Mekteb-i Sultanî Ders Programıdır, 1316 (1898),” içinde, Lycée Impérial Otto-
man de Galata Séraï Programme, Constaninople, 1898, s. 14-15.

104 Rıfat, Fezâil-i Ahlâk, Dersaâdet, Mekteb-i Sanayi Matbaası, 1311.
105 Rıfat, Ahlâk-ı Nazarî ve Terâcim-i Ahvâl-i Hükemâ, Dersaâdet, Mahmud Bey 

Matbaası, 1312, s. 3-4.
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İlim, hikmet ve ahlâk-ı fâzılanın nübüvvet güneşinden alınmasına Saha-
be hazretlerinin güzel bir vasıta olduğunu belirtmektedir.106 

Mütekaddimînin hikmeti umumi ve geniş bir şekilde tarif ettiği; mü-
teahhirînin ise hikmet dairesini sınırlayarak (tahdid ederek) ilâhiyat, 
ahlâk, mantık ve ilm-i ruha tahsis ettiği ifade edilmektedir. Kitapta ruh 
meselesinin ahlâk konusu ile yakından ilgili olduğu üzerinde durulmak-
tadır. Ruh meselesini daha önce yazdığı “İlm-i Ahvâl-i Ruh ve Usûl-i Te-
fekkür”107  isimli eserinde ele almıştır. Bu sebeple tekrar ruh meselesine 
yer vermeyerek Ahlâk-ı Nazarî isimli incelediğimiz eserinde; fikrî taksi-
mata, bunların kaynaklarına ve sebeplerine, ilm-i ahlâkın izahına ve bazı 
hukemânın hal tercümelerine yer vermiştir.108 

Ahlâk ve ilâhiyatın insanoğlunun saâdet vesilesi olması hasebiyle hik-
metin bu iki kısmı insanlığa, peygamberler vasıtasıyla öğretilmiş ve açık-
lanmıştır. Hz. Âdem’den Hz. Peygamberimize  (sav) kadar gelen bütün 
peygamberler, kendi ümmetlerini kurtuluş (necât) ve hidayet yoluna 
davet etmişlerdir. Peygamberler davetlerinde öncelikle Cenâb-ı Hakk’ın 
varlığını (vücûd) ve vahdaniyetini tanıtmışlar; bu ikisine lazım gelen 
ibadet ve itaatin yolunu öğretmişlerdir. İkinci olarak da insanî vazifeler 
olarak tanımladığı ahlâk-ı hamideyi ve kötü davranışları anlatmışlardır. 
Rıfat Efendi, geçmişte yaşamış olan filozofların (hükemâ-i sâlife) ilâhiyat 
ve ahlâk hakkında açıkladıkları fikirlerin, telif edilen ahlâk ve hikmete 
dair eserlerin, peygamberlerin sözlerine muvafık olursa ancak kabul edi-
lebileceğini; eğer belirtilen hususlara muvafık değilse bunların redde-
dilmesi gerekeceğini söylemektedir. Geçmişte yaşamış olan filozoflardan 
Aristo ve Eflatun gibileri, İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerin dö-
neminde yaşadığı için bir şekilde onlardan bilgiler almışlardır.109 

Burada verdiği bilgilerle Rıfat Efendi, Mekteb-i Sultanî’deki Müslüman 
ve gayrimüslim öğrencilere farklı mesajlar vermektedir. Müslüman öğ-
rencilere, ahlâka dair bilgilerin tüm peygamberlerin ümmetlerine bizzat 
kendileri tarafından öğretildiği mesajı doğrudan verilmektedir. Ayrıca 
mektebin Fransızca ders grubunda felsefe dersine Müslüman öğrencile-
rin de girdiği göz önünde bulundurulursa bu mesajın söz konusu felsefe 
dersinde verilebilecek yanlış bir bilgi ya da düşünceye karşı bir önlem 
mahiyeti taşıdığı da düşünülebilir. Burada verilen mesajın gayrimüslim 
öğrencilere de bir uyarı mahiyetinde olduğu söylenebilir. Zira onlara, 

106 Rıfat, Ahlâk-ı Nazarî, s. 2.
107 Rıfat, İlm-i Ahvâl-i Ruh ve Usûl-i Tefekkür, Dersaâdet, Mekteb-i Sanayi Matbaası, 1311.
108 Rıfat, Ahlâk-ı Nazarî, s. 11.
109 Rıfat, Ahlâk-ı Nazarî, s. 4.
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kendi peygamberlerinin de yüce yaratıcının varlığını ve vahdaniyetini 
savunduklarını; O’nun göndermiş olduğu ahlâkî vazifeleri öğrettiklerini 
hatırlatmış olmaktadır. 

Kitabın girişinde İslâm’da hikmetin temellendirilmesi de yapılmaktadır. 
Hz. İsa’nın (as) döneminden sonra çeşitli kavimler arasındaki anlaşmaz-
lıkların, ahlâk-ı beşerin bozulmasına sebebiyet verdiği; ilm-i ilâhî husu-
sundaki zaafın ise cehaleti doğurduğu söylenmektedir. Cehalet karan-
lığını ise Hz. Peygamberin (sav) ortadan kaldırdığı ifade edilmektedir. 
İslâmiyetin yaymış olduğu ilâhî hikmetlerin akıl ve hakikate mutabık 
olması bedihiyyâttan görülmektedir. Hikmet-i İslâmiye, akl-ı selime ve 
medeniyet-i beşeriyeye mutabık; adalete müsaid; vâcibü’l-vücûd olan 
Allah Teâlâ’dan sahih bir fikir almaya muvafıktır. En münkir olan zihin-
leri bile bir takım ikna edici sebepler ve kesin delillerle ikna etmiştir.110

Rıfat Efendi, İbn-i Sina, İbn-i Rüşd ve Razî gibi Müslüman filozoflar-
dan örnekler vererek onların, Avrupa’nın ilmî ve felsefî gelişmesinde çok 
önemli rol oynadıklarını Batılı yazarların bunlar hakkında söylediklerini 
delil getirerek belirtmektedir. Müslüman filozofların, ilâhiyat hakkında-
ki fikir birliğinin nur-u nübüvvete bağlılıklarından kaynaklandığını ileri 
sürmektedir.111

Hz. Peygamber (sav), “din nasihattir” hadis-i şerifi ve “Rabbi’nin yoluna 
hikmetle ve güzel bir öğütle çağır.”112 ayet-i kerimesi gereğince vaaz ve 
nasihat ile insanların ahlâkını ıslah etmeye Allah Teâlâ tarafından gö-
revlendirilmiştir. Bu sebeple o, insanoğlunun gerek yaratanına gerekse 
hemcinsine karşı görev ve sorumluluklarını öğretmiş ve anlatmıştır. 
Böylece mekârimü’l-ahlâkı tamamlamıştır. Ahlâk-ı âliyeye dair olan telif 
sahibi Müslüman âlimler, büyük bir ehemmiyetle tedris olunduğu için 
önemini korumaktadırlar. Rıfat Efendi, Osmanlı dönemindeki müellif-
lerin de bu konuya dair yazdıkları eserleri dikkatli bir şekilde mütalaa 
ettiğini bildirmektedir.113

Kitapta kanun-ı ahlâk kavramı üzerinde önemle durulmaktadır. Bu kav-
ram, insanlığın amellerini ve fiillerini yerine getirmesini temin etmek 
maksadıyla düzenlenmiş bir kaide olarak tanımlanmaktadır. Mükâfat ve 
cezalandırmanın tamamı kabul ve tasdikten ibarettir. Kabul ve tasdik 
mecburiyet ile karıştırılmamalıdır. Mecburiyet, bir idrâk-i aklîdir ki bir 

110 Rıfat, Ahlâk-ı Nazarî, s. 5-6.
111 Rıfat, Ahlâk-ı Nazarî, s. 6-9.
112 Nahl, 16/125.
113 Rıfat, Ahlâk-ı Nazarî, s. 10.
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şeyi yapıp yapmamaya mecbur olup olmadığımızı hüküm ve tayin eder. 
Kabul ve tasdik ise müstahak olup olmamak hususlarına dayanır. Bazen 
nefsî isteklerimize yenik düşerek vazifelerimizi yerine getiremeyiz. Ka-
nun-ı ahlâkın kabul ve tasdiki, nefsî istek ve arzulara karşı bir kuvve-i 
muaddeledir. Kanun-ı ahlâkın tasdikâtı, mükâfat ve cezalandırmadan 
müteşekkil geniş bir silsile teşkil eder ki insanlık vazifelerinin hepsini 
ihtiva etmektedir. Birincisi çeşitli milletlerde cari olan mükâfat ve ceza-
landırma kanunlarıdır. İkincisi faziletli fiillerden merhamet, itibar, ihti-
ram mutluluğu gerektirdiği halde sû-i itikat, sahte-i kalb ve hakkaniyet-
sizlik her yerde hakaret ve zilleti gerektirmektedir. Üçüncüsü, kalbe haz 
ve ızdırap verenlerdir. Dördüncüsü, ilâhî adalettir ki istikbâlin ümitlerini 
ve korkularını göz önüne getirmektedir. Fazilet sahibi kimselere mün-
hasır olan bahsi geçen mükâfatlar ve edepsiz kimselere mahsus olan söz 
konusu cezalandırmalar, vazife ile menfaatin esasen birleşik olduğunu 
göstermektedir.114 Kanun-ı ahlâkın esası umumî, değişmez ve mecburi 
olarak temellendirilmektedir.115

Rıfat Efendi, kanun-ı ahlâkı Allah Teâlâ’ya dayandırmaktadır. Bunu ah-
lâkın ilâhî hükümlere bağlı olduğunu eğer bu şekilde olmasaydı kanun-ı 
ahlâkın da faydasız olacağını; kötülüğün cezasız, faziletin de mükâfat-
sız kalacağını ileri sürerek temellendirmektedir. Etraflıca beyan edilen 
delillerin, Allah Teâlâ’nın varlığının ispatına yeterli olduğunu söyleye-
rek “evsâf-ı ilâhiye” konusuna ayrı bir başlık açmaktadır. Burada Allah 
Teâlâ’nın vahdaniyeti, kıdem özelliği, cisim ve cevher olmadığı gibi hu-
suslara vurgu yapılmaktadır.116 Belirtilen ilâhî sıfatlar, ahlâk dersini alan 
gayrimüslim öğrencilerin ilâh anlayışlarını yeniden gözden geçirmesini 
gerektiren özelliklerdir. Zira ilâhın bir ve kadim olması, cisim ve cevher 
özelliği taşımaması, Hristiyanlığın teslis anlayışının ve neticede cisim 
özelliği taşıyan Hz. İsa’nın tanrı ya da tanrının bir parçası fikrinin bir 
eleştirisidir.

Ahlâk, hikmetin bir şubesi olarak verilmektedir. Ayrıca ilm-i vazâif diye 
de tarif edilmektedir. Mantığın akla tesiri gibi ahlâkın da irâdeye tesiri 
vardır. Bu ilim, nazarî veya umumî; amelî veya hususî şeklinde iki kısım-
dır. Ahlâk-ı nazarî, kanun-ı vazifenin vücudunu icap ve o hakkı tebyîn 
etmektedir. Âkil olan her insan bütün hareketlerini bu kanun-ı âlîye tat-
bik etmekle mükelleftir. Ahlâk-ı amelî ise görev ve sorumlulukların ye-
rine getirilmesini karşılamaktadır ki üçe ayrılmaktadır. Birincisi, ahlâk-ı 

114 Rıfat, Ahlâk-ı Nazarî, s. 59-60.
115 Rıfat, Ahlâk-ı Nazarî, s. 72.
116 Rıfat, Ahlâk-ı Nazarî, s. 69.
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diniye veya Allah Teâlâ’ya karşı olan vazifelerdir. İkincisi, ahlâk-ı şahsiye 
veya insanın kendine karşı olan vazifelerdir. Üçüncüsü ise ahlâk-ı icti-
maiye veya insanın diğer insanlara karşı olan vazifeleridir.117

Rıfat Efendi, hüsn-i ahlâk için ayrı bir başlık açmıştır. Bir fiilin bir uzuv 
tarafından tamamlandığını gördüğümüzde bizde biri aklî, diğeri hissî 
olmak üzere iki davranış meydana gelmektedir. Aklî fiiller (davranışlar) 
üçe ayrılmaktadır. Birincisi, gerçekleşen fiilin iyi ve kötü olup olmadı-
ğına; ikincisi, uzuv tarafından yapılan fiilin bir hak ve mecburiyet ne-
ticesi olarak işlenip işlenmediğine; üçüncüsü, mecburiyete muhalif 
olup olmadığına göre mükâfat ve cezalandırmaya müstahak olduğuna 
hükmetmektir.118

Akâid dersi için incelediğimiz Delâlilü’l-îkân isimli kitapta olduğu gibi 
Rıfat Efendi, Ahlâk-ı Nazarî kitabında da maddiyyûn (mataryalist) 
ve tabiiyyûn (natüralist) felsefesini eleştirerek Fransızca ders grubu-
nun öğrenciler üzerinde bırakacağı olası zararları önlemeye çalıştığı 
görülmektedir.

Rıfat Efendi, beşer aklının maddiyatın idrakine tam varamazsa mane-
viyat bahsini de idrak edemeyeceğini söylemektedir. Akl-ı selim sahibi 
kimselerin ulûm-ı dünyeviyede ne kadar derinleşirlerse derinleşsinler, 
insanlık özellikleri gereği o nispetle eserden müessire gitmeye yol bul-
duklarını ileri sürmektedir. Ayrıca ilâhî kudretin eserlerini incelemeye 
gayret ederek nefsin inceliklerini keşfetmeye yönelmektedir. Aklî ve ma-
nevi durumları his ve idrak edenler, tedrici olarak ilâhiyat meseleleri-
ne ve vahdaniyeti itiraf ederek de manevi işlerin sırlarına ulaşmaya bir 
yol bulacaktır. Bu noktaya ulaşanlar, ulûm-ı dünyeviye ve uhreviyenin 
ayrılmayacak şekilde birbirini gerektirdiğini anlamaktadırlar. Meseleye 
ilişkin, Râgıb el-İsfahanî’nin ez-Zeria ilâ Mekârimi’ş-şeria isimli eserin-
den şu cümleyi alıntı yapmaktadır: “ulûm-ı akliyede maharetsiz olanlar 
ulûm-ı diniyeyi idrâkte kusurlu olurlar. Zira ulûm-ı akliye sıhhati celb 
eder, deva gibidir; ulûm-ı şer’iyye sıhhati hıfz eder, gıda gibidir. Nefs 
hastalığı cehalet olanlar öncelikle deva makamında olan ulûm-ı akliye 
öğrenerek cehalet hastalığından kurtulmalıdır. Sonra gıda mesabesinde 
olan ulûm-ı şer’iyye, diniye ve maneviye tahsili ile marifet sıhhatini mu-
hafaza eder.”119

Kitabın büyük bir bölümü hükemâ-yı ilâhiyeye ayrılmaktadır. Rıfat 

117 Rıfat, Ahlâk-ı Nazarî, s. 71-72.
118 Rıfat, Ahlâk-ı Nazarî, s. 74.
119 Rıfat, Ahlâk-ı Nazarî, s. 82-83.
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Efendi, konunun başında Hz. Âdem’den (as) itibaren gelen peygam-
berlerin ümmetlerine iyi olan ve kaçınılması gereken davranışları gös-
terdiğini belirterek meseleyi Hz. İdris’e (as) getirmektedir. Hz. İdris 
(as) ile birlikte nücûm, heyet ile nazarî ve amelî diğer fen ve ilimlerin 
gündeme gelip araştırılmaya başladığı bildirilmektedir. Dolayısıyla Hz. 
İdris’in (as) hükemâ ve filozofların me’hazı olduğu; Hermes diye isim-
lendirildiği; hükemâya da Herâmise denildiğine dikkat çekilmektedir. 
Tarih boyunca ilim ve fen ile uğraşan hükemâdan bazısının dosdoğru 
risâlet üzere olduğu; bazılarının ise nefs ve hevalarının yönlendirmesiyle 
dalâlete düştüğü ifade edilmektedir. Rıfat Efendi “hükemâ-yı ilâhiye”den 
kastının Hz. İdris’e, ondan önce ve sonra gelen peygamberlerin hepsine 
iman edip, onların sağlam şeriatlarına uygun bir şekilde ilimlerini neş-
reden kişiler olduğunu söylemektedir. Burada belirtilen özelliklere sahip 
olmayanlar ne kadar akıllı görünseler de Allah Teâlâ’nın kendilerine ih-
san buyurduğu aklı güzel bir şekilde kullanmadıkları için “hakîm-i ilâhî” 
ismini alamazlar.120 Bu meyanda kitapta görüşlerine yer verilen filozoflar 
da “hükemâ-yı ilâhiyyûn” kabul edilmektedir. Kendisine yer verilen filo-
zofların, tevhid inancına ve peygamberlerin gönderilmesinin lüzumuna 
yani nübüvvet inancına muvafık bir şekilde ileri sürdükleri görüşlerinin, 
ibarelerde ihtilaf etseler bile hepsinin maksadının bir olduğunu ileri sür-
mektedir. Burada belirtilen özellikleri taşımayan filozofların ise merdûd 
olduğunu söylemektedir. Böylelerine geçmişte “tabiiyyûn” (natüralist), 
son devirde ise “maddiyyûn” (mataryalist) denilmektedir. 121

Sonuç 

Mekteb-i Sultanî’de verilen ulûm-ı diniye dersleri üzerine yaptığımız 
bu çalışmanın neticesinde ortaya çıkan sonuçları şu şekilde sıralamak 
mümkündür. Mekteb-ı Sultanî, Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyılda açı-
lan okullar arasında farklı özellikleri ile öne çıkmaktadır. Mektebin öne 
çıkan özellikleri, farklı dinlerden ve milletlerden oluşan öğrenci yapısı; 
Fransız eğitim sistemi ile örtüşen yönetim anlayışı; XIX. yüzyıldaki Batı 
zihniyeti çerçevesinde şekillenen pozitif bilimin verilerine dayan Fran-
sızca ders grubu ile İslâm kültür ve medeniyetini içeren Osmanlıca-A-
rapça ders grubuna dayalı müfredat kurgusudur. 

Mekteb-i Sultanî’de verilen eğitimin, her ne kadar yeni birçok özellik 
taşısa da Osmanlı eğitim geleneğinin önemli belirleyicilerinden olan 

120 Rıfat, Ahlâk-ı Nazarî, s. 77-79.
121 Rıfat, Ahlâk-ı Nazarî, s. 80-81.
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medrese eğitim anlayışı ile ilişkisine dair önemli tespitler yapılmıştır. 
Bu ilişkinin temerküz ettiği noktalar arasında ders müfredatı kurgusu, 
bazı derslerde okutulan kitap benzerliği, mektep kadrosundaki medrese 
tahsilli ve müderris pâyeli hocaların ders vermesi, derslerin tahsil tar-
zı, telif türü ve yardımcı hoca uygulaması gibi hususlar bulunmaktadır. 
Mektebin medrese tahsilli ve müderris pâyeli hocaları sadece Müslüman 
öğrencilerin derslerine girmemekte aynı zamanda gayrimüslim öğren-
cilerin derslerine de girmektedirler. Bu hocalar, gayrimüslim öğrenci-
lerin Osmanlıca, Arapça, Farsça dil, edebiyat, tarih ve ahlâk derslerini 
vermektedirler. 

Mekteb-i Sultanî’nin müfredatında yer alan ulûm-ı diniye kavramı, tek 
bir dersten ziyade bir dizi ders grubunu karşılamaktadır. Ulûm-ı diniye 
ders grubu dâhilinde Kur’ân-ı Kerim ve tecvit, ilmihâl ve fıkıh, akâid ve 
kelâm, ahlâk-ı amelî ve nazarî ile tarih-i İslâm dersleri yer almaktadır. 
Bunlar arasındaki ilk üç dersi sadece Müslüman öğrenciler görmekte; 
gayrimüslim öğrenciler ise bu kapsamdaki dersleri kendi dinleri üzeri-
ne tahsil etmektedirler. Ulûm-ı diniye grubundaki ahlâk ve tarih-i İslâm 
derslerini ise mektebin Müslim-gayrimüslim bütün öğrencileri aynı sı-
nıf ortamında görmektedir. 

Ulûm-ı diniye derslerinin niteliği, ders içeriklerinin kurgusu ve konu-
larının ele alınışı noktasında belirlenmiştir. Bu çerçevede akâid ve ah-
lâk derslerinde hocaların yazdığı ders kitapları incelenmiştir. İnceleme 
neticesinde ortaya çıkan tespitleri şu şekilde ifade etmek mümkündür: 

Ulûm-ı diniye dersleri, çeşitli kaynaklardan yararlanılarak hazırlan-
maktadır. Derslerde okutulmak üzere konuya ilişkin telif eserler ya-
zılmıştır. Ders içerikleri hazırlanırken Mekteb-i Sultanî’nin muhtelit 
öğrenci yapısının dikkate alındığı görülmüştür. Özellikle Müslüman 
öğrencilerin, gayrimüslim öğrencilerin irşadına vesile olabilecekleri 
hatırlatılmaktadır. 

Akâid ve ahlâk derslerinde, Batı’da gelişen pozitif bilimin verilerini esas 
alarak oluşturulan Fransızca ders grubundaki felsefe ve tabii bilimlerin 
içeriklerinin ve bu dersi veren hocaların fikirlerinin, Müslüman öğren-
cilerin düşünce dünyası üzerinde olası olumsuz etkilerine karşı tedbir 
mahiyetinde konulara yer verilmiştir. Örneğin akâid dersinde maddiy-
yûn (mataryalizm) ve tabiiyyûn (natüralizm) fikirleri sürekli eleştiril-
mekte; bu fikirlere karşı aklî delillendirmeye vurgu yapılarak “istidlâlî 
iman”ın gerekliliği ön plana çıkarılmaktadır. Akâid bahislerinde konu-
lara uygun deliller getirilirken örneğin Pastör gibi Batı’da önemli buluş-
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lara imza atan inançlı bilim adamlarının görüşleri misal verilmektedir. 
Ayrıca kelâm bahislerinden hudûs-ı âlem gibi bir konunun ispatında da 
hikmet-i tabiiyye ve ilm-i tabakât-ı arzın (fizik ve jeoloji) buluşları delil 
gösterilmektedir.

Ahlâk dersinde kitabın içeriğinin önemli bir kısmı fikrî taksimata, bun-
ların kaynak ve sebeplerine, ilm-i ahlâkın izahına ve bazı hukemânın hal 
tercümelerine yer verilmektedir. Bu ders, mektebin tüm öğrencilerine 
verildiği için özenli bir kurgunun oluşturulduğu söylenebilir. Ahlâkın 
temellendirilmesi peygamberlere dayandırılmakta; Hz. İsa dönemine 
atıf yapılmaktadır. Kanun-ı ahlâkın kaynağının Allah Teâlâ olduğu vur-
gulanarak O’nun vahdaniyet sıfatı, cisim ve cevher olmayışı ön plana 
çıkarılmaktadır.

Ahlâk kitabında büyük bir yer ayrılan “hükemâ-i ilâhiye”nin, Hz. İd-
ris’e, ondan önce ve sonra gelen peygamberlerin hepsine iman edip, 
onların sağlam şeriatlarına uygun bir şekilde ilimlerini neşreden kişiler 
olduğunu söylemektedir. Bu kişilerin görüşlerinin tevhid ve nübüvvet 
inancına aykırı olmadığı belirtilerek öğrencilere gerçek filozof tasav-
vuru oluşturulmak istenmektedir. Böylece bir anlamda Fransızca ders 
grubunda gündeme getirilen maddiyyûn (mataryalist) ve tabiiyyûn 
(natüralist) filozofların görüşlerine karşı kıyas edebilecek bir bakış açısı 
sunulmaktadır.
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EKLER
Ek 1: Delâilü’l-îkân fî Beyân-ı Kavâidi’l-îmân’ın Konu Başlıkları

Delâilü’l-îkân fî Beyân-ı Kavâidi’l-îmân'ın Konu Başlıkları

Konular Sayfa No Konular Sayfa No

Esbâb-ı İlm-i hâdis  (eserin giriş 
kısmının içinde geçmektedir; 
ayrı bir başlık verilmemiş.)

s. 11-13 Âlem-i Cismânî Kâbil-i 
Fenâdır

s. 103

Âlem Kâffe-i Eczâsıyla Hâdistir s.13 Defter-i ‘Amâl ve Hesâb 
Hakktır

s. 107

Cenâb-ı Hak Kadîm ve Ezelî ve 
Ebedîdir

s. 24 Sırât s. 109

Burhân-ı Tatbik; Burhân-ı Silmî; 
Burhân-ı Ters (Bu üç burhân 
bir önceki konunun devamı 
özelliğindedir.)

s. 26-28 Cennet ve Cehennem 
Haktır ve Mevcuttur 

s. 109

Cenâb-ı Hakk Vâcibü’l-Vücûddur s. 29 Ashâb-ı ‘Arâf s. 110
Vahdâniyyet-i İlâhiyye s. 31 Günah-ı Kebâir Küfrü 

Mûcib Olmaz
s. 111

Teselsülün İbtâli s. 42 Şefâat s. 113
Cenâb-ı Vâcibü’l-Vüc’ud’un 
“İlim” Sıfatıyla İttisâfı

s. 48 İman s. 114

İlim s. 49 Nübüvvet ve Risâlet s. 116
İrâde ve İhtiyâr s. 51 Ekser Ulemâ-yı İlm-i 

Kelâma Göre
s. 117

Cenâb-ı Hakk’ın “Hayat” 
Sıfatıyla İttisâfı

s. 53 Mucize s. 123

Cenâb-ı Vâcibü’l-Vücûd’un 
“Kelâm” Sıfatıyla İttisâfı

s. 54 Nübüvvet-i Muhammed 
Aleyhi’s-Selâm 

s. 124

Tekvîn Sıfat-ı Ezelîsi s. 56 Mucize-i Ûlâ s. 125
Sem’ ve Basar s. 57 Risâlet-i Muhammediye 

Umûmîdir
s. 129

Cenâb-ı Hakkın Cevher, Araz ve 
Cisim Olmadığı

s. 59 Melâike-i Kirâm s. 130

Ru’yet-i Bârî Teâlâ s. 62 Şeytan ve Cin s. 132
Ef’âl s. 67 Mirâc-ı Şerîf s. 134
Ef’âl-i İbâd s. 70 Arş ve Kürsü ve Sidre s. 136
İstitâat Mea’l-Fiil s. 82 Kerâmât ve Evliyâ s. 137
Hüsn ve Kubh s. 84 Sahâbe-i Kirâm s. 138
Katl ve Elem s. 86 Hâtime s. 138
Rızk s. 88 Bir Münkir ile Bir 

Hakîm-i Muvahhidin 
Bazı Mükâlemesi

s. 154

Ahd ve Mîsâk s. 89 İmâmet ve Hilâfet s. 157
Hidâyet ve Dalâlet s. 90 İstidrâd s. 159
Azâb-ı Kabir s. 92    
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EK 2: Ahlâk-ı Nazarî’nin Konu Başlıkları

Ahlâk-ı Nazarî'nin Konu Başlıkları

Konular Sayfa 
No Konular Sayfa 

No

Hikmetin dördüncü kısmı olan ilm-i ruh s. 11 Taksim-i vazâif s. 60

Hikmet ve hikmetin taksimat-ı esâsiyesi s. 11 İnsanın ebnâ-yı nev'ine, devletine, ailesine 
karşı olan vazâifi s. 63

Hikmetin ulûm-ı sâire ile münasebeti s. 12 Mahsûsât-ı zâhirenin mâfevki, ulûhiyyet ve 
vahdâniyyet-i ilâhiye s. 66

Taksimat-ı fikriyye s. 12 Evsâf-ı ilâhiye s. 69

Âsâr-ı vezâif-i ruh s. 12 Ahlâk s. 71

Havâdis-i dâhiliye s. 13 Kanun-ı ahlâkın esası s. 72

Âsâr-ı kabiliyet-i his, âsâr-ı fetânet, âsâr-ı irâde s. 13 Hüsn-i ahlâk s. 74.

İhtisâs-ı kuvâ-yı hâsse s. 15 Ef'âlimizin esbâb-ı muhtelifesi s. 75

Hafıza, irtibât-ı fikr, kuvve-i hayâliye s. 16 Hukemâ-yı İlâhiye s. 77

İrtibât-ı fikr s. 17 Hukemâ-yı ilâhiyyûnun itikâdı nedir? s. 79

Mukayese s. 20 Ebû Muhammed Zekeriyya er-Râzî s. 88

Ta'mîm s. 20 İbn-i Rüşd s. 90

Esâs-ı efkâr s. 22 İbnü'z-Zühr (Ebû Merdân) s. 92

Hüküm s. 22 Ebu'l-Kâsım s. 93

İstidlâl s. 23 İmamü'l-Harameyn s. 93

İşârât ve lisan, lisanın kuvve-i fikriyye ile olan 
münasebeti s. 25 İmam Gazâlî s. 96

Lisan ve lisanın envâ-ı muhtelifesi s. 25 Fârâbî Türkî s. 100

Sıhhat ve vüsûk s. 28 Ebû Abdullah Muhammed bin Musa bin Şâkir s. 103

Sıhhat ile ihtimal beynindeki fark s. 28 İbn-i Sina, Âvesin s. 105

Sıhhat ve bedâhetin envâ-ı muhtelifesi s. 29 İmam Fahreddin Râzî s. 117

Usûl, terkib ve tahlil kavâidi s. 30 Hukemâ-i Sâlife s. 122

Usûl-i tenzîl ve irtikâ s. 33 Pisagoras s. 122

Kavâid-i esâsiye s. 33 Aristo s. 126

Tarifât s. 34 Calinus s. 130

Kıyas s. 35 Eflatun s. 133

Kıyas demekle ne anlaşılır s. 36 Batlamyus s. 135

Kıyasın şekil ve suretleri s. 38 Leibniz (Libnic) s. 136

Edille, isbât s. 39 Lucilio Vanini s. 137

Kıyasta edilen sû-i isti'mâlât s. 40 E'sâr-ı ahîra hukemâsı s. 138

Usûl-i istidlâl, mütâlaa, tecrübe, istidlâl, mesele, tasnif s. 41 Nevton s. 138

Faliyet ve havâss-ı mahsûsası, arzu, sevk, cibillî s. 43 Torricelli s. 138

Âdât s. 45 Gilbert s. 139

İrâde ve ihtiyâr s.46 Franklin s. 139

Ef'âl-i irâdiyenin tahlili s. 47 Bafon s. 140

Kuvâ-yı ruh, kuvâ-yı mezkûrenin usûl-i ittihadı, 
şahsiyet-i insaniye s. 56 Descartes s. 142

İttihâd-ı kuvâ-yı ruh s. 56 Galile s. 144

Şahsiyet-i insaniye s. 57 Jean Jack Rousseau s. 146

Kanun-ı ahlâk s. 59 Hatime s. 148
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Özet
Bu çalışmada Mekteb-i Sultanî’nin müfredatındaki ulûm-ı dini-
ye derslerinin niteliği incelenmiştir. 1868 yılında açılan Mekteb-i 
Sultanî, farklı dinlerden ve milletlerden oluşan öğrenci yapısı; 
Fransız eğitim sistemi ile örtüşen yönetim anlayışı; XIX. yüzyıl-
daki Batı zihniyeti çerçevesinde şekillenen pozitif bilimin verile-
rine dayan Fransızca ders grubu ile İslâm kültür ve medeniyetini 
içeren Osmanlıca-Arapça ders grubuna dayanan müfredat kur-
gusu ile döneminde açılan diğer mekteplerden farklı bir özellik 
sergilemektedir. Mektebi farklı kılan bu özelliklerin okulun müf-
redatında yer alan ulûm-ı diniye derslerinin içeriğini ve niteliği-
ni, konuları itibari ile farklılaştırmış olduğu meselesi çalışmanın 
iddiasını teşkil etmektedir. Meselenin çözülmesine yönelik tarihî 
veri analiz yöntemi esas alınmıştır. Ulûm-ı diniye kapsamında 
akâid ve ahlâka ait ders kitapları incelenmiştir. Çalışmanın neti-
cesinde ulûm-ı diniye ders içerikleri hazırlanırken Mekteb-i Sul-
tanî’nin muhtelit öğrenci yapısının dikkate alındığı; maddiyyûn 
(mataryalizm) ve tabiiyyûn (natüralizm) fikirleri ile mücadele 
edildiği; bu fikirlere karşı aklî delillendirmeye dikkat çekilerek 
“istidlâlî iman”ın gerekliliğine vurgu yapıldığı tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Mekteb-i Sultani, ulum-ı diniye, akaid, 
ahlak, 
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The Quality of the Ulûm-ı Diniye Courses in Mekteb-i 
Sultanî Curriculum

Abstract 
In this study, the quality of ulûm-ı diniye (religious sciences) 
courses in the curriculum of Mekteb-i Sultanî was examined. 
The Mekteb-i Sultani, which was opened in 1868, exhibits a dis-
tinctive feature at some points than the other schools opened at 
the time. These points are: student structure consisting of diffe-
rent religions and nationalities, understanding of management 
that overlaps with the French education system, the curriculum 
fiction is based on the French course group based on the data of 
the positive science formed within the framework of the Western 
mentality in the 19th century and the Ottoman-Arabic course 
group including the Islamic culture and civilization. These cha-
racteristics, which make the school different, have differentiated 
the content and quality of the religious courses in the curriculum 
of the school. This determination is also the claim of the article. 
Historical data analysis method is based on the resolution of the 
issue. Within the scope of ulum-ı diniye, the textbooks of aka-
id and morality were examined. As a result of the study, the fol-
lowing points were determined: During the preparation of the 
course contents of ulum-ı diniye, the student structure of Mek-
teb-i Sultanî was taken into consideration. the ideas of matari-
alism and naturalism have been contested, by emphasizing the 
rational proof against these ideas, the necessity of “istidlâlî faith” 
was emphasized.

Keywords: Mekteb-i Sultani, religious sciences, faith, morality.
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19. Yüzyılda Toplumu Dönüştürücü Bir Etki 
Olarak Kız Çocuklarının Eğitimini Bir Kurum 
Üzerinden Okumak: Dârülmuallimât Örneği

Zeynep Kaya
Dr. Öğr. Üyesi. Ankara Sosyal Bilimler Üniv., İslâmî İlimler Fakültesi  

Giriş 

19. yüzyıl, Osmanlı Devleti’nde modernleşme/Batılılaşma çabalarının 
hemen hemen her alanda kendisini gösterdiği bir önemli bir tarihi dö-
nemeçtir. 1830’lardan itibaren Osmanlı aydınları ve devlet adamlarının 
Batıyı daha iyi tanımaları, Batı ile siyasî, ekonomik ilişkilerin artması 
dolayısıyla çeşitli alanlarda Batılı fikir ve uygulamalara yönelmeler gide-
rek önem kazanmaya başlamıştır. Bu gelişmeler aydınların, devlet adam-
larının genel eğitim alanında olduğu kadar kızların eğitimine ilişkin 
de Osmanlı toplumunun geri kaldığını daha iyi fark etmeleri sonucunu 
doğurmuş, Tanzimat döneminde kızların eğitimine ilişkin yeni fikirler 
ve görüşler yayınlanıp tartışılmaya ve kızlar için bazı okullar açılmaya 
başlanmıştır. Bu dönemde, daha önce ilkokula giden kız öğrencilerin 
1862’den itibaren ortaöğrenim görmeleri önemli bir aşamadır. İlk kez bir 
kadın öğretmenin ataması ise 1873’te gerçekleşir. Bu gelişmelerin pek çok 
alana etkisi olacağı muhakkaktır.

Bu çalışmanın amacı; Tanzimat dönemi ile birlikte kız çocuklarının eği-
tim almasının, Dârülmuallimât örneğinde, toplumsal dönüşüme-mo-
dernleşmeye katkısını tespit etmeye çalışmaktır. Bu maksatla,  Tanzimat 
döneminde kız çocuklarının eğitimine kısaca temas edilecek, akabin-
de Dârülmuallimât’ın açılma gerekçeleri, misyonu, öğrenci, öğretmen, 
müfredat ve mezunları hakkında bilgi verilecektir. Çalışma, kız çocukla-
rının eğitim almalarının ve aynı zamanda eğitim veren bir konuma gel-
melerinin toplumsal dönüşüme katkısı konusundaki değerlendirmeler 
ile son bulacaktır. Eğitimin dönüştürücü gücünü, tarihsel bir kurum 
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üzerinden okumanın, hem geçmişi çok boyutlu analiz etmeye hem de 
geleceğe dönük projeler üretmeye katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

I. OSMANLI SON DÖNEMİNDE KIZLARIN EĞİTİMİ

1. Tanzimat’tan Önce Kız Çocuklarının Eğitimi 

Osmanlılarda Tanzimat’tan önce kızların gidebileceği tek eğitim mües-
sesesi, sıbyan mektepleri olup bu okullara beş-altı yaşlarındaki kız ve 
erkek öğrenciler beraber devam ediyorlardı. Erkekler ve kızlar için ayrı 
ayrı açılmış olan sıbyan mektepleri olduğu gibi kız ve erkek çocuklarının 
birlikte devam ettikleri sıbyan mektepleri de bulunmaktaydı.1 Kız ve er-
kek çocuklar bu kurumlarda 3-4 yıl kadar öğrenim görürlerdi. Buradaki 
eğitimin, esas olarak dini nitelikli, yüzeysel,  zorunlu olmayan bir eğitim 
olduğu söylenebilir. Sıbyan mekteplerine devam II. Mahmut 1824’te ya-
yınladığı bir ferman ile zorunlu hale getirilmiştir.2

Tanzimat yıllarına kadar, Osmanlı imparatorluğunun her yerine dağılmış 
ilköğretim seviyesindeki sıbyan mekteplerinin muallimliklerini, biraz 
eğitim görmüş ve genellikle civardaki cami-mescid, imam ve müezzin-
leri veya biraz öğrenim görmüş, okuma-yazma öğrenmiş ve Kur’an-ı Ke-
rim’i ezberleyerek hafız olmuş kadınlar yaparlardı.3Bu durum,  bize çok 
eskiden beri kadınların yüzeysel de olsa bir çeşit öğretmenlik yaptıklarını 
göstermektedir.4 

Sıbyan mekteplerinde, öğretmenler erkek olduğu için, yaşları dokuzu 
geçmiş kız çocukların okula devam etmesi uygun görülmüyordu.5 Os-
manlılarda 1859’lardan önce ancak bazı varlıklı, kültürlü ailelerin kızla-
rı özel hocalardan yararlanarak, ya da kendi kendilerini yetiştirerek dinî, 
edebî bilgiler ediniyorlardı.6 Konaklara gelen özel öğretmenlerin kız ço-
cuklarına, öncelikle dil, müzik, resim ve edebiyat dersleri vermeleri ile 

1 Mustafa Şanal, “Osmanlı İmparatorluğunda Kız Öğretmen Okulunda Görev 
Yapan Kadın İdareci ve Öğretmenler ile Okuttukları Dersler, Belleten, Aralık 
2004, Cilt: LXVIII Sayı: 253, s.2.

2 Bayram Kodaman-Abdullah Saydam, “ Tanzimat Devri Eğitim Sistemi”, ", 150. 
Yılında Tanzimat, Hz. Hakkı dursun Yıldız, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara: 
1992, s. 481. 

3 Abdülkadir Özcan, "Tanzimat Döneminde Öğretmen Yetiştirme Meselesi", 
150. Yılında Tanzimat, Hz. Hakkı dursun Yıldız, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 
Ankara: 1992, s. 442. 

4 Akyüz, “Osmanlı Son Döneminde Kızların Eğitimi ve Öğretmen Faika Ünlü-
er’in Yetişmesi ve Meslek Hayatı”. 

5 Cemil Öztürk, Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası, Türk Tarih Kuru-
mu Yayınları, Ankara:2007, s. 10.

6 Akyüz, “Osmanlı Son Döneminde Kızların Eğitimi ve Öğretmen Faika Ünlüer’in 
Yetişmesi ve Meslek Hayatı”,  Hayatı”,  https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/der-
giler/Milli_Egitim_Dergisi/143/1.htm erişim 08.04.2018.Konuyla ilgili bir maka-
le için Bkz: Yahya Akyüz, Osmanlı’da Kadın Öğretmenli Ev Sıbyan Mektepleri, 
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/114150, Erişim Tarihi: 01.12.2018.
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“Genç Osmanlı” aydın kadın tiplerinin yetiştiği bir sosyal ortam meyda-
na gelmiştir.7

2. Tanzimat Dönemi ve Eğitimde Değişim

XIX. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı devleti, adeta bir çöküşün eşiğin-
deydi; askerî, siyasî, ilmî ve hatta ekonomik yönden Batı’ya kıyasla çok 
gerilerde kalmış ve temel kurumları bozulmuştu. Bu dönemde, Avrupa 
devletlerinde her alanda dikkat çekici bir ilerleme kaydedilmişti. 1839 
yılında, devletin bu iç ve dış büyük meselelerle uğraştığı sıralarda, iç 
barışı ve bütünlüğü sağlamak, Avrupa kamuoyunu ve hükümetlerini 
kazanmak, ihtiyaç duyulan yenilikleri yaparak devleti zayıflamaktan ve 
gerilemekten kurtarmak amacıyla, bu zamana kadar yapılan düzenleme 
hareketlerinden çok daha farklı anlayışla, Sultan Abdülmecid’in tahta 
çıkmasının hemen ardından ve Mustafa Reşid Paşa’ nın çabalarıyla, Tan-
zimat Fermanı ilan edilmiş ve yeni bir reform hareketine girişilmiştir.8 
Tanzimat fermanında eğitime temas eden herhangi bir ifade olmamakla 
beraber9,  önceleri daha çok askeri alanda görülen düzenleme hareketle-
ri daha sonra eğitim alanına da kaydırılmıştır.

Osmanlı döneminde Tanzimat, bir yeniden yapılanma dönemidir. Dö-
nemin yönetici eliti, modernleşmeyi bir amaç olarak görmüş, bu amaca 
ulaşmak için en etkili araçlardan birinin eğitim ve bilim olduğuna inan-
mıştır.10 Tanzimat ile Batı’ya açılan Osmanlı İmparatorluğu’nun idari ve 
siyasi yapısında ortaya çıkan değişiklikler, fikrî ve sosyal yapıda da tedrici 
olarak değişikliklere yol açmıştır. Bu değişmelerden etkilenen müessese-
lerin başında aile ve onun içindeki kadın ve kadının eğitimi gelmekteydi. 
Özellikle 1850’li yıllardan itibaren, basın ve yayın organlarında ülkenin 
kalkınması için erkek eğitimi kadar kadın eğitiminin de gerekli olduğu 
sık sık vurgulanır hale gelmişti.11

3. Tanzimat Döneminde İlkokulda Kız Çocuklarının Eğitimi

7 Nevin Meriç, Kadında Meydana Gelen Değişimlerin Tarihselliğinden Birkaç 
Kesit, Osmanlı’dan Cumhuriyete Kadının Tarihi Dönüşümü, Ed.Yıldız Ramaza-
noğlu, Pınar Yay, 2000.s. 61.

8 Fatma Ürekli, “Tanzimat Dönemi Osmanlı Eğitim Sistemi ve Kurumlar,” Ma-
nas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, http://journals.manas.edu.kg/mjsr/
oldarchives/Vol02_Issue03_2002/251.pdf, s.391. Erişim Tarihi:03.12.2019.

9 Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi (1000-2011), Pegem Akademi, 21. Baskı, Anka-
ra: 2011, s.159. 

10 Mehmet Ö. Alkan, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Modernleşme ve Eğitim”, 
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2008, Cilt:6, Sayı;12, s.14. 

11 Mustafa Şanal, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Kız Öğretmen Okulunun (Dârülmu-
allimât), Kuruluşu, Okutulan Dersler ve Kapatılışı (1870–1924)”, Ankara Üniversitesi 
Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Güz 2009, cilt: 26, s. 224. 
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1824 yılında sıbyan mektebine devam ile ilgili olarak II. Mahmut tarafın-
dan bir ferman yayınlandığı yukarıda ifade edilmişti. Tazimatla beraber 
başlayan her alandaki yenileşme eğitim alanına da uzanmış 1847 yılında 
yayınlanan ve kısmen uygulanan bir talimatname ile sıbyan mektepleri 
programında önemli dersler ve yenilikler getirilmiştir.12 1847 talimatı ile 
daha önce bu okullarda nadiren görülen yazı öğretimi, sıbyan mektep-
lerinin amaçları arasında gösterilmiş13 sıbyan mekteplerinin öğretim sü-
resi dört yıl olarak belirlenmiş, yetersiz kişilere hocalık yaptırılmaması 
kararlaştırılmıştır. Ancak,bu kararlar daha sonra alınan 1857, 1863 ve 1864 
tarihli kararlar gibi parasızlık ya hocasızlık yüzünden uygulanamamış-
tır.14 Ayrıca, ilk kez 1847 tâlimatı ile başlayan bir uygulama olarak, sıbyan 
mekteplerindeki kız ve erkek çocuklar birbirlerinden ayrılıp ayrı okullar-
da öğrenim görmeye başlamışlardır.15

1847 talimatnamesi, öğretim süresi dört yıl olan sıbyan mekteplerinden 
sonra, iki yıl olan ve yeni kurulan rüşdiye mekteplerini de zorunlu öğre-
tim kapsamına almış, böylece altı yıl süreli zorunlu öğretimi getirmiştir. 
Bu tarihten itibaren İstanbul ve taşrada genel rüşdiyeler açılmaya başlan-
mış, bu da öğretmen ihtiyacını beraberinde getirmiştir.16

Sıbyan mektepleri konusunda en önemli teşebbüs 1869 tarihli Maarif-i 
Umûmiye Nizamnâmesi’dir.17 Nizamname, ilkokuldan üniversiteye tüm 
öğretim kademelerinde yapılacak eğitim ve öğretimin özelliklerini; oku-
tulacak dersleri, kayıt kabul işlerini, kız ve erkek çocukların öğrenimlerini 
ne şekilde yapacaklarını bir kurala bağlamıştır. Bu nizamnâme ile örgün 
eğitim; ilk, orta ve yüksek şeklinde derecelendirilmiş18 sıbyan mektepleri-
ne devam mecburiyeti, erkekler için 6-10; kızlar için 7-11 yaşları olarak be-
lirlenmiştir. Bir mahalle veya köyde iki sıbyan mektebi varsa, bunlardan 
birisinin kızlara ayrılması, yoksa yeni bir mektep açılıncaya kadar kızların 
da erkeklerin gittiği sıbyan mektebine gitmeleri fakat erkeklerden ayrı bir 
sırada oturmaları da nizamnamenin düzenlemeleri arasında yer almıştır.19 

12 Kodaman-Saydam, “ Tanzimat Devri Eğitim Sistemi”, s. 482. 
13 Akyüz, Türk Eğitim Tarihi (1000-2011), s. 161. 
14 Şefika Kurnaz, “Osman lı’dan Cumhuriyet’e Kadınların Eğitimi,” https://dhgm.

meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/143/14.htm, Erişim.09.12.2018
15 Akyüz, “Osmanlı Son Döneminde Kızların Eğitimi ve Öğretmen Faika Ünlü-

er’in Yetişmesi ve Meslek Hayatı”. 
16 Ürekli, “Tanzimat Dönemi Osmanlı Eğitim Sistemi ve Kurumlar”, s. 393.  
17 Kurnaz, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kadınların Eğitimi,”
18 Altın, “Maarifi Umumiye Nizamnamesinin Öğretmen Yetiştirmedeki Yeri”, s. 

274 
19 Akyüz, Türk Eğitim Tarihi (1000-2011), s. 163. ;1847 talimatı ile kızlar ve erkeler ayrı sıbyan 

mekteplerinde öğrenim görmeye başlamışlardı. Bkz. Yahya Akyüz, “Osmanlı Son Dö-
neminde Kızların Eğitimi ve Öğretmen Faika Ünlüer’in Yetişmesi ve Meslek Hayatı”.
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İlköğretim mecburiyeti 1869 Nizamnâmesi’nden sonra ilk defa olarak Ka-
nun-ı Esâsi (1876)’de Anayasa maddesi olarak yer almış, böylece kız ve 
erkek öğrenciler için eşit öğretim hukuken mümkün kılınmıştır.20 Sıbyan 
mektebi programında yer alan dersler aşağıdaki gibiydi:21 

Usûl-i Cedide Vechile Elifbâ Yazu Talîmi

Kur’ân-ı Kerim Muhtasar Fenn-i Hesâb

Tecvîd Muhrasar Târîh-i Osmânî

Ahlâka Müteallik Rasâil Muhtasar Coğrafya

İlmihâl 

4. Tanzimat Dönemimde Ortaokul’da Kız Çocuklarının Eğitimi

Kızlara orta öğretim imkânı ilk kez Tanzimat döneminde sağlanmış-
tır.22  1858 yılında Eğitim Bakanlığı kızlar için Cevri Usta Kız Rüşdiyesinin 
açılmasının uygun olacağı şeklinde Sadarete bir yazı yazmış yazısında, 
“her Devlet ve milletin mutluluğu, halkının bilgisizlikten kurtulmasına 
bağlıdır” diyerek bunun da öncelikle çocukların iyi bir eğitim öğrenim 
görmeleri ile sağlanabileceğini belirtmiştir. Bakanlığın kızların eğitimine 
ilişkin görüşleri ise özetle şöyleydi: “Mahalle (sıbyan) mekteplerinde şim-
diye kadar kız-erkek karışık öğrenim yapılmıştır. Bunda bazı sakıncalar 
vardır. Bundan başka eğitim de istenildiği gibi yapılamıyor. Bu nedenle 
kızlar için de (erkek çocuklar için olduğu gibi) ayrı bir okul açılarak “emin 
ve ehliyetli hocalar tayin edilerek” öğretim yapılması uygun olacaktır. Fa-
kat şimdilik masraflı ve kapsamlı bir girişime gitmeyip Sultanahmet’teki 
Cevri Usta Mektebinin kız Rüşdiyesi haline getirilmesi ve burada kızlara 
özgü “sanayi” öğretilmesine (uygulamalı bilgiler öğretilip beceriler ka-
zandırılmasına) izin verilmesi...”23 Yazı gereği, İlk kız rüşdiyesi 6 Ocak 
1859 tarihinde İstanbul’un Sultan Ahmet semtinde açılmıştır. Bu rüşdiye-
ye Cevri Usta İnas Rüşdiyesi, Cevri Kalfa İnas Rüşdiyesi, Sultanahmet (At 
Meydanı) Kız Rüşdiyesi de denmiştir. 24 Giriş bölümünde ifade edildiği 
gibi Tanzimat döneminde, kadınların eğitim almaması Batı karşısındaki 
geri kalmışlığın nedenlerinden biri olarak görüldüğünden kızların eğiti-
mi ile ilgili kurumlar giderek çoğalmakta idi. Bununla beraber, kız rüşti-
yesi açıldığı ilk yıllarda düzen, iyi bir yönetim ve öğrenci bulma sıkıntısı 

20 Akyüz, Türk Eğitim Tarihi (1000-2011), s. 163. 
21 Selçuk Akşin Somel, “Osmanlı Modernleşme Döneminde Kız Eğitimi”, Kebikeç, (2000), 

cilt:10 http://www.ceidizleme.org/ekutuphaneresim/2.pdf,  Erişim: 12.12.2019.
22 Akyüz, Türk Eğitim Tarihi (1000-2011),  s. 164-165.
23 Akyüz, “Osmanlı Son Döneminde Kızların Eğitimi ve Öğretmen Faika Ünlü-

er’in Yetişmesi ve Meslek Hayatı”.
24 Akyüz, Türk Eğitim Tarihi (1000-2011), s. 164-165. 
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yaşamıştır. Nitekim; bu durum Haziran 1862’de basında yayınlanan resmî 
ilândaki ifadelerden anlaşılmaktadır. İlanda, Cevri Usta Kız Rüşdiyesi’nin 
o tarihte daha iyi bir düzen ve yönetime kavuştuğu, Peygamberin bir sö-
züne göre de bilim öğrenmenin erkek kadın herkese farz olduğu belir-
tiliyor ve ana babalardan kızlarını bu okula göndermeleri isteniyordu.25  
Yazıda ayrıca, kız çocuklarının okula gönderilmesi konusunun dini ge-
rekçelerle temellendirme çalışılması, o dönem için kız çocuklarının okula 
gönderilmesi konusunda aileleri bir ikna çabası olarak algılanmaktadır. 
Nitekim Öztürk’e göre, o dönem için kızların eğitimi için atılan adımlar 
ciddi bir direnmeyle karşılaşmış, devlet gazetelere ilan vererek öğrenci 
aramak zorunda kalmış, kızların okumasını engelleyen bir hüküm olma-
dığını hadislerle anlatılmaya çalışılmıştır.26

1869 yılına gelindiğinde, Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile kızların da 
orta öğretime devam etmeleri kanun hükmü haline gelmiş ve kız rüş-
diyelerinin büyük şehirlerde açılması öngörülmüştür. Bu rüşdiyelerde, 
erkek rüşdiyelerinde okutulan derslerin yanında biçki-dikiş, resim dersi 
ve seçmeli olarak müzik derslerini konulması da karara bağlanmıştır.27 
Öğretmenler kadın olacak, öğretmen açığı olduğu takdirde yaşlı ve bilgi-
li erkek hocalardan yararlanılabilecektir.28 

Kızlara orta öğretim imkanı sağlayan Kız rüşdiyelerinin gelişmesi, erkek 
rüşdiyelerine göre yavaş bir seyir göstermiştir. 1871’de İstanbul’da 8 adet 
kız rüşdiyesi ve buralarda 207 kız öğrenci varken o tarihte İstanbul’da 14 
adet erkek rüşdiyesi’nde 1421 erkek öğrenci bulunuyordu. 1876-1877’de 
ise İstanbul’daki 9 kız rüşdiyesi’nin 309 öğrencisine karşın aynı tarihte 
İstanbul’da 21 erkek rüşdiyesinde 1795 öğrenci okuyordu.29 Kız rüşdiye-
lerinin taşrada önemli merkezlere yayılması 1870’lerden itibaren gerçek-
leşmiştir.30 Özellikle, II. Abdülhamit döneminde, eğitimdeki genel ni-
celik gelişmelerine paralel olarak kızların eğitimi konusunda da önemli 
çabalar harcanmıştır. Nitekim, bu dönemde taşraya yayılan kız rüşdiye-
lerinin sayısı 74’e ulaşmış, böylece orta öğretimin ilk düzeyinde okuma 
imkânı bulan kızların sayısı artmıştır.31 

25 Akyüz, “Osmanlı Son Döneminde Kızların Eğitimi ve Öğretmen Faika Ünlü-
er’in Yetişmesi ve Meslek Hayatı”.

26 Öztürk, Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası, s. 10. 
27 Bayram Kodaman, “Tanzimat’tan Sonra Türk Kadını”, http://dergipark.gov.

tr/download/article-file/188215, Erişim; 05.11.2018, s.149.
28 Kurnaz, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kadınların Eğitimi” 
29 Akyüz, “Osmanlı Son Döneminde Kızların Eğitimi ve Öğretmen Faika Ünlü-

er’in Yetişmesi ve Meslek Hayatı”. 
30 Akyüz, Türk Eğitim Tarihi (1000-2011), s. 164-165. 
31 Akyüz, “Osmanlı Son Döneminde Kızların Eğitimi ve Öğretmen Faika Ünlü-

er’in Yetişmesi ve Meslek Hayatı”.
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Kız rüşdiyelerinin yavaş gelişmesinin nedeni, bu okullara kadın öğret-
men bulunmasında yaşanan güçlüklerdi. Hatta, 1875’te Isparta’da açılan 
kız rüşdiyesine kadın öğretmen bulunmadığından çok yaşlı bir zat öğret-
men olarak atanmış ve onun ölümüyle okul 1907’de bir kadın öğretmen 
sağlanıncaya kadar kapalı kalmıştır.32 Bu durum, ailelerin kız çocuklarını, 
erkelerin öğretmen olarak yer aldığı okullarda okutmak istemediklerini 
göstermektedir. Bu çekincenin dini nedenlerden kaynaklandığı ve top-
lumsal yapı üzerinde geleneksel/dini değerlerin o dönem için hala etkili 
olduğunu söylemek mümkündür. Toplumda kadın/erkek ilişkileri konu-
sunda henüz Batı standartı geçerli değil idi. Ayrıca kadın öğretmenin bu-
lunamaması, o dönemde kadınların meslek sahibi olmalarının-en azın-
dan öğretmen olarak- sık rastlanır bir durum olmadığını göstermektedir. 
Kız okullarının ders programlarına gelince programda; din bilgisi, ahlâk, 
nâfi’a bilgisi, Osmanlıca, hesap, sülüs ve rık’a, Arapça, Farsça, imlâ, tarih, 
coğrafya, hıyâtet (terzilik) ve nakış gibi dersler bulunmaktaydı.33 İlk yıl-
larda kız rüşdiyeleri için yeterli sayı ve nitelikte kadın öğretmen buluna-
madığından “yaşlı ve iyi ahlâklı erkek öğretmenler” görevlendirilmişti. 
Sadece dikiş, nakış gibi bazı elişi dersleri için Müslim ve Gayrimüslim 
kadın öğretmenler (ustalar) çalıştırılmıştı. O dönemde kızların eğitim 
görebileceği, yabancı kız okulları da bulunuyordu. 1839’da İstanbul’da 
Fransızların açtığı 19 kız okulu vardı. 1871’de İstanbul’da Arnavutköy 
Amerikan Kız Koleji açılmıştı. Yabancıların açtığı kız okulları esas olarak 
orta öğretim düzeyinde idi. Özellikle varlıklı Türk ailelerinden buralara 
kızlarını gönderenler az değildi.34

II. OSMANLI SON DÖNEMİNDE İLK KIZ ÖĞRETMEN OKULU: 
DÂRULMUALLİMÂT

Kız rüşdiyelerinin açılması, Türkiye’de kadın eğitiminin gelişim süre-
cinde çok önemli bir dönüm noktası olmuş aynı zamanda bu okullar-
da istihdam edilecek “kadın öğretmenlerin” yetiştirilmesi sorununu da 
beraberinde getirmiştir. Dönemin sosyolojik yapısı gereği, bu okullarda 
derslere kadın öğretmenlerin girmesi bir zorunluluk olarak durmaktay-
dı. Ancak kız rüşdiyelerinde derslere girecek yeterli sayıda bayan öğret-
men bulunamıyor bu nedenle ahlâkına güvenilir, yaşlı erkek öğretmen-
ler de bu okullara öğretmen olarak tayin ediliyordu.35

32 Akyüz, Türk Eğitim Tarihi (1000-2011), s. 164; Şefika Kurnaz, Cumhuriyet Önce-
sinde Türk Kadını( 1839-1923), Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı 
Yayınları, 2.Baskı, Ankara:1991, s. 23.

33 Kurnaz, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kadınların Eğitimi,”
34 Akyüz, “Osmanlı Son Döneminde Kızların Eğitimi ve Öğretmen Faika Ünlü-

er’in Yetişmesi ve Meslek Hayatı”.
35 Öztürk, Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası, s. 11.
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1869 yılında Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’nin hazırlanıp yürürlüğe 
girmesinden sonra, diğer eğitim meseleleri gibi, öğretmen yetiştirme 
işi de daha sistemli hale gelmiş; ilk, orta ve yüksekokulların öğretmen 
ihtiyacını karşılamak için İstanbul’da bir Dârulmuallimîn açılması ön-
görülmüştür. Ayrıca, öğretmenliği ilk kez ayrı bir meslek olarak tanıyan 
nizamname36  ile 1870 yılında Dârülmuallimât adıyla bir de kız öğretmen 
okulu açılmıştır.37  Kız sıbyan mekteplerine ve rüştiyelerine öğretmen 
yetiştirecek olan Dârülmuallimât’ın sıbyan ve rüşdiye şubelerine, her bir 
şubenin de kendi içerisinde müslim ve gayrı müslim okullarına kadın 
öğretmen yetiştirecek biçimde iki daireye ayrılması kararlaştırılmış bir-
çok külfete ve güçlüğe yol açacağı gerekçesiyle Gayrı Müslime Dairesi’nin 
açılmasından vazgeçilmiştir.38

Önce İstanbul Dârülmuallimât’ı veya Dârülmuallimât’ı Aliye adlarıyla İs-
tanbul’da, ardından II. Meşrutiyet döneminde taşradaki bazı vilayetlerde 
açılan bu okulların kuruluş gayesi, Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi’nin 
68. Maddesinde kız sıbyan ve rüşdiye mekteplerine kadın öğretmen ye-
tiştirmek olarak belirtilmiştir.39 Nizamname’nin yürürlüğe girmesiyle 
Dârülmuallimât Nisan 1870 tarihinde, Maarif Nazırı Saffet Paşa’nın İs-
lam’da kadınların öğretimine önem verildiğine ve şer’i tesettürün buna 
asla engel olmadığına işaret eden konuşmasıyla,40İstanbul’da Sultanah-
met’te Yerebatan caddesinde kiralanarak okul binası olarak düzenlenen 
ahşap bir konakta açıldı. Sıbyan okullarına öğretmen olacaklar için eğitim 
süresi iki, rüşdiye okullarına öğretmen olacaklar için de üç yıldı. Bu oku-
lun bütün öğretmenlerinin bayan olması istenmesine rağmen, bu müm-
kün olmamış, nakış ve resim öğretmenlerinin dışındakiler erkeklerden 
alınmıştır. 41 Ayrıca ilk kurulan okul, nizamnameden farklı olarak iki şube 
bulunmadan açılmıştır. Okul hem sıbyan hem rüşdiye kısmına öğretmen 
yetiştirecekti ve eğitim süresi ise 3 yıl olarak belirlenmişti.42

36 Hamza Altın, “ 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ve Öğretmen Yetiştir-
me Tarihimizdeki Yeri”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, cilt: 
XIII, sayı: 1, s.279. 

37 Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, s. 182; Abdülkadir Özcan, "Tanzimat Döneminde 
Öğretmen Yetiştirme Meselesi”, 150.Yılında Tanzimat (ayrı basım), Türk Tarih 
Kurumu Yayınları, Ankara:1992,  s.443.

38 Mustafa Şanal, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Kız Öğretmen Okulunun (Dâ-
rülmuallimât), Kuruluşu, Okutulan Dersler ve Kapatılışı (1870–1924)”, s. 225; 
Hamza Altın, “Osmanlı Eğitim Tarihinde Dârülmuallimât (Açılışı ve Gelişim 
süreci)” ,  Akademik Matbuat, Kasım, 2017, C:1 S:1, s.23.

39 Cemil Öztürk, “Darulmuallimat”, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, cilt:8, s. 549.
40 Cemil Öztürk, “Darulmuallimat”,  s. 550. 
41 Tevfik Temelkuran, “Türkiye’de Açılan İlk Kız Öğretmen Okulu”, Belgelerle 

Türk Tarihi, 1970, sayı:37, s. 61-62. 
42 Somel, “Osmanlı Modernleşme Döneminde Kız Eğitimi”, s. 234.
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Yeni açılan bu okula öğrenci ve öğretmen sağlamak için gazetelere veri-
len ilânlardan Ekim 1869 tarihli bir gazetede, Dârülmuallimât’a başvura-
cakların “Türkçede oldukça okuryazar olmak” şartı taşımaları gerektiği 
ifade edilirken Şubat 1870’te yayınlanan bir ilânda ise, Dârülmuallimât’a 
alınacak kadınların “13 yaşından aşağı ve 35 yaşından yukarı olmamaları” 
gerektiği, okula “sınavla” alınacakları belirtilmiştir. Bu ikinci ilânda, baş-
vuracak öğrencilerin yaş yelpazesinin çok geniş tutulması, 1859’da açı-
lan Cevri Usta Kız Rüşdiyesinin eski mezunlarını ve kendini yetiştirmiş 
başka kız ve kadınları da çekebilmek için olsa gerektir. Şüphesiz, “13-15 
yaş” gibi çok dar bir sınırlama getirilseydi, bu okula kaydolacak kimse 
bulunmayabilirdi. Ayrıca okula devam edecek kadınlara birinci sınıfta 
ayda otuz, ikinci sınıfta altmış kuruş maaş (burs) verilecek43 mezunla-
ra, okul öğretmenliklerine tayinde öncelik tanınacaktı.44 Burs ve atama 
önceliği, tıpkı yaş aralığının geniş tutulması gibi, okula öğrenci kaydını 
özendirmek için yapılmış çabalar olarak görülebilir. Dârülmuallimat’a 
girmek isteyen kızlar, sıbyan veya rüştiye şahadetnamelerine sahip ise-
ler, imtihansız olarak okula kayıt yapabilecekler fakat her iki okulun 
diplomasına sahip olmayanlar bir heyet huzurunda imtihan olduktan 
sonra derecelerine göre her iki şubeden birine alınabileceklerdi. Kız öğ-
retmen okulu mezunları, geçerli bir özürleri olmadan en azından beş yıl 
öğretmenlik yapmadıkları takdirde öğrencilik sırasında almış oldukları 
burslar geri alınacak ve bu gibilerin öğretmen atamada sahip oldukları 
hakları elinden alınacaktı. Kız öğretmen okuluna ilk aşamada elli öğren-
ci kaydedilecekti.45

Dârülmuallimât’ ta alınacak öğrenciler için verilen ilanların benzeri, öğ-
retmenlik yapacakları bulmaya yönelik olarak da verilmiştir. Şubat 1870 
tarihli bir ilânda Dârülmuallimât’ta okutulacak dersler: Din, Osmanlı-
ca, Ahlâk, Müsbet Bilimler, Matematik, Tarih, Coğrafya, Arapça, Farsça, 
Yazı (Sülüs ve Rik’a) olarak sayılmış ve dersleri öğretecek öğretmenlere 
ihtiyaç olduğu ifade edilmiştir. Öğretmenlere uygun miktarda maaş ve-
rileceği,  kadınlardan ve olgunluk yaşına gelmiş erkeklerden öğretmenlik 
isteyenlerin müracaat etmeleri ilanda yer alan diğer hususlardır. 46 Kız 
öğretmen okulu çalışanlarının aylık maaşları ise 1869 nizamnamesinde 

43 Akyüz, “Osmanlı Son Döneminde Kızların Eğitimi ve Öğretmen Faika Ünlü-
er’in Yetişmesi ve Meslek Hayatı”.

44 Cemil Öztürk, Türkiye’de Dünden Bugüne Öğretmen Yetiştiren Kurumlar, Milli 
Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul:2005, s. 51. 

45 Temelkuran, “ Türkiye’de Açılan İlk Kız Öğretmen Okulu”, s.61-62. 
46 Akyüz, “Osmanlı Son Döneminde Kızların Eğitimi ve Öğretmen Faika Ünlü-

er’in Yetişmesi ve Meslek Hayatı”.
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şu şekilde belirlenmişti: Müdirenin 1.500 kuruş, öğretmen ve ustalarınki 
750 kuruş, hizmetçilerin ise 150 kuruş.47Ayrıca aylık 200 kuruş maaş ile 
bir kapıcı ve 150 kuruş maaş ile bir de hizmetçi görevlendirilmiştir.48 

Açıldıktan iki yıl sonra, 1872–1873 eğitim-öğretim yılında Dârülmual-
limât üç sınıflı bir okul haline dönüştürülmüştür. İlk iki sınıf dersleri, 
sıbyan ve rüşdiye şubelerinde ortak bir biçimde gösterilmekte iken üçün-
cü sınıf derslerini ise sadece Rüşdiye şubesine devam eden öğrenciler 
almaktaydı. Sultan İkinci Abdülhamit devrinde 1892 yılında Dârülmual-
limât’ta, hazırlık okulu niteliğinde altı yıllık bir İhtiyat Kısmı açılmıştır.49 
Dârülmuallimat’ın ihtiyat kısmı İnas Rüşdiye mektebine denk idi. Ancak 
ihtiyat kısmına yazılmak isteyen öğrencilerin bir komisyon huzurunda 
imtihana tabi tutulmaları gerekmekteydi. İhtiyat sınıfı, Dârülmuallimât 
için öğrenci kaynağı olmanın yanı sıra aynı zamanda bir tatbikat okulu 
yerine geçmekteydi.50 

Temmuz 1895 tarihinde yayınlanan “Dârülmuallimât ile İhtiyat Kısmı-
na Mahsus Tâlimât” ile Dârülmuallimât’ta okulun idarî yapısı, öğretim 
kadrosu, öğrencileri, ders programı gibi hususlarda yeni düzenlemelere 
gidilmiştir: Bu tâlimata göre Dârülmuallimât, İbtidâiye51 ve rüşdiye mek-
teplerine öğretmen yetiştirmek üzere kurulan ve öğretim süresi üç yıl 
olan bir eğitim kurumu olacak Dârülmuallimât’a bağlı bir de buluna-
caktı. Öğrenim süresi altı yıl olan İhtiyat Kısmı, rüşdiyelere denk ola-
caktı. Buradan mezun olanlar, diğer rüşdiyelerden mezun olanlar gibi 
Dârülmuallimât’a ancak yapılacak seçme sınavında başarılı oldukları 
takdirde girebileceklerdi. Yine 1895 Tâlimâtına göre; okulun bir “erkek 
müdürü” ve onun maiyetinde bir “kadın müdiresi” olacaktı. Bunlar, Maa-
rif Nezâreti tarafından seçilip atanacaklar, müdür;  talimât hükümlerini 
uygulama yetki ve sorumluluğuna sahip iken müdire, okulun dış işle-
rine ve yazışmalarına “asla karışmayacak” okulun iç işlerinde de, erkek 
müdürün onayını almadan küçük ya da büyük herhangi bir uygulamaya 

47 Temelkuran, “ Türkiye’de Açılan İlk Kız Öğretmen Okulu”, s.61. 
48 Şanal, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Kız Öğretmen Okulunun (Dârülmual-

limât), Kuruluşu, Okutulan Dersler ve Kapatılışı (1870–1924)”, s. 225.
49 Şanal, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Kız Öğretmen Okulunun (Dârülmual-

limât), Kuruluşu, Okutulan Dersler ve Kapatılışı (1870–1924)”, s. 228.
50 Altın, “Osmanlı Eğitim Tarihinde Dârülmuallimât (Açılışı ve Gelişim süreci)”, 

s.27-28. 
51 1872 tarihinde yeni yöntem ile eğitim okullara sıbyan yerine “ibtidai” adı kul-

lanılmaya başlamış bu tarihten itibaren de ülkedeki modern yöntemle (Usûl-i 
cedide) eğitim yapan okullara ibtidaî; geleneksel yöntem (usûl-i atîka) ile eği-
tim yapan okullara da sıbyan okulu denilmiştir. Alkan, “Osmanlı İmparator-
luğu’nda Modernleşme ve Eğitim”, s. 26.
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kesinlikle girişemeyecekti.52 Yine bu yıllarda,  öğretmen okuluna öğrenci 
olacaklar için rüşdiye mektebi mezunu olma şartı getirilmiştir.53 Bahsi 
geçen talimatnamede dikkat çekici olan husus,   kadınların idareci olma-
larına imkân sağlamakla beraber asıl yönetme faaliyetini erkek müdüre 
bırakmış olmasıdır.  Bu durumda kadının müdire, görevinde müdürün 
gözetiminden çıkmayan bir yardımcı konumundadır. İfadelerin çok kes-
kin olmasından o dönem için kadının idareciliğinin toplum tarafından 
kabullenilemeyeceği yorumunu yapmak mümkündür. 

II. Meşrutiyet devrine gelindiğinde Dârülmuallimat ile ilgili bir takım 
yenilikler gündeme gelmiş, 1910–1911 öğretim yılından itibaren, birinci 
sınıfta 65 öğrenci olmak üzere yatılı hale getirilmiştir. Bu yeni yapılanma 
ile okulun öğrenim süresi iki yıla indirilmiş, 1913–14 öğretim yılında ise 
uygulamalı eğitim yapmak amacıyla Dârülmuallimât’a bağlı bir Tatbi-
kat Mektebi de açılmıştır.54 Maarif Nazırı Emrullah Efendi, Dârülmu-
allimat mezunlarının taşraya gitmemeleri hatta evlilik yolunu seçip hiç 
görev yapmamaları (Kurnaz, Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadını,  1991: 
85) üzerine bunun önüne geçebilmek, öğretmen adaylarını ülkenin her 
yerine gönderebilmek için Dârülmuallimât’ın yatılı olması gerektiği-
ni düşündü. Emrullah Efendi’nin düşüncesine göre; İstanbul dışından 
getirilen kızlar yatılı olarak okuyacaklar, Dârülmuallimât’ı bitirdikten 
sonra memleketlerine öğretmen olarak gidecekler dolayısı ile İstanbullu 
kızların gitmek istemedikleri yerde istihdam edileceklerdi.55 Emrullah 
Efendi gerekli yazışmaları yaptırarak taşradan kız öğrencileri getirtti. 
Taşradan gelen kızlar Halep, Ankara, Kastamonu, Selanik, Konya, Hü-
devendigâr, Trabzon, Edirne, İzmir, Yanya, Erzurum, Musul, Manastır, 
Cezayir-i Bahr-i Sefid, Amasya, Kale-i Sultanî gibi ülkenin çeşitli böl-
gelerine mensup idiler. Fakat bu arada geçici bir süreliğine de olsa yatılı 
Dârülmuallimât’ın açılmasından vazgeçilince kendi mantığı içerisinde 
doğru gözüken bu çözüm, sorun oldu. Nitekim taşradan gelmesi tasarla-
nan 86 kızdan erken gelen 60-70 kız ortada kalınca Yatılı Sanayi Mekte-
bine yerleştirilmesi düşünüldü fakat yerleştirilecek oda bulunamayınca 
kiralanan bir konağa yerleştirildiler ve Kız Sanayi Mektebi’nin derslerine 
devam ettiler.56 1910-1911 eğitim-öğretim yılında Fatih- Çarşamba’da bu-

52 Şanal, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Kız Öğretmen Okulunun (Dârülmual-
limât), Kuruluşu, Okutulan Dersler ve Kapatılışı (1870–1924)”, s. 229. 

53 Somel, “Osmanlı Modernleşme Döneminde Kız Eğitimi”, s. 235. 
54 Şanal, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Kız Öğretmen Okulunun (Dârülmual-

limât), Kuruluşu, Okutulan Dersler ve Kapatılışı (1870–1924)”, s. 230.
55 Altın, “Osmanlı Eğitim Tarihinde Dârülmuallimât (Açılışı ve Gelişim süreci)”, 

s. 28.
56 Altın, “Osmanlı Eğitim Tarihinde Dârülmuallimât (Açılışı ve Gelişim süreci)”, s. 28. 
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lunan Saip Paşa konağında eğitim-öğretimini sürdüren yatılı kız sana-
yi mektebinde yatılı Dârülmuallimat’ın ilk sınıfı açıldı. Bu yıldan sonra 
gündüz eğitim veren Dârülmuallimât dönemi sona ermiş olmaktaydı. 
1870 yılında kurulan ve ilk mezunlarını 1873 yılında vermeye başlayan 
gündüzlü Dârülmuallimat’ın 38 yılda mezun ettiği muallime sayısı 737 
rakamına ulaşmaktaydı. Ancak şunu da söylemek lazımdır ki; Dârülmu-
allimât yatılıya çevrilip gündüzlü Dârülmuallimât ortadan kalktıktan 
sonra yatılı Dârülmuallimât, gündüzlü öğrenci de almaya devam etti. 
Gündüzlü öğrencilerin devlete masrafları az olduğu için, mecburi hiz-
met yapılmadığından ödenen tazminat yatılıya kıyasla daha hafifti ve ya-
tılı öğrencinin dörtte biri tazminat ödemekteydi57. Bu nedenle öğretmen 
olup çalışmak için değil, bir üst kurumda eğitim-öğretimini sürdürmek 
isteyen kızların tercihi gündüzlü eğitim oluyordu.58 Dârülmuallimâtın 
yatılı hale getirilmesindeki gerekçeye bakılırsa okul kuruluşunda kendi-
sinden beklenen öğretmen yetiştirme görevini icra edememiştir. Ayrıca 
yatılı olduktan sonra gündüzlü öğrenci almaya devam etmesi ve gelen 
öğrencilerin niyetinin de öğretmenlik olmaması, Dârülmuallimât’ın 
amacı ile ilgili sorun yaşadığını ortaya koymaktadır.

1914-1915’te yayınlanan Dârülmuallimât Programı ile okul; 1-Kısm-ı İb-
tidâî, 2-Dârülmuallimât-ı İbtidâiye, 3-Ana Muallim Mektebi, 4-Ana 
Mektebi olmak üzere dört kısma ayrılmak suretiyle yapısal bir değişiklik 
geçirdi.  Kısm-ı İbtidâî’nin öğretim süresi beş yıldı ve Dârülmuallimât-ı 
İbtidâiye’nin uygulama okulu niteliğindeydi. Dârülmuallimât-ı İbtidâi-
ye, biri ihzâri olmak üzere beş yıllık idi. Ana Muallim Mektebi’nin öğre-
tim süresi ise bir yıldı. Ana Mektebi, Ana Muallim Mektebi’nin uygulama 
okulu niteliğindeydi. 59 Ana Muallim Mektebinin kurulması okulöncesi 
eğitim ile ilgili ilk teşebbüs olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savasından mağlubiyetle ay-
rılması üzerine ülkede ortaya çıkan siyasî, iktisadî felaketler Dârülmual-
limât’ı da etkilemiş, 1918–19 öğretim yılında İhzâri kısmı ile Ana Mualli-
me Mektebi kapatılmıştır.60 İhzâri kısmının öğretmen yetiştirme görevi 
İnas Darülfünûnu’na verilmiştir. Ana Muallim Mektebi’nin kapatılma 
gerekçesi olarak da yeterli anaokulunun açılmaması ve ihtiyaçtan fazla 
anaokulu öğretmeni yetiştirilmesi gösterilmiştir. İstanbul’un işgal edil-

57 Dârülmuallimîn ve Dârülmuallimat Nizamnamesi, Madde: 35’e göre yatılı öğ-
renci, her yıl için 40 altın, gündüzlü öğrenci ise 10 altın ödemek zorunda idi.

58 Altın, “Osmanlı Eğitim Tarihinde Dârülmuallimât (Açılışı ve Gelişim süreci)”, s. 29. 
59 Şanal, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Kız Öğretmen Okulunun (Dârülmual-

limât), Kuruluşu, Okutulan Dersler ve Kapatılışı (1870–1924)”, s. 230.
60 Öztürk, Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası, s. 19.
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mesi üzerine ibtidâi ve tatbikat kısımlarındaki öğrenci sayısı azaltılmış, 
1923–24 öğretim yılında daha önce kapatılan İhzâri Kısmı’na denk bir 
Tâli Kısım açılmıştır. 1924–25 öğretim yılında, 1923–24 öğretim yılında 
açılmış olan Tâli Kısım kapatılmış ve okul, 1924–25 yılında İstanbul Kız 
Muallim Mektebi adını almıştır61

Bütün bu gayretlere rağmen, Dârülmuallimât istenilen düzeye getirilip 
yaygınlaştırılamamıştır. Sayı açısından bakıldığında, Meşrutiyet döne-
minde İstanbul dışındaki merkez vilayetlerde 10 kadar okul açılabildiği 
görülür. Bu sayının yeterli olmadığı açıktır. Diğer yandan bu okulların 
eğitim düzeyi de düşük kalmıştır. Niyazi Berkes’e göre, bu okullar ilköğ-
retim ile yükseköğretim arasında köprü görevi göremeyen “ara okullar” 
olarak kalmıştır. Nezihe Muhiddin de, Abdülhamid döneminde bu oku-
la yazıldığını, fakat seviye düşüklüğü ve disiplinsizlik yüzünden dayana-
mayıp 6 ay sonra ayrıldığını belirtmektedir.62

1.Dârülmuallimât’ın Ders Programları

Dârülmuallimât’ın 1869’da Nizamnamede yer alan ilk programı sıbyan 
şubesinin öğrenim süresini iki sene olarak belirlemişti ve aşağıdaki 
derslerin okutulması öngörülmekteydi: Din dersine giriş, Osmanlıca dil 
bilgisi ve Kitabet, Öğretim yöntemi, Her Milletin Kendi Lisanı, Ahlak 
Bilgisi, Hesap ve Defter Tutma Usûlü, Osmanlı Tarihi ve Coğrafyası, Fay-
dalı Bilgiler, Musiki, Dikiş ve Nakış. Din dersine giriş, dersi her cemaatin 
kendi dili ile okutulacak ve ruhani liderlerinin tayin ettiği kişiler tara-
fından okutulacaktı. (Ama gayri müslüm şubesinin açılmadığını hatırla-
talım) Rüşdîye şubesinin “müddet-i tahsiliyesi” ise üç yıl olup müfredat 
programında şu dersler yer alıyordu: Din dersine başlangıç, Osmanlıca 
Dil Bilgisi ve Nesir Bilgisi, Arapça ve Farsça, Her cemaatin kendi lisanı, 
Ahlak Bilgisi, Ev İdaresi, Tarih ve Coğrafya, Matematiğe Giriş ve Bota-
nik, Resim, Musiki, Biçki-Dikiş. 63Her ne kadar talimatnamede dersler 
bu şekilde yer alsa da 1870 te fiilen okutulan dersler şunlardır: Mebâdi-i 
Ulûm-ı Diniye ve Ahlâk, Kavâid-i Lisan ve İnşâ, Hesab, Nakış ve Ame-
liyât-ı Hiyatiye, Resim, Hatt-ı Sülüs ve Nesih, Tarih-i Osmanî, Coğrafya. 
Musiki dersi 1875 teki programda bile mevcut değildir, okulun progra-
mında olmayan piyano dersi, okulun açılışı ile beraber okutulmuştur.64 

61 Şanal, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Kız Öğretmen Okulunun (Dârülmual-
limât), Kuruluşu, Okutulan Dersler ve Kapatılışı (1870–1924)”, s. 240. 

62 Şefika Kurnaz, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kadınların Eğitimi,”
63 Altın, “Osmanlı Eğitim Tarihinde Dârülmuallimât (Açılışı ve Gelişim süreci), s.23. 
64 Mustafa Çoban, “Kadın Eğitim Kurumu Olarak Darulmuallimat ve Eğitime 

Katkıları Üzerine Değerlendirme”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, cilt: XI, sayı: 22,  s. 194.
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1873–1874 eğitim-öğretim yılında 1872–73 yılında okutulan derslerden 
farklı olarak İnşâ ve Tarih dersleri programdan kaldırılmış, bu derslerin 
yerine İmlâ, Piyano, Dikiş Makinası dersleri konmuştur.65 1874-1875’te, 
Dârülmuallimât’ın 3. sınıfına Tâlim-i Elifba adıyla bir ders konmuştur. 
Bu, ‘Alfabe ve okuma yazma öğretimi’ anlamında bir özel öğretim yönte-
mi dersidir. Böylece, o yıllarda Usûl-i Tedris adıyla daha genel bir öğretim 
yöntemi dersi olmasa da bir özel öğretim dersi programlarda yer almış-
tır. Aslında 1869 Nizamnamesiyle, Dârülmuallimât’ın sıbyan şûbesine 
Usûl-i Tâlim dersi konmuşsa da 1870’de bu okul açılınca fiilen uygulanan 
programda böyle bir ders görülmemektedir. 66 II. Abdülhamid dönemin-
de 1877–1878 yılında ise Dârülmuallimât’a şu dersler okutulmuştur. 67

Birinci Sınıf İkinci Sınıf Üçüncü Sınıf

Ulûm-ı Diniye Arabî Arabî

Kıraat-i Türkiye Farisî Farisî

Arabî Coğrafya Hesap

Farisî Hesap İmlâ ve İnşâ

Lisan-ı Osmanî Tarih-i Osmanî Coğrafya

İmlâ İnşâ Tarih-i Osmanî

Hesap Türkî Kavaid Rik’a

Resim İmlâ Makina

Sülüs Sülüs

Rik’a Rik’a

Dikiş Resim

Makina

1890 yılına gelindiğinde programda hazırlık sınıfında 15, birinci sınıfta 
16, ikinci sınıfta 21, üçüncü sınıfta 23, 4. Sınıfta 19 çeşit ders gözükmekte-
dir. Böyle bir programın nasıl bir insan yetiştirmeyi amaçladığını değer-
lendirmek güçtür. Sık sık program değişikliklerinin sebeplerinden biri 
de hedef insan tipi konusunda zihinlerde gelişip olgunlaşmış ve sosyal 
hayatta karşılığı olan düşüncenin uygulama alanına konulamamış olma-
sı olabilir.68 Öğretmen olacak kişiler için belirlenen derslere bakıldığın-

65 Şanal, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Kız Öğretmen Okulunun (Dârülmual-
limât), Kuruluşu, Okutulan Dersler ve Kapatılışı (1870–1924)”, s.232. 

66 Yahya Akyüz, “Tanzimat Döneminde Eğitim Biliminde ve Öğretim Yöntemle-
rinde Gelişmeler”, Tanzimat’ın 150.Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, (31 
Ekim-3 Kasım 1989), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara: 1994,  s. 506-507.

67 Mustafa Şanal, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Kız Öğretmen Okulunun (Dâ-
rülmuallimât), Kuruluşu, Okutulan Dersler ve Kapatılışı (1870–1924)”, s. 227. 

68 Çoban, “Kadın Eğitim Kurumu Olarak Darulmuallimat ve Eğitime Katkıları 
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da dinî, kültürel içerikli derslerin yanında ev hanımlığını kolaylaştıracak 
derslerin olması da dikkat çekicidir. Bu durumu, kadına biçilen rol açı-
sından “kadın iyi bir ev hanımı olmak için de eğitim almalıdır” şeklindeki 
görüşün programa etkisi olarak yorumlamak mümkündür. Musiki, re-
sim ve piyano gibi derslerin yer alması ise; hayat biçiminde Batılılaşmaya 
çalışma gayretinin programa yansıması olarak değerlendirilebilir. Model 
olarak Batı alındığı için, o dönemde Avrupalı kadınların müzik resim 
konusunda bilgi sahibi olmaları bu derslerin programa alınmasına etki 
etmiştir. Keza piyano dersi de Batılı tipi kadın modelinin örnek alınma-
sının bir göstergesidir. 
1895 yılında yayınlanan talimat ile Dârülmuallimât’ta İbtidâî ve hem de 
rüşdiye şubeleri için ortak bir programı öngörülmüştür: 69 Bu program 
1889-1900 yılında şöyle gösterilmiştir:

Dersin Adı I. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf

Tecvid ve Kur’an-ı Kerimde Tatbikat 2 1 1
Ulûm-ı Diniye 2 2 2
Arabî 2 2 2
Fârisî 1 1 1
Kavâid-i Osmâniye ve Müntehabât 1 1 1
Kitâbet ve Tatbikât-ı Kavâid 1 1 2
Hüsn-i Hat 1 1 1
Usûl-i Tedris 2 1 1
Ahlâk - 2 1
İlm-i Eşyâ 1 1 1
Mevâlid ve Ulûm-ı Tabiiyye - 1 1
Hıfzısıhha - 1 1
İdâre-i  Beytiyye 1 2 2
Hesap 2 1 1
Hendese 1 1 1

Resim 1 1 1
Coğrafya 2 1 1
Tarih 1 1 1
Musıkî 1 1 1
El Hünerleri 4 3 3

Darülmuallimat öğretmen yetiştirecek bir kurum olmasına rağmen 
öğretim teknikleri ile ilgili bir dersin ilk programlarında yer almaması 
dikkat çekicidir. Ancak, 1879-1880 tarihinde ilk olarak Usûl-i Tedris dersi 

Üzerine Değerlendirme”, 2013, cilt: XI, sayı: 22,  s. 199. 
69 Şanal, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Kız Öğretmen Okulunun (Dârülmual-

limât), Kuruluşu, Okutulan Dersler ve Kapatılışı (1870–1924)”, s. 234. 
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konulmuştur.70 Bu dersin öğretmeni, Darülmuallimîn, Mülkiye, Sana-
yi-i Nefise mektepleri muallimlerinden Aristokli Efendidir. Maalesef, bir 
sene sonra bu ders kaldırılmış ve uzun müddet öğrenciler Usûl-i Tedris 
ve Terbiye görmeden öğretmen olmuşlardır. Nihayet 1890-1891’de Münif 
Paşanın Eğitim Bakanlığı zamanında Dârülmuallimât’a “Fenn-i Terbiye” 
ve “Usûl-i Tedris” dersi konulmuş ve muallimliğine Ayşe Sıdıka Hanım 
tayin edilmiştir.71

1910–1911 eğitim-öğretim yılında yatılı hale getirilen kurumun program-
larda önemli değişiklikler yapılmıştır. Örneğin; Malûmât-ı Medeniye 
dersinin konulması önemli bir yeniliktir.72 1910–1911 eğitim öğretim yı-
lında yatılı olan Dârülmuallimât’ta şu dersler okutulmuştur.73

Dersler

Kur’an-ı Kerim Coğrafya İlm-i Ahlâk

Ulûm-i Diniye Lisan-ı Osmanî Farisî

Hıfzısıhha Kitabet El Hünerleri

Müzik (Vokal) Fenn-i Talim ve Terbiye Kur’an-ı Kerim

Hüsn-i Hat Tarih-i Osmanî Ulûm-i Diniye

Hesap Arabî

Hendese Malûmât-ı Medeniye

1914-1915 programında, dikiş, idare-i beytiyye, çamaşır yıkama ve ütü, el 
işleri gibi dersler eklenmiştir. 

Programlarda görülen ders değişikliklerinin, yukarıda ifade edildiği gibi, 
iktidar sahiplerinin kadından beklediği rollerle paralel gittiğini söylemek 
mümkündür. Dini bilgiye sahip, ev idaresinden anlayan, kültürlü bir ka-
dın tipinin arzu edildiğini programdaki derslere bakarak söyleyebiliriz. 

70 Akyüz, Tanzimat Döneminde Eğitim Biliminde ve Öğretim Yöntemlerinde Ge-
lişmeler”, s.507.

71 Akyüz, “Türkiye'de Çağdaş Anlamda Öğretmenlik Mesleğinin Doğuşu”, htt-
ps://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=352541, Erişim tarihi: 09.12.2018

72 Öztürk, Türkiye’de Dünden Bugüne Öğretmen Yetiştiren Kurumlar, s. 55. 
73 Şanal, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Kız Öğretmen Okulunun (Dârülmual-

limât), Kuruluşu, Okutulan Dersler ve Kapatılışı (1870–1924)”, s.236.
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2. Dârülmuallimât’ın Öğrenci Sayıları

YIL Öğrenci Sayısı Mezun Sayısı

1872-73 50 20

1873-74 - 17

1874-75 31 20

1875 58 8

1876 62 9

1877 50 5

1878 37 -

1878-79 46 -

1879-1880 25 -

1880-81 16 -

1881-1882 67 15

1888-89 - 14

1889-90 - 7

1890-91 - 17

1891-92 - 12

1892-93 - 10

1893-94 - 11

1894-95 - 15

1895-96 - 13

1896-97 - 20

1897-98 - 26

Kurulduğu 1870 yılında 50 öğrenci alacağını duyuran ve öğrenci bul-
makta zorlandığını anladığımız Dârülmuallimâ’ın öğrenci sayısı, yıllar 
içerisinde değişiklikler göstermiştir. II. Abdülhamid döneminde Dârül-
muallimât’ta, 1878–79 öğretim yılında; 1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşı 
ve onunla birlikte Rus işgaline uğrayan Osmanlı topraklarından İstan-
bul’a gelen yoğun göç dalgaları nedeniyle sağlıklı bir eğitim yapılama-
mış bu nedenle mezun da verilememiştir. Dârülmuallimât’tan 1873–98 
yılları arasında mezun olan öğrencilerin sayısı yukarıdaki tabloda 
gösterilmiştir.74

1880’lerden sonra Darülmuallimat’ta öğrenci sayısı hızla artmış, açılışta 
32 olan mevcut, 1883-1884’te 142’ye, 1884-1885’te 159’a, 1885-1886’da 183’e, 
1900-1901’de (Rüşdiye, İptidaiye Şûbelerinin hepsi) 350’ye ve nihayet II. 

74 Şanal, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Kız Öğretmen Okulunun (Dârülmual-
limât), Kuruluşu, Okutulan Dersler ve Kapatılışı (1870–1924)”, s.226.
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Meşrutiyetin arifesinde 423’e çıkmıştır. Bu artışa paralel olarak okulun 
mezun sayısı da her geçen yıl biraz daha artarak 1901-1902 öğretim yılına 
kadar toplam 381’e ulaşmıştır.751900-1901 ders yılında İstanbul Dârülmu-
allimâtı’nda toplam 350 öğrenci bulunuyordu.76 Dârülmuallimât’a ilk 
zamanlar kaydolmak isteyen az olmakla beraber bu sayı 1911 yılında bir 
gazetede yer alan habere göre, bu sayı çok fazla idi. Her yıl 28 öğrenci-
nin alınacağının-ki 9’u taşradan- duyurulması ilanı üzerine 300 öğrenci 
başvuru yapmıştı. Gazetede yer alan ifadeye göre, kabul günü Dârülmu-
allimât mahşer yeri gibi idi.77 Meşrutiyet döneminde Dârülmuallimât’ın 
öğrenci sayısında büyük artışlar oldu: 1916-1917 öğretim yılında 803’ü 
yatılı, 276 gündüzlü olmak üzere okulda 1079 öğrenci vardı. Bu, o zama-
na kadar okulda bulunan en yüksek öğrenci kitlesi idi. 78 Meşrutiyetle 
beraber kadın hareketlerinin artması ve kadın eğitiminin gerekliliğine 
dair görüşlerin daha şiddetli bir şekilde savunulmasının bu artışta etkisi 
olduğu düşünülebilir. Ayrıca kadınların statü elde etmesinin yollarından 
en önemlisinin eğitim almak olduğu düşünülürse sayı artışı daha da an-
lamlı hale gelecektir. 

3.Dârülmuallimât’ın Müdürleri ve Öğretmenleri 

Dârülmuallimât’ın ilk müdürü olan Emin Bey’dir ve bu görevini 1875–
1876 öğretim yılının sonuna kadar devam ettirmiştir. 1876-77’de okulun 
müdürlüğüne İsmail Efendi ardından 1878–79 öğretim yılında vekâleten 
Abdullah Efendi getirilmiştir. 79 1880’li yıllardan itibaren Dârülmual-
limât’ta gerek idarî kadroda gerekse öğretim kadrosunda kadın eğitim-
cilerin ağırlığı artmaya başlamıştır. 1881-1882 tarihli Devlet Salnamesi’ne 
göre Dârülmuallimât’ın müdürlüğüne ilk kez bir bayan, Fatma Zehra 
Hanım getirilmiştir.80 1933’te “İstanbul Kız Muallim Mektebi 1933–Dâ-
rülmuallimât–1870” adlı eserde ise Fatma Zehra Hanım’ın Dârülmual-
limât’ta 1879–1880 ders yılında müdürlük yapmaya başladığı ifade edil-
mektedir. Akyüz’ e göre bu eseri hazırlayanların o tarihte ilk ve sağlam 
bilgi ve belgelere sahip olmaları dolayısıyla verilen tarihin doğruluğu 
daha muhtemeldir. Fatma Zehra Hanım’ın Dârülmuallimât’taki müdür-
lük görevi uzun sürmemiş, 1882-83’te okulun müdürlüğüne, daha önce 
önemli görevler üstlenmiş, yetkili ve dirayetli bir zat olan Davut Şükrü 

75 Öztürk, Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası, s. 14. 
76 Öztürk, “Darulmuallimat”, s. 550.
77 Çoban, “Kadın Eğitim Kurumu Olarak Darulmuallimat ve Eğitime Katkıları 

Üzerine Değerlendirme”, s. 184. 
78 Cemil Öztürk, Türkiye’de Dünden Bugüne Öğretmen Yetiştiren Kurumlar,  s. 52.
79 Öztürk, Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası, s. 13-14.
80 Öztürk, Türkiye’de Dünden Bugüne Öğretmen Yetiştiren Kurumlar,  s. 47. 
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Efendi, müdireliğine de Refika Hanım getirilmiştir.81 1882-1883 öğretim 
yılında, Sıbyan şûbesindeki 4 öğretmenden 4’ü, rüşdiye şûbesindeki 7 
öğretmenden 3’ü kadındır. Dahası bu öğretmenler, artık sadece meslekî 
derslere değil teorik derslere de girmeye başlamışlardır. Aynı tarihte, 
Nakiye Hanım’ın Tarih-i Osmânî dersine girmesi bunu göstermektedir.82

1882–1883 yılında Dârülmuallimât’ın rüşdîye şubesinde okutulan dersler 
ve bu dersleri okutan öğretmenler şunlardı:

Dersin Adı Öğretmeni

Musikî Refika Hanım

Arapça İsmail Hakkı Efendi

Farsça İsmail Hakkı Efendi

Hesap İsmail Hakkı Efendi

Coğrafya İsmail Hakkı Efendi

Türkçe İsmail Hakkı Efendi

Din Dersleri Musa Kâzım Efendi

Tarih Nakıye Hanım

Rik’a Besime Hanım

Dikiş Hatice Hanım

Sülüs Ali Efendi 

Resim Mösyö Kous

Yukarıda tabloda gözükmeyen derslerden Usûl-i Tedris dersi, ilk olarak 
1879’da programa konmuş ancak, ders bir yıl sonra kaldırılmış ve 1891’de 
ise tekrar konulmuştur. Öğretmenliğine de Ayşe Sıdıka Hanım tayin 
edilmiştir. Ayşe Sıdıka Hanım, Usûl-i Tedris dersinin önemini belirten 
bir raporu Maarif Nezareti’ne sunmuş, konuyla ilgili görüşleri uygun bu-
lunarak bu dersin hocalığına atanmıştır.83 Ayrıca kendisi, Usûl-i Talim 
ve Terbiye Dersleri adıyla yayınlanan ilk eğitim kitaplarından birini de 
yazarıdır.84

Dârülmuallimât’ın müdürleri arasında Mehmet Hulûsi Efendi’nin ayrı 
bir yeri bulunmaktadır. Zira; eğitim süresinde yapılan kısaltmalar ve 
uzatmalar, öğretmen kadrosunda yapılan sürekli değişiklik, 1895 yılında 
mektebin idaresine getirilmesiyle durulmuş; verdiği mezunlarla kadın 

81 Şanal, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Kız Öğretmen Okulunun (Dârülmual-
limât), Kuruluşu, Okutulan Dersler ve Kapatılışı (1870–1924)”, s. 2256-227. 

82 Akyüz, “Türkiye'de Çağdaş Anlamda Öğretmenlik Mesleğinin Doğuşu”, 
83 Şefika Kurnaz, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kadınların Eğitimi,”
84 Öztürk, Türkiye’de Dünden Bugüne Öğretmen Yetiştiren Kurumlar, s. 49. 
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öğretmen sayısında ciddi bir artış görülmüştür.85 Mehmet Hulusi Efendi 
bir talimatname ile hem okulu hem de programı ıslah etmiştir. Ayrıca, 
Hulusi Efendi Usûl-i Tedris dersinin de üzerinde önemle durulmasını 
sağlamıştır.86

Özellikle 1900’lerin başına doğru, Dârülmuallimât’ın mezunlarının ken-
di okullarında öğretmen olarak görevlendirilmesi ile kadın öğretmenler 
okulda mutlak bir çoğunluğa sahip olmuşlardır. Nitekim 1897-1898’de, 
okuldaki müdür dâhil 6 erkek öğretmene karşılık daimi ve ek görevli 
olarak 18 kadın öğretmen bulunmaktaydı.87 Dârülmuallimât’ta görev-
lendirilen ilk hanım hocalar nakış hocaları Hatice Hanım ve Madam 
Armik’tir. Müzik ve Nakış dersi haricinde derse giren hanımlar Tarih-i 
Osmanî hocası Nakiye Hanım ve Rik’a hocası Besime Hanımdır.88Da-
rülmuallimat’ın önemli kadın öğretmenleri, Ayşe Sıdıka Hanım, Halide 
Edip, Faika Ünlüer olarak sayılabilir. Bunlardan Halide Edip (Adıvar) 
1901’de Üsküdar Amerikan Kız Kolejini bitirmiş, 1908’lerde Darülmualli-
matta öğretmenlik yapmıştır. 1911’de çeviri ve telif bir eser olan Tâlim ve 
Terbiye başlıklı bir eğitim bilimi kitabı yayınlamıştır.89

İlerleyen yıllarda Dârülmuallimât’ın öğretmen ve müdür ihtiyacını kar-
şılayan önemli bir kurum da İnas Darülfünûnu’dur. İlk mezunlarını 1917 
yılında veren kurumdan mezun olan 18 kişiden mezuniyet derecelerine 
göre 6 bayan İstanbul İnas Sultanîleri öğretmenliklerine, diğerleri de 
taşra Dârülmuallimât müdürlükleri ve öğretmenliklerine atanmışlardır.90

4. Dârülmuallimât’ın Mezunları 

Tanzimat Döneminin tek kız öğretmen okulu olarak tarihte geçen Dâ-
rülmuallimât ilk mezunlarını 1873’te vermiştir.91 Sene sonunda yapılan 
sınavın sonunda 17 öğrenci mezun olmaya hak kazanmış bunlardan Üs-
küdarlı Hafız Fethiye Hanım her dersten tam not alarak birinci olmuş-
tur. İlk mezunların en küçüğü 14, en büyüğü 30 yaşında idi.  Mezun olan 
17 kişinin ismi şu şekildeydi: 

85 Çoban, “Kadın Eğitim Kurumu Olarak Darulmuallimat ve Eğitime Katkıları 
Üzerine Değerlendirme”, s. 185. 

86 Çoban, “Kadın Eğitim Kurumu Olarak Darulmuallimat ve Eğitime Katkıları 
Üzerine Değerlendirme”,  s. 194. 

87 Akyüz, Türkiye'de Çağdaş Anlamda Öğretmenlik Mesleğinin Doğuşu”,
88 Kurnaz, Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadını, s. 27. 
89 Akyüz, “Osmanlı Son Döneminde Kızların Eğitimi ve Öğretmen Faika Ünlü-

er’in Yetişmesi ve Meslek Hayatı.”
90 Akyüz, “Osmanlı Son Döneminde Kızların Eğitimi ve Öğretmen Faika Ünlü-

er’in Yetişmesi ve Meslek Hayatı”
91 Şanal, “Osmanlı İmparatorluğunda Kız Öğretmen Okulunda Görev Yapan Ka-

dın İdareci ve Öğretmenler ile Okuttukları Dersler”, s.11.
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Üsküdarlı Hafız Fethiye Hanım, Emine Hanım, Tophaneli Hafız Hatice 
Hanım, Ayasofyalı Hatice Hanım, Fatma Nigar Hanım, Hüsriye Hanım, 
Üsküdarlı Münibe Hanım, Cemile Hanım, Hamdi Paşa Kızı Zehra Ha-
nım, Ayşe Hanım, Zehra Hanım, Ferdane Hanım, Hattat Emine Hanım, 
Küçük Fatma Hanım, Hatice Hanım, Ülfet Hanım. 92Bu ilk mezunlardan 
6’sı kız rüştiyelerine öğretmen olarak atanmışlar ve Türk eğitiminin ilk 
kadın öğretmenleri olarak tarihe geçmişlerdir. Daha sonra Dârülmu-
allimât’tan 1874’de 20, 1875’de 8, 1876’da 9 öğrenci mezun olmuştur. 93 
Her yıl elliye yakın öğrenci alan okuldan mezun olan öğrenci sayısının 
giderek azalması, öğrencilerin çeşitli nedenlerle okulu bıraktıklarını 
düşündürmektedir. 

1909 yılına gelindiğinde Eğitim Bakanlığı’nın bir uygulamasına göre, me-
zuniyet derecesi Pekiyi olan Dârülmuallimât’ın mezunları, kız okulları-
na müdür olarak atanabilmişlerdir.94 Ancak kadınların kız okullarında 
yöneticilik yapmaları, Dârülmuallimât’ın mezun vermesinden öncedir. 
Kız rüştiyelerinde kadınların yöneticilik yaptıklarına dair ilk kayıt 1871–
72 tarihine aittir. Buna göre; Fatma Hanım’ın Beşiktaş İnas Rüştiye Mek-
tebi’nde müdire olarak görev yapmıştır.95 Dârülmuallimât’ta kadınların 
idareci olarak görev alması ise, 1881 yılında Refika Hanım’ın bir erkek 
müdür ile beraber müdirelik yapmasıyla gerçekleşmiştir.96

III. KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİNİN TOPLUMSAL DÖNÜŞÜME/
MODERNLEŞMEYE KATKISI

Konu ile ilgili değerlendirme bölümüne geçerken şunu belirtmek gerek-
mektedir ki, herhangi bir sosyal hadiseyi incelerken, hedeflenen zaman 
kesitini anlatmak için o dönemde sosyal hayatı şekillendiren unsurla-
rın tamamına değinmek gerekir. Ancak, bu çerçevenin tamamını tebliğ 
sınırları içinde vermenin imkânı bulunmamaktadır. O nedenle, değer-
lendirmeler esnasında döneme ait diğer gelişme ve tartışmalara gerekli 
olduğu kadarıyla temas edilecektir. 

1839 yılında Gülhane’de bir hattı hümâyun yayınlanması ile başlayan 

92 Akyüz, “Osmanlı Son Döneminde Kızların Eğitimi ve Öğretmen Faika Ünlü-
er’in Yetişmesi ve Meslek Hayatı”

93 Cahit Yalçın Bilim, Tanzimat Devrinde Türk Eğitiminde Çağdaşlaşma (1839-
1876), Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 1984, s. 74. 

94 Akyüz, Osmanlının Son dönemlerinde Kızların Eğitimi ve Öğretmen Faika Ün-
lüer’in Yetişmesi ve Meslek Hayatı.”

95 Figen Aydıngör, “Tanzimat Döneminde Kadın Yaşamındaki Modernleşme 
(1839-1876)”,  Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi sosyal 
bililer Enstitüsü, Eskişehir, 2006, s.65. 

96 Kurnaz, Cumhuriyet Öncesinde Kadın(1839-1923), s.27.
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Tanzimat dönemi, toplumun sıkıntısının aşılması için rotanın Batı ola-
rak belirlendiği bir dönmedir. Askeri alanda, eğitim alanında ve toplu-
mun aksayan yönleri ile ilgili sorunların çözümü, Batı medeniyetinde 
aranmış uygulanabilirlik imkânı ve tarihsel tecrübe göz önüne alınmak-
sızın yenilik faaliyetleri başlatılmıştır.97

Kadın eğitiminin gündeme gelmesi ve konuyla ilgili adımların atılma-
sı, toplumun kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan bir zorunluluk de-
ğildir. Daha ziyade; Batı karşısında uğranan yenilginin sebeplerinden 
biri olarak kadının eğitimsiz bırakılmasının görülmesi dolayısıyladır. 
Kadının konumuyla ilgili düşüncelerin değişimi; basın yayın- özellik-
le romanlar- yoluyla Batılı hayat biçiminin tasvir edilmesi ayrıca, Tan-
zimat’tan sonra ortada daha çok görünmeye başlayan yerli ve yabancı 
Müslüman olmayan ailelerin serbest yaşayışının gözlenmesi ve Osmanlı 
toplumunda kadının durumunun onlarınki ile karşılaştırılmasıyla başla-
mıştır. Tanzimat döneminde kadınlarının eğitilmesinin ne kadar gerekli 
olduğu, dönemin önemli gazetelerinden Ceride-i Havadis’te de belirtil-
miş, Batılı devletlerin kız çocuklarını okutmak için açtıkları okullar, Ma-
arife ne kadar önem verdiklerine dair kanıt gösterilmiştir.98

Tanzimat Dönemi ile Batıya açılan Osmanlı İmparatorluğunun idari 
ve siyasi yapısı değiştiği gibi, fikri ve sosyal yapısı da değişmiş, bunlara 
bağlı olarak aile ve kadın da farklılaşmıştır. 99 Bu dönem, Osmanlı toplu-
munda yeni bir insan tipi ortaya çıkarmıştır. Her alandaki modernleşme, 
Osmanlı kadını için de kayda değer gelişmeler başlatmıştır. Tanzimat’ın 
getirdiği sosyo-kültürel değişim, hiç değilse üst ve orta tabaka kadının 
toplumsal hayata girişini hazırlayan100  kadına devlet eliyle mesleki ve 
kültürel açıdan eğitim kapılarının açıldığı bir dönem olmuştur. 101 Bu 
dönemde kadın, evin içinden dışına doğru açılmıştır.102 Bu açılmayı ko-
laylaştıran husus hiç şüphesiz kız çocuklarına sağlanan eğitim imkân-
larıdır. Ancak, daha önce geniş kitlelere yayılmış olarak sadece ilkokul 
düzeyinde eğitim alan kızların neden daha fazla eğitime tabi tutulması 

97 Enes Topgül, “İslam’ın ‘Hatun’undan Modern Dünyanın İnanan ‘Bayan’ına”, 
Eski-Yeni, Kış 2009, Satı:12,  s. 94. 

98 Sema Uğurcan, “ Tanzimat Devrinde Kadının Statüsü”, 150. Yılında Tanzimat, 
Hz. Hakkı Dursun Yıldız, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara:1992, s. 489-
499. 

99 Uğurcan, “ Tanzimat Devrinde Kadının Statüsü” , s. 498
100 Güzel, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Toplumsal Değişim ve Kadın”, s. 859-

860.  
101 Şefika Kurnaz, Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadını( 1839-1923), Başbakanlık 

Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2.Baskı, Ankara:1991, s. 4.
102 Uğurcan, “ Tanzimat Devrinde Kadının Statüsü”, s. 498. 
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gerektiği ile ilgili bir temellendirme gereği de duyulmuştur. Dönemin 
yazarları ve daha sonra siyasetçileri, kızların özellikle zevce ve anne ola-
rak eğitilmesi gereği üzerinde durmuşlardır. Böylece, öğrenim görmüş 
kadınların aileyi ekonomik vb. yönlerden daha iyi idare edebileceği, iyi 
bir eş olarak kocalarına daha iyi bakacakları, çocuklarını daha iyi yetişti-
rebilecekleri ileri sürülmüştür.103 Bu temellendirmeye binaen, Osmanlı 
kadını için üç ilke ile özetlenebilecek bir model belirlenmiştir: “İyi ana, 
iyi eş, iyi Müslüman” olmak.104 Bu argümantasyon büyük olasılıkla Tan-
zimat reformcularının kız eğitimine yaptıkları yatırımdan uzun vadede 
nasıl bir kültürel ve siyasi sonuç beklediklerine dair de bir belirtidir. 105 
İlk etapta çalışan sosyal hayatta meslek sahibi bir kadın tipi hayal edil-
mezken Meşrutiyet ile beraber; bu modele okumuş,  entelektüel sosyal 
hayatla ilgilenen, hürriyetine sahip, doktorluk ve öğretmenlik gibi her 
türlü mesleği icra edebilen kadın tipi eklenmiştir.106 Kadın için oluştu-
rulan bu ideal tipi oluşturma çabası, araştırmanın konusu olan kız öğ-
retmen okullarının programlarında da görülmektedir. Ev idaresi, dikiş, 
nakış, gibi derslerin programda yer alması kadınların iyi bir anne-eş ol-
malarını sağlamaya yöneliktir. Okul programında yer alan yabancı dil, 
müzik, tarih, coğrafya gibi dersler ise o dönemde örnek alınan Batı tarzı 
kültürlü kadının bir benzerini oluşturmaya yöneliktir.

Yukarıda özetlenmeye çalışıldığı şekliyle; Tanzimat döneminde kız ço-
cuklarının eğitimi ile ilgili bir paradigma değişikliğinin yaşanması so-
nucu, kızlara okuma olanağı oluşturulmuş, rüşdiye, sanayi ve öğretmen 
okulları açılmıştır.107 Bu durumunun sosyal yapıya etki edeceği muhak-
kaktır. Dolaysıyla kız çocuklarının eğitim almaya başlamasının toplum-
sal dönüşüme katkısı bağlamında şunları söylemek mümkündür:

Her şeyden önce kız çocuklarının eğitim almak için evin dışına çıkmış ol-
ması, sosyal yaşama yeni bir hareketlilik getirmiştir.108 Bu bağlamda kız 
rüşdiye okullarının açılmasının kadınların kamu yaşamına dâhil olmala-
rı bakımından kayda değer bir adım olduğunu söylemek mümkündür.109 

103 Akyüz, “Osmanlı Son Döneminde Kızların Eğitimi ve Öğretmen Faika Ünlü-
er’in Yetişmesi ve Meslek Hayatı”

104 Şehmus Güzel, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Toplumsal Değişim ve Kadın”, 
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi,  İletişim Yayınları, İstanbul 
1985, s. 859.  

105 Somel, “ Osmanlı Modernleşme Döneminde Kız Eğitimi”, s. 225.
106 Kodaman, “Tanzimat’tan Sonra Türk Kadını”, s.177.
107 Alkan, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Modernleşme ve Eğitim”, s.15. 
108 İpek Çoşkun, “Fırsat Eşitliğinin Temini Özelinde Eğitim Politikalarında Kadın”, 

Türkiye’de Eğitim Politikaları, Ed: Arife Gümüş, Nobel Yayıncılık, Ankara: 2015, 
, s. 466.

109 Somel, “ Osmanlı Modernleşme Döneminde Kız Eğitimi”, s. 225.
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Kız rüşdiyelerin varlığı, dönemin şartları gereği, kadın öğretmen ihtiya-
cını doğurmuş bu ise, kız öğretmen okullarının açılmasının gerekçesini 
teşkil etmiştir.110

Dârülmuallimât’ın açılması, kadınların eğitim hayatında ve toplum-
sal alanda kadının konumunda çok önemli değişimlerin başlangıcı ol-
muştur. Her şeyden önce okul, kız rüşdiyeleri ve sıbyan mekteplerine 
bayan öğretmen yetiştirerek bu okulların çoğalmasına ve dolayısıyla, 
giderek artan sayıda kızın okumasına, kızların okullaşma oranının art-
masına katkıda bulunmuştur.111 Tersinden düşünüldüğünde okuyan kız 
çocuklarının sayılarının artması ve kademeli olarak eğitim sevilerinin 
liseye kadar yükselmesi, kadın öğretmen meslek grubunun doğmasını 
sağlamıştır. 112Kız öğretmen okulunun öğretmenlerinin de kadın olma-
sı gerekliliği daha mezun vermeden kadınların, Batı örneğinde olduğu 
gibi, meslek sahibi bireyler olarak topluma hizmet etmesi sonucunu 
doğurmuştur. Mezunların öğretmen olarak atanması ile birlikte kızlar 
öğretmenlik yoluyla ilk kez kamusal yaşamda meslek edinmeye başla-
mışlardır.113 Bu durum toplumda kadının görünürlüğünün ve statü sahi-
bi olmasının kabulüne de katkı sağlanmıştır. Zira daha önceleri sadece 
belli bir yaşa kadar eğitim hizmeti alan konumda olan kadın, meslek 
sahibi olmasıyla artık hizmet veren konuma da yükselmiş olmaktadır.  

Dârülmuallimât, burs almayan öğrencilerini öğretmen olmaya zorlama-
dığı için, birçok genç kız ve kadın sadece öğretmen olmak için değil; üst 
düzeyde bir okulda okumak için bu kuruma girmiş bu da, ülke kadınları 
arasında bilgili bir kitlenin oluşup gelişmesini sağlamıştır. 114 Eğitimli, 
Arapça, Farsça bilen geleneksel müzik eğitiminin yanı sıra Fransızca, 
İngilizce gibi Batı dilleri ve edebiyatı müzik, matematik, kimya, tarih, 
coğrafya, gibi dersleri de alan bu yeni kuşak, farklı bir kültür donanımı 
ile yetişmeye başlamıştır.115 Eğitim basamaklarında ilerleme, kadınların 
kendileri ile ilgili taleplerini daha açık dile getirmeleri ve geleneksel ola-
rak kadına biçilen role karşı tavır almaları sonucunu da doğurmuştur. 
Tabi bunda, Tanzimat ve sonrasında Meşrutiyet dönemindeki kadın 
odaklı tartışmalar ve Batılılaşma gayreti ile kadınlara daha fazla alan 
açılmasının etkisi de göz ardı edilmemelidir. Nitekim  Darülmuallimat, 

110 Cemil Öztürk, Türkiye’de Dünden Bugüne Öğretmen Yetiştiren Kurumlar,  s. 44.
111 Öztürk, Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası, s. 15.
112 Güzel, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Toplumsal Değişim ve Kadın”, s. 858. 
113 Alkan, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Modernleşme ve Eğitim”, s.15. 
114 Kurnaz, Cumhuriyet Döneminde Türk Kadını, s. 28.
115 Figen Aydıngör, “Tanzimat Döneminde Kadın Yaşamındaki Modernleşme 

(1839-1876)”, s.129.
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II. Meşrutiyet döneminde 1914’te açılan İnas Darülfünûnun (Kız Üniver-
sitesi) da esas öğrenci kaynağını oluşturduğu gibi o döneme kadar kızlar 
için en yüksek eğitim kurumu görevini de görmüştür.116 

Dârülmuallimât’tan mezun olan kadınlar, devletin ilk kadın memurları 
olma özelliğini taşımışlardır. Mezun olanlar resmen atandığından, bu 
gelişmeler, devletin kadının çalışmasını kendiliğinden tasvibi sonucunu 
doğurmuştur.117 Tanzimat dönemi için geçerli olan bu gelişme, Meşru-
tiyet döneminde hükümetin kadının sosyal hayata çekilmesi politikası 
için bir başlangıç olmuştur.118 Şunu ifade etmek gerekir ki; Osmanlı top-
lumunda Türk kadını devlet memurluğuna ilk kez öğretmen olarak gir-
miştir.119 1870’de açılan Dârülmuallimât’ın mezunları, 1873’de öğretmen 
olarak göreve başlamışlardır. 1881’den itibaren de Dârülmuallimât’ta 
bizzat yönetici olarak görev almışlardır.120 Tanzimat döneminde kadının 
eğitimi konusunda başlatılan olumlu faaliyetlerin meyveleri daha çok 
Meşrutiyet döneminde alınmıştır. II. Meşrutiyet Devrinde kadınların 
sosyal, kültürel, ekonomik hayata girmeye başlamaları önemli ölçüde bu 
okulun öğretmen ve öğrencilerin öncülüğünde gerçekleşmiştir.121 Mes-
lekî ve kültürel alanda yoğunlaşan eğitim neticesinde belli bir kültür se-
viyesine ulaşan kadınlar, millî meselelerde aktif rol aldıkları gibi, gazete 
ve dergiler vasıtasıyla basın hayatında bir takım dernekler vasıtasıyla da 
sosyal hayatta söz sahibi olmaya çalışmışlardır. Bu eğitim, kadının sosyal 
ve kültürel hayattaki faaliyetlerini hızlandırmasına da yardımcı olmuş, 
kız okulları arasında bir iletişim ortamı doğurmuştur. Meselâ, Dârülmu-
allimât son sınıf öğrencileri, haftada bir gün inas sultanilerinden biriyle 
anlaşarak ilmî, sosyal ve eğitimle ilgili sohbetler düzenlemişler bu vesile 
ile birbirlerini tanıyarak fikrî ve ilmî bakımdan yükselmelerine yardımcı 
olmuşlardır.122 Kızların rüşdiye mekteplerine alınması ile başlayan deği-
şim, daha önce toplumda görülmeyen bir biçimde, kadını sosyal hayatın 
içine dâhil etmiş; kız öğretmen okuluna öğrencisini göndermekte zorla-
nan bir toplumsal yapı, kadınının çalışma hayatına atılması ile birlikte 
onun devlet memuru, öğretmen, yönetici, yazar, dernek üyesi vb. rolle-
rini kabullenmiş ya da modernleşme süreci içinde kabullenmek zorun-

116 Akyüz, “Osmanlı Son Döneminde Kızların Eğitimi ve Öğretmen Faika Ünlü-
er’in Yetişmesi ve Meslek Hayatı”

117 Kurnaz, Cumhuriyet Döneminde Türk Kadını, s. 28.
118 Kurnaz, “Osmanlı’dan Cumhuriyete Kadınların Eğitimi”,
119 Öztürk, Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası, s. 19. 
120 Kurnaz, “Osmanlı’dan Cumhuriyete Kadınların Eğitimi”,
121 Öztürk, Türkiye’de Dünden Bugüne Öğretmen Yetiştiren Kurumlar,  46. 
122 Kurnaz, “Osmanlı’dan Cumhuriyete Kadınların Eğitimi”,
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da kalmıştır. Elbette, tüm bunlar belirli aşamalar içinde gerçekleşmiştir. 
Yukarıda ifade edildiği gibi önceleri kadına idarecilik vazifesi verilmesi 
konusunda çekingen bir tavır sergilenmiş ancak, kadın okul müdürleri-
nin atanması ile bu eşik de aşılmıştır. 

Kızların eğitim alması ile başlayan ve pek çok değişimi, dönüşümü orta-
ya çıkaran bu süreç ile ilgili yukarıda yapılan vakıa tespitinin yanında sü-
recin bütününe yönelik, farklı bakış açılarıyla yapılan değerlendirmeler 
de bulunmaktadır. Bu bağlamda durumu modernleşme, laikleşme ola-
rak gören yorumlara karşın; geleneksel değerlerden uzaklaşma ve yoz-
laşma olarak gören başka bir görüş de mevcuttur. Çoban’a göre; “Osman-
lı modernleşmesinin kendi içerisinde kadını dönüştürme projesini de 
kapsadığı düşüncesi, kadınlarla ilgili diğer düzenlemeler de göz önüne 
alınarak söylenebilir. Tarihi seyir içinde Dârülmuallimât’ın buna katkı 
sağladığı düşünülebilir.”123 Meriç’e göre ise; eğitim almak için kız çocuk-
larının evden dışarı çıkması ile beraber kızlar; Batılı adab-ı muaşarete 
daha kolay uyum sağlamışlar bir başka ifade ile geleneksel toplum ya-
şantısından uzaklaşmışlardır124 Bu ise bir anlamda modernleşme/ sekü-
lerleşmeye dair bir başlangıç noktası teşkil etmiştir. Geleneksel çizgiden 
uzaklaşmak aynı zamanda dinden uzaklaşmak anlamıyla bir nevi Batılı-
laşmak olmaktadır ki bu ise olumlu bir değişim olarak görülmemektedir. 

Diğer görüşe göre ise; “siyasi, idari ve hukuki sahalarda liberal ve laik mü-
esseseler sayesinde ayrı ırklara, milletlere, dinlere, mezheplere, kültür-
lere ve mekâna sahip toplum ve toplulukları; vatan, saltanat ve menfaat 
şuuru etrafında birleştirmeyi hedef alan Tanzimat idarecileri, liberal ve 
laik bir eğitim sistemi ile Müslüman Türk toplumunu, kadın-erkek farkı 
gözetmeksizin eğiterek belirli bir kültür seviyesine yükseltmek ve onun 
devletine, milletine ve değerlerine sahip çıkmasını ve aynı zamanda 
modernleşmesini temin etmek istemişlerdir.” 125 Dolayısıyla Dârülmu-
allimât kız çocuklarının okuması yolunda önemli bir okul olduğundan 
hanımlar arasında aydın bir neslin yetişmesine büyük katkılar sağlamış126 
Türk kadınının çağdaşlaşma sürecinin doğuşuna zemin hazırlamıştır.
127Bazı yazarlar tarafından Dârülmuallimât’a öğretmen okulu olmanın 

123 Mustafa Çoban, “Kadın Eğitim Kurumu Olarak Darulmuallimat ve Eğitime 
Katkıları Üzerine Değerlendirme”, s. 193.

124 Meriç, “Kadında Meydana Gelen Değişimlerin Tarihselliğinden Birkaç Kesit,” 
s.61.

125 Kodaman, “Tanzimattan Sonra Türk Kadını”, s.145. 
126 Çoban, “Kadın Eğitim Kurumu Olarak Darulmuallimat ve Eğitime Katkıları 

Üzerine Değerlendirme”, s. 203. 
127 Öztürk, Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası, s. 19. 
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ötesinde bir anlam yüklenmiş, Dârülmuallimât’ın; daha önceleri ailesi-
nin imkânları ile kendi evinde az sayıda öğrenim gören kadınların ya-
nında, kendi birikimi ile sınava giren, devletten vazife talep eden yahut 
kendisine harcama yapıldığı için bu doğrultuda taahhütte bulunan daha 
aktif ve sorumluluk sahibi bir kadın tipinin ortaya çıkmasını sağlaması 
daha önemli görülmüştür. Bu tarz düşünenler tarafından, okul, “Memle-
kete münevver kadın yetiştirmeye çalışan bir müessese” olarak değerlen-
dirilmektedir. Örneğin İlber Ortaylı, Türk hayatına “muallime hanımın” 
girmesini çok önemli bir gelişme olarak görmekte ve bu olayı Türkiye’nin 
kültür tarihinde en önemli atılım olarak nitelemektedir. 128 Kodaman’a 
göre ise, rüşdiyelerin açılması ardından öğretmen temini için medrese-
lerden ayrı olarak devlet denetiminde bir öğretmen okulunun açılması, 
dinsel etki ve denetimden uzaklaşma çabasından kaynaklanmaktadır. 
Böylece, klasik elit/seçkin sınıfından olan “hoca”nın yerini, modern top-
lumun önemli mesleklerinden olan ve devletin öğretmen okullarından 
yetişen muallim-muallime almıştır.129 Ayrıca, kız rüşdiyelerine tayin edi-
len öğretmen hanımlar vasıtasıyla taşra kadınları da İstanbul’daki hem-
cinslerine benzer hale gelmeye başlamış,130  bu durum kadın hareketle-
rinin yayılmasını hızlandırmıştır. 

Sonuç olarak şunları söylemek mümkündür: Osmanlı modernleşme 
dönemi, ihtiyaçların doğru tespit edildiği ve uygulamaların ihtiyaçlar 
paralelinde yapıldığı bir dönem değildir. Kadın öğretmenle ilgili ihti-
yaç tespiti göreceli doğru yapılmış olsa da ne Osmanlı toplumunda o 
güne kadar kadın eğitimi ve öğretmenliği ile ilgili müktesebat ne de ül-
kenin o zamana kadar sahip olduğu imkânlar buna yeterli idi. Bunlar 
daha çok Batı özellikle de Fransa tarafından gündeme getirilen geçici 
ve pragmatist tedbirler idi.131Hal böyle olunca, kız çocuklarının eğitim 
kademelerinde ilerlemesi ile ilgili önceden belirlenmiş ve düşünülmüş 
bir eğitim sistemi yerine, ortaya çıkan ihtiyaçlar neticesinde kurumlar 
oluşturulmuştur. Dârülmuallimât da bu kurumlardan biridir. Kuruldu-
ğu günden itibaren pek çok yapısal değişiklik geçirmesi, programlarının 
sıklıkla güncellenmesi de aslında yetiştirilmek istenen insan modeline 
dair düşünce gel-gitlerinin yaşandığını düşündürtmektedir. Bununla 

128 Altın, “Osmanlı Eğitim Tarihinde Dârülmuallimât (Açılışı ve Gelişim süreci)”, 
s.34. 

129 Alkan, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Modernleşme ve Eğitim”, s. 24. 
130 Yasemin Tümer Erdem, II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Kızların Eğitimi, Türk 

Tarih Kurumu Yayınları, Ankara:2013, s. 9. 
131 Çoban, “Kadın Eğitim Kurumu Olarak Darulmuallimat ve Eğitime Katkıları 

Üzerine Değerlendirme”, s. 203. 
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beraber, Darulmuallimat, II.Meşrutiyetin sağladığı özgürlükçü ve mo-
dernleşmeyi yüceltici atmosferinin etkisiyle de, toplumda kadına biçilen 
rol ve kadının sosyal hayattaki varlığına dair ciddi bir zihniyet dönüşü-
münün yaşanmasını sağlamıştır. Kadın artık, Batılı örneklerinde olduğu 
gibi, erkelerle eşit eğitim hakkına sahip, meslek edinebilen, yöneticilik 
dahi yapabilen bir birey olarak Osmanlı sosyal hayatındaki yerini almış-
tır. Tüm bunlar olurken kadının gerek düşünme biçimi, toplumsal rolle-
ri gerekse hayata tarzı (giyinme-yaşama biçimi) bakımından değişikliğe 
uğradığını geleneksel/dinsel normlardan uzaklaştığını söylemek yanlış 
olmayacaktır. “Modern eğitim kadının yeniden yapılanmasında etkili 
olurken, farklı olarak düzenlenen sosyal hayatta üstleneceği rolleri be-
nimsemesinde de mihenk taşı olmuştur. Modern eğitimle kendini farklı 
formatlarda algılayan kadın, toplumun dönüştürülmesinde de etkili ola-
cak güce ulaşmıştır.” 132

Bu nedenle, günümüzde kadında dair yapılan pek çok tartışmayı anlaya-
bilmek için Modernleşme süreci içinde kadının eğitim almaya başladığı 
ve devamında meslek sahibi olduğu bu arka planın bilinmesi ve iyi tahlil 
edilmesi gerekmektedir. 

132 Meriç, “Kadında Meydana Gelen Değişimlerin Tarihselliğinden Birkaç Kesit, s. 76.
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Özet 
Bu çalışmanın amacı; Tanzimat dönemi ile birlikte kız çocukları-
nın eğitim almasının, Dârülmuallimât örneğinde, toplumsal dö-
nüşüme-modernleşmeye katkısını tespit etmeye çalışmaktır. Bu 
maksatla, Tanzimat döneminde kız çocuklarının eğitimine kısaca 
temas edilecek, akabinde Dar’ul Muallimât’ın açılma gerekçeleri, 
misyonu, öğrenci, öğretmen, müfredat ve mezunları hakkında 
bilgi verilecektir. Ardından, kız çocuklarının eğitim almasının, 
toplumsal dönüşüme-modernleşmeye katkısı konusunda değer-
lendirmelerde bulunulacak, ayrıca; kadınların sadece eğitim alan 
değil eğitim veren konumuna yükselmesinin, toplumun kadın 
algısını nasıl etkilediği sorusunun cevabı aranacaktır. Eğitimin 
dönüştürücü gücünü tarihsel bir kurum üzerinden okumanın, 
hem geçmişi çok boyutlu analiz etmeye hem de geleceğe dönük 
projeler üretmeye katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: 19. Yüzyıl, Tanzimat, Öğretmen Yetiştirme, 
Dâru’l-Muallimât

Abstract

READING GIRLS’ EDUCATION THROUGH AN INSTITUTION 
AS A SOCIETY-TRANSFORMING EFFECT IN THE 19th 
CENTURY: THE CASE OF TEACHERS’ TRAINING SCHOOL 
(DAR’UL MUALLİMÂT)
In this notification, girls’ education during the reform era will be 
briefly touched upon by means of a literaturere view and imme-
diately after wards, information will be provided regarding the 
motives behind the opening of teachers’ training school (Dar’ul-
Muallimat), its mission, students, teachers, curriculum and gra-
duates. Later, assessments will be made upon the contribution of 
girls’ education to social transformation-modernization; besides, 
an answer to the question how the advancement of women from 
receiving to offering education affects the society’s perception of 
women will be sought. It is thought that the reading of educa-
tion’s transformative power through a historical institution will 
contribute both to a multi-dimensional analysis of the past and 
to the development of future-based projects. 

Keywords: 19th Centrury, Tanzimat, Women’s Teacher Training 
College, Teacher Training 
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Te’vil Nazariyesi Bağlamında XIX. Yüzyılda 
Yaşamış Bir Müfessirin İkilemleri

Muhammed İsa Yüksek
Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Giriş

Yazdığı eserle tefsir ilim dünyasına önemli katkılar sunan Âlûsî; yaşa-
dığı dönem, ortam ve bulunduğu makamlar itibari ile özellikle erken 
dönem müfessirlerinin yüzleştikleri sıkıntılarla boğuşmak durumun-
da kalmış bir isimdir. Âlûsî; dönemin Bağdat’ında değişen valiler, ha-
kimiyet savaşları, fikri akımların yayılma mücadeleleri arasında sadece 
ayakta kalmaya çalışmamış aynı zamanda kendisine tevdi edilen görev 
ve makamları koruma gayreti içerisinde olmuştur. Ancak bu mücadele 
bazen onu lehine sonuçlanmış; Âlûsî Osmanlı hanedanı ve valisi 
tarafından taltif edilip ödüllendirilmiş bazen de rütbeleri elinden alına-
rak kaçak yaşamaya mecbur edilmiştir.

Dönemin bu zorlu şartlarının yanında selefi bir çevrede yetişmiş olan 
Âlûsî’nin, Mevlana Halid-i Bağdâdî ile tanışması yaşam tecrübesi açısın-
dan onda derin izler bırakmıştır. Bu süreç sonunda Âlûsî sonraları çok 
daha bariz bir karşıtlığın tarafları olacak selefî-sûfî1 ideolojilere isnad 
edilecek bir âlime evrilmiştir. Bu bağlamda Âlûsî’nin selefi çizgisine rağ-
men tasavvufa intisabı ve tasavvufa intisabı sonrasında selefî ideolojiye 
olan bağlılığı merak konusudur. Bunu bir telfik-takrib hareketi olarak 
okumak mümkün müdür? Bu soruyu cevaplamak kolay değildir. Çünkü 
Âlûsî, süreç içerisinde hem dış etkenlerle savaşmakta hem de fikrî bir dö-

1 Âlûsî’nin selefi olduğunun söylenmesi, onun selefi-vehhabî hareketin temsil-
cisi olduğu manasına gelmemektedir. Ancak yaşadığı dönem vehhabî hare-
ketin Bağdat’ta yayılmaya çalıştığı bir dönemdir. Üstelik Âlûsî ailesinden bu 
harekete destek vermiş önemli isimler bulunmaktadır. Çalışmada, Âlûsî’nin 
hayatının işlendiği başlık altında bu hususlara değinileceğinden burada selefi 
nisbesini mutlak olarak zikretmekle yetindik.
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nüşümü tecrübe etmektedir. Üstelik bu değişimin bir anda, çok net bir 
şekilde gerçekleşmesini ve sistematik bir hüviyet kazanmasını beklemek 
haksızlık olacaktır. Bu bağlamda müellifin Rûhu’l-Meânî isimli tefsirinin 
farklı yönlerden, farklı bakış açılarıyla okunması; Âlûsî’nin eğilimlerinin, 
tercilerinin ve metodunun anlaşılması hususunda önem arz etmektedir.

Dilin yanında kelam ve fıkıh  sahalarında derinlikli bilgi sahibi olma-
sı, itikâdî-fıkhî mezhep tercihlerinin zaman zaman dönemin hâkim 
akımları ile çelişmesi; bunun yanında kendi hayatında -bir arada bu-
lunması zor olan- farklı düşünsel-felsefi geçişlerin bulunması, Âlûsî ve 
tefsiri üzerindeki ilgiyi artırmaktadır. Bu çerçevede çalışmamız; selefi 
mi sûfi mi olduğu noktasında hala net bir karara varılamayan müelli-
fin özgünlüğünü, tercihlerini ve düşünsel yapısını ortaya çıkarmak için 
tevil kavramı üzerine odaklanmaktadır. Çalışmanın tevil kavramı ile 
sınırlandırılmasının birkaç sebebi vardır. Tevil, bâtıni  düzeyde istidlal 
dışı ilmin kaynağını açıklayan bir kavramdır ve bu yönüyle Âlûsî’nin 
tevil nazariyesi, onun bilgi felsefesini ve bilgi kaynaklarını anlamamızı 
mümkün kılacaktır. Bu kavram aynı zamanda, ilâhî sıfatların tefsiri nok-
tasında da kullanılmaktadır ve bu bağlamda kelâmî öncüllerden hareket 
etmektedir. Tevil kavramının bu açıdan ele alınması Âlûsî’nin mezhepsel 
bağlantılarını açığa çıkaracaktır. Ayrıca çalışmada Âlûsî’nin, daha çok 
tefsir ilmine dair verileri kaynakları ve bağlayıcılıkları açısından tasnif 
eden tefsir-tevil ayrımına dair görüşleri sorgulanacaktır.

I. Âlûsî’nin Hayatı ve İlmi Yönü

Asıl adı Mahmud b. Abdullah b. Mahmud el-Huseynî el-Bağdâdî olan 
müellif 1217/1802 yılında Bağdat’ta doğmuştur. Şihabüddîn ve Ebü’s-senâ 
diye de bilinmektedir. Müfessir, muhaddis, şâir ve bir dil alimidir. Soyu 
babası tarafından Hz. Hüseyin’e annesi tarafından Hz. Hasan’a dayanır. 
Ebü’s-Senâ Şihabüddîn kültürlü, tanınan ve önemli ilim adamlarının 
yetiştiği bir aileye müntesiptir. Bu aile Bağdat yakınlarında, Fırat neh-
ri üzerinde bulunan Âlûs adasına nisbetle el-Âlûsî diye bilinmektedir. 
Ebu’s-Senâ’ Şihâbüddîn’nin dedesi, Hülâgû’nun Bağdat’ı istilası 
esnasında bu adaya sığınmış ve yerleşmiştir.2

Şihabüddîn Âlûsî’nin ilk hocası İmam-ı A‘zam medresesinde 40 yıl kadar 
hocalık yapan, Şehid Ali Paşa Medresesinde de dört yıl reîsü’l-müderrisîn 
olarak bulunan  babasıydı. İmam Malik’in Elfiye’si, Şafiî fıkhına dair Gâ-
yetü’l-İhtisar ve Ferâiz ilmine dair er-Rahabiyye’yi yedi yaşından önce 
babasının yanında ezberledi. On yaşında dil, mantık, Şafiî-Hanefî fık-
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hı ve hadis ilimlerine vukufiyet sağlayınca babası onu dönemin diğer 
alimlerinden ders alması hususunda yönlendirdi. Abdülaziz eş-Şevvâf, 
Muhammed Emin el-Hillî, selefi alimlerden Ali es-Süveydî gibi Bağdat 
ve çevresindeki alimlerin çoğuna uzmanlık alanlarına göre öğrencilik 
yaptı. İstanbul’da bulunduğu sürede Şeyhü’l-İslâm Arif Hikmet Bey’den 
de icazet aldı. Hocası Hille müftüsü Muhammed Emîn’in ilmi bir mese-
leye cevap vermede zorlanması ve Alâüddin Ali el-Mevsılî’ye müracaat 
etmesiyle Âlûsî’nin ilim hayatında yeni bir sayfa açıldı. Yanında geçirdiği 
14 senelik süre içerisinde hocası Alâüddin Ali el-Mevsılî’ye bütün aklî 
ve naklî ilimleri okuyarak icazet aldı.3 İcazet töreninde aldığı tekliften 
sonra Bağdat’ın çeşitli mescid ve medreselerinde, müderris, vâiz ve hatip 
olarak görevlerde bulundu.4 

Dönemin Bağdat valisi Ali Rıza Paşa Âlûsî’nin hicri 1250 senesi Ramaza-
nında Cîlî camiinde verdiği vaazdan çok etkilenmiş; bu buluşma Âlûsî’nin 
devlet kademesinde aldığı önemli görevlerin başlangıcı olmuştur. 
Âlûsî’nin bu dönemde kaleme aldığı el-Burhân fî itâ’ati’s-sultân isimli 
eseri Ali Rıza Paşa tarafından çok beğenilmiştir. Ali Rıza Paşa bu ese-
ri, Âlûsî’yi -şehrin en bilgili kimsesi olarak- Mercan Medresesi Vakıfları 
yönetimine getirerek ödüllendirmiş, Âlûsî’nin “Tedrîsü’l-Âsitane” rütbe-
sini almasına aracılık etmiş ve daha sonra kendisini Bağdat Hanefî müf-
tüsü olarak atamıştır (1249/1833). Âlûsî’nin Rûhu’l-Meânî isimli tefsirini 
bu dönemde yazmaya başladığı bilinmektedir.5

Ali Rıza Paşa’dan sonra Bağdat valiliğine eski Dimeşk valisi Necip Pa-
şa’nın atanması, Âlûsî’nin bundan sonraki hayatını derinden etkileyecek 
sancılı günlerin başlangıcı olmuştur. Âlûsî’yi çekemeyenlerin telkinleri 
ile hareket eden Necip Paşa, önce onu on beş yıl kadar yürüttüğü müftü-
lük makamından azletmiş (1263/1847), daha sonra Mercan vakıflarındaki 
görevine son vermiştir.6 Necip Paşa, o dönemde yazdığı eserler ve Şia ile 
yürüttüğü ilmi mücadelelerden dolayı İstanbul’da tanınan ve taltif gören 
Âlûsî’nin Abdülmecid’in gözünden düşmesine sebep olmuştur.7  Necip 

3 Muhammed Behcet el-Eserî, Â’lamü’l-Irâk, Kahire, el-Matbaatü’s-Selefiyye, 
1926, s. 22-23; Abbas el-Azzâvî, Zikrâ Ebi’s-Senâ el-Âlûsî, Bağdat, Şirketü’t-Ti-
câra ve’-Tibâa, 1958, s. 13-15. Ayrıca bk. Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, II, s. 743.

4 Eserî, Â’lamü’l-Irâk, s. 22-23; Muhsin Abdülhamid, el-Âlûsî müfessiran, s. 42-
43.

5 Eserî, Â’lamü’l-Irâk, s. 23, 27; Muhsin Abdülhamid, el-Âlûsî müfessiran, s. 44; 
Abdulcebbar Kavak, “Bağdat’ta Selefî Bir Çevrede Yetişen Sûfî Bir Âlim: Ebü’s-
Senâ Mahmud Şihabüddîn el-Âlûsî”, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, 2015, sayı: 39, s. 107.

6 Eserî, Â’lamü’l-Irâk, s. 24.
7 Süheyl Sapan, “Iraklı Alim Mahmud el-Alusi’nin Hatıralarında İstanbul”, Os-

manlı İstanbulu IV: Uluslararası İstanbul Sempozyumu Bildirileri, 2016, s. 51.
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Paşa’nın Âlûsî’yi -görevlerinden azletmeden önce- Sultan tarafından al-
dığı davete katılmamaya ikna ettiği ve özrünü bir mektup ile bildirmesi-
ni istediği aktarılmıştır. Bu mektubun Fransız konsolosluğu aracılığı ile 
İstanbul’a ulaşmasını sağlayan Necip Paşa’nın bununla Âlûsî’nin yaban-
cı devletlerle işbirliği içerisinde olduğu intibaını uyandırmaya çalıştığı 
söylenmiştir.8

Âlûsî bundan sonra maddî sıkıntılar içerisinde kendisini tefsirine ada-
mış ve 1851 yılında daha önce 7 cildini kaleme aldığı tefsirini 9 cilt olarak 
tamamlamıştır. İlk yedi cildin bir kısmını Sultan Mahmut kütüphane-
sine hediye eden Âlûsî, üç cildi de Sultan Abdülmecid’e ithaf etmiştir. 
Âlûsi son iki cildin tamamlanmasıyla tefsirini vesile edinerek halini arz 
etmek ve müftülük görevinden azl edilirken kendisine haksızlık edildiği-
ni belirtmek üzere İstanbul seyahatine çıkmıştır.9 Kendisi bu seyahatin 
zahiri sebebinin tefsirini Sultana sunmak olduğunu, ancak esasında çok 
bahsetmek istemediği iftira olayının ve sıkıntıların onu İstanbul’a gitme-
ye zorladığını söylemektedir.10 İstanbul seyahati hem Âlûsi için hem de 
ilim dünyası için oldukça önemlidir. 1851 (Bazı müelliflerin tespitlerine 
göre 1850) yılı Nisan ayında Bağdat’tan ayrılan Âlûsi’nin yolculuğu dört 
ay kadar sürmüştür. Bu yolculuk ilim dünyasına, Neşvetu’ş-şemûl fi’s-se-
feri ilâ İslâmbûl, Neşvetü’l-müdâm fi’l ’avd ilâ medineti’s-selâm, Garâ’i-
bü’l-iğtirâb ve nüzhetü’l-elbâb fi’z-zehâb ve’l-ilkâme ve’l-iyâb isimli üç 
kıymetli edebi eseri kazandırmıştır. Alûsî Bağdat-İstanbul seferine dair 
yazdığı bu eserlerde Musul, Cizre, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tokat ve 
Samsun gibi şehirlere uğradığından bahsetmiş, buralarda yaşadıkları ile 
ilgili detaylı bilgiler kaydetmiştir.11

Çeşitli ilim dallarında ve edebiyat sahasında 23 civarında eser kaleme 
alan12Âlûsî, İstanbul’da geçirdiği günler içerisinde Şeyhü’l-İslâm Arif Hik-
met Bey’den taltif ve ikram görmüş, bu iki âlim arasında ülfet meydana 
gelmiştir. Arif Hikmet Bey, Âlûsî’yi ilim meclislerinde yanına oturtmuş 

8 Eserî, Â’lamü’l-Irâk, s. 24; Muhsin Abdülhamid, el-Âlûsî müfessiran, s. 45.
9 Eserî, Â’lamü’l-Irâk, s. 23; Muhammed Eroğlu, “ÂLÛSÎ, Şehabeddin Mahmud”, 

DİA, II, s. 550-551.
10 Mahmud b. Abdullah b. Mahmud el-Huseynî el-Bağdâdî el-Âlûsî, Neşve-

tu’ş-şemûl fi’s-seferi ilâ İslâmbûl, y.y, t.y, s. 3; Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, II, s. 
748.

11 Âlûsî, Garâibü’l-iğtirâb ve nüzhetü’l-elbâb, Bağdat, Matbaatü’ş-Şâbender, 
1327, s. 99-vd; Muhsin Abdülhamid, el-Âlûsî müfessiran, s. 46-49. Detaylı bilgi 
için bk. İbrahim Şaban, “Ebu’s-Senâ el-Âlûsî’nin İstanbul Seyehati ve İzlenim-
leri”, İ. Ü. Şarkiyat Mecmuası, s. 19, (2011-2) s. 76 vd.  

12 Eserî, Â’lamü’l-Irâk, s. 28-32; Sapan, “Iraklı Alim Mahmud el-Alusi’nin Hatıra-
larında İstanbul”, s. 50. Bu eserlerle ilgili detaylı bilgi için bk. Alican Dağdevi-
ren, “Şihâbüddîn Mahmud el-Âlûsî, Hayatı, Eserleri ve Tefsiri Ruhu’l-Meânî”, 
Sakarya Ünversitesi İlahiya Fakültesi, 2001, sayı:3, s. 371-381.



Sahn-ı Semân’dan Darülfünûn’a     219

aralarında birçok ilmi meselede münazaralar gerçekleşmiştir. Arif Hikmet 
Bey, Âlûsî’yi sadrazam Mustafa Reşit Paşa ile görüştürmüştür. Durumunu 
saltanata arz etmeye çalışan Âlûsî’ye Abdülmecid Han tarafından senelik 
25.000 kuruş maaş bağlanmış; ayrıca Şeyhü’l-İslam Arif Hikmet Bey de 
kendisine 50.000 kuruş nakdi yardımda bulunmuştur. Âlûsî, Erzurum ka-
dılığına atansa da bu görevi kabul etmeyip Bağdat’a dönmüştür.13

İstanbul dönüşünde Erbil ile Kerkük arasında şiddetli bir yağmura ya-
kalanan Âlûsî, sıtma hastalığına tutulmuş, her ne kadar hastalığı atlattı 
gibi görünse de günden güne vücudu zayıflamış ve 1270/1854 yılında ve-
fat ederek Bağdat’taki Kerhî mezarlığına defnedilmiştir.14

Âlûsî, uzun seneler Bağdat’ın Hanefî müftüsü olarak görev yapmasına 
rağmen fıkıhta Şafiî mezhebine mensuptur. Bazı meselelerde de Hanefî 
mezhebine uymuştur. Osmanlı devletine yakınlık kurmak için Hanefî 
mezhebine geçtiği de söylenmiştir.15 Torunu Mahmud Şükrî, Âlûsî’nin 
Hanefî müftüsü olarak görev yaptığı müddetçe muamelâtta Hanefîlerî 
taklid edip ibâdâtta Şafiî mezhebine uyduğunu, görevinden azledildik-
ten sonra da “aksi bir delil olmadıkça Şafiî mezhebine mensubum” de-
diğini aktarmaktadır.16 Ömrünün sonlarına doğru ictihad mertebesine 
ulaştığı bilinmektedir.17 

Âlûsî, itikadda selefidir.18 İbn Teymiyye İbn Kudâme ve İbn Kayyım 
el-Cevziyye’ye gibi Vehhabîlerce istinad edilen isimlere olan ilgi ve say-
gısı onun Vehhabî olduğu iddiasını beraberinde getirmiştir. Bununla 
beraber onun, İbn Teymiyye’nin ve İbn Kayyım’ın icmâa aykırı görüşle-
rine katılmadığı; yer yer Eş’arî ve Matürîdî mezhebine meylettiği görül-
mektedir.19 Âlûsî’nin selefi-vehhâbî olduğu iddiası onun İbn Teymiyye 
gibi isimlere olan bağlılığı ile sınırlı değildir. Nitekim dönemin Bağdat’ı, 
Selefilik hareketinin etkin olduğu bir merkezdir. Vehhâbîliğin Hicaz’da 
etkisini artırmasından sonra Irak’ta bu harekete destek verenler arasında 
Şeyh Ali es-Süveydî (ö. 1237/1821) ve Âlûsîlerden Ebu’l-Meâlî Mahmud 
Şükrî (ö. 1273/1856) da bulunmaktadır.20 Yine Âlûsî ailesinden Nu’mân 
Hayreddin el-Âlûsî (ö. 1317/1899), Ali Alaaddin el-Âlûsî (ö. 1339/1921) ve 

13 Eserî, Â’lamü’l-Irâk, s. 25-26.
14 Muhsin Abdülhamid, el-Âlûsî müfessiran, s. 52; Azzâvî, Zikrâ Ebi’s-Senâ el-

Âlûsî, s. 4.
15 Muhsin Abdülhamid, el-Âlûsî müfessiran, s. 77.
16 Mahmud Şükrî el-Âlûsî, el-Miskü’l-ezfer, thk Abdullah el-Cebûrî, Beyrut, 

ed-Dâru’l-Arabiyye li’l-Mevsûât, 2008, I, s. 147.
17 Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, II, s. 744; Zehebî, et-Tefsîr ve’l-müfessirûn, I, s. 251.
18 Mahmud Şükrî, el-Miskü’l-ezfer, I, s. 147.
19 Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, II, s. 745; Zehebî, et-Tefsîr ve’l-müfessirûn, I, s. 251.
20 Kavak, “Bağdat’ta Selefî Bir Çevrede Yetişen Sûfî Bir Âlim”, s. 108.
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Mahmud Şükri el-Âlûsî gibi isimler Bağdat’ta Vehhâbîlik hareketinin 
yayılmasına destek veren kimselerdir. Selefi bir çevre ve ailede yetişen 
Âlûsî’nin Vehhâbî hareketinin karşısında yer alarak Irak ulemasını etra-
fında toplayacak olan Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî ile tanışması tasavvufa 
yönelmesine kapı aralamıştır.21 Kavak, Âlûsî’nin Mevlânâ Halid ile tanış-
madan önce herhangi bir tarikata ve şeyhe intisabının bulunmamasını, 
yetiştiği çevre ya da Bağdat’ta bulunan tarikatların ilmi yetersizliği ile 
ilişkilendirmektedir.22 Tefsirinde gerek selefi çizgiyi koruyan tavırları 
gerekse yaşadığı dönemdeki bazı mutasavvıfları keskin bir dil ile eleştir-
mesi bu kanıyı güçlendirmektedir.

Yaşadığı dönem incelendiğinde, Âlûsî’nin Osmanlı hanedanı, dönemin 
Bağdat valiliği ve müftülüğü ile ilişkilerinin çalkantılı bir şekilde devam 
ettiği görülmektedir. O, bazen vali tarafından taltif edilmekte, önemli 
makamlara atanmakta, bazen bir mahallede (Şehy Abdülkadir Mahal-
lesi) bir buçuk yıl hapsedilmekte, bazen de günlerce dostlarının yanın-
da saklanmak zorunda kalmaktadır. Her ne kadar dönemin çok ihtiram 
edilen ve tazim gören bir âlimi olsa da-kendi tabiri ile- iftiralardan hiçbir 
zaman kurtulamamıştır.23 Henüz çok genç yaşlarında Hacı Numan Pa-
çacı medresesinde müderris olarak atanması birçok kimsenin tepkisi-
ni çekmiş, kendisine haset edenlerin sayısı çoğalmıştır. Dönemin Şafiî 
ve Hanefî müftülerinin de içinde olduğu bazı kimseler dönemin veziri 
Davud Paşa’ya Âlûsî’nin İbn Hacer hakkında ileri geri konuştuğunu söy-
lemişler, ancak Davud Paşa bu ithamı makul görmemiştir. Arzularına 
ulaşamayanlar Davud Paşa’dan sonra vezirliğe gelen -her ne kadar daha 
sonra görüşünden dönecek olsa da- Laz Ali Paşa’yı bir ara Âlûsî’ye kar-
şı kışkırtmayı becermişlerdir. Bundan sonraki günler Âlûsî için oldukça 
meşakkatli ve çalkantılı geçmiştir.24 Âlûsî’nin geçirdiği bu günler onun 
hayatını derinden etkilemiş, ömrünün sonuna doğru insanlara karşı 
soğumuş, oğullarına insanlara karşı tedbirli olmalarını ve yönetimdeki 
kimselerden uzak durmalarını vasiyet etmiştir.25

II. Âlûsî’nin Tevil Nazariyesi

Âlûsi, Rûhu’l-Meânî isimli tefsirinin mukaddimesinde birinci başlığı 
tefsir-tevil kelimelerinin manaları, tefsir ilmine duyulan ihtiyaç ve tef-

21 Kavak, “Bağdat’ta Selefî Bir Çevrede Yetişen Sûfî Bir Âlim”, s. 115-116.
22 Kavak, “Bağdat’ta Selefî Bir Çevrede Yetişen Sûfî Bir Âlim”, s. 113.
23 Bk. Muhsin Abdülhamid, el-Âlûsî müfessiran, s. 43-44.
24 Muhsin Abdülhamid, el-Âlûsî müfessiran, s. 64-65.
25 Muhsin Abdülhamid, el-Âlûsî müfessiran, s. 66.
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sir ilminin önemine/üstünlüğüne ayırmıştır. Bu başlık altında öncelikle 
tefsir-tevil kelimelerinin manaları ve bu iki kelime arasındaki farklara 
değinmiştir. Tefsirin lügat itibariyle beyan ve keşf manasında olduğu-
nu söyleyen Âlûsî’ye göre, kelimenin sefr’den kalb yöntemiyle türetilmiş 
olması zorlamadır. Âlûsî, mukaddimesinde tefsiri, “Tefsir; kendisinde 
Kur’an kelimelerinin nutuk keyfiyetlerinin, medlullerinin, tek tek ve 
cümle olarak taşıdıkları hükümlerin ve dizge halinde taşıdıkları manala-
rın araştırıldığı, bunun yanında nesih, sebeb-i nüzul ve mübhem husus-
ları açıklığa kavuşturan kıssalar gibi unsurların bilindiği bir ilimdir.” şek-
linde tarif etmiş ve bu tarifi resm olarak tavsif etmiştir. Tevilin dönmek 
(rucu’) manasındaki “evl”den türediğini söyleyen ve bu kelimenin yönet-
mek (siyase) manasındaki “iyâle”den türediğine dair görüşleri muteber 
kabul etmeyen Âlûsi, tevilin ıstılahî manasını tefsir-tevil farkı üzerinden 
ele almakta;26 Âl-i İmrân suresi 7. ayetin tefsirinde tevilin tefsir manasın-
da olduğunu söyleyip bu görüşü birçok âlime isnat etmektedir. O, tevilin 
Ragıb el-İsfehânî’den naklettiği asla döndürmek manasını ise en-Nisâ 
suresi 4/59. ayet ve el-A’râf suresi 7/53. ayet ile ilişkilendirmektedir.27

Mukaddimede tefsir-tevil farkına dair üç görüşe açıkça yer verilmektedir. 
Ebû Ubeyde’ye göre tefsir ile tevil aynı şeylerdir. Kelimelerin kapsam ve 
kullanım çokluklarını karşılaştıran Râgıb el-İsfahânî’ye göre, tefsir daha 
geneldir ve bütün kitapların lafızları ile ilgili kullanılmaktadır. Tevil 
ise özellikle ilâhî kitaplardaki mana ve cümlelerle ilgili bir kavramdır.28 
Mâtürîdî’ye göre ise tefsir Allah’ın muradı hakkında kanaat bildirmek; 
tevil muhtemel manalar arasından tercihte bulunmaktır. Bunların dışın-
da tefsirin rivayet, tevilin ise dirayet ile ilgili olduğu da söylenmiştir.29

Âlûsî, tefsir-tevil karşılaştırması ile ilgili bütün bu görüşleri eleştirmek-
tedir. Ona göre, eğer bu karşılaştırmalar lügavî karşılaştırmalar ise doğ-
ru olmadıkları açıktır. Ayrıca her tefsir, içerisinde (keşf) tevil (irca‘), her 
tevil de tefsir unsurları barındırmaktadır. Yok, eğer bu karşılaştırmalar 
örfî kullanımlar dikkate alınarak yapılıyorsa yukarıda verilen görüşlerin 
hepsi günün örfüne muhaliftir. Çünkü açık bir şekilde bilinmektedir ki; 
tevil, ibarelerin örtüsünden sâliklere açılan, gayb bulutlarından âriflerin 
kalplerine dökülen ilâhî bilgiler ve kudsî işaretlerdir.  Tefsir ise bunun 
dışında bir olgudur.30 

26 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, Beyrut, Dârü İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, t.s, I, s. 4.
27 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, III, s. 82.
28 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, I, s. 4.
29 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, I, s. 5.
30 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, I, s. 5.
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Âlûsî’nin mukaddimede tefsir ve tevil kelimeleri ile ilgili yaptığı tahlil-
lerde mütesahil davrandığı söylenebilir. Zira müellif burada her iki ke-
limenin de lügat manalarına değinmekte, -tefsirin değil- tefsir ilminin 
tanımını aktarmakta; daha sonra tefsir-tevil karşılaştırmaları hakkında 
yaptığı tespitler üzerinden tevili örfen tanımlamaktadır. Tefsir ve tevilin 
lügavî manaları üzerinde yaptığı değerlendirmeler, onun bu iki kelime-
nin aynı manaya geldiğini düşündüğü izlenimi vermektedir. Ne var ki 
Âlûsi açık bir şekilde ıstılahî karşılaştırma yapmamakta, lügavî manaları 
görüşüne mesned kılmaktadır. 

Âl-i İmrân suresi 7. âyetin tefsirinde ise karşımızda söylemleri ile farklı 
bir Âlûsî durmaktadır. Âlûsî’ye göre bu âyette Kur’an muhkem ve mü-
teşâbih olmak üzere ikiye taksim edilmektedir. Muhkem; manası açık, 
delaleti zahir, ibaresi sağlam, ihtimal ve iştibahtan korunmuş ayetleri 
karşılamaktadır. Bunlar Kur’ân’ın aslı ve temelidir. Müteşâbih âyetler, 
muhkem ayetlerle birlikte ele alınmak suretiyle anlaşılırlar. Âyette ge-
çen متشابهات kelimesi mahzuf محتمالت kelimesinin sıfatıdır. Muhkemin 
karşısına konumlandırılan bu ayetler, birden çok manaya muhtemel, 
murâdın tespiti noktasında birbirlerinden ayırt edilemeyen ayetlerdir. 
Bu ayetlerde muradın açık olmaması; çokanlamlılıktan, mücmellikten 
yahut da ilâhi sıfatların yer aldığı ayetlerdeki ifadelerin zahiren teşbih 
vehmi doğurmasından kaynaklanabilir. Âlûsî’nin bu ayetlerde mananın 
açıklığa kavuşturulmasının ancak ince bir nazarla olacağını söylemesi 
oldukça önemlidir.31

Âlûsî, Âl-i İmrân suresi 7. ayette mutlak olarak zikredilen birinci “kitab” 
lafzı ile daha sonra izafet ile gelen “ümmü’l-kitab” terkibindeki kitab 
lafzını karşılaştırırken kayda değer bir yorum örneği sergilemektedir. 
Nitekim cümlede iki “kitab” lafzının da marife olarak gelmesi ve aynı 
mefhumları karşılaması izahı gerekli bir durum ortaya çıkarmaktadır. 
Bu sebeple Âlûsî, mantık ve dil temelli analizlerle “ümm” kelimesinin, 
iki kapak arasında bulunanı karşılayan kitap kelimesine izafetini, yani 
bir şeyin yine kendisine asıl olmasını küll-cüz ilişkisi ile farklı itibarları 
kullanarak açıklamaya çalışmaktadır. Âlûsi bu bölümde muhkemin asıl 
olduğunun, müteşabihin ise muhkeme irca edilerek anlaşılacağının üze-
rinde ısrarla durmaktadır.32 فيتبعون ما تشابه منه ifadelerini tefsir ederken de 
kalplerinde haktan batıla meyil olanların, -kendisini açıklayan muhkem 
ayetlere bakmaksızın ve muhkemlerle birlikte ele almaksızın- müteşa-

31 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, III, s. 80.
32 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, III, s. 81.
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bihlere dalanlar olduklarını söylemektedir. Bu kimseler müteşâbih ayet-
leri ya Allah’ın kastetmediği zahir anlamları ile ele alırlar, ya yanlış içsel 
manaları ile alıp Kur’an’da tenakuz iddiasında bulunurlar,  ya da kişisel 
ve art niyetli amaçları doğrultusunda lafızları muhtemel anlamlarına 
hamlederler.33 

Âlûsî’nin müteşâbih ayetlerin indirilmesindeki hikmetlere yer verdiği 
satırlar, tefsir-tevil geçişkenliği ile ilgili önemli bilgiler ihtiva etmektedir. 
Müteşabih, alimlerin üstünlüklerini ortaya çıkarmak, Kur’an’ın tedeb-
bürü ve  ahkamın istinbatı noktasındaki gayretlerini artırmak için indi-
rilmiştir. Âlimler ulvî maksatlara ve hakikate uygun manaları tespit eder-
ken çaba sarf edecekler, muhkem ve müteşabihin arasını uzlaştırırken 
yakîn ve itmi’nan derecelerine nail olacaklar, kazanımları ile kendilerine 
örtü açılacak ve doğruya muvaffak kılınacaklardır.34 Âlûsî’nin كل من عند ربنا 
ifadesindeki “Rabb” kelimesi üzerinden müteşabihin indirilmesindeki 
hikmetlere dair verdiği bu bilgiler aslında onun tevil nazariyesine daha 
mutabık görünmektedir. Burada müteşâbihin anlaşılmasında analitik 
düzeyde gösterilen çabaların kişiyi -mukaddimede tevilin tanımında 
bahsedilen- vehbî bir sahaya ulaştırdığı görülmektedir. Nitekim وما يذكر 
 ,cümlesinde bahsedilen ilimde derinleşmiş olan kimselerin إال أولوااأللباب
gösterdikleri zihnî çaba ve nazar kabiliyetleri sebebiyle methedildikleri 
düşünüldüğünde müteşabihin akılla kavranabilecek bir anlam alanına 
sahip olduğu da anlaşılmaktadır.35

Zahir anlam-ilham düzeyindeki bu yaklaşım Âlûsî açısından kendi için-
de tutarlıdır. Ancak O, bu tespitlerin والراسخون في العلم ifadesi üzerinde va-
kıf yapan Şafiî ulemanın tercihlerine uygun olduğunu belirterek tarafını 
gittikçe netleştirmektedir. Âlûsî’ye göre bu ayette vakfın إال اهلل üzerinde 
olması çoğunluğun tercihi olup, sahabe ve tabiînin görüşleri de bu doğ-
rultudadır. Hatta ilk görüşü çok az bir grubun dillendirdiği söylenmeli-
dir. إال اهلل üzerinde yapılan vakfı Ehl-i sünnete isnad etmekte ve çoğunlu-
ğun görüşünü يد اهلل مع الجماعة tabiri ile tevsik etmektedir.36

Şafîilerin, görüşlerini temellendirirken kullandıkları delilleri inceleyen 
Âlûsî, Hanefîlerin bu tespitlere verdikleri cevaplar ile konuyu toparlamış 
ve ibreyi Hanefîlerin lehine çevirmiştir. Şafîilere göre; a) Ayette kalple-
rinde sapıklık olanlarla ilimde derinleşmiş olanlar karşılaştırılmamakta-
dır. (Dolayısıyla bu ayetin müteşabihin tevilini yapanlar ile yapmayanları 

33 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, III, s. 82.
34 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, III, s. 83.
35 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, III, s. 83-84.
36 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, III, s. 84.
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karşılaştırdığı söylenemez)  b) Müteşabihin tevilini Allah’tan başkasının 
bilmediği söylenirse ayette ilimde derinleşmiş olan kimselerin zikredil-
mesinde bir fayda kalmaz. Çünkü bunu ikrar etmekte sıradan alimler ile 
bu kimseler arasında bir fark yoktur. c) Ayetin Kur’an’ı muhkem ve ma-
nasını sadece Allah’ın bildiği müteşabihler şeklinde ikiye taksim ettiğini 
söylemek problemlidir. Nitekim bu ikisinin dışında alimlerin üzerinde 
konuşabileceği ve muhkem ile birlikte ele aldığında anlayabileceği üçün-
cü bir kısım vardır. d) Müteşabihin manasının sadece Allah tarafından 
bilindiğini söylendiğinde muhkemin müteşabihin kendisine döndürü-
len ayetler yani ümmü’l-kitab olması mümkün değildir. e) Peygambe-
rimizin İbn Abbas’a “Allah’ım onu dinde anlayışlı kıl ve ona tevili öğret 
duası” ile İbn Abbas’ın “Ben Kur’an’ın tevilini bilenlerdenim” demesi 
kulların müteşabihin bilgisine ulaşabileceğini göstermektedir. f) Ayette 
ilimde derinleşmiş olan kimselerin övülmesi onların bu ayetleri anlaya-
bilecek kimseler olduğunu göstermektedir. g) Bunlarla birlikte Allah’ın 
(c.c) kullarına manası bilinmeyen sözlerle hitap etmesi makul değildir.37

Hanefîlere göre; a) Ayette ilimde derinleşmiş olan kimselerin kalplerin-
de sapıklık bulanan kimselerle literal düzeyde karşılaştırılmaması onlara 
gösterilen ehemmiyette mübalağa edildiğini göstermektedir. b) Ayette 
müteşabih karşısındaki tavırları (iman ettik) ile özellikle ilimde derin-
leşmiş olan kimselerin zikredilmesi onların dışındakilerin bu ayetlerin 
manasını hiç kavrayamayacağını bildirmek içindir. c) Ayette kullanılan 
üslup, Kur’an ayetlerinin ikiye taksim edilmesi hususunda hasr bildir-
mez. Nitekim muhkem manası açık olanlar, müteşabih ise manasını Al-
lah’tan başkasının bilmediği ayetlerdir. Halbuki Kur’an’da Hz. Peygam-
ber’in beyan ettiği ayetlerin de olduğu bildirilmektedir. d) Muhkemin 
Kur’an’ın aslı (ümm) olması, manasını sadece Allah’ın bildiği müteşabih 
ayetler açısından değil; bilinmesi, inanılması ve amel edilmesi vacip olan 
hususlar açsından değerlendirmelidir. e) Hz. Peygamberin İbn Abbas’a 
duası ile İbn Abbas’ın Kur’an’ın tevili bildiğini ifade eden sözü manasını 
kulların bilebileceği (mutlak muhkem ile mutlak müteşabih arasında 
yer alan müteşabihler) kısımla alakalıdır. f) Ayette ilimde derinleşmiş 
olan kimselerin özellikle zikredilmesi onların müteşabihi bilebileceği-
ni kanıtlamak için değil de, müteşabih karşısında hevalarına uymadan 
teslim olduklarını anlatmak içindir. Yani onların müteşabih karşısında-
ki tavırlarını örnek göstermek amacına matuftur. g) Allah’ın kullarına 
manasını kimsenin bilemeyeceği ayetlerle hitap etmesi imtihan kabilin-

37 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, III, s. 84.



Sahn-ı Semân’dan Darülfünûn’a     225

dendir ve imkansız değildir. Aslında bu ayetlerin manalarının bilinme-
mesi, insanların sırlarını bilmedikleri halde yapmakla sorumlu oldukları 
ibadetlere benzemektedir. Kul bu ayetlerle yüzleştiğinde aklının ve fik-
rinin sınırlarını bilir, nefsini beğenmekten vazgeçer, kulluk makamına 
yönelir ve acziyetini ikrar eder.38

Âlûsî, karşılaştırdığı deliller üzerinden vakfın اهلل  üzerinde olduğunu إال 
savunan ve Kur’an’da sadece Allah’ın bildiği ayetlerin (müteşabih) ol-
duğunu belirten Hanefîlerin üstünlüğünü tescillemiş; böylece tarafını 
da belli etmiştir. Zaten Âlûsî, muhkem ve müteşabih ayetlerin neler ol-
duğuna dair görüşleri verirken ilk sırada taltif ifadeleri ile Hanefîlerin 
görüşlerini ele almakta; Hanefîlere göre muhkemin, neshe muhtemel 
olmayan delaleti açık ayetler; müteşabihin ise kıyametin kopması ve 
sure başlarındaki huruf-ı mukatta gibi manası akıl ya da nakil ile biline-
meyecek derecede kapalı olan ayetler olduğunu belirtmektedir.39 Ancak 
Kur’an’da manasını sadece Allah’ın bildiği ayetlerin bulunması tefsirde 
ilhamı bilgi kaynağı kabul eden Âlûsî açısından temellendirilmesi ge-
reken bir hüviyet arz etmektedir. O, burada devreye girmekte ve Hanefî 
bakış açısını literal anlamdan öteye evirmektedir. Âlûsî’ye göre اهلل  إال 
üzerinde vakıf yapıldığında müteşabih ayetlerin akli istidlallerle biline-
meyeceği anlaşılmaktadır. Yoksa Kur’an’da mutlak olarak (ister icmâlî 
isterse vahiy ve ilham yoluyla tafsili olsun) manası bilinemeyen ayetle-
rin bulunduğunu söylemek mümkün değildir. Kur’an’da sadece Allah’ın 
bildiği ayetlerin olduğunu söyleyenlerin de ihâta yoluyla olmasa da, -bu 
ayetlerin bilgisinin- tafsili olarak (tafsili olmasa bile en azından mücmel 
olarak) vahiy yoluyla Hz. Peygambere ve ilham yoluyla velilere verilme-
sini mümkün görmeleri gerekir. Çünkü Hz. Peygamberin ve Allah’ın veli 
kullarının rütbeleri bunu ilzam eder. Dolayısıyla müteşabih ayetlerin 
bilinememesi mutlak olarak değerlendirilmemeli, bunların ihâta yoluy-
la ve akli düzeyde bilinemeyeceği söylenmelidir. İlmin istidlal dışında 
kullanılması durumunda (yani vahiy ve ilham yoluyla bilgi aktarımının 
kastedildiği durumda) العلم في   ifadesinde atfın caiz olduğunu والراسخون 
söyleyen Âlûsî, bunun kelamın zahirinden anlaşılmasını oldukça güç 
addetmiş, zahir ifadeden aklî düzeyin anlaşıldığını belirtmiş ve bundan 
dolayı atfın olmadığına dair görüşün (Hanefîlerin görüşü) şöhret buldu-
ğunu ifade etmiştir.40

38 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, III, s. 86.
39 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, III, s. 80. Âlusi burada Şafiîlerin görüşlerine ayrıca değin-

memekte, daha çok ulumü’l-Kur’an kaynaklarında yer alıp muhkem ve mü-
teşâbihin mahiyetini açıklamada zayıf olan görüşleri vermektedir. 

40 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, III, s. 87.



226     Sahn-ı Semân’dan Darülfünûn’a

Anlaşıldığı üzere, Âlûsî zahir ifadelerin Hanefîlerin görüşünü destekle-
diğini ifade ederken kendi bilgi nazariyesinden de vazgeçmemektedir. 
İlim kelimesi üzerinde yaptığı tahlillerle ihata yoluyla bilmek, aklî istid-
lallerde bilmek ve vahiy-ilham yoluyla bilmeyi ayırmakta; müteşabihin 
aklî istidlallerle bilinemeyeceğini, ancak bu ayetlerin bilgisinin Hz. Pey-
gamber ve Allah’ın veli kullarına verilebileceğini ifade etmektedir. Ayette 
müteşabihlerin tevilinin sadece Allah tarafından bilinmesini ise ihata 
yoluyla bilinmesi olarak açıklamaktadır.

Âlûsî’nin, Allah’ın veli kullarının bilgi imkanları ve kaynakları ile ilgili 
yaptığı alıntılar konu ile ilgili düşüncelerini tespite imkan tanımaktadır. 
Buna göre evliya katında bir kişinin âlim sayılması ancak şeriatın getir-
diği lafızların hepsinin manasını bilmesi ile mümkündür. Huruf-ı mu-
kattaa ile ilgili bilgiler bu kimselere göre sıradan insanlar için söz konusu 
olan evveliyyat mesabesindedir. Aklın sınırlarının ötesindeki manaları 
kabul etmeyenler ise ta‘til veya teşbih batağından kurtulamayacaklar-
dır. İlâhî hakikatleri tam manasıyla ihâta etmek ise mümkün değildir. 
Dolayısıyla ârife düşen en yüksek mertebeye ulaşsa da iman etmesi ge-
reken birtakım unsurların kalacağını bilmesidir. Bu da ayette bahsedilen 
müteşabihlerdir.41

Âlûsî; çoğunluğun istiva, yed, kadem, nüzul, dahk, teaccüb gibi nakli 
sıfatları müteşabih addettiklerini selefin ve el-Eş’ârî’nin bunların aklın 
sahasına girmeyen, teşbih ve tecsime gitmeksizin iman etmekle sorum-
lu olduğumuz sıfatlar olduğunu düşündüklerini söylemektedir.42 Halef 
ise bu sıfatlardan Allah’ın muradını tayin etmek için tevile gitmektedir. 
İmam Şa’rânî’nin dediği gibi, halefin -örneğin istiva ile ilgili- Allah’ı bir 
mekan tutmaktan tenzih ederek istivayı istîlâ olarak tevil etmeleri bir 
teşbihten başka bir teşbihe gitmekten ibarettir. Nitekim istîlâ da hâdis 
olan bir sulta olgusunu gerektirmektedir. Halbuki tevile giden kişi başta 
Allah için onun makamına yakışacak bir istiva’dan bahsetse ve bunun 
akıl sahasının dışında olduğunu kabul etse bu, edebe ve kulluk makamı-
na çok daha uygun olur.43 

Âlûsî’nin ilâhî sıfatların tevili noktasındaki görüşünü İbn Dakîkü’l-îd’den 
yaptığı alıntılar çerçevesinde netleştirdiği görülmektedir. Allah’ın sıfat-

41 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, III, s. 87.
42 Âlûsî selefin bu noktadaki tavrını; kişinin tenzihten sonra Allah’ın kendisini 

bu sıfatlar ile vasıflandırdığını ve bunlardan kendi şanına layık bir anlam kas-
tettiğini kabul etmeksi, ancak bunların manasını bilmediğini söylemesi şek-
linde açıklamaktadır. Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, III, s. 88.

43 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, III, s. 86-87.
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ları, bir şekilde bizim taşıdığımız sıfatlara ilişkin olanlarla olmayanlar 
olmak üzere ikiye ayrılır. Allah’ın isimlerinden bazılarından kamil insa-
nın tahalalluk ve tahakkuk yolu ile nasipdâr olması mümkündür. Ancak 
gerek ilim gerekse vicdânî şehadet ile Allah’ın -bırakın noksan sıfatla-
rı- insanın tasavvur edebileceği her türlü kemal seviyesinden münezzeh 
olduğunu anlayan insan yönünü celal ve cemal kabesine çevirecek, ke-
mal membaından taşan füyuzata ve keşfe muhatap olacaktır. Bu aşama-
da kamil insan Allah’ın isimlerinin insana ait olan isimler ve sıfatlardan 
farklı olduğunu anlayacak, ancak bunu tabir edecek bir ifade bulamaya-
caktır. Bu idrak hiçbir zaman ihâta seviyesine çıkmayacak, zuhur eden 
manaların yanında kapalı kalanlar hep olacaktır.44 Âlûsî’nin bahsettiği 
bu seviyede kamil insan Allah’ın isimleri ile tahalluk ettikçe kemal mer-
tebelerinde terakki edecek, bu sayede Allah’ın isimlerinin-sıfatlarının 
kulların sıfatlarından farklı olduğunu idrak edecektir. Bu idrak muğaye-
retin idrakı olacağından kamil insan için zuhur eden manaların dışında 
zuhur etmeyenler hep kalacaktır. Bundan dolayı da Hanefîlerin yaptığı 
gibi إال اهلل ifadesinde durmak daha doğru olacaktır.

Birçok yerde sûfiyyenin ilâhî sıfatları tevilde selefin görüşünü benim-
sediğini (tenzihten sonra bunların bilgisini Allah’a bırakmak) söyleyen 
Âlûsî’nin الرحمن على العرش استوى ayetinin tefsirinde  İbn Arabî’den iktibas-
la verdiği bilgiler ve bunun üzerine yaptığı yorumlar aslında  sûfiyyenin 
müteşabihi anlama noktasında birkaç gruba ayrıldığını ifade etmektedir. 
Bunlardan daha üst mertebede olanlar kalplerinden fikir ve nazarı çıkar-
mışlar, edep murakabe ve huzur halinde zikir ile meşgul olmuşlar; böy-
lece de Allah’ın kendilerine keşif yolu ile aktaracağı bilgilere hazır hale 
gelmişlerdir. Kalpleri ve niyetleri Allah’a yönelen bu kimselerin -akılla-
rı selîm, kalpleri mutahhar olduğundan- muallimleri Allah’tır. Böylece 
müteşabih kelimelerin manalarını müşahede edenler kendi aralarında 
makamlarına göre -müteşabihi anlamada- farklılık arz etmektedirler. 
Sufilerden müteşabih ayetleri selef gibi lazımı nefyedip zahire hamlede-
rek anlayanlar ise bu mertebeye ulaşmamış olanlardır.45

III. İlahi sıfatların tevili

Âlûsî, Rûhu’l-Meânî’de ilahî sıfatların tevili hususunda genellikle selefi 
çizgide durmuş, Allah’ı mahlukata benzemekten tenzih ettikten sonra 
bu sıfatların manalarını Allah’ın ilmine havale etmenin (tefviz) doğru 

44 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, III, s. 89.
45 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, XVI, s. 159-160.
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olacağını belirtmiştir. Zaman zaman kendisini selefe isnad etmekle övü-
nen Âlûsî’nin, ilâhî sıfatların tevilinde mutasavvıfaya ait işâretlere hiç 
değinmemesi dikkat çekmektedir. Zaten Âlûsi, ilham ve keşif ile ulaşılan 
bu bilgilerin dile getirilemeyecek bilgiler olduğunu düşünmektedir. An-
cak tefsirinde Âlûsî’nin ilahî sıfatların tevilinin ifade edilememesinden 
değil de bilinememesinden bahsetmesi, onun -teorik olarak- batınî dü-
zeyde (ilham-keşif manasında) ele aldığı tevili, ilâhi sıfatlar meselesinde 
zahirî düzeyde işlediğini göstermektedir. Bu ikilem bir yana, Âlûsî pra-
tikte de ilâhî sıfatların tefvizi noktasında farklı tavırlar sergilemektedir. 
Genellikle selefi çizgiyi savunan Âlûsî, bazen de bir ifadeyi Arap dilinde 
yaygın bir mecaza ya da hakikat derecesine ulaşmış bir kinayeye ham-
letmenin, mechul bir manaya hamletmekten; yani tevil etmemekten 
daha uygun olduğunu belirtmektedir. O, bu bağlamda Âl-i İmrân suresi 
7. ayetin, واألرض جميعا قبضته يوم القيامة ayetinde tevile gidenlerin aleyhine de-
lil olamayacağını savunmaktadır. Âlûsî, ilâhî sıfatların tevili noktasında 
sergilediği bu ikilemin farkındadır ve  meseleye -İbnü’l-Kayyım’ın Eş‘a-
rilerle ilgi sarf ettiği uygunsuz sözlerden ve benzerlerinden kaçınmak 
gerektiğini ifade ederek- selef ya da haleften birisini küçük görmeden 
iki bakış açısını telfik eden bir öneri sunmaktadır. Onun İbn  Dakîkü’l-îd 
üzerinden yaptığı bu teklif, meselede orta yolu tutmaktır; yani tevil Arap 
dili açısından açık ve kullanılır olduğunda tevil yoluna gitmek, uzak ol-
duğunda ise tenzih görüşünü benimseyip tevakkuf etmektir. Bu bakım-
dan Âlûsî açısından ما فرطت في جنب اهلل  ayetindeki müteşabih يا حسرتا على 
ifadeyi في حق اهلل olarak tevil etmenin bir sakıncası da yoktur.46 Âlûsî’nin 
ilâhî sıfatlar hususundaki bu tavrını belli başlı sıfatlar örneğinde daha 
net bir şekilde görmek mümkündür.

a) Haya sıfatı

Bakara suresi 26. ayetin tefsirinde önce hayanın kelime manasına deği-
nen Âlûsî, bu kelimenin utanma anlamındaki hacelden farklı olduğunu 
temellendirmeye çalışmaktadır. Haya; nefsin, çirkinliklerden tiksinip 
onlardan uzak kalması demektir. Korkaklık ve iffetin birlikteliğinden 
meydana gelir. Hacel ise nefsin, hayanın çokluğundaki tereddütü ve şaş-
kınlığıdır. İki kavram birbirinden farklıdır. Sonra, hacel bir kimsenin as-
lında yapmayı istemediği bir işe bulaşması sonrasında söz konusu olur. 
Hayada bu şart değildir. Hatta haya kişide amelden önce bulunup böyle 
bir işin yapılmasına engel olan duygudur. Her halükarda ayette Allah’tan 

46 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, III, s. 89.
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(c.c) hayanın nefyedilmesi (إن اهلل ال يستحيي) bu sıfatın ona nispetini müm-
kün kılmaktadır. Nitekim dilsel gerçeklik dikkate alındığında, “haya et-
mez” yargısının haya edebilen için kullanılacağı açıktır.47

Âlûsî, hayanın Allah’a isnadı noktasında iki yaklaşımın söz konusu oldu-
ğunu belirtir. Nefsani bir daralma ve çekinme hali Allah’a isnad edileme-
yeceğinden bir grup âlim, bu noktada tevil yolunu benimsemişler; haya 
sıfatını lazımı olan terk ile açıklamışlardır. Bu âlimlere göre bu ifadenin 
ayette kafirlerin “Muhammed’in Rabbi sinek ve örümceği örnek olarak 
vermeye utanmıyor (mu?)” sözlerine karşılık yer alması pek ala müm-
kündür. Alûsî, diğer yaklaşımı benimseyen âlimlerden bahsederken ise 
“Diğer âlimler ise -Allah’a hamd olsun ki ben de onlardanım- Kur’an ve 
hadislerde gelen bu gibi ifadeleri geldiği şekliyle anlamışlar, bu ifade-
lerin bilgisini -kullara ait sıfatlardan tenzih ettikten sonra- görüneni ve 
görünmeyeni bilen Allah’a bırakmışlardır.”48 demektedir. Âlûsî bu yakla-
şımı ile müteşabih ifadelerin tevilinde tenzih ile yetinmeyi, bu ifadelerin 
manasını sadece Allah’ın bilebileceğini söylemektedir.

b) İstiva

Âlûsî, Taha suresi 20/5. ayeti tefsir ederken sıfatların tevili ile ilgili ge-
niş bir malumat vermektedir. O; başlangıçta arşın, kubbe gibi göklerin 
üzerinde bulunan ve meleklerin taşıdığı ayaklı bir taht manasında ol-
duğunu ayet ve hadislerden iktibaslarla temellendirmektedir. İstiva ise 
yükselmek, bir şeyin üzerine çıkmak ve karar kılmak (yer tutmak-istik-
rar) manalarına gelmektedir. Bu manaların Allah (c.c) için kullanılması 
mümkün olmadığından istivanın isti‘la manasında olduğu söylenmiştir. 
Zemahşerî gibi bazı isimler ise استوى على العرش ifadesinin arşa oturma ta-
savvur edilmeksizin saltanat ve mülkiyet sahibi olma manasına geldi-
ğini düşünmektedirler. Bu, eli olmayan bir kimsenin cömertliğini ifade 
ederken “eli açık” denmesine benzer. Kinâye olan böyle ifadelerde bir el 
tasavvur edilmez. Bu yaklaşımın bâtıni yorumlara kapı açacağına dair 
yapılan eleştirileri yersiz bulan Âlûsî’ye göre Zemahşerî haksız değildir. 
Çünkü العرش على  -ifadesinde tevile ihtiyaç olduğu açıktır. Zemah استوى 
şerî’nin bu yorumu, manadaki edebî üslubu korumakla birlikte muhal 
olan manadan kaçış olarak da okunabilir. Bu yorum, istivaya isti‘la ma-
nası vermekten daha isabetlidir.49

47 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, I, s. 206.
48 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, I, s. 206.
49 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, XVI, s. 154-155.
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Âlûsî, daha sonra orta görüş olarak tavsif ettiği iki görüş vermekte ve bu 
görüşlerin kabul edilebilir olduğunu ihsas etmektedir. Bunlardan birine 
göre tevil dilbilimsel açıdan doğruya daha yakın olduğunda tercih edi-
lebilir. Çünkü Allah (c.c), Araplara kendi dilleri ile hitap etmiş ve beyan 
görevini üzerine almıştır. İkinci görüşe göre ise bu ayet isti‘la ile tevil 
edilmediğinde bazı kimselerin Allah’a cisim isnad edeceklerinden kor-
kulursa tevil kapısı açıktır. Çünkü teşbihi nefyetmekle birlikte Allah’ın 
arşa istiva ettiğine iman vacip; isti’lanın kastedilmiş olması ise  caizdir. 
Böyle bir durumun ortaya çıkması vacip yerine getirildikten sonra caiz 
olanla amel etmeyi mümkün kılabilir.50

Selefin ilâhî sıfatlarda teşbih ve tecsimi reddetmekle birlikte tevile gitme-
diklerini söyleyen ve bu görüşü önemli isimlerle delillendiren Âlûsî’nin 
tavrı oldukça dikkat çekicidir. O, bu satırlarda tevili reddeden görüşleri 
genel kanaat olarak yansıtmakta, ancak tevili savunan ya da tevile kapı 
aralayan görüşlere meylini hissettirmekten de geri durmamaktadır. 
Bu paragraflarda okuyucu açısından netliğin kaybolduğu görülmekte-
dir. Ne var ki Âlûsî, konuyu toparlarken “Müteşabihin manasıyla ilgili 
daha önce bilgi verdik. Tevilin manasındaki ihtilafla ilgili de konuştuk. 
Ben de, Allah’a nispet edilen bazı ifadelerde -lazımı nefyetmekle- zahir 
manayı kabul etmeyip tevile meylediyorum.”51 sözleri ile görüşünü dile 
getirmektedir.

c) Kelam

Tefsirinin mukaddimesinde Kur’an’ın Allah’ın gayr-i mahluk kelamı ol-
duğunu temellendirdiği  ikinci başlık altında  Eş‘arî ve Mâtürîdî merkezli 
kelam teorisini savunan Âlûsî’nin, konuyu oldukça detaylı bir şekilde ele 
aldığı görülmektedir. Âlûsî’nin ilâhî sıfatların tevili noktasındaki genel 
tavrı ile çelişen bu yaklaşım zaman zaman selefiyyenin esinlendiği ana 
kaynaklara ve isimlere karşı kullanılan keskin bir dile dönüşmektedir. 
Bu da modern dönem selefî-vehhâbî hareketin tepkisini çekmekte, Âlûsî 
hakkında yapılan eleştirilerin seviyesini artırmaktadır.52

Hz. Musa’nın kelam-ı nefsîyi duyma keyfiyetini ele aldığı paragraflarda 
Âlûsî’nin ciddi bir Eş’arî ve Mâtürîdî savunusu yaptığı görülmektedir. 
Âlûsî’nin belirttiği üzere, Mâtürîdî ve Eş’arî gibi muhakkik alimler Hz. 
Musa’nın kelamullahı harf ve seslerle duyduğunu düşünmektedirler. 

50 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, XVI, s. 156.
51 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, XVI, s. 160.
52 Örneğin bk. Muhammed b. Abdurrahman el-Miğrâvî, el-Müfessirûn bey-

ne’t-te’vîl ve’l-isbât fî âyâti’s-sıfât, Beyrut, Müessesetü’r-Risâle, 2000, s. 1301.
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Bu husustaki naslar tevil gerektirmeyecek derecede açıktır. Ayetlerde 
geçen nidanın ses ile olduğunu söylemek ise dil ve hadisler açısından 
bir gerekliliktir. Allah (c.c), hikmeti gereğince ateşe ve ağaçtaki nura te-
celli etmiştir. Hz. Musa, kelamullahı vasıtasız bir şekilde ancak ateş te-
celligâhının ardından harf ve seslerle duymuştur. Hz. Musa’nın Allah’ın 
zatı ile kâim kelam-ı nefsîyi duyduğuna dair Eş‘arî’den nakledilen görüş, 
meseleyi cevaz bakımından ele almaktadır. Mucizevi bir şekilde böy-
le bir duymanın gerçekleşmesi imkan dahilindedir. Ne var ki Eş‘arî de, 
Hz. Musa’nın kelamullahı duymasının bizzat bu şekilde gerçekleştiğini 
düşünmemektedir.53 

Âlûsî, Eş’arî‘nin Allah’ın zatı ile kaim kelamullahın her kârinin tilave-
ti esnasında duyulacağına dair görüşünü de kelam-ı nefsî-kelam-ı lafzî 
diyalektiği açısından yorumlayarak makul bir çerçeveye oturtmaktadır. 
Ona göre, şüphesiz tilavet esnasında ilk ve bizzat duyulan, harfleri kâri-
nin sesine ârız olan kelam-ı lafzidir. Ancak lafzî kelimeler Allah’ın zatı ile 
kâim gaybî kelimelerin suretleridir. Dolayısıyla kelam-ı lafzînin bizzat 
duyulması ile kelam-ı nefsînin duyulacağı da söylenebilir. (suretin du-
yulması aslın duyulduğu manasına gelmektedir.) Bâkillânî’nin “duyulan 
tilavet ve kıraattır, metlüv ve makrû’ değil” derken işaret ettiği husus da 
bundan farklı değildir. (Bakillânî bu söyleminde ilk ve bizzat duyulana 
işaret etmektedir.)54

Âlûsî, Hz. Musa’nın kelamullahı işitmesi ile bizim işitmemiz arasındaki 
farka değindiği paragrafta yüksek sesle ehli sünnetin kelam nazariyesini 
savunmaktadır. Hz. Musa, Allah’tan vasıtasız olarak, ancak perde arka-
sından duymuştur. Biz ise kelam-ı lafzîyi okuyan kimsenin sesine ârız 
olan harfler aracılığı ile duymaktayız. Bizim duymamız, Allah’ın tecellisi 
söz konusu olmadığından vasıtasız addedilemez. Ehl-i sünnetin gay-
r-i mahluk Kur’an’ı -bunlardan hiçbirine hulul etmeden- dillerimiz ile 
okunan, kulaklarımız ile işitilen, kalplerimizde ezbere bulunan, Mushaf-
larımızda yazılı olan şeklindeki tavsiflerine bakıldığında, bu kayıtların 
kelamullahın kıdemine hiçbir şekilde zarar vermediği görülür. Kur’an’ın 
hulul söz konusu olmadan tenezzülü, Allah’ın kıdemini nefyetmeyen te-
cellisine benzer.55 Hevâsından kurtulup söylenenleri anlayan kimselerin 
bu konudaki şüphelerden ve anlama zorluklarını yeneceğini söyleyen 
Alûsî, hemen peşinden sözü İbn Teymiyye gibi alimlere getirerek şunları 
söylemektedir:

53 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, I, s. 17.
54 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, I, s. 18.
55 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, I, s. 18.
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İbn Teymiyye, İbn Kayyım, İbn Kudâme … gibi alimlerin ileri geri 
konuşmaları bir kapı gıcırtısı ya da sinek vızıltısından ibarettir. Bunlar, 
her ne kadar muhakkik ve müdakkik alimlerin öne çıkan isimleri ise de 
bir çok defa fikirleri doğrudan uzaklaşmış, düşünceleri karışmış, ümme-
tin âlimlerini ve önderlerini ayıplamışlar; onları akılsızlıkla, çirkinlikle 
suçlarken haddi aşmışlardır. Eğer meseleyi bağlamından koparmaktan 
korkmasaydım, onlara ölçüyü bildirir, yaptıklarının aynısını gösterir, 
alfabeyi tersten okutur ve -karşılık verdirmeden- tartışmanın nerelere 
uzayacağını öğretirdim… Ne var ki af takvaya daha yakındır. Görmezden 
gelmek ise erdemin üzerine kurulduğu haslettir. Bunların haklarında ileri 
geri konuştukları o kıymetli insanlar boş söze aldırış etmeyip vakarlarını 
korumuşlar, cahillerle konuştuklarında “selam” deyip geçmişlerdir.56

Âlûsî’nin mukaddimede kelam sıfatına dair konuları ayrıntılarıyla  ve 
mütekellimûn zaviyesinden ele alması selefi yaklaşımla çelişmektedir. 
Hatta Ehl-i sünnet kelam nazariyesinin savunulduğu bu paragrafların 
-selefi yaklaşım açısından- tevil sınırlarını zorladığı söylenebilir. Çünkü 
ilâhî sıfatlar noktasında Allah’ın mahlukata benzemediğini söyleyip ke-
lam sıfatının mahiyetini ve bilgisini Allah’a bırakmanın gerekli olduğunu 
söylemesi beklenen Âlûsi, bu bölümde kelam sıfatı ile ilgili ince ayrın-
tılara girmiş, delilleri ve karşıt görüşleri zikretmiş ve gözle görülür bir 
müdafaa örneği sergilemiştir.

d) Fevkiyye

Âlûsî En‘âm suresi 6/61. ayeti tefsir ederken bazılarının وهو القاهر فوق عباده 
ifadesinin istiare veya kinâye olduğunu ya da فوق’nın على manasına gel-
diğini söylediklerini belirtmektedir. Âlûsî’ye göre bu söylemler, ayetin 
zahirinin Allah için cihet gerektirmesinden kaynaklanmaktadır. Selef 
âlimler Allah için fevkiyyet sıfatını ispat etmişlerdir. Ayet ve hadislerden 
iktibaslarla Allah’ın üstte bulunduğunu temellendiren müellif bu husus-
ta aklî delillere de yer vermektedir.57

Âlûsî’nin bu sıfatla ilgili selefin söylemini temellendirdikten sonra söy-
lediklerinde yine netlik kaybolmakta, müellifin hangi tarafta yer aldığı 
anlaşılamamaktadır. Âlûsî bazılarının bu sıfattan -Allah’a nispet edil-
diği her nasta- وأفضل  manasının anlaşılacağını söyleyerek ayetleri خير 
tevil ettiklerini; bunun ise kabullenilemeyecek sonuçlara yol açtığını 
belirtmektedir. İsm-i tafdil formunda gelen bu kelimelerin bir ucuna 
Allah’ın, diğer ucuna mahlukatın konulması karşılaştırılanlar açısından 
problemlidir. (Allah kulundan daha hayırlıdır) Böyle bir yorum Kur’an’ın 
icazına gölge düşürdüğü gibi Allah’ı tazim de ifade etmemektedir. Bu-

56 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, I, s. 18-19.
57 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, VII, s. 114-116.
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nunla birlikte أأرباب متفرقون خير أم اهلل الواحد القهار ve آهلل خير أما يشركون gibi ayetleri 
gözden kaçırmayan müellif eleştirdiği kullanımın buralarda geçmesini 
makama uygunlukla açıklamaktadır. Ayrıca fazilet ve ihsanda üstünlük 
(el-fevkiyye fi’l-fazl) kelimenin mutlak manası içerisinde yer alıp selefin 
de ispat ettiği bir husustur. Selef zatın üstünlüğünü ispat ettiği gibi kahr 
ve galebenin üstünlüğünü de ispat etmektedirler. Aslında Âlûsî söyledik-
lerinin tevile kapı araladığının farkındadır. Bundan dolayı da hemen bir 
paragraf sonra konuyu şu sözlerle tamamlamaktadır:58

“Son tahlilde Allah’ı (c.c) yaratılmışlara benzemekten tenzih etmek, mü-
teşabihat nevinden gelen ayetlerin bilgisini Allah’a bırakıp (tefviz) bun-
lara geldiği gibi iman etmek gerekmektedir. Zihni zorlamayan ve Arap di-
linde kullanımı yaygın olan tevillerde bence sakınca yoktur. Nitekim bazı 
ayetlerin tevilinde selefin de halefin de icma ettikleri görülmektedir.”59

e) Vech

Âlûsî, En‘âm suresi 6/53. ayetin tefsirinde tevil ekolünün يريدون وجهه ifa-
desini çeşitli şekillerde tevil ettiklerini söylemektedir. Bazıları, vech ke-
limesinin zat manasında olduğunu belirtmiş; bununla da Allah’ı gönül-
den istemenin (ihlas) kastedildiğini söylemiştir. Çünkü Allah zat itibari 
ile irade edilemez. Allah’ı gönülden istemenin kovmanın (tard) zıttı ve 
ikramın en güçlü gereği olduğu düşünülürse ayette yer alan nehyin (وال 
 sebebi de açığa çıkmış olur. Zeccac gibi bazı alimler de, vechin cihet (تطرد
ve tarik manasında olduğunu söylemişler; bununla Allah’ın yolunu kas-
tetmişlerdir. Vechin muhabbet ve rıza isteğinden kinâye olduğunu söy-
leyenler de vardır. Bu kimselere göre bir zatı murad eden, onun yüzünü 
görmeyi ister. Yüzü görme isteği ise muhabbetin levazımındandır.60 

Yukarıdaki yorumları mutlak olarak verip geçen Âlûsî, Kasas sure-
si 28/88. ayetteki كل شيء هالك اال وجهه ifadesindeki vech kelimesini, Ebu 
Ubeyde’nin Allah’ın şanı-makamı olarak tefsir ettiğini söylemekte, an-
cak bu görüşü temelsiz addetmektedir. Çünkü ona göre selef, vechin 
Allah’ın bir sıfatı olduğunu söylemiş, bu sıfatı ispat edip Allah’ı organ-
lardan tenzih ettikten sonra keyfiyetini sorgulamayacaklarını ve teviliyle 
meşgul olmayacaklarını belirtmişlerdir.61

Rûm suresi 30/38. ayette geçen ذلك خير للذين يريدون وجه اهلل ifadesindeki vec-

58 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, VII, s. 116.
59 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, VII, s. 116-117.
60 Ayrıca bu ayette vechin zikredilmesinin tazim amaçlı olduğunu söyleyenler 

de bulunmaktadır. Bk. Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, VII, s. 160.
61 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, XX, s. 132.
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hin ya Allah’ın zatı (burada ihlas da manaya dahil olmaktadır) ya da ci-
heti olduğunu belirten62 müellif, Rahman suresi 55/27. ayetin tefsirinde 
tarafını belli etmektedir. Âlûsî’ye göre bu ayette geçen ويبقى وجه ربك ifade-
sindeki vechden kasıt Allah’ın zatıdır. Vech hakikat itibariyle organdır, 
zat hususunda kullanımı ise mecaz-ı mürseldir. Nitekim el de -aynı şe-
kilde- nefis manasında kullanılmaktadır. Bu mecaz Arap dilinde yaygın 
bir kullanımdır. Bu kelimenin aslının cihet, zat hakkındaki kullanımının 
da kinâye olduğu da söylenmiştir. Âlûsî bu değerlendirmelerden sonra 
“Burada vech kelimesini zat ile tefsir etmek, tevil yolunu tutan halef 
ekolünün görüşü üzerine mebnidir. Bu gibi yerlerde muradı tayin selef 
ekolüne göre yapılmaz. Bunu sana daha önce defaatle anlattık. Düşün ve 
iyice belle..” 63 diyerek meseleye son noktayı koymuştur.

Sonuç

Âlûsî’nin tevil teorisini, bilgi felsefesi ve ilâhî sıfatların tevili noktasında-
ki mezhebi kabulleri belirlemektedir. O, tefsir ilminin teorik çerçevesini 
çizdiği satırlarda tefsir kavramının karşısında bulunan tevili ilham ve 
keşif ile elde edilen gaybî bilgiler olarak açıklamaktadır. Bu tanım, kla-
sik-zahirî tefsir yaklaşımı açısından problemli gözükmektedir. Nitekim 
bu tasnif, tefsir-tevil kavramları üzerinden lafız mana ilişkisinin bağ-
layıcılığını kategorize etmektedir. Âlûsî’nin tevil tanımı okunduğunda, 
zahiren anlaşılması güç olan veya mümkün olmayan (müteşabih) ayetler 
grubunun yorumunda aklî düzeyin ötesinde ilham ve keşif ile edinilen 
bilgilerin de belirleyici kılındığı görülmektedir. Bununla birlikte Âlûsî, 
ilâhî sıfatların tefsirinde selef gibi düşündüğünü dillendirmekte ve bu 
kelimelerin bilgisinin Allah’a bırakılması gerektiğini vurgulamaktadır. 
Pratikte ise bazı sıfatları tevil etmekte, bunu da dilsel açıdan kinâye ve 
mecazın ağır bastığı kullanımlarda tevile gitmenin gerekli olmasıyla te-
mellendirmektedir. Böylece başlangıçta ilâhî sıfatların tevilinde tenzih 
ve tefviz anlayışını benimseyen Âlûsî’nin, bu sıfatların bir kısmının te-
vilini dilbilimsel öncüllerden hareketle mümkün hatta gerekli gördüğü 
anlaşılmaktadır.

Bu husus, muhkem-müteşabih karşılaştırılmasının yapıldığı Âl-i İmrân 
suresin 7. ayetin tefsirinde daha belirgin bir hal almaktadır. Keşif ve il-
hamı bilgi kaynağı olarak kabul eden Âlûsî’de kamil insanın Allah’ın sı-
fatlarından bazıları ile sıfatlanması mümkündür. Kemal derecesine talip 

62 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, XXI, s. 45.
63 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, XXVII, s. 108.
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olan insanın bu yolculuğu, Allah’ın ve sıfatlarının hakikatinin kavrana-
cağı bir sona uzanmamaktadır. Aksine insan, ilm-i mevhibe ve vicdânî 
şehadet ile Allah’ın ne olduğunu değil, Allah’ın bütün bu kemal seviyele-
rinden münezzeh olduğunu kavramaktadır. Kamil insan için söz konusu 
olan bu terakki, müteşâbihâtın (ilâhi sıfatlar bağlamında) hakikatinin 
kavranamayacağını idraki beraberinde getirmektedir. Âlûsî’nin keşif ve 
ilham yolu ile edinilecek bilgi düzeyinde tekrar Âl-i İmrân suresi 7. ayete 
dönmesi ve istidlal dışındaki yollar ile edinilen bilginin Allah’ın haki-
katini ihâtayı temin etmemesini إال اهلل ifadesi üzerindeki vakıf ile açık-
laması farklı bir yorum örneği sunmaktadır. Nitekim Âlûsî, başlangıçta 
vakfı ayetin zahiri manası ile temellendirmekte; ilmi de istidlalle elde 
edilen bilgi ile sınırlandırmaktadır. Bununla birlikte Âlûsî, ayetteki ilim-
den ilm-i mevhibe kastedildiğinde de إال اهلل ifadesi üzerinde durulacağını 
söylemekte; böylece ilham ve keşif ile de bilinemeyeceklerin olduğunu 
belirtmektedir. 

Âlûsî’nin ayeti, hem istidlal ile elde edilen bilgi hem de ilham ile ulaşılan 
bilgi üzerinden okuması ve her iki durumda da إال اهلل ifadesi üzerindeki 
vakıf ile anlaşılan manalara değinmesi çok yönlü bir bakış olarak değer-
lendirilebilir. Ancak ayetteki ilim kelimesinin her iki manasını da düşün-
düğümüzde ve vakfın إال اهلل ifadesi üzerinde yapılacağını söylediğimizde, 
müteşabihatın (bir kısmının ya da müteşabih bilginin bir seviyesinin) 
bilgisini vahiy-ilham-keşif yolu bilenlerin bu ayette kendisine yer bul-
ması zordur.  Nitekim ayetteki ilimden istidlal ile bilme kastedildiğinde 
ve اهلل  ifadesi üzerinde durulduğunda müteşabihatın bilgisinin Allah إال 
dışında insanlar tarafından akıl yürütmek suretiyle bilinemeyeceği; 
ayetteki ilimden vahiy-ilham-keşif yoluyla bilme kastedildiğinde ve إال اهلل 
ifadesi üzerinde durulduğunda ise müteşabihatın hakikatinin Allah dı-
şında insanlar tarafından idrak edilemeyeceği anlaşılmaktadır. Her iki 
ihtimalde de bu bilgilerin bir kısmının ya da bir seviyesinin Peygamber-
ler ve evliya tarafından vahiy-ilham-keşif yoluyla bilinebileceği manası 
çıkmamaktadır. Ayrıca ilme istidlal ile bilme manasının verilmesi bu 
ilmin Allah’a isnadı noktasında problem teşkil etmektedir. (Bunları is-
tidlalle ancak Allah bilir..)

Âlûsî’nin, müteşabihatın vahiy-ilham-keşif yolu ile bilinebilmesini aklî 
bir gereklilik ile açıklaması mümkündür. Burada merak konusu olan 
Âlûsî’nin kendi bilgi nazariyesine daha mutabık ve kendi sistematiği 
açısından daha açıklanabilir olmasına rağmen neden Şâfiîlerin vakıf 
tercihini kabul etmediğidir. Aslında Âlûsî’nin ayetteki vakıf meselesini 
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Hanefî-Şafiî karşıtlığı üzerinden işlemesi tefsir literatüründe çok sık 
karşılaşılan bir husus da değildir. Çünkü müteşabihatın bilinebilmesi/
bilinememesi kelam ve tefsir sahalarında murad-ı ilahi açısından ele 
alınmakta, fıkıh literatüründe ise lafızların kapalılığı açısından yapılan 
tasniflerde yer bulmaktadır. Bu ayet bağlamında tefsir ise öncelikle mu-
rad-ı ilâhi ile ilgilenmektedir.

Bununla birlikte, Âlûsî’nin tevil teorisi noktasında ikilem addedilebile-
cek yorumları çelişki olarak değerlendirmek yanlış olabilir. Çünkü Âlûsî 
bunların bir çoğunu kendi içinde açıklayabilmiştir. Bütün bu hususların 
Âlûsî’nin yaşadığı dönem-çevre, müftülük görevi ve Osmanlı hanedanı 
ile ilişkileri açısından değerlendirilmesi gerekmekte; bunun yanında 
insan olmanın bir gereği olarak Halid-i Bağdâdî’ye intisabı ile tecrübe 
ettiği dönüşüm süreci gözden kaçırılmamalıdır.
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ÖZET
Ebü’s-Senâ Mahmûd Şihâbüddin el-Âlûsî 1802 yılında, dönemin 
önemli ilim ve kültür merkezlerinden biri olan Bağdat’ta dünyaya 
gelmiştir. Şihâbüddin el-Âlûsî’nin dedeleri Hülâgu’nun 656/1258 
yılında Bağdat’ı istilası nedeniyle, Fırat nehri üzerinde bulunan 
Âlûs adasına yerleşmişlerdir. Aile, bu sebeple Âlûsî ismiyle şöhret 
bulmuştur. Âlûsîler, Bağdat’ın köklü ve etkin ailelerinden biridir. 
Bu aileden önemli ilim adamları, şairler ve edebiyatçılar yetiş-
miştir. Âlûsîler, dönemin siyasal ve toplumsal gelişmeleri üze-
rinde hakim bir rol üstlenmişlerdir. Bu aileye mensup olan Mah-
mûd Şükri ̂el-Âlûsi ̂ (ö. 1856/1273) gibi isimlerin XVIII. yüzyılın 
sonlarında ortaya çıkan Vehhabîlik hareketinin Bağdat’ta yayıl-
masında pay sahibi oldukları da bilinmektedir. 

Babası başta olmak üzere Bağdat’ın meşhur âlimlerinden ders-
ler alan Şihabüddin el-Âlûsî, erken yaşlarda telife başlamış; Bağ-
dat’ta önemli birçok merkezde hatiplik, vaizlik ve müderrislik 
görevlerini üstlenmiştir. Osmanlı hanedanı ile iyi geçinmeye 
çalışan müellif, el-Burhân fi itâ’ati’s-sultân isimli esere yaptığı 
şerhle Bağdat valisi Ali Rıza Paşa’nın (Laz Ali) takdirini kazan-
mış ve Bağdat Hanefî müftüsü olarak atanmıştır. Uzun yıllar bu 
görevde bulunan Âlûsî, görevinden azledilmesinden sonra zor 
duruma düşmüş, eski makamını ve itibarını yeniden kazanmak 
için İstanbul’a seyahat etmiştir. Bu seyahatinde en çok bilinen 
eseri olan Rûhu’l-ma‘ânî fî tefsîri’l-Kur’âni’l-azîm ve’s-seb’ü’l-me-
sânî isimli tefsirini Sultan Abdülmecid’e (1839-1861) sunan Âlûsî, 
her ne kadar Abdülmecid ve Şeyhülislâm Arif Hikmet tarafından 
taltif edilse ve maddi destek görse de, eski görevine yeniden atan-
maksızın İstanbul’dan dönmüştür. 

Selefî harekete destek veren bir aile ve çevrede büyüyen; aynı za-
manda Şeyh Ali es-Süveydi ̂(ö. 1821/1237) gibi selefîliğin Bağdat’ta 
yayılması için çalışan bir ismin talebesi olan Âlûsî’nin, Mevlâ-
nâ Hâlid-i Bağdâdi’̂ye (ö. 1827/1242) intisap etmesi, onun ilim 
ve fikir dünyasında yaşadığı değişim için bir dönüm noktasıdır. 
Tasavvufla tanışmadan önce sufî çevrelere bakışı müspet 
olmayan müellifin, ömrünün sonlarına doğru kaleme aldığı tef-
sirinin işârî tefsir örneklerinden addedilmesi dikkat çekmekte-
dir. Ne var ki, Rûhu’l-ma‘âni ̂dikkatlice incelendiğinde, Âlûsî’nin 
belirli konularda ikilemler yaşadığı görülmektedir. Aslen Şâfiî 
mezhebine mensup olduğu halde uzun yıllar Hanefî müftüsü 
olarak görev yapan Âlûsî’nin ahkam ayetlerini tefsirde sergilediği 
tavır da hayatındaki ikilemlerin fıkhî boyuta yansımış tipik bir ör-
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neğidir. Müellifin tevil nazariyesi ve müteşâbih ayetlerin tefsirin-
de sergilediği tavır ise bu ikilemlerin tespitinde önemli bir işleve 
sahiptir. Tebliğimiz, XIX. yüzyılda Osmanlı hakimiyetindeki Bağ-
dat’ta yaşanan siyasal-sosyal gelişmelerin müşahhas halini temsil 
eden Âlûsî’nin yukarıda bahsi geçen bağlamlardaki ikilemlerini, 
Rûhu’l-ma‘âni’̂deki tevil nazariyesi üzerinden tespit etmeye çalı-
şacaktır. Böylece çalışmada, yorumcuyu çevreleyen sosyal-siyasal 
etkenlerin yorum üzerindeki etkisi analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: XIX. Yüzyıl, Âlûsî, Tevil Teorisi.

The Dilemmas of an Exegete of the 19th Century in the 
Context of Ta’wil Theory

ABSTRACT
Abu al-Thana Shihab al-Din al-Alusi was born in Baghdad where 
has been one of the most important scientific and cultural cen-
ters, in 1802. The family has gained a reputation under the name 
of Alusi since the grandfathers of Shihab al-Din al-Alusi settled 
on the island of Alus where is in the Euphrates River. Alusi family 
is one of the rooted and active families of Baghdad. Important 
scholars, poets, and writers from this family have raised up. They 
have a dominant role in the political and social developments 
of that period. It is known that people such as Mahmud Shukri 
al-Alusi (d. 1273/1856), who belonged to this family, were involved 
in the spreading of the Wahhabi movement that emerged at the 
end of the 18th century in Baghdad.

Shihab al-Din al-Alusi, who took courses from Baghdad’s famous 
scholars, especially from his father, began to write books at an 
early age and he worked as a teacher and preacher in many im-
portant centers in Baghdad. The author, who tried to get along 
well with the Ottoman government, won the admiration of Ali 
Rıza Pasha (Laz Ali), the governor of Baghdad with his commen-
tary on the work named al-Burhân fi ita’ati’s-sultân, and then he 
was appointed as the Mufti of Baghdad. Alusi, who had served in 
this position for many years, had been in a difficult position after 
being dismissed and traveled to Istanbul to regain his old positi-
on and reputation. In this journey, Alusi, who presented his most 
famous book, Ruh al-Maani to Sultan Abdülmecid (1839-1861). 
However, he turned back without being reinstated in his former 
position although he was promoted and supported by Abdülme-
cid and Arif Hikmet.
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Alusi did not grow up in a family supporting the Salafi move-
ment and was a student of Shaykh Ali al-Suveydî (d. 1237/1821), 
known as the apologist of Salafism in Baghdad, but also, he met 
with Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (d. 1242/1827). It is a milestone for 
the change in his scientific and intellectual life. It is noteworthy 
mentioning that before he met Halid-i Bağdadi, he was against 
the Sufi movements. His work, Ruh al-Maani has been conside-
red as a good example of Sufi tafsir. However, when his tafsir, Ruh 
al-Maani is examined carefully, it might be seen that Alusi made 
incoherent interpretations about certain issues and left some 
dilemmas. 

The attitude of Alusi in his interpretation of verses of ahkam, 
who was originally a member of the Shafi’i sect and who served 
as the Mufti of Hanafi for many years, is a typical example of the 
dilemmas in his life that are reflected in his Fiqh. The attitude 
of the author in the ta’wil theory and the exegesis of allegorical 
verses has an important function in the determination of these 
dilemmas. In this paper, it is aimed to determine the dilemmas 
of Alusi, which represents the adversarial of the socio-political 
developments in Baghdad of Ottoman Empire in the 19th cen-
tury, through the ta’wil theory in Ruh al-Maani. Thus, the impact 
of the socio-political factors surrounding the interpreter on the 
interpretation will also be analyzed.

Keywords: 19th Century, Alusi, Ta’wil Theory.
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19. Yüzyılda Bir Tefsir Klasiğinin Farsçadan 
Türkçeye Tercümesi: İsmâil Ferrûh Efendi’nin 
Tefsîr-i Mevâkib Adlı Eseri 

Ersin Çelik
Arş. Gör., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Giris

Farsça Kur’an tefsirlerinin tarihi, Ebû Ca‘fer et-Taberî (ö. 310/923)’nin 
Câmi‘u’l-beyân isimli tefsirinin çevirisi ile başlamaktadır. Taberî tefsiri-
nin Farsça tercümesini, çok geçmeden diğer çalışmalar takip etmiştir. En 
önemli iki Farsça tefsir olan Ebü’l-Fütûh er-Râzî (ö. 525/1131)’nin Rav-
zu’l-cinân ve ravhu’l-cenân f î tefsîri’l-Kur’ân’ı ile Reşîdüddîn-i Meybüdî 
(ö. 520/1126)’nin Keşfü’l-esrâr ve uddetü’l-esrâr’ı Taberî tefsirinin Farsça-
ya tercüme edilmesinden sonraki bir buçuk asır içerisinde yazılmıştır.1

Farsça olarak kaleme alınan tefsirlerin en meşhurlarından biri de şüp-
hesiz Vâiz-i Kâşifî (ö. 910/1504-1505)’nin Mevâhib-i ‘aliyye isimli eseridir. 
Kâşifî’nin tefsiri, Orta Asya, Hindistan ve Osmanlıda o kadar meşhur 
olmuştur ki farklı dillere hatta bazı dillere defalarca tercüme edilmiştir. 
Muhammed Rızâ Celâlî, bu tefsiri Mevâhib-i ‘aliyye yâ Tefsîri Hüseynî 
isimli çalışmasında kapsamlı olarak incelemiş ve tenkitli neşrini yapmış-
tır.2 Tefsir hakkındaki bir diğer önemli çalışma ise Kristin Zahra Sands 
tarafından kaleme alınan “On the Popularity of Husayn Va‘iz-i Kashifi’s 

1 Kristin Zahra Sands, “On the Popularity of Husayn Va‘iz-i Kashifi’s Mavahib-i 
‘aliyya: A Persian Commentary on the Qur’an”, Iranian Studies 36/4 (Decem-
ber 2003): 469-470.

2 Mevâhib-i ‘aliyye ya Tefsiri Hüseynî adı ile dört cilt olarak 1939-1942 yılların-
da Tahran’da neşredilen çalışma, 1942–1944, 1988–1989, 1990–1991 yıllarında 
yeniden basılmıştır. Çalışmada Kâşifî’nin hayatı ve eserleriyle ilgili bilgiler de 
verilmektedir. Bkz. Saidbek Boltabayev, “Tasavvufî Şahsiyet Olarak Hüseyin 
Vâiz Kâşifî”, Buhara’dan Konya’ya İrfan Mirası ve XIII. Yy. Medeniyet Merkezi 
Konya, ed. Dilaver Gürer ve Murat Şimşek,  Konya: Konya Büyükşehir Beledi-
yesi Kültür Yayınları, 209.



242     Sahn-ı Semân’dan Darülfünûn’a

Mavahib-i ‘aliyya: A Persian Commentary on the Qur’an”3 başlıklı ma-
kaledir. Sands çalışmasında, bu tefsirin diğer Farsça tefsirler arasındaki 
yerine ve temel özelliklerine dikkatleri çekmektedir. Bu kadar meşhur 
olmasına rağmen ülkemizde bu tefsirin yeterli düzeyde akademik ilgi 
görmediği söylenebilir.

Kâşifî tefsirinin Osmanlı Türkçesine yapılan tercümeleri hakkındaki 
en önemli çalışma ise Abdülhamit Birışık’a aittir. Birışık, bu çalışma-
sında tercümelere dair daha çok bibliyografik bilgileri ele almış ancak 
tercümelerin içeriğini incelememiştir.4 Recep Arpa ise Tâhirülmevlevî 
(ö. 1951)’nin tercümesinin Fâtiha ve Bakara sûresinin ilk yedi âyetinin 
tercümesini neşrettiği makalesinde söz konusu makale hakkında bilgi 
vermektedir.5 Tespit edebildiğimiz kadarıyla tefsirin Osmanlı Türkçesi-
ne yapılmış diğer tercümeleriyle ilgili henüz bir çalışma yapılmamıştır.

Biz bu araştırmamızda, İsmail Ferruh Efendi tarafından yapılan tercü-
menin yöntem ve muhtevasını incelemeye çalıştık. Ayrıca tefsirin Os-
manlı döneminde yapılan diğer Türkçe tercümeleri hakkında da bilgi 
verdik. Ferruh Efendi’nin tercümesini de diğer Türkçe tercümelerle kar-
şılaştırarak aralarındaki farklara dikkat çektik. 

1. Hüseyin Vâiz-i Kâşifî ve Mevâhib-i Aliyye fî Tefsîri 
Kelâmi’r-Rabbâniyye’si

İran’ın Horasan bölgesinde yer alan Sebzevâr şehrinde (830/1427 civârı) 
dünyaya gelen Hüseyin b. Ali el-Beyhakî es-Sebzevârî, vaazları dolayı-
sıyla  “Vâiz” lakabı ve şiirlerinde kullandığı “Kâşifî” mahlasıyla tanın-
maktadır.6 Dönemin meşhur Nakşibendî şeyhi Sa‘deddîn-i Kaşgarî (ö. 
860/1456)’nin Herat’ta vefat ettiğini öğrendiği günlerde onu rüyasında 
görmesi, Kâşifî’nin onun mezarını ziyaret etmek üzere Herat’a gitmesine 
sebep oldu. Burada Kaşgarî’nin müridi ünlü sûfî ve şâir Abdurrahman-ı 
Câmî (ö. 898/1492) ile tanıştı ve onun vasıtasıyla Nakşibendî tarikatı-
na intisap etti. Yaptığı vaazlarla Herat’ta kısa sürede meşhur olan Vâiz-i 

3 “Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin Mevâhib-i ‘aliyye’sinin Popülerliği Üzerine: Kur’an’ın 
Farsça Bir Tefsiri”.

4 Abdülhamit. Birışık,  “Osmanlıca Tefsir Tercümeleri ve Hüseyin Vâiz-i Kâ-
şifî’nin Mevâhib-i Aliyye’si”. İslâmî Araştırmalar Dergisi 17/1 (2004), 61-68.

5 Recep Arpa, “Tâhiru’l-Mevlevî’nin Tefsîr-i Hüseynî Tercümesi’nden Bir Numû-
ne”, Usûl İslam Araştırmaları 21 (Haziran 2014): 129-146.

6 Kâtib Çelebi, Keşfü’z-zunûn an esâmi’l-kütüb ve’l-fünûn  (Bağdat: Mektebe-
tü’l-müsennâ, 1941), 1: 446; Seyyid Muhsin el-Emîn, A‘yânü’ş-Şî‘a, thk. Hasan 
el-Emîn (Beyrut: Dâru’t-taâruf li’l-matbûât, 1403/1983), 6: 121-122; Zülfikar 
Güngör, “Beyânü’l-Hak’dan: Mevlâna Hüseyin Vâiz ve Tefsir-i Hüseynî: Tâhi-
ru’l-Mevlevî”, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi 3/9 (2002): 363-
368.



Sahn-ı Semân’dan Darülfünûn’a     243

Kâşifî, bir süre sonra Timurlu hükümdarı Hüseyin Baykara (ö. 911/1505) 
ve onun veziri Ali Şîr Nevâî (ö. 906/1500)’nin himayesine girdi ve onla-
rın teşvikiyle çeşitli kitaplar telif etti. Câmî’nin vefatının (898/1492)  ar-
dından Herat’tan ayrılan Kâşifî, 910/1504-05 tarihinde doğduğu yer olan 
Sebzevâr’da vefat etti.7

Hüseyin Vâiz-i Kâşifî, halkının çoğu Şiî olan Sebzevâr’da Sünnîlik, He-
rat’ta yaşadığı dönemde ise Şiîlik ile itham edilmiştir. Şiî olarak tanın-
masında daha çok“Ravzatü’ş-şühedâ”8 isimli eseri etkili olmuştur. Onun 
Şiî olduğunu söyleyenler, Hz. Ali ve Ehl-i Beyt’i öven birkaç şiiri dışın-
da başka bir delil getirememekte ve eserlerinin Ehl-i Sünnet mezhebi 
üzerine yazıldığını kabul etmektedir.9 Yalnızca Hz. Ali ya da Ehl-i beyt 
sevgisi üzerinden Şiîlik ithamının yanlışlığı da açıktır.10 Zira biz mü-
ellifin Mevâhib-i ‘aliyye tefsirinde, Sünnî-Şiî yorum farkının bariz bir 
şekilde ortaya çıktığı âyetlerde, onun Şiî olduğu yönünde bir ipucuna 
rastlamadık. Kâşifî, Hz. Ali’nin imâmeti [Mâide 5/55-67], Ebû Tâlib’in 
imanı [Tevbe 8/113, Kasas 28/56 ], Ehl-i beyt’in kimler olduğu [Ahzâb 
33/33], İnsân sûresinin sebeb-i nüzulü ve Abese sûresinde yüzünü ek-
şitenin kim olduğu gibi Şiî-Sünnî ihtilafının açıkça görüldüğü âyetlerin 
tefsirinde Sünnî müfessirlerin yorumlarına paralel yorumlar yapmıştır.11 

7 Adnan Karaismailoğlu, “Hüseyin Vâiz-i Kâşifî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1999), 19: 16; Birışık, “Hüseyin Vâiz-i 
Kâşifî’nin Mevâhib-i Aliyye’si”, 61-62.

8 Ehl-i beyt’e yapılan zulümleri ve Kerbelâ vak‘asını anlatan eser, 908/1502 
tarihinde Hüseyin Baykara’nın kız tarafından torunu Mirza Mürşidüddîn için 
yazılmıştır. On bölümden oluşan Ravzatü’ş-şühedâ müellifin en tanınmış 
eseridir. Bk. Karaismailoğlu, “Hüseyin Vâiz-i Kâşifî”, 19: 16-18. Ancak eseri tah-
kik ve tercüme eden Muhammed Şuâ‘ Fâhir, bu eserin kesinlikle onun Sünnî 
olduğuna delalet ettiğini belirtmektedir. bk. Hüseyin b. Ali el-Kâşifî, Ravza-
tü’ş-şühedâ, thk. Muhammed Şuâ‘ Fâhir (b.y: Mektebetü’l-Haydariyye, t.y.), 
17-20.

9 Abdullah Efendi el-İsfahânî, Riyâdü’l-ulemâ ve hıyâdu’l-fudalâ, thk. Ahmed 
el-Hüseynî (Kum: Menşûrâtü Mektebeti Âyetullah el-Uzmâ el-Mar‘aşî, 1403), 
2: 188-190; Abbâs el-Kummî, el-Künâ ve’l-elkâb (Tahran: Menşûrât-i Mekte-
beti’s-Sadr, t.y.), 3: 105; Muhsin el-Emîn, A‘yânü’ş-Şîa, 6: 121-122; Karaismai-
loğlu, “Hüseyin Vâiz-i Kâşifî”, 19: 16-18.

10 Nitekim Nurullah et-Tüsterî, Abdullah Efendi el-İsfahânî, Muhammed Bâkır 
el-Hansârî ve Aga Bozorg et-Tahrânî gibi Şiî tabakat âlimlerinin çoğu daha çok 
Şiîlerin yaşadığı Sebzevar şehrinden olması ve bazı beytlerinden dolayı onun 
Şiî olduğunu iddia etmişlerdir. Ancak müsteşrik Maria E. Subtelny, onun Fü-
tüvvetnâme adlı eserinde dört halifenin isimlerine yer verdiğini ve silsilesi Hz. 
Ebû Bekir ile başlayan Nakşibendî tarikatına mensup olmasından dolayı Şiî 
olamayacağını ifade etmektedir. Sadece Ehl-i beyt sevgisinin ise Şiîliğine delil 
olamayacağını zira Safevîlerden önce Ehl-i beyt’e yönelik sevgi ifadelerinin 
Sünnîler arasında oldukça yaygın olduğu tespitinde bulunmaktadır. Bk. Maria 
E. Subtelny, “Husayn Va‘iz-i Kashifi: Polymath, Popularizer, and Preserver”, 
Iranian Studies, Taylor & Francis, 36 (4): 463–467. Maria E. Subtelny, “Kāšefi, 
Kamāl-al-din Ḥosayn Wā‘eẓ”, Encyclopaedia Iranica, 2011. Online Edition.

11 Hüseyin b. Ali Kâşifî, Tefsîr-i Hüseynî (Mevâhib-i ‘aliyye), nşr. Ahmed b. Ab-
dürrahîm Şâh Veliyyullah (İran: Kitâbfurûşî Nûr, ty.), 249, 252, 435, 936, 1320, 
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Müellif, söz konusu âyetlerin tefsirinde Hz. Ali ve soyunun faziletine 
delalet eden bir takım rivayetlere yer vermiş olsa da bu rivayetleri diğer 
Sünnî müfessirlerin eserlerinde de bulmak mümkündür. Ayrıca onun 
tefsirinde başta Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer olmak üzere sahâbeye yö-
nelik müspet ifadeleri de Sünnî olduğunu desteklemektedir.12 Bununla 
birlikte Kâşifî, tefsirinde önemli Şiî kelamcı ve müfessirlerden olan Şerîf 
Murtazâ ve Ebû Ca‘fer et-Tûsî’den sık sık alıntı yapmaktadır. Ancak bu 
alıntılar, Şiî yorumlar için değil de daha çok Sünnî tefsirlerden pek rahat 
elde edebileceği yorumlar içindir.13 Dolayısıyla onun, tefsirinde Sünnî ve 
Şiî isimlere başvurmakla birlikte Şiîlik ve Sünnîlik bağlamında tartışmalı 
yorumlara girmediği görülmektedir.

Kâşifî farklı alanlarda kırka yakın eser14 kaleme almış olup tefsire dair ise 
üç eseri bulunmaktadır.15 Müellifin tefsir sahasındaki ilk eseri, Cevâhi-
ru’t-tefsir li-tuhfeti’l-emîr olup büyük şâir ve devlet adamı Ali Şîr Nevâî’ye 
ithaf etmek üzere dört cilt olarak yazmayı planladığı bu tefsirinin yalnız-
ca ilk cildini tamamlayabilmiştir. Nisâ sûresi 84. âyete kadar yazmış ol-
duğu bu tefsiri tamamlamaktan vazgeçerek, 897-899/1492-1494 tarihleri 
arasında daha sade bir dille ve daha muhtasar olarak ikinci tefsir eseri 
olan Mevâhib-i ‘aliyye (Tefsir-i Hüseynî) isimli eserini kaleme almıştır.16 
Kâşifî’nin tefsirle ilgili üçüncü eserinin ise, Yûsuf sûresinin tasavvufî 
tefsirini ele aldığı Câmi‘u’s-sittîn adlı eseridir.17 Bazı müellifler onun  bu 
üç eseri dışında yirmi bin beyitlik muhtasar olarak kaleme aldığı Farsça 
veciz bir tefsiri daha olduğunu belirtmişlerdir.18

Müellifin oldukça meşhur olan Mevâhib tefsiri, sûfî-edebî bir tefsir olarak 
hem genel hem de tasavvufî malzemeyi kullanmakta, ancak ikisini bir-
birinden açıkça ayrıştırmamaktadır. Kâşifî, kendisinden önce bu tarzda 
bir tefsir yazmış olan Reşîdüddîn-i Meybüdî (ö. 520/1126)’nin Keşfü’l-es-
râr ve uddetü’l-esrâr’ının kaynaklarının birçoğuna atıf yapmakla birlikte, 

1336.
12 Kâşifî, Tefsîr-i Hüseynî (Mevâhib-i ‘aliyye), 5.
13 Sands, “On the Popularity of Husayn Va‘iz-i Kashifi’s Mavahib-i ‘aliyya”, 482-

483.
14 Kenan Özçelik, “Âşık Çelebi Terceme-i Ravzatü’ş-Şühedâ  (İnceleme-Metin)”, 

(Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, 2015), 7.
15 Bk. Hüseyin b. Ali Kâşifî,  Cevâhiru’t-tefsir, nşr. Cevâd Abbâsî (Tahran: Mer-

kez-i Pejûheşî mîrâs-ı mektûb, 1379), 8 (muhakkikin mukaddimesi); Karais-
mailoğlu, “Hüseyin Vâiz-i Kâşifî”, 19: 16-18.

16 Hüseyin b. Ali Kâşifî, Mevâhib-i ‘aliyye,  Süleymaniye Kütüphanesi, Da-
ru’l-Mesnevî, nr. 47, vr. 1b; Ömer  Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi Tabaka-
tü’l-Müfessirin  (İstanbul: Ravza Yayınları, 2008), 2: 622.

17 Karaismailoğlu, “Hüseyin Vâiz-i Kâşifî”, 19: 16-18.
18 Abdullah Efendi, Riyâdü’l-ulemâ, 2: 188-190; Muhsin el-Emîn, A‘yânü’ş-Şîa, 6: 

121-122.
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İbnü’l-Arabî (ö. 638/1240), Abdülrezzâk el-Kâşânî (ö. 730/1329), Sadred-
dîn el-Konevî (ö. 673/1274), Kübrevî ve Nakşibendî şeyhleri gibi Meybu-
dî’den sonra yaşamış sûfî isimleri de bunlara eklemektedir. Kâşifî ayrı-
ca, Abdullah el-Ensârî (ö. 481/1089), Ebü’l-Mecîd es-San‘aî (ö. 525/1131), 
Ferîdüddîn el-Attâr (ö. 627/1230), Celâleddîn er-Rûmî (ö. 672/1273) ve 
Abdurrahman Câmî (ö. 898-99/1492) gibi isimlerin Farsça şiirlerinden 
de alıntılar yapmaktadır.19 Sands, bir âyetin anlamı üzerine yorum yap-
mak için şiirin kullanılması, Kâşifî’den çok önceleri görülen bir tasavvufî 
tefsir metodu olmakla beraber, Kâşifî’nin Mevâhib’de bunu oldukça sık 
kullanmasından dolayı, onun tefsirde şiir kullanımını yeni bir düzeye 
taşıdığını belirtmiştir.20 Kâşifî’nin tefsiri, Şiî müfessir Molla Fethullah el-
Kâşânî (ö. 988/1580)’nin Minhâcü’s-sâdıkîn f î ilzâmi’l-muhâlif în ve Türk 
müfessir İsmail Hakkı Bursevî (ö. 1137/1724-25)’nin Rûhu’l-beyân gibi tef-
sirlerini etkilemekle kalmamış, Osmanlı Türkçesi, Kazan Türkçesi, Ur-
duca, Peştuca, Özbekçe ve Çağatayca gibi birçok dile tercüme edilmiştir.21

2. Osmanlı Türkçesine Yapılan Tercümeleri

Tasavvufta Nakşibendî ekolüne mensup olan Vâiz-i Kâşifî’nin Mevâ-
hib-i ‘aliyye isimli tefsiri, tasavvufun bir hayli müessir olduğu Osmanlı 
topraklarında XVI. yüzyılda önce Ali b. Veli es-Selânikî, sonra da İdris-i 
Bitlisî (ö. 926/1520)’nin oğlu Ebülfazl Mehmed Efendi (ö. 982/1574) ta-
rafından Türkçeye tercüme edilmiştir. Bu tercümeleri, XVII. yüzyılda 
yapılan Şeyh Ömer Adûlî Niğdevî tercümesi ve XIX. yüzyılda İsmâil 
Ferruh Efendi (ö. 1256/1840)’nin Tefsir-i mevâkib adını verdiği tercümesi 
takip etmiştir.22 Ayrıca Gurâbzâde Ahmed Efendi (ö. 1099/1688)’nin Zü-
bedü âsâri’l-mevâhib ve’l-envâr isimli tefsirine ismini veren iki tefsirden 
birisinin de Mevâhib-i aliyye tefsiri olduğu unutulmamalıdır. Zübed’de 
yer alan Farsça beyitlerin ve işârî uslübla yapılmış yorumların çoğunun 
Mevâhib-i ‘aliyye’den alıntı olduğu ifade edilmekle birlikte23 eser tam 
olarak Mevâhib’in tercümesi sayılamayacağından tefsirin Osmanlı Türk-
çesine yapılmış tercümeleri arasında ona yer verilmemiştir. Tefsirin son 

19 Kâşifî, Mevâhib, 410, 578, 605, 805,  1115, 1338,
20 Sands, “On the Popularity of Husayn Va‘iz-i Kashifi’s Mavahib-i ‘aliyya”, 470-

471.
21 Boltabayev, “Tasavvufî Şahsiyet Olarak Hüseyin Vâiz Kâşifî”, 208-209.
22 Bilmen’in tefsir tarihine dair yazdığı eserde Mevâhib’in Türkçe tercümelerin-

den bahsederken yalnızca Ebülfazl Mehmed Efendi ve İsmail Ferruh Efen-
di’nin ismini zikretmesi diğer iki tercümenin çok meşhur olmadığını düşün-
dürmektedir. Bu düşüncemizi, tercümelerin yazma nüshalarının oldukça 
sınırlı olması da -tespit edebildiğimiz birer adet- desteklemektedir.

23 Gurâbzâde Ahmed Efendi, Zübedü âsâri’l-mevâhib ve’l-envâr, nşr. Mehmet 
Akif Alpaydın (İstanbul: Türkiye YEK Başkanlığı Yayınları, 2016), 1: 38 (Giriş).
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tercümesine Tâhirülmevlevî (ö. 1951) tarafından başlanılmış ancak Ba-
kara sûresinin sonuna kadar yapılan bu tercüme tamamlanamamıştır.24 
İsmail Ferruh Efendi’nin tercümesine geçmeden önce tefsirin Osmanlı 
Türkçesine yapılan diğer tercümeleri ve mütercimleri hakkında kısa bir 
bilgi vermek uygun olacaktır.

2.1. Ali b. Veli b. Hamza es-Selânikî (ö.  999/1590) Tercümesi

Aslen Selânikli olan Ali b. Veli es-Selânikî, matematik ilmindeki bilgisiy-
le öne çıkmış ve Mekke’de iken “Tuhfetü’l-a‘dâd fi’l-hisâb” adıyla matema-
tiğe dair Türkçe bir eser yazmıştır. Kâşifî’nin tefsirini 952/1546 tarihinde 
Tercümetü tefsiri’l-mevâhibi’l-aliyye adıyla Osmanlı Türkçesine tercüme 
eden Selânikî, 999/1590 yılında Mekke’de vefat etmiştir.25 Tercümeye 
Muharrem ayının başında başladığını ifade eden mütercim, Şevvâl ayı-
nın sonunda yani yaklaşık on ayda bitirmiştir.26 Bursalı Mehmed Tâhir, 
iki ciltlik genişletilmiş bir tercüme olduğunu belirttiği bu çalışmanın 
esbâb-ı nüzûl ve kıraat farklılıklarına dair de bilgi verdiğini kaydetmiş-
tir. Ayrıca Bursalı, bu tercümenin bir nüshasını İnegöl’deki İshak Paşa 
Kütüphanesi’nde incelediğini ifade etmekte,27 Birışık da muhtemelen 
bu tercümenin Kâşifî’nin tefsirinin Osmanlı Türkçesine ilk tercümesi 
olduğunu kaydetmektedir.28

Selânikî’nin tercümesinin tespit edebildiğimiz tek nüshası Süleymaniye 
Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi koleksiyonu 70 numarada kayıtlıdır. 
İki cilt olan eserin ilk cildi, Kehf sûresinin sonuna kadar, ikinci cildi ise 
Meryem sûresinin başından Kur’an’ın sonuna kadar olan bölümü ihtiva 
etmektedir. Eserin mukaddimesinde mütercimin adı Ali b. Veli es-Selâ-
nikî olarak açık bir şekilde kaydedilmiştir.29 Ancak bu eseri incelediği-
mizde Bursalı’nın kaydettiği gibi genişletilmiş bir tercüme olmadığı, 
daha çok birebir çeviriyi esas aldığını belirtmeliyiz. Hatta Selanikî,  Kâ-
şifî’nin yer verdiği bazı nüktelere tercümesinde yer vermemekte ve Mevâ-
hib-i ‘aliyye’de çokça yer alan şiirlerin tercümesini dahi yapmamaktadır.30 

24 Bk. Zülfikar Güngör, “Beyânü’l-Hak’dan: Mevlâna Hüseyin Vâiz ve Tefsir-i Hü-
seynî”, 366 (dipnot 12).

25 Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri, nşr. A. Fikri Yavuz ve İsmail 
Özen (İstanbul: Meral Yayınevi, ty), 3: 284.

26 Ali b. Veli es-Selânikî, Tercümetü tefsiri’l-mevâhibi’l-‘aliyye, Süleymaniye Kü-
tüphanesi, Hacı Mahmud Efendi, nr. 70, vr. 1b.

27 Bursalı, Osmanlı Müellifleri, 1: 336; 3: 252; Muhammet Abay, “Osmanlı Döne-
minde Yazılan Tefsir ile İlgili Eserler Bibliyografyası”, Divan İlmî Araştırmalar 6 
(1999): 298.

28 Birışık, “Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin Mevâhib-i Aliyye’si”, 63.
29 Selânikî, Tercümetü tefsiri’l-mevâhibi’l-‘aliyye,1b.
30 Selânikî, Tercümetü tefsiri’l-mevâhibi’l-‘aliyye,1b, 26b, 28b.
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Muhtemelen mütercimin, müellif Kâşifî’nin mukaddimesinde eserini 
tavsif etmek üzere kullandığı ifadelerini31, “Enbiyâ kıssaları ve sebebi 
nüzûlleri ki esahh ve eşherdir. Mulahhas ve muhtasar vech üzere zikr 
olundu. Ve bazı âyette Âsım ile Hafs kıraâti muhalif olmağın mana tağyir 
olurdu. Bunların kıraâti üzere işâret kılındı.”32 şeklinde tercüme etmesi, 
Selânikî’nin tercümesine yönelik bir tavsifi zannedilmiş olmalıdır.

2.2. Ebülfazl Mehmed Efendi (ö. 982/1574) Tercümesi

Ebülfazl Mehmed Efendi; meşhur tarihçi, şair ve hattat İdris-i Bitlisî (ö. 
926/1520)’nin oğludur. II. Selim zamanındaki baş defterdarlık görevi 
sebebiyle Defterî Mehmed Efendi diye de tanınır. Mehmed Efendi; iyi 
yetişmiş, şair ve edip bir şahsiyetti.33 İki oğlunun Boğaziçi’nde boğula-
rak ölmesinin ardından hacca gitmek üzere yola çıkan Ebülfazl Mehmed 
Efendi, 982/1574 tarihinde Şam’da vefat etmiş ve oraya defnedilmiştir.34 
İlmî çalışma olarak tarihe dair müstakil eserler yazmış, babasının eser-
lerini ikmal etmiş ve bazı eserlerin tercümesini yapmıştır. Ebülfazl, Hü-
seyin Vâiz-i Kâşifî’nin Mevâhib-i ‘aliyye’si ile birlikte Ahlâk-ı Muhsinî’sini 
de Türkçeye tercüme etmiştir.35 Kâtib Çelebi’nin de işaret ettiği el-Mevâ-
hibü’l-‘aliyye Tercümesi ve Tercüme-i tefsir-i mevâhib-i ‘aliyye olarak ge-
çen tefsir tercümesinin, yazma nüshalarının olduğu kaydedilmiştir.36

Ancak bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla bu tercümenin ülkemizde-
ki37 tek nüshası İstanbul Üniversitesi Türkçe Yazmalar Bölümü numara 
1195’te yer almakta ve tefsirin Kehf sûresi 74. âyete kadar olan bölümü-

 در ايــن ترجمــه بعــد از مالحظــۀ حــذف واضمــار وتخصيــص و تعميم وحقيقــت ومجاز واضح ايــة بر وجهي 31
 كــه شــامل بعضــي ازوجــوه تفســيري باشــد مذكــور خواهــد شــد واز اســباب نــزول وقصــص انبيا آنچــه اصح
 واشهرســت بطريــق خيرالــكالم ســمت ذكــر خاهــد يافــت وبرخي از ســخنان اربــاب تحقيق در محلــش تلفيق
 خواهــد پذيرفــت وازقــراءت معتبــره روايــت بكــر از امــام عاصــم رحمهمــا اهلل كــه درايــن ديــار صفت اشــتهار
 ورتبــۀ اعتبــار دارد مثبــت مــي كــودد وبعضــي كلمــات كه حفص را بااو مخالفتســت ومعني ســخن بســبب آن
 ,Bk. Kâşifî, Mevâhib-i ‘aliyye,  Darü’l-Mesnevî  اختــالف تغييــر كل مــي بايــد اشــارتي ميــرود
2a.

32 Selânikî, Tercümetü tefsiri’l-mevâhibi’l-‘aliyye, 1b.
33 Tercümesinin başında Fâtiha sûresinin bütün lafızlarını iktibas ederek kaleme 

aldığı nazmı da bunun göstergesidir. Bk. Ebülfazl Mehmed Efendi, el-Mevâhi-
bü’l-‘aliyye Tercümesi, İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Türkçe Yaz-
malar, nr. 1195, 1b.

34 Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, 3: 47.
35 Ömer Nasuhi Bilmen Mevâhib-i ‘aliyye tefsirinin Osmanlı Türkçesi’ne tercü-

mesi olarak sadece Bitlisî ve Ferruh Efendi’nin tercümelerini zikretmektedir. 
Bk. Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, 2: 622.

36 Kâtip Çelebi, Keşfü’z-zunûn, nşr. M. Ş. Yaltkaya-K. R. Bilge (İstanbul: 1941), 1: 
446; Abdülkadir Özcan, “Ebülfazl Mehmed Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İs-
lam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1994), 10: 356-57; Birışık, “Hüseyin 
Vâiz-i Kâşifî’nin Mevâhib-i Aliyye’si”, 63.

37 Söz konusu tercümenin Kâhire Hidiv Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Bölümü 
8506 numarada ve Mısır Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Bölümü 1 numa-
rada bir nüshasının olduğu görülmektedir. Bkz.http://www.yazmalar.gov.tr/
basit-arama/sayfa/5?q=mevahib. Erişim: 12.12.2018.
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nün tercümesini içermektedir. Eserin mukaddimesinde müterciminin 
Ebülfazl Mehmed Efendi olduğu açıkça kaydedilmiştir. Bu tercümenin 
mukaddimesinde içerisinde  Fâtiha sûresinin tamamının iktibâs edildiği 
bir şiir yer almaktadır.38 Ebülfazl Mehmed Efendi: “Farsçanın incelikleri-
ne vakıf olmayan evsâdu’n-nâstan [avâm sınıfından] bazı maârifi tullâb, 
bu tercüme-i Fârisînin [Mevâhib-i ‘aliyye] ta‘birân-ı müşkilâtını lafzan 
bi-lafzın zebân-ı Türkî ile mütercem kılmasını bu râkım-ı kasîri’t-takrîr 
ve kesîri’t-taksîr Ebü’l-Fazl Muhammed b. İdrîs el-Fakîr’den iltimâs et-
tiler.” ifadeleriyle tercümenin ele alınma sebebini mukaddimede ifade 
etmiştir.39 Bu tercümenin, Mevâhib-i ‘aliyye’nin mevcut Türkçe tercüme-
leri arasında tefsirin birebir tercümesini yansıtan tek çevirisi olduğunu 
söyleyebiliriz. Zira diğer mütercimler zaman zaman ihtisar ve ilave yapa-
rak tefsiri tercüme ederken, Ebülfazl Mehmed Efendi’nin ise şiirler da-
hil olmak üzere Kâşifî’nin tefsirini birebir tercüme ettiği görülmektedir. 
Çorum İl Halk Kütüphanesi numara  69 ve 70’de bu tercümenin bir nüs-
hasının olduğu kaydedilmiştir. Fakat bizim tespitlerimize göre bu numa-
ralarda yer alan tercüme, Mevâhib-i ‘aliye’nin tercümesi olmayıp Timur-
taş Paşaoğlu Umur Bey’in emir ve teşvikleriyle Ahmed-i Dâî (824/1421) 
tarafından hazırlanan Ebü’l-Leys es-Semerkandî (ö. 373/983)’nin tefsi-
rinin Türkçe tercümesidir.40 Yine Amasya Gümüşhacıköy 157 numarada 
Terceme-i tefsir-i mevâhibi’l-alîye adıyla Ebülfazl Mehmed Efendi adına 
kayıtlı olan eserin de, İsmail Ferruh Efendi’nin tercümesinin bir nüshası 
olduğu görülmektedir.

2.3. Şeyh Ömer Adûlî Niğdevî (ö. 1635’ten sonra) Tercümesi

Bursalı Mehmed Tahir, Şeyh Ömer Adûlî (veya Udûlî)’den bahsederken 
onun Niğde’de yetişen ulemâ ve meşâyihtan olduğunu, 1044/1635 yılında 
Hüseyin Vâiz’in Mevâhib-i ledünniye adındaki meşhur tefsirini tercüme 
ettiğini ve bu tercümenin bir nüshasının Üsküdar’daki Selimiye Kütüpha-
nesi’nde bulunduğunu yazmaktadır.41 Bursalı’nın tefsirin adını Mevâhib-i 
‘aliyye yerine Mevâhib-i ledünniye kaydetmesi dalgınlık eseri olsa gerektir.42

Bu tercümenin tespit edebildiğimiz tek nüshası Süleymaniye Kütüpha-
nesi Pertev Paşa bölümü numara 22’de bulunmaktadır. Eserin hem mu-

38 Ebü’l-Fazl Mehmed Efendi, el-Mevâhibü’l-Aliyye Tercümesi, 1b.
39 Ebü’l-Fazl Mehmed Efendi, el-Mevâhibü’l-Aliyye Tercümesi, 2a.
40 Ahmed-i Dâî tarafından yapılan bu tercüme, Anadolu’da Türkçe’ye tercüme 

edilen ilk tefsir olarak kabul edilmektedir. Bkz. Günay Kut, “Ahmed-i Dâî”, Tür-
kiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1989), 2: 56-58.

41 Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri, 1: 140.
42 Birışık, “Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin Mevâhib-i Aliyye’si”, 63.
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kaddimesinde hem de ferağ kaydında müterciminin Şeyh Ömer Adûlî 
Niğdevî olduğu belirtilmektedir.43 Bu nüsha da tefsirin Kur’an’ın başın-
dan Kehf sûresinin sonuna kadar olan bölümünün tercümesini ihtiva 
etmektedir. Söz konusu tercüme Kâşifî’nin tefsirinin birebir tercümesi 
olmakla birlikte, Mevâhib-i ‘aliyye’de çokça yer alan Farsça beyitlerin ba-
zen tercüme edilmeden metninin verildiği bazen metninin de verilme-
diği görülmektedir.44 Onun dışında Şeyh Ömer Niğdevî’nin Kâşifî’nin 
ifadelerini ihtisar yapmadan tercüme ettiği söylenilebilir.

2.4. İsmâil Ferruh Efendi (ö. 1256/1840) Tercümesi

Kâşifî’nin Mevâhib-i ‘aliyye’sinin Osmanlı Türkçesine yapılmış tercüme-
lerinin içerisinde şüphesiz en meşhuru ve teveccühe en çok mazhar ola-
nı İsmail Ferruh Efendi’nin Tefsir-i mevâkib adıyla yaptığı tercümesidir. 
Diğer taraftan söz konusu tercüme, tefsirin Osmanlı Türkçesine yapılan 
tercümelerin içerisinde Kâşifî’nin metnine sadâkat açısından en uzak 
olanıdır. Bir sonraki başlıkta İsmail Ferruh Efendi ve Mevâkib Tefsiri hak-
kında detaylı bilgi verileceğinden dolayı burada bu kadarla iktifa ettik.

2.5. Tâhirülmevlevî (ö. 1951) Tercümesi

Tâhirülmevlevî, 5 Ramazan 1294/1877 senesinde İstanbul’un Taşkasap 
(Fındıkzâde) semtinde doğdu. Asıl ismi Mehmed Tâhir olup soyadı 
kanunundan sonra “Olgun” soyadını almıştır. Hekimbaşı Ömer Efendi 
Mektebi İbtidâisi’nde, bilahare Gülhane Askerî Rüştiyesi’nde, daha son-
ra da Menşe-i Küttâb-ı Askerî’de okumuş, Bâb-ı Seraskerî’de mülâzım 
olarak göreve başlamıştır. Büyük dedesi Hattat Tâhir Efendi’nin ve ai-
lesinin bazı fertlerinin Mevlevî olması ve Mevlevîliğe karşı bir ilgi duy-
ması üzerine Mevlevîliğe intisap etti. Mevlevîlikle ilgili eserleri gün yü-
züne çıkarmak için Tâhir Dede Kütüphanesi’ni kurarak kitap yayımına 
başlamıştır. 

Beyânü’l-Hak, Sırât-ı Müstakîm ve Sebîlü’r-reşâd dergilerinde sürekli 
yazılar yazan Tâhirülmevlevî, edebiyat öğretmenliği ve Milli Eğitim Ba-
kanlığı Kütüphaneler Müdürlüğü Tasnif-i Kütüp Komisyonu azalığı gibi 
görevlerde bulunduktan sonra 1951 yılında vefat etmiştir.45

43 Şeyh Ömer Adûlî Niğdevî, el-Mevâhibü’l-aliyye Tercümesi, Süleymaniye Kü-
tüphanesi, Pertev Paşa, nr. 22, 1b, 241a.

44 Şeyh Ömer Adûlî Niğdevî, el-Mevâhibü’l-aliyye Tercümesi, 2b, 26b, 48-a-48b, 
45 Alim Kahraman, “Tâhirülmevlevî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 

(İstanbul: TDV Yayınları, 2010), 39: 407-409.
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Mevâhib-i ‘aliyye’nin Osmanlı Türkçesine son tercüme teşebbüsü, Tâhi-
rülmevlevî tarafından yapılmıştır. Tâhirü’l-Mevlevî, Beyânü’l-Hak dergi-
sinde yazmış olduğu kısa makalesinde Kâşifî ve tefsirinden bahsettikten 
sonra sözü İsmail Ferruh Efendi ve Mevâkib isimli tercümesine getir-
mektedir. Ferruh Efendi’nin tercümesi hakkındaki memnuniyetsizliği-
ni ve tefsiri tekrar tercümeye teşebbüsünü şu sözlerle açıklamaktadır: 
“Asr-ı Mahmûd-ı Sânî ricâlinden ve Hâcegân-ı Dîvân-ı Hümâyûn’dan 
İsmail Ferruh Efendi tarafından 1246/1830 tarihinde Tefsîr-i Mevâkib nâ-
mıyla lisanımıza tercüme edilerek mükerreren tab‘ ve temsil kılınmıştır. 
Lâkin Hazret-i Müfessir [Kâşifî], âyât-ı Kur’âniyyeyi kelime be-kelime 
tavzih ve bazı nükâtı latîfe ile tevşih eylemişken [süslemişken] müter-
cim-i merhum şu usule adem-i riâyetle meâl-i âyâtı hulâsaten tercüme 
edivermiş ve o nükâtı ne hikmete mebni ise ter geçmiştir. Bundan dolayı 
tefsir-i şerif-i mezkûrun meslek-i müfessire muvafık olmak üzere tarafı 
âcizânemden müstaînen bi’llâh  yeniden tercümesine ibtidâr edilmiş ve 
hulûl-i mîâdında [zamanı geldikçe] nüsha nüsha neşri mukarrar bulun-
muştur”.46Ancak Tâhirülmevlevî’nin bu tercümeyi tamamlayamadığını, 
onun İslam Yolu dergisinde bir okuyucu sorusuna verdiği şu cevaptan 
anlamaktayız: “Bendeniz vaktiyle Mevâkib’i Türkçeye nakletmeğe özen-
miş ve Sûre-i Bakara’nın  sonuna kadar yazmıştım. Sonra bir takım 
mânialar zuhuruyla tercümeye devam edemedim.47 Arpa, Tâhirülmev-
levî’nin  tercümesinden Fâtiha ve Bakara sûresinin ilk yedi âyetinin tefsi-
rinin Mihverü’l-Ulûm dergisinin 5. ve 7. sayılarında yayınlandığını tespit 
etmiş ve bunu bir makale olarak neşretmiştir.48

Söz konusu tefsirin birebir yapılmış mevcut tercümeleri göz önünde 
bulundurulduğunda, Tâhirülmevlevî’nin İsmail Ferruh Efendi’nin tam 
bir tercüme yapmamasından hareketle yeni bir tercümeye girişmesini 
anlamak zordur. Güncel bir dil ile tercümeyi de hedef olarak belirtme-
diğine göre, onun söz konusu tercümeler hakkında bilgi sahibi olmadığı 
söylenilebilir.49

46 Arpa, “Tâhiru’l-Mevlevî’nin Tefsîr-i Hüseynî Tercümesi’nden Bir Numûne”, 
138-139.

47 Bk. Zülfikar Güngör, “Mevlâna Hüseyin Vâiz ve Tefsir-i Hüseynî”, 366 (dipnot 
12).

48 Arpa, “Tâhiru’l-Mevlevî’nin Tefsîr-i Hüseynî Tercümesi’nden Bir Numûne”, 
129-146.

49 Zaten bu tercümelerin çok da meşhur ve maruf olmadığı “Osmanlı Türkçesine 
Yapılan Tercümeleri” başlığının altında zikredilmişti.



Sahn-ı Semân’dan Darülfünûn’a     251

3. İsmail Ferruh Efendi ve Tefsîr-i Mevâkib’i

Doğumu ve tahsil hayatıyla ilgili detaylı bilgi bulunmayan İsmail Ferruh 
Efendi, aslen Kırımlı olup Ferruh İsmail Efendi diye de anılır. Bazı küçük 
memuriyetlerden sonra Zahire Anbarları Eminliği yapmış ve ardından 
Rebîülâhir 1211/1796 Ekim ayında Londra’ya sefir (elçi) olarak atanmıştır. 
Burada muhtemelen 1218/1803 tarihine kadar elçilik görevinde bulun-
muş, dönüşünde de Ordu Defterdarlığı’na getirilmiştir. 1219/1805 yılında 
bu defa da Rumeli Defterdarlığı’na atanmış, 1221/1807’de uhdesine Zahi-
re Anbarları Eminliği verilmiştir. 1240’tan sonra bir süre de Şıkk-ı Sâlis 
Defterdarlığı yapan Ferruh Efendi, yaşlı olmasına rağmen dînî konular-
da hassas olmadığı gerekçe gösterilerek Bursa’ya sürülmüştür. 1826 yılın-
da vuku bulan Yeniçeri Ocağının ilgası hadisesinde Ferruh Efendi ve ar-
kadaşları Şanizâde, Melekpaşazâde ve Kethüdazâde’nin birlikte sürgün 
edilmek istendiği ve hepsinin Bektâşilikle itham edildiğine dair bilgiler 
de mevcuttur. Cevdet Paşa; Ferruh Efendi için, “Londra’da sefirlik etmiş, 
ecânib nazarında dahi gayet makbul ve muteber bir zat-ı nâdiru’l-sıfat 
idi. Böyle ma‘mûru’l-cevânib bir adamı Bektâşilik ile itham eylemek ne 
kadar insafsızlıktır.” ifadelerini kullanmaktadır.50 Bilahare hazırlamakta 
olduğu tefsir tercümesini tamamlayabilmesi için Kadıköy’de mecburi 
ikametine izin verilmiştir. İhsanoğlu, Şânizâde’nin sürgüne gönderildik-
ten iki ay sonra itlakına dair fermanın gelmesi, Ferruh Efendi’nin menfa-
sının Kadıköy’e tahvil edilmesi ve Melekpaşazâde’nin bu hadiseden bir 
yıl sonra 1243/1827’de İstanbul Kadılığı’na getirilmesinin bunların Bektâ-
şilikle bir alakalarının olmayıp tamamen siyasi bir suçlamaya muhatap 
kaldıklarına işaret ettiğini belirtmektedir.51 1256/1840-41 tarihinde vefat 
eden İsmail Ferruh Efendi, Ortaköy’deki Yahya Efendi Dergahı’nın ya-
nındaki mezarlığa defnedilmiştir. Sultan II. Abdülhamid Han’ın emriyle 
bu mezarlık Yıldız Sarayı bahçesine dahil edilmiştir. Fâzıl, şâir ve müte-
fekkir bir kimse olduğu belirtilen Ferruh Efendi’nin Mesnevî’nin yedinci 
cildinin manzum tercümesi ile Mevâhib-i ‘aliyye tercümesinden başka 
bir eseri bilinmemektedir.52

Tefsir-i Mevâkib’in yazma birçok nüshası olmakla birlikte onun müellif 
hattı İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’ndedir. Halk tarafından 

50 Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet, 12: 212-213.
51 Ekmeleddin İhsanoğlu, “19. Asrın Başlarında –Tanzimat Öncesi-Kültür ve 

Eğitim Hayatı ve Beşiktaş Cemiyet-i İlmiyesi Olarak Bilinen Ulema Grubu-
nun Buradaki Yeri”, Osmanlı İlmî ve Meslekî Cemietleri: 1. Milli Türk Bilim Tarihi 
Sempozyumu (İstanbul, 3-5 Nisan 1987), ed. Ekmeleddin İhsanoğlu (İstanbul: 
Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1987), 71-72.

52 Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri, 1: 318; Birışık, “Hüseyin 
Vâiz-i Kâşifî’nin Mevâhib-i Aliyye’si”, 63-64.
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çok beğenilen bu tercüme, farklı yayınevleri tarafından muhtelif cilt 
sayısında, farklı boy ve şekillerde defalarca basılmıştır.53 İsmail Ferruh 
Efendi’nin tercümesi, Sultan Abdülhamid Han döneminde Rumeli ve 
Anadolu Kazaskerleri, Şeyhü’l-İslâm, Nakîbü’l-eşrâf vesaire on üç kişilik 
bir heyetin tetkikinden geçmiştir. Ancak tefsirin gerek yazma nüshaları 
ve gerekse 1865 baskısı ile Abdülhamid Han döneminde yapılan baskıla-
rını karşılaştırdığımızda, bu tetkik heyetinin Ferruh Efendi’nin metnin-
de bazı tasarruflarda bulunduğu görülmektedir. 

Örneğin; tefsirin yazma nüshaları ve 1865 baskısında,“ َراَط اْلُمْسَتقيَم /ِاْهِدَنا الّصِ
Bize doğru yolu göster.” âyetinin tefsirinde, “Bizi i‘tikâd ve ef ‘âl ve akvâl 
ve ahlâkımızda ifrât ve tefrit beyninde mütevassıt olan doğru yola hidâ-
yet eyle ve Dîn-i İslâm ve Sünnet-i Seyyid-i enâm (Aleyhi’s-salâtü ve’s-
selâm) olan sırât-ı müstakimde sâbit eyle.” ifadesinden sonra, “Hazret-i 
Kutbü’l-ârifîn ve Gavsü’l-vâsılîn Nâsıru’l-hakkı ve’d-dîn Hâce Ubeydul-
lah (Kaddesallahü Sırrahü’l-azîz) bu manada bir nükte buyurmuşlardır 
ki; Bize doğru yolu göster, yani kendü zâtının muhabbetiyle müşerref 
tut! Tâ kendümüzün ve gayrın iltifatından âzâd olalım, tamamen senin 
giriftârın olalım, senden gayrıyı bilmeyelim ve görmeyelim ve düşünme-
yelim.”54 şeklinde bir ifade mevcutken söz konusu metin daha sonraki 
baskılarda yer almamaktadır.55

Daha sonraki baskılarda yapılan tasarruf sadece bununla da sınırla de-
ğildir. Yine Bakara sûresinde İsmail Ferruh Efendi, “(Bu münafıklar) 
müminlerle karşılaştıkları vakit ‘Biz de iman ettik’ derler. (Kendilerini 
saptıran) şeytanları ile başbaşa kaldıklarında ise: Biz sizinle beraberiz, 
biz onlarla (müminlerle) sadece alay ediyoruz, derler.” âyetinin56 meâli-
ni verdikten  sonra Vâiz-i Kâşifî’nin sebeb-i nüzûle dair verdiği bilgiye 
de tercümesinde yer vermiştir. Buna göre Ferruh Efendi; “Abdullah b. 
Übeyy ve tevâbiî bir gün Sıddîk, Fârûk Murtazâ (Radıyallahü Anhüm)’ü 
gördüler. Hôş âmedîd yüzünden [dalkavukluk ederek] medihlerinde 
bulundular. Murtazâ (r.a): ‘Ya İbn Übeyy! Allahtan kork, nifâk eyleme! 
dedi’. İbn Übeyy: ‘Yâ Ebe’l-Hasen! Bizi nifaka nispet buyurma! Biz de 
sizin gibi mümin ve musaddıkız.’ dedi. Hak Teâlâ haber verdi ki; Onlar 

53 Bk. Birışık, “Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin Mevâhib-i Aliyye’si”, 64 (dipnot 99).
54 İsmail Ferruh Efendi, Terceme-i tefsîr-i mevâhibi’l-aliye, Amasya Yazma 

Eser Kütüphanesi, Gümüşhacıköy nr. 157, vr. 4b; Tefsîru’l-mevâkib tercüme-
tü’l-mevâhib (İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1282/1865), 4-5.

55 Örneğin Fazilet Neşriyat’ın 1323/1905 tarihli Bahriye Matbaası tarafından 
yapılmış baskıyı esas alarak neşrettiği baskıda bu ibâre mevcut değildir. Bk. 
Ferruh Efendi, Tefsîr-i mevâkib, 1.

56 el-Bakara 2/14.
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müminleri gördüklerinde sizin gibi iman tutarız derler.”57 şeklinde yap-
tığı bu kısmın tercümesinin Abdülhamid Han döneminde yapılan tetkik 
esnasında çıkartıldığı anlaşılmaktadır.

Cumhuriyet döneminde de bu tercüme, Süleyman Fâhir tarafından La-
tin harflerine çevrilerek sadeleştirilmiş ve Mevâkib Tefsiri Kur’an-ı Kerim 
ve Meâli (1959) adıyla iki cilt halinde neşredilmiştir. Bu sadeleştirmede 
de birçok tasarrufta bulunulmuş ve İsmail Ferruh Efendi’nin ilave ettiği 
birçok nükte tercümeden çıkartılırken bazen de Süleyman Fâhir ken-
disi ilaveler de bulunmuştur. Örneğin; Bakara sûresinin başında Fer-
ruh Efendi’nin ilave ettiği “[Bakara sûresi] Medîne’de nazil olmuştur. 
Tibyân’da “َواْصَفُحوا ُهٰديُهْم“ ve dahî ”[Bakara 2/109] َفاْعُفوا  َعَلْيَك   Bakara] َلْيَس 
2/272]” bu iki âyet Mekke’de nâzil olmuştur demiş. Cevâhiru’t-tefsir’de 
[Sûre-i Bakara] Kûfe İmamları kavlince iki yüz seksen altı âyettir, yal-
nız “ًَواتَُّقوا َيْوما [Bakara 2/281]” âyeti Mekke’de Minâ’da nâzil olmuştur. Elif, 
Lâm, Mîm. Cevâhiru’t-tefsir’de Yenâbî‘’den nakil eder ki; Hazret-i Fâruk 
(r.a.)’dan bu hurûfun manası suâl olundukta: Eğer bu hurûflardan ke-
lam söylersem mütekellif olmuş olurum. Zira Peygamberimiz, “وما انا من 
 cevabını vermekle memurum buyurmuş” şeklindeki ifadelerini ”المتكلفين
Süleyman Fâhir’in Latinize edilmiş metninde görmek mümkün değildir. 
Buna mukabil kendisi tarafından Bakara sûresinin tercümesinin başına, 
“Bu çeşit harflere Kur’ân-ı Kerim’de yirmi bir sûrenin başında tesadüf 
edilir. Bunlara ‘müteşâbih’ denir. Zâhirine inanır, ilmini Allah Teâlâ’ya 
havale ederiz.” ilavesi yapılmıştır.58 Bir başka örnek olarak yine Bakara 
sûresi 6. âyetin tefsirine geçmeden önce İsmail Ferruh Efendi’nin Cevâ-
hiru’t-tefsir’den yaptığı alıntı da bu tercümeden çıkartılmıştır.59

3.1. Tefsir-i Mevâkib’in Kaynakları

Ferruh Efendi’nin Mevâhib-i ‘aliyye tercümesi birebir tercüme olmayıp, 
birçok yerde ilave bilgiler verdiği için onun tercümesinde istifade etti-
ği kaynaklar da önem arz etmektedir. O, Tefsîr-i mevâkib adını verdiği 
bu tercümesinde istifade ettiği kaynaklara eserin mukaddimesinde işa-
ret etmektedir. İsmail Ferruh Efendi’nin istifade ettiği kaynaklar, mu-
kaddimede isimlerini zikrettiği eserlerle sınırlı olmamakla birlikte bu 
eserlerin  en çok faydalandığı kaynaklar olduğu açıktır. Ferruh Efendi 
tercümesinin mukaddimesinde, istifade ettiği kaynaklara şu ifadelerle 
dikkatleri çekmektedir:

57 Ferruh Efendi, Terceme-i tefsîr-i mevâhibi’l-‘aliye, 5b.
58 Ferruh Efendi, Mevâkib Tefsiri, 11.
59 Bu alıntının içeriği için bkz. “Tercümede İlave Bilgiler Vermesi” başlığı.
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Eğer çi tefsir-i mezkûr  [Mevâhib-i ‘aliyye] me’haz ittihâz olunduysa da 
Tibyân ve Beyzâvî ve Keşşâf ve Hâzin tefâsiriyle tatbîk ve tedkîk olunarak 
esbâb-ı nüzul-i âyât ve bazı müfessirinin nakş-i sahife-i ta‘bîr u beyân ey-
ledikleri hikâyât, zîr-i meânîy-i âyâta tezyîl ve maksad-ı aslî olan fehm-i 
avâma ve istinsaha sühûlet için elfâz-ı münşiyâneden [edebî ifâdelerden] 
sarf-ı nazarla ber verc-i ihtisâr kabaca lisân-ı Türkî üzere ta‘bîr olunup 
me’hazî olan Mevâhib’e li-ecli’l-mürâfaka [uyumlu olsun için] Mevâkib 
ismiyle tesmiye olundu.60

Ferrûh Efendi tercümesinde ilâve bir bilgi verdiğinde, genellikle bu 
bilginin kaynağını zikretmektedir. Bu kaynak da çoğunlukla mukaddi-
mede zikrettiği üzere Zemahşerî (ö. 538/1144)’nin el-Keşşâf61, Beyzâvî 
(ö. 685/1286)’nin Envâru’t-tenzîl ve esrâru’t-te’vîl62, Ali b. Muhammed 
el-Hâzin (ö. 741/1341)’in Lübâbü’t-te’vîl f î me‘âni’t-tenzîl ve Hıdır b. Ab-
durrahman el-Ezdî (ö. 700/1300)’nin et-Tibyân f î tefsîri’l-Kur’ân63 adlı 
tefsirleri olmaktadır. Bizim tespitlerimize göre mütercim, bu eserlerin 
içinden de en çok Ezdî’nin et-Tibyân tefsirinden istifade etmektedir.

Bizim incelediğimiz bölümde Ferruh Efendi’nin yukarıda isimleri zik-
redilen eserlerin dışında, Zeccâc’ın Me‘âni’l-Kur’ân64 ve Vâiz-i Kâşifî’nin 
Cevâhiru’t-tefsîr li-tuhfeti’l-emîr65 adlı eserlerine atıfta bulunmaktadır. 
Bununla birlikte o, tercümesinin birçok yerinde de “mervîdir ki/rivayet 
edilmiştir ki” ifadesiyle kaynağının ismini tasrih etmeksizin özellikle 
kıssalar ve sebeb-i nüzûle dair birçok bilgi aktarmaktadır.66

4. TERCÜME YÖNTEMİ

4.1. Tercümede İlâve Bilgiler Vermesi

İsmail Ferruh Efendi, tercümesinin mukaddimesinde belirttiği üzere  
“fehm-i avâm/ilim ehli olmayan insanları” hedef kitle olarak seçtiğin-
den dolayı tefsirlerden derlediği birçok kıssa ve esbâb-ı nüzûl rivayetleri 
ile tercümesini genişletmiştir. Ancak ifade ettiği üzere bunları daha çok 
âyetin mealini verdikten sonra bir zeyil olarak zikrettiğinden dolayı mü-
tercim Ferruh Efendi’nin ilavelerini Kâşifî’nin tefsirinden ayırt etmek ço-
ğunlukla mümkündür.  

Örneğin Kâşifî, müminlerin methi hakkında olan Bakara sûresinin ilk 
beş âyetinin tefsirini yaptıktan sonra hemen kâfirlerin zemmi hakkındaki 

60 Ferruh Efendi, Terceme-i tefsîr-i mevâhibi’l-‘aliye,1b.
61 Ferruh Efendi, Terceme-i tefsîr-i mevâhibi’l-‘aliye, 4a, 14a.
62 Ferruh Efendi, Terceme-i tefsîr-i mevâhibi’l-‘aliye, 12a.
63 Ferruh Efendi, Terceme-i tefsîr-i mevâhibi’l-‘aliye, 4a, 6a, 8a, 12a, 13b.
64 Ferruh Efendi, Terceme-i tefsîr-i mevâhibi’l-‘aliye, 4a.
65 Ferruh Efendi, Terceme-i tefsîr-i mevâhibi’l-‘aliye, 4a, 4b, 12a.
66 Ferruh Efendi, Terceme-i tefsîr-i mevâhibi’l-‘aliye, 9a, 9b, 10a,11b, 13b,
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âyetlerin tefsirine geçmektedir. Ferruh Efendi ise burada müfessirin bir 
başka eseri olan Cevâhiru’t-tefsir’den nakille bir nükteye işaret etmekte-
dir:  “Cevâhiru’t-tefsir’de bundan sonra gelecek on dört âyeti kerîme müş-
rik ve münafık ve küffâr hakkında on dört zemîme ve akâid-i habîselerini 
ki; da‘vây-ı bâtıl, aldatmak, maraz-ı kalb, cehl, hilaf [hakka muhalefet], 
ifsât, sefâhet, tuğyân, istihzâ, sergerdanlık [elebaşılık], ziyankârlık, sağır-
lık, dilsizlik ve körlük hallerini şamildir deyû muharrerdir” demektedir.67 
Ferruh Efendi’nin Kâşifî’nin bir başka tefsirinden naklen aktardığı bu 
nükte, tefsirin diğer tercümelerinde zikredilmemektedir. Bu ve benzeri 
nüktelerin avâm sınıfın Kur’an’ı anlamasını hedef seçmiş olan Ferruh 
Efendi’nin tefsirine ayrı bir güzellik kattığı söylenilebilir. Oysa diğer mü-
tercimler ilk hedef olarak kendilerine tefsirin kapalı yerlerini açıklamayı 
seçmişler ve Kâşifî’nin ifadelerini birebir tercüme yoluna gitmişlerdir.68

Ferruh Efendi yine “(İsrâiloğullarına:) Bu kasabaya girin, orada bulunan-
lardan dilediğiniz şekilde bol bol yiyin, kapısından eğilerek girin, (girer-
ken) “Hıtta! (Ya Rabbi bizi affet) deyin ki, sizin hatalarınızı bağışlayalım; 
zira biz, iyi davrananlara (karşılığını) fazlasıyla vereceğiz, demiştik.” 
âyetinin69 meâlini verdikten sonra, Tibyân Tefsiri’nde, “Bu emir, Tîh’den 
sonra idi. Ve ol karye Kudus-i Şerîf ya Erîha idi. Onda cebbârinden Âd 
bakiyyesi Amâlika kavmi sakin olurlardı. Reisleri Avc b. Unuk idi. Ve on-
lar Mûsa (Aleyhisselâm) hayatta iken Beytü’l-Mukaddes’e girmemişlerdi, 
deyû tahrir eder” şeklinde bir bilgi aktarmaktadır.70 Ancak Kâşifî’nin söz 
konusu âyetin tefsirinde böyle bir bilgiden söz etmediği görülmektedir.71

67 Ferruh Efendi, Terceme-i tefsîr-i mevâhibi’l-‘aliye, 5a.
68 Bu görüşümüzü, mütercimlerin gerek ortaya koydukları eserlerin muhtevası 

gerekse mukaddimelerinde eserin yazılış amacıyla ilgili ifadeleri teyit etmekte-
dir. Bu bağlamda; Ali b. Veli es-Selânikî, “Fi’l-cümle kâ‘ide üzere kelime riâyet 
olunup, her mana kankî lafzındır, rûşen ve mübeyyen oldukta müşkil ibareler 
giderülüb meşhûr ve münâsib Türkî lafızla tefsir olundu ki her kişi fehmetmeye 
âsân ola” demektedir. Ebülfazl Mehmed Efendi de Farsça’nın inceliklerine vakıf 
olmayan evsâdu’n-nâstan [avâm sınıfından] bazı maârifi tullâb, bu tercüme-i 
Fârisînin [Mevâhib-i aliyye] ta‘birân-ı müşkilâtını lafzan bi-lafzın zebân-ı Türkî 
ile mütercem kılmasını bu râkım-ı kasîri’t-takrîr ve kesîri’t-taksîr Ebülfazl Mu-
hammed b. İdrîs el-Fakîr’den iltimâs ettiler. Şeyh Ömer Niğdevî ise: Ulemâ-i dîn 
ve sulehâ-i ehl-i yakînden bazı dostlarının ve kardeşlerinin isteği üzere bu tefsiri 
Farsça’dan Türkçe’ye tercüme ettiğini ifade etmektedir. Tâhiru’l-Mevlevî dahi 
söz konusu tefsiri tekraren tercümeye başlamasının gerekçesini “Ferruh Efen-
di, meâl-i âyât-ı hulâsaten tercüme edivermiş ve o nükâtı ne hikmete mebni ise 
ter geçmiştir” sözleriyle ifade etmektedir. Onun da amacının bu tefsiri birebir 
tercüme etmek olduğu anlaşılmaktadır. Bk.Selânikî, Tercüme-i mevâhibü’l-aliy-
ye, 1b; Ebülfazl Mehmed Efendi, el-Mevâhibü’l-Aliyye Tercümesi, 2a;Şeyh Ömer 
Adûlî Niğdevî, el-Mevâhibü’l-aliyye Tercümesi, 1b; Recep Arpa, “Tâhiru’l-Mev-
levî’nin Tefsîr-i Hüseynî Tercümesi’nden Bir Numûne”, 138.

69 el-Bakara 2/58.
70 Ferruh Efendi, Terceme-i tefsîr-i mevâhibi’l-‘aliye, 8a-8b.
71 Kâşifî, Mevâhib,17.
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Ferruh Efendi’nin bazen de Kâşifî’nin naklettiği bir bilgiye bazı küçük 
eklemeler yaptığı görülmektedir. Mesela, Kâşifî, “Allah yolunda öldürü-
lenlere “ölüler” demeyin. Bilakis onlar diridirler, lâkin siz anlayamazsı-
nız.” âyetinin72 tefsirinde, söz konusu âyet-i kerîmenin Bedir’de maktûl 
olan şühedâ hakkında nâzil olduğunu, zira bazılarının bu şehitler için, 
üzüntülerini ifade etmek üzere “Falan ve falan hayatın ve dünyanın ni-
metlerinden mahrum kalarak vefat ettiler.” demeleri üzerine Hz. Allah 
bu âyetle onlara ölüler denilmesini yasakladığını belirtmektedir.73 İsmail 
Ferruh Efendi ise tercümesinde Kâşifî’nin tefsirine ilaveten Bedir şehit-
leri hakkında kısa bir not düşmekte ve bu şehitlerin altısının muhâcirler-
den sekizinin de ensârdan olduğunu ifade etmektedir.74

İsmail Ferruh Efendi’nin zaman zaman ulûmu’l-Kur’ân’a dair bilgilerle de 
tercümesini zenginleştirdiği görülmektedir. Bu bilgilerin de bazen açıkça 
kaynağını verirken, bazen de kaynağını açıkça zikretmeden söz konusu 
rivayeti yahut bilgiyi zikretmekle yetinmektedir. Örneğin Fâtiha sûresi 
için Cevâhiru’t-tefsir’de yirmi altı ismin zikredildiğini belirttikten sonra, 
uzunca bir alıntı yaparak bu isimleri saymaktadır.75 Ancak Fâtiha sûresi-
nin isimleri ile ilgili Ferruh Efendi’nin aktardığı bu bilgilerin tercümenin 
ilk baskısında yer almakla birlikte76 Abdülhamid döneminde yapılan tas-
hihten sonra bu bilgilerin diğer baskılarda yer almadığı görülmektedir.

Bir başka örnekte ise Kâşifî, “Allah’a döndürüleceğiniz, sonra da herkese 
hak ettiğinin eksiksiz verileceği ve kimsenin haksızlığa uğratılmayaca-
ğı bir günden sakının.” âyetinin77 meâlini vermekle yetinmiş, başka bir 
açıklamaya yer vermemiştir.78 Ferruh Efendi ise âyetin meâlini verdikten 
sonra kaynağını belirtmeksizin “İbn Abbâs (Radıyallahü Anhümâ)’dan 
mervîdir ki; Bu âhir ayettir ki nâzil oldu. Bundan sonra Peygamberimiz 
(Aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm) yirmi bir yâ dokuz veya yedi yahut üç saat 
hayatta olup Rebîülevvel’in ikinci günü yevm-i isneynde [Pazartesi] 
vakt-i zevâlde âlem-i bekâyı teşrif etti (Sallallahü aleyhi ve sellem). Hîn-i 
nüzûlü âyette Cibrîl (Aleyhisselâm) bu âyeti sûre-i Bakara’dan iki yüz 
seksen âyetin başına vaz‘ eyle deyû tavsiye eylemiş.”79 notunu eklemek-
tedir. Fakat tefsirin diğer tercümelerine bakıldığında Ferruh Efendi’nin 
ilave ettiği bu notların olmadığı görülmektedir.

72 el-Bakara 2/154.
73 Kâşifî, Mevâhib, 47.
74 Ferruh Efendi, Terceme-i tefsîr-i mevâhibi’l-‘aliye, 15b.
75 Ferruh Efendi, Terceme-i tefsîr-i mevâhibi’l-‘aliye, 4b.
76 Ferruh Efendi, Tefsîru’l-mevâkib tercümetü’l-mevâhib, 5.
77 el-Bakara 2/281.
78 Kâşifî, Mevâhib, 98.
79 Ferruh Efendi, Terceme-i tefsîr-i mevâhibi’l-‘aliye, 29b.
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Ferruh Efendi’nin esbâb-ı nüzûle dair ilavesine de “Mallarını Allah yolunda 
harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kim-
seler var ya, onların Allah katında has mükafatları vardır. Onlar için korku 
yoktur, üzüntü de çekmeyeceklerdir.”80 âyetinin tefsirinde zikrettiği rivayet 
örnek verilebilir. Kâşifî bu âyetin tefsirinde herhangi bir sebeb-i nüzul ri-
vayetine yer vermemektedir. Ferruh Efendi ise “Osman b. Affan (r.a.) Cey-
şü’l-usre [Tebük]’de fî sebilillah cemî âlâtıyla bin deve, Abdurrahman b. 
Avf (r.a.) dahî dört bin dirhem tasadduk etmeleriyle onların hakkında bu 
âyet-i kerime nâzil oldu.”81 şeklinde bir rivayete yer vermektedir.

4. 2. Tercümede İhtisar Yapması

Ferrûh Efendi, Mevâkib Tefsiri’ni telif ederken genellikle farklı tefsirler-
den istifade ile tercüme ettiği metni genişletmekle birlikte birçok yerde 
de Kâşifî’nin ifadelerinde ihtisar yaptığı görülmektedir. Bazen bu ihtisar-
lar Kâşifî’nin âyetlerin anlaşılmasına katkı mahiyetinde zikretmiş oldu-
ğu beyitlerin hazfi olurken, bazen de müellifin muradını aşan ihtisarla-
rın yapıldığı tercüme ifadelere de rastlamak mümkündür.

Örneğin; Kâşifî, “İşte onlar, Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler 
ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır”82 âyetinin tefsirinde, “ُهُم  َواُوٰلِٓئَك 
 onlar” zamirinin getirilmesinin “felâhın ancak/هم“ ifadesindeki ”اْلُمْفِلُحون
bu topluluğa tahsisinin delili” olduğunu belirttikten sonra bu makama 
uygun olaraktan şu beyte yer vermektedir:

Beyt: Anlamı:
Çû îşân-râ tarik-i rastkârîst
Her kim kurtuluş yolunu tutarsa,
Sezây-ı rastkârî rastkârîst83 
Ona layık olan kurtuluş olur.

Ancak Ferruh Efendi tercümesinde, Kâşifî’nin âyetteki “هم/onlar” zami-
rinin zikredilmesindeki nükteye işaret eden cümleyi tercüme etmediği 
gibi yine müellifin yer verdiği yukarıdaki beytin tercümesini de yapma-
maktadır. Tefsirin Osmanlı Türkçesine yapılan diğer tercümelerinde 
metnin birebir tercümesi esas alındığından görebildiğimiz kadarıyla 
tamamında söz konusu nükteye işaret edilmiş olmakla birlikte, bazı-
larında beytin Türkçe tercümesine de yer verilirken bazılarında ise yer 

80 el-Bakara 2/262.
81 Ferruh Efendi, Terceme-i tefsîr-i mevâhibi’l-‘aliye, 27b.
82 el-Bakara 2/5.
83 Kâşifî, Mevâhib, 4.
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verilmemiştir.84

Yine Kâşifî Bakara sûresinde, “Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hik-
met verilirse, ona çok hayır verilmiş demektir. Ancak akıl sahipleri dü-
şünüp ibret alırlar”85 âyetinin tefsirinde, Ebü’l-Leys es-Semerkandî (ö. 
373/983)’den naklen şöyle demektedir: “Allah Teâlâ dünyanın mal ve 
metâını “az” olarak vasıflarken (َقليٌل ْنَيا  الدُّ َمَتاُع   ancak ilmi, “hayr-ı ,86(ُقْل 
kesîr/çok hayır” ile nitelemiştir (َكثيرا َخْيراً  اُوِتَي   Öyleyse âlime gerekli .(َفَقْد 
olan nefsini bilmesi ve dünya ehline dünyalık sebebiyle tevazu gösterme-
mesidir. Zira onlara az bir metâ verilmişken kendisine çok hayır verilmiş-
tir.”87 Kâşifî, ardından da Hz. Ali’nin Arapça bir şiirine ve Farsça başka bir 
beyte yer vermektedir: 

Şiir: Anlamı:
رضينا قسمة الجبار فينا
Rabbimizin taksimine olmuşuz râzı,

لنا علم ولالعداء مال
O ki; bize ilim, düşmanlarımıza mal verdi,

فان المال يفني عن قريب
Mal çok yakında olacakken fâni,

وان العلم باق ال يزال
İlim ise sonsuza kadar bâkî.

Beyt: Anlamı:
علم دادند بادريس وبه قارون زر و سيم
İlmi İdrîs’e verüp sîm ü zeri Kârûn’a   

 شديكي فوق سماك ودگری تحت سمك
Birisi çıktı semâna birisi taht-i semek88

Kâşifî, söz konusu âyetin tefsirinde yukarıda zikrettiğimiz Ebü’l-Leys’in 
ifade ettiği nükteye, Hz. Ali’nin şiirine ve Farsça bir beyte yer verirken, 

84 Ebülfazl Mehmed Efendi ve Tâhirülmevlevî’nin tercümelerinde hem nük-
teye işaret edilmiş hem de Farsça beytin tercümesi yapılmıştır. Bk. Ebülfazl 
Mehmed Efendi, el-Mevâhibü’l-‘aliyye Tercümesi, 2a-2b; Arpa, “Tâhiru’l-Mev-
levî’nin Tefsîr-i Hüseynî Tercümesi’nden Bir Numûne”, 143. Selânikî ve Niğdevî 
tercümelerinde ise nükteye işaret edilirken beytin tercümesi yapılmamıştır. 
Bk. Selânikî, Tercüme-i mevâhibü’l-‘aliyye, 2b; Niğdevî, el-Mevâhibü’l-‘aliyye 
Tercümesi, 2b.

85 el-Bakara 2/269.
86 en-Nisâ 4/77.
87 Ebü’l-Leys Nasr b. Muhammed es-Semerkandî, Tefsîru’s-Semerkandî, nşr. 

Ali Muhammed Mu‘avvız-Âdil Ahmed Abdü’l-mevcûd (Beyrut: Daru’l-kütü-
bi’l-İlmiyye, 1413/1993), 1: 232.

88 Kâşifî, Mevâhib,94; Ebülfazl Mehmed Efendi, el-Mevâhibü’l-‘aliyye Tercümesi, 
50b-51a. İkinci beytin anlamı Ebülfazl Mehmed Efendi’nin tercümesinden ak-
tarılmıştır.
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mütercim Ferruh Efendi ise âyetin meâlinden başka birşeye değinme-
miştir.89 Buna mukabil, birebir tercümeyi esâs almış olan Ebü’l-Fazl 
Mehmed Efendi, hem Ebü’l-Leys’ten yapılan nakli hem de Hz. Ali’nin 
şiiri ile Farsça beyti Türkçeye tercüme etmiştir.90 Diğer iki mütercim-
den Şeyh Ömer Udûlî, Kâşifî’nin Ebü’l-Leys’ten yaptığı nükteyi tercüme 
ederken, şiir ve beyti ise sadece nakletmekle yetinmiş, Türkçeye tercüme 
etmemiştir.91 Ancak Ali b. Veli es-Selânikî ise Ferruh Efendi gibi âyetin 
yalnızca meâlini vermekle yetinmiştir.92

Ferruh Efendi’nin yine birçok âyetin tefsirini tercüme ederken de ihtisar-
da bulunduğu dikkat çekmektedir. Örneğin Kâşifî, Bakara 2/6 ve 7. âyet-
leri tefsir ettikten sonra söz konusu iki âyetin Ebû Cehil ve Bedir Gazve-
si’nde katledilenler gibi müşrikler ve kafirler hakkında nâzil olduğunu, 
onların küfür üzere öleceğini Hz. Allah’ın bildiğini ifade etmektedir. 
Müellif buna ilave olarak kafirlerin zemminden sonra on üç âyetin mü-
nafıklar hakkında geldiğini, zira onların kabahatinin aldatma ve hak ile 
batılı karıştırmaları sebebiyle kafirlerden daha fazla olduğunu vurgula-
maktadır.93 Ferruh Efendi ise Kâşifî’nin münafıklar hakkında nâzil olan 
on üç âyetle ilgili yaptığı yorumu tercümesine almadığı görülmektedir.94 
Buna mukabil diğer mütercimlerin ise müellifin ifadelerini eksiksiz bir 
şekilde tercüme ettiklerini söylemek mümkündür.95

Ferruh Efendi’nin tercümesinde yapmış olduğu bazı ihtisarların ise Kâ-
şifî’nin muradını aştığını ve onun meramını tam olarak yansıtmadığı gö-
rülmektedir. Örneğin; Bakara sûresinde yer alan“Onlar gayba inanırlar, 
namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcar-
lar.”96 âyetinin tefsirinde Kâşifî, “gayb” ifadesinin gözle görülmeyen Hz. 
Allah, melâike, kıyâmet ve mütaallakâtı veya gizli olan vahiy olduğunu 
belirttikten sonra “gayb”a kaza ve kader anlamını verenlerin de olduğu-
nu ifade etmektedir.97 İsmail Ferruh Efendi ise bu âyeti; “Ol kimesneler 
ki gaybe yani Hak Teâlâ’ya, meleklere ve kıyâmete ve kaza ve kadere gör-

89 Ferruh Efendi, Terceme-i tefsîr-i mevâhibi’l-‘aliye, 28a. 
90 Ebü’l-Fazl Mehmed Efendi, el-Mevâhibü’l-‘aliyye Tercümesi, 50b-51a.
91 Niğdevî, el-Mevâhibü’l-‘aliyye Tercümesi, 48a-48b.
92 Selânikî, Tercüme-i Mevâhibü’l-‘aliyye, 26b.
93 Kâşifî, Mevâhib,4.
94 İsmail Ferruh Efendi, Tefsîr-i mevâkib, 2.
95 Ebü’l-Fazl Mehmed Efendi, el-Mevâhibü’l-‘aliyye Tercümesi, 2b; Niğdevî, 

el-Mevâhibü’l-‘aliyye Tercümesi, 1b; Arpa, “Tâhiru’l-Mevlevî’nin Tefsîr-i Hü-
seynî Tercümesi”, 144. Ancak Veliyyüddîn Efendizâde’nin tercümesinin de bu 
kısmın eksik olduğunu belirtmeliyiz.

96 el-Bakara 2/3.
97 Kâşifî, Mevâhib,3. بالغیــب بــه ناديــده كــه حق تعالي اســت و مالئكه وقيامت بامتعلقات آن يا بپوشــیده 

كــه وحــي اســت وگفتــه انــد كــه غيــب قضــا وقدرســت كــه مؤمنــان بــدان ايمان مــي آرند
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meksizin inanırlar. Ve beş vakit namazı şerâit ve âdâbıyla edâ ederler ve 
onlara ihsân eylediğimiz rızıklarından ehl ü iyâl ve akrabâ ve komşuları-
na ve sâir müstehaklara nafaka verirler.”98 şeklinde tercüme etmektedir. 

Görüldüğü üzere Kâşifî, âyetteki “gayb” ifadesinin Hz. Allah, melekler, 
kıyâmet ve müteallakâtı yahut vahiy manasına geldiğini belirtmektedir. 
Ayrıca kaza ve kader anlamına geldiği şeklinde üçüncü bir görüşü de dile 
getirenlerin olduğunu eklemektedir. Oysa Ferruh Efendi, birinci ve üçün-
cü görüşü birleştirerek “gaybe yani Hak Teâlâ’ya, meleklere ve kıyâmete 
ve kaza ve kadere görmeksizin inanırlar” demekte ve ikinci görüşü ise 
tercümesine yansıtmamaktadır. Tercümenin Latin harflerine çevirisinde 
de aynen Ferrûh Efendi’nin ifadelerinin esas alındığı görülmektedir.99 Bu 
tercümenin Kâşifî’nin kastettiği anlam ile aynı olmadığı açıktır. Tefsirin 
Osmanlı Türkçesine yapılan diğer tercümelerde ise metin Kâşifî’nin ifa-
desini tam olarak yansıtacak şekilde birebir tercüme edilmiştir.100

4.3. Diğer Türkçe Tercümelerden Farkları

Ferruh Efendi’nin Tefsir-i Mevâkib adıyla Kâşifî’nin Mevâhib tefsirine 
yaptığı tercüme, her ne kadar tefsirin Osmanlı Türkçesine yapılmış ilk 
tercümesi olmasa da söz konusu tercümelerin tamamından yöntem ve 
muhteva olarak ayrılmaktadır. Onun tercümesini tefsirin diğer tercüme-
lerinden ayıran bariz farklarını birkaç madde de özetlemek mümkündür:

a) Öncelikle Ferruh Efendi, bu tercümesini özellikle ehl-i ilim olanlar 
için değil de sıradan olan insanlar için kaleme almıştır. O, tefsirlerin 
birçoğunun özellikle de Türkçe tercümelerin kelimesi kelimesine yapıl-
dığından bahisle bunun âyetin tamamını anlamayı zorlaştırdığına be-
lirtmektedir. Ferruh Efendi, önce âyetin tamamını yazıp sonra da altına 
toplu manasını vererek, hem Arapça bilmeyenler için anlamayı kolay-
laştırmak ve hem de tercümeyi okuyanların aynı zamanda Kur’an’ı da 
hatmetmelerini kolaylaştırmak istemiştir. Ferruh Efendi bu düşüncesini 
gerçekleştirmek üzere Kâşifî’nin Mevâhib-i ‘aliyye’sini uygun bularak söz 
konusu tefsiri tercüme etmiştir.101 Dolayısıyla İsmail Ferruh Efendi bu 
tercümeyi sıradan halk için yaptığından anlamayı kolaylaştırmak için 
kelime kelime değil de günümüzdeki meal-tefsir türü bir tarzda kaleme 

98 Ferruh Efendi, Terceme-i tefsîr-i mevâhibi’l-‘aliye, 5a; Ferruh Efendi, Tefsîr-i 
mevâkib (İstanbul: Fazilet Neşriyat, 2017), 2.

99 Süleyman Fâhir, Kur’ânı Kerim ve Meâli Mevâkib Tefsiri (İstanbul: Bütün Kita-
bevi, 1959), 1: 12.

100 Selânikî, Tercüme-i mevâhibü’l-‘aliyye, 1a; Ebü’l-Fazl Mehmed Efendi, el-Mevâ-
hibü’l-‘aliyye Tercümesi, 2a; Niğdevî, el-Mevâhibü’l-‘aliyye Tercümesi, 1b; Arpa, 
“Tâhiru’l-Mevlevî’nin Tefsîr-i Hüseynî Tercümesi”, 144.

101 Ferruh Efendi, Terceme-i tefsîr-i mevâhibi’l-‘aliye, 1b.
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almıştır. Aynı zamanda tefsirini yaptığı âyetin tamamını meâl-tefsirden 
önce yazarak, tefsiri okurken bir taraftan hatm-i şerif yapmak isteyenle-
re bir kolaylık sağlamıştır. Ferruh Efendi’nin tercümesinin aksine tefsirin 
diğer tercümelerinin âyetleri harfiyen tercüme ettiği ve hatim gibi bir 
inceliği düşünmediği söylenilebilir.

b) İsmail Ferruh Efendi tefsirini sıradan halk için yazdığından, asıl mak-
sadı olan avâmın anlamasını kolaylaştırmak için edebî lafızları kullan-
maktan kaçınmış ve tercümeyi muhtasar bir şekilde kaleme almıştır.102 
Ferruh Efendi’nin kullandığı dilin kendisinden yaklaşık 3-4 asır önce 
yapılmış olan Ali b. Veli es-Selânikî, Ebülfazl Mehmed Efendi ve Şeyh 
Ömer Adûlî Niğdevî tercümelerindeki dilden daha anlaşılır olması doğal 
olarak beklenilen bir durumdur. Ancak onun, kendisinden bir asır sonra 
yapılmış Tâhirülmevlevî’ye nispetle de daha anlaşılır bir dil kullanmış ol-
ması herhalde onun bu sahadaki başarısının bir delili olarak kabul edil-
melidir. Zaten halk tarafından çok geniş bir şekilde benimsenmiş olması 
onun dil ve uslûbündeki başarısını teyit etmektedir.

c) Ferruh Efendi, gerekli gördüğü yerde gerek âyetin meâline gerekse tef-
sir kısmına ilavelerde bulunmuştur. O, her ne kadar Mevâhib-i ‘aliyye’yi 
asıl kaynak olarak aldıysa da tercümesini özellikle Beyzâvî, Keşşâf, Hâ-
zin ve Tibyân tefsiri gibi birçok eserden yaptığı nakillerle zenginleştirme 
yoluna gitmiştir.103 Bu ilavelerin daha çok esbâb-ı nüzûl ve kıssalar gibi 
halkın rağbetinin fazla olduğu hususlarda olmasının onun tercümesine 
olan rağbeti de arttırdığı hususunda şüphe yoktur. Buna mukâbil, tes-
pit edebildiğimiz kadarıyla tefsirin diğer tercümelerinde tefsirin birebir 
tercüme yöntemi esas alınmış ve kesinlikle ilâve bir bilgi verilmemeye 
gayret gösterilmiştir.

d) Ferruh Efendi’nin tercümesi sadece yaptığı ilavelerle değil, Kâşifî’nin 
tefsirinde yapmış olduğu ihtisarlarla da diğer tercümelerden ayrılmakta-
dır. Yukarıda değindiğimiz üzere birebir tercümeyi esas alan diğer çevi-
riler, tefsirde çokça yer alan şiirler ve tasavvufî nükteler dahil Kâşifî’nin 
ifadelerini aynen tercüme yoluna giderken Ferruh Efendi –en azından 
bizim incelediğimiz bölümde- şiirleri hiç tercüme etmezken, Kâşifî’nin 
aktardığı bazı tefsir ve nükteleri de tercümesine yansıtmamıştır. Gerçi 
diğer tercümelerden bazıları da zaman zaman şiir gibi bölümleri tercü-
me etmemiş olsa da Ferruh Efendi muhtemelen sıradan halk için çok 
da gerekli olmadığını düşünerekten bu hususta daha titiz olduğu dikkat 

102 Ferruh Efendi, Terceme-i tefsîr-i mevâhibi’l-‘aliye, 1b.
103 Ferruh Efendi, Terceme-i tefsîr-i mevâhibi’l-‘aliye, 1b.
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çekmektedir. Ancak bununla birlikte İsmail Ferruh Efendi’nin Kâşifî’nin 
aktardığı bazı hoş nüktelerden sarf-ı nazar ederken104 İsrâiliyat türü kıs-
salara çokça yer verdiği de gözden ırak tutulmamalıdır.

Sonuç

İsmail Ferruh Efendi’nin tercümesinin bu kadar meşhur olmasının altın-
da yatan nedenlerden birisi şüphesiz onun âyetin anlamını kelime keli-
me vermek yerine toplu mealini vermesidir. Onun dilindeki sadelik de 
tefsirinin geniş halk tabanına yayılmasındaki etkilerden birisidir. Elbette 
bu tercümenin, Nakşibendî ekole mensup bir mutasavvıfın kaleminden 
çıkmış bir tefsirin tercümesi olması da oldukça önemlidir. İsmail Ferruh 
Efendi gerek yaptığı ihtisarlar gerekse ilavelerle tercümesini yer yer Kâ-
şifî’nin tefsirinden farklılaştırmıştır. Fakat tefsirin diğer tercümelerinin 
ise ihtisar yaptıkları az da olsa vaki iken, Kâşifî’nin metnine ilave yaptık-
ları görülmemektedir. Son olarak şunu belirtmeliyiz ki Mevâkib tefsiri-
nin de aslı olan sadece Osmanlı da üzerine beş tane tercüme çalışması 
yapılmış Mevâhib-i ‘aliyye’nin doktora düzeyinde bir akademik çalışmayı 
hak ettiği aşikardır. Dolayısıyla bu yapıldıktan sonra onun üzerine ya-
pılmış gerek Osmanlı Türkçesine yapılan tercümelerini gerekse diğer 
dillere yapılan tercümelerini daha sağlıklı bir zeminde değerlendirmek 
mümkün olacaktır.

104 Ferruh Efendi’nin Kâşifî’nin Bakara 2/269. âyetin tefsirinde Ebü’l-Leys Semer-
kandî’den aktardığı nükteye yer vermemesi ile Bakara 2/59. âyetin tefsirinde 
Tibyân tefsirinden yaptığı alıntı buna örnek olarak verilebilir. 



Sahn-ı Semân’dan Darülfünûn’a     263

KAYNAKÇA

Abay, Muhammet. “Osmanlı Döneminde Yazılan Tefsir ile İlgili Eserler 
Bibliyografyası”. Divan İlmî Araştırmalar 6 (1999): 249-303.

Arpa, Recep. “Tâhiru’l-Mevlevî’nin Tefsîr-i Hüseynî Tercümesi’nden Bir 
Numûne”. Usûl İslam Araştırmaları 21 (Haziran 2014): 129-146.

Bilmen, Ömer Nasuhi. Büyük Tefsir Tarihi Tabakatü’l-Müfessirin. 2 cilt. 
İstanbul: Ravza Yayınları, 2008.

Birışık, Abdülhamit. “Osmanlıca Tefsir Tercümeleri ve Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin 
Mevâhib-i Aliyye’si”. İslâmî Araştırmalar Dergisi 17/1 (2004), 53-68.  

Boltabayev, Saidbek. “Tasavvufî Şahsiyet Olarak Hüseyin Vâiz Kâşifî”. 
Buhara’dan Konya’ya İrfan Mirası ve XIII. Yy. Medeniyet Merkezi Konya. 
ed. Dilaver Gürer ve Murat Şimşek.  Konya: Konya B. Belediyesi Kültür 
Yayınları, 204-212.

Bursalı, Mehmed Tahir Efendi. Osmanlı Müellifleri. nşr. A. Fikri Yavuz ve 
İsmail Özen. 3 cilt. İstanbul: Meral Yayınevi, ty.

Çelebi, Kâtib. Keşfü’z-zunûn an esâmi’l-kütüb ve’l-fünûn. 6 cilt. Bağdat: 
Mektebetü’l-müsennâ, 1941.

Ebülfazl Mehmed Efendi. el-Mevâhibü’l-‘aliyye Tercümesi. Türkçe Yazmalar, 
1195: 1b. İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi.

Emîn, Seyyid Muhsin. A‘yânü’ş-Şî‘a, thk. Hasan el-Emîn. 12 cilt. Beyrut: Dâru’t-
taâruf li’l-matbûât, 1403/1983.

Fâhir, Süleyman. Kur’ânı Kerim ve Meâli Mevâkib Tefsiri. 2 cilt. İstanbul: Bütün 
Kitabevi, 1959.

Gurâbzâde, Ahmed Efendi. Zübedü âsâri’l-mevâhib ve’l-envâr. Nşr. Mehmet 
Akif Alpaydın. 2 cilt. İstanbul: Türkiye YEK Başkanlığı Yayınları, 2016.

Güngör, Zülfikar. “Beyânü’l-Hak’dan: Mevlâna Hüseyin Vâiz ve Tefsir-i 
Hüseynî: Tâhiru’l-Mevlevî”, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi 
3/9 (2002): 363-368.

İhsanoğlu, Ekmeleddin. “19. Asrın Başlarında –Tanzimat Öncesi-Kültür 
ve Eğitim Hayatı ve Beşiktaş Cemiyet-i İlmiyesi Olarak Bilinen Ulema 
Grubunun Buradaki Yeri”, Osmanlı İlmî ve Meslekî Cemietleri: 1. Milli 
Türk Bilim Tarihi Sempozyumu (İstanbul, 3-5 Nisan 1987). Ed. Ekmeleddin 
İhsanoğlu. İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1987.

İsfahânî, Abdullah Efendi. Riyâdü’l-ulemâ ve hıyâdu’l-fudalâ. thk. Ahmed el-
Hüseynî. 6 cilt. Kum: Menşûrâtü Mektebeti Âyetullah el-Uzmâ el-Mar‘aşî, 
1403.

İsmail Ferruh Efendi. Terceme-i tefsîr-i mevâhibi’l-‘aliye. Gümüşhacıköy, 157: 
1a-341b. Amasya Yazma Eser Kütüphanesi.

İsmail Ferruh Efendi. Tefsîru’l-mevâkib Tercümetü’l-mevâhib. İstanbul: 
Matbaa-i Âmire, 1282/1865.

Kahraman, Alim. “Tâhirülmevlevî”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 
39:407-409. İstanbul: TDV Yayınları, 2010.

Karaismailoğlu, Adnan. “Hüseyin Vâiz-i Kâşifî”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi. 19:16-18.  İstanbul: TDV Yayınları, 1999.

Kâşifî,  Hüseyin b. Ali. Cevâhiru’t-tefsir. nşr. Cevâd Abbâsî. Tahran: Merkez-i 
Pejûheşî mîrâs-ı mektûb, 1379.



264     Sahn-ı Semân’dan Darülfünûn’a

Kâşifî,  Hüseyin b. Ali. Mevâhib-i ‘aliyye, Darü’l-Mesnevî, 47: 1a-288b. 
Süleymaniye Kütüphanesi.

Kâşifî,  Hüseyin b. Ali. Tefsîr-i Hüseynî (Mevâhib-i ‘aliyye). nşr. Ahmed b. 
Abdürrahîm Şâh Veliyyullah. İran: Kitâbfurûşî Nûr, ty.

Kâşifî,  Hüseyin b. Ali. Ravzatü’ş-şühedâ.  thk. Muhammed Şuâ‘ Fâhir. b.y: 
Mektebetü’l-Haydariyye, t.y.

Kâtip Çelebi. Keşfü’z-zunûn. nşr. M. Ş. Yaltkaya-K. R. Bilge. 5 cilt. İstanbul: 
1941.

Kummî, Abbâs. el-Künâ ve’l-elkâb. 3 cilt. Tahran: Menşûrât-i Mektebeti’s-Sadr, 
t.y.

Kut, Günay.“Ahmed-i Dâî”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 2: 56-58. 
İstanbul: TDV Yayınları, 1989.

Niğdevî, Şeyh Ömer Adûlî. el-Mevâhibü’l-‘aliyye Tercümesi. Pertev Paşa, 22: 
1a-341a. Süleymaniye Kütüphanesi.

Özcan, Abdülkadir. “Ebülfazl Mehmed Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi, 10: 356-57. İstanbul: TDV Yayınları, 1994.

Özçelik, Kenan. “Âşık Çelebi Terceme-i Ravzatü’ş-Şühedâ  (İnceleme-Metin)”. 
Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, 2015.

Sands, Kristin Zahra. “On the Popularity of Husayn Va‘iz-i Kashifi’s Mavahib-i 
‘aliyya: A Persian Commentary on the Qur’an”. Iranian Studies 36/4 
(December 2003): 469-483.

Selânikî, Ali b. Veli. Tercümetü Tefsiri’l-Mevâhibi’l-Aliyye. 2 cilt. Hacı Mahmud 
Efendi, 70: 1b-230b Süleymaniye Kütüphanesi.

Semerkandî, Ebü’l-Leys Nasr b. Muhammed. Tefsîru’s-Semerkandî. nşr. Ali 
Muhammed Mu‘avvız-Âdil Ahmed Abdü’l-mevcûd. 3 cilt. Beyrut: Daru’l-
kütübi’l-İlmiyye, 1413/1993.

Subtelny, Maria E. “Husayn Va‘iz-i Kashifi: Polymath, Popularizer, and 
Preserver”, Iranian Studies, Taylor & Francis, 36 (4): 463–467. 

Subtelny, Maria E. “Kāšefi, Kamāl-al-din Hosayn Wā‘ez”, Encyclopaedia 
Iranica, 2011.



Sahn-ı Semân’dan Darülfünûn’a     265

ÖZET
Vâiz-i Kâşifî (ö. 910/1505)’nin Mevâhib-i aliyye (Tefsîr-i Hüseynî) 
isimli Farsça Kur’an tefsiri, en çok tercüme edilen tefsirlerden bir 
tanesidir. Bu çalışmada, 19. yüzyıl Osmanlı ulemâsından İsmâil 
Ferruh Efendi (ö. 1256/1840)’nin Kâşifî’nin Mevâhib-i aliyye tefsi-
rine Tefsîr-i mevâkib ismiyle Türkçeye yapmış olduğu tercümesi 
-Fâtiha ve Bakara sûreleri özelinde- incelenmektedir. Öncelikle 
Vâiz-i Kâşifî ve onun söz konusu tefsirinin Osmanlı Türkçesine 
yapılan tercümeleri hakkında bilgi verilmektedir. Ardından Fer-
ruh Efendi’nin tercümesi, tefsirin Farsça orijinal metni ile karşı-
laştırılmakta ve mütercimin asıl metne ne ölçüde sadık kaldığı 
irdelenmektedir. Ayrıca, Mevâhib-i aliyye, kendisinden önce üç 
defa Osmanlı Türkçesine tercüme edildiği halde, Ferruh Efen-
di’nin eseri dördüncü kez tercüme etmesinin arkasındaki moti-
vasyona ve söz konusu tercümenin önceki tercümelerden farkı-
nın  ne olduğu sorularına da cevap aranmaktadır. Sonuç olarak, 
İsmail Ferruh Efendi, tercümeyi hazırlamasındaki temel maksa-
dı olan “sıradan halkın Kur’ân’ı anlaması” hedefine uygun olarak 
farklı tefsirlerden birçok ilave bilgiyi eserine alırken, birçok yerde 
ise Kâşifî’nin ifadelerini tercüme etmeden geçmektedir. Ferruh 
Efendi’nin aksine, tefsirin Osmanlı Türkçesi’ne yapılan diğer dört 
çevirisinde büyük oranda metne sâdık kalındığı ve kelimesi keli-
mesine tercüme metodunun benimsendiği belirtilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Mevâhib, Kâşifî, Mevâkib, Ferruh 
Efendi.
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Translation Of A Tafsir Classic From Persian to Turkish 
In The 19Th Century: İsmail Ferruh Efendi’s Work 
Named Tefsîr-i Mevâkib

ABSTRACT
 Vâiz-i Kâşifî (d. 910/1505)’s Persian tafsir of the Qur’an named 
Mevâhib-i aliyye (Tefsîr-i Hüseynî) is one of the tafsirs which are 
most translated to other languages. In this study, the translati-
on of Mevâhib-i aliyye tafsir made by İsmâil Ferruh Efendi (d. 
1256/1840) from the 19th century Ottoman ulama to the Turkish 
language under the name of Tafsîr-i mevâkib is examined in terms 
of the suras of Fatih and Bakara. First of all, information is given 
about Vâiz-i Kâşifî and his translations of the aforementioned 
tafsir to Ottoman Turkish. Then, the translation made by Ferruh 
Efendi is compared to the original text of Tafsir and the extent 
to which the translator has adhered to the original text is exami-
ned. In addition, answers are sought for the questions “what is 
the motivation behind Ferruh Efendi’s translation of the work for 
the fourth time although Mevâhib-i aliyye had been translated 
into Ottoman Turkish three times before him?” and what is the 
difference of the aforementioned translation from the previous 
translations?” As a result, while İsmail Ferruh Efendi used a lot 
of additional information from different tafsirs in his work in ac-
cordance with his goal of  “ordinary people’s understanding the 
Qur’an”, which is his main purpose in preparing the translation, 
he did not translate many expressions of Kâşifî. It should be no-
ted that unlike Ferruh Efendi, the other four translations of tafsir 
to Ottoman Turkish has largely adhered to the text and adopted 
the word-for-word translation method.

Key Words: Tafsir, Mevâhib, Kâşifî, Mevâkib, Ferruh Efendi.
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19. yy’ın Sosyal ve Siyasal Tartışmaları 
Bağlamında Hadis Derlemelerini Yeniden 
Okumak

Nilüfer Kalkan Yorulmaz
Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı

Giriş1

Osmanlı devletinin 19. asrını “19. yüzyıl bütün Osmanlı camiasının en 
hareketli, en sancılı, yorucu, uzun bir asrıdır; geleceği hazırlayan en 
önemli olaylar ve kurumlar bu asrın tarihini oluşturur”2 diye tanımlayan 
İlber Ortaylı’nın da ifade ettiği gibi 19. yy.’da siyasal ve sosyal alanda radi-
kal değişiklikler meydana gelmiştir. Özellikle siyasi açıdan yüzyıllar bo-
yunca gücü elinde bulunduran Osmanlı Devleti’nin bu gücü kaybetmesi 
ve gerilemesi ile birlikte yeni arayışlara girmesi beraberinde hem siyasal 
hem de sosyal birtakım sonuçları getirmiştir. Doğal olarak yüzyıllarca 
uygulanmış olan yöntem ve adetlerin değişime uğraması hem devlet 
hem da halk tarafından sorgusuz sualsiz bir şekilde kabul edilmemiştir. 
Bu durum da toplum içerisinde birtakım ihtilafların baş göstermesine 
sebep olmuştur.  Zira 19. yy. Osmanlı’sında hem siyasi anlamdaki geri-
lemenin hem de sosyal ve askeri hayattaki modernleşmenin sonucunda 
kılık kıyafet değişimleri, padişahın otoritesinin sorgulanması, meşruti-
yet ve hilafet tartışmaları gibi pek çok konu gündeme gelmiştir. Özel-
likle dönemin iki önemli padişahından biri olan II. Mahmut dönemin-
de (1808-1839) yeniçeri ocağının kaldırılması, kıyafet nizamnamesinin 
yayınlanması ve Sultan’a itaat tartışmalarının başlaması gibi değişimler 
yaşanırken; dönemin diğer önemli padişahı II. Abdülhamit döneminde 
(1876-1909) tartışmaların özellikle meşrutiyet, hilafet ve sultana itaat ko-
nuları üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir.

1 Bu makale 20-21 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen Sahn-ı Seman’dan 
Darulfünun’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası: Alimler, Müesseseler ve Fikri 
Eserler, 19. Yüzyıl Sempozyumunda tarafımızca sunulan “19. yy’ın Sosyal ve 
Siyasal tartışmaları bağlamında Hadis Derlemelerini Yeniden Okumak” adlı 
tebliğin içeriği geliştirilerek ve kısmen değiştirilerek üretilmiş ̧ halidir.

2 İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul: Alkım Yayınları, 2006, 32.
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Yukarıda zikredilen konularda yaşanan değişimler tarih, siyaset, sosyo-
loji, edebiyat gibi pek çok alanda kendine yer bulmuş ve bu olaylar çeşitli 
ilimlerin disiplinleri tarafından tartışılmıştır. Diğer taraftan İslami ilim-
ler alanında telif edilen eserlerde de Osmanlı’nın zikredilen döneminde 
yaşanan olayların izlerini görmek mümkündür. Özellikle hadis, fıkıh, 
tasavvuf gibi konularda kendine yer bulan tartışmalar hem yaşanan de-
ğişimlerin dini boyutunu ortaya koymaya çalışmakta hem de toplumun 
değişimler karşısındaki tepkisini ve kabulünü yönlendirmede önemli rol 
oynamaktadır. Bu ilimler arasında hadis ilmi ise kaynağı doğrudan Hz. 
Peygamber olması hasebiyle ayrıca önem arz etmektedir. Zira Hz. Pey-
gamber’in otoritesine dayandırılan bir bilgi, yaşanan değişimlerin dini 
anlamdaki meşruiyetini ortaya koymada temel olarak alınabilecek ve 
böylece konuyla ilgili tartışmalara dini açıdan bir yön verme imkânı elde 
edilecektir. Dolayısıyla daha önceki dönemlerde de örnekleri görüldüğü 
gibi Hz. Peygamber’den yapılan nakillerden oluşan derleme türü eser-
lerle3 farklı muhteva ve yöntemlerle karşılaşılmaktadır. Nitekim belli ko-
nulara, bölgelere göre ayrılabildikleri gibi içindeki hadis sayısı (40 hadis, 
1001 hadis vb.) ve türü (kudsî vb.) açısından da birtakım kategorilere ay-
rılmışlardır. Bu çalışmada da özellikle konulara göre ayrılmış ve 40 hadis 
türünde verilen eserler ele alınacaktır. Zikredilen türdeki çalışmaların 
tespiti ve okunmasında ise üç ana referans kaynağımız vardır. Birincisi 
müelliflerin hadisleri seçerken yapmış oldukları tercihler, ikincisi hadis 
tercümeleri ve üçüncüsü ise yapmış oldukları tercihlere getirdikleri yo-
rumlardır. Özellikle bu üç husus göz önünde alındığında bu çalışmada 
incelenecek olan derleme türündeki hadis eserlerinin dönemin sosyal ve 
siyasi tartışmalarından bigâne kalmadıkları görülmektedir. 

Bu bağlamda çalışmamızın temel tezi, hadis derlemelerinde yapılan seç-

3 Hz. Peygamber’den nakledilen “Ümmetim için dini konularda kırk hadis ezber-
leyeni Allah kıyamet gününde fakihler ve alimler arasında haşreder” zayıf hadi-
sinden hareketle başlanan bir tür olan Kırk Hadis Edebiyatında ilk eser Abdullah 
b. Mübârek tarafından verilmiştir. Ardından ise bu tür, hicri beşinci asırdan sonra 
yaygınlaşmaya başlamıştır. Konunun en meşhur eseri ise Nevevî (ö. 676/1277) Er-
ba‘ûn isimli eseridir. Bu türdeki eserler çok farklı konularda olabildiği gibi farklı 
sayıda hadise muhtevi bir özellik taşımaktadır. (İsmail Lütfi Çakan, Hadis Ede-
biyatı, İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları, 1985, 114-115.) Konuyla ilgili bir 
eser telif eden Abdülkadir Karahan ise kırk hadis eserlerini bir tasnife sokmakta 
ve türleri hakkında bilgi vermektedir. Buna göre özellikle mensur ve manzum 
olanların dışında, muhtevasına göre yalnız hadis metinlerini içerenler, kısa açık-
lamalar ve tercüme izahlar barındıran hadis metinleri türündeki çalışmalar bu 
makalede ele alınmıştır. Bunun yanında Abdülkadir Karahan bu türdeki eserlerin 
Kur’ân’ın faziletleri, İslam’ın Şartları, Hz. Muhammed ve ashâbı, tasavvuf ve tari-
kat, dünyevi işler, ilim ve alim, siyaset ve hukuk, cihat, toplumsal ve ahlaki hayat, 
bir kavim, bir bölge veya bir şehrin fazileti, tıp ve sair konularla ilgili olabileceğini 
belirtmektedir. (Abdülkadir Karahan, İslam-Türk Edebiyatında Kırk Hadis, Ankara: 
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1991, 20-39.)
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kilerin, tercümelerin ve yorumların 19. yy. sosyal ve siyasal tartışmala-
rı bağlamında bir tarafı temsil ettiğini göstermektir. Böylece müellifler 
değişimlerle ilgili kendi duruşlarını hadislerle meşru bir zemine otur-
tulmaya çalışmakta ve böylece görüşlerine bir otorite kazandırmak iste-
mektedir. Ayrıca halk arasında yaşanan ihtilafların çözümüne de dini bir 
boyut kazandırılmaya çalışılmaktadır. Ancak tüm derleme çalışmaları-
nın böyle bir amaç doğrultusunda yapıldığını söylemek çok isabetli bir 
yaklaşım olmayacağı gibi bu türde telif edilen tüm risaleleri bir makale 
kapsamında zikretmek de mümkün değildir. Dolayısıyla çalışmamızda 
iddiamızı yansıttığını düşündüğümüz ve 19. yy.’ın farklı dönem ve olayla-
rını ele alan bazı risaleler ele alınacaktır. Bu yapılırken ise Abdulvehhâb 
Yasincizâde’nin (ö. 1249/1833) Hülasatü’l-Burhan f î İtaati ‘s-Sultan, İbra-
him Sıdki İşkodravî’nin (ö. 1250/1834) Risâle fi Hakki’l-Libâs, Mahmud 
el-Hamza’nın (ö.1304/1887) el-Burhân ‘alâ bekā’i mülki Benî ‘Osmân ilâ 
âhıri’zamân, Bereketzâde İsmail Hakkı’nın (ö. 1336/1918) Bekâ-i Saltanâti 
Osmaniye, Mustafa Takî Efendi’nin (ö. 1343/1925) Kırk Hadis’i gibi eserler 
üzerinde durulacaktır. Bu eserlerin mukaddimelerinde müelliflerin ese-
ri yazış sebepleri, eserlerine aldıkları hadislerin sosyal ve siyasi hayatta 
hangi problemin çözümüne işaret ettiği ve yaptıkları tercüme ve yorum-
ların analiz edilmesi çalışmanın temel yöntemidir. 

1. Yasincizâde’nin Hulâsatu’l-Burhan fi İtaati’s-Sultan’ı

Yasincizâde Abdulvehhâb Efendi’nin4 Hulâsatu’l-Burhân fi İtaa-
ti’s-Sultân isimli risalesi 1831 yılında Sultan II. Mahmut’un isteği üzerine 
neşredilmiştir.5 25 hadisten oluşan risalede muteber hadis kitaplarında-
ki Sultan’a itaat ile ilgili konulardan seçilen sahih âsâr ve râcih ekvâlin 
yer aldığı müellif tarafından belirtilmiştir.6 Eserde yer alan 25 hadisin 

4 Yâsînîzâde Abdulvehhâb b. es-Seyyid Osman er-Rûmî el-Fakih el-Hanefî Şey-
hülislam olup 1179 yılında doğmuş 1249/1833 yılında vefat etmiştir ve Topka-
pı’ya defnedilmiştir. Ayasofya Camii Şerif’inde Yâsîn Han olan Mustafa Efen-
di’nin oğlu olduğundan Yasincizâde lakabını almıştır. (Bursalı Mehmed Tahir, 
Osmanlı Müellifleri, İstanbul: Meral Yayınevi, ty, 1/467-468; Bağdatlı İsmail 
Paşa, Hediyyetü’l-‘ârifîn, Esmâ’ü’l-müellifîn ve Asârü’l-musannifîn, İstanbul: 
Milli Eğitim Bakanlığı, 1951, 1/643; Mehmet İpşirli, “Abdülvehhâb Efendi, Ya-
sincizâde”, İstanbul: Diyanet İslam Ansiklopedisi, 1988, 1/285-286.)

5 Yasincizâde, Hulâsatu’l-Burhân fi İtaati’s-Sultan, Süleymani Kütüphanesi, 
Esad Efendi, 1842, s.8. Müellifin bu risalesi daha önce bir makale olarak neş-
redilmiştir. Bkz. Abdullah Taha İmamoğlu, Veli Karataş, “İrâde-i Seniyyeyi Ha-
dislerle Desteklemek: II. Mahmud Dönemi Şeyhülislamlarından Yasincizâde 
Abdülvehhâb Efendi ve Hulâsatu’l-Burhan fî İtaati’s-Sultan Adlı Risalesi”, 
Artuklu Akademi: Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 
2016, III/1, s. 21-54. Tufan Buzpınar’da risaleyle ilgili bir değerlendirme yap-
maktadır. (Tufan Buzpınar, Hilafet ve Saltanat II. Abdülhamit Döneminde Ha-
lifelik ve Araplar, İstanbul: Alfa Yayınları, 2016, s. 135-141.

6 Yasincizâde, Hulasâtu’l-Burhân, s. 8.
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senedleri zikredilmemiş olup sadece sahabi ravilerine yer verilmiştir. 
Müellifin de ifade ettiği üzere eserde hadislerle ilgili yapılan seçkiler, sul-
tana itaat etmenin gerekliliğinin hadisler vasıtasıyla ortaya konulmasını 
hedeflemektedir. Bu bağlamda müellifin yapmış olduğu tercihler döne-
min de sultana itaat hususundaki tartışmalarını yansıtmaktadır. Nite-
kim müellif eserde hadisleri zikretmeden önce zamanında avâm-ı nâsın 
bu konuda hevalarına uyduğunu, lehlerine ve aleyhlerine olan şeyleri 
bilmediklerini ve halifenin hukukunu akletmediklerini belirtmektedir.7 
Müellifin bu sözü aslında eseri telif amacını ortaya koyması açısından 
önemlidir. Zira kendisi insanlardan bazılarının sultana itaat hususun-
da muhalif davrandığını ve bu sebeple risalesini kaleme aldığını zımnen 
söylemektedir. 

Halkın sultana itaat hususunda muhalif davranmasının sebepleri araş-
tırıldığında ise öncelikle dönemin padişahı olan II. Mahmud özellikle 
Mısır Meselesi ve yapmış olduğu ıslahatlar açısından 19. yy’ın en önemli 
padişahlarından olduğu söylenmelidir. Özellikle Mısır meselesinde Ka-
valalı ile girdiği mücadele ve Kavalalı’nın giderek Anadolu’ya yayılmaya 
başlaması8 ve husûsen Vahhâbi hareketini bastırması9 aslında Osman-
lı tahtına oturma hedefinde olduğu tartışmasını gündeme getirmiştir.10 
Ancak bunu her fırsatta red eden Kavalalı’nın bağımsız bir Mısır haya-
linde olduğu da kabul edilmelidir.11 Osmanlı Devleti’ne karşı isyan eden 
bir kişinin bu derece ilerlemesi ve Sırp12 ve Yunan İsyanları13 ile de Os-
manlı’nın giderek güç kaybediyor olması da dönemin padişahının oto-
ritesinin sorgulanmaya başlamasını beraberinde getirmiştir.14 Bununla 
birlikte II. Mahmud’un yeniçeri ocağını kaldırması15 ile başlayan ve daha 
sonra ordu, idare, maliye, edebiyat, mimari, günlük hayata yansıyan ra-
dikal değişimler de halkın tepkisini çekmiş durumdadır.16

7 Yasincizâde, Hulâsatu’l-Burhân, s. 7.
8 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, ty, s. 

129; Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, s. 53-54.
9 Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, s. 53
10 Karal, Osmanlı Tarihi, s. 130.
11 Karal, Osmanlı Tarihi, s. 130.
12 Karal, Osmanlı Tarihi, s. 102-107.
13 Karal, Osmanlı Tarihi, s. 107-124.
14 Nitekim bu dönemde İstanbul’un fethi hadisiyle ilgili risaleler telif edilmeye 

başlanmış ve bir bakıma Osmanlı’nın tarihteki en büyük zaferi vurgulanarak 
aslında gücün tek sahibi olduğu gerek siyasi gerekse sosyal bakımdan irde-
lenmiştir. Ancak bu türdeki çalışmalar tek hadis üzerine yapılan yorumları 
içerdiğinden bu çalışmada ele alınmamıştır. (Esad Efendi, Feth-i Kostantiniye, 
Muhib Matbaası, 1285; Necdet Yılmaz, Değeri ve Tesiri Açısından Fetih Hadisi 
ve Feth-i Kostantiniye, İstanbul: Dâru’l-hadis, 2002.)

15 Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, s. 35-36.
16 Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, s. 43.
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Burada ele aldığımız Yasincizâde’nin de yer verdiği hadisleri nasıl belirle-
diğini kendisinin bizzat açıklaması bu seçkinin toplum içerisinde ortaya 
çıkan tartışmalar bağlamında yapıldığını kesin bir şekilde göstermekte-
dir. Bunun yanında kendisinin yaptığı tercihler kadar burada değinilme-
si gereken bir diğer husus ise yer verdiği hadislere yaptığı tercümelerdir. 
Zira bu tercümeler onun hadisle ilgili yorumunu ortaya koyması ve ha-
disleri sultana itaat etmenin gerekliliği bakımından nasıl anladığını ve 
anlatmak istediğini göstermesi açısından önemlidir. 

ْلَطاُن ِظلُّ اهللِ ِفي اأْلَْرِض، َفَمْن أَْكَرَمُه أَْكَرَمُه اهللُ، َوَمْن أََهاَنُه أََهاَنُه اهللُ“  rivayetini herhangi 17”السُّ
bir ravi ismi zikretmeden veren Yasincizâde hadisin tercümesinde “Pa-
dişah-ı İslam yeryüzünde hakkın gölgesi yani halifesidir. Hak Teâlâ ona 
itaat edene rahmet ve ihanet edene ihanet ve ukûbet eder” ifadelerine 
yer vermektedir.18 Müellif burada padişah-ı İslam tabiriyle pek tabi İs-
lam dünyasının hilafet merkezi olan Osmanlı Padişah’ını kastetmekte-
dir. Bu bağlamda padişaha ihanette bulunmasının Allah’a ihanet etmek 
anlamında olacağına dair rivayeti ele alarak aslında halkını bu konuda 
uyarmaktadır. 

Yine eserine seçmiş olduğu bir başka hadiste ise “َواَل ِتُكْم  أَِئمَّ ِبَطاَعِة  ُكوا   َتَمسَّ
 تَُخاِلُفوُهْم َفِإنَّ َطاَعَتُهْم َطاَعُة اهللِ، َوِإنَّ َمْعِصيَتُهْم َمْعِصَيُة اهلِل، َفِإنَّ اهلَل َبَعَثِني أَْدُعو ِإَلى َسِبيِلِه ِباْلِحْكَمِة
 .buyurulmaktadır. Amîr b 19 ”َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة، َفَمْن َخَلَفِني ِفي َذِلَك َفُهَو ِمنِّي َوأََنا ِمْنُه
Müshir tarafından Rasulullah’tan rivayet edilen bu hadisin tercümesinde 
ise Yasincizâde “Padişahlarınızın itaatine temessuk edip onların emrine 
muhalefet etmek zira onlara itaat, vacibu’l-vucûb’a itaat ve onlara isyan, 
Hak celle ve alâ hazretlerine isyandır. Allah Teâla Nebî Peygamber bahs 
eyledi sizi hikmet ve mev‘iza-i hasene ile tarîk-i Hakka davet ederim”20 
ifadeleri yer almaktadır. Yine bu rivayette de Yasincizâde “ِتُكم -ifadesi ”اِئمَّ
ni padişah olarak tercüme etmektedir. Zira hadisin devamında yer alan 
onlara itaat Allah’a itaattir cümlesindeki onlar kelimesini padişah ola-
rak zikretmekte ve bu konuda insanları uyarmaktadır. Eserden hareketle 
benzer örnekler çoğaltılabilir niteliktedir. Ancak meramımızı anlattığını 
düşündüğümüzden bu kısımda bu kadarıyla iktifa edeceğiz. 

17 Beyhaki, Şuabu’l-imân, Hindistan: Mektebetu’r-rüşd, 2003, IX, 478; Süne-
nu’l-Kübra, Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 2003, VIII, 281; Yasincizâde, Hulâ-
satu’l-Burhan,8.

18 Yasincizâde, Hulâsatu’l-Burhân, s. 22-23.
19 Taberâni, el-Mu‘cemu’l-Kebîr, Kahire: Mektebetu İbn Teymiyye, 1994, XXII, 374. 

Ancak Taberâni’nin zikretmiş olduğu isnadın sahabi ravisi Yasincizâde’nin zik-
retmiş olduğu sahabi ravisinden farklıdır. Yasincizâde’nin rivayeti nakletmiş 
olduğu Amir b. Mushir el-Hemedâni tarikine ise kaynaklarda ulaşılamamıştır. 
Yasincizâde, Hulâsatu’l-Burhan, s. 8-9.

20 Yasincizâde, Hulâsatu’l-Burhân, s. 23.
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Yasincizâde tüm bu rivayetleri zikrettikten sonra hadislerden genel bir 
hüküm çıkarmaktadır. Buna göre o, bu hadislerin sultana itaatin vacib 
olduğunu gösterdiğini belirtmektedir.21 Tarihçe kısmında da belirttiği-
miz üzere özellikle Mısır meselesi üzerinden başlayan sultanın otoritesi-
nin sorgulanması hususu Yasincizâde’nin de eserinin girişinde zikrettiği 
üzere toplumda bazı ihtilafların çıkmasına sebep olmuştur. Müellifin  
telif etmiş olduğu bu eser, seçmiş olduğu hadisler ve özellikle yapmış 
olduğu tercümeler aracılığıyla toplumun bu konudaki problemlerinin 
dini bir temel olan hadislere dayandırmakta ve böylece insanlara bir yol 
haritası çizmeye çalışmaktadır. 

2. İşkodrâvi’nin Risâle fî Hakki Libâs’ı

İbrahim Sıdki İşkodravi’nin22 (ö. 1250/1834) Risâle fi Hakki’l-Libâs23 isimli 
eseri, II. Mahmut dönemi olaylarının en önemlileri arasında olan Kıyafet 
Nizamnamesi’nin hemen akabinde Türkçe olarak 1830 yılında tamam-
lanmıştır.24 İşkodrâvi’nin Hz. Peygamber’in ve sahabenin kıyafetlerine 
dair bilgi sunan yaklaşık olarak 80 hadis rivayetini derlediği bu eserinde 
seçmiş olduğu hadisler kadar hadislere getirdiği yorumlar da önem arz 
etmektedir.

Nitekim II. Mahmut dönemindeki Kıyafet Nizamnamesi askerden sivile 
erkeklerin kıyafetinde radikal değişimleri beraberinde getirmiştir. Panto-
lon, setre, fes, pelerin gibi kıyafetlerin bu dönemde erkek giyiminde ön 
plana çıktığı görülmektedir.  Bununla beraber kadınlar da günlük hayatla-
rında eskiye nazaran daha dar ve renkli kıyafetler ile toplum içinde bulun-
maya başlamıştır. Zira Niyazi Berkes’in aktardığına göre 1831 yılında İstan-
bul’a gelen Amerikalı DeKay kıyafet hususunda şunları kaydetmektedir:

“Bugünkü Türk askerinin kıyafeti, son on yıl içinde meydana gelen genel 
değişimin bir parçasıdır. Pitoresktik açısından bir şeyler kaybedilmiş ol-
masına karşılık, askeri görevde etkenlik açısından çok şey kazanılmıştır. 
Eski bol yemeniler yerine asker şimdi deri bağlarla sıkı bağlanmış kun-
durular giyiyor. Erlerin hareketlerini köstekleyen o kocaman çakşırların 
yerini şimdi yün pantolon almıştır. Bunlar yine de biraz bol olmakla be-

21 Yasincizâde, Hulâsatu’l-Burhân, s. 12.
22 İbrahim Sıdki İşkodrâvî 1834 yılında vefat etmiştir. Takva sahibi bir zat olarak 

tanımlanmakta ve Üsküdar Şemsi Paşa Medresesinde ilmi hayatını geçirmiş-
tir. İçerisinde Hadis Usulüne dair bir risalenin de bulunduğu 15 risalesi Beşik-
taş Yahya Efendi ve Yedikule Küçük Efendi Kütüphanesinde yer almaktadır. 
(Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, 1/362.)  

23 İbrahim Sıdki İşkodrâvi, Risâle fi Hakki’l-Libâs, Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı 
Mahmud Efendi Koleksiyonu, 590/1, v. 82a-99b.

24 İşkodrâvi, Risâle fi Hakki’l-Libâs, 99b.
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raber, savaşta hücüm ya da çekilme hareketinde askerin süratini engel-
leyecek bollukta değildir. Göz kamaştırıcı, havalanan cüppe, binişlerin 
yerini şık, vucüda oturan mavi renkli ceketler almıştır. Bunlar önden 
düğmelidir; bacak hareketlerine engel olmuyorlar. Biçim ve renk açı-
sından sonsuz çeşitlilik gösteren, fakat bazen partal, çok kez de kirli ve 
insana yürüyen bir mantar izlenimi veren sarık bir daha gelmemek üzere 
kalkmıştır. Onun yerine asker kırmızı renkli, başa iyi oturan, arkasında 
zarif bir püskül sarkan bir fes giyiyor. Bu başlık ve pantolonların bolluğu 
bir kenara bırakılırsa bugün Türk askeri Avrupa uluslarının askerlerin-
den ancak güçlükle ayırü edilebilir.”25

Kıyafet konusundaki değişimleri bu ifadeler gözler önüne sermektedir. 
Nitekim Şerif Mardin’de bu dönemde “Giyim, ev eşyası, paranın kulla-
nılışı, evlerin stili, insanlar arası ilişkiler Avrupai olmuştu” yorumunu 
yapmaktadır.26

Tüm bu değişikliklerle birlikte kadim olan kültür ve yeni yerleşmeye ça-
lışan düzen arasında bocalayan halk, meselenin dini dayanakları husu-
sunda bazı ihtilaflar yaşamıştır. Değişen kıyafetlerin İslam dinine uygun 
olup olmadığı sorgulanmış, bu hususta alimler de konuyla ilgili risaleler 
kaleme almışlardır. Bu risalelerden biri olan Risâle fi Hakki’l-Libas’da 
İşkodravî İslam beldelerinde ve payitahtta kadim kıyafetlerin terkedildi-
ğini ve bu durumun da insanlar arasında ihtilaf ve kargaşa doğurduğunu 
belirtmektedir. Bu yeni kıyafetlerde özellikle halk arasında tartışma yara-
tan konunun Hristiyanlara benzeme olup olmadığı hususundadır. Müel-
lif de eserinde Hz. Peygamber’in ve sahabenin kıyafetlerinden hareketle 
sahih rivayetlerden seçme bir eser oluşturduğunu belirtmektedir.27

Buna göre İbrahim Sıdki İşkodravî’nin eserine aldığı hadislerden olan 
-Libâsı topuklarından aşağı olan kimse ce“ ,28”َما أَْسَفَل ِمَن الَكْعَبْيِن َفُهَو ِفي النَّاِر“
hennemdedir” rivayetinin Buhârî tarafından Ebû Hureyre isnadıyla Hz. 
Peygamber’den nakledildiğini müellif bildirmektedir. Bu mesele askeri 
düzenin yeni giyim tarzı olan uzun ve topuktan sarkan pantolonların 
yaygınlaşması neticesinde gündeme gelmiştir. İşkodravi konuyla ilgili 
olarak bu hadisi zikretmekte ve hadisle ilgili yorumlamalarda bulun-
maktadır.  Müellif bu hadisin yorumunda ‘mümin olan bir kimse elbi-
sesini sarkıtarak sallana sallana yürürse bu bir tekebbür göstergesidir. 

25 Niyazi Berkes, Türk Modernleşmesi, İstanbul: Yapı Kerdi Yayınları, 2002, s. 196-
197.

26 Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, İstanbul: İletişim Yayınları, 2018, s. 13.
27 İşkodravi, Risâle fi Hakki’l-Libâs, v. 82a-82b.
28 Buhârî, Libâs, 4; İşkodravi, Risâle fi Hakki’l-Libâs, v. 83b. 
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Dolayısıyla buradaki uzatmadaki fesadın manası umumi değildir. Bura-
daki kasıt kişide tekebbüre yol açmasıdır. Şayet ortada tekebbür gibi bir 
husus yoksa giyilebilir. Kaldı ki Rasulullah zamanında insanların çoğu 
ridâ ve izâr giyerlerdi sonradan kamîs giymeye başladılar. Bunların hük-
mü de izâr hükmü gibidir. Yani tekebbür tarikiyle izar uzatmak haram 
ise sair libası dahi uzatmak böyledir.’ demektedir.29 Dolayısıyla müellif, 
değişime bizzat karşı çıkmamakta ancak bu değişimin bir kibir vesilesi 
olmaması hususuna dikkat çekmektedir.

Konuyla ilgili başka örneklerde İşkodravi, Hz. Peygamber’in veya asha-
bın giydiği kıyafet türleri ve renkleriyle ilgili rivayetlere yer vermektedir. 
Buna göre “َزاِر َفُهَو ِفي اْلَقِميِص -Rasulul“ ,30”َما َقاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي اْلِ
lah’ın izâr hakkında söylediği şey onun gömlek olduğudur.”; “رسول  أتيت 
 اهلل صلى اهلل عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإّن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق، قال
 Ben, biat etmek üzere Müzeyne “ ,31”فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم
kabilesinden bir grup insanla beraber, Rasûlullâh’ın  huzuruna çıktım. 
Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in gömleklerinin ya-
kası düğmesiz (gömleğinin yakası iliklenmemiş) olduğu için yakasından 
içeri elimi uzattım, nübüvvet mührüne dokundum.”; “كان أحّب الثياب إلى رسول 
 ;”Rasulullah’a en hoş gelen kıyafet gömlektir“ ,32”اهلل صلى اهلل عليه وسلم القميص
 Hırka giymek (içinde “ ,33”كان أحّب الثياب إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يلبسه الحبرة“
kızıllık bulunan hırka türü bir kıyafet) Rasûlullah’ın en hoşlandığı kıya-
fettir”; “َعَلْيِه َوَسلََّم َوَعَلْيِه بُْرَداِن أَْخَضَراِن ُ ِ َصلَّى اهللَّ  Rasulullah’ı iki yeşil“ ,34”َرأَْيُت َرُسوَل اهللَّ
hırka ile gördüm”; “َعَلْيِه َوَسلََّم َذاَت َغَداٍة َوَعَلْيِه ِمْرٌط ِمْن َشَعٍر أَْسَوَد ُ  ,35”َخَرَج النَِّبيُّ َصلَّى اهللَّ
“Rasulullah bir sabah vaktinde evden çıktı şu halde ki üzerinde siyah sûfi 
libâs var idi.”36; “37”أََتْيُت النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َوَعَلْيِه َثْوٌب أَْبَيُض, “Nebî sallalahu 
aleyhi ve selleme’ geldim üzerinde beyaz bir giysi vardı” gibi rivayetle-
ri ard arda sıralamaktadır. Tüm rivayetlerden sonra ise genel bir değer-
lendirme yapmakta ve kıyafette bir nev‘ ve vasfa ihtisas olmadığını yani 
kıyafette tek bir çeşit ve özellik olmadığını belirtmektedir.38 Zira verdiği 

29 İşkodrâvi, Risâle fi Hakki’l-Libâs, v. 83b-84a.
30 İbn Ebi Şeybe, Musannef, II, 65; Ahmed b. Hanbel, Müsned, X, 132; Beyhaki, 

Şua’bu’l-İmân, VIII, 219 (İşkodravi bu tariği esas almıştır); İşkodrâvi, Risâle fi 
Hakki’l-Libâs, v. 84a.

31 Tirmizî, eş-Şemâili’l-Muhammediyye, Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, ty, s. 
55; İşkodrâvi, Risâle fi Hakki’l-Libâs, v. 86b.

32 Tirmizî, Şemâil, s. 53; İşkodrâvi, Risâle fi Hakki’l-Libâs, v. 86b.
33 Tirmizî, Şemâil, 57; İşkodrâvi, Risâle fi Hakki’l-Libâs, v. 86b.
34 Tirmizî, Edeb, 48; İşkodrâvi, Risâle fi Hakki’l-Libâs, v. 86b.
35 Tirmizî, Edeb, 49; İşkodrâvi, Risâle fi Hakki’l-Libâs, v. 87a.
36 İşkodrâvi, Risâle fi Hakki’l-Libâs, v. 87a.
37 Buhârî, Libâs, 24; İşkodrâvi, Risâle fi Hakki’l-Libâs, v. 87a.
38 İşkodrâvi, Risâle fi Hakki’l-Libâs, v. 87a.
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rivayetler Hz. Peygamber’in farklı vasıflarda ve renklerde kıyafetler giy-
diğini göstermektedir. Buna karşın Hz. Peygamber’in ve ashabın rûmî 
libâsı giymediğini39 ve burada dikkat edilmesi gerekenin Hristiyanlara 
benzememe olduğunu vurgulamaktadır. Dolayısıyla ilk örnekte zikredi-
len tekebbür şartının yanında başka dinlerin giyim tarzına benzememe 
hususunun da bu konuda önemli bir kayıt olduğuna vurgu yapmaktadır.
Yukarıda zikredilen hadisler çoğaltılabilir niteliktedir. Ancak meramı-
mızı anlattığını düşündüğümüz için bu kadarıyla iktifa etmekteyiz. Bu 
hadisler aracılığıyla İşkodrâvi devlet eliyle başlatılan değişimin toplum-
daki yansımaları sonucu başlayan tartışmaların dini boyutunu Hz. Pey-
gamber’in hadisleri çerçevesinde ele almıştır. Buna göre müellif, değişim 
yanlısı bir tutum sergilemiş ancak bunu mutlak olarak dile getirmemiş 
ve özellikle bu değişimin beraberinde tekebbür ve Hristiyanlara benze-
me gibi özellikleri içerisinde barındırmaması gerektiğini belirtmiştir.

3. Mahmud Hamza’nın el-Burhân alâ Bekâ-i Mülki Benî 
Osmân ilâ Âhiri’z-zamân ve Bereketzâde İsmail Hakkı’nın 
Bekâ-i Saltanât-ı Osmaniye’si

Bereketzâde İsmail Hakkı’nın40 (ö. 1336/1918) Bekâ-i Saltanâti Osmani-
ye isimli eseri 1890 tarihinde Beyrut’ta basılan Mahmut Hamza’nın41 (ö. 
1304/1887) el-Burhân alâ Bekâ-i Mülki Benî Osmân ilâ Âhıri’z-zamân’ının 
bir tercümesidir.42 Bereketzâde’nin 1911 yılında yazmış olduğunu anladı-
ğımız eserin girişinde yöntemiyle ile ilgili bilgi sunmaktadır. Buna göre 
müellif, yaptığı tercümede özellikle isnad kısımlarını muhafaza ederek 
hadis ilminin gereğince rivayetlerin aslını koruduğunu belirtir.43 Bunun-

39 İşkodrâvi, Risâle fi Hakki’l-Libâs, v. 87a.
40 Bereketzâde İsmail Hakkı 1918 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Medrese tah-

sili görmüş ve kıraat ilminde icazeti almıştır. Mülkiye Mektebi ve Dârülfünû-
na devam etmiştir. Namık Kemal’in çıkardığı İbret gazetesinde yazılar yazmış 
ancak gazetenin kapatılmasıyla önce hapsedilmiş sonra da sürgüne gönderil-
miştir. V. Murat’ın tahta geçmesiyle sürgün süreci bitmiş ve defterdarlık, kay-
makamlık ve istinaf mahkemesi reisliği, baş müdde-i umumi ve temyiz mah-
kemesi üyeliği gibi görevlerde bulunmuştur. (Mehmet Okuyan, “Bereketzâde 
İsmail Hakkı”, İstanbul: Diyanet İslam Ansiklopedisi,1992, 5/490-491.)

41 Mahmûd b. es-Seyyid Muhammed ed-Dımeşkî, el-Fakih, el-Hanefi 1234 yı-
lında doğmuş ve 1305 yılında vefat etmiş Şam Müftüsüdür. Çok sayıda eseri 
vardır. (Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-Arifin, İstanbul: Milli Eğitim Bakan-
lığı, 1955, 2/420; Mustafa Baktır, “Mahmud Hamza”, Ankara: Diyanet İslam 
Ansiklopedisi, 2003, 27/365-366.)

42 Bereketzâde İsmail Hakkı, Bekâ-i Saltanâtı Osmaniyye, Atatürk Kitaplığı, Os-
manlıca Kitaplar Koleksiyonu, 395, s.3; Mehmet Okuyan, “Bereketzâde İsmail 
Hakkı”, DİA, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1992, V, 490-491; Mus-
tafa Baktır, “Mahmud Hamza”, DİA, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 
2003, XXVII, 365-366. Ayrıca eser Ahmet Sürün tarafından neşredilmiştir. 
(İsmail Kara(hz), İslâm Siyasi, Düşüncesinde Değişme ve Süreklilik: Hilafet Risa-
leleri, Klasik Yayınları, İstanbul 2002, I, 24.)

43 Bereketzâde, Bekâ-i Saltanâtı Osmaniyye, s. 3-4.
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la birlikte Mahmut Hamza, eserinde sadece hadislerle ilgili bir derleme 
yapmamıştır. İki bab ve bir hatimeye ayırdığı eserinin birinci babında 
ayetlere, ikinci babında ise hadislere yer vermektedir. Hadislere yer ve-
rirken ise isnadları zikretmekte, şarihlerin sözlerini yer yer aktarmakta 
ve daha sonra kendi yorumunu eklemektedir. 

Mahmut Hamza, özellikle eserinde ele aldığı ayet ve hadisleri II. Abdul-
hamit döneminin en önemli tartışması olan hilafet hususunda zikreder. 
Müellif eserinde İslam dünyasının liderliğinin Osmanlı devletine ait ol-
duğunu ancak Arap veya Fars gibi milletlere ait olmadığını ispatlamaya 
çalışmaktadır. Zira Osmanlı devletinin güç kaybetmesi sonucu diğer İs-
lam ülkeleri arasında İslam dünyasının liderliği hususunda bazı sorunlar 
baş göstermiştir. Bereketzâde’de hem Şamlı hem de Şam müftüsü olan 
bir zatın yazmış olduğu risaleyi tercüme ederek aslında Arapların içle-
rinden dahi yükselen sesin ne olduğuna işaret etmek istemiş olmalıdır. 

II. Abdülhamit döneminin iç ve dış siyasetini etkileyen en önemli olay-
lardan biri yukarıda da ifade edildiği üzere hilafet tartışmalarıdır. Bu 
tartışma, II. Abdülhamit’in ittihâd-ı İslam hareketiyle birlikte tüm Müs-
lüman devletleri hilafet etrafında toplanmaya çağırması sonucu44 özel-
likle İngiltere’de baş göstermiştir.45 Konunun en temel argümanını ise 
hilafetin kureyş soyundan gelmesi sebebiyle Mekke emirinin bu görevi 
üstlenmesi gerektiği yönündedir.46 Müslüman devletlerin bir araya gele-
rek güçlenmesinin önünü kesmek adına Müslümanlar arasında bir tef-
rika sokmak ve II. Abdülhamid’in gücünü zayıflatmak isteyen İngiltere 
Araplar ve Osmanlı arasında bir gerginliğe sebep olmuştur. Bu tartışma-
lar ekseninde dönemin hakkında en çok risale telif edilen alanı da hilafet 
konusu olmuştur.47 Zira hilafetin kureyş’ten48 olduğuna dair hadisin öne 
sürülmesi üzerine yine aynı metotla bu görüş sahiplerine cevap verilmesi 
gerekmektedir.

Bu bağlamda, Mahmud Hamza’nın eserine yapmış olduğu seçki ve yo-
rumlar ve Bereketzâde’nin tercümeleri konuyla ilgili hadisleri Hz. Pey-

44 İttihâd-ı İslam veya Pan-İslamizm hareketinin ayrıntıları için bkz. Azmi Öz-
can, Pan-İslamizm Osmanlı Devleti Hindistan Müslümanları ve İngiltere (1877-
1914), Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1997. 

45 Azmi Özcan, “İngiltere’de Hilafet Tartışmaları, 1873-1909”, İslam Araştırmala-
rı Dergisi, 2, 1998, s. 49-71.

46 Tufan Buzpınar, “Hilafet Meselesi”, II. Abdülhamid Modernleşme Sürecinde İs-
tanbul, edt. Coşkun Yılmaz, İstanbul, 2010, s.121-122.

47 İsmail Kara (hz.),Hilafet Risaleleri 1: II. Abdülhamit Devri İslam Siyasi Düşünce-
sinde Değişim ve Süreklilik, İstanbul: Klasik Yayınları, 2002.

48 Hadisle ilgili ayrıntılar için bkz. Mehmet Said Hatipoğlu, “İslam’da İlk Siyasi 
Kavmiyetçilik Hilafet’in Kureyşiliği”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Der-
gisi, 1978, XXIII, s. 121-213.



Sahn-ı Semân’dan Darülfünûn’a     279

gamber’in otoritesine dayandırma hususunda oldukça önemlidir. Zira 
eserine seçmiş olduğu hadisler arasında “ُقَرْيٍش ِفي  -Hilafet Ku“ ,”اْلِخاَلَفُة 
reyş’tendir…..”49 rivayetinin yer almaması dikkat çekmektedir. Zira bu 
durum bize Mahmut Hamza’nın eserinde yapmış olduğu seçkinin ne 
kadar önemli olduğunu göstermektedir. İslam dünyasının liderliğinin 
Arap ve Farslara ait olmadığını hadisler aracılığıyla gösterirken bu riva-
yeti eserine almaması oldukça ilginçtir.

Buna göre Mahmut Hamza’nın eserine almış olduğu ilk hadis “فارس نطحة 
وُم َذاُت اْلُقروِن ُكلََّما َهَلَك َقْرٌن َخَلَفُه َقْرٌن أَْهُل َصْبٍر َوأَْهُلُه آلخر  أو نطحتان ثم ال فارس َبْعَد َهَذا أََبداً َوالرُّ
 Ehl-i Fars-i Müslimîn ile bir iki kere“ ,50”الدهر هم أصحابكم ما دام ِفي اْلَعْيِش َخْيٌر
harb ve kıtâl ederler. Sonra Sâmâni mülk ve devletleri zâil ve cemîyyet 
ve saltanatları külliyen müzmahil olur. Rum ise asırlarca sürüp bir karn 
munkarız olunca ehl-i sabır olan diğer karn ona halef olacaktır ve ve ‘îş ve 
zindegânîde hayr kaldıkça sizin ilâ âhiri’d-dehr yârân ve ashâbınız yani 
ilâ’l-ebed salâtîn ve hükmüfermânız ehl-i Rumdur.” rivayetidir.51 

Buna göre öncelikle Muhammed Abdurraûf el-Münâvi’nin (ö. 1031/1622) 
açıklamalarını zikreden Mahmud Hamza, “فارس ثم ال  نطحتان  أو  نطحة   فارس 
 ,ifadesinin Fars ehlinin saltanının zâil olacağına işaret ettiğini ”َبْعَد َهَذا أََبداً
 ifadesinin ise Rumların Araplar üzerine zamanın sonuna kadar ”أصحابكم“
saltanat ve imaretleri olacağı anlamına geldiğini Münâvi’ye atfen belir-
tir.52 Bereketzâde ise konuyla ilgili fazladan bir açıklamaya girmemekte 
ve sadece yukarıda verdiğimiz tercümeyi yapmaktadır. Ancak Berekezâ-
de’nin yapmış olduğu tercümenin de tamamen Münâvi’nin açıklamaları 
doğrultusunda yapıldığı görülmektedir. 

Konuyla ilgili olarak zikredilen bir başka örnek ise isnadlı bir şekilde 
zikredilmekte ve Müslim’in (ö. 261/875) Fiten bölümünde yer almakta-
dır. “وُم أَْكَثُر النَّاِس اَعُة َوالرُّ  Ekser-i nâsın rum olduğu halde kıyamet“ ,53”َتُقوُم السَّ
kopacaktır”54 hadisine yer vermektedir. Bu rivayetle ilgili yapılan değer-
lendirmede ise hadîs-i şerifte Müslüman Rumların bela ve musibetten 
sonra iyileşmede insanların en hızlısı olduklarını ve kıyamete kadar de-
vam edeceklerini göstereceği söylenmektedir.55

49 Ahmet b. Hanbel, Müsned, Beyrut: Müessesetu’r-risâle, 2001, XXIX, 200.
50 Suyûti, Fethu’l-Kebîr fî Dammi’z-ziyâdeti ilâ Camii’s-sagîr, Beyrut: Dâru’l-fikr, 

2003, II, 250; Nasuriddin Albânî, Daîfu Camii’s-sagîr, Mektebetu’l-islâmî, ty, I, 
577; Bereketzâde, Bekâ-i Saltanâtı Osmaniyye, s. 14.

51 Bereketzâde, Bekâ-i Saltanâtı Osmaniyye, s. 15.
52 Münâvi, et-Teysîr bi Şerhi’l-Câmii’s-sagîr, Riyad: Mektebetu İmâm Şâfî, 1988, II, 

166; Bereketzâde, Bekâ-i Saltanâtı Osmaniyye, s. 14-15.
53 Müslim, Fiten, 35; Bereketzâde, Bekâ-i Saltanâtı Osmaniyye, s. 19.
54 Bereketzâde, Bekâ-i Saltanâtı Osmaniyye, s.19.
55 Bereketzâde, Bekâ-i Saltanâtı Osmaniyye, s. 20-21.
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Osmanlı’nın yönetim merkezi olan İstanbul ve çevresi diyâr-ı Rum diye 
anılmaktaydı ve bu tabir Acem ve Arap diyarından olmadıklarını belirt-
mek için kullanılmaktaydı.56 Dolayısıyla yukarıda zikredilen rivayetle-
rin içeriğine de bakıldığında Rumların yani Osmanlı Devleti’nin diğer 
devletlere karşı üstün olduğu ve zamanın sonuna kadar bu üstünlük-
lerini koruyacakları anlaşılmaktadır. Bu durum da son zamanlarda güç 
kaybeden Osmanlı’nın İslam dünyasındaki liderliğinin diğer İslam böl-
geleri tarafından sorgulanmasına karşılık Hz. Peygamber’in otoritesine 
dayanarak bu liderliğin son bulmayacağını ve kıyamete kadar süreceğini 
insanlara göstermektedir.

4. Mustafa Taki Efendi’nin Kırk Hadis’i

Mustafa Tâki Efendi’nin57 (ö. 1925) 1911 yılında basılmış olan Kırk Hadis 
isimli eseri Türkçe olarak yazılmış olup toplamda isnadsız olarak zik-
redilen 61 hadisten müteşekkildir.58 Eserine vermiş olduğu Kırk Hadis 
isminin ise Hz. Peygamber’in hadisine mazhar olabilmek için sembolik 
bir rakamı işaret ettiği görülmektedir. Telifine bir giriş ile başlayan Mus-
tafa Taki Efendi, ele aldığı kırk hadisin dünyadaki dertlere çare olacağını 
ifade etmektedir. Dünyadaki dertlere de değinen Mustafa Taki Efendi, 
Osmanlı Devleti’nin iki üç yüz sene önceleri dünyanın en büyük devleti 
olduğunu ve bu dönemde Allah’ın ve Peygamber’in adalet ve emirleri-
nin yürütüldüğünü belirtir.59 Ancak son otuz kırk senede padişahların 
savaş meydanlarından çekildiğini, vezirlerin ve paşaların zulümler etti-
ğini, alimlerin de paşaların şerlerinden korkarak Allah’ın emrini söyle-
memeye başladığını ifade eder.60 Bu durumun da dinimizi ve dünyamızı 
unutmamıza sebep olduğunu belirterek Hz. Peygamber’in konuyla ilgili 
hadislerini zikreder. 

56 Cemal Kafadar, Kendine Ait Bir Roma Diyâr-ı Rum’da Kültürel Coğrafya ve Kim-
lik Üzerine, İstanbul: Metis Yayınları, 2017, s. 59-139.

57 Mustafa Taki Efendi 1925 yılında vefat etmiş ve doğduğu yer olan Sivas’ta 
defnedilmiştir. Meclis kayıtlarına göre medresede tefsir, fıkıh müderrisliği 
yapmıştır. Özellikle kelam ve ferâiz konularında alimdir. İttihat ve Terakki ce-
miyetine üyedir. Sivas milletvekili olarak ilk açılan mecliste görev yapmıştır. 
(Fatih Çınar, “Milli Mücadelenin ve İlk Meclisin Manevi Mimarlarından Sivaslı 
Bir Alim: Mustafa Takî Efendi (d.1873/v. 1925)”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahi-
yat  Fakültesi Dergisi 9/2 (Aralık 2005), 171/172.)

58 Eser 2011 yılında Fatih Çınar tarafından neşredilmiştir. Bkz. Mustafa Taki 
Efendi, Kırk Hadis, nşr. Fatih Çınar, Sivas: Dilek Ofset Matbaacılık, 2011. Ayrı-
ca konuyla ilgili bir makale de neşredilmiştir. Cemal Ağırman, “Mustafa Taki 
Efendi, ‘Kırk Hadis Yahut İlm-i Hal-i Siyasi ve İcitimâî‘’ Adlı Eser ve Bazı Ha-
dislere Getirdiği Yorumlar”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 
Aralık, 2005, 9/2, s. 61-88.

59 Mustafa Taki Efendi, Kırk Hadis, s.X.
60 Mustafa Taki Efendi, Kırk Hadis, s. XI.
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Mustafa Taki Efendi devlet kademelerinde olan ve insanlara zulüm eden 
kişilerin durumlarıyla ilgili seçtiği hadisleri verdiği eserinde bu seçkisi-
nin yanı sıra hadis tercümeleri ve bu tercümelere getirdiği yorumlarla 
dikkat çekmektedir. Zira Mustafa Taki Efendi eserinde padişahı savun-
maz veya padişahlara itaati ilzam ettiren hadisleri seçmez. Bunun yerine 
toplumun yaşadığı sorunlarla ilgili bir durum tespiti yapar ve bu sorun-
ların devlet kademesinin zulmü ile bağlantısını kurar. Nitekim meşru-
tiyet yanlısı olduğunu anladığımız Mustafa Taki Efendi, zorluklarla ilan 
edilen meşrutiyet ile herkesin doğru sözü söyleyip işleri düzeltme hak-
kının bulunduğunu savunur.61 Buna karşın ise İstibdâd’da62 padişahlar 
ve onların adamları ne yaparlarsa yapsınlar buna itiraz edilmezdir. Yine 
bu yönetim kimsenin doğru söz söylememesine sebep olmakta, zulüm, 
cehalet, zillet ve fakirliği artırmaktadır.63 Bu sözlerden de anlaşılacağı 
üzere bir yönetim karşıtı ve meşrutiyet savunucusu olan Mustafa Taki 
Efendi özellikle seçmiş olduğu hadislere getirdiği yorumlarla bu tavrını 
desteklemektedir.

Dönemin siyasi olaylarına bakıldığında da özellikle meşrutiyet64 ve yö-
netim tarzı ile ilgili ciddi bir tartışmanın bulunduğu söylenebilir. Zira II. 
Abdulhamit’in benimsemiş olduğu ifade edilen yönetim tarzını Enver 
Ziya Karal eserinde şöyle özetlemektedir: 

“İstibdâd yönetimi, 30 yıla yaklaşan geçmişi ile 1906 yılında güçlü gö-
rüntüsünü sürdürmekte idi. Yönetimin sanatçısı II. Abdulhamit, fizik-
sel yönden ihtiyarlamıştı. Düşünceleri, iradesi ve çalışmaları istibdatçı 
niteliğini korumakta idi. İmparatorlukta hiçbir yerde, hiçbir kimse ona 
karşı durmak için bir hakka veya kuvvete sahip bulunmuyordu. Saray, 
çoğu kölelik çıkışlı kimseler ile dolu idi. Her biri varlığını, körükörüne 
gösterdiği bağlılığa borçlu idi. Hükümetin başı olan Sadrazam bostan 
korkuluğu gibi idi, görevi verilen emirleri uysallık ile yerine getirmekten 
ibaretti...”65

Yukarıda zikredilen Mustafa Taki Efendi’nin istibdad diye tanımladığı 

61 Mustafa Taki Efendi, Kırk Hadis, s. XIII.
62 Mustafa Taki Efendi’nin istibdad olarak nitelediği yönetim tarzı otoriter rejimi 

temsil etmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında II. Abdülhamit dönemini ifade 
etmek üzere olumsuz bir anlamda kullanılmışken daha sonraki dönemler-
de bu terimin kaynaklarda pek yer almadığı söylenebilir. Dolayısıyla burada 
Mustafa Taki Efendi’nin bu dönemi istibdat olarak nitelemesi olumsuz bir 
kullanım olarak değerlendirilmelidir. 

63 Mustafa Taki Efendi, Kırk Hadis, s. XIII.
64 Mustafa Taki Efendi’nin 1873 yılında doğduğu ve mezkur eserinin 1911 yılında 

basıldığı düşünüldüğünde de yukarıda bahsettiği meşrutiyetin 1908’de ilan 
edilen II. Meşrutiyet olduğu anlaşılmaktadır.

65 Karal, Osmanlı Tarihi, V, 1.
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bu yönetim biçimi özellikle 1878 yılında Mebuslar Meclisi’nin kapatıl-
ması ile Avrupa’ya kaçan aydınların yazıları ve özgürlük arayışları 1906 
yılıyla birlikte imparatorlukta bir kanunlaştırma ve özgürlük havası es-
tirmeye başlamış ve meşrutiyet düşüncesini tekrar gündeme getirmiş-
tir.66 Bu faaliyetlerle uğraşanlar ise yönetim tarafından kovuşturma ve 
tutuklamalara tabi olmuşlar ve medya aracılığıyla bu kişilere karşı bir 
propagandaya girişmişlerdi.67 Ancak özellikle Rumeli ve Anadolu’da baş-
layan isyanlar, dağa kaçırmalar, ayaklanmalar gibi pek çok siyasi olayın 
ardından nihayetinde 1908 yılında II. Meşrutiyet ilan edilmişti.68 Öyle ki 
meşrutiyetin ilanı ile birlikte halkın sevinçle sokaklara döküldüğü, şen-
liklerin yapıldığı, “yaşasın özgürlük” nidalarının atıldığı da kaynaklarda 
belirtilmektedir.69 Doğal olarak bu durum savunucuları ve karşı çıkan-
ları ile birlikte dönemin edebi, dini vs. pek çok yayınında da kendine yer 
bulmuş ve tartışılmıştır. 

Hem müellifin eserinin girişinde belirttiği hem de dönemin siyasi olay-
ları açısından görüldüğü üzere halkın bir kısmının baskıcı olarak nitele-
dikleri bir yönetime karşı özgürlük arayışındadır. Özellikle meşrutiyeti 
savunan Mustafa Taki Efendi eserine almış olduğu hadisleri de döne-
minin yönetim tarzına karşı seçmiş ve yorumlamıştır. Buna göre eserine 
aldığı ilk hadiste “ٌة ِمْن َبْعِدي َيُقولُوُن َواَل يَُردُّ َعَلْيِهْم، َيَتَقاَحُموَن ِفي النَّاِر َكَما َتَتَقاَحُم  َسَيُكوُن أَِئمَّ
 Benden sonra birtakım padişahlar, halifeler olur ki sözleri hiç“ ,70”اْلِقَرَدُة
red olunmaz. Onlar Cehennem ateşinde maymunların yuvarlandıkları 
gibi yuvarlanırlar”71 demektedir. Bu hadise getirdiği yorumda ise padi-
şahların her sözünün kabul edilmesi gerekmediğini belirtmektedir.72 
Hz. Peygamber ve halifelerin dahi işlerini istişare ile yürüttüklerini an-
cak hadiste de belirtiği üzere daha sonra ümmetin padişahlara karşı ko-
nuşamaz olduklarını ve bunun da zulmü artırdığını söyler.73 Buna karşın 
meşrutiyetin hem gerekli olduğunu hem de Hz. Peygamber’in emrine 
uygun olduğunu belirtir.74 

66 Karal, Osmanlı Tarihi, V, 2.
67 Karal, Osmanlı Tarihi, V, 3. Muhtemelen Mustafa Taki Efendi’nin eserinde zor-

luklarla meşrutiyeti ilan ettiklerini belirtmesinin sebeplerinden bazıları bu 
baskılardır. (Mustafa Taki Efendi, Kırk Hadis, XIII)

68 Karal, Osmanlı Tarihi, V, 27-40; İlber Ortaylı, Osmalı’ya Bakmak, İstanbul: İnkı-
lap Yayınları, 2016, s. 256.

69 Karal, Osmanlı Tarihi, V, 40.
70 Ebû Ya‘lâ, Müsned, Dımeşk, Dâru’l-me’mûn li Turâs, 1984, XIII, 373; Taberânî, 

el-Mu‘cemu’l-Kebir, XIX, 393; el-Mu‘cemu’l-evsat, Kahire: Dâru’l-harameyn, ty, 
V, 279; Mustafa Taki Efendi, Kırk Hadis, s.1.

71 Mustafa Taki Efendi, Kırk Hadis, s. 1.
72 Mustafa Taki Efendi, Kırk Hadis, s. 1.
73 Mustafa Taki Efendi, Kırk Hadis, s. 1.
74 Mustafa Taki Efendi, Kırk Hadis, s. 1.
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Mustafa Taki Efendi eserinde yer verdiği bir diğer hadiste “ُكلُُّكْم َراٍع، َوُكلُُّكْم 
ِتِه َرِعيَّ َعْن   Hepiniz çobansınız himayenizde güttüğünüzden suâl“ ,75”َمْسئُوٌل 
olunursunuz” buyurulmaktadır. Mustafa Taki Efendi bu hadise getirdiği 
yorumda ise meşrutiyet tarzı genel bir terbiye usulünün tavsiye edildi-
ğini belirtmektedir.76 Bu zamana kadar olan düzende sadece padişah ve 
amirlerinin ahaliye terbiyeci zannedildiğini ancak bu hadise göre bir işçi 
veya çiftçinin dahi tüm insanların terbiyecisi olabileceği söylenmekte-
dir.77 Meşrutiyetle ise köy ve mahalle imamlarının ve muhtarlarının vs. 
seçileceği için Hz. Peygamber’in azarına ve Allah’ın gazabına uğramak-
tan kurtulmuş olacağımızı anlatır.78 

Çoğaltabileceğimiz bu örneklerin tümünde Mustafa Taki Efendi özellik-
le hadislere getirdiği kısa yorumlar muvacehesinde ve hadisleri de delil 
olarak kullanmak suretiyle açık bir şekilde dönemin siyasi tartışmaları-
nın bir ürünü olan meşruiyeti meşru bir zemine taşımaya çalışmakta ve 
halkına adeta çağrıda bulunmaktadır. 

Sonuç

Abdulvehhab Yasincizâde’nin Hülasatü’l-Burhan fî İtaati ‘s-Sultan, İbra-
him Sıdki İşkodravî’nin Risâle fi Hakki’l-Libâs, el-Hamza’nınel-Burhân ‘alâ 
bekā’i mülki Benî ‘Osmân ilâ âhıri’zamân, Bereketzâde İsmail Hakkı’nın 
(Bekâ-i Saltanâti Osmaniye ve Mustafa Takî Efendi’nin Kırk Hadis’i gibi 
derleme hadis risalelerinin ele alındığı bu çalışmada müelliflerin mukad-
dimeleri, eserlerine seçmiş oldukları hadisler, almamış oldukları hadisler, 
yorumları ve tercümelerinden hareketle dönemin sosyal ve siyasal olay-
ları bağlamında bir duruş sergiledikleri ve Hz. Peygamber’in otoritesine 
dayanarak görüşlerini insanlara ulaştırdıkları görülmektedir. II. Mahmut 
döneminde ortaya çıkan sultana itaat tartışmaları, kılık kıyafette yaşanan 
değişimler ve II. Abdülhamit dönemi olayların meşrutiyetin ilanı ve hilafet 
tartışmaları bu risalelerin yansıtmış olduğu sosyal ve siyasal olaylardandır. 
Zira tüm bu olaylara dair doğrudan veya dolaylı bir şekilde müelliflerin 
yazmış oldukları risalelerin girişlerinde atıf bulunmaktadır. Dolayısıyla bu 
durum sadece risalelerdeki hadisler, yorumlar ve tercümelerden hareketle 
yapılan bir çıkarım değildir. Bunun da ötesinde müelliflerin mukaddime-
lerinde yaptığı kendi açıklamalarına dayanmaktadır.

75 Buhârî, Cuma, 11, Cenâiz 32, Ahkam, 1, Vasâya 9, Nikah 81, 90; Müslim İmâre, 
20; Ebû Dâvud, İmâre, 1, Tirmizi, Cihâd, 27.

76 Mustafa Taki Efendi, Kırk Hadis, 3.
77 Mustafa Taki Efendi, Kırk Hadis, 3.
78 Mustafa Taki Efendi, Kırk Hadis, 4.
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Ayrıca Yasincizâde’nin II. Mahmut döneminde baş gösteren sultana itaat 
konusundaki tartışmalar bağlamında eserine Padişah’ın yeryüzünde-
ki Allah’ın halifesi olduğunu ve padişahın otoritesini savunan hadis ve 
tercümelerine yer vermesi; İşkodravî’nin yine II. Mahmut dönemindeki 
kılık kıyafet değişimleri karşısında Hz. Peygamber’in ve ashabın kıyafet 
türü ve renklerinden örnekler vererek farklı kıyafet giymede bir sorun 
olmadığını ancak bunun tekebbüre yol açmaması ve Hıristiyanlara ben-
zemek maksadı gütmemesi gerektiği sonucuna varması; Mahmut Ham-
za’nın II. Abdülhamit dönemi hilafet tartışmaları bağlamında sonsuza 
dek hükümranlığın Rumlara ait olduğu savunan hadisleri seçmesi ve 
yorumlaması; buna karşın Bereketzâde’nin eserine yapmış olduğu ter-
cümelerle bu durumu desteklemesi; Mustafa Taki Efendi’nin eserinin 
mukaddimesinde bir meşrutiyet savunucusu olduğunu ifade etmesi ve 
eserine seçtiği hadislerin zalim hükümdarların akıbetine dair oluşu yu-
karıdaki iddiayı destekler niteliktedir.

Toplum arasında meydana gelen tartışmaları Hz. Peygamber’in otori-
tesine dayandırarak meşru bir zemine taşıma ve insanlara unuttukları 
değerleri hatırlatma amacı taşıyan tüm risalelerde dikkat çekilmesi gere-
ken hususlardan biri yaşanan sosyal ve siyasal değişimler karşısında top-
lumun dini anlayışının şekillenmesinde hadislerin önemli bir rol oyna-
dığıdır. Bu yolla halkın konuyla ilgili tartışmalarına Hz. Peygamber’den 
nakledilen hadislere yapılan tercüme, yorum ve seçkilerle dini bir yön 
kazandırılmaktadır. Böylece ise özellikle 19.yy. derleme hadis derleme-
lerinin-buradaki kastımız dönemin tüm eserlerinin bu bağlamda telif 
edildiği iddiası değildir- dönemin sosyal ve siyasal şartlarından bağımsız 
bir şekilde okunamayacağının altı çizilmelidir. 
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ÖZET
Osmanlı Devleti 19. yy.’da sosyal ve siyasal anlamda önemli ge-
lişmeler, değişmeler yaşamıştır. Sosyal olarak bakıldığında bu 
yüzyılın getirdiği modernleşme hareketi beraberinde şehirleşme, 
kadının toplumsal hayatta yer alması, kılık kıyafet değişimleri 
ve sorunlarını gündeme getirmiştir.  Siyasal alanda ise Tanzimat 
Fermanı ve I. Meşrutiyetin ilanı gibi ciddi yönetimsel değişiklik-
ler yaşanmıştır. Böylece devletin idare şekliyle ilgili pek çok tar-
tışma da kendine zemin bulmuştur. Nitekim mezkûr gelişmeler-
le birlikte hilafet tartışmaları başlamış ve bu tartışmalara paralel 
olarak padişahın otoritesi sorgulanmıştır. Osmanlı’da yaşanan bu 
köklü sosyal ve siyasal değişimlere fıkıh, hadis, tasavvuf, edebiyat 
gibi ilimler de kayıtsız kalmamış ve yukarıda zikredilen tartışma-
ları içeren metinler dönemin uleması tarafından telif edilmiştir. 
Özellikle hadis alanında yapılan çalışmaların ele alınacağı bu 
makalede derleme türünde verilen eserler incelenecektir. Eser-
lerde seçilen hadislerin toplumun sosyal ve siyasal sorunlarına 
çözüm arayışları içerip içermediği ve müellifin hadislerin açıkla-
masında nasıl bir yöntem izlediği gibi sorulara cevap aranacaktır. 
Böylece temel hadis kitaplarından yapılan seçkileri ifade eden 
dönem derlemelerinde sosyal ve siyasal olaylara nasıl yaklaşıldığı 
belirlenmeye çalışılacaktır. Bu yapılırken ise Abdülvehhâb Ya-
sincizâde’nin (ö. 1249/1833) Hülâsatü’l-Burhân f î İtâati ‘s-Sultân, 
İbrahim Sıdkî İşkodravî’nin (ö. 1250/1834) Risâle fi Hakki’l-Libâs, 
Mahmûd el-Hamza’nın (ö.1304/1887) el-Burhân ‘alâ bekā’i mülki 
Benî ‘Osmân ilâ âhıri’zamân ve bu eserin tercümesi olan Bere-
ketzâde İsmail Hakkı’nın (ö. 1336/1918) Bekâ-i Saltanâti Osmâni-
ye, Mustafa Takî Efendi’nin (ö. 1343/1925) Kırk Hadis’i’i gibi eser-
ler üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, On Dokuzuncu Yüzyıl, Hadis, 
Hadis Derlemeleri



288     Sahn-ı Semân’dan Darülfünûn’a

Rereading Hadith Compliations Within the Context of 
19th Century Social and Political Discussions

ABSTRACT
The Ottoman Empire went through many social and political 
developments in the 19th century. In the social context, the mo-
dernization movement brought on by this century has increased 
the visibility of subjects such as urbanization, changes in social 
attire and especially the women’s inclusion in the social life; in 
the political context, there were many significant changes such 
as the Imperial Edict of Gulhane and the First Constitutional 
Era. This situation has allowed many discussions regarding the 
Empire’s regime. Due to afore-mentioned developments, discus-
sions regarding the caliphate were now in question and in pa-
rallel to these discussions, the authority of the Sultan was now 
also questioned. Islmaic sciences as Islamic law, hadiths, Sufism 
and literature also concerned with these deep social and political 
changes in the Ottoman Empire. This study will focus especially 
on the studies in the hadiths science. In addition, the works that 
are in the compilation type will be examined and which problems 
of the society reflect on these manuscripts and how the authors 
interpreted these hadith will be scrutinized through the selected 
works. The main sources of this study are  Abdulvehhāb Yasin-
cizāde’s (d. 1249/1833) Hulāsatü’l-Burhān f ī İtaati ‘s-Sultān, İbra-
him Sıdki İşkodravī’s (d. 1250/1834) Risāle fi Hakki’l-Libās, , Mah-
mūd el-Hamzavī’s (d.1304/1887) el-Burhān ‘alā bekā’i mülki Benī 
‘Osmān ilā āhıri’zamān, Bereketzāde Ismail Hakkı’s (d. 1336/1918) 
Bekā-i Saltanât-i Osmāniye, Mustafa Takī Efendi’s (d. 1343/1925) 
Kırk Hadis (Forty Hadith). 

Keywords: Ottoman Empire, Nineteenth Century, Hadith, Ha-
dith Compilations
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Concordance (el-Mu‘cemu’l-müfehres) Öncesi 
Osmanlı Dönemi Hadis Fihristleri

Mustafa Celil Altuntaş
Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı

Giriş

Erken dönemlerden itibaren bir hadisin hangi eserde nakledildiğini tespit 
etmek için muhtelif çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar arasında olan etraf 
türü eserler, sınırlı sayıda kitapları eserlerine dahil etse de uzun yıllar bu ihti-
yacı karşılamıştır. Ancak matbaanın yaygınlaşmasıyla hem bir hadisin geçtiği 
kaynağı tespit hem de onu iktibas etmek önemli bir mesele haline gelmiş ve 
bunun için farklı yöntemler geliştirilmiştir. Bu çalışmada Concordance önce-
sinde Osmanlı döneminde hadislere ulaşma ve onu iktibas etme konusunda 
bir yöntemin varlığı ve Concordance ile benzerliği söz konusu edilecektir.

1. Fihrist Çalışmalarına Etki Eden Sebepler
Fihrist çalışmaları, hadis araştırmacısının hadisin kaynağına kolaylıkla ulaş-
masını sağlayan eserlerin genel adıdır.1 Fihristler isnadlar, hadislerin ilk kı-
sımları (evâil), konu ve hadiste geçen kelimeler esas alınarak hazırlanmıştır.2 
Erken dönemlerde ise etrâf kelimesi fihristin yerine kullanılmış ve etrâf bir 
eser türü olarak yaygınlık kazanmıştır. Hadislerin hıfzedildiği rivayet döne-
minde de etrâf kelimesi hadislerin hıfzı ve hatırlanması için baş taraflarının 
yazılması şeklinde gerçekleşmiştir. İbrahim en-Nehâî (ö. 96/714) ile talebesi 
Hammâd b. Ebû Süleyman (ö. 120/738) arasında geçen bir konuşmada bu 
konu gündeme gelmiş Hammâd elindeki evrakın etrâf olduğunu söyleyince 

1 Bu makalenin İngilizcesi daha önce yayınlanmıştır. Burada sadece Osmanlı döne-
minde yazılan fihristlerin önsözlerinden konuyla ilgili kısımlar günümüz harfle-
rine aktarılarak metne eklenmiştir. Makalenin İngilizcesi için bk. Altuntaş M.C., 
“Hadith Indexes of the Ottoman Period before Concordance (al-Mu‘jam al-Mu-
fahras)”, Hadis ve Siyer Araştırmaları, sayı. 5, s, 47-65.

2 Yusuf Abdurrahman Mar‘aşli, İlmu fihristi’l-hadîs, Dâru’l-ma‘rife, Beyrût, 1986, s, 9.
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Nehâî’nin “Seni bundan alıkoymadım mı?” dediği zikredilmiştir.3 Ayrıca 
Nehâî’den muhtemelen hatırlamak maksadıyla hadislerin baş kısımları-
nın yazılmasında (kitâbetü’l-etrâf) bir sakıncanın olmadığı da nakledil-
miştir.4 Hatib el-Bağdâdî (ö. 463/1071), Nehaî’nin etraf dışında hadislerin 
yazılmasına ruhsat vermediğini belirtmiştir.5 Buhârî’nin de (ö. 256/870) 
ulemanın kitaplarını alıp hadislerin baş taraflarını (etrâf) ezberlediği 
zikredilmiştir.6 Erken dönemde etrâf kelimesinin fihrist anlamında kul-
lanıldığına bir örnek de Dârekutnî’nin (ö. 385/995) Muvatta’ın etrâfını 
hazırladığı ile ilgili bilgidir.7 İbn Hacer (ö. 852/1449) selefin hadislerin 
etrafının yazılacağı ile ilgili ruhsatının talebenin hocasıyla müzakere 
etme amacına matuf olduğunu belirtmiştir.8 Bütün bu zikredilenler ri-
vayet asrında etrâf/fihrist yazma düşüncesinin hadisleri rivayet ederken 
kolay hatırlama amacına matuf olduğunu göstermektedir.

Tasnif döneminden sonra ise hadis alanındaki çalışmalar büyük ölçü-
de bu dönemde yazılmış kaynak eserler esas alınarak yapılmıştır. Müs-
tedrek, müstahreç, muhtasar ve zevâid türü çalışmalar bu temel eserler 
üzerine yapılmış çalışmalardır. Bu eserlerde bir hadisin hangi kaynakta 
geçtiğinin tespiti, hadis âlimlerinin en önemli çalışma alanlarından biri 
olmuştur. Dolayısıyla gerek şerhlerde gerekse zevâid türü eserlerde hadi-
sin tüm kaynaklarına işaret edilmesi de amaçlar arasındadır.

Etrâf türü çalışmalar yukarıda aktarılan ihtiyacı karşılarken modern dö-
nemde fihrist çalışmaları öne çıkmıştır. Bu dönemden önce yazılan etrâf 
türü eserler, bugünkü fihrist mantığından tamamen farklı bir nitelik arz 
etmektedir. Erken dönemlerde bir muhaddis için isnâdın en az metin 
kadar önemli olduğu göz önünde bulundurulduğunda hadisleri bulmak 
için uygulanan yöntem, hadisin râvîsi olan sahâbî adlarını alfabetik ola-
rak sıralamak olmuştur. Günümüzde bir hadisin, o hadisin metnindeki 
bir kelime aranarak bulunmasına karşın; erken dönemlerde hadisin râvî-
sine göre aranması, bu konuda yöntem değişikliği yanında farklı bir ha-
dis algısının da ortaya çıktığını göstermektedir. Zira klasik dönem tahriç 
faaliyetinde hadisin hangi sâhâbîden (râvî) geldiği önem arz etmektedir 
ve hadis o sahâbîye atfedilmektedir. Aynı lafızla başka bir sahâbîden veya 
râvîden gelen hadis, başka bir hadis olarak tahriç edilmektedir. Ancak 
günümüzde bir hadisin lafzının hangi kaynaklarda geçtiği dikkate alın-

3 Dârimî, İlm, 42; Hatib el-Bağdâdî, el-Câmi‘ li-ahlâki’r-râvî ve âdâbi’s-sâmi‘, I, 
227; Zehebî, Siyeru a‘lâmi’n-nubelâ, Dâru’l-hadîs, Kâhire, 2006, V, 528.

4 Zehebî, Siyeru a‘lâmi’n-nubelâ, V, 528.
5 Hatib el-Bağdâdî, el-Câmi‘, I, 227.
6 Zehebî, Siyeru a‘lâmi’n-nubelâ, X, 91.
7 Zehebî, Siyeru a‘lâmi’n-nubelâ, VII, 152, 173.
8 İbn Hacer, İthâfu’l-mehere, I, 158.
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makta ve hadisin râvîsinin kim olduğu tahriç açısından dikkate alınma-
maktadır. Dolayısıyla isnad merkezli ve sahâbî râvi esas alınarak yapılan 
tahriç yönteminden metin merkezli ve kelimeler esas alınarak tahriç ya-
pılan bir yönteme geçildiği söylenebilir.

Etrâf türü eserler yanında hadisleri alfabetik olarak sıralayan eserler de 
fihrist türü eserler arasında zikredilebilir. İlk olarak hadisleri senedsiz ve 
alfabetik olarak derleyen Kudâî’nin (ö. 454/1062) Şihâbu’l-ahbâr’ından 
sonra Sagânî’nin (ö. 650/1252) Meşâriku’l-envâr’ında hadisler nahiv esaslı 
ama yine alfabetik olarak derlenmiş ve bu iki eser kullanım kolaylığının 
etkisiyle olsa gerek belirli dönemlerde hadis tedrisinin önemli metin-
lerinden biri olmuştur. Bu iki eserden sonra Suyûtî’nin (ö. 911/1505) el-
Câmi‘u’s-sağîr’i alfabetik olarak yaklaşık on bin hadis içermesi sebebiyle 
X (XVI). asırla birlikte hadislere ulaşmada en temel kaynaklardan biri 
olmuştur.9 Osmanlı döneminde hadis alıntılanan veya derlenen eserler-
de genellikle el-Câmi‘u’s-sağîr’e işaret edilmesi ve bu dönemde birçok 
şerhinin yapılması da bunu desteklemektedir.10

Osmanlı döneminde XIX. yüzyılın son çeyreğinde İstanbul’da birçok 
matbaanın kurulduğu ve bu matbaada önemli yayınlar yapıldığı bilin-
mektedir. Ancak dini eserlerin yayın süreci Osmanlı’da hemen kabul 
görmeyen ve zaman alan bir süreç olmuştur. İlk olarak 1727 yılında Şey-
hülislâm Yenişehirli Abdullah Efendi (ö. 1156/1743) matbaada basılacak 
eserlerin lügat, mantık, hikmet ve heyet emsâli âlet ilimlerine ait olması 
şartıyla izin vermiştir. Fetvada ve sonrasında padişahın yayınladığı fer-
manda, dinî ilimlere ait eserlerin basılmaması özellikle belirtilmiştir. 
Aradan uzun yıllar geçtikten sonra İmam Birgivî’nin Risâle’si 1803 yı-
lında matbaada basılan ilk dini eser olmuştur. Hadis alanında ise ilk 
olarak Şeyhülislam Yasincizâde Abdülvehhab Efendi’nin (ö. 1248/1833) 
1247/1832 yılında Hulâsatu’l-burhan f î itâati’s-sultân isimli yirmi beş 
hadis içeren eseri matbaada yayımlanmıştır.11 Tüm bu süreçlerde temel 

9 Abdülfettah Ebu Gudde, İbrahim en-Nehâî’nin hadislerin etrafının yazılma-
sına müsaade etmiş olmasıyla ilk asırda başlayan fihrist anlayışının sonraki 
asırlarda da devam ettiğini belirtmiş ve bu eserlerin isimlerini zikretmiştir. 
İbnü’l-Esîr’in Câmi‘u’l-usûl’ü ile Suyûtî’nin el-Câmi‘u’l-kebîr ve el-Câmi‘u-sa-
gîr isimli eserlerinin etraf geleneğinin devamı ve fihrist düşüncesinin ürün-
leri olduğunu belirtmiştir. Bk. Ahmed Muhammed Şakir, Tashihü’l-kütüb ve 
sun‘u’l-feharisi’l-mu‘cem ve keyfiyyetü zabti’l-kitâb ve sebku’l-müslimin el-if-
renc fî zalik, yay., Abdülfettah Ebû Gudde, Mektebü’l-Matbuati’l-İslamiyye, 
Beyrut, 1993, s, 76-79.

10 Mehmed Arif Bey (ö. 1897) tarafından yazılan Binbir Hadis isimli eserdeki 
hadislerin el-Câmi‘u’s-sağîr’den iktibas edilmiş olması bu durumun en net 
görüldüğü örneklerden biridir. Bk. Altuntaş Mustafa Celil, “Suyûtî’nin el-Câ-
mi’u‘s-Sağîr’inin Osmanlı Hadis Eğitimindeki Yeri”, Sahn-ı Semân’dan Dârul-
fünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası (Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler) 
- XVII.Yüzyıl, İstanbul, 2017, s, 341-365.

11 Altuntaş, Mustafa Celil, Osmanlı Döneminde Hadis İlmi, İstanbul Üniversitesi 
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hadis metinleri ile Kur’an’ı Kerîm’in matbaada basılmaması hala üzerin-
de durulan önemli bir kuraldır. 1873 yılına gelindiğinde ise bütün dini 
yayınların önündeki yasağın kaldırıldığı belirtilmiştir.12 Ancak bundan 
önce Ahmed Ziyâüddin Gümüşhânevî, (ö. 1310/1893) kendi imkânlarıyla 
yedi binden fazla hadis içeren Râmûzu’l-ehâdîs’i 1275/1858-59 yılında ya-
yımlamıştır. Bu eser, İstanbul’da neşredilen ilk hadis metnidir. 1276/1860 
tarihli bir belgede “bu ana kadar bu misillü ehâdis-i nebeviyye tab‘ u tem-
sîl olunmadığının”13 belirtilmesi de Osmanlı döneminde devletin izni/
desteği ile hadis metinlerinin yayımlanmasının hangi sâikle geç dönem-
lere kaldığını da izah etmektedir. Bu dönemde yasak olarak üzerinde du-
rulan konu Kur’ân’ı Kerîm’in ve hadis metinlerinin neşredilmesidir. Dini 
yayın yasağının kalktığı 1873 yılından önce hadis şerhlerinin ve bazı usûl 
metinlerinin yayınlandığı bilinmektedir.14 Bu durum Sahîh-i Buhârî’nin 
niçin önce İstanbul’da veya Osmanlı coğrafyasında değil de Delhi (1850-
1853) ve Leiden’de (1862) neşredildiğinin de cevabını vermektedir.

XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren artan matbaa faaliyetleri, gerek 
temel hadis metinlerini gerekse bu eserlerin şerhlerini geniş kitlelerin 
erişim sağlayabileceği bir konuma getirmiştir. Matbu eserlerdeki hadis-
lerin o eserde nerede geçtiğini tespit etmek için gerek müstakil gerekse 
eserlerin baş tarafında fihristler yayımlanmıştır. Bu dönemde fihristler-
de kullanılması açısından matbaada yayımlanan bazı eserlere değinmek 
gerekmektedir. Bunlar arasında Sahîh-i Buhârî ilk olarak 1850-1853 yılları 
arasında Hindistan’da, 1862’de Leiden’da ve birçok kere Mısır’da tabedil-
miştir. Ayrıca Ömer Ziyâeddin Dağıstânî (ö. 1920) 1308/1890-91 yılında 
Sahîh-i Buhârî’deki kavlî hadisleri Sünenu akvali’n-nebeviyye mine’l-ehâ-
dîsi’l-Buhariyye ismiyle yayımlamıştır.15 Kavlî hadisleri ihtisar eden bu 
çalışmada 4541 hadis bulunmaktadır. Bu baskıların akabinde II. Abdül-
hamîd (1876-1909) tarafından Bulak’ta 1313/1895 tarihinde bir baskısı 
daha yaptırılmıştır. Daha sonra ise Mehmed Zihni Efendi (ö. 1332/1913) 
İstanbul’da Matbaa-i Âmire’de Sahîh-i Buhârî’yi yayımlamıştır.16

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2018, s, 417-
425.

12 Gökkır, Necmettin, Tanzimattan günümüze din-devlet ilişkileri ve siyaset bağ-
lamında mushaf basımı, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı, İstanbul, 2015, s, 23.

13 BOA, MVL. 356/51.
14 İsmail Hakkı Bursevî’nin Nevevî’nin kırk hadisini şerh ettiği Şerhu’l-Erbaîne 

hadisen isimli eseri 1253/1837-38, Ahmed Fatih Efendi’nin Nuhbetü’l-fiker ter-
cümesi 1261/1845 yılında matbaada neşredilmiştir.

15 Ömer Ziyâeddin Dağıstânî, Sünenu akvali’n-nebeviyye mine’l-ehâdîsi’l-Buha-
riyye, Mahmud Bey Matbaası, İstanbul, 1308.

16 Ayrıntılı bilgi için bk. Mehmet Özşenel, “Sahîh-i Buhârî neşirleri: Sehârenpûrî 
neşri ile II. Abdülhamid neşrinin karşılaştırılması”, Türkiye Araştırmaları Li-
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XIX. yüzyılda Sahîhayn’ın şerhlerinin muhtelif baskıları da yapılmıştır. 
Kastallânî’nin (ö. 923/1517) İrşâdü’s-sârî’si 1267/1850-51 tarihinden iti-
baren defaatle yayımlanmıştır. Nevevî’nin (ö. 676/1277) Sahîh-i Müslim 
şerhi, Kâhire (1271/1854-55) ve Leknev’de (1285/1868-69) müstakil ola-
rak basılmasının yanında Kastallânî’nin İrşâdu’s-sârî’sinin hâmişinde 
birçok kereler tabedilmiştir. İbn Hacer’in (ö. 852/1449) Fethu’l-Bârî’si 
1307-08/1890 yılında Delhi’de, ardından 1300/1882-83’de Bulak’ta tab 
ettirilmiştir. Aynî’nin (ö. 855/1451) Umdetü’l-kârî isimli şerhi ise 1308-
1311/1890-94 yıllarında İstanbul’da Matbaa-i Âmire’de basılmıştır. Zik-
redilen bu hadis metin ve şerhlerinin neşredilmesinin akabinde eser-
lerdeki hadislerin nerede bulunacağı konusunda Osmanlı döneminde 
bazı fihristler hazırlanmıştır. Fihristler hazırlanırken hadis metinlerinin 
yanı sıra bir hadisin şerhlerindeki yerine de işaret etme gereği duyulması 
bugünden bakıldığında farklı bir tutum olarak değerlendirilebilir. An-
cak bu tutum Osmanlı döneminde hadis metninden ziyade şerhlerinin 
okunduğu ve şerhlerin esas olarak kabul edildiği bir düşünceyi göster-
mesi açısından da önemlidir.17

2. Osmanlı Dönemi Hadis Fihristleri

Osmanlı’da özellikle temel hadis metinlerinin neşrinin akabinde yayım-
lanan fihristler bu konuda ilmî anlamda var olan bir ihtiyacın kapatıl-
maya çalışıldığını göstermektedir. Esasen matbaa sürecinden önce fih-
rist konusunda yazma eserlerin baş taraflarına kaydedilen kimi zaman 
elli sayfayı aşkın fihristlerin hazırlanması günümüz tabiriyle söylenecek 
olursa fihrist/indeks çalışmalarının nüvesini teşkil etmektedir. Ancak bu 
makalede yazma eserler üzerindeki fihristlere değinilmeyecektir. Yazma 
eserler üzerindeki fihristlerin daha geniş bir çalışmaya ihtiyacı olduğu 

teratür Dergisi, 2013, cilt: XI, sayı: 21, s. 454-484; Albayrak, “Mehmed Zihni 
Efendi Örneğinde Sahîh-i Buhârî Baskılarının Tashihi”, Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, 54 (2018) s, 45-78.

17 Bu ifadeyle medreselerde metinden ziyade şerhlerin okunduğunu değil ha-
dis metinlerine şerhleriyle birlikte nüfuz edildiği, metnin şerhiyle birlikte 
değerlendirilip onun ayrılmaz bir parçası olduğu kastedilmektedir. Osmanlı 
döneminde yapılan hadis tercümeleri dikkate alındığında bu durum daha net 
olarak görünmektedir. Meşâriku’l-envâr’ın tercümeleri incelendiğinde bunla-
rın her ne kadar Meşârik tercümesi olarak görünse de büyük oranda Mebâ-
riku’l-ezhâr’ın tercümeleri olduğu anlaşılmaktadır. Kadrî Bigavî, el-Câmi‘u’s-
sağîr tercümesi olarak isimlendirilen eserinde Münâvî tarafından yazılmış 
olan et-Teysîr isimli el-Câmi‘u’s-sağîr şerhini tercüme etmiştir. Ayrıntılı bilgi 
için bk. Altuntaş, Mustafa Celil, “Osmanlı Hadis Eğitiminde Meşâriku’l-En-
vâr”, Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası: İstanbul’un Fethinden Süleymaniye 
Medreselerinin Kuruluşuna Kadar, 2015, s, 147-178; ay. mlf., “Suyûtî’nin el-Câ-
mi’u‘s-Sağîr’inin Osmanlı Hadis Eğitimindeki Yeri”, Sahn-ı Semân’dan Dârul-
fünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası (Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler) 
- XVII. Yüzyıl, 2017, s, 341-365.



294     Sahn-ı Semân’dan Darülfünûn’a

belirtilmelidir. Osmanlı dönemi fihristlerinin önemi günümüzde hala 
yayımlanmaya devam eden fihristlerin ilk örnekleri olmalarıdır. Nitekim 
aşağıda zikredilecek olan Miftâhu’s-sahîhayn’ın 1975 senesinde Beyrût’ta 
ofset baskısının yapılması o tarihlerde bile hala ihtiyacı karşılayacak se-
viyede olduğunu göstermektedir.18 Aşağıda Osmanlı’nın son döneminde 
hazırlanan fihristler kronolojik olarak zikredilecek, daha sonra Concor-
dance genel özellikleriyle tanıtılacaktır.

2.1. en-Nücûmu’d-derâri ilâ irşâdi’s-sârî

Ahmed Hamdullah Efendi b. İsmâil Hâmid Efendi (ö. 1317/1899-1900)19 
Sahîh-i Buhârî’nin fihristi mahiyetinde olan en-Nücûmu’d-derâri ilâ ir-
şâdi’s-sârî adlı eserini 1267/1850 tarihinde Mısır’da Kastallânî’nin İrşâ-
du’s-sârî’si yayımlandıktan sonra hazırlamıştır. İlk olarak İrşâdü’s-sârî’nin 
tamamını mütalaa etmiş ve eserin bir fihristini çıkarmıştır. Fihristinin 
yazım süreci ve içeriği hakkında kendisinin verdiği bilgiler şöyledir:

Erbâb-ı kemâlin hâk-i râhı zümre-i nüvvâbdan Hamdullah Fakir der ki: 
Buhârî-i şerîf’in işbu en-Nücûmu’d-derârî ilâ irşâdi’s-sârî adlu tertîb-i zî-
bâsını bin iki yüz yetmiş sekiz senesi evâsıtında Bayındır niyâbetinde iken 
başlayıp işbu seksen beş senesi Şaban-ı şerifinin yirmi sekizinci Cuma er-
tesi gecesi Şumnu niyâbetinde ilen tekmîl eyledim. Cem‘ ve tertîbe sebeb şu 
oldu ki Envâru’t-tenzîl ve İrşâdu’l-akl nâm tefsîr-i şerîfleri anladığım ka-
dar mütalaa etmiş idim. Bunlarda zikr olunan ehâdîs-i şerîfenin ekserinin 
manalarını anlamak şurûhuna müracaata mevkuf olup yanımda ise İrşâ-
dü’s-sârî’den başka hadis kitabı olmayup anda da matlûb olunan hadîs-i 
şerîfi bulmak pek çok aramağa muhtaç olduğundan suhûletle bulmak 
içün ahlâfa bir yâdigâr olmak ümidiyle evvelâ mezkûr İrşâdü’s-sârî’nin 

18 Yayımlanan bu fihristlerin Abdülfettah Ebû Gudde tarafından yapılan genel 
bir tanıtımı ve değerlendirmesi için bk. Ebû Abdurrahman Ahmed b. Ali b. 
Şuayb en-Nesâî, Sünenü’n-Nesai, thk. Abdülfettah Ebû Gudde, Dârü’l-Beşa-
iri’l-İslâmiyye, Beyrût, 1988, IX, 5-11. (dipnotta)

19 Ahmed Hamdullah Efendi aslen Ankaralıdır. Babası çeşitli kadılıklarda kâtip 
olarak görev yapan babası İsmâil Hâmid Efendi, Tophâne Mahkemesi kâti-
bi iken annesi Fatma Zekiye Hanım ile evlenmiş ve 16 Zilhicce 1225/12 Ocak 
1811 tarihinde Hamdullah Efendi dünyaya gelmiştir. Tahsilini ikmal ettikten 
sonra Taşra Kadı naibliklerinde bulunmuştur. Görev aldığı mahkemeler sıra-
sıyla Tophane, Terkos, Avrethisarı, Edremit, Bayındır, Eskişehir, İzmir, Üskü-
dar, Şumnu, Eyüp, Üsküdar, Galata’dır. Daha sonra beytülmâl kassamlığı ve 
arzuhalcilik görevlerini deruhde etmiş, Şeyhülislam Ahmed Esad (ö. 1889) 
zamanında 1296/1878 tarihinde Meclis-i Tetkikat-ı Şer‘iyye azalığına tayin 
olunmuş, vefatına kadar bu görevde kalmıştır bk. Ahmed Hamdullah, en-Nü-
cûmu’d-derârî ilâ İrşâdi’s-sârî, Beyazıt, 1033 (Eserin girişinde müellifin kendi 
hattıyla yazdığı tercüme-i hâli); Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, 
Matbaa-i Âmire, İstanbul, 1333, I, 248-249; Bağdatlı, Hediyye, I, 195; Yıldırım, 
Selahattin, “XIX. Yüzyıl Osmanlı Muhaddisleri ve Eserleri”, Din Eğitimi Araş-
tırmaları Dergisi, 2004, sayı: 13, s, 306.
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Mısır’da tab olunan nüshası sahifelerindeki ehâdîsin kelimât-ı şerîfelerini 
birer birer yazarak ve her birinin zeyline bulunduğu sahifenin rakamını 
koyarak tahminen doksan bin kelime ile hitâm buldukda sâniyen her bir 
kelimenin evâili itibariyle bir de tamamıyla yazılıp sâlisen evâhiri itiba-
riyle yine kâmilen yazıldıkda dördüncü defada mükerrerâtı yazılmayup 
işbu görülen heyete girdi. Hâzâ min fazli rabbî dergâh-ı ilâhîde mes‘ûl ve 
mütezarrı‘dır ki bunun cem‘ ve tertibine bu kulunu ikdâr buyurduğu misil-
lü ahd-i karîbte nüsah-ı kesîresinin tab ve neşrine irâde-i aliyyesi taallük 
buyurup bu hakire ömr-i sânî kıla âmin, bi-hürmeti Resûli’l-emîn aley-
hi’s-salâtu ve’s-selâm.20

Ahmed Hamdullah Efendi, önce İrşâdu’s-sârî’de bulunan hadislerden 
yaklaşık 90 bin kelime tespit etmiş daha sonra tekrarları çıkararak 28 
bâb, 600 fasl, 19.327 kelimeye ayırmıştır. Bayındır Kazasında görevli iken 
başladığı bu görevini Şumnu kadılığında görevli iken yaklaşık yedi sene-
de tamamlayabilmiştir. Hadislerde yer alan 90 bin kelimeyi tespit edip 
bu kelimelerin Kastallânî’nin şerhi İrşâdü’s-sârî’de nerede geçtiğini be-
lirtmiştir. Eserine pek çok âlim tarafından dönemin âlimleri tarafından 
kabul gördüğü ve müellifinin takdir edildiği anlamına gelen takrizler 
yazılmıştır. Muhaddis-i Dâru’s-saâde (İstanbul) Ebu’l-Kâsım el-Mağ-
ribî takriz yazanlar arasındadır.21 İstanbul’un muhaddisi olarak anılan 
bir âlimin eseri takdir etmesi bu açıdan önemlidir. Ayrıca, Galata Mev-
levîhânesi şeyhi Kudretullah Efendi, Selânik İki Lüle Dergâhı şeyhi Ali 
Rıza Efendi, Abdurrahman Sami Paşa, Tırnova Mutasarrıfı Hilmi Paşa, 
Bâb-ı Seraskerî evrak müdürü Sun‘î Efendi, Fındıklı Dergâhı şeyhi Hafız 
Ahmed Şevkî Efendi, Hâfız Bosnevîzâde Mehmed Zihnî Efendi, Tırnova 
nâibi Mehmed Fevzi Efendi esere takriz yazan diğer isimlerdir.22

Ahmed Hamdullah Efendi, eserini tamamladıktan sonra kendi hattıyla 
üç nüsha yazmış, birini Ragıb Paşa Kütüphanesi’ne, birini Hindistan’a, 
diğerini ise Mısır’a göndermiştir. Ragıb Paşa Kütüphânesi’ne bağışladı-
ğı eser Beyazıt Kütüphânesi’ndeki nüsha olmalıdır. Mısır’a gönderdiği 
nüshayı ise Mısır’da Hidiv Kütüphânesi’ne göndermiştir. Nüsha bugün 
Dâru’l-Kütübi’l-Mısriyye’de bulunmaktadır.23 Eserin bir nüshasının Hin-
distan’a gönderilmesi için devletten yardım istemiş ve bu konuda Bâb-ı 

20 Ahmed Hamdullah, en-Nücûmu’d-derâri, Beyazıt, 1033, s, 636.
21 Ahmed Hamdullah, en-Nücûmu’d-derâri, Beyazıt, 1033, s, 1.
22 Ahmed Hamdullah, en-Nücûmu’d-derâri, Beyazıt, 1033, eserin girişinde.
23 Muhammed Hayr Ramazan Yusuf, Mu’cemü’l-müellifine’l-muasırin fî asari-

himi’l-mahtûta ve’l-mefkûde ve ma tubia minhâ ev hukkika ba‘de vefâtihim 
vefayât (1315-1424 h) (1897-2003 m), Mektebetü’l-Melik Fahd el-Vataniyye, 
Riyad, 2004, I, 58.
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Âlî’ye bir arzuhal yazmıştır. Ahmed Hamdullah Efendi’nin kendi hattı 
olan nüsha, Bâb-ı Âlî ve Bombay Şehbenderliği vasıtasıyla Diyobend 
Medresesi’ne ulaştırılmış ve 22 Rebîulâhir 1295/25 Nisan 1878 tarihinde 
Diyobend Medresesi’nden Farsça bir teşekkür yazısı gönderilmiştir. Ah-
med Hamdullah Efendi bu mektubu da eserinin başına eklemiştir. Mek-
tupta Şehbender Hüseyin Habîb Efendi’nin inayetiyle eserin Diyobend 
Medresesi’ne ulaştığı belirtilmiştir.24

Ahmed Hamdullah Efendi, kendi nüshasının başına Arapça bir mukad-
dime yazarak eserin kullanımı hakkında bilgi vermiştir. Burada eserini 
harf sırasını esas alarak 28 harfe göre 28 bâba ayırdığını ve bâbların ken-
di içinde 600 fasıla ayrılarak 10.327 kelime kaydettiğini belirtmiştir. 10 
cildin hepsine bir harf rumuz olarak kullanmıştır. 1. cilt (2 (ل. cilt (3 (ني. 
cilt (4 (ب. cilt (5 (بع. cilt (6 (حا. cilt (7 (س. cilt (8 (سا. cilt (9 (من. cilt (10 (سع. 
cilt (عا) olarak belirlenmiştir. Hamdullah Efendi’nin eserinin en önemli 
hususu kendi gayretleriyle Sahîh-i Buhârî’deki 10 binden fazla kelimeyi 
kaydetmesidir. Ayrıca müellifin kaydettiğine göre 10 Rebîulâhir 1290/7 
Haziran 1873 tarihinde Maarif Nezâreti’nden eserin neşredilmesi için 
ruhsatnâme almıştır. Eserin herhangi bir matbu bir nüshası bulunma-
masından yayımlanamadığı anlaşılmaktadır.

2.1. Fihristü Muhtasari’l-Buhârî

Ömer Ziyâeddin Dağıstânî’nin (ö. 1920), Sünenü’l-akvâli’n-nebeviyye 
mine’l-ehâdîsi’l-Buhâriyye isimli kavlî hadisleri derlediği Sahîh-i Buhârî 
muhtasarının fihristidir.25 Ömer Ziyâeddin Dağıstânî, bu fihristte Sü-
nenü’l-akvâli’n-nebeviyye’deki 4541 hadisin tamamının baş taraflarını 
alfabetik olarak sıralamış ve hadisin, eserin hangi sayfasında geçtiğini 
göstermiştir. Eserde hadisleri 1’den 4541’e kadar numaralayıp fihristte 
alfabetik olarak zikrettiği her hadisi bu numaralarla birlikte zikretmesi 
artık matbaa ile gelişen yeni dönemde hadislerin numaralandırma ih-
tiyacının matbaaya yansıdığını ve indeks tarzı çalışmaların yapıldığını 
göstermektedir.

2.2.  Miftahu’s-sahîhayn

Fatih dersiamlarından olan Mehmed Şerîf b. Mustafa et-Tokâdî, (ö. 
1313/1895-96’dan sonra), muhtelif mektep ve camilerde muallim ve kürsü 

24 Ahmed Hamdullah, en-Nücûmu’d-derâri, Beyazıt, 1033.
25 Ömer Ziyâeddin ed-Dağıstânî, Sünenü’l-akvâli’n-nebeviyye mine’l-ehâdî-

si’l-Buhâriyye, Mahmûd Bey Matbaası, İstanbul, 1890; Ayrıca eserin başındaki 
bu fihrist Atatürk Kitaplığı’nda müstakil bir eser olarak kaydedilmiştir. Bk. 
Fihristü Muhtasari’l-Buhârî alâ hurûfi’l-Mu‘cem, Atatürk Kitaplığı, 1841.



Sahn-ı Semân’dan Darülfünûn’a     297

şeyhi olarak görev yapmıştır.26 Tokâdî; Miftâhu’s-sahîhayn ismiyle hazır-
ladığı fihristin kapağına fihristi ile ilgili verdiği bilgiler şöyledir:

“Ulemâ indinde esahh-ı kütüb ba‘de’l-Kur’ân-ı Kerîm Buhârî ve Müslim-i 
şerîfler olduğu müstağni ani’l-beyân ve bunlardan bir hadîs-i şerîf bulmak 
gayet müşkil olduğu zâhir ve nümâyândır. Binâ-ber-în bu Sahîhayn’ın ge-
rek metinleri olsun ve gerek şerhlerinden (Aynî ve Askalânî ve Kastallânî 
ve Nevevî) olsun matlûb olan hadîs-i şerîf hangi cildde ve hangi sahifede 
olduğunu irâe eder sûrette velev gayr-i matbu‘ nüshalar dahî olsa bir iki 
dakika zarfında ber-vech-i matlûb hadîs-i şerîf bulunmak emeliyle Miftâ-
hu’l-Buhârî ve Miftâhu Müslim nâmında iki risâle hurûf-ı hecâ üzere tertîb 
olunup mecmû‘una Miftâhu’s-Sahîhayn tesmiye ile ikisi bir cildde olarak 
tab‘ ve neşr olunmuştur.27

Tokâdî’nin, gerek matbu gerek matbu olmayan nüshalarda hadisin ça-
bucak bulunması gayesiyle hazırladığını belirttiği Miftâhu’s-sahîhâyn’ın 
girişinde bir hadisin kaynaklarda geçtiği yeri nasıl iktibas ettiğini örnek 
verirken zikrettiği “harekeli Buhârî-i şerîf” ifadesinden, daha önce yayım-
lanmış matbu bir nüshayı esas aldığı anlaşılmaktadır.28 Tokâdî, ilk olarak 
Sahîh-i Buhârî’deki hadisleri nakleden sahâbî isimlerini de harf sırasına 
göre sıralamış ve zikrettiği sahabînin Sahîh-i Buhârî’de kaç hadis riva-
yetinin olduğunu da belirtmiştir. Onun sayımına göre 3730 bâb ve tek-
rarsız 2602 hadis bulunmaktadır.29 Zikredilen hadis sayısı İbn Hacer’in 
verdiği sayı ile aynıdır. Tokâdî, İbn Hacer’in ilgili cümlelerini aynen ik-
tibas ederek fihristin başında nakletmiştir.30 İbn Hacer, İbnü’s-Salah’ın 
(ö. 643/1245) (yaklaşık tekrarsız 4 bin olan) sayımındaki farklılığın onun 
ihtisar olarak gelen rivayetleri farklı bir hadismiş gibi yorumlamasından 
ileri gelebileceğini belirtmiştir.31

Tek ciltte 192 sayfada Sahîh-i Buhârî fihristi, 52 sayfada ise Sahîh-i Müslim 
fihristi yer almaktadır. Genişçe hazırlanan bu fihristte ilk olarak Sahîh-i 

26 Hayatı için bk. Bilgen, Osman, “Mehmed Şerif bin Mustafa et-Tokadi ve “Mif-
tahu’s-sahihayn” isimli eseri”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Sempozyu-
mu Bildiriler, 2012, cilt: III, s, 277-282.

27 Mehmed Şükrü, Miftâhu’s-sahîhayn, s, 1.
28 Mehmed Şerîf et-Tokâdî, Miftâhu’s-sahîhayn, s, 8; Tokâdî, (اْئِتَنــا ِباْلِمْفَتــاِح) ibaresi-

nin geçtiği hadisin (Buhârî, Meğâzî, 77) “Harekeli Buhârî-i şerifin 5. Cildinin 117. 
sayfasında” olduğunu zikretmiştir. Hadis, Bulak baskısında 5. cildin 176. say-
fasında; Zihni Efendi’nin Matbaa-i Âmire neşrinin 5. cildinin 125. sayfasında 
geçmektedir. Verilen sayfa numarasında herhangi bir hata yoksa Tokâdî’nin 
Mısır’da neşredilmiş Bulak baskısı öncesi bir matbu nüshayı esas aldığı anla-
şılmaktadır.

29 Mehmed Şerîf et-Tokâdî, Miftâhu’s-sahîhayn, s, 4.
30 İbn Hacer, Hedyü’s-sârî, thk. Muhibbüddin  el-Hatîb, Dâru’l-Marife, Beyrut, 

1379, s, 477.
31 İbnü’s-Salâh, verdiği 4 bin rakamını bir görüş olarak nakletmiş ve bu sayı-

nın içerisinde sahâbe ve tâbiîn kavillerinin de olduğunu nakletmiştir. Bk. İb-
nü’s-Salâh, Ma‘rifetu envâ‘i ulûmi’l-hadîs, thk. Nurettin Itr, Dâru’l-Fikr, Suriye, 
1986, s, 20.
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Buhârî’de hangi kitap ve bâbda kaç hadis bulunduğu ayrıntılı olarak zik-
redilmiştir. Daha sonra harf sırasına göre sahâbî isimleri ve rivayet adet-
leri verilmiştir. Fihrist olarak ise o dönemde matbu olarak yayımlanan 
Sahîh-i Buhârî’nin yanında İbn Hacer, Aynî ve Kastallânî’nin şerhlerin-
de harf sırasına göre ilk kısımları verilen hadislerin, hangi ciltlerinde ve 
sayfalarında bulunduğu kaydedilmiştir. Ancak burada da sadece hadisin 
Hz. Peygamber’e ait olan kısmı (kavlî hadîs) fihriste eklenmiştir. Ayrı-
ca günümüzde de hala geçerliliğini koruyan ve sonraki yıllarda yapılan 
Concordance’ın da aynı yöntemle hazırlandığı usûl olan hadisin Sahîh-i 
Buhârî’de hangi kitabın kaçıncı bâbında olduğunu kaydetmiştir. Daha 
sonra Miftâhu Sahîhi Müslim bölümünde ise alfabetik sıraya göre verilen 
hadisin Sahîh-i Müslim ile Nevevî şerhinin matbu nüshalarında hangi 
cilt ve sayfalarında olduğu belirtilmiştir.32 Bunun yanında matbu nüs-
halardan farklı olarak hadisin hangi kitabın hangi bâbında zikredildiği 
kaydedilmiştir. Tokâdî eserinin girişinde hangi matbu nüshaları kul-
landığını da yazmıştır. Kitap ve bâb numaralarının verilmesiyle yazma 
nüshalar için de fihristten istifade edilebileceğini de ayrıca zikretmiştir.33

2.3.  Miftâhu’l-Buhârî

Mehmed Şükrü b. Hasan el-Ankaravî (ö. 1313’ten sonra), 1313/1895 se-
nesinde Sahîh-i Buhârî’nin Bulak’ta yapılan baskısından sonra Miftâ-
hu’l-Buhârî isimli eserini yazmıştır. Bu eserinde hadisin baş tarafını verip 
Sahîh-i Buhârî’de hangi kitapta ve hangi bâbta olduğunu göstermiştir. 
Fihristi ile ilgili kendisinin verdiği bilgi şöyledir:

“İşbu fihrist ehâdîs-i şerîfenin kelimât-ı celîle-i evveliyesi itibariyle hurûf-ı 
hece tertibi üzere tanzîm olunmuş ve İmâm-ı müşârun ileyh ahkâm-ı il-
miyye-i fer‘iyye-i muhtelife münasebetince bir hadîs-i şerîfi kâh muhtasar 
ve kâh mutavvel olarak ebvâb-ı adîde-i muhtelifede îrâd ve ihrâc buyurduk-
larından bir hadîs-i şerifin kaç yerde bulunduğu anlaşılmak için cümlesinin 
mevâzıında işaret edilmiş olduğu misillü erbâb-ı istişhâd kitaplarına derç 
ettikleri ehâdîs-i şerîfeyi bi-tamâmihâ derç-i sahîfe etmeyip kesîran-mâ 
matluplarını isbâta kâfi miktarını îrâd ile iktifâ edegeldikleri cihetle anlar 
hakkında fâide bahş olmak için bir iki kaç ibtidâ-yı kelâmı müştemil olan 
ehâdîs-i şerîfeden ekserîsinin fıkarât-ı celîlesi her ibtidâ-yı kelâmından ay-
rıca bir hadîs-i şerîf imiş gibi başka başka fihrise derç edilmiştir.

Sahîhu’l-Buhârî’nin bi’t-tab‘ sahife rakamları yekdiğerine muvafık olmayan 
nüsah-ı matbua-i muhtelifesinde ve hususiyle hiç sahife rakamı olmayan 

32 Mehmed Şerîf et-Tokâdî’nin fihristine esas aldığı matbu nüshaların baskıları 
şöyledir: Sahîh-i Buhârî, Mısır, 1296; Kastallânî, İrşâdü’s-sârî, Mısır, 1293; İbn 
Hacer, Fethu’l-bârî, Mısır, 1301, Aynî, Umdetü’l-kârî, Şirketi Sahafiye-i Osmâ-
niye, İstanbul, 1309; Sahîh-i Müslim, Mısır, 1290; Nevevî, el-Minhâc, Mısır, 1293 
(1293 yılında Mısır’da neşredilen Kastallânî’nin İrşâdü’s-sârî’sinin hâmişinde)

33 Mehmed Şerîf et-Tokâdî, Miftâhu’s-sahîhayn, iç kapakta.
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yazma nüshalarında umûmen ve seyyân olarak kullanılmak için işbu fih-
ristte sahife rakamları nazar-ı i‘tibâra alınmayıp belki Buhârî-i şerîf’in 
ber-vech-i muharrer münkasım olduğu kitâbların isimleriyle bunlardan 
her bir kitabın muhtevî olduğu bâbların adedi miftâh ittihâz edilmiş ve 
meselâ Kitâbü’s-salât’a işâret olmak üzere hadîslerin usulüne es-Salât 
kelimesi tahrîr olunup bâbına işaret olmak için zirine (ب) ve kaçıncı 
bâbında olduğu bilinmek için harfinin altına rakam vaz‘ kılınmış ve ha-
dîs-i mezkûr diğer kütüb ve ebvâbda münderiç ise anların işaretleri dahî 
ber-vech-i beyân sol tarafa doğru sırasıyla dizilmiştir.”34

Hadislerin yapılacak baskılarda cilt/sayfa numaralarının farklılık arz 
edeceği düşünülerek kitap/bâb şeklinde gösterileceği belirtilmiştir. Ay-
rıca kolaylık olması için hadisin Bulak’ta yapılan baskısında hangi cilt-
te olduğunu gösterir rumuzlar da konulmuştur. Fihrist, sadece Sahîh-i 
Buhârî’deki kitap/bâb numaralarına işaret etmiştir. Tokâdî’nin fihristin-
de olduğu gibi, şerhler fihriste dâhil edilmemiştir. Bunun yanında bir 
hadisin Sahîh-i Buhârî’de geçtiği yerlerin tamamını göstermesi fihristin 
en önemli özelliği olsa gerektir.

Ankaravî Mehmed Efendi’nin genişçe yazdığı mukaddimedeki ifadele-
rinde yazma veya matbu nüshalardaki sayfa numaralarını dikkate alma-
yacağını söyleyip kitap ismi ile bâbları numaralandıracağını söylemesi 
dikkat çekicidir. Zira bu yöntemle günümüzde de uygulanan ve Concor-
dance atıf sistemi olarak adlandırılan sistemi çok daha önce kullandığı 
anlaşılmaktadır.

3. Concordance (el-Mu‘cemu’l-müfehres)

1916 yılında Arent Jan Wensinck’in (ö. 1939) başında bulunduğu ve Jo-
sef Horovitz (ö. 1931), Johann Fück (ö. 1974), Alfred Guillaume (ö. 1965) 
gibi birçok ülkeden müsteşriğin katıldığı bir heyet tarafından hazırlanan 
Concordance et indices de la Tradition Musulmane’ın son cildi 1969 yılın-
da yayımlanmıştır. 1988’de ise fihrist cildi basılmıştır.35 Eserin yayın sü-
recinde Muhammed Fuâd Abdülbâkî (ö. 1968), eserdeki hataları tespit 
ettikten sonra heyete dâhil edilmiştir. Wensinck, birinci cildin önsözün-
de Muhammed Fuad Abdülbâki’nin katkısından özellikle bahsetmiş ve 
şükranlarını ifade etmiştir.36 Ancak sadece üçüncü ve dördüncü ciltlerde 
onun katkı sağladığı ciltlerin kapaklarında belirtilmiştir. Çalışma beş 

34 Ankaravî Mehmed Şükrü, Miftâhu’l-Buhârî, Sahafiye-i Osmaniye, İstanbul, 
1313, s, 4-5.

35 Hatiboğlu, İbrahim, “el-Mu‘cemü’l-Müfehres li-Elfâzi’l-Hadîsi’n-Nebevî”, Tdv 
İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/el-mucemul-mufeh-
res-li-elfazil-hadisin-nebevi (13.12.2018).

36 Wensinck, Arent Jean, Concordance et indices de la tradition musulmane, 
el-Mu‘cemü’l-müfehres li-elfazi’l-hadisi’n-nebevî, E.J. Brill, Leiden, 1936, I, X.
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yüz adet basılmış ancak satışa sunulmamıştır. Bundan dolayı esere ula-
şım kısıtlı kalmıştır. Ancak daha sonra ilk olarak Beyrût’ta izinsiz olarak 
ofset baskıları yapılmıştır.37 Sonraki yıllarda eserin İstanbul’da da baskısı 
yapılmıştır.

Concordance’ın hazırlanmasındaki en önemli sâik matbaa faaliyetle-
rinin artması ve temel hadis metinlerinin ve şerhlerinin yayımlanması 
olmuştur. Hadisleri ilk harfine göre tertip eden el-Câmi‘u’s-sağîr gibi 
eserlerde hadisi bulabilmek için o hadisin ilk kelimesinin biliniyor ol-
ması gereklidir. Konularına göre tasnîf edilmiş temel hadis metinlerinde 
de bir hadisi bulabilmek için fıkhu’l-hadîs’i bilmek gerekmektedir. Bu-
nun için hadisin içinde geçen özellikle nâdir kullanılan bir kelimesini 
esas alarak o kelimenin geçtiği yerleri göstermenin daha faydalı olacağı 
düşünülmüştür. Bunun için de harf sırasına göre hadiste geçen kelime-
ler başlık olarak konularak o kelimeden türeyen bütün türevleri, altın-
da zikredilmiş, hadisin hangi kitapta geçtiği belirtilmiştir. Kelimenin 
mazî-mücerred fiil hali başlık olarak konulmuş, daha sonra muzari ve 
emir halleri ile ilgili kelimeler sıralanmıştır. Bundan sonra ise ism-i fâil, 
ism-i mef‘ûl, fiilin malum halini meçhûl haline; mücerred halini mezîd 
haline öncelemişlerdir. Aynı zamanda fiilin önce merfu, sonra mecrûr 
daha sonra ise mansûb hali kaydedilmiştir. Yine bu sıralamada müfred, 
müsennâ ve cem tertibi esas alınmıştır.38 Mu‘cemu’l-müfehres’in en bâriz 
özelliği bâb başlıklarının numaralarının verilip hadisin o bâb başlığı al-
tındaki hadisler arasından bulunması olmuştur.

Concordance yayımlanırken müellifler tarafından ilk üç ciltte yapılan 
hatalar için baskının sonuna düzeltme ve ilave başlığında birinci ciltte 
üç sayfa, ikinci ve üçüncü ciltlerde birer sayfa eklenmiştir. Daha sonraki 
ciltlerde düzeltme ve ilave kısmı yer almamıştır. Sa‘d el-Mersafî (ö. 2018), 
eserdeki hataları düzeltmek için bir kitap yazmıştır. Eserinde; ibârede 
tahrif, kaynağa atıfta hata, kitaba atıfta hata, bâb numarasına atıfta hata, 
kelimeyi yanlış başlıkta serdetme, kelimeyi alfabetik olarak asıl tertibin-
den başka yerde nakletme ve hadislere işaret etmede kapsayıcı olmaması 
konularında yapılan hataları örneklerle göstermiştir.39

Wensinck’in fihrist çalışması Concordance ile sınırlı değildir. O bu ese-

37 J. J. Witkam, “Meşrû‘u te’lîfi’l-Mu‘cemi’l-müfehres li-elfâzi’l-ḥadîsi̱’n-nebevî 
arzun târîhiyyün” (trc. Muhammed Tahtah), Wensinck, el-Mu‘cem, VIII, s, (ط)

38 Ebû Muhammed Abdülmehdi b. Abdülkadir Abdülhadi, Turuku tahrîci hadîsi 
Rasûlillâh, Dâru’l-İ‘tisâm, Kahire, s, 87-88; Yusuf Abdurrahman Mar‘aşli, İlmu 
fihristi’l-hadîs, s, 87-90.

39 Sad el-Mersafî, Edva’ alâ ahtâi’l-müsteşrikîn fî mu‘cemi’l-müfehres li-elfâ-
zi’l-hadîsi’n-nebevî, Dâru’l-Kalem, Kuveyt, 1408-1988.
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rinden önce ilk dönem hadis ve siyer kaynaklarından yararlanmayı ko-
laylaştırmak için A Handbook of Early Muhammadan Tradition isimli 
bir fihrist hazırlamıştır. Eser Arapçaya Miftâhu Künûzi’s-Sünne ismiyle 
tercüme edilmiştir.40

Concordance’da hadisin kütüb-i tis‘a’da hangi kitapta geçtiği rumuzlar-
la belirtilmiş daha sonra, hadis eserlerinin alt bölümleri olan kitapla-
rın kaydedilerek hangi bâbında ise o bâbın numarası verilmiştir. Yusuf 
Abdurrahman Mar‘aşli, hadislerin kelimelerinin esas alınarak fihrist 
hazırlama işini ilk olarak Mustafa b. Ali b. Muhammed el-Beyyûmî 
el-Mısrî’nin (ö. 1352/1933’ten sonra) yaptığını müsteşriklerin kendisini 
bu konuda takip ettiklerini belirtmiştir.41 Bu eser müellifin Delîlu fehâ-
risi’l-Buhârî li’l-kütüb ve’l-ebvâbi’l-esâsiyye isimli eseri olmalıdır. Eserin 
Teysîru’l-menfaa ve Concordance’ın yayımlandığı tarihlere yakın bir za-
manda neşredilmiş olması bu tarihlerde özellikle Sahîh-i Buhârî özelin-
de bâb başlıklarını numaralandırma düşüncesinin yaygınlaşmış olduğu-
nu gösterir. Fihriste göre Sahîh-i Buhârî’de 126 kitap (mebhas)42 ve 7040 
hadis bulunmaktadır. Ayrıca her kitap başlığında kaç bâb ve hadis oldu-
ğu kaydedilmesi bâbların da numaralandırıldığını ifade eder. Günümüz-
de de kullanılan bu atıf sistemine ilaveten o günkü dönem için bir anlam 
ifade eden Sahîh-i Buhârî’nin Mısır’da yapılan üç baskısının da fihristte 
numaralandırılan mebhasların kaçıncı cildinde olduğu gösterilmiştir.43 
Mar‘aşli’nin zikredilen ifadesinde Osmanlı dönemi fihristlerini dikkate 
almadığı anlaşılmaktadır.

Bunun yanında Concordance’ın yayına hazırlığı devam ettiği esnada 
başka fihrist çalışmaları da devam etmiştir. Rıdvân Muhammed Rıd-
vân, Fehârisü’l-Buhârî isimli bir fihrist hazırlamıştır. Muhammed Zâhid 
el-Kevserî’ye (ö. 1952) ithâf ettiği Kevserî’nin de bir takrizinin bulunduğu 
çalışma yayımlanmıştır. Bu fihristte hadisler müselsel olarak numaralan-
dırılmamış, her kitab (bölüm) kendi içinde numaralandırılmıştır. Çalış-
mada Sahîh-i Buhârî hadisleri baştan sonra sened kısmı hazfedilerek baş 
tarafından hadisin önemli bir kısmı yazılarak sıralanmıştır. Metin kıs-

40 Hatiboğlu, İbrahim, “Miftâhu künûzi’s-sünne”, TDV İslâm Ansiklopedisi, htt-
ps://islamansiklopedisi.org.tr/miftahu-kunuzis-sunne (14.12.2018).

41 Yusuf Abdurrahman Mar‘aşli, İlmu fihristi’l-hadîs, s, 10.
42 Günümüz baskılarına göre Sahîh-i Buhârî’deki kitap sayısının fazla olması; 

bir hadisin daha kolay bulunabilmesi için başlıklandırmayı artırma sebebiyle 
olmalıdır. Zira mebhas başlığı altında bazı bâblar da kitap ismi gibi ayrıca zik-
redilmiştir.

43 el-Beyyûmî, Mustafa b. Ali, Delîlu fehârisi’l-Buhârî li’l-kütüb ve’l-ebvâbi’l-esâ-
siyye, Matbaatü’s-Sâvî, Mısır, 1352/1933.
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mından sonra ise hadis başka bir bâbda geçiyorsa ona işaret edilmiştir.44

4. Hadis Kitaplarındaki Bâbların Numaralandırılması

Hadis kitaplarındaki bâbların ilk defa ne zaman ve kimin tarafından 
numaralandırıldığı meselesi konumuz açısından son derece önemlidir. 
Bâblara numara verme işlemine özellikle matbaanın yaygınlaşmasının 
akabinde ihtiyaç hissedilmiştir. Ancak bu dönemde bâblar numaralan-
dırılırken tekdüze bir yöntem uygulanmamış farklı numaralandırma 
yöntemleri ortaya çıkmıştır.

Hadis kitaplarının matbu olarak yayınlanmasından önce de bazı nüs-
halarda bâblara veya hadislere numara verilmiştir. Nüveyrî (ö. 733/1333) 
nüshası olarak meşhur olmuş ve yakın dönemde tıpkıbasım olarak neş-
redilmiş olan Sahîh-i Buhârî nüshasında bâblar müselsel olarak baştan 
sona kadar numaralandırılmıştır. Sahîh’in ilk bâbı olan bâbu bed’i’l-vah-
y’e herhangi bir numara verilmemiş kitâbu’l-îmân’dan başlayarak her 
bâb müselsel olarak numaralandırılmıştır.45 Toplam 3453 bâb olduğu46 
eserin başında hazırlanan 32 sayfalık fihristte belirtilmiştir.47 Yazma nüs-
hada her bâbın üzerine bu rakamların yazılmış olması eserden istifadeyi 
kolaylaştırmıştır. 725/1325 yılında tamamlanan bu nüshada müselsel de 
olsa bütün bâbların numaralandırılmış olması hadis bâblarının numa-
ralandırılmasının hadis eserlerindeki bir hadise ulaşmada erken dönem-
den itibaren bir yöntem olarak kullanıldığını göstermektedir.

Bâbların numaralandırılması meselesinde genel kanaat, hadis metinle-
rinin bâb başlıklarının müsteşrikler tarafından Concordance hazırlanır-

44 Rıdvan Muhammed Rıdvan, Fehârisü’l-Buhârî, Dârü’l-Kitabi’l-Arabi, Kahire, 
1370.

45 Sahîh-i Buhârî’nin yazma nüshalarında “Bâbu bed’i’l-vahy” kitâp olarak zikre-
dilmemektedir. Kitap olarak kaydedilip numaralandırılması matbaa dönemi-
nin bir uygulamasıdır.

46 Sahîh-i Buhârî’de kaç bâb olduğu farklı âlimlerin sayımlarına göre farklılık arz 
etmiştir. Nüveyrî’nin nüshasında 3453 sayısı yer alırken Abdülfettah Ebû Gud-
de 3261 olarak saydığını, Muhammed Fuâd Abdülbâkî’nin de bu sayıyı verdi-
ğini nakletmiştir. Ayrıca 3882 ve 3733 gibi farklı rakamların araştırıcılar tara-
fından kaydedildiğini bu konudaki müşkilin birçok sebebinin olabileceğini ve 
bu konunun hadis ilmiyle uğraşan maharetli araştırıcıların inayetine muhtaç 
olduğunu belirtmiştir. Bk. Abdülganî el-Guneymî el-Meydâni, Keşfü’l-iltibas 
amma evredehü’l-İmamü’l-Buhari ala ba‘zi’n-nas, thk. Abdülmecid Mahmûd 
Abdülmecid, yay haz. Abdülfettah Ebû Gudde, Mektebü’l-Matbuâti’l-İsla-
miyye, Haleb, 1993/1414, s. 6, ikinci dipnot.

47 Buhârî, el-Câmi‘u’s-sahîh, Süleymaniye Kütüphanesi, Fazıl Ahmet Paşa, 
362; Kitabü’l-câmii’s-sahih (en-nüshatü’l-musavvere ani’n-nüshati’l-mahfu-
za bi-Mektebeti Köprülü bi-İstanbul ve’l-müerriha sene 725 H), prepared and 
presented Muhammad Mustafa al-Azami, Azami Publishing House, Riyad, 
2013/1434.
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ken numaralandırılmış olduğudur.48 Ancak yukarıda zikredilen Concor-
dance’tan önceki Sahîh-i Buhârî neşirlerinde ve hazırlanan fihristlerde 
bâb numaralarının varlığı konunun böyle olmadığını gösterir. Dolayısıy-
la Concordance’tan önce babları numaralandıran hadis eserlerinin neşir 
ve fihristlerini tetkik etmek yerinde olacaktır.

3.1.  Sahîh-i Buhârî’nin 1862/1868 Tarihli Leiden Baskısı

Concordance öncesi yapılan Sahîh-i Buhârî neşirleri incelendiğinde ilk 
olarak Leiden’de 1862-1868 yılları arasında M. Ludolf Krehl’in (ö. 1901) 
ilk üç cildini, T. W. Juynboll’un (ö. 1948) 1908 yılında dördüncü cildini 
yayımladığı Sahîh-i Buhârî neşrinde bâbların numaralandırılmış oldu-
ğu görülmektedir. 1862 yılında bâb numaralarının verilerek bir Sahîh-i 
Buhârî baskısının yapılmış olması bu dönemden sonra Concordance ya-
yımlanıncaya kadar yapılan birçok baskıda bu yöntemin uygulanmamış 
olması Avrupa’da yapılan bu baskının İslam dünyasında yaygınlaşma-
masından kaynaklanmalıdır.49 Baskının Süleymaniye Kütüphanesi’nde 
bir nüshasının olması Osmanlı döneminde yazılan fihristlerin müellif-
lerinin bu baskıdan haberdar olabileceğini akla getirmektedir. Ancak 
bulunduğu koleksiyon dikkate alındığında bu nüshanın daha sonraki 
dönemlerde İstanbul’a getirildiği anlaşılmaktadır.50 Leiden baskısındaki 
bâb numaraları ile günümüzdeki bâb numaralarının hiç farklılık göster-
memesi Concordance hazırlanırken gerek müelliflerin gerekse M. Fuâd 
Abdülbâkî’nin bu neşirdeki bâb numaralarını aynen iktibas etmelerin-
den kaynaklanmalıdır. Dolayısıyla Sahîh-i Buhârî özelinde hadis metin-
lerinde her kitâb için baştan başlayarak bâbların numaralandırılması ve 
bunun matbaada yayınlanmasının öncüsü Ludolf Krehl’in hazırladığı 
Leiden baskısıdır.

3.2.  Miftâhu’s-sahîhâyn ve Miftâhu’l-Buhârî

Osmanlı döneminde yukarıda zikredilen fihristlerde bâbların numa-
ralandırılmış olması Concordance’tan önce bâb numaralandırma dü-
şüncesinin varlığını göstermektedir. Burada temel soru Osmanlı fihrist 
müelliflerinin daha önce yayınlanan Leiden baskısından istifade edilip 
etmediğidir. Yapılan karşılaştırmalarda 1862 Leiden baskısındaki bâb 

48 Sa‘d el-Mersafî, Edva’, s, 10.
49 Özellikle Sultaniye baskısı olarak bilinen Sultan Abdülhamid’in Bulak’ta yap-

tırdığı neşir ile daha sonra Mehmed Zihni Efendi’nin neşrettiği Matbaa-i Âmi-
re nüshalarında herhangi bir bâb numarası yer almamaktadır.

50 Süleymaniye Kütüphanesi, Hüseyin Kazım Koleksiyonu, 449; Koleksiyonu kü-
tüphaneye bağışlayan Hüseyin Kâzım Kadrî’nin (ö. 1934) Almanya ziyaretinde 
bu nüshayı edinmiş olması muhtemeldir.
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numaraları ile Osmanlı dönemindeki fihristlerde zikredilen bâb nu-
maralarında birçok farklılıkların bulunduğu görülmektedir. Sahîh-i 
Buhârî’nin Leiden baskısının bâb numaralandırması günümüzdeki bâb 
numaralarıyla birebir örtüşmekte; ancak Osmanlı dönemi fihristlerinde 
bu benzerlik görülememektedir. Dolayısıyla Osmanlı âlimleri, bâb nu-
maralandırmasını kendilerine has bir üslupla yapmış olmalıdırlar.

Bâbların numaralandırılmış olması özellikle matbu nüshalar dikkate 
alındığında, müsteşriklerin ilk olarak Sahîh-i Buhârî yayınlarken uygu-
ladıkları bir yöntemdir. Osmanlı âlimleri ise fihrist hazırlarken bâbları 
kendileri farklı bir yöntemle numaralandırmış, bunu bir atıf/tahriç yön-
temi olarak esas kabul etmiş ve hadisleri kitap içerisinde bâb numarala-
rına işaret ederek zikretme konusunda öncülük etmişlerdir.51 Zira her ne 
kadar bâb numaraları ilk olarak müsteşrikler tarafından verilmiş olsa da 
bunu atıf yöntemi olarak ilk defa Tokâdî ve Ankaravî, hazırladıkları eser-
lerde yöntem olarak kullanmıştır. Hadise işaret ederken kendi yaptıkları 
bu bâb numaralarını temel aldıkları düşünülmektedir.

3.3. Teysiru’l-menfaa

M. Fuâd Abdülbâkî Concordance ve A Handbook of Early eserlerinden 
istifadeyi kolaylaştırmak için Teysiru’l-menfaa bi-kitâbey Miftahi künû-
zi’s-sünne ve Mu‘cemü’l-müfehres li-elfâzi’l-hadîsi’n-nebevî ismiyle bir 
eser neşretmiş burada Müsned hariç kütüb-i tis‘a’nın bâblarını numara-
landırmıştır. M. Fuâd Abdülbâkî, bu eserini, Concordance’nin ilk yayım-
landığı yıl olan 1936’dan önce neşretmiştir. 1353/1935 tarihinde ilk olarak 
Sahîh-i Buhârî’nin bâb numaralarını tamamlamış, sekizinci kitap olan 
Muvatta’nın bâb numaralarını tamamlama işini ise 1356/1938 tarihinde 
nihayete erdirmiştir.52 M. Fuâd Abdülbâkî’nin bu konudaki çalışmaları 
hem bâblara numara verme usulünün İslam dünyasında kabulünü hem 
de yaygınlaşmasını sağlamıştır denilebilir. M. Fuâd Abdülbâkî’nin bu 
çalışmaları, Concordance’ın hazırlanması ile birlikte sekiz kitaba şâmil 
kılınan bâb numaralarını tekdüze hale getirme faaliyeti olarak değer-
lendirilebilir. Concordance hazırlanırken M. Fuâd Abdülbâkî’nin yayın 
heyeti ile irtibatı neticesinde temel hadis metinlerinin bâblarının nu-

51 Ankaravî ve Tokâdî’nin fihristleri hazırlarken kendileri için bâblara numara 
vererek bir (matbu) nüsha edindikleri anlaşılmaktadır. Bu âlimlerin fihristi 
hazırlarken esas kabul ettikleri ve bâblarını numaralandırdıkları nüshaların 
tespit edilmesi yaptıklarının daha detaylı olarak incelenmesine imkan sağla-
yabilir.

52 Muhammed Fuâd Abdülbâkî, Teysîrü’l-menfaa bi-kitâbey Miftahi künû-
zi’s-sünne ve Mu‘cemü’l-müfehres li-elfâzi’l-hadîsi’n-nebevî, Dârü’l-Hadis, Ka-
hire, 1988/1409.
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maralandırma işinin kendisine havale edildiği anlaşılmaktadır. Nitekim 
Teysiru’l-menfaa’nın Concordance’ın ilk cildinden önce yayımlanması da 
bunu göstermektedir. Wensinck’in Concordance’ın ilk cildinde bu ko-
nudaki yardımlarından ötürü M. Fuâd Abdülbâkî’yi zikretmesi de bunu 
göstermektedir.53 Teysîru’l-menfaa’nın hem Concordance’tan istifadeyi 
kolaylaştırmak için yazılması hem de ondan önce yayımlanması çelişki 
gibi görünse de bu durum yayın sürecindeki Concordance’ı tetkik eden 
M. Fuad Abdülbâkî’nin aynı zaman diliminde Teysîru’l-menfaa’yı hazır-
lamış olmasından ileri gelmektedir.

4. Osmanlı Dönemi Fihristleri ile Concordance’ın 
Karşılaştırılması

Ahmed Hamdullah Efendi hadislerde geçen kelimeleri tespit ederek 
kelime indeksli fihrist olması bakımından; Tokâdî ve Ankaravî ise ha-
dislere bâb numarası vererek kaynağa işaret etmesi bakımından Concor-
dance’ın yaptığı işi uzun yıllar önce yapmışlardır. Tokâdî ve Ankaravî’nin 
Concordance’tan ayrılan noktaları ise hadisleri alfabetik olarak sıralaya-
rak bu işlemi yapmış olmalarıdır. Concordance’ta ise hadis metinlerinde 
geçen kelimelerin tamamı tespit edilmiş, hadisler alfabetik sıralanmak 
yerine tespit edilen kelimeler alfabetik sıralanmış ve kelimenin geçtiği 
hadislerin ilgili kısımları zikredilerek kaynağına ve bâb numarasına işa-
ret edilmiştir.

Osmanlı dönemi fihristleri ile Concordance’da bir hadisin nasıl gösteril-
diğine işaret etmek konunun daha net anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. 
Bu bağlamda “Münâfığın alâmeti üçtür; Konuştuğunda yalan söyler, söz 
verdiğinde sözünden döner, enamete hıyânet eder”54 hadisinin Sahîh-i 
Buhârî’de nerede geçtiği, fihristlerde şöyle zikredilmiştir:

Tokâdî, Miftâhu’s-Sahîhayn:  Buhârî, Îmân, 21; Hadîsü’l-ifk, 16; Vesâyâ, 
9; Edeb, 69.55

Ankaravî, Miftâhu’l-Buhârî: Buhârî, Îmân, 24; Şehâdât, 30; Vesâyâ, 8; 
Edeb, 69.56

Wensinck, Concordance: Buhârî, Şehâdât, 28; [Müslim, Îmân, 107, 109; 
Tirmizî, Îmân, 14]57

53 Wensinck, Concordance, I, IX.
َث َكــَذَب، َوِإَذا َوَعَد أَْخَلَف، َوِإَذا اْؤتُِمَن َخاَن 54  ;Buhârî, Kitâbu’l-Îmân, 24 آَيــُة الُمَناِفــِق َثــاَلٌث: ِإَذا َحدَّ

Şehâdât, 28; Vesâyâ, 8; Edeb, 69.
55 Tokâdî, Miftâhu’s-Sahîhayn, s, 3
56 Ankaravî, Miftâhu’l-Buhârî, s, 9
57 Wensinck, Concordance, VI, 525.
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Burada zikredilmesi gereken en önemli farklılık Tokâdî ve Ankaravî’nin 
hadisin Sahîh-i Buhârî’deki tüm yerlerine işaret etmiş olmalarıdır. Con-
cordance’ın ise hadisi Sahîh-i Buhârî’deki sadece bir yerine atıf yapması 
hem bir hadisin geçtiği tüm yerlere atıf konusunda yetersizliğini hem de 
akademik anlamda kendisinden önce yayınlanan fihristlerden faydalan-
ma konusunda eksikliğini göstermektedir. Concordance ve birbirleriyle 
farklılıklarından da görüldüğü üzere Tokâdî ve Ankaravî bâbları kendile-
ri numaralandırmış daha önce yapılan herhangi bir numaralandırmaya 
tabi olmamışlardır. Ankaravî’nin günümüzdeki numaralandırmaya daha 
yakın olduğu ve başarılı olduğu görülmektedir.

Sonuç

Hadislerin geçtiği kaynağı bulmak ve bir hadisin hangi kaynaklarda ve 
kaynağın hangi (kitap/bâb) bölümünde geçtiği hadis ilmini ilgilendiren 
konulardan biridir. İlk dönemlerden itibaren gerek etrâf türü eserler 
gerekse alfabetik olarak tertip edilmiş eserler derlenmiştir. Modern dö-
neme gelindiğinde ise matbaa faaliyetlerinin artmasıyla bu ihtiyaç daha 
da çok gündeme gelmiş ve matbaada basılan eserlerle ilgili fihristler ha-
zırlanmıştır. Osmanlı âlimlerinin bu konuda takip ettikleri temel metot 
hadis metinleriyle hadis şerhlerinin birlikte değerlendirilip bu eserlere 
birlikte fihrist hazırlanması olmuştur. Bu Osmanlı döneminin hadis 
metinlerini şerhleriyle birlikte, daha farklı bir ifadeyle hadis metnin-
den ziyade şerhini okumaya önem verdiğini de göstermektedir. Çeşitli 
kadılıklarda memur olarak görev yapan Ahmed Hamdullah Efendi’nin 
Kastallânî’nin şerhinin yayımlanmasının akabinde 90 bin kelimeyi se-
çip, daha sonra tekrarlarını çıkararak bir fihrist hazırlaması ve bu eserini 
Mısır ve Hindistan gibi coğrafyalara göndermesi ulemânın etkileşiminin 
sanıldığından çok daha fazla olduğunu da göstermektedir.

Sahîh-i Buhârî’nin 1313/1895 tarihindeki baskısının hemen akabinde 
İstanbul’da iki fihrist çalışması yapılmıştır. Bu iki eserde de hadislerin 
bulunduğu bâblar numara verilerek gösterilmiştir. Ayrıca Ankaravî ve 
Tokâdî’nin hadislerin kaynağını gösterirken bâblara numara vererek 
hadisin bulunduğu bâblara işaret etmeleri bugün de geçerliliğini ko-
ruyan bir atıf sistemidir. Yaygın kanaat hadislere bâb numarası vererek 
hadisin kaynağına işaret etmek ilk olarak şarkiyatçıların Concordance’da 
kullandığı bir yöntem olarak bilinmektedir. Ancak Osmanlı döneminde 
hazırlanan fihristler bu yöntemin çok daha önce kullanıldığını göster-
mektedir. Kesin olarak söyleyebiliriz ki 1916 yılında hazırlanmaya baş-
lanan Concordance’dan önce 1895 yılında Osmanlı âlimleri tarafından 
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Sahîhayn’ın bâblarının numaralarına atıf yapılması bir atıf yöntemi ola-
rak kullanılmıştır. Dolayısıyla Osmanlı âlimleri hadislerin bablarına işa-
ret etme konusunda Concordance’a öncelik etmişler ve bu yöntemi çok 
daha önce kullanmışlardır. Concordance’ı hazırlayanlar ise yöntem ola-
rak kendilerinden önce uygulanmış bir usûlü takip etmişlerdir. Concor-
dance’ın önemi ise Osmanlı döneminde sadece Sahîhayn’a uygulanan 
bu yöntemin alfabetik olmaktan çıkarılıp kelime esaslı olarak ve Kütüb-i 
tis‘a’ya teşmil edilerek daha kapsamlı bir şekilde hazırlanmış olmasıdır.

KAYNAKÇA

Abdülganî el-Guneymî el-Meydâni, Keşfü’l-iltibas amma evredehü’l-İmamü’l-
Buhari ala ba‘zi’n-nas, thk. Abdülmecid Mahmûd Abdülmecid, yay 
haz. Abdülfettah Ebû Gudde, Mektebü’l-Matbuâti’l-İslamiyye, Haleb, 
1993/1414.

Ahmed Hamdullah, en-Nucûmu’d-derâri ilâ İrşâdi’s-sârî, Beyazıt Devlet 
Kütüphanesi, Beyazıt, No: 1033.

Albayrak, Ali, “Mehmed Zihni Efendi Örneğinde Sahîh-i Buhârî Baskılarının 
Tashihi”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 54 (2018), s, 45-78.

Altuntaş, Mustafa Celil, “Suyûtî’nin el-Câmi’u‘s-Sağîr’inin Osmanlı Hadis 
Eğitimindeki Yeri”, Sahn-ı Semân’dan Dârulfünûn’a Osmanlı’da İlim ve 
Fikir Dünyası - XVII. Yüzyıl-, İstanbul, 2017, s, 341-365.

Altuntaş, Mustafa Celil, Osmanlı Döneminde Hadis İlmi, İstanbul Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2018.

Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-ârif în, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 1951.

el-Beyyûmî, Mustafa b. Ali, Delîlu fehârisi’l-Buhârî li’l-kütüb ve’l-ebvâbi’l-
esâsiyye, Matbaatü’s-Sâvî, Mısır, 1352/1933.

Bilgen, Osman, “Mehmed Şerif bin Mustafa et-Tokadi ve “Miftahu’s-sahihayn” 
isimli eseri”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Sempozyumu Bildiriler, 
2012, cilt: III, s, 277-282.

Buhârî, Kitabü’l-câmii’s-sahih (en-nüshatü’l-musavvere ani’n-nüshati’l-
mahfuza bi-Mektebeti Köprülü bi-İstanbul ve’l-müerriha sene 725 H), 
prepared and presented Muhammad Mustafa al-Azami, Azami Publishing 
House, Riyad, 2013/1434.

Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı müellifleri, Matbaa-i Âmire, İstanbul, 1333.

Dârimî, Abdullah b. Abdurrahman, Sünenü’d-Dârimî, thk., Mustafa Dib el-
Buga, Darü’l-Mustafa, Dımaşk, 2007/1428.

Ebû Muhammed Abdülmehdi b. Abdülkadir Abdülhadi, Turuku tahrîci hadîsi 
Rasûlillâh, Dâru’l-İ‘tisâm, Kahire, ty.

Gökkır, Necmettin, Tanzimattan günümüze din-devlet ilişkileri ve siyaset 
bağlamında mushaf basımı, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı, İstanbul, 2015.

Hatîb el-Bağdâdî, Ebû Bekr Ahmed b. Alî, el-Câmi‘ li Ahlâki’r-râvî ve âdâbi’s-
sâmi, nşr. Mahmûd et-Tahhân, I-II, Riyâd.

Hatiboğlu, İbrahim “Miftâhu künûzi’s-sünne”, TDV İslâm Ansiklopedisi, 
https://islamansiklopedisi.org.tr/miftahu-kunuzis-sunne (14.12.2018).



308     Sahn-ı Semân’dan Darülfünûn’a

Hatiboğlu, İbrahim, “el-Mu‘cemü’l-Müfehres li-Elfâzi’l-Hadîsi’n-Nebevî”, 
TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/el-mucemul-
mufehres-li-elfazil-hadisin-nebevi (13.12.2018).

İbn Hacer el-Askalânî, İthâfu’l-Mehere bi’l-fevâidi’l-mubtekire min etrâfi’l-
aşera, nşr. Merkezu Hidmeti’s-Sünne ve’s-Sîra, 1415/1994.

İbn Hacer, Hedyü’s-sârî, thk. Muhibbüddin  el-Hatîb, Dâru’l-Marife, Beyrut, 
1379.

İbnü’s-Salâh, Ma‘rifetu envâ‘i ulûmi’l-hadîs, thk. Nurettin Itr, Dâru’l-Fikr, 
Suriye, 1986.

Mehmed Şerîf et-Tokâdî, Miftâhu’s-sahîhayn, Şirket-i Sahafiye-i Osmaniye, 
Dersaâdet, 1313.

Mehmed Şükrü Ankaravî, Miftâhu’l-Buhârî, Sahafiye-i Osmaniye, İstanbul, 
1313.

Muhammed Fuâd Abdülbâkî, Teysîrü’l-menfaa bi-kitâbey Miftahi künûzi’s-
sünne ve Mu‘cemü’l-müfehres li-elfâzi’l-hadîsi’n-nebevî, Dârü’l-Hadis, 
Kahire, 1988/1409.

Muhammed Hayr Ramazan Yusuf, Mu’cemü’l-müellifine’l-muasırin fî 
asarihimi’l-mahtûta ve’l-mefkûde ve ma tubia minhâ ev hukkika ba‘de 
vefâtihim vefayât (1315-1424 h) (1897-2003 m), Mektebetü’l-Melik Fahd el-
Vataniyye, Riyad, 2004/1425.

en-Nesâî, Ebû Abdurrahman Ahmed b. Ali b. Şuayb, Sünenü’n-Nesâî, thk. 
Abdülfettah Ebû Gudde, Dârü’l-Beşairi’l-İslâmiyye, Beyrut, 1988.

Ömer Ziyâeddin Dağıstânî, Fihristü Muhtasari’l-Buhârî alâ hurûfi’l-Mu‘cem, 
Atatürk Kitaplığı, no: 1841.

Ömer Ziyâeddin Dağıstânî, Sünenu akvali’n-nebeviyye mine’l-ehâdîsi’l-
Buhariyye, Mahmut Bey Matbaası, İstanbul, 1308/1890.

Özşenel, Mehmet, “Sahîh-i Buhârî neşirleri: Sehârenpûrî neşri ile II. 
Abdülhamid neşrinin karşılaştırılması”, Türkiye Araştırmaları Literatür 
Dergisi, 2013, cilt: XI, sayı: 21, s, 454-484.

Rıdvan Muhammed Rıdvan, Fehârisü’l-Buhârî, Matbaatu Dârü’l-Kitabi’l-
Arabi, Kahire, 1370.

Sa‘d el-Mersafî, Edva’ alâ ahtâi’l-müsteşrikîn fî mu‘cemi’l-müfehres li-elfâzi’l-
hadîsi’n-nebevî, Dâru’l-Kalem, Kuveyt, 1408-1988.

Witkam, J. J., “Meşrû‘u te’lîfi’l-Mu‘cemi’l-müfehres li-elfâzi’l-Hadîs-i’n-nebevî 
arzun târîhiyyün” (trc. Muhammed Tahtah), Wensinck, el-Mu‘cem, VIII.

Yıldırım, Selahattin, “XIX. Yüzyıl Osmanlı Muhaddisleri ve Eserleri”, Din 
Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2004, sayı: 13, s, 263-315.

Yusuf Abdurrahman Mar‘aşli, İlmu fihristi’l-hadîs, Dâru’l-ma‘rife, Beyrût, 1986.

Zehebî, Siyeru a‘lâmi’n-nubelâ, Dâru’l-hadîs, Kâhire, 2006.



Sahn-ı Semân’dan Darülfünûn’a     309

ÖZET
Hadis musannefâtının önemli bir kısmının tasnifinin akabin-
de muhtevasındaki hadislere ulaşabilmede kolaylık sağlaması 
açısından “etrâf” türü eserler kaleme alınmıştır. Bu tür eserler 
sahâbe adına veya hadis metinlerine göre alfabetik olarak tertip 
edilmiştir. Etrâf çalışmaları hadislerin tespitinin yanında bir ha-
disin hangi kaynaklarda yer aldığını göstermesi açısından önemli 
bir vazife de görmüştür. Daha sonraki dönemlerde ise bu vazi-
feyi etrâf türü çalışmalarla beraber alfabetik olarak tertip edilen 
derleme eserler üstlenmiştir. XIX. yüzyılda Osmanlı döneminde 
matbaanın yaygınlaşmaya başlaması ile birlikte hadis alanında 
temel eserlerin yayın faaliyeti hız kazanmıştır. Bu dönemde te-
mel hadis kitaplarıyla bu eserlerin ulemâ arasında tedâvülde olan 
şerhleri de yayınlanmıştır. Buna paralel olarak neşredilen eserle-
rin fihristleri hazırlanmıştır. Söz konusu fihristlerde aynı eserin 
farklı matbu nüshaların olabileceği düşünülerek hadislerin kitâb 
ve bâb içerisinde bulunduğu yerler gösterilmiştir. Daha o dönem-
de bugün de geçerliliğini koruyan bir yöntemin uygulanmış ol-
ması Osmanlı dönemi yayıncılık faaliyeti açısından son derece 
önemlidir. Ayrıca 1916 yılında şarkiyatçı Arent Jan Wensinck (ö. 
1939) önderliğinde hazırlanan Concordance et indices de la Tra-
dition Musulmane’da da aynı yöntem takip edilmiş, matbu nüs-
haları değişse de iktibas edilen hadisi kolayca bulmayı sağlayacak 
bu yöntem kullanılmıştır.
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Hadīth Indexes of the Ottoman Period Before 
Concordance (al-Mu‘jam al-Mufahras)

ABSTRACT
Following the completion of the codification of the science of ha-
dīth, in an attempt to facilitate access to traditions, atrāf works 
began to be penned at an early date. In order to help one find 
ahadīth more easily, these works were arranged in alphabetic or-
der by the name of the companion or the texts of the traditions. 
These works played a significant role not only by locating tradi-
tions but also by revealing how many works a given tradition is 
mentioned in. During the period of mutaahhirūn, alphabetical-
ly ordered compilations took on this task. At the outset of the 
spread of printing during the nineteenth century in the Ottoman 
period, the publication of primary works in the field of hadīth 
gained momentum. In this regard, primary hadīth works and 
commentaries on them, which circulated among the scholars, 
were printed by publication houses. At the same time, indexes 
were prepared for the works written during this period. Conside-
ring that a given work may have had different editions, in these 
indexes, places of traditions were referred to by their kitāb (chap-
ter) and bāb (section). It is quite significant for publishing activi-
ties of the Ottoman period that such a method that is still useful 
today was practiced then. Moreover, the same method was used 
for Concordance et indices de la Tradition Musulmane, which was 
compiled in 1916 under the leadership of Arent Jan Wensinck (d. 
1939), and in fact, this method, which allowed one to easily find 
any given tradition cited regardless of the change in editions, was 
used in this work as well.
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Sahîh-i Buhârî’nin 19. Yüzyılda Yapılan İlk 
Baskıları / Neşirleri Üzerine

Arafat Aydın
Uzm., Yazma Eserler Kurumu

Giriş

19. yüzyıl, Osmanlı coğrafyasında matbaanın kullanımının yaygınlık ka-
zanmaya başlaması bakımından dikkat çekicidir. İstanbul ve Kâhire (Bu-
lak) başta olmak üzere birçok merkezde başlayan yoğun basım faaliyeti 
sebebiyle bu yüzyılın sonlarında Osmanlı’da artık yazma eser üretimi 
durma noktasına gelmiş ve 1900’lere gelindiğinde kamuya eser neşret-
menin yegâne yolu matbaalardan geçer olmuştur. Asırlarca yazma eser-
ler üzerinden yapılan ilmî ve kültürel faaliyetlerin artık matbu metinler 
üzerinden yapılmaya başlanması hem ilmî hem de pek çok sektör açısın-
dan ekonomik bir dönüşümü beraberinde getirmiştir. Bahsettiğimiz bu 
dönüşüm Batı’da 1500’lü yıllarda başlayıp 1600’lerde yaygınlık kazanmış, 
1700’lerde ise kemâle ermiştir. Öyle ki bu coğrafyada meydana getirilmiş 
18. yüzyıla ait bir yazma eser nadiren tespit edilebilirken 19. yüzyıla ait bir 
yazma bulmak neredeyse imkânsız hale gelmiştir.

Yazma eser üretimi ile kastımız âharlı kâğıtların, is mürekkeplerinin, 
deri ciltlerin, birtakım tezyinatın ve hat üslubunun kullanılarak sanatlı 
bir eserin meydana getirilmesi ve sonrasında, oluşturulan bu nüshanın 
-eğer bir istinsah ise- asıl nüshalarla, râvilerle irtibatını kurup gerekli 
kontrollerini yapmak üzere ilmî gayretlerin sergilenmesidir. Her bir aşa-
masında ciddi emek gerektiren ve sonucunda da sadece bir adet ürünün 
ortaya çıktığı bu süreçten matbaanın kullanımı ile birlikte bilginin daha 
geniş kitlelere ulaştığı bir sürece geçilmiştir. Bu hızlı dönüşüm musah-
hihler/mürettipler tarafından basımhanelerde meydana getirilen stan-
dart binlerce matbu metin sayesinde gerçekleşmiştir.
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Matbaanın Osmanlı coğrafyasında 19. yüzyılda birdenbire yaygınlık 
kazanmasının ise şöyle özel bir durumunun olduğu ifade edilmelidir: 
1800’lerin başlarına kadar Osmanlı’da “tipografi” olarak tabir edilen diz-
gi baskı tekniği kullanılmaktaydı. Metal harfler dökmek ve bunları yan 
yana dizmek suretiyle yapılan bu baskı tekniğine göre satın alım ve işle-
tim maliyeti yüksek; ağır ve yavaş çalışan devasa metal baskı makinaları 
kullanılmaktaydı. Arapça gibi harfleri bitişik yazılan ve hemen her bir 
harfinin üç, dört farklı yazım şeklinin bulunduğu bir yazı sistemi için 
bu basım usulünün uygun olmayışı 1800’lerin ortalarına yaklaşıldığında 
dahi Arap harfli dinî neşriyatın matbaa gibi bir imkândan mahrum kal-
masına yol açmaktaydı.

1831 yılında İstanbul’da ilk taşbaskı atölyesinin açılması ile birlikte “litog-
rafi” olarak tabir edilen ve kireçtaşı üzerine yağlı mürekkep kullanılarak 
elde edilen kimyasal basım usulü hızla yaygınlaşmaya başlamıştır.1 Hem 
hızlı hem daha az maliyetli olduğundan seri üretime daha uygun olan 
taşbaskı usulünün dinî neşriyat için asıl sunduğu imkân ise ana kopya-
nın hazırlanmasında ve baskı sonrası düzeltmelerde hattatlara duyulan 
ihtiyaçtı.2 Taşbaskı usulünün yazıların kâğıda çalışır gibi taş yüzeyine 
resmedilmesine olanak tanıyan bir baskı resim tekniği olması sayesin-
de ana nüshayı yazan hattatın hat üslubu basılı binlerce nüshaya yansı-
yabilmekteydi. Dolayısıyla uzun zamandan beri dizgi baskı (tipografi) 
usulüyle başarısız ve çirkin hurufat kullanılarak Avrupa’da yapılan Arap 
harfli basımların Osmanlı’nın hüsn-i hatta yakaladığı seviyenin gerisi-
ne düşmesi sebebiyle gözlerde meydana getirdiği rahatsızlık da ortadan 
kalkmaktaydı.3 Taşbaskı usulüyle birlikte artık Osmanlı toplumunun es-
tetik duygusuna hitap eden, hat sanatında yakalanan seviyenin karşılığı-
nı bulduğu bir basım usulüne kavuşulmuştu. Taşbaskı öncesi dönemde 
kamu imkânlarına rağmen İstanbul’da sadece birkaç matbaa söz konusu 
iken litografi usulünün yaygınlık kazanması ile birlikte 1850’li yıllarda 
İstanbul’da faaliyette olan onlarca basımhaneden söz etmek mümkün 
hâle gelmiştir.4

1 Atilla Atar, Başlangıcından Günümüze Taşbaskı, Eskişehir, 1995, s. 89; İsmail 
Keskin, “1831-1920 Yılları Arasındaki Türkiye’deki Litografi (Taşbaskı) Sanatı”, 
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, (GSED), sayı: 38, Erzu-
rum, 2017, s. 11-12.

2 Muhammed Abay, “Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Mushaf Basımı”, Os-
manlı’dan Günümüze Kur’an ve Hüsn-i Hat Sempozyum Bildiri Metinleri, 01-03 
Kasım 2013, Amasya, 2017, s. 98.

3 Kemal Beydilli, “Matbaa”, DİA, Ankara, 2003, s. 108.
4 Çalışmanın sonunda 1850’lerde İstanbul’da faaliyette olan taşbaskı (litograf-

ya) atölyelerinin bir listesi verilmiştir. Bk. EK 1.
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Matbaaların artması ile birlikte denetim gerekli görülmüş, 1862 yılında 
Maârif-i Umûmiyye Nezâreti’ne bağlı olarak Matbuat Müdürlüğü kurul-
muştur. Kitapların basılmasından önce denetleme işini yapan encümen 
ve müfettişler tayin edilmiş, “Tetkîk-i Müellefât Komisyonu”, “Kütübü 
Dîniyye Tetkîk Heyeti” gibi heyetler faaliyete başlamıştır. Böylelikle Sul-
tan Abdülaziz devrinde başlayan matbuat denetimleri, II. Abdülhamid 
döneminde sistematik ve kurumsal hale gelmiştir.5 

Bahsettiğimiz kültürel dönüşümün Sahîh-i Buhârî’nin 19. yüzyılda defa-
larca yapılan basımı üzerinden ele alınacağı bu çalışmada öncelikle ce-
vaplanması gereken soru neden Osmanlı döneminde basılmış herhangi 
bir eser üzerinden değil de Sahîh-i Buhârî üzerinden konunun ele alı-
nacağı meselesidir. Henüz matbu hale gelmediği, yazma nüshalarının 
kullanıldığı dönemde dahi birden fazla nüshası bir araya getirilerek ve 
nüshalar arası lafız farklarına temas edilerek yani günümüz tahkik ku-
rallarının işletilmesi suretiyle adeta farklı edisyonları yapılmış bir metin 
olması, Sahîh-i Buhârî’yi diğer eserlerden farklı bir konuma yükselt-
mektedir. Nitelikli yazma nüshaları sayesinde matbaa öncesi dönemde 
Sahîh-i Buhârî üzerinde ciddi bir kültür oluşmuş, dolayısıyla bu kültür-
den beslenildiği oranda nitelikli bir basım faaliyetine imza atılmıştır.

Sahîh-i Buhârî baskılarına/neşirlerine geçmeden evvel bu neşirlerde 
kendilerine ve nüshalarına yapılan atıflar sebebiyle üzerinde durmamız 
ve bilgi vermemiz gereken birtakım Buhârî râvileri, nüshaları ve şârihleri 
bulunmaktadır.

Sahîh-i Buhârî Nüshaları ve Râvileri

Buhârî’nin el-Câmi‘u’s-Sahîh’i müellifin daha çok iki râvisi aracılığıyla son-
raki nesillere ulaştırılmıştır. Bunlardan Muhammed b. Yûsuf el-Firebrî (ö. 
320/932) çok meşhur olmuş ve rivayeti çeşitli nüshalar şeklinde günümüze 
ulaşmıştır. Buhârî’nin diğer önemli râvisi İbrâhim b. Ma‘kıl en-Nesefî (ö. 
293/908) rivayeti ise nüsha şeklinde olmasa da içerik olarak şerhlerde nak-
ledilmiştir. Firebrî’den Sahîh’i dinleyen ve kendileri için nüsha oluşturan 
en meşhur râviler Ebû Ali İbnü’s-Seken (ö. 353/964), Ebû Zeyd el-Mervezî 
(ö. 371/981), Ebû İshak el-Müstemlî (ö. 376/986), İbn Hammûye es-Se-
rahsî (ö. 381/991), Ebü’l-Heysem el-Küşmîhenî (ö. 389/998), Ebû Ahmed 
el-Cürcânî (ö. 373/983) ve İbn Şebbûye’dir (ö. 376/986).6

5 Filiz Dığıroğlu, “II. Abdülhamid Dönemi Matbûat Politikaları: Mushaf Basımı 
ve Dinî Neşriyat” Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi içinde, ed. Fahrettin 
Gün, H. İbrahim Erbay, İstanbul, 2017, s. 632.

6 Sahîh-i Buhârî’nin nüshaları ve râvilerine dair ayrıntılı bilgi için son dönem-
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Zamanla râvilerin nüshaları arasında bazı lafız farklılıkları meydana 
geldiği için bunları yansıtan çalışmalar çok erken dönemde başlamıştır. 
Bunlardan Müstemlî, Serahsî ve Küşmîhenî rivayetlerini bir nüshada 
yansıtan Ebû Zer el-Herevî (ö. 434/1043) ile Mervezî ve Cürcânî rivayet-
lerini nakleden Asîlî (ö. 392/1002) nüshaları önemli çalışmalar olarak 
bilinmektedir. Küşmîhenî’nin meşhur talebesi Kerîme el-Merveziyye 
(ö. 465/1073) nüshası ile Serahsî’nin rivayetini nakleden ve zamanla 
Buhârî’nin en meşhur rivayeti olan Ebü’l-Vakt (ö. 553/1158) nüshası da 
süreç içerisinde en çok kabul gören nüshalardan biri olmuştur.7

Ebû Zer’in esas aldığı üç nüshaya ilave olarak Firebrî’nin yaşadığı dönemde 
yazıldığı ve üzerinde Firebrî’nin tashih notlarının bulunduğu ifade edilen 
kadim Bağdat nüshasını da esas alan Radıyyüddîn es-Sagânî (ö. 650/1252) 
Ebû Zer tarafından başlatılan, farklı rivayetleri tek nüshada cem etme fa-
aliyetini bir adım öteye taşıyan kişidir. Firebrî’den sonra oluşan nüshalar 
arası birçok farklılığı bizzat Buhârî’nin veya Firebrî’nin notlarıyla çözüme 
kavuşturan Sagânî’nin Buhârî nüshası ayrıca hâşiye kısmındaki açıklama-
larla Sagânî’nin dilci kimliğini yoğun bir şekilde hissettirmektedir.8

Sahîh-i Buhârî nüshalarının günümüze intikal sürecinde eserin farklı ri-
vayetlerini bir araya getirme ve aralarındaki farkların tamamına işaret 
etme faaliyetini kusursuza yakın bir şekilde icra eden ise Şerefüddîn el-
Yûnînî’dir (ö. 701/1302).  Ebû Zer, Asîlî, İbn Asâkir ve Sem‘ânî nüshalarını 
büyük bir titizlikle tek bir nüshada cem eden Yûnînî, lafız farklılıkları-
nı kelime kelime, harf harf göstermiş ve böylece kendi nüshası yanında 
bu nüshaları da tamamen yansıtmıştır.9 Bu üstün vasfı sebebiyle Sahîh-i 
Buhârî’nin temel müracaat metni haline gelen Yûnînî nüshasının kulla-
nımı asırlar boyu yaygınlık kazanmıştır. Günümüze intikal eden Sahîh-i 
Buhârî yazmalarının büyük oranda Yûnînî nüshası esas alınarak meyda-
na getirilmiş oldukları özellikle vurgulanmalıdır. Bu durum doğal olarak 
matbu Sahîh-i Buhârîlere de yansımıştır.

de biri Arap dünyasında diğeri Türkiye’de yapılan şu çalışmalara bakılabilir. 
Cum‘a Fethi Abdülhalîm, Rivâyâtü’l-Câmi‘i’s-Sahîh ve Nüsahuhû, Katar, 2013; 
Abdulvahap Özsoy, Buhârî Nüshaları ve Nüsha Farklarının Mahiyeti, Erzurum, 
2016. Ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin el-Câmi‘u’s-Sahîh 
maddesinde de ayrıntılı bilgi ve şema bulmak mümkündür. Bk. M. Yaşar Kan-
demir, “el-Câmi‘u’s-Sahîh”, DİA, VII, 114-123, İstanbul, 1993.

7 Ali Albayrak, Buhârî Sonrası el-Câmi‘u’s-Sahîh, s. 28.
8 Arafat Aydın, “Sahîh-i Buhârî Nüshalarına Dair Yeni Bulgular II: es-Sagânî 

Nüshası ve Türkiye Kütüphanelerindeki Yazmaları” Hadis Tetkikleri Dergisi 
(HTD), XIV/1, 2016, s. 9.

9 Arafat Aydın ve Ali Albayrak, “Sahîh-i Buhârî Nüshalarına Dair Yeni Bulgular: 
Bulak Baskısı, Yûnînî Yazmaları ve Abdullâh b. Sâlim el-Basrî Nüshası” İslâm 
Araştırmaları Dergisi, sayı: 35 (2016), s. 11.
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19. Yüzyıldaki Baskılar/Neşirler

Tespitini yapabildiğimiz kadarıyla 19. yüzyılda yapılan Sahîh-i Buhârî 
baskılarının baskı yerleri ve kaç cilt oldukları kronolojik sıralamaya göre 
şöyledir.10 

1267/1850 Delhi (2 Cilt)
1268/1851 Hindistan (Şehir adı belirtilmemiş, 8 Cilt)
1272/1855 Delhi (2 Cilt) 
1278/1861 Leiden (Brill, 4 Cilt)
1279/1862 Mısır (Mısriyye, 10 Cilt)
1280/1863 Mısır (Bulak Emîriyye, 3 Cilt)
1282/1865 Mısır (Ezheriyye, 4 Cilt) 
1286/1869 Mısır (Bulak Emîriyye, 4 Cilt)
1296/1878 Mısır (Bulak Emîriyye, 8 Cilt)
1304/1886 Mısır (Hayriyye, 4 Cilt)
1311/1893 Mısır (Bulak Emîriyye, 9 Cilt)
1315/1897 İstanbul (Âmire, 8 Cilt)

1267/1850 yılında Hindistan’da başlayan, Avrupa’da devam eden ve Mı-
sır’da yaygınlık kazanan Sahîh-i Buhârî basımı faaliyeti bu yüzyılın so-
nunda Osmanlı’nın kamu matbaası olan Matbaa-i Âmire’de de icra 
edilmiştir. Kısa sürede ondan fazla yapılan bu baskıların ne düzeyde 
ve kalitede oldukları meselesi bu çalışmanın öncelikli hedeflerinden 
biridir.11 Bu anlamda ana metinde yer alan birtakım unsurlara nâşirler 
tarafından müdahale edilip edilmediği, baskıya esas aldıkları yazma 
nüshaların keyfiyeti, ihtiyaç halinde hâşiye kısmına konulan izahlar gibi 
hususlar yapılan baskının kalitesi itibariyle önemli ipuçları vereceğin-
den buradan hareketle elde edilecek birtakım karineler üzerinden ilmî 
niteliği yüksek olan baskıların vurgulanması hedeflenmektedir.

Sahîh-i Buhârî metninin neresinde tashih yapılması gerektiği meselesi 
artık son dönemde Türkiye’de yapılan derinlikli bir çalışma sayesinde or-

10 19. yüzyılda basımı yapılan ve günümüzde satış-dağıtımı devam etmediğin-
den nadir eser olarak kabul edilen bu baskıların her birine hangi kütüphane-
lerden erişildiğine dair ek liste çalışmanın sonuna konulmuştur. Bk. Ek 2.

11 Sahîh-i Buhârî’nin bu ilk baskılarının bir kısmı son dönemde müstakil araş-
tırmaların konusu olmuştur. Bk. Mehmet Özşenel, “Sahîh-i Buhârî Neşirle-
ri: Sehârenpûrî Neşri ile II. Abdülhamid Neşrinin Karşılaştırılması”, Türkiye 
Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD), cilt: 11, sayı: 21, 2013, 457-484;  Arafat 
Aydın, Ali Albayrak, “Sahîh-i Buhârî Nüshalarına Dair Yeni Bulgular: Bulak 
Baskısı, Yûnînî Yazmaları ve Abdullâh b. Sâlim el-Basrî Nüshası” İslâm Araş-
tırmaları Dergisi, sayı: 35 (2016), s. 1-39; Ali Albayrak, “Mehmed Zihni Efendi 
Örneğinde Sahîh-i Buhârî Baskılarının Tashihi”, Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, 2018, sayı: 54, s. 45-78.
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taya konulmuştur.12 Başta Yûnînî nüshasının ana metni ve diğer yaygın 
nüshalarda yer alan bazı tekrarların, takdim-tehirlerin ve birtakım hata-
lı lafızların bu baskılarda yer alıp almadığı, nâşirlerin bu durumlara ne 
oranda müdahale ettikleri meselesi bahsettiğimiz çalışmadan seçtiğimiz 
beş adet örnek göz önünde bulundurularak yapılacak birtakım değerlen-
dirmelerle ancak somutlaştırılabilecektir.

Bu beş örnek şunlardır:

1. Kitâbu’l-İlm’in altıncı başlığı “Bâbu’l-kırâeti ve’l-‘arzi ‘ale’l-muhad-
dis” olarak yer almaktadır. Kimi Buhâri nüshalarında bu ibarenin ba-
şında “Bâbu mâ câe fi’l-‘ilm ve kavlihî te‘âlâ ve kul Rabbi zidnî ‘ilmen” 
ibaresi bulunduğundan başta Yûnînî nüshasının ana metni olmak 
üzere bazı Buhârî nüshalarında bu ilave lafızlar bâb başlığı olarak 
değerlendirilmiştir.

2. Kitâbu Mevâkiti’s-Salât’ın “Bâbu vakti’l-asr” başlığı başta Yûnînî nüs-
hasının ana metni olmak üzere bazı Buhârî nüshalarında peş peşe ikinci 
defa tekrar edilmiştir. 

3. Kitâbu’l-Ezân’ın 96. başlığı altında yer alan 758. hadis başta Yûnînî 
nüshasının ana metni olmak üzere bazı Buhârî nüshalarında ana metin-
de değil hâşiyede yer almıştır.

4. Kitâbu’l-Ezân’ın 166. başlığından sonra günümüz Buhârî neşirlerinde 
874 ve 875. numara ile yer alan hadislerin başta Yûnînî nüshasının ana 
metni olmak üzere bazı Buhârî nüshalarında birkaç hadis önce aynı baş-
lık ve isnadla tekrar edilmiştir.

5. Kitâbu’ş-Şehâdât’ın ilk hadisinde (2637. hadis) isnadda yer alan Sev-
bân isminin doğru yazılışının Yunus olduğu bazı Buhârî nüshalarında 
yer almasına rağmen günümüzde yaygın olarak kullanılan Buhârî neşir-
lerinde ve nüshalarında bu kelime Sevbân olarak yer almaktadır.

Hindistan’da Yapılan Neşirler

Hindistanlı âlim Ahmed Ali es-Sehârenpûrî (ö. 1297/1880), Buhârî’nin 

12 Bk. Ali Albayrak, Buhârî Sonrası el-Câmi‘u’s-Sahîh, İstanbul, 2018. Buhârî nüs-
halarında bulunan ve dolayısıyla günümüzde yaygın olarak kullanılan Buhârî 
neşirlerinde de yer alan birtakım hataları tespit edip bunların nasıl tashih 
edilmesi gerektiği meselesini bu derinlikli çalışmasında ele alan yazar geniş 
yelpazede kullandığı kaynaklarla kendinden önceki birikimden oldukça istifa-
de etmiş, yazma eserlerde ve şerhlerde dağınık bir şekilde var olan çözümleri 
bu eserinde bir araya getirmiştir. Hem hataların kaynağına dönük tahliller 
yapmak hem de ortaya çıkan problemlerin çözümüne yönelik teklifler sun-
mak suretiyle günümüzde bu işi yapacaklara rehber niteliğinde bilgiler sun-
muştur.
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el-Câmiu’s-Sahîh’inin basımını yapan ilk kişidir. Delhi’de kurduğu ken-
dine ait Matbaatü’l-Ahmedî adlı basımhanede Sahîh-i Buhârî’nin ilk cil-
dini 1267/1850 yılında, ikinci cildini ise 1270/1853 yılında toplamda bü-
yük boy iki cilt olarak yayınlamaya muvaffak olmuştur. Yaklaşık on yıl 
boyunca hadis kitaplarının tashihi, haşiye yazımı ve neşriyle meşgul olan 
Sehârenpûrî, Sahîh-i Buhârî dışında Sahîh-i Müslim, Sünen-i Tirmizî, Sü-
nen-i Ebî Dâvud ve Mişkâtü’l-Mesâbîh gibi hadis kitaplarının da basımını 
gerçekleştirmiştir.13 

Yûnînî nüshası başta olmak üzere Ebû Zer, Asîlî ve Sagânî gibi farklı nüs-
haları kendi çalışmalarında cem edip kendinden önceki birikimi geniş 
yelpazede kullanan Sehârenpûrî’nin bu baskıda elindeki Yûnînî nüs-
hasını temel aldığı, ancak ana metnini oluştururken tek nüshaya bağlı 
kalmadığı görülmektedir. Nüshalar arası tercihlerde bulunarak en doğru 
metni bulmaya çalışan Sehârenpûrî’nin ana metninde, Yûnînî’nin ana 
metninde bulunan bazı tekrarlar, takdim-tehirler ve birtakım hatalı la-
fızların yer almadığı görülmektedir. Seçtiğimiz örnekler üzerinden me-
seleyi ele aldığımızda nüshanın ihtiva ettiği tashih ve düzeltmelerin bo-
yutları daha iyi anlaşılacaktır. Buna göre Sahîh-i Buhârî’nin Sehârenpûrî 
tarafından yapılan iki ciltlik neşrinde Kitâbu’l-İlm’in altıncı başlığında 
yer alan “Bâbu’l-Kıırâe ve’l-Arz ale’l-Muhaddis” başlığının öncesinde 
yer alan ilave lafızlara bu baskıda yer verilmemiştir. Kitâbu Mevâkî-
ti’s-Salât’ın 13. başlığı olan “Bâbu vakti’l-asr” başlığı peş peşe tekrar edil-
memiştir. Kitâbu’l-Ezân’ın 96. başlığı altında yer alan 758. hadise hâşiye-
de değil ana metinde yer verilmiştir. Günümüz Buhârî neşirlerinde 874 
ve 875 numara ile yer alan ve birkaç hadis önce aynı başlık ve isnadla 
tekrar edilen hadisler bu baskıda yer almamıştır. Kitâbu’ş-Şehâdât’ın ilk 
hadisinde (2637. hadis) isnadda yer alan Sevbân isminin Yunus şeklinde 
doğru yazıldığı görülmektedir.

Zikredilen bu örneklerin her birinde Sehârenpûrî elindeki diğer temel 
nüshaları da dikkate alarak ana metne gerekli müdahalelerde bulunmuş 
ve uygun gördüğü düzeltmeleri yapmıştır. Bu noktada onu diğer neşir-
lerden daha avantajlı kılan şey ise elinde Sagânî nüshasını bulunduruyor 
olmasıdır. İbn Hacer’in Sagânî nüshasının önemini ısrarla vurgulamış 
olması ve diğer nüshalarda ihtilaflı gördüğü birçok yerde Sagânî nüsha-
sındaki tercihlerle meseleyi çözüme kavuşturduğunu ifade etmiş olması14 
dikkate alındığında hem 19. yüzyılda yapılan neşirler içerisinde hem de 

13 Özşenel, “Sahîh-i Buhârî Neşirleri: Sehârenpûrî Neşri ile II. Abdülhamid Neş-
rinin Karşılaştırılması”,  s. 464.

14 İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, X, 156.
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günümüze kadar ulaşan baskılar içerisinde Sagânî nüshasını ihtiva eden 
ikinci bir baskının olmaması Sehârenpûrî neşrini müstesna kılmaktadır. 
Ne var ki son dönemde Türkiye’de tespiti yapılan Sagânî nüshalarında 
yer alan hususların bir kısmına bu neşirde işaret edilmemiş olması ya 
dakik bir atıf usulünün benimsenmediğini ya da Sehârenpûrî’nin esas 
aldığı nüshanın Sagânî nüshasının tüm unsurlarını içermeyen zayıf bir 
kopyası olduğu ihtimalini akla getirmektedir.15

Sehârenpûrî’nin bu baskısı ancak şerhler aracılığıyla ulaşabileceğimiz 
Nesefî nüshasını, Firebrî’nin râvilerinden İbnü’s-Seken ve İbn Şebbûye 
rivayetlerini de içermektedir. Bu yönüyle çok zengin bir kaynak ve nüsha 
farklarıyla ilgili en ayrıntılı çalışma hüviyetinde olan bu neşrin Hindis-
tan’da yapılan iki ciltlik baskısı iç içe geçmiş hâşiyeler sebebiyle oldukça 
karışık ve istifadesi zor bir haldeyken 1272/1855 yılında yine Delhi’de ya-
pılan bir başka baskıda hâşiye kısmı ayıklanmış geriye sadece lafız fark-
lılıklarına dair açıklamaların kaldığı sade ve kullanışlı bir neşir meydana 
getirilmiştir.

Sehârenpûrî’nin kenardaki notları son dönemde yapılan güzel bir tah-
kikle dipnotlar şekline dönüştürülmüş ve eser yeni haliyle on beş cilt ha-
linde basılmıştır.16 2017 yılında ise Sehârenpûrî’nin hâşiyesine ilave ola-
rak Sindî hâşiyesi ile birlikte büyük boy 4 cilt halinde Karaçi’de Sahîh-i 
Buhârî basımı gerçekleştirilmiştir.17

Sehârenpûrî’nin neşriyle eş zamanlı diyebileceğimiz bir vakitte şehir adı 
belirtilmeksizin Hindistan’da yapılan bir başka neşir ise 1268 yılında baş-
lanan ve 1270’te tamamlanan sekiz ciltlik bir başka Sahîh-i Buhârî baskı-
dır. Kim tarafından yapıldığının tespit edemediğimiz bu neşrin başında 
Ebü’l-Vakt senedi yer almakta ve Yûnînî gibi lafız farklarına işarette bu-
lunulmaktadır. Ne var ki bu farklılıkların tümü tek bir rumuz (خ) kulla-
nılarak ifade edilmiştir. Tashih edilen yerlerin Sehârenpûrî’nin neşri ile 
aynı olmaması başka biri tarafından aynı coğrafyada eş zamanlı olarak 
bir Buhârî basımının yapıldığını göstermektedir.

Leiden (Brill) Neşri

Sahîh-i Buhârî’nin Hindistan’dan sonra basımının yapıldığı diğer bir 
coğrafya ise Avrupa olmuştur. M. Ludolf Krehl isimli Leipzig asıllı bir 

15 Örnekler için bkz. Aydın, “Sahîh-i Buhârî Nüshalarına Dair Yeni Bulgular II”, s. 
23-33. 

16 Buhârî, el-Câmi‘u’s-Sahîh bi-Hâşiyeti’l-Muhaddis es-Sehârenfûrî, thk. Takıy-
yüddîn en-Nedvî, Dâru’l-Beşâiri’l-İslâmiyye, 2011.

17 Bkz. Cem‘iyyetü’l-Büşrâ el-Hayriyye, Karaçi: 1438/2017.



Sahn-ı Semân’dan Darülfünûn’a     319

Alman müsteşrik tarafından 1278/1862 yılında ilk cildi yayımlanan eserin 
1284/1868 yılına kadar üç cildi yayımlanabilmiş, Krehl son cildi yayımla-
maya muvaffak olamamıştır. Onun ölümünden sonra bu baskının dör-
düncü (son) cildini Hollandalı müsteşrik Th. Willem Juynboll 1325/1908 
yılında yayımlamıştır.18

Hangi yazma nüshaların esas alındığı ve neşrin nasıl hazırlandığına dair 
eserin başında veya sonunda herhangi bir bilgi verilmemesine rağmen 
Muhammed Hamidullah tarafından kaleme alınan ve “Sahih-i Buha-
ri’nin Fransızca Çevirisi Dolayısıyla” adıyla çevrilen çalışmada Krehl’e ve 
yaptığı Sahîh-i Buhârî baskısına dair şu bilgilere yer verilmiştir:  

“Leipzig’de Buhârî’nin çok güzel bir yazması vardır. Louis-Jules Dolfus 
isimli bir Fransız onunla meşgul olmak istedi. 1846’da ansızın son nefe-
sini verdiğinde 1300 kadar sayfa istinsah etmişti. Krehl: “Halefleri iki yıl 
sonra bu değerli ilmi mirası Paris’ten bana göndermek istedi.” diyor. Genç 
olan Krehl, bilgileri henüz olgunlaşmamış ise de, coşku ile ona başladı. 
Alman hükümetinin yardımı sayesinde ve çalışmadan yirmi kadar yıl son-
ra, 1862-1868 yılları arasında ilk üç cildi yayımlayabildi. Ölümünden son-
ra bu güzel baskının dördüncü (son) cildini, meşhur Hollandalı Juynboll 
1908’de yayımladı.”19 

Baskıyı içerik olarak tetkik ettiğimizde Yûnînî’nin ana metninde bulunan 
bazı tekrarlar, takdim-tehirler ve birtakım hatalı lafızların büyük oranda 
bu baskıda yer almadığı, gayet yerinde tashihlerle Sahîh-i Buhârî metni-
nin basıldığı müşahede edilmektedir. Belirlediğimiz örneklerden bunu 
ifade etmek gerekirse Kitâbu’l-İlm’in altıncı başlığında yer alan “Bâbu’l-
Kıırâe ve’l-Arz ale’l-Muhaddis” başlığının öncesinde yer alan ilave lafızla-
ra bu baskıda yer verilmemiştir. Kitâbu Mevâkîti’s-Salât’ın 13. başlığı olan 
“Bâbu Vakti’l-Asr” başlığı peş peşe tekrar edilmemiştir. Kitâbu’l-Ezân’ın 
96. başlığı altında yer alan 758. hadise hâşiyede değil ana metinde yer ve-
rilmiştir. Günümüz Buhârî neşirlerinde 874 ve 875 numara ile yer alan ve 
birkaç hadis önce aynı başlık ve isnadla tekrar edilen hadisler bu baskıda 
yer almamıştır. Kitâbu’ş-Şehâdât’ın ilk hadisinde (2637. hadis) isnadda 
yer alan Sevbân isminin Yunus şeklinde doğru yazıldığı görülmektedir.

Bu örneklerden anlaşıldığı kadarıyla ya baskıya esas kabul edilen ve Le-
ipzig’de olduğu ifade edilen yazma nüsha oldukça muteber ya da neşri 
hazırlayanlar bu tarz durumlarda metin üzerinde birtakım tasarruflarda 
bulunurken Sahîh-i Buhârî şerhlerinden istifade etmişlerdir. 

Bu baskı hakkında ilave bilgi olarak zikredilmesi gereken bir diğer husus 

18 Buhârî, el-Câmi‘u’s-Sahîh, nşr. M. Ludolf Krehl,  Th. Willem Juynboll, E. J. Brill, 
Leiden, 1278/1862-1325/1908.
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ise taşbaskı usulü ile değil de her bir harf ve harekesinin dizilmesi sure-
tiyle dizgi baskı (tipografi) yönteminin kullanılmış olmasıdır. Dolayısıy-
la eser boyunca kullanılan hat türü diğer matbu metinlere göre okunaklı 
durmamakta ve estetik bir görünüm arz etmemektedir.

Mısır’da Yapılan Neşirler

Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın girişimleri ile Kâhire’nin Bulak semtinde 
1230/1815’te matbaa yatırımları yapılmaya başlanmış, İstanbul’daki Mat-
baa-i Âmire’nin bir benzeri 1237/1822’de el-Matbaatü’l-Emîriyye adıyla 
faaliyete geçirilmiştir.20 Kâhire’nin merkezinde kurulan diğer matbaa-
larla birlikte bu dönemde Mısır’da adeta kitap basım seferberliği başla-
mıştır denilebilir. Sahîh-i Buhârî de bu önemli gelişmeden nasibini almış 
ve bu dönemde Mısırda yedi adet Buhârî baskısı gerçekleştirilmiştir. Bu 
baskılardan altı tanesi bu başlık altında yedincisi ise önemine binaen 
müstakil bir başlık olarak bir sonraki bahiste ele alınacaktır.

Sahîh-i Buhârî’nin Mısırda yapılan ilk baskısı Mısırlı Mâlikî âlim Ha-
san el-Hamzavî’nin (ö. 1303/1886) şerhi olan en-Nûrü’s-Sârî ile birlikte 
1279/1862 yılında on cilt halinde el-Matbaatü’l-Mısriyye’de basılmıştır.21 
Yûnînî nüshasının farklılıkları üzerine Kastallânî’nin beyanda bulundu-
ğu hususlar bu baskıda dikkate alınmış ve ana metin harekeli bir şekilde 
buna göre düzenlenmiştir. Aynı matbaada bir yıl sonra (1280/1863) ger-
çekleştirilen bir başka baskı ise üç cilt halinde harekesiz olarak gerçek-
leştrilmiştir. Matbaanın musahhihi Muhammed Kutta el-Adevî tarafın-
dan yayına hazırlanan bu baskıda lafız farkları söz konusu olduğunda 
Kastallânî’nin İrşâdu’s-Sârî isimli şerhinin esas alındığı vurgulanmakta-
dır. Mısriyye matbaasının bir başka musahhihi olan İbrâhim Abdülgaf-
far el-Fârûkî ise Kutta neşrinden beş yıl sonra yine harekesiz olmak üze-
re 1286/1869 yılında başka bir baskı gerçekleştirmiştir. Bu son iki baskı 
neredeyse birbirinin aynısı olmakla birlikte Fârûkî neşri dört cilt olması 
itibariyle Kutta neşrinden ayrılmaktadır.  

 Kastallânî şerhindeki açıklamalar dikkate alınarak yapılan Sahîh-i 
Buhârî basımlarından bir diğeri ise Ali b. Ali el-Muhallelâtî isimli bir 
musahhih tarafından Ahmed Efendi el-Ezherî’ye ait el-Matbaatü’l-Ezhe-
riyye’de 1282/1865 gerçekleştirilen dört ciltlik neşirdir.

1296/1878 yılında Bulak Emîriyye matbaasının musahhihi Ebu’l-Kâsım 

20 Hâlid Azeb, Ahmed Mansûr, Matbaatu Bulak, İskenderiye, 2005, s. 41.
21 Buhârî, Sahîhu’l-İmâmi’l-Buhârî ve bi-hâmişihi şerhuhu en-Nûru’s-Sârî li’ş-Şeyh 

Hasen al-Adevî el-Hamzâvî,  el-Matbaatü’l-Mısriyye, Kahire, 1279/1862
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Muhammed Kâsım tarafından yapılan sekiz ciltlik harekeli baskı bu ta-
rihten yirmi yıl sonra İstanbul’da Matbaa-i Âmire’de yapılacak olan bas-
kıya öncülük edecek olması itibariyle dikkat çekicidir. Mısır’da yapılan 
diğer baskılarda olduğu gibi hangi yazma nüshaların dikkate alındığı 
ifade edilmeyen bu neşirde de Kastallânî’nin şerhindeki ifadeler dikkate 
alınmıştır.

1304/1886 yılında yapılan bir diğer baskı ise el-Matbaatü’l-Hayriyye’de 
Sindî şerhi ile birlikte dört cilt halinde basılmıştır. Sayfalardaki satır ade-
dinin şerhin yoğunluğuna göre değişiklik gösterdiği bu baskıda Ahmed 
el-Mektebî isimli bir musahhih tarafından Kastallânî ve İbn Hacer’e ait 
şerhlerden istifade ile harekeli ana metin meydana getirilmiştir.

Biraz sonra müstakil bir başlık altında bilgi vereceğimiz Mısır’daki bir 
diğer basım olan Sultâniyye baskısından önce yapılan tüm bu neşirle-
rin ortak özelliği aslında yazma nüshalarda var olan kültürden yeterince 
beslenmemiş olmalarıdır. Zira bu neşirler matbaa musahhihi saikiyle de-
ğil de hadisçi saikiyle yapılmış olsaydı ana metinde müdahale edilmesi 
gereken herhangi bir durum söz konusu olduğunda eğer farklı bir lafız 
tercihinde bulunulacaksa bu tercihin hangi yazma nüshaya ve Buhârî’nin 
hangi rivayetine dayandığının dakik bir şekilde ifade edilmiş olması bek-
lenirdi. Seçtiğimiz örnekler üzerinden ifade edecek olursak, yaygın nüs-
ha olan Yûnînî’den hareketle hazırlanmış olan bu basımlarda Yûnînî’nin 
ana metninde bulunan bazı tekrarlar, takdim-tehirler ve birtakım hatalı 
lafızların yer almadığı görülmektedir. Ancak bu kısımlara yapılan mü-
dahalelerin yazma nüshalarda var olan dakik atıf usulü benimsenerek 
yapılmamış olması, bunun yerine Kastallânî şerhinde meselenin nasıl 
ele alındığı ile yetinilmiş olması sebebiyle bu neşirler tahkiki yapılmış bir 
metinden ziyade birtakım problemleri halledilmiş ama nasıl halledildiği 
meselesi izah edilmemiş bir dizgi metin görünümündedir. Mısır’da yapı-
lan neşirlerin bu önemli eksikliği 1311-1313/1893-1895 yılları arasında yine 
Mısır’da yapılan dokuz ciltlik baskıda (Sultâniyye) giderilmiştir.

Sultâniyye Baskısı (et-Tab‘atü’s-Sultâniyye)

Bulak’ta yapılan baskılar içerisinde Sultan II. Abdülhamid’in emri ve 
İstanbul’dan sağladığı destek üzere yapıldığı için “Sultâniyye baskısı” 
(et-Tab‘atü’s-Sultâniyye) diye anılan basımın Sahîh-i Buhârî baskıları ara-
sında müstesna bir yeri vardır. Hem ana metni hem de hâşiyede verilen 
bilgileri itibariyle Sahîh-i Buhârî’nin en muteber nüshalarından biri olan 
Yûnînî nüshasını yansıtan bu baskıya 1311/1893 yılında başlanmış ve ki-
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tap iki yıl içinde tamamlanarak 9 cilt halinde neşredilmiştir. Bu basımda 
sadece matbaaların musahhihleri vazife almamış, Ezherli âlimlerin de 
basıma nezaret etmeleri istenmiştir. Nitekim Sultan II. Abdülhamid, 4 
Şâban (1)311 tarihli bir tahrîrât ile Ezher meşâyihine bir emirnâme eşli-
ğinde Yûnînî nüshası göndermiş,22 onlar da titiz bir çalışma ve tashihle 
Emîriyye Matbaası’nda bu basımı gerçekleştirmişlerdir (1311-1313). 

Eserin basımının ilmî sorumluluğunu üstlenen Ezher ulemasının ve mu-
sahhihlerin Yûnînî’nin hangi yazma nüshalarını esas alarak eseri yayım-
ladıklarına dair herhangi bir beyanda bulunmamış olmaları böylesi müs-
tesna bir neşirde olmaması gereken birtakım muğlaklıkları beraberinde 
getirmiştir. Hangi yazmadan ne oranda istifade edildiği ve eserin yayı-
nında nasıl bir emek sarf edildiği meselesine cevap verecek nitelikte bir 
giriş metni kaleme alınmadığı için bu soruların cevabı ancak bu neşrin 
satır aralarını okumakla mümkün olabilmektedir. Sultaniyye baskısını, 
Türkiye’de tespitini yaptığımız birtakım yazma nüshalarla mukayese et-
tiğimizde Yûnînî’nin açıklamalarına ilâveten eserde yoğun bir şekilde yer 
alan Yûnînî’nin aslı ve kopyaları arasındaki karşılaştırmalar ile İbn Hacer 
ve Kastallânî’den yapılan çok sayıda alıntılar başta olmak üzere birçok 
noktada benzerlikler görülmüştür. Bu benzerlik ise bizi basıma esas alı-
nan nüshanın Abdullah b. Sâlim el-Basrî’nin nüshası olduğu sonucuna 
ulaştırmıştır. Esas alınan bu mühim nüsha dışında ayrıca Bedrânî, Mu-
hammed el-Mizzî, Muhammed b. İlyas ve Takıyyüddîn es-Sübkî’ye ait 
nüshalara da atıflar yapıldığı görülmüş,23 basım esnasında sadece yazma 
nüshalardan değil daha önceki matbu metinlerden de istifade edilmiştir.

Aynen Yûnînî nüshasının ana metninde olduğu gibi çerçeve içinde ve-
rilen metne birkaç istisna dışında24 müdahale edilmemiş, ancak nüs-
halar arasında lafız farklılığı söz konusu olduğunda en ince ayrıntıya 
dahi rumuzlarla işarette bulunularak okuyucu haşiyeye yönlendirilmiş 
ve burada gerekli bilgi verilmiştir. Diğer baskıları ele alırken zikrettiği-
miz örnekler vechesinden ifade etmek gerekirse ana metinde yer alan 
tekrarlara, ziyade lafızlara ve takdim-tehirlere herhangi bir müdahalede 
bulunulmamış, ancak doğru halinin hangi nüshada yer aldığı bilgisi ge-

22 Osmanlı Arşivi, Y. PRK. MK. 6/89. Gönderilen nüsha hakkında bu vesikada 
“nüsha-i asliyenin esahh rivayeti” tabiri kullanılmaktadır. Ezher şeyhi Hassûne 
en-Nevâvî de esere yazdığı takrizde “Asitâne-i aliyyedeki mülûkiyye kütüphane-
sinde mahfuz Yûnînî nüshası” diyerek bu nüshayı tasvir etmiştir. Bk. I, 2-4.

23 Örnekler için bk. Aydın – Albayrak, “Sahîh-i Buhârî Nüshalarına Dair Yeni Bul-
gular”, s. 29-34.

24 Bu istisnalar için bkz. Ali Albayrak, “Mehmed Zihni Efendi Örneğinde Sahîh-i 
Buhârî Baskılarının Tashihi”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 
2018, sayı: 54, s. 58-59.



Sahn-ı Semân’dan Darülfünûn’a     323

rekli atıflar yapılarak hâşiyede ifade edilmiştir.25 Bu sebeple hâşiyeleri ile 
birlikte okunduğunda bu basım Sahîh-i Buhârî metninin en ilmî neşirle-
rinden birini teşkil etmiştir.

Bu baskının Ezher ulemâsından oluşan on altı kişilik bir heyet nezaretin-
de, o dönemde musahhihlerinin ilmî ehliyetiyle dikkatleri çeken Bulak 
Emîriyye Matbaası’nda yapılmış olması bu basıma gösterilen ehemmi-
yeti ortaya koymaktadır. Basım tamamlandıktan sonra dönemin şeyhü-
lislamı Mehmed Cemâleddin Efendi’nin de aralarında bulunduğu İstan-
bul’dan bir heyete, basılan kitabın aslına uygunluğu kontrol ettirilmiş, 
ziyâde ve noksandan arî olduğuna dair bulundukları tasdikle heyet bu 
basımı onaylamıştır. Ayrıca eserin baş tarafında Osmanlıca verilen bil-
gide Sultan Abdülhamid’in bu basımı şahsi bütçesinden (ceyb-i hümâ-
yun-ı mülûkâne) gerçekleştirdiği ifade edilmiş, eserin her sayfasının üs-
tünde yer alan “Vakfun lillahi Teâla” ibaresi ile de eserin para karşılığı 
satışının yapılmayacağı vurgulanarak Sahîh-i Buhârî’nin bu müstesna 
baskısı halife tarafından Müslümanlara vakf ve hediye edilmiştir.

Matbaa-i Âmire (İstanbul) Baskısı

Sahîh-i Buhârî’nin İstanbul’da yapılan ilk basımı olan bu neşir Matba-
a-i Âmire olarak bilinen Dâru’t-Tıbâ‘a el-Âmire’de 1315/1898 yılında sekiz 
cilt olarak gerçekleştirilmiştir. Bu baskının musahhihi Mehmed Zihni 
Efendi’dir. Matbaa-i Âmire’de hayatının gençlik yıllarında on yıla yakın 
bir süre (1868-1877) musahhih olarak vazife yapan ve birçok dinî, edebî 
eserin hatasız bir şekilde basılmasını sağlayan Mehmed Zihni Efendi’nin 
buradaki vazifeyi bıraktıktan yaklaşık yirmi yıl sonra -Maârif nezâretin-
de idarecilik ve heyet üyeliği (meclis-i kebîr-i maârif) yaptığı dönemde-26 
liyakatine binaen Sahîh-i Buhârî’yi basmak üzere bu iş özelinde tekrar 
Matbaa-i Âmire’de vazife alması bu basımın sıradan bir basım faaliyeti 
olmadığına işaret etmektedir.27 

25 Sonraki dönemde hâşiyelerinden arındırılmış bir şekilde sadece ana metni-
nin basımını yaparak ofset baskı usûlüne göre bu neşrin tekrarının yapılmış 
olması eserin ilk basımında hedeflenen ilmî seviyenin kaybedilmesine sebe-
biyet vermiştir. Ancak 19. yüzyılda siyah beyaz olarak gerçekleştirilen bu neşir 
1429/2008 yılında Muhammed Züheyr b. Nâsır en-Nâsır tarafından başlıklar, 
hadis başlangıçları ve tüm rumuzlar renklendirilerek daha kullanışlı hale ge-
tirilmiş ve tekrar basılmıştır. (Beyrut: Dâru’l-Minhâc – Dâru Tavki’n-Necât)

26 Hulusi Kılıç, “Mehmed Zihni Efendi”, DİA, Ankara, 2003, XXVIII, 542. 
27 Hem matbaanın devlete ait olması hem de Zihni Efendi’nin Mâarif nezâ-

retinde görevli olması resmi bir vazife ile bu basım işinin yapıldığına işaret 
etmektedir. Mehmed Zihni Efendi bu tarihten yaklaşık on beş yıl sonra ise 
(1329-1332/1911-1914) yine Matbaa-i Âmire’de olmak üzere Sahîh-i Müslim’in 
basımını gerçekleştirmiştir. Nüsha farklarının hâşiyede ifade edildiği bu bası-
mın baş tarafında yer alan takdim ve ithaflardan anlaşıldığı kadarıyla Sahîh-i 
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Sultâniyye baskısında gördüğümüz ana metne dokunmaksızın tahkiki 
ve tashihi ilgilendiren her türlü unsurun kenarda ifade edilmesi usulü 
bu neşirle birlikte tekrar bir kenara konularak Mısır’daki diğer baskıla-
rın usulüne dönülmüştür. Aynen Mısır’da yapılan neşirler gibi Kastal-
lânî şerhine uygun olarak ana metne gerekli müdahaleler yapılmıştır. 
Ancak Kastallânî şerhi ile yetinilmediği Aynî şerhinden de istifade edil-
diği anlaşılmaktadır.28 Kitabın en sonunda Mısır’da basılan iki metinle 
karşılaştırılarak tashih yapıldığı açıklanmakta ve Mehmed Zihni Efendi 
tarafından Mısırlı musahhihlere teşekkür edilmektedir. Aynı yerde bu 
iki baskıdan birinin harekeli diğerinin harekesiz olduğu ifade edilmiştir. 
Mısır’da yapılan baskılarla içerik karşılaştırılması yapıldığında kastedi-
len bu iki neşirden harekesiz olanın Muhammed Kutta el-Adevî (Bulak, 
1280/1863) neşri, diğerinin ise Ebu’l-Kâsım Muhammed Kâsım (Bulak, 
1296/1878) neşri olduğu görülmektedir. Hatta Ebu’l-Kâsım neşri ile bü-
yük oranda benzerlik taşıdığı ayrıca ifade edilmelidir.29

Zihni Efendi’nin Mısır’daki bu iki baskıyı dikkate alarak hazırladığı bu 
çalışmasında sadece tashihle iktifa edilmemiş, metinler üzerine doğru 
okuyup anlamayı kolaylaştıracak harekeler konularak sayfa kenarları-
na bazı açıklayıcı notlar ilave edilmiştir. Bu notlarda kelimelerin sarf ve 
lügat yönünden açıklanması, hadisin başka bir rivayetinde veya Sahîh-i 
Buhârî’nin başka nüshalarında bulunan lafız fazlalığı, eksikliği veya lafız 
farkı, lafız üzerinde bulunan harekelerin değişik ihtimalleri gibi husus-
lara da yer verilmiş, gerektiğinde şerhlerine bakılması istenmiştir.30

Değerlendirme

19. yüzyıl, İstanbul’da Matbaa-i Âmire’nin, Bulak’ta Matbaa-i Emîriy-
ye’nin, Kazan’da Matbaa-i Kerîmiyye’nin öncülük ettiği ve diğer beldeler 
ile şahıslara ait matbaaların da iştiraki ile Arap harfli dinî neşriyat açısın-
dan bir basım seferberliğinin başladığı önemli bir asırdır. Bir baskıresim 
tekniği olan ve Arapça metin basımına en uygun yöntem olan taşbas-

Müslim’in bu baskısı Sultan Reşad’ın talimatı doğrultusunda yapılmıştır.
28 Ali Albayrak, “Mehmed Zihni Efendi Örneğinde Sahîh-i Buhârî Baskılarının 

Tashihi”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018, sayı: 54, s. 61, 
67.

29 Albayrak’ın çalışmasında bu benzerliğin ne oranda olduğu meselesi yete-
rince ele alınmadığından Âmire neşrinde yer alan tashihlerin tamamı Zihni 
Efendi’ye ait kabul edilmiş, dolayısıyla bu neşirdeki tashihlerin ne kadarının 
Zihni Efendi’den önceki birikimin ürünü olduğu meselesi vurgulanmamıştır. 
Bkz. Albayrak, “Mehmed Zihni Efendi Örneğinde Sahîh-i Buhârî Baskılarının 
Tashihi”, s. 61, 67.

30 Hamza Ermiş, Mehmed Zihni Efendi - Hayatı, Eserleri ve Arapça Öğretimindeki 
Yeri, İstanbul: İSAM, 2011, s. 124.



Sahn-ı Semân’dan Darülfünûn’a     325

kı (litografya) usulünün bu yüzyılın başlarında keşfedilmesi ile birlikte 
musahhihler/mürettipler tarafından basımhanelerde meydana getirilen 
standart binlerce matbu metin sayesinde ciddi bir kültürel atılım ger-
çekleştirilmiştir. Bu atılımdan nasibini alan eserlerden biri de Sahîh-i 
Buhârî olmuştur. Henüz matbaada basılmadığı dönemde dahi yazmaları 
üzerinden tenkidli neşrini hazırlıyormuşçasına bir kültür oluşan bu mü-
him eserin matbaada basımının da sıradan bir baskı faaliyeti olmadığı 
görülmektedir.

Sahîh-i Buhârî’nin ilk defa 19. yüzyılda gerçekleştirilen baskılarının ma-
hiyeti üzerinde durulan bu çalışmada üç tanesi Hindistan’dan, biri Av-
rupa’dan, yedi tanesi Kâhire’den ve bir tanesi de İstanbul’dan olmak üze-
re toplam 12 Sahîh-i Buhârî baskısı ele alınmıştır. Sahîh-i Buhârî’nin en 
muteber nüshalarından kabul edilen Yûnînî nüshasının ağırlıklı olarak 
kullanıldığı bu basımlarda ya doğrudan ana metni ve hâşiyedeki bilgileri 
itibariyle Yûnînî nüshasının birebir baskıya yansıtılması sağlanmış ya da 
Yûnînî nüshası üzerinden Sahîh-i Buhârî’yi şerh eden Kastallânî’nin de-
ğerlendirmeleri ile bu nüsha yansıtılmaya çalışılmıştır. Bu sayede Sahîh-i 
Buhârî’nin yazma nüshalarında var olan derinliğin kaybedilmemesi 
hedeflenmiştir.

İlk defa Hindistan’da başlayan Sahîh-i Buhârî basımının burada Ahmed 
Ali es-Sehârenpûrî tarafından yapılan neşrinin, kullanılan nüsha çeşit-
liliği bağlamında ele alındığında ilk olmasına rağmen hala aşılamadığı 
görülmektedir. Yûnînî nüshasının yanında Nesefî nüshasını, Firebrî’nin 
râvilerinden İbnü’s-Seken ve İbn Şebbûye rivayetleri ile Sagânî’nin nüs-
hasını da çalışmasına dâhil etmesi Sehârenpûri neşrini müstesna kıl-
maktadır. Son dönemde birtakım düzenlemelerle tekrar yayınlanan bu 
neşir, Sahîh-i Buhârî’yi nüsha farklarını dikkate alarak okumak isteyen-
ler için başucu niteliğindedir.  

Sahîh-i Buhârî’nin Hindistan’dan sonra basımının yapıldığı diğer bir coğ-
rafya ise Avrupa olmuştur. Diğer tüm baskılar gibi taşbaskı yöntemine 
göre değil de dizgi baskı (tipografi) usulüne göre basılan Leiden neşrin-
de kullanılan yazmanın keyfiyetine dair herhangi bir bilgi verilmese de 
içerik olarak incelendiğinde bu neşrin -yaygın olarak kullanılan yazma-
larda var olan birtakım müşküllerinin halledildiği- nitelikli bir basım 
olduğu görülmektedir. 

19. yüzyılda Hindistan’da gerçekleştirilen yoğun basım faaliyetine Mı-
sır da eşlik etmiş bu yüzyılda tamamı Kâhire’de olmak üzere Sahîh-i 
Buhârî’nin yedi adet neşri gerçekleştirilmiştir. Matbaa musahhihlerinin 
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gayretleri ile yapılan bu neşirlerde bir veya birkaç yazma nüshanın dik-
kate alınarak metnin tahkik edilmesi yoluna değil de metindeki ibare 
sorunlarının halledildiği şerhler dikkate alınarak Sahîh-i Buhârî’nin 
basım faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Kastallânî’nin şerhinden istifade ile 
yapılan bu neşirlere yeni bir soluk ve derinlik getiren hamle ise Sultan 
II. Abdülhamid’in, yapılacak olan baskıda dikkate alınmak üzere İstan-
bul’dan Yûnînî nüshasının nitelikli bir yazmasını Mısır’a göndermesiyle 
gerçekleşmiştir. “Sultâniyye baskısı” olarak anılan bu neşirde matbaa 
musahhihlerine Ezherli âlimlerin de nezâret etmesi talep edilmiştir. 
Sahîh-i Buhârî’nin en muteber nüshalarından biri olarak kabul edilen 
Yûnînî nüshasının hem ana metnini hem de hâşiyedeki bilgilerini bi-
rebir yansıtması itibariyle bu baskı aynı zamanda nitelikli bir Sahîh-i 
Buhârî tahkikidir.

Sahîh-i Buhârî’nin İstanbul’da yapılan ilk basımı ise Matbaa-i Âmire 
olarak bilinen Dâru’t-Tıbâ‘a el-Âmire’de bu yüzyılın sonunda (1315/1898) 
gerçekleşmiştir. Mehmed Zihni Efendi’nin musahhih olarak vazife aldığı 
bu neşirde Mısır’daki baskılar ve Kastallânî şerhi dikkate alınmış, eser 
hâşiye kısmında yer alan ilave bilgilerle sekiz cilt halinde basılmıştır.

Kitap kültürü açısından yazmadan matbuya geçişin yaşandığı son yüz 
elli yılı kapsayan bu dönemde üst üste yapılan Sahîh-i Buhârî basımlarıy-
la birlikte artık Buhârî yazmalarının üretiminin durduğu ifade edilmeli-
dir. Bunun tek istisnası ise 1913 yılında Hırka-i Saâdet dairesinde okun-
mak üzere Hattat Hasan Rıza Efendi tarafından yazılan ve özel olarak 
saray nakkaşhânesinde hazırlanan sanatsal değeri yüksek Buhârî-i Şerîf 
nüshasıdır. Hat, tezhip ve cilt özellikleri itibariyle bir sanat şaheseri olan 
ve günümüzde Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nin Hırka-i Saâdet 
bölümünde 39 numarada sekiz cilt halinde kayıtlı bulunan bu nüshanın 
yazımında Mehmed Zihni Efendi tarafından yapılan Sahîh-i Buhârî neş-
rinin dikkate alındığı görülmektedir. 
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ÖZET
Buhârî’nin el-Câmi‘u’s-Sahîh isimli hadis kitabı açısından 19. yüz-
yıl, eserin yazma nüshalarının yoğun olarak kullanıldığı bir dö-
nemden matbu nüshalarının kullanılmaya başlandığı bir başka 
döneme geçişi ifade etmektedir. Mühim bir kültürel dönüşümün 
yaşandığı bu yüzyılda önce Hindistan’da, ardından Avrupa’da 
başlayan Sahîh-i Buhârî basımı faaliyeti Osmanlı coğrafyasında 
da kendini göstermiş ve Kâhire ile İstanbul’da da Sahîh-i Buhârî 
baskıları yapılmaya başlanmıştır.

Muhakkik âlimlerin nezâretinde yapılan ve mühim yazma 
nüshaların esas alındığı bu baskılara Hindistan’da Ahmed Ali 
es-Sehârenpûrî (Delhi, 1267/1850), Mısır’da Muhammed Kutta 
el-Adevî (Bulak, 1280/1863) ve Ebu’l-Kâsım Muhammed Kâsım 
(Bulak, 1296/1878), İstanbul’da ise Mehmed Zihni Efendi (Mat-
baa-i Âmire, 1315/1898) öncülük etmiştir. Bulak’ta yapılan 1311-
1313/1894-1896 tarihli dokuz ciltlik bir başka baskı ise Sultan Ab-
dülhamid’in emri ve İstanbul’dan sağladığı destek üzerine Ezher 
ulemâsının nezaretinde yapılmıştır. Kimi zaman on farklı yazma 
nüshanın esas alındığı ve nüshalar arasında zamanla oluşan lafız 
farklarının rumuzlarla gösterilmek suretiyle işaret edildiği bu ilk 
baskılardaki derinlik ve titizlik seviyesinin günümüzde hâlâ ya-
kalanamamış olması, bu neşirleri anlamayı ve anlamlandırmayı 
gerekli kılmaktadır.

Bu çalışmada özellikle Osmanlı coğrafyasında gerçekleştirilen 
Sahîh-i Buhârî baskılarının mahiyeti üzerinde durulacak, daha 
önce yapılmış olan Hindistan ve Avrupa neşirleri ile günümüz-
de yapılan birtakım baskılara ise bu neşirlerin durduğu yeri an-
lamlandırabilmek adına atıflar yapılacaktır. Yazmadan matbuya 
geçişin yaşandığı son yüz elli yılı kapsayan bu dönem üzerinden, 
gerçekleşen kültürel değişimin izleri de sürülmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Buhârî, el-Câmi‘u’s-Sahîh, Osmanlı, yazma 
eser, matbaa, taşbaskı. 
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About the First Prints of Sahih al-Bukhari in 19th 
Century

ABSTRACT
19th century, in view of the hadith book named al-Jâmi‘ al-Sahîh 
by Bukhârî, expresses the transition from a time when hand-w-
ritten books were referred to frequently to printed book were 
started to be referred. In this important century when cultures 
were being changed, printing of Sahîh al-Bukhârî initiated first 
in India then in Europe and reached to Ottoman lands. Sahîh al-
Bukhârî prints started in Istanbul and Bulak.

These prints were led under guidance by muhakkik scholars and 
important hand-written copies of hadith books. These muhak-
kik scholars were; Ahmad Ali al-Sahâranpûrî (Delhi, 1267/1850) 
in India, Muhammad Gutta al-Adevî (Bulak, 1280/1863) and Abu 
al-Qasim Mohammad Qasim (Bulak, 1296/1878) in Egypt, and 
Mehmed Zihni Efendi (Matbaa-i Âmire, 1315/1898) in Istanbul. 
There was another print done in Bulak (1311-1313/1894-1896) whi-
ch was 9 volumes and initiated with Sultan Abdulhamid the Se-
cond’s order and support from Istanbul and guidance by Ezher. 
After careful investigation of these old prints, while sometimes 
providing the differences between 10 hand-written copies with 
extreme details with citing the sources in these original prints, it 
was realized that the current hadith books are lacking the level of 
deepness and detail within the original prints and therefore they 
need to be understood well.

Emphasis in this article will be given to Sahîh al-Bukhârî prints 
from Ottoman lands, and earlier prints from India and Europe 
will be cited accordingly. Cultural change is aimed to be traced 
during this era of last one hundred and fifty years, while the tran-
sition from hand-written books to printed books happened.

Keywords: Bukhârî, al-Jâmi‘ al-Sahîh, Ottoman, manuscript, 
printing press, lithography.
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EK 1: 

1850’lerde İstanbul’da faaliyette olan taşbaskı (litografya) atölyeleri:

Tophâne-i Âmire İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı

Takvimhâne-i Âmire Litografya Destgâhı

Muzıka-i Hümâyun-ı Hazreti Mülûkâne Litografya Destgâhı

Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne Litografya Destgâhı

Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şâhâne Litografya Destgâhı

Karahisârî Esad Efendi Litografya Destgâhı

el-Hâc Halil Litografya Destgâhı

Muhyiddin Efendi Litografya Basımhânesi

Seyyid Mehmed Na’im Efendi Litografya Destgâhı

İbrahim Hakkı Litografya Destgâhı

Hurşid Efendi Litografya Destgâhı

Sahhaf el-Hâc Ali Rıza Efendi Litografya Matbaası

Osman Zeki Efendi Litografya Destgâhı

Kadırga Limanı Litografya Destgâhı

EK 2: 

Matbû Sahîh-i Buhârî’lerin (Nadir Eser) Kütüphane ve Koleksiyon 
Bilgileri: 

1267/1850 Delhi Baskısı (2 Cilt): Prof. Dr. Mehmet Özşenel’in Şahsi Kütüphanesi

1268/1851 Hindistan Baskısı (8 Cilt): Süleymaniye Ktp. Pertevniyal, Nr. 130

1272/1855 Delhi Baskısı (2 Cilt): Süleymaniye Ktp. Tırnovalı, Nr. 465

1278/1861 Leiden (Brill, 4 Cilt): Süleymaniye Ktp. Hüseyin Kazım, Nr. 449

1279/1862 Mısır (Mısriyye, 10 Cilt): Süleymaniye Ktp. Bağdatlı Vehbi. Nr. 199-
203

1280/1863 Mısır (Bulak Emîriyye, 3 Cilt): Süleymaniye Ktp. Hidiv İsmail, Nr. 
32-34

1282/1865 Mısır (Ezheriyye, 4 Cilt): Süleymaniye Ktp. Düğümlü Baba, Nr. 80

1286/1869 Mısır (Bulak Emîriyye, 4 Cilt): Süleymaniye Ktp. İzmirli İ. Hakkı, 
Nr. 87-88

1296/1878 Mısır (Bulak Emîriyye, 8 Cilt): Süleymaniye Ktp. İzmirli İ. Hakkı, 
Nr. 273-280

1304/1886 Mısır (Hayriyye, 4 Cilt): Süleymaniye Ktp. Resid Efendi, Nr. 1430-
1431

1311/1893 Mısır (Bulak Emîriyye, 9 Cilt): Süleymaniye Ktp. Ragıb Paşa, Nr. 2088

1315/1897 İstanbul (Âmire, 8 Cilt): Süleymaniye Ktp. İzmirli İ. Hakkı, Nr. 281-
284
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19. Yüzyıl Osmanlı Coğrafyasının En Velûd 
Sûfî Müellifi: Gazzîzâde Abdüllatif Efendi

Abdurrezzak Tek
Prof. Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Gazzîzâde Abdüllatif Efendi’nin baba tarafından gelen soyu Niyâzî-i 
Mısrî’nin ser halifesi olarak kabul edilen Ahmed Gazzî’ye dayanmakta-
dır. Gazze’de idarecilik görevinde bulunduğu belirtilen bir ailede dünya-
ya gelen Ahmed Gazzî, ilköğreniminin ardından on iki yaşında Kahire’ye 
giderek Câmiu’l-Ezher’de dinî ilimleri tahsil etmiş ve icazetinin ardından 
bu medresede hadis dersleri okutmaya başlamıştır. Otuzlu yaşlarının 
başında (1086/1675), İstanbul’a gelerek bir müddet Ayasofya Camii’nde 
hadis dersi veren Ahmed Gazzî daha sonra Bursa’ya geçerek buradaki 
bazı medreselerde ve Ulucami’de ders okutmaya devam etmiştir.

Bu yıllar Ahmed Gazzî’nin tasavvufi hayata ilgi duyduğu yıllardır. Bir ta-
raftan müderrisliğe devam ederken diğer taraftan bir mürşid aramaya 
koyulmuş; ancak sûfîler arasındaki bazı uygulamalar ve tartışmalar se-
bebiyle temkinli davranmayı elden bırakmamıştır. O dönemde Osmanlı 
coğrafyasının meşhur sûfîlerinden Niyâzî-i Mısrî’nin Limni sürgünün-
den Bursa’ya dönmesi, Ahmed Gazzî’nin mürşid arayışını sonlandıra-
caktır. Mısrî’ye intisap ettikten sonra kısa bir sürede tasavvufi terbiyesini 
tamamlayarak Mısrî’nin halifesi olan Ahmed Gazzî,  mürşidinin tekrar 
Limni’ye sürgün edilmesi üzerine dergâhta irşad vazifesini üstlenmiştir. 
Bir müddet sonra Mısrî’nin oğlu Ali Çelebi’nin postnişinlik talebi üzeri-
ne dergâhtan ayrılarak Duhter Şeref Mahallesi’nde kendi adıyla anılan 
tekkesini kurmuştur.1

1 Bk. Gazzîzâde Abdüllatif, Menâkıb-ı Gazzî, İnebey Ktp., Orhan 1042; Süley-
man Hâlis, Vefeyât, Mehmed Şemseddin Efendi Özel Kütüphanesi, vr. 2b-9a; 
Eşrefzâde Ahmed Ziyaeddin, Gülzâr-ı Sülehâ, İnebey Yazma Eserler Ktp., Or-
han 1018, vr. 103b-105a; Bakırcı Râşid Mehmed, Zübdetü’l-vekâyi, Millet Ktp., 
Ali Emîrî, Tarih 89, s. 611-617; Mehmed Fahreddin, Gülzâr-ı İrfân, İstanbul Âtıf 
Efendi Ktp., no: 1923, vr. 122b; Mehmed Şemseddin, Yâdigâr-ı Şemsî, Bursa 
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Mürşidi gibi coşku ve cezbe yolunun aksine temkin ve sükûnet tavrını 
benimseyen Ahmed Gazzî medrese ilimleriyle tekke kültürünü birleştir-
miş, tekkesinde tasavvufî eserlerin yanı sıra tefsir, hadis ve fıkıh da okut-
muştur. Dini hükümleri korumada hassasiyet göstermiş, idarecilerden 
ve ağniyadan gelen yardımlar karşısında müstağni davranmayı tercih et-
miş, tasavvufun tartışmalı konularında ihtiyatlı bir dil kullanmış, vaktini 
ve gayretini daha ziyade müridlerinin yetişmelerine sarfetmiştir. Onun 
bu tavrı Halvetiyye’nin Mısriyye kolundan Gazziyye isimli bir şubenin 
doğmasını sağlamıştır. 

Ahmed Gazzî oğulları arasında özellikle Abdüllatif Efendi’yi yerine hali-
fe bırakacak şekilde yetiştirmeye gayret göstermiş ancak oğlunun ömrü 
buna yetmemiş ve kırklı yaşlarda vefat etmiştir. Bunun üzerine Ahmed 
Gazzî ondan olan torunu Mustafa Nesib’i gözetimi altına almış ve ye-
tiştirilmesine gayret göstermiş; on altı yaşında iken tasavvufî terbiye-
sini tamamlayan torununa halifelik vererek kendisinden sonra yerine 
bırakmıştır.2

Mustafa Nesib Efendi (ö. 1202/1787)

Ahmed Gazzî’nin 1150 (1738) yılındaki vefatı ile dergâha şeyh olan Mus-
tafa Nesib Efendi bu vazifesini elli yılı aşacak kadar uzun bir süre devam 
ettirmiştir. Erkek evladı olmayan Mustafa Nesib Efendi’nin soyu kızı Ru-
kiye Hanım üzerinden yürümüştür. Rukiye Hanım’ı Ulucami imamla-
rından Mehmed Esad ile evlendirmiş ve bu evlilikten Abdüllatif adını 
verdiği erkek torunu dünyaya gelmiştir. Ancak Mehmed Esad’ın erken 
yaştaki vefatı üzerine Abdüllatif iki yaşında iken yetim kalmış ve dedesi 
Mustafa Nesib Efendi’nin gözetimine verilmiştir.3

Büyük dedesi Ahmed Gazzî’den hareketle “Gazzîzâde” nisbesiyle anılan 
Abdüllatif Efendi’nin yetişmesinde en güçlü etki dedesi Mustafa Nesib 
Efendi’dir. Dinî ilimleri tedrisle birlikte tasavvufî hayata da hazırlanan 
Gazzîzâde Abdüllatif’e dedesi tarafından dokuz yaşında iken ilk zikir tel-
kini yapılmış; iki yıl süren terbiyesinin ardından dedesinin 1202’de (1787) 
vefatı üzerine henüz on iki yaşında iken dergâhın şeyhliği deruhtesine 
kalmıştır. Dedesinin vefatına yakın kendisine “Oğlum! Sizi Allah’a ema-

1997, s. 201-206.
2 Mehmed Şemseddin, Yâdigâr-ı Şemsî, s. 206-210.
3 Süleyman Hâlis, Vefeyât, vr. 12b; Gazzîzâde Abdüllatif, Ravzatü’l-Müflihûn, 

İnebey Yazma Eserler Ktp. Orhan 1041; vr. 6a-b ; a.mlf., Menâkıb-ı Gazzî, vr. 
44a; a.mlf., Hulâsatü’l-Vefeyât, (haz. Mustafa Demirel), Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi Kitaplığı, 2014, s. 79-80; Mehmed Fahreddin, Gülzâr-ı İrfân, vr. 166b; 
Mehmed Şemseddin, Yâdigâr-ı Şemsî, s. 210-212.
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net ettim. Artık vakit tamamdır. Gönül kalsın ama yol kalmasın”4 şeklin-
deki tavsiyesi üzerine Gazzîzâde Abdüllatif Efendi evlada meşrut olan 
Gazzî Dergâhı’na şeyh olabilmek amacıyla gerekli resmî işleri tamam-
lamak üzere İstanbul’a gitmiş ve dönemin şeyhülislamı Mekkî Mehmed 
Efendi’nin (ö. 1211/1797) müntesip olduğu Şeyh Mehmed Sıddîk Efen-
di’nin yardımıyla işlemleri tamamlamıştır.5

Bursa’ya dönen Abdüllatif Efendi öncelikle zahiri ilimlerdeki öğrenimini 
tamamlamak istemiş, Arapça ve Farsça özel dersler almış,  kıraat, tefsir, 
hadis, fıkıh gibi ilimlerin yanı sıra tasavvufî eserler okumuştur. Bu esna-
da yarım kalan seyrü sülûkunu ikmal etmek maksadıyla bir mürşid-i kâ-
mil arayışına girmiş, gerek dergâhtaki ileri gelen dervişlerinin tavsiyeleri, 
gerekse bu hususta yaptığı istiharenin sonucunda Üftâde Dergâhı şeyhi 
Mustafa Efendi’ye intisap etmeye karar vermiştir. 

Üftâdezâde Mustafa Efendi (ö. 1217/1802)

Hazreti Üftâde’nin altıncı kuşaktan torunu olan Mustafa Efendi tasavvu-
fi terbiyesine Üftâde dergâhı şeyhliğinde bulunan babası Hayrettin Çele-
bi’nin gözetiminde başlamış ancak onun 1172/1759 yılında vefatı üzerine 
önce Eşrefiyye Dergâhı şeyhlerinden Eşrefzâde Fahreddin Efendi’ye in-
tisap etmiş onun vefatıyla da yerine geçen Abdülkadir Necib Efendi’nin 
gözetiminde Kâdirîlik usûlünce seyrü sülûkunu tamamlamıştır. 

Kaynaklar Mustafa Efendi’nin şeriat ve tarikat âdâbına son derece riâ-
yetkâr oluşuyla döneminde saygı duyulan şeyhlerin başında geldiğini 
kaydetmektedir. Aynı zamanda Gazzîzâde’nin dedesi Ahmed Gazzî’ye 
derin bir hürmeti olan Mustafa Efendi bu hürmetini “O, ruhaniyeti güç-
lü kâmil bir veli olup her yönüyle mamur, berzah âleminde şeref sahibi 
bir zattır”6 sözleriyle dile getirmiştir. Bu durum onun Gazzî Tekkesi’ne 
yönelik olumlu intibahını serdetmektedir. Gazzîzâde Abdüllatif Efendi 
muhtemelen tüm bu sebeplerden olsa gerek dedesinin vefatının ardın-
dan giriştiği mürşid arayışında Üftâdezâde Mustafa Efendi’ye yönelmiş-
tir. Bilahare huzuruna vararak intisap arzusunu dile getirmiş fakat Üftâ-
dezâde ona “Ne güzel, lakin Mısrî bir seyf, Hazreti Gazzî dahi bir zülfikâr. 
Kınından sıyrılmış bu iki kılıç arasına girmeye kim cesaret eder? Biz de 
bir istihare edelim, bakalım ne zuhur eder?”7 demiş ve birkaç gün sonra 
Cuma günü öğlenden önce Üftâde hazretlerinin türbesinde biat gerçek-

4 Mehmed Şemseddin, Yâdigâr-ı Şemsî, s. 212.
5 Hamdi Tekeli, Gazzîzâde Abdüllatif’in Hayatı, Eserleri ve Vâkıatı, Bursa 2016, s. 118.
6 Gazzîzâde, Vâkıât, s. 27.
7 Gazzîzâde, Vâkıât, s. 1.
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leşmiş; devamlı abdestli olmak, her abdest alışta iki rekât şükür namazı 
kılmak, kelime-i tevhid ve sair evrâd u ezkâr ile görevlendirilmiştir.

Yedi sene Üftâdezâde’nin gözetiminde tasavvufi terbiyesine devam et-
miş ancak mürşidinin cem makâmında istiğrakı sebebiyle Gazzîzâde 
Abdüllatif Efendi’nin seyri inkıtaya uğramıştır.  Yaklaşık beş ay kadar 
süren bu fetret dönemi sonrasında bir gün Üftâdezâde Mustafa Efen-
di, Gazzîzâde’yi huzurlarına çağırıp Celvetiyye ve Kâdiriyye usulünün 
icrasına izin vermiş ve “Var oğul bunun tafsilini başka yerden talep eyle” 
diyerek bir başka mürşid aramasına işaret etmiştir.

Henüz maksadına ulaşamamışken mürşidinden ayrılması Gazzîzâde’yi 
hüzne gark eylemiş ve uzun süren dua ve yakarışları sonucu mana âle-
minde Enarlı Dergâhı şeyhi Bedreddin Efendi’nin işaret edilmesi üzerine 
bu zâta intisaba yönelmiştir.8

Bedreddin Efendi (ö. 1216/1801)

Halvetiyye’nin Ramazaniyye koluna mensup olan Bedreddin Efendi 
tasavvufî seyrinin ilk yedi aşamasını babası Şeyh Sadreddin’in gözeti-
minde tamamlamış;  fürûât-ı esmâ denilen beş ismi ise Gazzî Dergâhı 
şeyhi Mustafa Nesib Efendi’den ikmâl eylemiştir. Haddizatında babası 
Şeyh Sadreddin Efendi de Ahmed Gazzî’nin halifelerindendir.9 Bu husus 
Enârî Dergâhı ile Gazzî Dergâhı arasındaki irtibatı göstermesi açısından 
önemlidir. Zira söz konusu irtibat Gazzîzâde Abdüllatif Efendi’nin mür-
şid arayışında Bedreddin Efendi’ye yönelişini izah etmektedir. 

Gazzîzâde, Bedreddin Efendi’nin mürşid-i kâmil olduğunu bilmektedir. 
Ancak Bedreddin Efendi’nin münzevî bir hayat tercih etmesi kendisiyle 
görüşmesine fırsat vermemiştir. Gerek manada gördüğü zuhurat, gerek-
se dedesi Mustafa Nesib Efendi’nin halifesi oluşu sebebiyle huzurlarına 
varıp dervişliğe kabulünü arz etmek ister. Dergâhına vardığında kapı-
da karşılanan Gazzîzâde’ye Bedreddin Efendi şöyle seslenir: “Gel oğlum 
Şeyh Ahmedzâde, gel! Bu gece âlem-i manada babam Sadri Efendi’yi 
gördüm. Ceddiniz [Ahmed Gazzî] kendisine hilafet verdiği zaman: ‘Sad-
ri! Bu sende Allah’ın emanetidir. Benim neslimden sahibi vardır, geldi-
ğinde ondan esirgeme’ buyurmuşlar. Babam o kelâmı ima ederdi. Meğer 
siz gelecekmişsiniz” diyerek dergâha buyur eder. Gazzîzâde gözyaşları 
içinde daha önceki terbiye sürecini anlatır. Bunun üzerine Bedreddin 

8 Gazzîzâde, Vâkıat, s. 1-2; a.mlf., Hulâsatü’l-Vefeyât, s. 80; Mehmed Şemsed-
din, Yâdigâr-ı Şemsî, s. 73.

9 Mehmed Şemseddin, Yâdigâr-ı Şemsî, s. 165-169.
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Efendi “Oğlum sabreyle. Sabrın sonu selâmettir. Biz de bir istihare ede-
lim. Görelim Mevlam neyler neylerse güzel eyler” diyerek gönlünü alır. 
Bir hafta sonrasında huzuruna çağırarak intisap gerçekleşir ve kelime-i 
tevhid kendisine telkin buyrulur. Gazzîzâde daha evvel gördüğü seyr ü 
sülûk tecrübesinin de etkisiyle üç gün gibi kısa bir sürede on iki esmayı 
tamamlayarak Ahmediyye-Ramazaniyye icazeti almıştır. Fakat şeyhinin 
ondan iki isteği vardır: İlki zahiri ilimleri tamamlaması, ikincisi her gün 
mutlaka dergâha gelmesidir. 

Şeyhinin emirlerine canla başla sarılan Gazzîzâde Bursa’da tanınmış 
müderrislerden ders almaya başlamış; sabahları âlet ve usul ilimleri, öğ-
lenden sonra tefsir, ikindiden sonra hadis derslerini takip etmiştir. Fır-
sat buldukça da dergâha vararak tarikat âdâb ve erkânına dâir risaleler 
yazmakla meşgul olmuştur. Bu esnada mürşidinin gözetiminde seyrini 
devam ettirmiş ve bir müddet sonra Mısrî usulünce fürûât-ı hamseyi 
tamamlayarak ikinci icazetnamesini almıştır. Ayrıca Bedreddin Efendi, 
babasından aldığı Nakşibendiyye usulüne dair hatm-i hâcegân iznini de 
Gazzîzâde’ye vermiştir. 

Gazzîzâde bu esnada yirmi beşli yaşlardadır. Tefsir hocası Bekir Efen-
di’nin isteği ve mürşidinin işaretiyle Gazzî Dergâhı’nda Kurân’ı hatme-
decek şekilde vaaza başlamış ve bir tefsir yazmaya niyet etmiştir. Fakat 
bu esnada misafir olarak gittiği İstanbul’da Eyüb Camii’nde birkaç defa 
vaaz etmiş ve cemaatin memnun kalması üzerine dönemin Şeyhülislamı 
Ömer Hulusi Efendi (ö. 1227/1812) tarafından kendi inşa ettiği zaviyesine 
şeyh olarak tayin edilmek istenmiştir. Şeyhülislamın bu isteğine meyle-
den Gazzîzâde o gece rüyasında büyük dedesi Ahmed Gazzî’yi görmüş 
ve onun “Be oğlan beni bırakıp nereye gidersin!” uyarısı üzerine hemen 
ertesi günü Bursa’ya geri dönmüştür. 

Gazzîzâde Bursa’ya döndüğünde mürşidi Bedreddin Efendi’yi hasta bul-
muştur. Başından geçenleri şeyhine anlattığında “Oğlum bundan son-
ra sizin mürşidiniz ceddiniz Ahmed Gazzî’dir. Onlar sizi terbiye eder” 
cevabını almıştır. Ertesi gün tekrar şeyhini ziyaret eden Gazzîzâde ya-
şadıklarını şöyle dile getirir: Tekrar ziyaretlerine vardım. Gayet zahmet-
leri var idi. Mahdumu Şerefeddin Efendi ile mübarek ayakları canibine 
oturdum. Bize çokça nasihat edip “Oğullarım! Biriniz zâhir evladım, di-
ğeriniz bâtın evladımsınız. Göreyim sizi birbirinizden ayrılmayıp ittifak 
üzere olun” buyurdular. Ben ellerini öpüp geri geri odanın kapısından 
çıkarken üç defa bana “Şeyh Ahmedzâde oğlum, seni Allah’a emanet 
eyledim” buyurdular. Dedem Mustafa Nesib Efendi de vefatında böyle 
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söylemişlerdi. Ağlayarak dışarı çıktım iki saat sonra vefat ettiler. [17 Safer 
1216 / 28 Haziran 1801]”10

Gazzîzâde üçüncü mürşidini âlem-i bekâya uğurlamıştır. Bu esnada bir 
taraftan dergâhında tefsir derslerine devam ediyor, diğer taraftan ilim 
öğrenimine devam ediyordu. Ancak gençlik çağının verdiği gaflete düş-
memek, nefsinin arzu ve istekleri peşinde koşmamak ve elde ettiği ta-
rikat terbiyesini de zayi etmeyip ileri taşımak gayesiyle yeniden mürşid 
arayışına girmiş ve bu maksatla İstanbul’a gitmiştir. Dönemin meşhur 
mesnevihânlarından Süleyman Neşet Efendi’nin (ö. 1222/1807)11 meclisi-
ne bir müddet devam etmiş ve onun tavsiyesiyle Bursa’da irşad vazifesini 
sürdüren Mehmed Emin Kerkûkî’ye intisap etmeye karar vermiştir.

Mehmed Emin Kerkûkî (ö. 1228/1813)

1216 (1801) senesinde Bursa’ya dönen Gazzîzâde vakit kaybetmeden 
Kerkûkî’nin Maksem Caddesi üzerinde Veled-i Habib Camii yakının-
daki Eminiyye Tekkesi’ne gitmiş ve burada takrir edilen Mesnevî-i Şerif 
derslerine iki sene devam etmiş ayrıca Necmeddin-i Kübrâ’nın Usûl-i 
Aşere, İskenderî’nin Hikem-i Atâiyye ve İmam Şarânî’nin Levâkihu’l-En-
vâri’l-Kudsiyye f î Beyâni’l-Uhûdi’l-Muhammediyye isimli eserlerini oku-
muştur. Bu esnada gördüğü bazı zuhuratlardan hareketle Kerkûkî’ye 
intisap etmek istediğini bildirmişse de Kerkûkî “Siz bundan önce şeyh-
lerin terbiyesinde bulundunuz. Usûl-i esmâ üzere hilafet aldınız. Bize 
ihtiyacınız yoktur” sözleriyle onun bu talebini hemen kabul etmemiştir. 

Ancak Gazzîzâde, Kerkûkî’ye olan bağlılığından vazgeçmemiş ve onun-
la Mesnevî okumaya devam etmiştir. Bu esnada Kerkûkî’nin İstanbul’a 
gitmesi iktiza edince Gazzîzâde tekrar intisap etme arzusunu dile ge-
tirmiş ve yapılan istihareler sonucunda biatın Gazzî Dergâhı’nda ger-
çekleştirilmesine karar verilmiştir. Bir grup dervişle birlikte Mehmed 
Emin Kerkûkî, Gazzî Dergâhı’na gelmiş ve burada gerçekleştirilen biat 
merasimiyle Gazzîzâde’ye Nakşibendî usulünce lafza-i celâl zikri telkin 
etmiştir.

Gazzîzâde 1219’da (1804) başladığı bu yeni seyrinde yirmi dokuz yaşın-
dadır. Kısa sürede ism-i celâl zikrinin harareti gönlünde zuhur edince 

10 Gazzîzâde, Vâkı’ât, s. 2-5. Ayrıca bk. a.mlf., Ravzatü’l-Müflihûn, vr. 13a; a.mlf., 
Hulâsatü’l-Vefeyât, s. 80; a.mlf., Zübdetü’l-Vefeyât, Süleymaniye Ktp., Ali Ni-
hat Tarlan 138, vr. 191b.

11 Hoca Neşed Efendi olarak bilinen bu zat Mehmed Emin Kerkûkî’nin halifesi-
dir. Fakat herhangi bir tekkede faaliyette bulunmamış, daha ziyade vaktini 
evinde Mesnevî okutarak geçirmiştir. Bk. Mustafa İsen, “Hoca Neş’et” DİA, 
XVII, 191-192.
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yaşadıklarını, bir süreliğine İstanbul’da bulunan mürşidine mektup-
larla bildirmiş ve bir yıl süren bu mektuplaşma süreci sonrası mürşidi-
nin emriyle İstanbul’a giderek bir ay yanında kalmıştır. Mehmed Emin 
Kerkûkî ise, 1222 (1807) senesinde meydana gelen ve Kabakçı Mustafa 
İsyanı olarak bilinen ihtilalle III. Selim’in tahttan indirilişinin ardından 
Şeyhülislam Ataullah Efendi’nin yönlendirmesi üzerine IV. Mustafa’nın 
emriyle Bursa’ya gönderilmiştir. Mürşidinin Bursa’ya gelişini haber alan 
Gazzîzâde Abdal Köprüsü’nde kendisini büyük bir tazimle karşılamış ve 
birlikte Eminiyye Tekkesi’ne gelmişlerdir. Kerkûkî, Bursa’ya nefyedilişini 
Niyâzî-i Mısrî’nin Limni Adası’na sürgüne gönderilmesine benzetmiş ve 
Gazzîzâde’ye “Oğlum, Hazreti Mısrî’nin sırrı bizde dahi zuhur eyledi, el-
hamdülillah”12  sözleriyle dile getirmiştir.

Mehmed Emin Kerkûkî’nin Bursa’ya kalıcı olarak yerleşmesi Gazzîzâ-
de’nin mürşidinden daha fazla istifade etmesine olanak sağlamıştır. 
Haftada üç gün ve Cuma geceleri mürşidiyle baş başa kalabilme imkânı 
bulmuş ve bu durum şeyhinin Muharrem 1228 ( Ocak 1813) yılındaki ve-
fatına kadar devam etmiştir. Gazzîzâde şeyhinin vefatından üç ay önce 
yani Şevval 1227 (Ekim 1812) tarihinde kendisine Nakşibendiyye-Müced-
didiyye usulünce icazet verdiğini bildirmektedir.13 Böylece ilk zikir telki-
nini dedesinden aldığında dokuz yaşında olan Gazzîzâde, yirmi dokuz 
yıl boyunca hem ilim tedrisini hem de manevi terbiyesini tamamlamaya 
büyük gayret göstermiş ve son şeyhi Mehmed Emin Kerkûkî vefatında, 
otuz sekiz yaşında iken Halvetî-Mısrî, Celvetî, Kâdirî ve Nakşibendî ta-
rikatlarından icazetli bir mürşid-i kâmil olarak irşadını sürdürmüş ve 
zamanının reîsü’l-meşâyıhı olmuştur.

Ahmed Gazzî Dergâhı’nda Halvetî-Mısrî usulünün yanı sıra hatm-i hâ-
cegân da icra ettiren Gazzîzâde, hayatının büyük bir kısmını kırk beş yıl 
şeyhlik yaptığı dergâhta ders vermek ve eser yazmakla geçirmiştir. Telif, 
tercüme ve şerh mahiyetinde yazdığı altmış civarında risale ile İsmail 
Hakkı Bursevî’den sonra Bursa’da yetişen mutasavvıf, âlim, şair ve ya-
zarlar arasında en fazla eser kaleme alan kişidir. Ayrıca 19. asır dikkate 
alındığında Gazzîzâde’nin Osmanlı coğrafyasının en velûd sûfî müellifi 
olduğu görülmektedir. Eserlerinin muhtevası büyük ölçüde tasavvufîdir, 
bunun yanı sıra tefsir, menâkıb, biyografi, tarih, mevize ve gramer gibi 
değişik konularda kitaplar da yazmıştır. Gazzîzâde’nin eser telifinde iki 
temel esası gözettiği söylenebilir: İlki sahip olduğu tasavvufî âdâb, erkân 

12 Gazzîzâde, Vâkı’ât, s. 8.
13 Gazzîzâde, Vâkıât, s. 6-10; Abdurrezzak Tek, 19. Yüzyılda Bursa’da Bir Nakşî 

Mesnevihân: Mehmed Emin Kerkükî, Bursa 2019, s. 21-37.
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ve kültürel mirası doğru bir şekilde tespit edip sonraki nesillere aktar-
mak ve bu husustaki tartışma ve itirazlara cevap vermektir. Diğeri vaaz, 
hutbe, ilmihal ve ahlâkî konular içeren eserlerle irşad vazifesini yerine 
getirmektir. 

Eserleri arasında özellikle Fatiha üzerine yazdığı Fütûhâtu Kenzi’l-Kurân 
isimli en geniş işarî tefsiri; tasavvuf tarihi başta olmak üzere menakıb 
ve biyografi alanındaki çalışmalara kaynaklık teşkil eden Ravzatü’l-Muf-
lihûn, Hulâsatü’l-Vefeyât,14 Menâkıb-ı Ahmed Gazzî,15 Vakâyi’-i Baba 
Paşa fi’t-Târih16 adlı risâleleri; Vâkı’ât fi’t-Tasavvuf17 ve Mergûbu’s-Sâlikin18 
gibi tasavvufî mirası aktardığı kitapları dikkat çekmektedir. Arapça, 
Farsça ve Türkçe olmak üzere üç dilde de eser yazabilen Gazzîzâde ço-
ğunlukla anlaşılır bir Türkçe kullanmıştır. Ayrıca Gazzî Dergâhı kütüp-
hanesini büyük ölçüde zenginleştirmiş ve kitap miktarı onun gayretle-
riyle 700 cilde ulaşmıştır.19

Daha ziyade vaktini eser telifine ayıran Gazzîzâde’nin tasavvufî terbiyesi 
altında yetişenler arasında, özellikle damadı ve aynı zamanda Enarlı Tek-
kesi şeyhi olan Gülzâr-ı İrfân’ın müellifi Mehmed Fahreddin Efendi (ö. 
1272/1855) ile kendisinden sonra yerine geçen oğlu Ahmed Hasib Efendi 
(ö. 1283/1866) zikredilmelidir.20 Gazzîzâde 14 Şaban 1247 (19 Ocak 1832) 
tarihinde uzun yıllar çektiği göğüs darlığı hastalığından kurtulamaya-
rak elli yedi yaşında vefat etmiş ve irşâd vazifesini sürdürdüğü dergâh-
ta büyük dedesi Ahmed Gazzî’nin yanına defnedilmiştir.21 Cumhuriyet 
döneminde ilkokul olarak kullanılan binanın 1979 yılında yıkılarak ye-
rine yeni bir bina inşa edilmesi söz konusu olduğunda, haziredeki ka-
birlerle birlikte Gazzîzâde’nin mezarı da Pınarbaşı Kabristanı’na nakle-
dilmiştir. Ancak nakilde mezar taşı konmadığı için bugün kabrinin yeri 
bilinmemektedir.22

14 Haz. Mustafa Demirel, Bursa 2014.
15 Haz. Abdürrahim Koçin, Ankara 2012.
16 Haz. Salih Erol, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2013.
17 Gazzîzâde Abdüllatif Efendi’nin Hayatı, Eserleri ve Vâkıât’ı, (haz. Hamdi Tekeli), 

Uludağ Yayınları Bursa 2016.
18 Nakşibendî Yolunun Esasları: Mergûbu’s-Sâlikîn, (haz. Şaban Karaköse), İnsan 

Yayınları İstanbul 2004.
19 Bu kütüphane Ahmed Vefik Paşa’nın valiliği sırasında Orhan Gazi Camii’ne 

kaldırılmış, Cumhuriyet döneminde de İnebey’deki Yazma Eserler Kütüpha-
nesine intikal etmiştir.

20 Mehmed Şemseddin, Yâdigâr-ı Şemsî, s. 172, 216.
21 Mehmed Fahreddin, Gülzâr-ı İrfân, vr. 167b. 
22 Hamdi Tekeli, Gazzîzâde Abdüllatif’in Hayatı, Eserleri ve Vâkı’âtı, s. 43.
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ÖZET
Niyâzî-i Mısrî’nin Bursa’da oluşturduğu Halvetiyye’nin Mısriyye 
kolu, 1105 (1694) yılındaki vefatından sonra gerek kendi kurdu-
ğu Mısrî Âsitânesi’nde gerekse önde gelen halifelerinden Gazzeli 
Ahmed Efendi’nin oluşturduğu Ahmed Gazzî Dergâhı’nda tek-
kelerin kapatıldığı tarihe kadar etkili biçimde sürdürülmüştür. 
19. yüzyılda bu dergâhın postnişînliğini yapan Gazzîzâde Ab-
düllatif Efendi (ö. 1247/1832) dönemin eli kalem tutan en güçlü 
sûfîlerindendir.

Büyük dedesi Ahmed Gazzî’ye nisbetle “Gazzîzâde” diye tanınan 
Abdüllatif Efendi, dinî ilimlere dair tedrisini ve tasavvufî terbi-
yesini o dönemin Bursa’sında bulunan ulemâ ve meşâyıhın gö-
zetiminde tamamladı: Arapça ve Farsça özel dersler aldı;  kıraat, 
tefsir, hadis, fıkıh gibi ilimlerin yanı sıra tasavvufî eserler okudu. 
Anne tarafından dedesi Mustafa Nesib Efendi’nin ölümü üzerine 
erken yaşlarda Gazzî Dergâhı’na şeyh oldu.  Sadece mensup oldu-
ğu Mısriyye yolunu değil Kâdiriyye, Celvetiyye ve Nakşibendiyye 
gibi diğer yolların usulleri de öğrenerek dergâhında etkili biçim-
de temsil etti. 

Gazzîzâde Abdüllatif Efendi hayatının büyük bir kısmını kırk beş 
yıl şeyhlik yaptığı tekkesinde tâlib olanların gönüllerini eğitmek, 
ders vermek ve eser yazmakla geçirdi. Telif, tercüme ve şerh ma-
hiyetinde yazdığı elli civarında kitapla 19. asır Osmanlı coğrafya-
sında en fazla eser kaleme alan sûfî olmuştur. Dinî ve tasavvufî 
alanda yazdığı eserlerin haricinde dil, tarih, vâkıat, vefeyatnâme, 
menâkıb ve hatırat gibi farklı alanlara yönelik kitaplar da telif et-
miştir. Üç dilde de (Arapça, Farsça, Türkçe) eser veren Gazzîzâ-
de’nin, özellikle işarî tefsir geleneğinin en güzel örneklerinden 
olan Fatiha Suresi tefsiri ve Bursa’nın tarihine dair kaleme aldığı 
eserleri temel kaynaklar arasındadır. Bu tebliğde 19. yüzyılın Bur-
sa’sındaki tasavvufî kültür, Gazzîzâde Abdüllatif Efendi, eserleri, 
mensup olduğu Halvetî-Mısrî gelenek, meşihat görevini sürdür-
düğü Ahmed Gazzî Dergâhı ve Abdüllatif Efendi’nin tasavvufun 
temel meselelerine dair görüşleri temel kaynaklardan hareketle 
ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: 19. Yüzyıl, Sufi Müellif, Gazzîzâde, Ahmed 
Gazzî Dergâhı
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GAZZIZADA ABDULLATIF EFFENDI: THE MOST 
PRODUCTIVE SUFI AUTHOR OF OTTOMAN EMPIRE IN 
19TH CENTURY

ABSTRACT
Misriyya, the Khalwati branch established by Niyazi al-Misri (d: 
1105/1694) in Bursa, has been active at Misri Asitane founded by 
him and Ahmed Gazzi Dergah formed by Ahmad Effendi of Gaza, 
until the general closure of tekke. Gazzizada Abdullatif Effendi 
(d. 1247/1832), who was the leading sheikh of the convent in 19th 
century, was among the prominent Sufi authors of the time. 

Known after his great-grandfather Ahmad Gazzi, “Gazzizada” 
Abdullatif Effendi completed his studies on religious disciplines 
and Sufist manners under guidance of leading scholars and she-
iks in Bursa: He took private lessons on Arabic and Persian; in ad-
dition to disciplines of readings [qira’at], exegesis [tafsir], hadith 
and Islamic jurisprudence [fiqh], he studied Sufi works. Upon 
death of his maternal grandfather Mustafa Nesib Effendi, he be-
came sheikh of Gazzi Dargah at an early age. Apart from Misriyya 
path, he learnt the methods and manners of other orders such as 
Qadiriya, Jalwatiya and Naqshbandiyah, and strongly represen-
ted all of them at his convent. 

Gazzizada Abdullatif Effendi spent most of his life in educating 
the hearts, lecturing and writing works for his disciples at the 
tekke where he was sheikh for 45 years. He was the most produc-
tive Sufi author in 19th Ottoman Empire with about fifty genuine 
works, translations and commentaries. Except for religious and 
Sufi works, he wrote various books on language, history, chro-
nicle, monograph, legends and memoirs. Yielding works in three 
languages (Arabic, Persian and Turkish), Gazzizada put essential 
works on paper, such as famous Isharite exegesis of Fatiha chap-
ter and history of city of Bursa. Hereby paper treats Sufi culture 
in Bursa in 19th century, Gazzizada Abdullatif Effendi, his works, 
Khalwati-Misri tradition, his sheikhdom at Ahmad Gazzi Dargah 
and his opinions about essential Sufi problems, by means of prin-
cipal references on the issue.

Keywords: 19th Century, Sufi Author, Gazzizada. Ahmad Gazzî 
Dergah





Sahn-ı Semân’dan Darülfünûn’a     345

Câmiü’t-Turuk  
Bir Yol Olan Ziyâiyye’de Seyr ü Sülûk

Necdet Yılmaz
Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dilersen Ka’be-i vasla erişmek
Sülûk eyle sülûk eyle sülûk eyle
Cemâl-i Hak ile dâim görüşmek
Sülûk eyle sülûk eyle sülûk eyle

İsmail Hakkı-i Bursevî

GİRİŞ

“İnsan”, tasavvufun temel konusudur. Tasavvuf, insanı tanımayı (ma’ri-
fetü’n-nefs) ve onun ahlâkî gelişimini sağlamayı, kemâlini gerçekleş-
tirmeyi amaçlayan bir disiplindir. Bu yönüyle tasavvufu “sülûk ilmi” 
şeklinde tarif edenler olmuştur.1 Ahlâkın en üstününe sahip olan Hz. 
Peygamber, takip edilmesi gereken model insandır. Ondan sonra da sa-
habesi ve onların yolundan giden selef (sûfî otoriteler) gelmektedir. Bu 
modeller ve onların yöntemini izleyerek ahlâkî gelişimini tamamlamış 
insanın sözleri doğru, işleri iyi, ahlâkı güzeldir; mârifet sahibidir, yani 
ondaki hikmetleri gereği gibi bilir. Tasavvuf bu olgunluk ve yetkinliğe 
ulaşan insanı diğerlerinden ayırmak için “insan-ı kâmil”, “velî” veya “ârif” 
diye isimlendirmiştir.2 Türkçe’de “er” ve “eren” kavramları da bu anlamda 
kullanılmaktadır.

İnsan, kendisi (nefs) ile yaratılış maksadı olan kemâl arasında bir yol-
cudur. Sürekli olarak sefer hâlinde olan insanın yolculuğu sona ermez. 
Ancak bu yolculuğun etapları vardır; yolculuk her dâim yeni bir yolcu-
lukla yer değiştirir. İnsan “asıl vatanı”ndan koparılıp çeşitli aşamalardan 
geçirildikten sonra dünya hayatına “iniş” şeklinde yol almıştır. Bundan 

1 Bk. Muhammed b. A’lâ et-Tehânevî, Keşşâfu ıstılâhâti’l-fünûn, Dârü’l-Kütü-
bi’l-İlmiyye, I-IV, Beyrut 1428/1998, I, 42.

2 Geniş bilgi için bk. Ekrem Demirli, İbnü’l-Arabî Metafiziği, Sufi Kitap, İstanbul 
2013, s. 297-301.
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sonra aynı süreci gerisin geriye gerçekleştirerek “yükseliş” şeklinde, bir 
daire teşkil edecek şekilde yolculuğuna devam edecektir. “Vuslat” yolcu-
luğun sona ermesini değil, yolculuktaki ilerleyişi anlatan bir kavramdır. 
“Allah’a doğru” (seyr ilallah) olan yolculuk, yerini “Allah’ta yolculuğa” 
(seyr fillah), ardından “Allah ile yolculuğa” (seyr maallah) ve sonra da 
“Allah’tan yolculuğa” (seyr anillah) bırakır. Yolculuk belirli bir noktadan 
sonra tersine döner ve bu dönüş, insanın yeni bir bilinçle kendini inşası, 
yeni bir varlık ve benlik kazanması, ezelî saflığına kavuşması demektir. 
“Yolculuk insanı ‘insan’dan alır, yerine yeni bir insan koyar. İnsanın ken-
dinden alınmasına ‘fenâ’, yerine yenisinin konması ise ‘bekâ’ denir. Bekâ, 
insanın Tanrı’ya yolculuğunun yön değiştirmesiyle ‘kendine yolculuğa’ 
dönmesi demektir.”3 Bir başka terimleştirme ile bu, “fakd” ve “vücûd” 
olarak ifade edilir. “Fakd” kişinin benliğinden kurtulması, “vücûd” ise 
Allah’da ve Allah ile var olmasıdır.

İnsanın değişik vadilerde, nefsi ile yaratılış maksadı arasında yaptığı yol-
culuk için tasavvuf “sülûk” terimini kullanmıştır. “Sülûk”, “yol” anlamı-
na gelir. “Tarik”, “tarikat”, “sefer”, “sübül” gibi terimler de aynı mânayı 
çağrıştırıyor olsa da “sülûk” çok daha kapsamlıdır. Sülûk kavramı ilk dö-
nem tasavvufî eserlerde dinî hayatla ilgili bütün fiilleri kapsar. Tarikatler 
öncesi dönemde sadece “sülûk” kavramı kullanılırken, tarikatler sonra-
sı dönemde aynı anlamı içeren “seyr” kelimesiyle birlikte “seyr ü sülûk” 
şeklinde kullanılır olmuştur.4

“Sülûk”ü bir tasavvuf kavramı olarak ilk defa Abdülkerim el-Kuşeyrî’nin 
(ö. 465/1072), Tertîbü’s-sülûk adında yazdığı kitabında kullandığını 
görüyoruz.5

Tarikatlerde Sülûk Yöntemleri

Tasavvufî telakkide, maksada ulaşmak için Hz. Peygamber, sahabesi ve 
onların yolunda giden sûfî otoriteye (mürşide) tabi olmak, olmazsa ol-
mazdır. Sülûkte cehaletten ilme, kötü ve çirkin huylardan güzel ahlâka, 
kendi varlığından Hakk’a doğru yürümek vardır. Sülûk insanın kendi 
başına gerçekleştirebileceği bir süreç değildir. Sâlik ancak bilgili, tecrü-
beli, ihlâslı, yetenekli, sâlih ve takvâ sahibi; bunlardan da öte sülûkünü 
tamamlamış bir mürşidin gözetiminde sülûkünü gerçekleştirebilir. Sâ-

3 Demirli, İbnü’l-Arabî Metafiziği, s. 312-316.
4 Bk. Süleyman Uludağ, “Sülûk”, DİA, XXXVIII, 127-128.
5 Kitap hakkında bilgi için bk. Fritz Meier, “Kuşeyrî (ö. 465/1072)’nin Tertî-

bü’s-Sülûk’u” (çev. Eyüp Yaka), Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergi-
si, IV.10 (2003): 363-375.
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likin sülûk sürecinde uyması gereken “âdâb ve erkân” denilen birtakım 
kaideler vardır. Bunlara riayet edilmezse tekâmül merhalelerini geçmesi, 
sonuca ulaşması mümkün olmaz. “Sülûkün tamamlanması, sonuca ula-
şılması” gibi tabirler, nihâî makâma ulaşmayı ifade etmez. Bu, sâlikin 
seyr ü sülûkünde, gidebileceği yere kadar gitmesi anlamında kullanılır. 

Sülûk yapmak isteyene “tâlib” ve “mürid”, sülûkün başlangıcında bulu-
nana “mübtedî”, yolda ilerleyene “sâlik”, maksada ulaşmış olana da “mün-
tehî” veya “vâsıl” denilir. Bütün bu aşamalarda sâlikin içinden geçtiği 
inişli çıkışlı aşamalar “hâller ve makamlar” olarak adlandırılır. Her birine 
ait vazife ve mükellefiyetlerin olduğu bu aşamalara “makâme”, “menzil”, 
“medrece” ve “akabe” de denilir. İlk aşama “tevbe” ile başlar, “fenâ” veya 
“tevhid” ile son bulur. Ardından “bekâ”, “cemden sonra fark” vs. şeklinde 
devam eder. Bu süreçte çok sayıda “makam” ve “hâl” bulunur. Bunlar üçe, 
ona, yüze ve bin bire kadar varan gruplar hâlinde tasnif edilmiş ve bun-
lara dönük kitaplar yazılmıştır. Hâce Abdullah-ı Herevî’nin (ö. 481/1089) 
Menâzilü’s-sâirîn’i6 bunların ilklerinden ve en meşhurlarından olup so-
nuncusu da tesbit edebildiğimiz kadarıyla Ahmed Ziyâeddîn-i Gümüş-
hânevî’nin (ö. 1311/1894) Câmiü’l-usûl’üdür.

Sâlike yol göstermesi için sülûk âdâb ve erkânını ihtivâ eden “âdâbü’s-
sülûk”, “âdâbü’l-mürîdîn” ve “atvâr-ı seb’a” türünden çok sayıda eser ka-
leme alınmıştır.7

Sülûkün, insanın mîzac, meşreb ve biraz da niyetine göre farklı iki yön-
temden birisi ile gerçekleştirilebileceği üzerinde durulmuştur. Bun-
lardan biri nefsin terbiye ve tezkiye edilmesine dayanan “nefsânî yol” 
(tarîk-i nefsânî), diğeri de ruhun tasfiye edilmesini esas alan “rûhânî 
yol”dur (tarîk-i rûhânî).8 

6 Tercümesi için bk. Hâce Abdullah en-Ensârî el-Herevî, Tasavvufta Yüz Basa-
mak: Menâzilü’s-sâirîn (çev. Abdurrezzak Tek), Emin Yayınları, Bursa 2008. Ki-
tap üzerine yapılan ayrıntılı bir araştırma için bk. Abdurrezzak Tek, Tasavvufî 
Mertebeler –Hâce Abdullah el-Ensârî el-Herevî Örneği-, Emin Yayınları, Bursa 
2008. 

7 Genel olarak seyr ü sülûkü anlatan bu risâlelerin ilki Muyhiddin İbnü’l-Ara-
bî’nin (ö. 638/1240) Risâle fî etvâri’t-tasavvuf/et-Tasavvufu’t-tüsâî’sidir. Bu 
çizgide kitap kaleme alan sûfîler ve bu eserleri hakkında bilgi için bk. Muhid-
din Usta, Tasavvuf Eğitiminde Etvâr-ı Seb’a Metodu, Yayımlanmamış Doktora 
Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2015, s. 3-15. 
Halvetî meşâyihinin kaleme aldığı on dokuz adet atvâr-ı seb’a risâlesini içe-
ren bir çalışma için bk. Fatih Yıldız, Halvetî Azizlerinin Etvâr-ı Seb’a Risaleleri, 
Büyüyen Ay Yayınları, İstanbul 2019. Hz. Ali’ye nisbet edilen seyr ü sülûk mer-
tebeleri ile ilgili bir risâlenin tercüme ve şerhi için bk. Zeynep Şeyma Özkan, 
“Hz. Ali’ye Atfedilen Seyr ü Sülûk Mertebeleri ile İlgili Bir Risâlenin Tercüme-
si: Tercemetü etvâri’s-seyr ve’s-sülûk”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma 
Dergisi, 2013, cilt: XIV, sayı: 32, s. 191-202.

8 Her iki yol hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Mehmed Nûrî Şemseddin en-Nakş-
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Nakşî Tarîkati’nde Sülûk

Nakşî tarikati sülûkte rûhânî yöntemi esas almıştır. Bununla birlikte ilk 
dönem Nakşî meşâyihi kalb ve kalbin katmanları olan latifelere vurgu 
yapmamışlar, gerek kendi rûhî tecrübelerine dayanarak ve gerekse Küb-
revî meşâyihinin mevzu ile ilgili yazdıklarından istifade ederek çok sis-
tematik olmasa da bazı bilgiler vermişlerdir.9

Müceddidî Nakşîliğinde Sülûk

Nakşbendîliğin Müceddidiyye kolunun kendisine nisbet edildiği İmâm-ı 
Rabbânî’ye göre sülûk düşük seviyeli ilim ve idrakten yüksek seviyeli 
ilme, oradan da daha yükseğe ulaşmaktır. Sâlik, seyr ü sülûk vasıtasıyla 
Kur’ân-ı Kerîm ve hadislerin dışında ve onlara zıt bir bilgi sahibi olmaz.10

Müceddidiyye’de seyr ü sülûk yöntemi olarak “letâif-i hamse” konusu te-
mellendirilmiştir. İnsanda beşi “halk âlemi”ne ve beşi de “emir âlemi”ne 
ait olmak üzere on latife (letâif-i aşere) bulunmaktadır. Halk âlemine ait 
latifeler “anâsır-ı erbaa” (toprak, ateş, su ve hava) ile nefistir. Emir âlemi-
ne ait latifeler de “kalb, ruh, sır, hafî ve ahfâ”dır. Bu ikinci gruba “letâif-i 
hamse” veya “cevâhir-i hamse” denilir. Seyr ü sülûk kalb latifesinden 
başlayarak emir âlemine ait bu beş latife ile sürdürülür. Letâif içerisin-
de “ahfâ” terimini ilk kullanan da İmâm-ı Rabbânî Ahmed-i Sirhindî’dir. 
İmâm-ı Rabbânî’nin halifelerinden Mîr Muhammed Nu’man, bu beş la-
tifeden her biri için insan vücudunda bir yer takdir etmiş ve bu yerlerde 
yoğunlaşarak zikir yapma usulü Müceddidiyye’de seyr ü sülûkün önemli 
bir unsuru hâline gelmiştir.11

Müceddidiyye’nin seyr ü sülûk yöntemini, XIX. yüzyılın yeni Nakşî ekolü 
olan Hâlidîlik de aynen benimseyerek uygulamıştır.12

bendî, Risâle-i Murâkabe (Yazarın Miftâhü’l-kulûb ve Pendiyye adlı eserleri ile 
birlikte basılmış olup 72-219. sayfaları arasında yer almaktadır), Matbaa-i Os-
mâniyye, İstanbul 1330, s. 73-93. 

9 Bk. Necdet Tosun, Bahâeddîn Nakşbend, İnsan Yay. İstanbul 2002, s. 308-311.
10 Müceddidiyye’ye göre seyr ü sülûk ve mertebelleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için 

bk. Necdet Tosun, İmâm-ı Rabbânî: Hayatı, Eserleri, Tasavvufî Görüşleri, İnsan 
Yayınları, İstanbul 2005, s. 63-79.

11 Ayrıntılı bilgi için bk. Osman Türer, “Letâif-i Hamse”, DİA, XXVII, 143; Tosun, 
İmâm-ı Rabbânî, s. 55-63, 113-115.

12 Hâlidiyye ile ilgili bilgi için bk. Hamid Algar, “Hâlidiyye”, DİA, XV, 295-296; 
Abdülcebbar Kavak, Mevlana Halid-i Nakşibendi ve Halidilik, Nizamiye Aka-
demi, İstanbul 2016. Hâlidiyye’nin Anadolu’daki serencâmı için bk. Süleyman 
Uludağ, “Hâlidiyye”, DİA, XV, 296-299; Abdurrahman Memiş, Halid-i Bağdadi: 
Hayatı Eserleri, Tesirleri ve Anadolu’da Halidilik, Kitabevi, İstanbul 2000.
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ZİYÂİYYE KOLU VE SEYR Ü SÜLÛK 

Ahmed Ziyâeddîn-i Gümüşhânevî Müceddidiyye içinde doğmuş olan 
Hâlidiyye kolu içerisinde “Ziyâiyye” olarak nisbet edilen bir şubenin mü-
essisidir. Hâlidiyye, Hâlid-i Bağdâdî’nin (ö. 1242/1827) kurucusu olduğu 
bir kol olup Nakşbendîlik ondan sonra yüzlerce halifesi tarafından başta 
İstanbul ve Anadolu olmak üzere İslâm dünyasının büyük bir kısmına 
Hâlidiyye vasıtasıyla yayılmıştır.

Hâlid-i Bağdâdî İstanbul’a gönderdiği halifelerini titizlikle takip etmiş, 
onların da öğretiyi yaygınlaştırırken bu titizliği sürdürmelerini özellikle 
istemiştir. İstanbul’un en önemli Hâlidî temsilcisi olacak olan Ahmed 
Ziyâeddîn-i Gümüşhânevî’yi irşad etmesi için halifesi Ahmed b. Süley-
man el-Ervâdî’yi (ö. 1275/1858) mânevî bir işaretle İstanbul’a yönlendir-
diğini pek çok kaynağın işaret ettiğini görüyoruz. 

Ahmed Ziyâeddîn-i Gümüşhânevî

Ahmed Ziyâeddin b. Mustafa b. el-Hâc Abdurrahman b. Mustafa b. 
el-Hâc İsmail el-Gümüşhânevî et-Trabzonî en-Nakşibendî el-Hâlidî 
el-Hanefî; Ziyâeddîn mahlası13 ve Gümüşhânevî nisbesi ile tanınmıştır. 
Trabzon’da birkaç sene kalmış olduğundan Trabzonî nisbesi de yer yer 
kendisi için kullanılmıştır. Nakşibendîliğin Hâlidî koluna mensup oldu-
ğundan bu iki nisbeyi (Nakşî ve Hâlidî), Hanefî mezhebinden olduğu 
için de Hanefî nisbesini kullanmıştır.

Ahmed Ziyâeddîn-i Gümüşhânevî 1264/1847-48 senesinde mürşidi Ah-
med b. Süleyman el-Ervâdî tarafından kendisine hilâfetnâme verilerek 
irşada mezun edilmiş, ancak o, uzun süre telif ve tedris faaliyetlerine 
ağırlık vermiş, Cağaloğlu’ndaki Fatma Sultan camiini dergâha çevirdik-
ten sonra irşad çalışmalarını yine burada sürdürmüştür. Dergâhın olu-
şum süreci 1860’larda başlamış, 1875’de Batı kısmına harem ve selamlık 
bölümleri ilave edilmesi suretiyle tam bir külliye hüviyeti kazanmıştır.14

13 Mustafa Fevzi, Kitâbu’l-Menâkıbi’t-tevessüli’l-hakki Pîrü’t-Tarîkati’n-Nakşben-
diyyeti’l-Hâlidiyyeti’z-Ziyâiyye Kutbu’l-ârifîn Gavsu’l-vâsilîn eş-Şeyh Ahmed 
Ziyâeddîn b. Mustafa el-Gümüşhânevî, yy, 1313, s. 15.

14 Gümüşhânevî dergâhının oluşum süreci ve isimleri hakkında geniş bilgi için 
bk. Mustafa Celil Altıntaş, “Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Fatma Sultan Ca-
mii’nin Gümüşhânevî Dergâhına Dönüşme Süreci”, Uluslararası Gümüşhânevî 
Sempozyumu, (Bağcılar Belediyesi, 1-2 Haziran 2013), İstanbul 2014, s. 90-103; 
Adnan Tüzen, “Gümüşhâneli Dergâhında Hatm-i Hâcegân Yapılması Şartıyla 
Kurulan Bir Vakıf, Bu Vakfa Ait Vakfiye ve Tevcih Belgeleri Üzerine Bir Değer-
lendirme”, I. Uluslararası Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Sempozyumu (3-5 
Ekim 2013 Gümüşhane) (ed. İhsan Günaydın vdğr.), Ankara 2014, s. 895-899; 
Necdet Yılmaz, “Gümüşhânevî Dergâhı: Güzünü Bitirip Kış Mevsimine Giren 
İmparatorlukta Sahada Bir Müessese” Vakıf ve Sivil Toplum, Vakıflar Genel 
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8 Zilkâde 1311/13 Mayıs 1894 tarihinde bir Pazar günü vefat eden15 Gü-
müşhanevî Kânûnî Sultan Süleyman türbesinin giriş kapısı solundaki 
kabrine Sultan Abdülhamid’in de destek ve yardımlarıyla defnedilmiştir.16

Ziyâiyye

Gümüşhânevî dergâhına mensup olup bu yolun tanıtılması ve tanın-
masına dönük eserler kaleme almış Zâhid el-Kevserî ve Mustafa Fevzi 
Efendi gibi şahıslar Ahmed Ziyâeddin Efendi’ye “Ziyâiyye” diye bir şube 
nisbet ederler. “Ziyâiyye” yi Gümüşhânevî’nin halifelerinin de kullandı-
ğını görmekteyiz. 

Ahmed Ziyâeddin Efendi’nin İslâmî gelenek içerisinde durduğu yeri 
aksettiren ifade; “Mezheben Hanefî, itikâden Mâturîdî, tarikaten 
Nakşbendî, meşreben Şâzelî idi.” cümlesidir. Halifesi Yusuf Şevki Efendi’ye 
göre Gümüşhânevî, “Turuk-ı aliyye’nin tamamını kendisinde topladı.”17

Bütün hususlar ve Gümüşhânevî’nin yazdığı eserlerindeki “câmî” kişiliği 
kendisinin pek çok tarikatten icâzetli ve yeni içtihatlarda bulunmuş “câ-
miü’t-turuk” bir şahsiyet olduğunu göstermektedir. Onun bu yönünün 
oluşmasında mürşidi Ahmed b. Süleyman el-Ervâdî’nin etkisi büyük 
olmuştur.

Ahmed Ziyâeddin Efendi’nin intisab edip yanında seyr ü sülûkünü ta-
mamladığı ve hilâfet icâzeti aldığı mürşidi, Hâlid-i Bağdâdî’nin halife-
lerinden Ahmed b. Süleyman el-Ervâdî’dir. Ervâdî, Gümüşhânevî’ye bir 
mücmel bir de mufassal olmak üzere hem tarikat hem de ilme dair bir-
likte olmak üzere iki adet icâzetnâme/hilâfetnâme tertip etmiştir.18 Bu 
icâzetnâmelerde Ahmed Ziyâeddin Efendi’nin kendisinden okuduğu 

Müdürlüğü, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, 11 Mayıs 2016, Ankara, Bildi-
riler, 2017, s. 111-135.

15 Fevzi, Menâkıb, s. 61, 73; Zahid el-Kevserî, İrğâmü’l-merîd fî şerhi’n-naz-
mi’l-atîd li-tevessüli’l-mürîd, el-Mektebetü’l-Ezheriyye li’t-ürâs, Kahire 
1371/1952, s. 76; Hüseyin Vassaf, Sefîne-i Evliyâ-yı Ebrâr Şerh-i Esmâr-ı Esrâr 
(haz. Mehmet Akkuş, Ali Yılmaz), Kitabevi, I-V, İstanbul 2006, II, 335.

16 Gümüşhânevî hakkında yapılmış çalışmalar için bk. İrfan Gündüz, Gümüş-
hânevî Ahmed Ziyâüddin: Hayatı, Tarikat Anlayışı ve Hâlidiyye Tarikatı, Seha 
Neşriyat, İstanbul 1984; Ahmed Ziyâüddin Gümüşhânevî Sempozyum Bildiri-
leri (11-12 Temmuz 1992) (haz. Necdet Yılmaz), Seha Neşriyat, İstanbul 1992; 
Hülya Yılmaz, Dünden Bugüne Gümüşhânevî Mektebi, Seha Neşriyat, İstanbul 
1997; Doğumunun 200. Yılı Hatırasına Uluslararası Gümüşhânevî Sempozyumu 
Bildiriler, Bağcılar Belediyesi, İstanbul 2014; I. Uluslararası Ahmed Ziyaüddin 
Gümüşhanevi Sempozyumu 03-05 Ekim 2013 Gümüşhane Bildiriler Kitabı (ed. 
İhsan Günaydın vdğr.), Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane 2014.

17 Yusuf Şevki, Levâmiu’l-envâr, s. 440.
18 Mücmel icâzetnâme/hilâfetnâme için bk. M. Es’ad Coşan Arşivi, Ahmed 

Ziyâeddîn-i Gümüşhânevî Koleksiyonu, Dosya nr. 1, Gömlek nr. 1. Geniş icâ-
zetnâme/hilâfetnâme için bk. M. Es’ad Coşan Arşivi, Ahmed Ziyâeddîn-i Gü-
müşhânevî Koleksiyonu, Dosya nr. 4, Gömlek nr. 94.
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bütün telifatından -ki 120 kitap olduğunu kaydeder- ve icazette tâdâd 
edilmiş olan bütün ilimlerden icazet, ayrıca irşadına mezun olduğu tari-
katlerden de hilâfet vermiştir.

Gümüşhânevî, mürşidi Ervâdî’den19 sadece hadis dersleri değil, iki yıllık 
süre zarfında fıkıh, tefsir ve tasavvufla ilgili kitaplar okur, muhaddislerce 
muteber olan şartlarla rivayeti caiz olan bütün rivayetlerine dair icâzet-
nâme alır.20 Kırk tarikatten hilâfeti olan Ervâdî,21 müridini yetkili kıldı-
ğında müridi otuz yaşlarındadır. Gümüşhânevî, kırk beş sene kadar da 
irşad vazifesini yerine getirir.22

Ervâdî, verdiği icâzetnâme ve hilâfetnâmelerde, hem ilim hem de tarikat 
silsilelerini vermiş, burada yirmi üç tarikate nisbetini ifade etmiştir.23 Er-
vâdî’nin, kendisini nisbet ettiği, silsilesini verdiği dikkat çeken bir tarikat 
de Ekberiyye’dir. O, Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin bazı eserlerine şerh yaz-
mış olmakla “Ekberî” neş’eye sahip olduğunu göstermiştir.24

Kendisine bir Nakşî şubesi olan Ziyâiyye’nin nisbet edildiği Gümüşhâ-
nevî, temelde Nakşî-Hâlidî bir geleneğin devamı olmakla birlikte mür-
şidi Ervâdî’nin etkisi ve kendi meşrebinin de bir neticesi olarak pek çok 
tarikatin usûlünü benimsemiş ve irşad siyaseti olarak kendine has bir 
yöntem geliştirmiştir.

19 Hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Fuad b. Fevzi et-Trablusî, Nüzhetü’n-nâzirîn 
ve Ka’betü’l-âşikîn fî ensâbi ve ahvâli ve esânîdi evliyâi Trablusi’s-sâlihîn, Dâ-
rü’l-Beşâiri’l-İslâmiyye, Beyrut 1427/2006, s. 219-225; Arafat Aydın, “Ervâdî”, 
DİA, EK-1, 422-423; Nazım Çınar, Ahmed b. Süleyman el-Ervâdî’nin Hayatı, 
Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Erciyes Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 2019. 

20 Kevserî, İrğâm, s. 71; Fevzi, Menâkıb, s. 32. 
21 Gümüşhanevi, Câmi’ul Usûl, s. 257.
22 Fevzi, Menâkıb, s. 33.
23 Kevserî, İrğâm, s. 71; Fevzi, Menâkıb, s. 32. Ervâdî, Gümüşhânevî’ye iki adet 

icâzetnâme tertip etmiştir. Bunlardan birisi tek sayfa ve rulo hâlinde olup 
mücmel olarak hem icâzet hem de tarikat hilâfetnâmesi şeklindedir. İkincisi 
ise ilimlere ve telifatına dair “sebet” olarak tertib edilmiş, sonunda da tek 
sayfa olarak hilâfetnâme konulmuştur. Adı geçen sebet ve hilâfetnâmenin 
tanıtımı için bk. Arafat Aydın, “İcâzetnâme (Sebet): Ahmed b. Süleyman 
el-Ervâdî’nin Kendi Kaleminden Ahmed Ziyâeddîn-i Gümüşhânevî’ye İcâ-
zetini Verdiği İlimler, Eserler ve Tarikatlar”, Doğumunun 200. Yılı Hatırasına 
Ulaslararası Gümüşhânevî Sempozyumu Bildiriler, 1-2 Haziran 2013, İstanbul 
2014, s. 264-283. Ervâdî’nin Gümüşhânevî’ye verdiği sebet ve hilâfetnâmenin 
aslı için bk. Ahmed b. Süleyman el-Ervâdî, el-İkdü’l-ferîd fî uluvvi’l-esânîd, M. 
Es’ad Coşan Arşivi, Ahmed Ziyâeddîn-i Gümüşhânevî Koleksiyonu, Dosya nr. 

4, Gömlek nr. 199, vr. 15a-16b. 
24 Ahmed Ziyâeddîn-i Gümüşhânevî’ye göre Şeyh-i Ekber Muhyiddin İbnü’l-Ara-

bî diğer tarikatler gibi müstakil bir tarikate sahiptir. Bk. Gümüşhânevî, Câmi-
u’l-usûl, s. 196.
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Ziyâiyye’de Seyr ü Sülûk

Ahmed Ziyâeddîn-i Gümüşhânevî, seyr ü sülûk anlayışını Câmiu’l-usûl 
adını verdiği kitabında ayrıntılı olarak yazmıştır.25 Kitabın girişinde in-
sanların tarikatlere ait bilgilerinin zayıflayıp kaybolduğunu ifade ede-
rek tarikatlerin esasları, özellikleri, velîlerin makamları ve bunlara dair 
kullandıkları terimler ile onların sırlarını, edeblerini, velîliğin şartlarını 
kitapta topladığını söyler. 

Gümüşhânevî, kitabın ilk bölümünde tarikatlerin bir listesini ve bu 
tarikatler hakkında dayandığı kitapları sıralar. Listeyi incelediğimizde 
mürşidi Ervâdî’nin mücâz olduğu tarikatleri görürüz. Kimisi ana tarikat 
kimisi de onların şubesi olan bu tasavvuf yolları şunlardır:26 

1. Nakşbendiyye, 2. Kâdiriyye, 3. Şâzeliyye, 4. Rifâiyye, 5. Ahmediyye 
(Bedeviyye), 6. Desûkiyye, 7. Ekberiyye, 8. Mevleviyye, 9. Kübreviyye, 
10. Sühreverdiyye, 11. Halvetiyye, 12. Celvetiyye, 13. Bektâşiyye, 14. Gaz-
zâliyye, 15. Rûmiyye, 16. Sa’diyye, 17. Çeştiyye, 18. Şâbâniyye, 19. Gülşe-
niyye, 20. Hamzaviyye, 21. Bayrâmiyye, 22. Uşşâkiyye, 23. Bekriyye, 24. 
Ömeriyye, 25. Osmâniyye, 26. Aleviyye, 27. Abbâsiyye, 28. Zeyniyye, 29. 
Îseviyyetü’l-Mağribiyye, 30. Buhûriyye, 31. Haddâdiyye, 32. Gaybiyye, 33. 
Hadraviyye, 34. Şettâriyye, 35. Beyyûmiyye, 36. Melâmiyye, 37. Ayderû-
siyye, 38. Metbûliyye, 39. Sünbüliyye, 40. Üveysiyye. 

Belli başlı bütün ana tarikatleri ve onların bir kısım şubelerini mürşidi 
Ervâdî vasıtasıyla ahzetmiş, “câmiü’t-turuk” bir şahsiyet olan Gümüşhâ-
nevî, bu listeyi verdikten sonra eserinde “ricâlü’l-gayb”, “velî” ve “evliyâ” 
kavramlarının üzerinde ayrıntılı olarak durur. Ardından da bunların “es-
mâ-i ilâhiyye”deki mazhariyetlerini anlatmak üzere bu yüce isimleri tek 
tek ele alır. Kitabın ilerleyen bölümlerinde aynı konuyu çeşitli veçhele-
riyle tekrar tekrar anlatır.27

Gümüşhânevî, seyr ü sülûkteki nihâî gaye olan Allah’ın ahlâkı ile ahlâk-
lanmış, ahlâkî yetkinliği gerçekleştirmiş insanı tanımlayarak, başka bir 
deyimle olması gereken noktayı göstererek işe başlar, ardından da bu sü-
recin esaslarını, şartlarını, usûl ve âdâbını ayrıntılı olarak ele alır. 

25 Arapça olarak kaleme alınan Câmiu’l-usûl’ün günümüze kadar çeşitli baskı ve 
neşirleri yapılmıştır. İki adet de Türkçe çevirisi bulunmaktadır. Her ne kadar 
her ikisi de ideali yansıtmasa da biz Hüsameddin Fazıloğlu çevirisinden istifa-
de ettik (Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi, Cami’ul Usûl ve Eki, Milsan Basım, 
İstanbul 2007). Ziyâiyye’nin seyr ü sülûk anlayışı ile ilgili eserler yazan bir di-
ğer isim de Mustafa Fevzi Efendi’dir. 

26 Gümüşhanevi, Câmi’ul Usûl, s. 6-7, 257. 
27 Gümüşhanevi, Câmi’ul Usûl, s. 5-28, 186-190, 216-217, 381-383, 421-422.
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Yolcu (sâlik) ve onun rehberi olan mürşidin özellikleri ve birbirleri ile 
olan münasebetlerine değinir, aralarındaki sözleşmenin (intisab) mâhi-
yetini inceledikten sonra tarikatlerin “üssü’l-esâs”ı, olmazsa olmazı olan 
“zikir” hakkında bilgi verir. İnsan benliği ile maksat arasındaki süreçteki 
tasavvufun mesâilini oluşturan hâller ve makamlara dair kavramları an-
latır. Gümüşhânevî bu makamları 1001 olarak tasnif ederek, tasavvufun 
bu yönüyle de önemli bir eserini kaleme almış olur. 

Gümüşhânevî, seyr ü sülûkte sadece kalbin tasfiyesine dayanan rûhânî 
yönteme yoğunlaşmamış, aynı zamanda nefsin tezkiyesine dayanan nef-
sânî yöntemi de ele almak suretiyle bu iki tarzı mezcetmiştir.

İntisab

Gümüşhânevî’ye göre bir sâlikin tarikat kademelerini geçerek maksada 
ulaşabilmesi için kâmil, alim, âmil, nefsin, dünyanın ve şeytanın oyun-
ları ile, kötü ahlâkları bilen bir mürşid yanında sülûk görmesi zaruridir.28

Gümüşhânevî, tarikate kabul anlamına gelen intisabı dört şekilde ele 
alır.29

1. Ellerin birbirine kavuşması suretiyle musafaha yapmak; zikir telkini, 
nisbet veya teberrük için yapılması gereken hususlar. 

2. Rivayet yolu ile intisab. Sâlikin mânasını anlamasa da mürşidin kitap-
larının okunması suretiyle olur. 

3. Dirayet yolu ile intisab. Mürşidin kitaplarının mânasını çözmesi ve an-
laşılır hâle getirmesiyle olur. 

4. Kâmil bir mürşidin yanında güzel ahlâk edinmek, müşahede için mü-
câhede ile hizmette ilerlemek, tevhidde fenâ ve bekâya ulaşmaktır. Bu da 
olması gereken en yüce durumdur.

Az da olsa sevgi ile beraber bir virde devam etmek suretiyle bu intisab sa-
hih olur. O yüzden olmalıdır ki Gümüşhânevî tasavvuf tarihinde meyda-
na getirilen bütün vird ve hizbleri bir araya getirerek Mecmûatü’l-ahzâb 
adlı eserini tasnif etmiştir.

Seyr ü Sülûk Merhaleleri ve Letâif

Gümüşhânevî’ye göre bir mürşide intisab eden kimsenin onun tarikati-
nin esaslarında ve füruâtında ona benzemesi gerekir. Daha sonra tarika-

28 Gümüşhanevi, Câmi’ul Usûl, s. 42.
29 Gümüşhanevi, Câmi’ul Usûl, s. 34-35.
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tin inceliklerine doğru seyir başlar. Sâlik mürşidine dinî, ahlâkî ve amelî 
hususlarda benzemelidir. Onların giyinişine benzemek şart değilse de 
bazı zararların giderilmesi için uygundur.30

Gümüşhânevî’ye göre ahlâklanma vuslatın ana sermayesidir. O yüzden 
ahlâklanmanın usul ve sebeplerini bilmeye “ilm-i âhiret” ve “ilm-i teh-
zîb” denilir ki bu ilim farz-ı ayndır.31 

Tarikatin dört mertebesi vardır:32

1. Tevbe mertebesi, 
2. Taat üzere istikamet mertebesi, 
3. Tehzîb (ahlâklanma) mertebesi, 
4. Takarrub (yakınlık) mertebesi. 

Takarrub mertebesinin gerçekleşmesi, sâlikin şartlarına uyarak halvete 
girmesine ve zikre devam etmesine bağlıdır. Bunlar yeter sebep değil ge-
rek sebeptir. Allah’ın lütuf ve inayeti hepsinden önce gelir.33

Tevhide ulaşmak şu dört aşamada gerçekleşir:34 

1. Tevhîd-i ef’âl. 
2. Tevhîd-i sıfat. 
3. Tevhîd-i zât. 
4. Tevhîd-i mücmel. 

Bu sonuncu aşamayı Gümüşhânevî’de görmekteyiz. Ona göre tevhîd-i 
mücmel, Allah’tan tafsîlî şahitliği elde ettiği için sâlikin icmâlî şahitliği 
nefyetmesidir. 

Müceddidiyye meşâyihinin ortaya koyduğu gibi Gümüşhânevî’ye göre 
de insanda beşi emir ve beşi de halk âlemine dair olmak üzere “letâif-i 
aşere” denilen on tane latife bulunmaktadır. Seyr ü sülûk bu her iki âlemi 
içine alan “imkân dairesi”nde başlar. İmkân dairesinin alt yarısı Arş’tan 
yeryüzüne kadar olup halk âlemidir, üst yarısı ise Arş’ın üstünde olup 
emir âlemidir. Allahu Teâlâ insan vücudunu yarattığında, emir âlemine 
dair latifeleri insan bedeninde birtakım yerlere koymuştur.35

Allah’ın inayet ve yardımı bir kuluna ulaştığında onu evliyâsından biri-
nin hizmetine gönderir. Bu velî, ona riyâzat ve mücâhede ile kalbinin 

30 Gümüşhanevi, Câmi’ul Usûl, s. 35.
31 Gümüşhanevi, Câmi’ul Usûl, s. 46. 
32 Gümüşhanevi, Câmi’ul Usûl, s. 43-46.
33 Gümüşhanevi, Câmi’ul Usûl, s. 59. 
34 Gümüşhanevi, Câmi’ul Usûl, s. 37. 
35 Gümüşhanevi, Câmi’ul Usûl, s. 117.
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tasfiyesi ve nefsinin tezkiyesi için emreder. Onu, çok zikir ve fikir bereke-
ti ile latifelerinin aslına yönlendirir. Bunun neticesinde sâlik şu üç şeyle 
meşgul olmaya başlar:36

1. İsm-i Zât (Allah) veya nefy ü isbât (Lâ ilâhe illallah) zikri.37

2. Murâkabe. Feyzi verenden feyzin gelişinin beklenmesi, onun geleceği 
yerin ve gelişinin düşünülmesidir. Bu da sâlikin latifelerinden bir latife 
ile olur. Buna “feyzin geliş yeri latifesi” denir. 

3. Râbıta. Sâlikin, mürşidinin hayâlini kalbinde muhafaza etmesidir.

Gümüşhânevî’nin halifelerinden Safranbolulu İsmail Necati Efendi Seyr 
ü Sülûk Dersleri Mecmûası adlı risâlesinde, Nakşî-Hâlidî yolu üzere 
sülûk esnasında imkân dairesinde geçirilen safhaları şöyle anlatır:38

Zikr-i hafî (zikr-i bâtın, zikr-i kalbî), Hz. Ebû Bekir’e tâlim ve telkin bu-
yurulmuş, Zikr-i cehrî (Lâ ilâhe illallah), Hz. Ali’ye tâlim ve telkin buyu-
rulmuştur. Diğer bütün tarikatler bu ikisinin fürûlarıdır.

Zikir ikidir:

1. İsm-i Zât (lafza-i celâl)
2. Lâ ilâhe illallah (nefy ü isbât)

Hâlidiyye’nin icmâlen beş, tafsîlen on beş dersi vardır. 

İcmâlen dersleri: 

1. Letâif-i seb’a zikirleri
2. Letâif-i hamse (Âlem-i emr murâkabeleri) 
3. Nefy ü isbât
4. Tehlîl
5. Tehlîl Murakabeleri

Tafsîlen: 

1. Âlem-i emr zikirleri (1. Kalb, 2. Ruh, 3. Sır, 4. Hafî, 5. Ahfâ)
2. Âlem-i halk zikirleri (1. Latîfe-i nefs-i nâtıka, 2. Latîfe-i beden) 
3. Âlem-i emr murâkabeleri. Beş adettir. Arş’ın üstünde asılları vardır. 
Âlem-i halkta bulunan latîfe-i nefs-i nâtıka ve latîfe-i beden, âlem-i em-
rin murâkabeleri icrâsında âlem-i halka da sirayet ettiğinden bu ikisinin 
ayrı murakabeleri yoktur. 
4. 13. ders nefy ü isbat

36 Gümüşhanevi, Câmi’ul Usûl, s. 117-118.
37 Bu zikirlerin nasıl gerçekleştirileceği ile ilgili olarak bk. Gümüşhanevi, Câmi’ul 

Usûl, s. 346-349.
38 İsmail Necati, Seyr ü Sülûk Dersleri Mecmûası, 39 vr.
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5. 14. Tehlil dersleri 
6. 15. Tehlîl murâkabe dersleri (1. Ehadiyyet, 2. Maiyyet, 3. Akrebiyyet, 4. 
Mahbûbiyyet, 5. Müşâhede).

Âlem-i emr latîfeleri şunlardır: 1. Kalb, 2. Ruh, 3. Sır, 4. Hafî, 5. Ahfâ. 

İnsanın imkân dairesindeki seyrine “seyr-i âfâkî” denilmektedir. 

İmkân dairesindeki yolculuğunu tamamlayan sâlik, artık ikinci daire 
olan “velâyet-i suğrâ” dairesinde seyre başlar. Bu esmâ ve sıfat, gölgesin-
de seyirden ibarettir. Sâlikin bu daireye ulaşmasının alameti, teveccühü-
nün yukarı yöne doğru olmaması ve altı cihetten kuşatılmasıdır. Sâlik 
bu mertebede ibadet ve mücâhedenin çokluğu, ülfet edilen ve arzulanan 
şeylerin terk edilmesi, devamlı zikir ve tefekkür, aşkın galip gelmesi ve 
hakiki sevgiliye olan muhabbetle seyreder. Şayet bu gayretler Hz. Pey-
gamber’e ittibaya uygun olursa sâlikin bâtını Allah’tan gayrı ile ilgilen-
mekten temizlenir, kalbi gafletten arındırılarak boşaltılır. Bu aşamaya 
gelmeden gerçek tevhid ve vahdetten bahsetmek şeriate aykırıdır. “Vah-
det-i vücûd” neş’esi, sâlikte bu aşamada gerçekleşir.39

Gümüşhânevî, kalb, ruh, sır, hafî ve ahfâ mertebelerinde seyrin keyfiye-
tini şu şekilde izah eder:40

Kalb latifesinin fenâsı fiilî tecellîlerde olur. Bu anda sâlikin nazarında 
kendi fiilleri ile bütün mahlûkâtın fiilleri gözükmez olur. Hakiki fâilin 
fiilinden başka bir şey görmez. Bu latifenin velâyetine “Âdem velâyeti”, 
maksadına bu velâyet yolu ile ulaşan salike “Âdemî meşreb” denir.

Ruh latifesinin fenâsı Allah’ın subûtî sıfatlarında olur. Bu anda sâlik hem 
kendi sıfatlarını, hem de yaratılmışların tümünün sıfatının kendinden 
alınmış olduğunu, hepsinin Allah’a ait olduğunu görür. Asıl vücud, bü-
tün sıfatların aslı olduğuna göre, sâlik kendi vücudunu ve bütün müm-
kinâtın vücudunu yok sayar. Bu latifenin velilerine “Nuh ve İbrahim velâ-
yeti”, bu yoldan vâsıl olan salike de “İbrahimî meşreb” denir.

Sır latifesinin fenâsı “şuûnât-ı zât-ı İlâhî”de olur. Bu makamda sâlik, ken-
di zâtını Hak Teâlâ’nın zâtında yok olmuş bulur. Bu latifeden velî olanla-
ra “Musa veliliği”, bu yoldan vâsıl olan sâlike ise “Mûsevî meşreb” denir.

Hafî latifesinin fenâsı Allah’ın selbî sıfatlarında olur. Bu makamda sâ-
lik, Hak Teâlâ’yı bütün görünenlerden ayırır. Bu latifenin velâyetine “İsa 
velâyeti”, bu yoldan vâsıl olana da “Îsevî meşreb” denir.

39 Gümüşhanevi, Câmi’ul Usûl, s. 119-120.
40 Gümüşhanevi, Câmi’ul Usûl, s. 120-132.
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Ahfâ latifesinin fenâsı, yukarıdaki mertebelerin tümünü toplayan ilâhî 
şa’n mertebesinde olur. Sâlik bu makamda ilâhî ahlâkla ahlâklanır. 

Bu latifelerin tamamının velâyeti “velâyet-i suğrâ” dairesinde olur. İmkân 
dairesinde “ehadiyyet murakabesi” ile meşgul olunduğu gibi velâyet-i 
suğrâ dairesinde ise “maiyyet murakabesi” ile meşgul olunur.

“Velâyet-i suğrâ” dairesinden sonra “velâyet-i kübrâ” dairesi gelir ve sâlik 
seyrine bu dairede devam eder. Sâlik, vücûdî tevhid ve maiyyet sırrına 
ulaşınca vicdanında Arş-ı Mecîd’den bir nur görünür. Arş’ın üstünden 
yer yüzüne kadar kendisini ve mümkinâtın bütün zerresini kuşatmış 
olarak… Bu nurun rengi herhangi bir renkle ilgili olmadığından siyah 
dense daha uygundur. Burası “velâyet-i enbiyâ”dır. Sâlik burada eşyanın 
vücudunu ilâhî vücuttan bir gölge gibi, iz gibi görür. Böylece mümkinâtın 
sıfatı Allah’ın sıfatı olup aynı değildir. Bu, “şuhûdî tevhid”in nefis latife-
sinde görülmesidir. Buradan Hakk’ın akrebiyyetinin mânası bulunur.

Gümüşhânevî, maiyyetin hakikatinin yokluk olduğunu, bu hususu daha 
fazla açmanın mümkün olmadığını, akrebiyyetin ise ifadeye sığmayaca-
ğını, aklın gücünün bu makamı anlamak ve anlatmaktan âciz olduğunu 
kaydeder.

“Velâyet-i kübrâ” dairesi üç daireyi içine alır. Bunlar üç küçük daireden 
ibarettir. Bu üç daireden ilk dairenin üst yarısında “akrebiyyet sırrı” ve 
“şuhûdî tevhid” vardır. Dairenin alt yarısı, esmâ ve sıfatlara aittir. Diğer 
kısmı da şuûnât-ı zâtiyyeye aittir. Bu daireye emir âleminden olan beş 
latifeden yükselinir. Velâyet-i kübrâ dairesinin feyzinin geliş yeri, beş la-
tifenin ortaklığı ile nefis latifesidir. Bu dairede akrebiyyet tasavvur edilir. 
Akrebiyyet dairesinden yükseliş gerçekleşirse asıl dairede seyir gerçekle-
şir. Bundan da aslın aslı olan daireye, oradan da üç dairenin aslı olan yaya 
ulaşılır. “Velâyet-i suğrâ”da “fenâ”nın şekli varken, “velâyet-i kübrâ”da 
“fenâ”nın hakikati vardır. 

Velâyet-i kübrâdan sonra “velâyet-i ulyâ” dairesi gelir. Peygamberlerin ve 
meleklerin dışında kalan, büyük meleklerin taayyünlerinin başlangıcı 
velâyet-i ulyâ olarak isimlendirilir. Velâyet-i kübrâ seyri, Hakk’ın “Zâ-
hir” isminde, velâyet-i ulyâ seyri ise “Bâtın” isminde gerçekleşir. Zâhir 
ismindeki seyirde Zât’ı mülâhaza etmeksizin sıfat tecellîleri gelir. Ancak 
Bâtın isminde her ne kadar esmâ ve sıfat tecellîleri varsa da bazen Zât da 
müşâhede olunur. 

Velâyet-i ulyâ öz, velâyet-i kübrâ ise özün kabuğu mesabesindedir. Gerçek-
te her alt makam bir üst makamın özü durumundadır. Ancak nübüvve-
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tin kemâlâtı bunun dışındadır. Çünkü nübüvvet makamı, velâyetle kıyas 
kabul etmez. Azimetle amel melekî münasebeti meydana çıkarır. Melekî 
münasebet ne kadar artarsa bu velâyette ilerleme o nisbette süratli olur.

Sâlik bu seyirleri tamamladığında Allah’ın varlığı ve sıfatları ile ilgili bil-
giler, kabir hâli, haşir, cennet ve cehennem ve Hz. Peygamber’in verdiği 
sâir haberler apaçık ve ayne’l-yakîn olur. Burada, eşyalar aynada gözüken 
suretler gibidir. Aynadaki suretlerin varlığı vehmî ve hayâlîdir. Vücutları 
ise vâkîdir. Ancak gözüken aynalarda önce suret sonra ayna görünür. Ama 
burada bu durumun tersi vardır. Çünkü burada ilk bakışta önce ayna görü-
nür. Eşyaların vücudu ise dikkatten sonra görülür. Bu yüzden Hakk’ın vü-
cudu âşikâr olup eşyanın vücudu nazarî olarak vardır. Bakış dikkatinden 
sonra eşyanın varlığı fark edilir. Tertil ile Kur’ân-ı Kerîm okumak, âdâbı ile 
namaz kılmak, hadislerdeki sabit zikirler bu makamda ilerlemeye fayda 
verir. Kezâ hadis ile uğraşma ve sünnete uyma, bu makamda takviye olur 
ve nurunu artırır. Burada “kâbe kavseyn” sırrının hakikati açılır. 

İmkân dairesi, velâyet-i suğrâ, velâyet-i kübrâ ve velâyet-i ulyâ dairesin-
den sonra seyir, beşinci mertebe olan “kemâlât-ı nübüvvet” mertebesin-
de devam eder. Bundan sonra “kemâlât-ı risâlet”, ardından da “kemâlât-ı 
ulu’l-azm” mertebesi gelir. 

Kemâlât-ı nübüvvet mertebesinde murâkabe Zât’a yapılır. Bu mertebe 
nübüvvetin kemâlinin kaynağıdır. Kemâlât-ı risâlet mertebesinde de 
murâkabe Zât’a yapılır. Bu murâkabe risâletin kemâlinin çıkış yeridir. 
Kemâlât-ı ulu’l-azm mertebesinin nuru, vahdâniyyet heyeti üzerinedir. 
Burada da ulu’l-azmin kemâlinin kaynağı olan Zât murâkabe edilir. Bu 
makamda olanlara Kur’ân-ı Kerîm’in sûre başlarındaki harfler ve mü-
teşâbih âyetlerin sırları keşfolunur. 

Kemâlât-ı ulu’l-azm dairesinden sonra mânevî yol ikiye ayrılır. Bu yollar-
dan birine “hakâik-i ilâhiyye” diğerine de “hakâik-i enbiyâ” denir. 

İlâhî hakikatler “Kâbe’nin hakikati”, “Kur’ân’ın hakikati” ve “namazın ha-
kikati”nden ibarettir. 

Sülûk mertebelerinin sekizincisi, hakikat-i enbiyâ mertebesinin ilki olan 
“hakikat-ı İbrâhimî” dairesidir. Ondan sonra “hakikat-i Museviyye”, “ha-
kikat-i Muhammediyye” ve “hakikat-i Ahmediyye” gelir. “Hakikat-i Mu-
hammediyye”ye “hakâyıkü’l-hakâyık” da denir. 

“Hakîkat-i Ahmediyye” mertebesinden sonra onikinci mertebe olan 
“hubb-i sırf-ı Zâtî” gelir. “Lâ taayyün”e ve “hazret-i mutlak”a en yakın olan 
bu mertebede yüceliğin kemâli, renksizlik ve bâtın nisbeti zâhir olur. 
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Bir sonraki mertebe “kayyûmiyyet dairesi”dir. Ardından “orucun haki-
kati” dairesi gelir. 

Allahu Teâlâ’ya vuslat için kırk makam bulunmaktadır. Bunlardan on 
tanesi şeriatte, onu tarikatte, onu mârifette ve onu da hakikattedir. Tari-
katin adımları nefsin mertebelerini katetmekle aşılır.41

Bu sülûk makamları her salike nasip olmaz. Bu hâl binlerce kişiden bir 
kişiye ancak nasip olur. O da Allah’ın inayet ve lütfu iledir.

Halvet

Ahmed Ziyâeddîn-i Gümüşhânevî “halvet” uygulamasına önem vermiş 
ve irşad hayatı boyunca bunu sıkı bir şekilde uygulamıştır.42 Her sene 
bazen bir kimi zaman da iki defa halvet açmıştır. Sâlikin, şartlarına uya-
rak halvete girmesi Allah’a kurbiyyetin gerçekleşmesi için önemlidir. 
Ona göre neticeye ulaşmak halvetsiz mümkün değildir. Halvet tam bir 
irşad için şarttır. Zîrâ Peygamber Efendimiz’e de halvet sevdirilmiş ve o 
da bunu uygulamıştır.43

Halvet üzerinde uzun uzun duran Gümüşahânevî, halvetin yirmi beş 
şartını saymıştır.44 Ona göre halvetin dört tane meyvesi vardır:45

1. Kalb perdesinin açılması.
2. Rahmetin inmesi.
3. Muhabbet-i ilâhîyyenin tahakkuku.
4. Lisanın dürüstlüğü.

Ancak uzlet ve halvetin, dikkatli olunması gereken birtakım âfetleri var-
dır ki bunlar da şunlandır: 

1. Nefsin sebebe bağlanması, 
2. Nefsin uzlet dolayısı ile kazandıklarına güvenmesi, 
3. Uzletle kendine hâsıl olan yakınlaşma sebebi ile aklına güvenmesi, 
4. Kendini İlâhî maksattan alıkoyan düşmanın kuruntularına kaptırması. 

Seyr ü sülûkte halvetin müddeti kırk gündür. Sâlik bu sürede tam bir 
ihlâsla, mürşidinin telkin ettiği Allahu Teâlâ’nın esmâsı ile meşgul olur. 
Halvete girecek sâlikin ilmihâl bilgilerini iyice bilmesi gerekir.46

41 Gümüşhanevi, Câmi’ul Usûl, s. 280.
42 Ziyâiyye’de halvet uygulaması ile ilgili olarak bk. Rezzan Karatay, Ziyâiyye’de 

Halvet Uygulaması, (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İstanbul 2018.

43 Gümüşhanevi, Câmi’ul Usûl, s. 284.
44 Gümüşhanevi, Câmi’ul Usûl, s.284-287.
45 Gümüşhanevi, Câmi’ul Usûl, s. 61.
46 Gümüşhanevi, Câmi’ul Usûl, s. 279.
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Gümüşhânevî Receb ayında müridânı erbaîne alırdı.47 Biri Zilhicce, diğe-
ri Receb olmak üzere senede iki defa halvet ederdi.48 

Etvâr-ı Seb’a

Gümüşhânevî nefsin önünde yedi tane engel olduğunu, bunları aşma-
dan maksada ulaşılamayacağını belirtir.49 Bunlar nefsin bilinen yedi 
mertebesi olup şunlardır: “Emmâre, levvâme, mülheme, mutmainne, 
râziyye, marziyye, kâmile.”

Nefs-i emmâre için “lâilâhe illallah” zikrine devam edilmelidir. Nefs-i 
levvâme’de “Allah” ism-i celâline, nefs-i mülhemede “Hû” ismine, nefs-i 
mutmainnede “Hay”, nefs-i râdiyyede “Kayyûm”, nefs-i marziyyede 
“Rahmân”, nefs-i kâmilede ise “Rahîm” ismi zikredilir. 

İlim

Gümüşhânevî ilim tahsilini de sülûke yardımcı bir unsur olarak gösterir. 
İlim, insanlar tarafından iyi görülmek için değil, Allah tarafından iyi gö-
rülmek için tahsil edilmelidir. Makbul olan ilim, kurbiyyete sebep olan-
dır.50 Kişi ilim ve edebe bir arada sahip olursa “basîret”e (gönül gözünün 
açılması) ulaşır.51

Gümüşhânevî, şeriat ve hakikat birlikteliğinden yanadır. Ona göre şe-
riat kullara mükellefiyet getiren hükümlerdir. Hakikat ise kendisi ile 
kulların ilm-i ledün ve irfana ulaştığı bir mertebedir. Dolayısıyla şeriat 
hakikatle desteklenmiştir. Hakikat ise şeriatla kayıtlanmıştır. Bu sebep-
ten, her şeriat hakikattir, her hakikat de şeriattir. Şeriat, peygamberler 
vasıtasıyla gelmiştir, hakikat ise vasıtasız Allah’a yakınlık ile kazanılır. 
Şeriat kulun emirleri yerine getirmesi, hakikat ise hâl sahibi olmasıdır. 
Şeriat, ilmin gereklerini yerine getirmektir. Hakikat ise hikmetin galebe-
si için bilgi edinme isteğidir. Hakikat tarikatin sonucu, tarikat de şeriatin 
sonucudur.52

Gümüşhânevî, Şâzeliyye’nin özelliklerini anlatırken tarikatin binasının 
ilmi talep, çok zikir ve huzur olduğunu belirtir. Ona göre Nakşbendiy-
ye’den sonra en kolay ve en kısa yol Şâzeliyye’dir. Çok mücâhedeye da-
yanmaz, nefisteki aslî nur, ilim nuru veya zikir nuru ile kuvvetlenir.53

47 Fevzi, Menâkıb, s. 52.
48 Vassâf, Sefîne, II, 335.
49 Gümüşhanevi, Câmi’ul Usûl, s. 237.
50 Gümüşhanevi, Câmi’ul Usûl, s. 88. 
51 Gümüşhanevi, Câmi’ul Usûl, s. 99.
52 Gümüşhanevi, Câmi’ul Usûl, s. 111-112.
53 Gümüşhanevi, Câmi’ul Usûl, s. 200.
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SONUÇ

Tasavvufun öğretisini “yol” ve “yolculuk” metaforlarıyla ifade etmek 
mümkündür. Bunun tasavvuf disiplinindeki adı “seyr ü sülûk”tür. Tasav-
vuf ilmini seyr ü sülûk ilmi olarak tarif edenler olmuştur. Seyr ü sülûk, 
Allah’a yaklaşmak niyeti ile meşru bir amelden, başka meşru bir amele 
intikal etme sürecidir. Sürecin başlangıcındaki kimse “mürid”, yolda de-
vam eden “sâlik”, maksada ulaşmış olan da “vâsıl” adını alır. 

Tarikatler sülûk yöntemi olarak temelde “rûhânî yol” ve “nefsânî yol” ol-
mak üzere iki ayrı çizgi izlemişlerdir. İlki ibadet, zikir ve ahlâklanma ile 
ruhun kuvvetlendirilmesi, ikincisi ise riyâzet ve mücâhedelerle nefsin 
kontrol altına alınmasını öngörür. Her ikisinin neticesi de aynı yere çıkar. 
Bütün yöntemlerin olmazsa olmaz bir şartı vardır; o da uygulamaların 
sünnete uygun ve şeriate muvâfık olmasıdır. Aksi takdirde yapılanlar hiç-
bir fayda vermez ve kulu Allah’a yaklaştırmaz. 

XIX. yüzyılın alim sûfîlerinden Ahmed Ziyâeddîn-i Gümüşhânevî, te-
melde Nakşî-Hâlidî geleneğin bir temsilcisi olmasına rağmen, mürşidi 
Ahmed b. Süleyman el-Ervâdî’nin pek çok tarikati üzerinde cem etmiş 
olmasından dolayı kendisi de bunların bir hasılasını meşreb olarak be-
nimsemiş, bunu da eserlerine ve irşad siyasetine yansıtmış bir şahsiyettir. 
Rûhânî yöntemi kabul edenlerin seyr ü sülûk tarzı olan letâifi benimse-
miş, bunun yanında nefsânî yöntem mensuplarının ağırlık verdiği halve-
ti çok sıkı olarak uygulamıştır.

“Câmiu’t-turuk” bir kişiliğe sahip olan Gümüşhânevî’nin bütün tarikat-
lerin usulünü bir araya getirdiği eseri Câmiu’l-usûl’de yöntemini ayrıntı-
ları ile kaleme almış, her sene, senede bazen bir bazen de iki defa açtığı 
halvetlerle binlerce insanı yoğun terbiye eğitiminden geçirmiş, yüzlerce-
sine de yetkinlik beratı olan hilâfetnâme vermiş bir insandır.
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ÖZET
İslâm’ın ideal insanını tasavvuf “insan-ı kâmil, velî, ârif” gibi kav-
ramlarla tanımlar. Et ve kemik giydirilerek görünür âleme gön-
derilmiş olan “insan” ruh ve bedenden müteşekkil olup içinde 
kemâli de aşağılığı da barındırmaktadır. Kemâl’e ulaşıp insan-ı 
kâmil olma süreci “seyr ü sülûk” diye adlandırılır. Bu yüzden ta-
savvuf ilmini seyr ü sülûk ilmi olarak tarif edenler de olmuştur. 
Bu yolda ilerlemek için bir yol gösterici/mürşide ihtiyaç vardır. 
Temel itibariyle tarikatler insanı seyr ü sülûk ettirmek için ya 
“nefsânî” yolu ya da rûhânî” yolu izlemişlerdir. Kimileri de her iki 
yolu mezcetmiştir. 

Ahmed Ziyâeddîn-i Gümüşhânevî (ö. 1311/1894), XIX. yüzyılın 
hemen tamamını başından sonuna idrak etmiş Nakşî-Müced-
didî-Hâlidî çizginin “Ziyâiyye” adıyla bilinen kolunun kurucusu 
alim bir sûfîdir. Gerek kendi meşrebi gerekse çok yönlü bir kişi-
liğe sahip bulunan mürşidi Ahmed b. Süleyman el-Ervâdî’nin (ö. 
1275/1858) onun üzerindeki tesiri ile pek çok tarikatin özelliğini 
mezcetmiş, bunu da kitaplarına ve irşad yöntemine aksettirmiştir. 

Bu çalışmada tasavvufta seyr ü sülûk ve bu yoldaki yöntemler 
özetlendikten sonra Ahmed Ziyâeddîn-i Gümüşhânevî adına 
nisbet edilen “Ziyâiyye”ye göre seyr ü sülûkün metodu, usul ve 
erkânı Gümüşahânevî’nin kendi eserleri ile bu yolun önde gelen 
mürşid ve halifelerinin tariflerine göre ele alınmıştır. 

Câmiu’t-turuk bir şahsiyete sahip bulunan Gümüşhânevî’nin, 
rûhânî yöntemi kabul edenlerin seyr ü sülûk tarzı olan letâifi 
benimsemiş olduğunu ve bunun yanında nefsânî yöntem men-
suplarının ağırlık verdiği halveti sıkı bir şekilde uyguladığını 
görmekteyiz. 

Anahtar kelimeler: Ahmed Ziyâeddîn-i Gümüşhânevî, Ziyâiy-
ye, câmiü’t-turuk, seyr ü sülûk, halvet.
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Cami’al-Turuk Sayr u Suluk on the Diaiya Path

ABSTRACT
Tasawwuf defines the ideal human of Islam with concepts like 
“al-insan al-kamil: the perfect human, wali, arif.” The “human”, 
which is sent to the visible universe by dressing with flesh and 
bone, is made up of the soul and body, and it contains perfection 
and inferiority. The process of reaching kamal (perfection) and 
becoming the perfect human being is called “sayr u suluk.” In or-
der to move on this path, a guide/murshid is needed. Basically, 
dervish orders followed either the “nafsani” path or the “ruhani” 
path to keep the person moving on the sayr u suluk. Some orders 
combined both ways.

Ahmed Ziyâeddîn-i Gümüşhânevî (d. 1311/1894) is a scholar sufi, 
realized almost the XIX. century entirely from the beginning to 
the end, and the founder of the branch known as “Ziyaiyya” of 
the Naqshbandi-Mujaddidi-Khalidi order. Both with his own 
disposition and the influence of his murshid, Ahmed b. Süley-
man el-Ervâdî (d. 1275/1858) who has a versatile personality, on 
him, he combined the characteristics of many dervish orders and 
reflected this on his books and guidance method.

In this study, after summarizing the sayr u suluk in tasawwuf and 
the methods in this path, the method of sayr u suluk according 
to Ziyaiyya which is attributed to the name of Ahmed Ziyâeddîn-i 
Gümüşhânevî, were handled with regards to the descriptions of 
Gümüşahânevî’s own works and the prominent murshids and ca-
liphs of this order.

We see that Gümüşhânevî, who has a jamiu-turuq (gatherer of 
tariqas) personality, adopted lataif which is the sayr u suluk style 
of those who accept the ruhani method, and besides this, he stri-
ctly applied khalwat which is emphasized by the followers of the 
nafsani method.

Keywords: Ahmed Ziyâeddîn-i Gümüşhânevî, Ziyaiyya, jami-
u-turuq, sayr u suluk, khalwat.
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Bereketzâde İsmail Hakkı’nın
“Metâlib-i Âliye” Eserinde Teleolojik Delil

Ruveyda Tezel
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Felsefesi Doktora Öğrencisi

BEREKETZÂDE İSMAİL HAKKI (1851-1918)

Bereketzâde İsmail Hakkı, 1851 yılında, İstanbul Fatih’te dünyaya gelmiş-
tir. Sıbyan mektebinde hıfzını tamamlamış, medrese tahsilinde dönemi-
nin kıymetli âlimlerinden ders almıştır.1 Usul, tefsir, hadis, Arap edebiya-
tı, kelam, felsefe, tasavvuf vb. disiplinlerde tederrüs ettiği güçlü eğitim, 
telif ettiği çok yönlü eserlerde meselelere derin vukûfiyetine tesir etmiştir. 

Dört padişah ve İttihat ve Terakkî dönemine tanıklık etmiştir. Namık 
Kemal’in çıkardığı İbret gazetesi ile başladığı profesyonel yazı hayatın-
da, Ahmet Mithat Efendi, Ebuzziya Tevfik, Mustafa Nuri gibi isimlerle 
beraber çalışmıştır. Gazetenin kapatılması ile beraber Akka’ya sürgüne 
gönderilmiştir.2 Üç yıl süren sürgün sonrası, defterdarlık, kaymakamlık, 
mahkeme reisliği, başsavcılık, temyiz mahkemesi üyeliği gibi devlet gö-
revlerinde bulunmuştur.3 İyi bir gözlemcidir. Hukukçu kimliği mesele-
lere genel bakışına sirâyet etmiştir. Siyasi ve sosyal devinimin bizatihi 
içinde, dönemin nevzuhur meselelerini doğru tespit etme gayretinde ve 
uygulanabilir çözümler arayışında, ufku geniş bir fikir ve eylem adamıdır. 

1 Bereketzâde’nin hayatına dair öncelikle kendi hatıratı olan Yâd-ı Mâzî ve farklı 
kaynaklardan derlenmiş geniş bir portre ve hocalarına dair bazı notlar için bkz. 
Ruveyda Tezel, “Bereketzâde İsmail Hakkı’nın “Metâlib-i Âliye” Adlı Eserinin 
Çeviri Yazısı ve Eserin Teleolojik Delil Bağlamında Tahlili”, Yayımlanmamış Yük-
sek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019, s. 6-12.

2 Meşhur isimlerle kader ortaklığı taşıyan bu sürgün dönemine dair detaylı bilgi 
için bkz. A.e., s. 40-50, 82-104. Çapraz okumalar ile değerlendirilmiş özet bir mü-
lahaza için bkz. Tezel, “Bereketzâde İsmail Hakkı’nın “Metâlib-i Âliye” Adlı Eseri-
nin Çeviri Yazısı ve Eserin Teleolojik Delil Bağlamında Tahlili”, s. 9-10 ve dipnotları.

3 Mehmet Okuyan, Son Dönem Osmanlı’da İki Müfessir: Bereketzâde İsmail Hak-
kı ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Samsun, Etüt Yayınları, 2001, s. 25-26. 
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Bereketzâde İsmail Hakkı, tefsir, fıkıh, siyer, kelâm-felsefe, mantık, dil 
gibi birçok alanda, döneminin sorunlarına yönelik önemli eserler kale-
me almış bir âlimdir. Yayımlanan kitapları yanında, İbret, Sırât-ı Müs-
takîm, Sebîlü’r-Reşâd, Kelime-i Tayyibe, İstikbâl ve Basîret gibi çeşitli 
dergi ve gazetelerde makaleler yazmıştır. Tesbit edebildiğimiz on dört 
eseri mevcuttur.4 Bunlar; Metâlib-i Âliye, İsbât-ı Vâcib Risalesi;5 Envâr-ı 
Kur’an,6 Necâib-i Kur’aniyye,7 Yâd-ı Mâzî,8 Rehber-i Saadet,9 Bekâ-yı 
Saltanât-ı Osmâniyye,10 Tenâkuz-ı Fıkhî,11 Suriye Muzafferiyâtı,12 Esrâr-ı 
Belâgat,13 Menâkıb-ı Seniyye,14 Osmanlı Sarfının Mebâdîsi,15 Meşveret,16 
ve Müdâvele-i Efkâr17 eserleridir. 

4 Burada yalnız ismen yer verebildiğimiz Bereketzâde’nin eserlerinin muhteva 
ve önemine dair bilgilerin derlenmiş hali için bkz. Tezel, “Bereketzâde İsmail 
Hakkı’nın “Metâlib-i Âliye” Adlı Eserinin Çeviri Yazısı ve Eserin Teleolojik Delil 
Bağlamında Tahlili”, s. 12-24. 

5 [Bereketzâde] İsmail Hakkı, İsbât-ı Vâcib Risalesi, Kostantiniyye, Ebuzziya 
Matbaası, h. 1304 [m. 1886-87], s.s. 14.

6 Bereketzâde İsmail Hakkı, Envâr-ı Kur’an, İstanbul, Selânik Matbaası, h. 1331 
[m. 1912-13], s.s. 353. Envâr-ı Kur’an hakkında yapılan yayımlanmış bir tez ça-
lışması da vardır. Bkz. Okuyan, Son Dönem Osmanlı’da İki Müfessir: Bereketzâ-
de İsmail Hakkı ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Samsun, Etüt Yayınları, 2001.

7 Bereketzâde İsmail Hakkı, Necâib-i Kur’aniyye, İstanbul, Tevsi-i Tıbaat Mat-
baası, h. 1331 [m. 1912-13], s.s. 441. Sadeleştirilmiş neşri için bkz. Bereketzâde 
İsmail Hakkı, Necâib-i Kur’aniyye, Haz. Ertuğrul Özalp, 2. bsk., İstanbul, Yeni 
Zamanlar Yayınları, 2002, s.s. 347. 

8 Bereketzâde İsmail Hakkı, Yâd-ı Mâzî, İstanbul, Tevsi-i Tıbaat Matbaası, h. 1332 
[m. 1913-14], s.s. 350. Sadeleştirilmiş neşri için bkz. Bereketzâde İsmail Hakkı, 
Yâd-ı Mâzî, Haz. Mümtaz Habib Güven, İstanbul, Nehir Yayınları, 1997, s.s. 335. 

9 Rehber-i Saadet, ıslahatçı fikirleriyle tanınan Tunuslu Hayreddin Paşa’nın 
Akvemu’l-Mesâlik fî maʿrifeti aḥvâli’l memalik eserinin mukaddimesinin ter-
cümesidir. İstikbâl ve Basîret gazetelerinde tefrikalar halinde yayınlanmıştır, 
müstakil tabı mevcut görünmemektedir.

10 Mahmud Hamza, el-Burhân alâ Bekâi Mülki benî Osman ilâ Âhiri'z-Zaman, 
çev. Bereketzâde İsmail Hakkı (Bekâ-yı Saltanat-ı Osmâniyye), Dersaâdet, 
Tevsi-i Tıbaat Matbaası, h. 1332 [m. 1913-14], s.s. 45.

11 Mahmud Hamza, Et-Tefâvuz fi’t-Tenâkuz, çev. [Bereketzâde] İsmail Hakkı, Tenâ-
kuz-ı Fıkhî, İstanbul, Nişân Berberyan Matbaası, h. 1308 [m. 1890-91], s.s. 95.

12 [Bereketzâde İsmail Hakkı] Muhsin, Suriye Muzafferiyâtı, c. I, Cüz 1, İstanbul, 
Kırkanbar Matbaası, h. 1291 [m. 1874-75], s.s. 38.  Suriye Muzafferiyâtı, c. I, Cüz 
2, İstanbul, Basiret Matbaası, h. 1292 [m. 1875-76], s.s. 37.

13 [Bereketzâde] İsmail Hakkı, Esrâr-ı Belâgat: Mukaddime, Kostantiniyye, Ebuz-
ziya Matbaası, h. 1317 [m. 1899-1900], s.s. 100; [Bereketzâde] İsmail Hakkı, 
Esrâr-ı Belâgat: Cüz-i Evvel, İstanbul, Artin Asaduryan Matbaası, h. 1318 [m. 
1900-01], s.s. 156.

14 Kasidetü’l-Hemziyye'nin Türkçe tercüme ve şerhi olan Menâkıb-ı Seniyye, 
Sırât-ı Müstakîm dergisinin 51-85. sayıları arasında tefrikalar halinde yayın-
lanmıştır, müstakil tabı mevcut görünmemektedir. 

15 [Bereketzâde İsmail Hakkı] Muhsin, Osmanlı Sarfının Mebâdîsi, İstanbul, Basî-
ret Matbaası, h. 1292 [m. 1875-76], s.s. 35.

16 [Bereketzâde İsmail Hakkı] Muhsin, Meşveret, Kostantiniyye, Tasvir-i Efkâr 
Matbaası, h. 1291 [m. 1874-75], s.s. 14.

17 [Bereketzâde İsmail] Hakkı, Müdâvele-i Efkâr, İstanbul, Âlem (Ahmed İhsan 
ve Şürekası) Matbaası, h. 1308 [m. 1890-91], s.s. 56.
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“Metâlib-i Âliye”

Bereketzâde’nin, ‘isbât-ı vâcib’ meselesine hasrettiği asıl büyük eseri, bu 
makalede teleolojik delil bağlamında tahlil ettiğimiz Metâlib-i Âliye’dir.18 
Metâlib-i Âliye’de meseleler genellikle aklî istidlâl metoduyla değerlendi-
rilmiş, akabinde ilgili âyetler zikredilmiştir. Mesnevî’den beyitlerle konu 
desteklenmiş, Dîvan Edebiyatı’ndan şiirlerle metin zenginleştirilmiştir.

Metâlib-i Âliye, münâcât ve altı matlabın ele alındığı altı bölümden 
müteşekkildir. Münâcâtta; Allah’ın varlığına ayna görülen varlık âlemi 
resmedilmekte, sınırsız nimetlerin değil idrâke engel olması, bilakis id-
râki yüceltmesi niyâz edilmektedir. Birinci bölümde; bütün bir kâinâtı 
müşâhede ile kozmolojik bağlamda bir teleoloji işlenmektedir. Sınırla-
rını bilemediğimiz bir kâinâttaki kompleks sistemin tesadüflerle izah 
edilemeyeceği, temsîllerle anlatılmaktadır. İkinci bölümde; hayvanlar 
ve bitkiler âlemine dair detaylar verilerek, bu varlıkların çeşitleri, özel-
likleri ve dengeli nüfusları ile insana hizmet eden var oluşları, büyük 
bir tasarımın delili olarak sunulmaktadır. Üçüncü bölümde; yoktan var 
olan insan bedenindeki sistemin mükemmelliği, bedenin bizzat sahibi-
nin bilgisine bağlı olmaksızın işleyişi, azâların fonksiyonelliği incelen-
mektedir. Dördüncü bölümde; ruh kavramı ve ruhun bedenle telifi ele 
alınmaktadır. ‘İlhâm-ı ledünnî’ olarak görülen vicdan ve ahlâkın kaynağı 
aranmaktadır. Beşinci bölümde; Epikür ve tâbileri başlığında bazı na-
türalist iddialar cevaplanmaktadır. Altıncı bölümde ise; tüm arayışların 
akabinde, kurtuluş olarak Rabb’e sığınmaktan başka yol olmadığı, Mes-
nevî beyitleri eşliğinde şiirsel bir üslupla beyan edilmektedir. 

METÂLİB-İ ÂLİYE’DE TELEOLOJİK DELİL

Teleolojik delil, öncelikle duyulara hitap etmesi sebebiyle her insanın 
gözlemleyebileceği ve insan aklının kolayca kavrayabileceği bir delildir. 
Her insan için anlaşılır olduğu gibi, sahasının genişliği ve inceliği ile bi-
lim insanlarına da hitap eder mahiyettedir.19 Kur’an’da sık görülen bir 

18 [Bereketzâde] İsmail Hakkı, Metâlib-i Âliye, Kostantiniyye, Ebuzziya Matbaası, 
h. 1314 [m. 1896-97], s.s. 232. Metâlib-i Âliye (‘Âlî Matlablar’, ‘Yüce Meseleler’), 
1892 yılında Beyrut’ta yazılmaya başlanmış, 1896-97 yılında İstanbul’da basıl-
mıştır. Eser; “İsmail Hakkı”, “Ed’afu’l-ibâd” imzasıyla yayımlanmıştır. İki yüz 
otuz iki sahifeden müteşekkildir. “Metâlib-i Âliye”, aynı zamanda Fahreddin 
Râzî’nin, ilahiyâta dair mevzuları geniş olarak ele aldığı meşhur kelâm eserinin 
adıdır. Bkz. Yusuf Şevki Yavuz, “el-Metâlibü'l-Âliye”, DİA, 2004, XXIX, 402-403. 
Bereketzâde’nin Metâlib-i Âliye’sinin muhtemel kaynakları hakkında bazı mü-
lahazalar için bkz. Tezel, “Bereketzâde İsmail Hakkı’nın “Metâlib-i Âliye” Adlı 
Eserinin Çeviri Yazısı ve Eserin Teleolojik Delil Bağlamında Tahlili”, s. 26-30.

19 Bekir Topaloğlu, Allah’ın Varlığı, Ankara, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 
1971, s. 57, 143.
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delil türüdür.20 Bu delil ile; evrenin var edilişinde, gökyüzündeki ahenk-
te, doğadaki canlılıkta, insanın var oluş sürecinde, hasılı evrendeki can-
lı-cansız her şeyde, çok boyutlu bir düzen ve amaçlılık olduğu öngörülür. 
Bu düzen ve amacın ise bir sahibi vardır.21 Bereketzâde’nin ifadesiyle söy-
lenirse; “Herhangi şeyde maksad ve merâm ve netice-i mahsûsaya delâ-
let eder tertîbât ve münasebât görülürse orada behemehal o şeyin illet ve 
mûcibi olarak sahib-i idrâk ve sahib-i maksad bir zât vardır”.22 

Teleolojik delil, geçmiş müktesebâtta, bazı nüanslarla gaye ve nizam de-
lili, inâyet ve ihtirâ delili, hikmet delili, itkân delili, doğal teoloji gibi isim-
lerle de anılmaktadır. Günümüzde ise, klasik versiyonlarına ek olarak; 
hassas ayar delili, akıllı tasarım, antropik ilke gibi daha spesifik katego-
rilerde ele alınmaktadır. Şimdi Metâlib-i Âliye’yi, teleolojik delilin klasik 
ve çağdaş versiyonlarından ikişer örnek çerçevesinde tahlil edelim.

İnâyet ve İhtirâ Delili

İbn Rüşd (1126-1198), teleolojik delili ‘inâyet ve ihtirâ’ kavramlarıyla ol-
gunlaştırarak formüle etmiştir.23 ‘İnâyet’; insana gösterilen ihtimamın 
ve her şeyin insana müsahhar olduğunun ifadesidir.24 ‘İhtirâ’ ise; insana 
müsahhar olarak var olan her şeyin bir yaratıcısı olduğunu ifade eder. 
Bilinçsizce ‘emir’ altında olan yer ve gök cisimlerinin zaruri olarak bir 
‘âmir’i ve tüm bu düzenin bir fâili vardır.25 

İnâyet ve ihtirâ delilinin temel vurgusunu kısaca zikrettikten sonra, 
Metâlib-i Âliye’ye bakalım. Öncelikle belirtmeliyiz ki; Bereketzâde’nin, 
İbn Rüşd’ün formüle ettiği şekilde inâyet ve ihtirâ deliline vakıf olduğuna 
dair bir veriye sahip değiliz.26 O, inâyet ve ihtirâ kelimelerini kullanmak-

20 İbn Rüşd, Felsefe-Din İlişkileri (Faslu’l-Makâl el-Keşf an minhâci’l-edille), Haz. 
Süleyman Uludağ, İstanbul, Dergâh Yayınları, 2017, s. 158; Topaloğlu, Allah’ın 
Varlığı, s. 25-28.

21 Teleolojik delil hakkında detaylı bilgi için bkz. Mehmet Aydın, Din Felsefesi, 
14. bsk., İzmir, İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2018, s. 64-87; Richard 
Swinburne, “The Argument From Design”, The Journal of the Royal Institute 
of Philosophy, vol. XLIII, no: 1645, July 1968, p. 199-212.

22 Bereketzâde, Metâlib-i Âliye, s. 29.
23 İnâyet ve İhtira delili hakkında detaylı bilgi için bkz. İbn Rüşd, Felsefe-Din İlişkileri 

(Faslu’l-Makâl el-Keşf an minhâci’l-edille), haz. Süleyman Uludağ, İstanbul, Der-
gâh Yayınları, 2017 (1. bsk: 1985); İbn Rüşd, Metafizik Şerhi, çev. Muhittin Macit, İs-
tanbul, Litera Yayıncılık, 2017; Mehmet Şanverdi, “İbn Rüşd’e Göre İnâyet ve İhtirâ 
Delilleri”, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007. 

24 İbn Rüşd, Felsefe-Din İlişkileri, s. 210.
25 A.e., s. 160-161.
26 Metâlib-i Âliye’de inâyet ve ihtirâ kelimeleri bir arada ve klasik bir delil hüvi-

yetinde değildir. Bereketzâde’nin, İbn Rüşd’ün bu formülasyonuna dair bilgisi 
olup olmadığını bilmemekteyiz. İlaveten, İbn Rüşd’ün inâyet ve ihtirâ delili-
ni en kapsamlı işlediği eseri olan el-Keşf’in Osmanlı’da bilinip bilinmediğine 
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la beraber,27 İbn Rüşd’ün formülasyonu hüviyetinde değil, kelimelerin 
doğal anlamı28 itibariyle kullanmış görünmektedir. Bununla beraber, 
Metâlib-i Âliye’de inâyet ve ihtirâ delili mânâen açıkça mevcuttur denile-
bilir. Şimdi eserdeki inâyet yaklaşımını görelim: 

Eser-i lütf-i ilâhîndir ki; ruh ve akıl ile mütena’im olduk, teneffüs için 
hava, rü’yet için nûr ve ziyâ ihsan eyledin, hayatımız ve ezvâk hayatımız 
için âlî ve sâfil bunca eşyâ senin fermânınladır ki durmayıp çalışıyorlar, 
menâfi’ ve huzûzumuz için bunca mahlukâtı bizlere müsahhar kıldın, 
mâide-i inâyetinde rûz’ân ve şeb’ân envâi niamla merzûk oluyoruz.29

Görüldüğü üzere Bereketzâde, insanın donanımını ve yaşamı mümkün 
kılan bütün unsurları inâyet olarak görmektedir. Dolayısıyla bu inâye-
tin bir ihtirâ edeni olmalıdır. Yeryüzündeki kanunları tesis eden, insa-
nın menfaatine tahsis edilmiş bütün şeyleri tevdi’ eden bir kudret vardır: 
“Lâyenkatı’ teceddüd eden bunca hazâini, hayretefzâ bunca nevâmîs ve 
esrârı sadr-ı arza kim tevdî’ etti? Bunca nâfi’ ve kıymetdâr olan maâdine, 
ebnâ-yı beşerin huzur ve rahatlarına tahsîs buyurulmuş bunca mâde-
niyâta, bunca eşyâ-yı hikmetâmize atf-ı nigâh ediniz.”30 diyerek ‘eşyâ-yı 
hikmetâmiz’31den ‘müessir’ine bir yol olduğunu düşünen Bereketzâde, 
Metâlib-i Âliye’nin ikinci bölümünü tamamiyle bu hikmet taşıyan eşyâyı 
tanımaya ayırır. O, canlı-cansız varlıkların niteliklerini ve canlı olanlara 
ihsan edilen, uyku, beslenme, hareket vb. donanımları inâyet boyutuyla 
inceleyerek; mükemmel bir tedbire, sanata, hikmete, maksada delâlet 
eder gördüğü kâinâttaki donanımı, ‘idrâk-ı âlî’yi32 işaret eden bir delil 
olarak kabul eder. 

dair bir veriye de sahip değiliz. El-Keşf, Arapça olarak ancak 1895 yılında, yani 
Metâlib-i Âliye’den (1896-97) kısa bir süre önce neşredilmiştir. Bu sebeple Be-
reketzâde’nin El-Keşf’den bağımsız ancak anlamca benzer nüanslara sahip 
bir inâyet ve ihtirâdan bahsettiğini düşünmekteyiz. El-Keşf’in ilk nüshaları ve 
neşirleri hakkında bilgi için bkz. İbn Rüşd, Felsefe-Din İlişkileri (Faslu’l-Makâl 
el-Keşf an minhâci’l-edille), s. 46-48. Maalesef bizim Türkiye Kütüphanele-
rinde görebildiğimiz en eski baskı şudur: Felsefetü İbn Rüşd: 1-Faslü’l-makal 
fima beyne’l-hikmeti ve şeria mine’l-ittisal; el-Keşfu an menahici’l-edille fi akai-
di’l-mille, tsh. Mustafa Abdülcevad İmran, 3.bs., Kahire, el-Mektebetü’l-Mah-
mûdiyyeti’t-Ticariyye, 1968/1388, s.s. 160.

27 Metâlib-i Âliye’de inâyet kelimesi dokuz kez geçmektedir. Bkz. Metâlib-i Âliye, 
s. 7, 8, 40, 56, vd. İhtirâ kelimesi ise iki kez geçmektedir ancak delildeki kulla-
nım ile alakasızdır. Bkz. A.e., s. 179 (dipnot), 207. 

28 İnâyet kelimesinin felsefe tarihindeki anlam serüveni için bkz. Aydın Topaloğ-
lu, “Tanrısal İnâyetin Felsefî Anlamı ve Tarihsel Arka Planı”, Marmara Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 27, 2004/2, s. 105-119.

29 Bereketzâde, Metâlib-i Âliye, s. 8, 9. (İtalik vurgular bize aittir.)
30 A.e., s. 45. (İtalik vurgular bize aittir.)
31 Metâlib-i Âliye’de, güneş, ay, hava, su, toprak gibi temel unsurlar yanında, 

çiçekli bitkiler, çiçeksiz bitkiler, hayvanlar vb. şeyler ‘eşyâ-yı hikmetâmiz’ ola-
rak ifade edilmekte ve bunların çeşitleri, nicelik ve niteliklerindeki detaylar ve 
hikmetler anlatılmaktadır. 

32 Bereketzâde, Metâlib-i Âliye, s. 178.
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Genel olarak baktığımızda; inâyet ve ihtirâ delili, teleolojik delile baştan 
pozitif bir kıymet yüklemektedir. Yaşamın ve nizamın bir nimet, ihsan, 
lütuf olduğu vurgusuyla; salt sebep-sonuç ilişkisine dayalı bir düzen yo-
rumu bu delilde ikinci planda kalmaktadır.33 Bu pozitif vurgu Bereketzâ-
de’de de müşahede edilir: 

İlâhî! Bizim hareketimiz ve vücûdumuz, hayatımız, cümlesi senin dâd ve 
icadındandır. Eser-i inâyet-i Rabbaniyendir ki vücûd bulduk, ni’met-i ha-
yat ile mütena’im oluyoruz… Hüdâvendigâr-ı azîmu’ş-şâna sezâvâr ibâdet 
ve ubûdiyyet ve bunca niam ve eltâf-ı lâ-tuhsâya lâyık teşekkür ve mah-
medet kimsenin dest u zebânından gelmez.34 

Bu pozitif vurguyla, teleolojik delilin ‘var eden bir yaratıcı’yı değil, en 
fazla ‘usta bir sanatkâr’ı ispatladığı ve bu sebeple âlemin menşeini izah 
edemediği iddiası elenmiş görünmektedir.35 

Hülâsâ; konunun başında ifade ettiğimiz üzere,36 Bereketzâde büyük bir 
olasılıkla İbn Rüşd’ün inâyet ve ihtirâ delilini görmemiştir. Buna rağmen, 
İbn Rüşd’ün inâyet ve ihtirâ delili ile Bereketzâde’nin inâyet yorumu arasın-
da büyük ortaklıklar vardır. ‘İnsana müsahhar kılınmış sayısız nimetlerle 
ahenkle berdevam bir sistem vardır ve bu müsahhar sistemin bir yaratıcısı 
vardır’ olarak ifade edebileceğimiz inâyet ve ihtirâ delili, Metâlib-i Âliye’de 
mânâen açık olarak yer almaktadır. Fakat Bereketzâde, misalleri çoğaltmış 
ve detaylandırmış, kendine has üslûbu ile edebî vurguyu artırmıştır. 

Analojik Teleolojik Delil 

William Paley (1743-1805), ‘doğal teoloji’ (Natural Theology) başlığıyla 
‘analojik teleolojik’ bir argüman ileri sürmüştür.37 Bilindiği üzere Pa-
ley’in argümanının temelinde bir saat örneği vardır. Bir fundalıktan ge-
çerken ayağını taşa çarpan insan, o taşın orada neden olduğunu sorgu-
lamaz. Lakin aynı yerde bir saat bulsa, onu bir taş gibi düşünmez ve ayrı 
bir cevap arar. Çünkü saatte, komplike parçaların bir amaç için bir araya 
gelip fonksiyon kazandığını görür. Parçalar farklı olduğunda veya farklı 
bir kombinasyonla bir araya getirildiğinde, aynı fonksiyonu icra edeme-
yecektir. Dolayısıyla bu saati bir amaca yönelik olarak düzenleyen bir us-

33 Aydın, Din Felsefesi, s. 74.
34 Bereketzâde, Metâlib-i Âliye, s. 9, 166. (İtalik vurgular bize aittir.)
35 Aydın, Din Felsefesi, s. 75.
36 Bkz. 26 no’lu dipnot. 
37 William Paley,  Natural Theology: or, Evidences of the Existence and Attributes 

of the Deity, Cambridge University Press, Digitally Printed Version, 2009; Willi-
am Paley, “Doğal Teoloji” (Natural Theology), çev. Cafer Sadık Yaran, Klasik ve 
Çağdaş Metinlerle Din Felsefesi, der. Cafer Sadık Yaran, Samsun, Etüt Yayınları, 
1997, s. 79-81.
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tası olmalıdır.38 Buna göre; insan eseri olan saatle ilgili yorumlar, insan 
eseri olmayan tabiatın birçok unsuru için tekrar edilebilir; ve dahi tabiat 
hesapsız düzeyde daha muazzamdır, gayeye uygunluğu daha açıktır.39 
Paley, daha sonra canlı organizma ve özel bir örnek olarak ‘göz’ üzerine 
yoğunlaşır. Gözü meydana getiren pek çok parça, görme amacını tesis 
etmek için fevkalâde uyumlu bir şekilde çalışmaktadır. Tek başına bu 
görme mekanizması veya tek bir diğer hassa dahi bilinçli bir yaratıcıya 
(an intelligent Creator) götürmeye yeterlidir.40 

Paley ve analojisini kısaca hatırladıktan sonra Metâlib-i Âliye’deki analo-
jik teleolojik argümana göz atalım. Öncelikle belirtelim ki; Metâlib-i Âli-
ye’de Paley’e ve argümanına ilişkin ismen bir atıf yoktur. Ancak Paley’in 
argümanına benzer şekilde bir saat ve makine analojisi kurulmakta ve 
bu analoji defaatle farklı suretlerde kullanılmaktadır:41 “Afrika çöllerinde 
bir saat bulunacak olsa, onu mevâzi-i hâliyede tesadüf vücûda getirdiği-
ne ciddi olarak kâil olmaya cür’et olunamıyor da, hüner ve sanatına hiç-
bir saatin asla kıyas kabul edemeyeceği ecsâm-ı zeviyyü’l-ervâhın, âsâr-ı 
keyfiyye-i tesadüf bulunduğuna kâil olmaktan hayâ edilmiyor!”42 diyen 
Bereketzâde, çölde bulunan bir saatin tesadüf eseri olmadığında şüphe 
edilmezken, saatle mukayesesi mümkün olmayacak derecede muazzam 
olan ruh sahibi insanın tesadüf eseri olduğu iddiasından haya edilmesi 
gerektiğini düşünmektedir. 

Metâlib-i Âliye’nin birinci bölümünde; ‘evi bina eden bir mimar vardır’, 
‘tabloyu resmeden bir ressam vardır’, ‘şiiri yazan bir şair vardır’, vb. misal-
lerle, ağırlıklı olarak ‘sanat’ boyutu vurgulanarak sair analojiler kurulur.43 
Buna göre, selîm akıl sahibi bir insan, ‘her sanat eserinin bir sanatkârı 
var ise, çok üstün bir sanat eseri gibi olan âlemin de bir sanatkârı var-
dır’, neticesine ulaşacaktır. Paley’in insan bedeninin uzuvları ve hassaten 
‘göz’ üzerinde durduğunu belirtmiştik. Hemen aynı şekilde Bereketzâ-
de, üçüncü bölümde insan bedeninin uzuvlarını; yapısı, görevi ve estetik 
boyutuyla kısaca değerlendirir.44 Göz üzerinde ise hassaten durur. Şimdi 

38 Paley, Natural Theology, s. 1-3, vd.
39 A.e., s. 35.
40 A.e., s. 62, 72, 76 vd.
41 Bereketzâde, Metâlib-i Âliye, s. 28, 68, 82, vd. Metâlib-i Âliye’de, William Pa-

ley’e ismen atıf yoktur. Ancak Bereketzâde’nin, hocası Tahsin Efendi’den kay-
naklandığını tahmin ettiğimiz güçlü bir Batı Felsefesi birikimi olduğunu veya 
bir şekilde Paley’in argümanlarına vakıf olduğunu düşünüyoruz.

42 A.e., s. 187. (İtalik vurgular bize aittir.)
43 A.e., s. 20-30.
44 İnsan bedenine dair örneklerde, Bereketzâde’nin bir ilham kaynağı varsa da 

kim olduğunu bilememekteyiz. Çünkü insan bedeninin uzuvlarındaki işleyişin 
ve mükemmelliğin kaynağı olarak Tanrı düşüncesi, Paley’den asırlar öncesin-
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‘göz’ü Metâlib-i Âliye’den dinleyelim: 

… Hakikat gözbebeği, Hâlık’ının kudret ve azamet ve hikmetine ashâb-ı 
irfânı secde ettirir bir sun’-ı garâmefzâdır. Hakikat gözbebeği, gözümü-
zün ortasında mevzû’ bir âtıfet-i ilâhiyedir. Hakikat, Eflâtûn-i İlâhî’nin 
dediği gibi; Hallâk-ı Cihân, kemâl-i kudretini ehl-i irfân ve iz’âna göster-
mek için madde ve heyûlânın yapamayacağı azîm bir burhânı herkesin 
gözü ortasına koymuştur…45

Kısaca aldığımız bu tasvir, göz uzvunu, âlemleri yaratan kudretin kemâ-
lini gösteren ilâhî bir kandil, maddeden çok daha üstün azîm bir burhân 
addetmektedir.

David Hume (1711-1776), ‘analojik teleolojik delil’e yönelik bazı eleştiri-
lerde bulunmuştur. Bu eleştirilerin en önemlisi; tasarım kanıtının zayıf 
bir analojiye dayanmasıdır. Hume’a göre evren bir saat gibi değildir, hiç-
bir şey ile mukayese edilemeyecek ölçüde eşsiz bir varlıktır, dolayısıyla 
saat-saatçi&evren-tasarımcı analojisinde, benzerlikten çok çarpıcı bir 
benzeşmezlik vardır. İkincisi; tekrar tekrar tecrübe edilebilen insana ait 
eserler ile nasıl var olduğuna şahit olmadığımız tek evrenin kıyas edil-
mesi doğru değildir.46 Bu eleştirileri nakleden47 Bereketzâde, yanıtı iki 
maddede verir. Birincisi; kıyas yapabilmek için tümüyle eşit olmak ge-
rekmemektedir, ortak özellikler (hâssa-i müştereke) yeterlidir. Dolayı-
sıyla açık bir ortak özellik var ise teşbih ve kıyas mümkündür.48 Böylece 
Bereketzâde; âlemin tüm benzeşmez niteliklerine rağmen, ‘maksatlılık’ 
noktasında âsâr-ı beşer ile kıyaslanabileceğini ileri sürer. İkinci eleştiri 
hakkında ise; tecrübî bilginin, sadece duyular ve gözlemle değil, ilave-
ten akıl yürütme ile meydana geldiğini ifade eder. Dolayısıyla evrenin ilk 
oluşumuna bizzat şahit olmamayı, analojiyi geçersiz saymak için yeterli 
görmez. Bilakis genel tecrübe ve aklın, insana gözlemleyemediği husus-
larda da ‘ilm-i yakîn’ kazandırdığını savunur:

Tecrübenin yalnız müşâhede ile değil, istidlâl ile dahi hâsıl olduğu bedî-
dâr, … bir eser-i mevcûdda maksad nâ-malûm olsa bile onda bir maksad 
olduğunu yakînen bildiğimiz hâlde, orada bir sahib-i maksad bulundu-
ğuna bi-tarîki’t-tecrübe vâkıf olacağımız âşikâr, … Evet biz Hâlık Teâlâ 
ve tekaddes hazretlerini re’yü’l-ayn görmedik ve âlemler ihdâs ve inşâ 

de Gazzâlî’ye, Gazzâlî’nin de kaynağı olan Câhız’a ve dahi Galen’e dayandırıla-
bilir. Bereketzâde’nin Metâlib-i Âliye’sinin muhtemel kaynakları hakkında bazı 
mülahazalar için bkz. Tezel, “Bereketzâde İsmail Hakkı’nın “Metâlib-i Âliye” 
Adlı Eserinin Çeviri Yazısı ve Eserin Teleolojik Delil Bağlamında Tahlili”, s. 26-30.

45 Bereketzâde, Metâlib-i Âliye, s. 108, 109. (İtalik vurgular bize aittir.)
46 David Hume, Din Üstüne, çev. Mete Tunçay, 4. bsk., Ankara, İmge Kitabevi 

Yayınları, 1995, s. 152-160.
47 Bereketzâde, Metâlib-i Âliye, s. 27-28. Bereketzâde, Metâlib-i Âliye’deki genel 

üslubu üzere isim vermeden argümanı zikretmektedir.
48 A.e., s. 28. 
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olunurken hâzır değil idik. Ancâk âsâr ve a’mâl-i beşere had ve hesapsız 
derece fâik bulunan masnûât-ı Rabbâniyede nazar-ı hayretle gördüğü-
müz bedâyi’ ve kemâlâta ve tertîbât ve münâsebâta atf-ı nazar-ı dakik; ve 
bu nazarımızı, ilel ve âsâr meyânındaki irtibât ve telâzüm-i mülâhazadan 
mütehassıl malûmât-ı mücerrebe-i umûmiyemize tatbîk ile şu kâinâtın bir 
hayy-ı kayyûm-ı alîm ve bir kâdir-i müdebbir-i muhtâr-ı hakîm tarafın-
dan meşiyyet-i ezeliyesi taalluk eylediği zamanda icad buyurulduğuna 
ilm-i yakîn hâsıl etmişizdir.49

Özetle diyebiliriz ki; ‘analojik teleolojik delil’, tikeller arasındaki benzer-
liğin derecesi ve dolayısıyla analojinin zayıflığı hususunda tartışmalıdır. 
Ancak benzerlik noktalarına dair yorumlar kişiye göre değişebildiğin-
den, analojinin zayıflığı da göreli olarak değerlendirilebilir. Nitekim 
Bereketzâde, delilin tenkide açık noktalarını görmekle beraber, göreli 
olarak bu noktaları kapatmakta ve bu haliyle delilin ilm-i yakîn kazan-
dırdığını savunmaktadır.

Akıllı Tasarım Delili 

Evrenin arkasında üstün bir akıl olarak ‘akıllı tasarım’ (intelligent design, 
‘ID’) delili, teleolojik delilin diğer bir adı olarak Antik Yunan’a kadar gö-
türülebilir. Burada bu geniş kapsamda değil de, çok kısaca ‘evrim’50 ve 
daha çok ‘canlı organizmalardaki hassas ayar’51 boyutuyla sınırlı olarak 
ele almak istiyoruz.

Darwin, 1859’da canlı türlerindeki çeşitliliği açıklamaya yönelik ‘biyolo-
jik’ bir teori öne sürmüştür. Onun ‘din’e zarar vermeyen ve dahi ‘Tanrılı-
ğa yaraşır’ yücelikte bir sistem olarak bahsettiği biyolojik teori,52 zaman-
la “yaşamın cansız maddeden kendiliğinden doğduğu ve doğal seçilim 
yoluyla çeşitlendiği”53 şeklinde ‘natüralist’ bir yorum eşliğinde yaratılış 
karşıtı bir söyleme evrilmiştir. Bu evrilme zamanla farklı sentezlere ze-
min hazırlamış; akıllı tasarım yahut evrim ve tasarım birlikteliği gibi açı-
lımlarla konuya makul açıklamalar getirilmiştir.

49 A.e., s. 29. (İtalik vurgular bize aittir.)
50 Evrim ile detaylı bilgi için bkz. Charles Darwin, Türlerin Kökeni, çev. Ömer Üna-

lan, 2. bsk., Ankara, Onur Yayınları, 1976. (Kitabın özgün hali için bkz. Charles 
Darwin, On The Origin of Species by Means of Natural Selection, Fourth imp-
ression, London, Oxford University Press, 1907). Ayrıca; Recep Alpyağıl, Evrim 
ve Tasarım, İstanbul, İz Yayıncılık, 2013; Caner Taslaman, “Evrim Teorisi’nin 
Tanıtılması”, Evrim Teorisi Felsefe ve Tanrı, İstanbul, İstanbul Yayınevi, 2016, s. 
100-183. 

51 Canlı organizmalardaki hassas ayar ile ilgili olarak bkz. Michael J. Behe, 
Darwin’in Kara Kutusu: Evrim Teorisine Karşı Biyokimyasal Zafer, çev. Gürkan 
Bayır, İstanbul, Kesit Yayınları, 2007.

52 Bkz. Darwin, Türlerin Kökeni, s. 581-582.
53 Fatih Özgökman, “Yaşamın Kökeni, Evrim ve Tanrı”, Ankara Üniversitesi İlahi-

yat Fakültesi Dergisi, 2013, c. LIV, sayı: 2, s. 49.
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Bu kısa hatırlama sonrasında Metâlib-i Âliye’ye dönelim. Bereketzâde, 
doğrudan Darwin’in teorisine yönelik bir atıfta bulunmamaktadır; an-
cak ‘evrim teorisi’nin hararetle tartışıldığı bir dönemde, onun teoriden 
habersiz olduğunu değil bilakis bilinçli bir yöntem izlediğini düşünmek-
teyiz.54 O, evrim teorisinin öncüllerini de kapsayacak şekilde, her bilim-
sel açıklamaya temel olabilecek bir zemin üzerinde konuşmaktadır:55

… hayvanâtı idare eden sevk-i tabiattır, denilecek olursa ki âdetullâhın 
cereyânı üzere doğrusu da budur, tasdîk olunur, zira filhakika onları idâ-
re eden âdetullâh olduğu üzere bir sevk-i tabiattır; velâkin bir ferâset ve 
mahâret hayret-fezâ olan bu sevk-i tabiat, müteakkıl olmayan ve hatta 
müteakkıl farzolunsa hîn-i sevkte taakkule vakti müsait bulunmayan 
hayvânâtta değil, onları idâre eden hikmet-i bâliğadadır. … şu sevk-i ta-
biat yahut hikmet, onları yoktan var eden Cenâb-ı Hâlık’ın hikmetinden 
başka bir şey olamaz. Öyle ise ne tabiattan ne sevk-i tabiattan bahs olun-
mamalıdır: Bu isimler, telaffuz edenlerin efvâhında deverân eden güzel 
isimler olduğu halde hayfâ ki sû-i istimâl edilmişlerdir. Münkirînin tabi-
at ve sevk-i tabiat tesmiye ettikleri şeylerde bir sun’-ı bedî’-i âli vardır ki, 
icad-ı beşer, onun zıll ve eseridir.56 

Bu bakış açısıyla; tabiat veya sevk-i tabiat, evrim veya herhangi bir konu-
da açıklama yapan bir teorinin, ancak, cümle âlemi bir ‘maksad’a doğru 
yavaş yavaş ve bir ahenk içinde sevkeden ‘yüce akıl’ı göstermekte olduğu 
düşünülebilir: “… cümlesi bir tertîbe, bir tedbîr-i mükemmele, bir sun’a, 
bir hikmete ve bütün âlemin ruhu mesâbesinde bulunan kudret-i mut-
laka-i gayri meşhûdesiyle cümleyi âheste âheste maksatlarına doğru sev-
keden bir idrâk-i âlîye delâlet ediyor.”57 

Şimdi, Metâlib-i Âliye’den ‘canlı organizmalardaki hassas ayar’lara ba-
kalım. Bereketzâde, incelediği bir varlığın yapısındaki özelliklerin, bu 
varlığın kendi gelişiminden veya kudretinden kaynaklı olup olamaya-

54 Bereketzâde, doğrudan spesifik bir ‘evrim teorisi’ incelemesine girmemekte-
dir. Ancak eserini yazdığı dönem itibariyle (1892), Darwin’in teorisine vukûfi-
yeti kuvvetle muhtemel görünmektedir. Bereketzâde’nin, evrim teorisini Os-
manlı’da ilk (1872) tartışan kişi olan Ahmet Mithat Efendi ile İbret gazetesinde 
başlayan arkadaşlığından Bereketzâde’nin hayatı bahsinde bahsetmiştik. Ah-
met Mithat Efendi’nin evrim konusundaki görüşleri ise malumdur; İslam’ın 
evrim ile çakışacak bir meselesi olmadığını düşünmektedir. Bkz. Zafer Çaylı, 
“Ahmet Mithat Efendi'nin Din-Bilim İlişkisine Dair Görüşleri”, Yüksek Lisans 
Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013, s. 115-
120. Yine Bereketzâde’nin hocası Arnavut Tahsin Efendi’nin bu konuya tahsis 
ettiği Tarih-i Tekvin yahut Hilkat kitabındaki düşüncelerini göz önünde bulun-
durarak, Bereketzâde’nin bu konuda bilinçli bir yol izlediğini düşünmekteyiz. 
Bkz. Hoca Tahsin, Târîh-i tekvîn yâhûd hilkat, haz. Remzi Demir, Bilal Yurtoğlu, 
Ali Utku, Konya, Çizgi Kitabevi, 2011.

55 Metâlib-i Âliye’de, sebeplilik ve bilim bahisleri hakkında daha geniş bilgi için 
bkz. Tezel, “Bereketzâde İsmail Hakkı’nın “Metâlib-i Âliye” Adlı Eserinin Çeviri 
Yazısı ve Eserin Teleolojik Delil Bağlamında Tahlili”, s. 57-61.

56 Bereketzâde, Metâlib-i Âliye, s. 81. (İtalik vurgular bize aittir.)
57 A.e., s. 178. (İtalik vurgular bize aittir.)
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cağını sorgular. Örneğin; bitkilerin yaşama devam etmelerini sağlayan 
‘hâssa’ ve ‘mutâbakat’ı, bitkilerin kendisinden bir kudret değil, ‘Rezzâk-ı 
Kerîm’in ihsanı’ addeder.58 Hayvanları, kesintisiz bir yenilenme içindeki 
makineler ile kıyaslar ve ‘üreme’59 ve ‘beslenme’60 faktörünün hayvanlar-
dan bağımsız yönüne dikkat çeker. Bitkiler ve hayvanlar âlemine dair ele 
aldığı her safhada ‘hassas bir ayar’ örneği verir ve açık veya örtük olarak 
‘dışarıdan bir el’in düzene katkısını işaret eder. Bereketzâde, bitkiler ve 
hayvanları inceledikten sonra ise ‘insan’a geçer. Önce beden olarak ince-
lediği insanı, cismen bütün mimarî eserlere üstün kabul eder: “Cism-i 
beşeri terkîb eden kemikler, veterler, damarlar, şiryânlar, sinirlerde, ku-
demâ-yı Mısriyyûn ve Yunâniyyûnun bütün tarz-ı mimarîlerinden daha 
ziyade sanat ve tenasüb vardır.”61 Bu üstün sanat eseri (insan) ile ilgili 
dikkat çekilen diğer bir husus ise ‘teceddüd’ meselesidir. Eğer insandaki 
teceddüd mükemmel olsaydı; “mahlukâtta bir bekâ-yı ebedî ve bir şebâb-ı 
sermedî hüküm sürecekti”.62  Öyleyse insanın teceddüdünde de maksatlı 
bir ayar ve sınırlama vardır. Bereketzâde, önce madden ele aldığı insanı, 
daha sonra mânen inceler; maddeye (bedene) nüfûz eden ‘ruh’u tahlil 
eder.63 İnsanın doğduğu andan itibaren muntazam bir tedric ile sahip 
olduğu akıl, idrâk, duygu, ahlâk, irade gibi maddi olmayan yetileri için 
mutlaka madde dışı bir kaynak arar ve bu kaynağı ancak idrâk sahibi bir 
Sâni’ olarak görür. Ki bu Sâni’, madde ile mânâyı var eden ve birbirine 
rabt eden yüce bir kudret olmalıdır.64

Özetle; Bereketzâde’nin, bütün canlıların bütün özelliklerinde, birbir-
leriyle bağlantılı ‘tabîî bir donanım ve tasarım birlikteliği’ni öngördüğü 
söylenebilir. O, doğadaki canlılığa dair, yapısal, gayesel ve estetik fevkalâ-
de detaylar verirken dahi, mantıksal zeminde tek bir açıklamayı yeterli 
görmektedir. Buna göre; canlılığın idamesi elbette kanunlara (âdetullah) 
tabi olmakla birlikte, çok açık olarak bu kanunların bir sahibi vardır. 

58 A.e., s. 50. 
59 A.e., s. 74.
60 A.e., s. 91, 92. 
61 A.e., s. 187.
62 A.e., s. 85, 86.
63 A.e., s. 121. 
64 A.e., s. 213-214. 
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Antropik İlke

Evrim sonrası, tasarım kanıtının yeni versiyonları, biyolojik olgulardan 
çok fizik, kimya ve astronomi olguları üzerinde durmuştur. Birikimsel 
olarak gelişen, Grekçe ‘adam’ anlamındaki anthropos kelimesi ile kav-
ramlaşan ‘antropik ilke’;65 evrende insan yaşamına uygun hassas ayarlar 
olduğunu ileri sürmektedir. Buna göre; birbirinden bağımsız spesifik 
fizik sabitler,66 yaşama olanak sağlayacak şekilde olağanüstü bir konsen-
süsle seyretmektedir. Büyük patlamanın genişleme oranı, güçlü nükleer 
kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, izotropi, dünyanın termal özellikleri vb. 
birçok unsurda görülen kozmolojik denge, yeniden insan merkezli bir 
evren yorumuna sebep olmaktadır.67 Antropik ilkenin teist yorumu; ya-
şam için kritik olan sınırların imkânı için, Tanrı’nın varlığının en makul 
açıklama olduğu şeklindedir. Evren, insan için adeta ‘özel dikim bir elbi-
se’ (tailor-made) gibidir.68 

Antropik ilke modern bir terim olarak literatüre girmekle beraber, temel 
esprisi olan insana endeksli bir evren, teleolojik delile içkin olarak hep 
mevcuttur denilebilir.69 Dolayısıyla Bereketzâde’nin doğrudan antropik 
ilkenin kapsamına giren değinileri olduğunu söylemenin bir anakro-
nizm yaratmayacağını düşünmekteyiz. Metâlib-i Âliye’de, antropik il-
kenin ‘özel dikim evren’ine dair kendi döneminin bilim penceresinden 
birçok hassas ayar örneği verilmektedir: 

65 Antropik ilkeyi bilimsel literatürde ilk kullanan kişi kozmolog Brandon Car-
ter’dır. Bkz. Brandon Carter, Anthropic Principle In Cosmology, Contribution 
to Colloquium “Cosmology: Facts and Problems”, College de France, June 
2004, s. 1-6. Ayrıca Antropik delile dair detaylı bilgi için bkz. W. L. Craig, “The 
Teleological Argument and the Anthropic Principle”, The Logic of Rational 
Theism: Exploratory Essays, ed. W. L. Craig, M. McLeod, Lewiston N.Y, Edwin 
Mellen Press, 1990, p. 127-153; Cafer Sadık Yaran, “İnsan-Evren İlişkisi ve İn-
sancı Kozmolojik İlke”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 
sayı: 11, 1999, s. 21-33; Fatih Özgökman, “Antropik Prensip”, Çanakkale Onse-
kiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. I, sayı: 1, 2012/1, s. 87-112.

66 Spesifik sabitelere örnek olarak, Planck Sabiti: 6,626.10⁻³⁴, Yerçekimi Sabiti: 
6,67.10⁻¹¹ verilebilir. Evrenin şu an seyrettiği şekilde oluşma ihtimaline dair ise 
10 000 000 000⁻¹²⁴ gibi astronomik demenin hafif kalacağı bir sayı hesap-
lanmıştır. Fizik sabitelere dair veriler için bkz. Stafford Betty, Bruce Cordell, 
“Antropiye Dayanan Teleolojik Argüman”, çev. Hümeyra Özturan, Din Felse-
fesi Seçme Metinler, ed. Michael Peterson, William Hasker vd., İstanbul, Küre 
Yayınları, 2013, s. 301-305. Ayrıca bkz. Robin Collins, “Teleolojik Argüman”, 
çev. Aydın Çavdar, Din Felsefesi: Klasik ve Güncel Meseleler, der. Paul Copan, 
Chad Meister, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2017, s. 144-148.

67 Stephen T. Davis, “Tasarım Kanıtları ve Değerlendirilmesi” (God, Reason and 
Theistic Proofs), çev. Fatih Özgökman, Evrim ve Tasarım, der. Recep Alpyağıl, 
İstanbul, İz Yayıncılık, 2013, s. 96-99.

68 “Is the Universe tailor-made for man?” Bkz. John R. Gribbin, Martin Rees, 
Cosmic Coincidences: Dark Matter, Mankind and Anthropic Cosmology, New 
York, Bantom Books, 1989, p. 269. 

69 İnsan-Evren ilişkisinin düşünce tarihindeki serüveni için bkz. Mustafa Said 
Kurşunoğlu, İnsan-Evren İlişkisi ve Antropik İlke, Ankara, Elis Yayınları, 2006.
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Eğer güneş müstakarrında daha büyük olaydı, bütün âlemi yakar ve 
zemîn kül olup dağılırdı; eğer müstakarrında daha küçük olaydı, zemîn 
büsbütün müncemid ve gayri meskûn olurdu; eğer bu azamette olarak 
bize daha yakın olaydı, bizi tutuştururdu. Yine bu azamette olarak bize 
daha uzak olaydı, harâretin fikdânı hasebiyle şu küre-i hâkta yaşamak-
lığımız mümkün olmazdı. Arz ve semâyı çepeçevre çevirmiş olan hangi 
perkârdır ki bu kadar mütenâsib ölçüler almıştır?70 

Bu örneğe ilaveten başka birçok hassas ayar örneği veren71 Bereketzâde 
akabinde şu suâli sormaktadır:

Bu kadar sabit, bu kadar mûcib-i selâmet olan ve kendiliklerinden husûle 
gelmiş oldukları itikâd edilmesi iltizâm edilecek derece basit ve sade ol-
malarıyla beraber kendilerinde bir sun’-ı bedî’in vücûdu itiraf edilmemek 
mümkün olmayacak mertebe bâis-i fevâid bulunan kavânîni tabiata kim 
ihsan etti? Biz kendisini düşünmediğimiz halde bizim için lâyenkatı’ çalı-
şan bu çarh-ı kâinâtın hareketi nereden geliyor?72 

Bu kadar mâhirâne, bu kadar tam, yekdiğeriyle bu kadar mütenâsib bu-
lunan, ve az çok tegayyürleri kâinâtın hüsn-i intizâmını büsbütün herc ü 
merc edecek olan bu kavânîn nereden sudûr ediyor?73 

Görüldüğü üzere Bereketzâde, evrendeki hassas kanunların, insanı ya-
nıltabilecek kadar sade ve basit bilimsel açıklamaları olduğunu düşün-
mektedir. Ancak bununla beraber; insana endeksli olarak, tam olması 
gerektiği gibi ve dahi ayrıcalıklı olduğunu işaret etmekte ve bu sabit ka-
nunların kaynağını sorgulamaktadır. Bu sorgulamanın sonucunda ise 
doğrudan yaratıcıya sıçramaktadır: “Çarh-ı kâinâtı çeviren yay, ne kadar 
ziyade tam, basit, sabit, sahih, menba’-ı fevâid ise, her şeyden ekmel bu-
lunan şu yayı ihtiyâr ve tahsîs edebilmek için dahi etemm kudretle kâdir 
bir dest-i bedâat-pîrâ ol kadar muktezîdir.”74 

Evrendeki bu “tam, basit, sabit, sahih, menba’-ı fevâid” ayarı olduğu gibi 
kabul ederek, maksat aramamayı, aşkın alana geçmemeyi öneren tezler 
vardır.75 Bu noktada Bereketzâde, en basit bir şeyde görülen ‘maksatlı-
lık’ın, evrendeki büyük var oluşlarda eksik olduğunu düşünmenin hak 
olmadığını ve evrenin ‘maksad-ı mahsûs’unun rastgelelik ile ilzam edile-

70 Bereketzâde, Metâlib-i Âliye, s. 61. (İtalik vurgular bize aittir.)
71 Su, hava, rüzgâr, yıldızlar, vs. Bereketzâde, Metâlib-i Âliye, s. 51-68. Bere-

ketzâde’nin, hocası Tahsin Efendi’den ‘ilm-i tabîî’ye dair istifadesini bilmek-
teyiz. Bkz. Bereketzâde, Yâd-ı Mâzî, s. 36. Buna binaen Hoca Arnavut Tahsin 
Efendi’nin, Esrâr-ı Âb u Hava adlı eserini anmalıyız. Bu eserinde Hoca, detaylı 
olarak suyun ve havanın fizikî ve kimyevî özelliklerini tanıtıp, insan ve doğa 
için taşıdığı öneme değinmektedir. Bkz. Akün, Ömer Faruk: “Hoca Tahsin”, 
DİA, 1998, XVIII, s. 203.

72 Bereketzâde, Metâlib-i Âliye, s. 67. (İtalik vurgular bize aittir.)
73 A.e., s. 201. (İtalik vurgular bize aittir.)
74 A.e., s. 65. (İtalik vurgular bize aittir.)
75 A.e., s. 180, 181. Bu görüşün günümüzdeki ifadesi için bkz. Davis, “Tasarım 

Kanıtları ve Değerlendirilmesi”, s. 101.
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meyeceğini ifade eder.76 Gözlerin ve dahi akılların alışagelerek, teceddüd 
eden ikramı idrâk edemediğini belirtir77 ve evrenin ‘maksad-ı mahsûs’u-
nu gösteren delilleri işaret eder: 

Mamafih, bütün âlem, Hâlık’ının sun’-ı nâmütenâhîsini, yani bir mak-
sad-ı mahsûsun husûl ve terettübü için ihtiyâr buyurulmuş olduğu sarîh 
bulunan birtakım mebânî-i âliyeyi irâe ediyor; şu tertîb, şu intizâm, şu 
sun’-ı mütkan, şu tasvir-i bedî’, bunların cümlesi, bir maksad-ı ma’kûlün 
husûl ve terettübü için ihtiyâr olunduklarına birer güvâhdır.78

Özetle; ‘evrende insan yaşamına uygun hassas ayar’ı ifade eden ‘antro-
pik ilke’ye dair farklı felsefî yorumlar olmakla beraber, görünen kozmik 
dengede konsensüs vardır denilebilir. Esas olarak antropik ilkenin teist 
yorumu; teleolojik delile içkin olarak tarih boyunca işlenmiş görünmek-
te ve inâyet ve ihtirâ delilinin daha teknik bir modern yorumu izleni-
mi vermektedir. Bu iki delilin arasında Bereketzâde, evrendeki hassas 
ayarlara dair kendi döneminden veriler sunmakta ve bu hassas ayarların 
doğrudan Sâni’e götürdüğünü düşünmektedir.

SONUÇ 

Çalışmamızda; Metâlib-i Âliye’nin, teleolojik delilin ele aldığımız klasik 
ve çağdaş versiyonlarının argümantasyonunu özetle ihtivâ ettiği sonu-
cuna varmış bulunmaktayız. Bereketzâde, büyük olasılıkla İbn Rüşd’ün 
inâyet ve ihtirâ deliline vakıf olmamakla beraber, inâyet ve ihtirâ kavram-
larını benzer şekilde işlemekte ve bu delilin pozitif nüanslarını taşıyan 
vurgular yapmaktadır. Analojik teleolojik delili, Paley’in saat argümanı 
ve Hume’un eleştirileri ile birlikte ele almakta ve tecrübî bilgiyi, sadece 
duyular ve gözleme değil, ilaveten akıl yürütmeye dayandırarak, farklı 
bir epistemoloji beyan etmektedir. Modern teleolojik delillerden akıllı 
tasarımı, evrim teorisinden bağımsız olarak ilke bazında temellendir-
mekte; canlılığın ilk oluşumu ve değişken bir istikrârla devamı, hangi 
teori ile açıklanırsa açıklasın, bir Sâni’e muhtaç olduğunu belirtmekte-
dir. Antropik ilkenin insana endeksli evren vurgusunu, evrenin hassas 
ayarlarına dair kendi döneminden verilerle sunmakta; bu hassas ayarlar 
hangi sabiteler ve kanunlar ile açıklanırsa açıklansın kanunların bir üst 
açıklamaya muhtaç olduğunu belirtmekte ve bu kanunları tesis eden 
müessisi aramaktadır.

76 Bereketzâde, Metâlib-i Âliye, s. 185-187.
77 A.e., s. 19.
78 A.e., s. 19-20. (İtalik vurgular bize aittir.)
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Teleolojik delil bağlamında çalıştığımız Metâlib-i Âliye’de, çağdaş din fel-
sefesinde ele alınan Tanrı’nın varlığına dair diğer deliller de ana hatlarıyla 
mevcut görünmekte ve nihayetinde kümülatif bir yaklaşım sergilenmek-
tedir. Bu bağlamda eserin ontolojik delil, kozmolojik delil, ahlâk ve vic-
dan delili, dini tecrübe delili, zihin delili, irade delili ve estetik delili da-
hilinde değerlendirilebilecek diğer argümanları, üzerlerinde çalışılmayı 
gerektirmektedir.79 Yine teleolojik delil ile yakından alakalı olan bilim 
mevzusu, Bereketzâde’nin bir diğer eserinde de geniş olarak yer verdiği 
din&bilim ilişkisi ve bilimsel tefsire dair görüşleri ile birlikte müstakil bir 
çalışmayı hak etmektedir.80

ÖZET
İslami literatürde önemli bir yeri olan isbât-ı vâcib geleneği, 19. 
asırla beraber Aydınlanma felsefesinin sorularını da bünyesine 
alıp cevaplandırma gayretinde görünmektedir. Bu geleneğe ek-
lemlenen önemli isimlerden biri de Bereketzâde İsmail Hak-
kı’dır (1851-1918). Bereketzâde İsmail Hakkı, Antik Yunan’a, İs-
lam düşüncesine ve Aydınlanma felsefesine atıflarla bir isbât-ı 
vâcib eseri hazırlamış ve Metâlib-i Âliye olarak isimlendirmiş-
tir. Metâlib-i Âliye’de ‘Allah’ın varlığı’, kâinâtı gözlem ve insanı, 
ruhu, bedeni, zihnî kuvveleri tahlil ile erişilen delillerle rasyonel 
bir zeminde temellendirilmiş; bu delillere dair bazı eleştiriler 
cevaplandırılmıştır. Bu makalede Metâlib-i Âliye eseri, din felse-
fesi çatısı altında, ‘teleolojik delil’ bağlamında çalışılmıştır. Ön-
celikle pek tanınmayan müellifimiz çok kısaca tanıtılmıştır. Aka-
binde eserde ileri sürülen tezler ve antitezler, teleolojik delilin 
klasik ve modern bazı versiyonları ve eleştirileri ile karşılaştırmalı 
olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışma ile; günümüz din felsefesi 
literatürüne, Osmanlı’nın son dönemine ait klasik bir eserin ar-
gümanları ile katkıda bulunmak hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bereketzâde, Metâlib-i Âliye, isbât-ı vâcib, 
teleolojik delil, din felsefesi.

79 Metâlib-i Âliye’de Allah’ın varlığına dair diğer deliller için ön bilgi olarak şu-
radan faydalanılabilir: Tezel, “Bereketzâde İsmail Hakkı’nın “Metâlib-i Âliye” 
Adlı Eserinin Çeviri Yazısı ve Eserin Teleolojik Delil Bağlamında Tahlili”, s. 69-
83. 

80 Bereketzâde’nin din&bilim ilişkisi ve bilimsel tefsire dair görüşlerine dair ön 
bilgi için bkz. A.e., s. 57-61.
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Teleological Argument in Barakatzâda Ismail Hakki’s 
“Matâlib-i Âliya”

ABSTRACT
‘Isbât al-Wâjib’ tradition, which had an important ground in Isla-
mic literature, has been continuing with taking into account the 
questions of the Enlightenment philosophy in the 19th century 
and later. One of the important names added to this tradition 
-though it is not well-known today- is Barakatzâda Ismail Hakki 
(1851-1918) and his valuable book Matâlib-i Âliya. Not only does 
the book draw inspirations of earlier attempts by referencing the 
standpoint of Ancient Greece, Islam, and Enlightenment, but 
also it contributes to this domain with a deep philosophical un-
derstanding. The main scope of Matâlib-i Âliya is grounding ‘The 
Existence of God’ on a rational basis, by analysing the universe, 
living beings, humankind and it’s spiritual and mental abilities. 
In this article, Matâlib-i Aliya has been evaulated in the context 
of ‘teleological argument’, under the roof of philosophy of reli-
gion. Furthermore, insights that were put forward in the book, 
have been handled in comparison with some classical and mo-
dern versions of the teleological argument. The chief objective of 
this study is to contribute to the contemporary literature of the 
philosophy of religion by thoroughly exploring a classical study.

Keywords: Barakatzâda, Matâlib-i Âliya, Isbât al-Wajib, teleo-
logical argument, philosophy of religion. 
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Batı Felsefesi Karşısında  
Ahmed Midhat Efendi

Ali Utku
Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Büchnerlerin, Schopenhauerların ve sâir Avrupa’da dinsizlikle iştihâr 
eden feylesofların mesâlik-i sakîme-i felsefeleri reddedilip Draper’in 
ulûm ile nizâ’-ı dâ’imî hâlinde gösterdiği dînin dîn-i İslâm olmadığı ve 
dîn-i İslâm’ın ulûm-ı riyâziyye ve tabî’iyye ve sâirenin âdetâ vâlide-i müş-
fikası olduğunu Ahmed Midhat bir intikâd-ı amîk ile meydana koydu.

Ahmed Midhat1

İlk eseri Hâce-i Evvel’in çıkış tarihi olan 1870’ten vefat tarihi 1912’ye kadar 
yayınladığı dinî, siyasi, iktisadi, tarihi, edebi, felsefi vb. telif ve tercüme 
metinlerle birçok farklı alana el atmış üretken bir yazar olan Ahmed 
Midhat, felsefede de Hâce-i Evvelimizdir. Nitekim Hilmi Ziya Ülken Tür-
kiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi’nde  “Türk fikir hayatında ilk defa Ahmed 
Midhat’la Batı’nın felsefe problemleri üzerinde düşünülmeye başlanır”2 
der ve yine vefat tarihi olan 1912’ye kadar “felsefeye dair en çok yayın ya-
pan zat olduğu[nu]” da vurgular. Ömrünün son birkaç yılında Dârülfü-
nun çatısı altında “Târîh-i Hikmet” [“Felsefe Tarihi”] dersleri verdiği ve 
yazı hayatını bu dersler ekseninde hazırladığı, ancak basımı ölümünden 
sonra gerçekleşen Târîh-i Hikmet (1914) kitabı ile noktaladığı düşünül-
düğünde, kariyerinde süreklilik arzeden felsefe ilgisinin ve –bazıları “ilk” 
olmak özelliğini taşıyan– öncü girişimlerinin Türkiye’de felsefenin “mo-
dern” anlamda yeniden teşekkülü ve kurumsallaşması süreci açısından 
önemi açıklık kazanır. 

Ahmed Midhat’ın felsefi kariyeri, on dokuzuncu yüzyılda Osmanlı-İs-

1 Ahmed Midhat, Fazıl ve Feylosof Kızım Fatma Aliye’ye Mektuplar, s. 361-362, 
(30 Temmuz 1312/11 Ağustos 1896).

2 Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları, İstanbul, 
1979, s. 111, 224.
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lâm kültür dünyasında Batı felsefesinin alımlanması ve içkinleştirilmesi 
sorunu açısından ilginç ve zengin örnekler sunar. Nitekim henüz felsefi 
kariyerinin başlangıcı diyebileceğimiz Dağarcık’taki metinleri Osman-
lı-İslâm kültür dünyasında bir şekilde “dünya görüşü” olarak örgütlene-
cek olan felsefenin etrafında şekillenen ideolojik çatışmaların ilk ciddi 
odağı olarak görülebilir. Henüz 1. sayısında “Diojen’in Tercüme-i Hâli” 
(1871) başlığıyla yer alan ve 2. sayısında “Diojen’in Bazı Hikemiyyât ve 
Menâkıbı” (1871) başlığıyla devam eden Diojen’e ilişkin biyografik nite-
likli yazılardan3 itibaren spekülatif felsefi tartışmalara yer veren Dağar-
cık, doğal olarak çevreden olumsuz tepkiler almıştır. Nitekim 6. sayıda, 
medrese çevresinden gelen ve “Size Muhabbeti Olan Hocalardan Biri-
si” imzasıyla yayınlanan bir mektupla Ahmed Midhat, felsefe kelime-
si İslâm’la uyuşmadığı ve olumsuz anlam içerdiği için “İslâm felsefesi” 
terimini kullanmaması, İslâm söz konusu olduğu zaman “hikmet” ke-
limesini kullanması konusunda uyarılmıştır. Kendisi de aynı yerde bu 
mektuba, “Teşekkür” başlığı altında, ikazı dikkate alacağı ve artık “hik-
met” ve “hikmet-i İslâmiyye” terimlerini kullanacağı yönünde bir cevap 
verir: “Bundan sonra ‘hikmet’ ve ‘hikmet-i İslâmiyye’ ta’bîrlerini isti’mâl 
ederek ulemâ-yı zü’l-ihtirâm hazerâtına tebe’iyyeten ben dahî ‘felsefe’ 
ta’bîrini mevki’-i teneffürde isti’mâl edeceğim”.4 Fakat Dağarcık’taki 
metinlerle ilgili asıl ciddi çatışma, kendisinin Rodos’a sürülmesine yol 
açacak olan “Velâdet”, “İnsan”, “Duvardan Bir Sadâ” ve “Dünyâda İnsâ-
nın Zuhûru” başlıklı bir dizi yazıda5 Lamarck’ın transformizm teorisine 
yaslanan Ahmed Midhat’ın materyalizme meyyal ifadelerinden kaynak-
lanır. Basiret gazetesinde –muhtemelen Dağarcık’ın 6. sayısında yayın-
lanan “Size Muhabbeti Olan Hocalardan Birisi” başlıklı isimsiz mektu-
bun da sahibi olan– Hoca İshak’ın6 “din aleyhtarlığı” suçlamasıyla patlak 
veren eleştiriler7 üzerine, İbret’te “Redd-i Mu’teriz”8 ve Dağarcık’ta, “Bir 

3 Bkz., Ahmed Midhat, “Diojen’in Tercüme-i Hâli” Dağarcık, cüz 1, s. 10-15; Ah-
med Midhat, “Diojen’in Bazı Hikemiyyât ve Menâkıbı”, Dağarcık, cüz 2, s. 52-
54.

4 Ahmed Midhat, “Teşekkür”, Dağarcık, cüz 6, s. 172.
5 Bkz., Ahmed Midhat, “Velâdet” Dağarcık, cüz 2, s. 49-52; Ahmed Midhat, “İn-

san” Dağarcık, cüz 2, s. 40-49; Ahmed Midhat, “Duvardan Bir Sadâ”, Dağarcık, 
cüz 4, s. 99-102; Ahmed Midhat, “Dünyâda İnsânın Zuhûru”, Dağarcık, cüz 4, 
s. 109-117.

6 Haputlu Hoca İshak hakkında bilgi için bkz., Enver Demirpolat, “Harputlu 
Hoca İshak’ın Hayatı ve Eserleri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, sayı 9, Konya, 2003, s. 397-412; Mustafa Kara, “İshak Efendi. Harput-
lu”, DİA, cilt 22, İstanbul, 2000, s. 531-532.

7 Bkz., Bkz., [Hoca İshak], “Mevâlîden bir zât tarafından matba’amıza vürûd 
eden varakadır”, Basîret, nr. 865, 19 Şubat 1288, Pazartesi; Hoca İshak, Basîret, 
nr. 870, 24 Şubat 1288, Cumartesi.

8 Ahmed Midhat, “Redd-i Mu’teriz”, İbret, nr. 112, 26 Şubat 1288, Pazartesi.
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Mülâhaza-i Dîniyye” ve “Mebde’ ve Me’âd” başlıklı yazılarıyla9 (1871-1872) 
cevap verir. Âyât-ı kerime ve ehâdis-i şerifeden alıntılarla ortaya koyduğu 
görüşleri tevil etmeye, İslâmiyet’e uygun olduklarını göstermeye çalışa-
rak kendisini savunur. Sonuç itibariyle bu metinlerde Ahmed Midhat’ın 
materyalist bir döneminden söz edecek nitelikte sistematik ve ideolojik 
bir tutumdan çok, bir magazin üslubu sezmek mümkündür. Nitekim 
Ahmed Midhat’ın İbret’teki ya da sürgün hatıralarını içeren Menfa’daki 
savunmaları da bu ifadeleri doğrular niteliktedir. Menfa’da yer alan, Da-
ğarcık’ın Mecmua-i Fünûn’u örnek aldığı, fakat halkın seviyesi çok düşük 
olduğu için bilimsel konuları eğlence tarzına koymak gerektiği şeklinde-
ki ifadeler,10 Dağarcık’ın genel projesi hakkında aydınlatıcı olabilir.

Ahmed Midhat’ın yazı hayatında Rodos sürgünüyle (1873-1876) başlayan 
ve Beşir Fuad’ın intiharıyla (1887) keskinleşen bir çatlak oluştuğunu ve 
kariyerinin ikiye bölündüğünü söyleyebiliriz. Dağarcık’taki makaleleriy-
le materyalizm ve ateizm cereyanının Osmanlı-İslâm kültür dünyasına 
sirayeti konusunda neredeyse lakayt bir tutum sergileyen, hatta Dağar-
cık’taki makaleleriyle cereyanın kültür dünyamıza taşınmasına öncülük 
ediyor görünen Ahmed Midhat’ın, 1876’da yayınladığı Menfâ’da iptidai 
bir endişeyi dile getirdiğini, 1883’te yayınladığı Müdâfaa ile birlikte soru-
na ciddiyetle eğilmeye başladığını, özellikle 1887’de Beşir Fuad’ın intiha-
rı üzerine sistematik bir mücadeleye giriştiğini görüyoruz. Orhan Okay, 
Ahmed Midhat incelemesinde, “ilk eseri Hâce-i Evvel’in çıkış tarihi olan 
1870’ten 1883’e kadar geçen on üç yılda, her konuda yazan muharririn 
Türkiye’de bir dinsizlik cereyanından ya habersiz veya ilgisiz olacağını 
kabul etmemiz gerekir. Kanaatimizce her iki ihtimal de eşit derecede 
vârid olmalıdır” der.11 Aslına bakılırsa bu durum Ahmed Midhat’ın Os-
manlı-İslâm dünyasında 1870’lerden itibaren hızla yaygınlaşan popüler 
materyalizm tartışmaları bakımından kritik bir eşikte yer aldığına işaret 
eder. Tartışmanın İstanbul ayağında materyalizm neşriyatının olduğu 
kadar, ona yönelik eleştirilerin de başlangıcında yer alır. Herhâlükârda 
kariyerinde bir kırılma yaşandığı aşikârdır. Nitekim sonraları yazı hayatı-
nın erken evresinde felsefeyle heveskâr flörtünü hatırlayarak, “Eğer bun-
larda [felâsife] karın doyuracak hikmet bulunsa idi ez-cümle bu abd-i 
âciz ıslâh-ı hâl etmeyip eski halde kalır idi. … onların mesâlik-i hikmeti 

9 Bkz., Ahmed Midhat, “Bir Mülâhaza-i Diniyye”, Dağarcık, cüz 4, s. 102-105; 
Ahmed Midhat, “Mebde’ ve Me’âd”, Dağarcık, cüz 8, s. 240-250.

10 Ahmed Midhat, Menfâ, Kırk Anbar Matbaası, İstanbul, 1293/1877, s. 62-63.
11 Bkz., Orhan Okay, Batı Medeniyeti Karşısında Ahmed Midhat Efendi, Dergâh 

Yayınları, İstanbul, 2008, 313. 
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kâmilen güdüktür. Neticelisi hikmet-i İslâmiyyedir” diyecektir.12

Yine Rodos sürgününün son demlerinde Rousseau’nun Contrat Social’i-
ni Mukavele-i İçtimâiyye başlığı ile tercüme girişimini yarım bırakmak 
zorunda kalması da Batı felsefesine heveskâr yöneliminin muhitinde 
ve resmi mercilerde uyandırdığı tepkiyi gösterir.13 Ahmed Midhat, 7-14 
Temmuz 1292 (19 Temmuz-5 Ağustos 1876) tarihleri arasında İttihad’da 
tefrika ettiği tercümeye hangi gerekçeyle başladığına “Mukaddime-i Mü-
tercim” bölümünde değinir: “Mukâvele-i İçtimâiyye serlevhalı işbu ese-
ri ise hukûk-ı siyâsiyyenin esâsı olup her nevi’ tanzimâtın ta’yîn-i üssü 
husûsunda erbâbına delâlet-i hayriyyede bulunduğundan ve şu günler 
ise devlet-i aliyye-i Osmâmiyye gerçekten ahrârâne bir yolda tanzîmât-ı 
cedîde esâsını vaz’ etmekle meşgûl olduğundan bu aralık eser-i mezkû-
run mütâla’ası herkes için fâ’ideden hâlî olmayacağı hulyâsıyla parça 
parça tercemesi ve İttihâd gazetesime tefrika olarak dercine şürû’ edildi.”14 
Tercümeye kaynaklık eden bu pratik maksat mütercimi doğrudan tercü-
menin ötesinde eseri bazı izahat ile açmaya, eleştirel yorumlarla genişle-
tip uyarlamaya sevkeder.15 Nitekim çok iyi niyetlerle başlayan bu tercü-
me girişimi, bizzat Ahmed Midhat’ın Üss-i İnkılâb’ta yer alan, Rodos’tan 
kardeşi Cevdet’e yazdığı mektupta belirttiği üzere eserin yol açabileceği 
sonuçlar gerekçesiyle akamete uğratılır: “…nihayetinde itiraza kudretim 
kifayet etmeyen bir taraftan hemen resmîye karîb bir sûretde olarak men 
olundum. Sebebi Fransa büyük inkılâbını meydana çıkarmış olan birin-
ci eser bu eser olduğu imiş. Eğer bu eser lisânımıza naklolunursa bizde 
dahi bir inkılâp vukûa gelmek ihtimalin haricinde değilmiş.” 

Ahmed Midhat’ın Müdâfaa’da açıkça hissedilen Osmanlı gençlerinin 
Avrupa felsefi cereyanlarına kapılarak dinsizliğe maruz kalmaları en-
dişesini ve bu endişenin beslediği eleştirisini Beşir Fuad’ın intiharı ha-
disesi (1887) şiddetlendirmiş görünür.  Nitekim Beşir Fuad’ın Voltaire16 
monografisi vesilesiyle kaleme aldığı Voltaire’de17 çok defa Beşir Fu-

12 Ahmed Midhat, Fazıl ve Feylosof Kızım Fatma Aliye’ye Mektuplar, s. 148 (20 
Teşrin-i Sani 1309/2 Aralık 1893).

13 Ahmed Midhat, Üss-i İnkılâb, Kısm-ı Sânî, Takvîm-i Vakâyi’ Matba’ası, İstanbul, 
1295, s. 299-301; Eserin güncel basımı için bkz., Ahmet Mithat Efendi, Üss-i İnkı-
lap, yay. haz. İdris Nebi Uysal, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2013, s. 452-453.

14 Ahmed Midhat, “Mukâvele-i İctimâiyye, Jean Jacques Rousseau’nun Contrat Soci-
al’inden Tercüme, Mukaddime-i Mütercim,” İttihâd, nr. 8, 8. Temmuz 1292.

15 Bkz., Özlem Nermutlu, Ahmet Mithat Efendi ve Jean Jacques Rousseau, Yeni 
Türk Edebiyatı Dergisi, sayı: 13, Nisan 2016, s. 107 vd.

16 Beşir Fuad, Voltaire, Osmanlı Kütübhânesi, Aded: 9, Kitabcı Arakel, A. M. Şirket-i Mü-
rettibiye Matbaası İstanbul, 1304, 139 s. Eserin güncel basımı için bkz., Ahmed Mid-
hat, Voltaire, yay. haz. Erdoğan Erbay, Ali Utku, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2013.

17 Ahmed Midhat, Musâhabât-ı Leyliyye, Sekizinci ve Dokuzuncu Musâhabe: Vol-
taire, Tercümân-ı Hakîkat Matbaası, İstanbul, 1304/1887.
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ad’ı tasdik yollu açıklamalarda bulunan, Voltaire’in felsefesini kısmen 
olumsuzlasa da [“bizde bir Voltaire’e ne dînce ne siyâsetçe lüzûm görü-
lemeyeceğine kâni’im” (s. 48)] nihayetinde İslâmiyet aleyhindeki eseri-
ni  tevil edecek derecede [“maksadı İslâmiyyet’i hedm değildir”(s. 38)] 
olumlayan [“şehrâh-ı ma’ârif-perestîde de Voltaireler’e... dikkat ediyor 
musun! Sîga-i cem’le söylüyorum! Voltaireler’e ne kadar lüzûmumuz ol-
duğu gözler önünde” (s. 49)], hatta Beşir Fuad’a “Osmanlılar’ın Voltaire’i 
olabilirsin” (s. 59) diyen Ahmed Midhat, Tercümân-ı Hakîkat’te tefrika 
edildikten sonra, Beşir Fuad’ın intiharıyla aynı günlerde kitap şeklinde 
yayınlanan Schopenhauer’ın Hikmet-i Cedîdesi’nde Schopenhauer için 
ironik ve tahkir edici bir üslup kullanırken, “beşeriyyetin de değil, ka-
inâtın bile hilkatinden ise ma’dûmiyyetini tercîh eyliyor, varsın kendisi 
ma’dûm olsun”18 diyecek kadar keskin bir eleştiriyi benimser. Eserin arka 
kapağında yer alan Ahmed Midhat imzalı, “İbret-âmîz Bir Misâl” başlıklı 
notun, Beşir Fuad’ın intiharından önce tefrika edilmiş olan eseri intihar 
olayıyla ve aynı yıl yayınlanmış olan Beşir Fuad eseri ile ilişkilendirmesi 
de kaydedilmesi gereken dikkat çekici bir ayrıntıdır: “Bîçâre Beşir Fu-
ad’ın âhiren azîz canına kıyması işte böyle Schopenhaurizm gibi şerâ’it-i 
beşeriyye-i dünyeviyye ile aslâ tatbik kabûl edemeyen hikmetler netî-
cesidir. Karîben Beşir Fuad serlevhası ile işbu hikmet-i muzırranın bir 
kat daha teşrîhâtı arz olunacaktır”.19 Orhan Okay, Ahmed Midhat’ın bu 
ifadelerini “kitabının sanki bu intihar olayı hakkında kaleme alınmış ol-
duğu intibaını verecek şekilde reklamını yap[mak]” olarak değerlendirse 
ve Beşir Fuad ve Schopenhauer arasında kurulabilecek bir ilgi “Ahmed 
Midhat Efendi’ye kitabını Beşir Fuad’ın intiharıyla ilgili gibi gösterme 
hakkını vermemeli”20 dese de Ahmed Midhat’ın, kendisine “efkâr-ı hike-
miyyesi materyalizm yani maddiyyâttan başka hiçbir şeyi tanımamak-
tan ibâret idiğini anlat[an]”21 Beşir Fuad’ın şahsında zeki ve mütefennin 
gençler üzerinde spekülatif Avrupa felsefesinin “evhâm ve hayâlât”ının 
tesirinin açık bir ifadesini görmüş olduğu gerçeğini unutmamak gerekir. 
Nitekim intiharından birkaç gün sonra Tercümân-ı Hakîkat’te tefrika et-
meye başladığı, arkasından kitaplaştırdığı Beşir Fuad’da “Materyalizmin 

18 Ahmed Midhat, Schopenhauer’ın Hikmet-i Cedîdesi, İstanbul, 1304/1887, s. 155; 
Eserin güncel basımı için bkz., Ahmed Midhat, Schopenhauer’ın Hikmet-i Cedî-
desi, yay. haz. Erdoğan Erbay, Ali Utku, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2013.

19 Schopenhauer’ın Hikmet-i Cedîdesi’nin arka kapağındaki bu ifadeler Ter-
cümân-ı Hakîkat’te Beşir Fuad’ın intihar haberi ile aynı gün yayınlanan kitabın 
tanıtım ilanında da yer almaktadır. Bkz., Tercümân-ı Hakîkat, 8 Şubat 1887, 
nr. 2598; ayrıca bkz., Orhan Okay, İlk Türk Pozitivist ve Natüralisti Beşir Fuad, 
Dergah Yayınları, İstanbul, 2008, s. 84.

20 Okay, İlk Türk Pozitivist ve Natüralisti Beşir Fuad, s. 84.
21 Ahmed Midhat, Beşir Fuad, Tercümân-ı Hakîkat Matbaası, İstanbul, 1304/1887,  s. 15. 
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Reddiyle İntihâr Hakkında Muhâkeme” başlıklı bir reddiye kaleme alma-
sı –bu bölümde “Schopenhauer’ın hikmet-i mâddiyyesini redde mahsûs 
olan eser”inden örnek getirir (BF 71)– hatta “Bu Fâci’adan Alınacak İbret” 
başlıklı son bölümde “Ya bu netîce-i müdhişe ve fâci’adan dolayı mes’ul 
kimdir?.... Hiç şübhe yok ki o hikmet-i bâtıla! Öyleyse materyalizm de-
nilen hikmet-i maddiyyeye, yine maddî bir burhân-ı ibtâl olmak üzere 
bu sû’-i âkıbetten başka bir şey aramak lâzım gelir mi?” (BF 152-153) ifa-
deleriyle Beşir Fuad’ın intiharını materyalizmi çürütecek maddî bir ka-
nıt olarak göstermesi bu değerlendirmeyi haklılaştırmaktadır. Yine “Be-
şir Fuad gibi Avrupa terakkiyât-ı ma’ârifine vukûf-ı kâmili bulunan bir 
zât, Müslümân ve Osmanlı olmayıp da Avrupalı bile bulunsa” felsefenin 
“evhâm ve hayâlât”ına kapılmaması gerekirken, “bu zâtın Osmanlılığı ve 
Müslümanlığı ile berâber şu yoldaki gafleti”nin “mahzâ hikmet-i İslâ-
miyye’ye bi’l-külliyye adem-i vukûfundan ve bazı kocakarı takdîrnâmesi 
ahkâmından olan şeyleri hikmet-i İslâmiyye’dendir zannında bulunma-
sından” (BF 137) kaynaklandığı düşüncesi, Schopenhauer’ın Hikmet-i Ce-
dîdesi’ndeki şu “kudret-i temyiz” talebinin Beşir Fuad örneği üzerinden 
haklılaştırılmasından başka bir şey değildir: 

Hele şu zamânlarda gençlerimizden birçoğu hikemiyyât-ı cedîdeye rağ-
bette karanlığa saldırırcasına bir savlet gösteriyorlar ki, kendilerinde 
matlûbumuz olan kudret-i temyîz hâsıl olup da bu hikmetlere rağbetinin 
dahi ondan sonra husûle gelmiş olduğuna emniyyet edebilsek mûcib-i 
memnûniyyet olabilir ise de tahsîl programları zâten ma’lûmumuz olup, 
husûsî mütâla’a için yaşlarının ne kadar müsâ’id olabileceği dahi mey-
dânda idiğinden o kudret-i temyîzin kendilerinde mevcûdiyeti bi’t-tabi’ 
meşkûk olur. Hâl böyle olunca “Filan hakîm şu mütâla’ada imiş” diye gen-
cimizin o mütâla’ayı bir akîde-i esâsiyye olmak üzere kabûl edivermesi ne 
büyük tehlike hükmünü alır? (SHC 19-20)

1893’te yayınlanan Ben Neyim? Hikmet-i Mâddiyyeye Müdâfa’a22 da Ah-
med Midhat’ın Osmanlı gençlerinin hikmet-i İslâmiyyeden kopmaları-
na yol açan Avrupa felsefi cereyanlarına, daha özelde materyalizme kar-
şı şiddetli reaksiyonun eserleri arasındadır. Eserin naif eleştirel yapısı, 
Ben Neyim? başlığından da çıkarılabileceği üzere, benlik ya da ruhun 
maddeden mücerret bir cevher, zaman içinde değişen maddeye nispet-
le değişmeyen, kendisiyle aynı kalan bir cevher olduğu, mekân içinde-
ki nesnelerle, özellikle de kendi bedeniyle belli bir ilişki içinde olduğu, 
bedeni yönlendirdiği, idare ettiği yönündeki klasik spritüalist argüman-
lara dayanır. Nitekim materyalizm için “[b]ir hikmet ki, dâ’iresi küçüle 
küçüle nihâyet “Nefsî” menzilesine iniyor” diyen Ahmed Midhat, “Nef-

22 Ahmed Midhat, Ben Neyim? Hikmet-i Mâddiyeye Müdâfa’a, Tercümân-ı Hakî-
kat Matbaası, İstanbul, 1308/1891.
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sini bilen Rabbini de bilir” hadisini hatırlatarak eseri yazma sebebini 
“ma’rifet-i nefs”e bağlar: “Bizce mâddiyyûnu kat’iyyen red için bile şu 
ma’rifet-i nefsden başka bir şey iktizâ etmez. Onların netîce-i hikmeti 
olan bu kelime, yine onların isbât-ı butlânı için bürhân-ı kat’î olabilir” 
(BN 11-13). Böylece eleştirel program “Hükemâ” namını gasp eden “bu 
eşirrâ-yı eşkiyâ”ya karşı benliğin, ruhun bir müdafaasına dönüşür: “eğer 
benim ‘ben’liğimde bir mevcûdiyyet-i vâridiyye farz edecek olsalar, şayet 
ben o benliğim ile bunların hikmetine muhâlif olurum havfiyle benim 
benliğimi bile inkâr etmişler. Bana ‘Sen yoksun’ diyorlar. Benim varlığım, 
hâlikımın da varlığına en büyük güvâh olacağını bilerek, beni yok eder-
lerse hâlikımın da yokluğunu evlâ bi’t-tarîk olarak bana i’tirâf ettirebile-
ceklerini tahayyülde bulunuyorlar” (BN 15).

Oldukça dikkat çekici bir nokta, Ahmed Midhat’ın eleştirisinin Büch-
ner’in 1863’te Gros-Claude tarafından yapılan Force et matière, études 
populaires d’histoire et de philosophie naturelles (Paris: Germer Baillière, 
1863) başlıklı Fransızca tercümesiyle Osmanlı aydınları arasında zaten 
popülerleşmiş olan Kraft und Stoff’unun (Kuvvet ve Madde) “Der Gedan-
ke” (“Tefekkür”) bahsinin Abdullah Cevdet tarafından Fizyolocya-i Te-
fekkür23 (1891) başlığıyla ilk kez Türkçeye tercüme edilmesiyle aynı tarihe 
rastlıyor olmasıdır. Eleştirisinde hiç söz etmiyor olsa da Ahmed Midhat 
eseri görmüş ya da okumuş olabilir mi? Büchner’in Kraft und Stoff’un 
“Tefekkür” bahsinde Karl Vogt’un Cabanis’ten mülhem “Karaciğer ile 
safra arasında, böbrek ile idrar arasında ne münasebet varsa, beyin ile 
tefekkür arasında da o münasebet vardır” önermesini “Karaciğersiz safra, 
böbreksiz idrar olamadığı gibi, beyinsiz de tefekkür olamaz” önerme-
siyle yumuşatarak ruhsal faaliyetin ya da bilincin sinirsel maddenin bir 
işlevi olduğunu öne süren biyomateryalist tezi savunduğu göz önüne alı-
nırsa, Ben Neyim?’de “onlara [materyalistlere] karşı evvel-be-evvel yal-
nız kendi varlığımı, hem de onların dahi redd edemeyecekleri fünûn-ı 

23 Ludwig Büchner, Fizyolocya-i Tefekkür (La Pensée): Me’hâzımın Esâsı Kraft und 
Stoff Unvânlı Kitâbın “Tefekkür” Bahsidir, terc. Abdullah Cevded, İstepan Mat-
baası, İstanbul, 1308, 72 s. Abdullah Cevdet daha sonra yeni tercümelerle Kraft 
und Stoff’un “Gehirn und Seele” (Dimâğ ve Rûh), “Der Gedanke” (“Tefekkür”), 
“Das Bewußtsein” (“Vicdân”) bölümlerini Fenn-i Rûh başlığıyla yayınlayacaktır. 
Bkz., Ludwig Büchner, Fenn-i Ruh, Kraft und Stoff Kitab-ı Meşhûrunun Üç Me-
bhâs-i Tammiyle Berâber Dîger Tefahhusât-ı Fenniyyeyi Hâvidir, terc. Abdullah 
Cevded, Kütübhâne-i İctihâd, Aded: 25, Matbaa-i İctihâd, İstanbul, 1911, 136 s. 
Kraft und Stoff’un tam tercümesi Abdullah Cevdet’in Fizyolocya-i Tefekkür’de-
ki ilk tercüme girişiminden on dokuz yıl sonra, 1911’de Baha Tevfik ve Ahmet 
Nebil Beyler tarafından gerçekleştirilecek ve Mâdde ve Kuvvet adıyla üç cilt ha-
linde yayınlanacaktır. Bkz., Louis Büchner, Mâdde ve Kuvvet, 3 cilt, terc. Baha 
Tevfik, Ahmed Nebil, Teceddüd-i İlmî ve Felsefî Kütübhanesi 4. Kitâb, Müşte-
rekü’l-menfaa Osmanlı Şirketi Matbaası, Dersaadet Kütübhânesi Sahibi Arsen, 
İstanbul, [1911], I. cilt 240 s., II. cilt 240-480 s., III. cilt 481-736 s.
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mevcûdeyle isbâta mecbûr oldum” (BN 37) diyerek maddeden mücer-
ret benliğin, ruhun varlığını müdafaa eden Ahmed Midhat’ın Abdullah 
Cevdet’in tercümesi dolayısıyla Büchnerci biyomateryalizme reaksiyon 
gösterdiği düşünülebilir. Nitekim kendine özgü polemik üslubuyla “On-
ların nazarında ben ne imişim biliyor musunuz? Gülmemenizi daha 
şimdiden ihtâr ile işte haber vereyim: Ben, deriden ma’mûl bir torba 
içine, ya’nî bir tulum derûnuna konulmuş bir mikdâr et, yağ, kemik, su 
filandan ibâret imişim! Bana diyorlar ki: İster isen bunları bir de analiz 
edelim. O zamân bunlar birtakım cevherlere münkalib olurlar. Azot, asit 
karbonik filan gibi. Yalnız sen değil, bütün nev’-i beşer böyledir. Darılma 
efendim! Bütün mükevvenât ve mahlûkât böyledir” (BN 15-16) derken 
okuruna sindirimden düşünceye bütün insan etkinliklerini cansız mad-
de etkileşimlerini yöneten aynı fiziksel, kimyasal ve biyolojik kanunlara 
göre açıklayan biyomateryalizmi tanıtmaktadır.

“Evet! Ben de okudum. Flammarionları da okudum, Figuierleri de! 
Darwinleri de okudum, Descartesları da! Schopenhauerları, Büchnerle-
ri bile okudum. İnkâr olunan benliğimi bulmak için dosta da sordum, 
düşmana da!” diyerek “benliği[n]i inkâr eden şerîr ile boğaz boğaza” 
bir “ma’rifet-i nefs” tartışmasına dönüştürdüğü eleştirisinin sonunda 
Ahmed Midhat, “artık ‘Rabbimiz’ demeye, Mâddiyyûna karşı dahi salâ-
hiyyet kazandık. Kendi vücûdumuzu, kendi varlığımızı isbât eyledik ya? 
‘Varlığım, Hâlikımın varlığına şâhittir!’” (BN 123) hükmüne varacak ve 
nihayet yetmiş seksen kilogramlık bir insan vücudu içindeki ruhu bula-
madıkları, sırf kendileri bulamadıkları için varlığını da inkâra kalkıştık-
ları halde, koca kâinatı kuşatan o âlem ruhuna akıl bile erdiremeyecek 
olan materyalistler için “Allah onların gözlerini açsın!” demekten başka 
bir söz bulamayacaktır (BN 124).

Ben Neyim? Hikmet-i Mâddiyyeye Müdâfa’a’dan birkaç yıl sonra tercüme 
ve şerh ettiği Nizâ-ı İlm ü Dîn’de24 Ahmed Midhat, bir yandan “Ezkiyâ-yı 
şübbân-ı İslâmiyyemize ihtâr ederiz ki, Avrupaca ulûm ve hikemiyyâta 
istinâden ale’l-ıtlâk dîn nâmına edilen ta’arruzlardan dîn-i İslâm masûn-
dur”25 cümlesinde ifadesini bulduğu üzere Batı’da bilim-din çatışma-
sının Hıristiyanlığın, özellikle Katolikliğin yol açmış olduğu tarihsel, 
kültürel bir olgu olduğunu belgeleyip Avrupa dillerini, modern bilim ve 
felsefeyi öğrenmeye çalışan gençleri İslâm’la çatışmaktan alıkoymak için 

24 Ahmed Midhat, Nizâ-ı İlm ü Dîn ve İslâm ve Ulûm (W. John Draper’in (1811-
1882) A History of the Conflict Between Religion and Science eserinin tercüme 
ve şerhi, 4 cilt, 1896-1900).

25 Ahmed Midhat, Nizâ-ı İlm ü Dîn, cilt: 1, s. 213.
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sahih din algısını yükseltmeye, diğer yandan bu algıyı tahrip ediyor gö-
rünen spekülatif felsefenin, özellikle de modern bilimlerin tartışmasız 
üstünlüğünden hareket eden vülger materyalizmin tesirlerini bertaraf 
etmeye soyunmuştur. Bu reaksiyoner ve eleştirel program neticesinde 
Ahmed Midhat’ın Gençlerden beklediği felsefi meseleleri “kendi zekâ-
vet ve fetânet-i ‘âlimâne vü hakîmâneleriyle ‘arîz ve ‘amîk tetebbu’ vü 
tedkîk”tir. Zira “her kimin olur ise olsun tesvîlâtına kapılıverecek olur-
lar ise tahkîken değil taklîden bir feylesof olmuş olurlar.”26 Nizâ-ı İlm ü 
Dîn’den alınan şu satırlar, Osmanlıcı/İslâmcı kimliğiyle Ahmed Mid-
hat’ın muhafazakâr seçiciliğin ilginç örneklerinden birini şekillendiren 
karakteristik tutumunun en açık ifadesidir:

(…) biz Müslümân erbâb-ı kalemi Avrupa ulûm-ı cedîdesinin her cihe-
tinden iktibâs ve istifâde etmeliyiz amma felsefiyyât ile iştigal edenlerin 
i’tikâdsızlık meşrebine muvâfık olan mü’ellefâtına karşı pek büyük bir 
ihtiyât hâlinde bulunmalıyız. O yoldaki âsâr Avrupa kâri’leri nezdinde 
makbûl olabilmekte ise de bizce dâ’imâ merdûd olacağına aslâ şübhe et-
memelidir. Bir kere avâm-ı nâssın tezelzül-i şânından olmayan metânet-i 
i’tikâdiyyesine karşı bu yoldaki âsâr bi’l-külliye te’sîrsiz kalır ve eğer bir 
gûne te’sîri melhûz ise o da erbâbının menfûriyyetinden ibâret görülür. 
Sâniyen hikmet-i İslâmiyyeye vâkıf olanlar nezdinde bu yoldaki eserler 
red ve ibtâli eshel umûr add olunacak şeylerden görülür. Öyle ya! Avru-
palıların kenisâ hakkında yazdıkları bu gibi şeyleri bizde ulemâ-yı dîne 
isnâdın hiçbir ihtimâli görülemez. Bu bir ihtâr-ı hâlisânedir ki, dîn ve 
devletlerine hüsn-i hidmet gayretiyle mütehassis bulunan gençlerimizin 
bunu hüsn-i kabûl edecekleri hakkındaki ümîdimiz ber-kemâldir.27

II. Meşrutiyet’ten sonra Vekiller Meclisinin özel bir kararı ile Dâ-
rülfünûn’da “umumi tarih”, “dinler tarihi”, “felsefe tarihi”, Medrese-
tü’l-Vâizîn’de “dinler tarihi”, Dârü’l-Muallimât’ta “tarih” ve “pedagoji” 
dersleri okutan Ahmed Midhat, verdiği dersler çerçevesinde Târîh-i 
Edyân, Târîh-i Umûmî, Târîh-i Hikmet, İlm-i İçtimâ’ başlığı altında, eği-
tim-öğretim amaçlı bir grup eser hazırlamıştır. Târîh-i Edyân metinleri, 
daha önce kaleme aldığı Hıristiyanlığa karşı İslâm’ın savunusu niteliğin-
deki Müdafaa, Fransa’da Budizm’e ilginin arttığı yönündeki bir gazete 
haberi vesilesiyle Budizm’i ve Batı’da yaygınlaşma sebeblerini inceledi-
ği Paris’te Otuz Bin Budî gibi eserleriyle birlikte din felsefesi ekseninde, 
Târîh-i Umûmî metinleri ise, on beş ciltlik Avrupa tarihini içeren Kâinât 
vb. diğer çalışmalarıyla birlikte tarih metodolojisi ve felsefesi ekseninde 
değerlendirilebilir. Nitekim Tarih-i Umûmî eserinde “Hikmet-i Tarihiy-
ye” (Tarih Felsefesi) başlıklı bir bölüm bulunmaktadır.

26 A.g.e., s. 213-214.
27 Ahmed Midhat, Nizâ-ı İlm ü Dîn ve İslâm ve Ulûm, cilt: 4, Tercümân-ı Hakîkat 

Matbaası, Dersaadet, 1318, s. 287-288
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Bu eserler arasında Dârülfünûn felsefe tarihi dersleri için hazırlanmış 
Târîh-i Hikmet başlıklı üç metnin Ahmed Midhat’ın felsefi kariyeri 
açısından özellikle önemli bir yeri vardır. 28 Bunlardan ilki olan Târîh-i 
Hikmet (1912-1913), Dârülfünûn Dersleri başlığı altında –sonradan kitap-
laştırılmak üzere- formalar halinde yayınlanmıştır. Burada Ahmed Mid-
hat serbest çeviri tekniğiyle Alfred Fouillée’nin (1838-1912) pek çok baskı 
yapmış ve Fransa’da felsefe eğitiminde klasik bir ders kitabı olarak oku-
tulmuş olan Histoire de la Philosophie’sini29 “me’hâz-ı esâsî”30 olarak kul-
lanmıştır.  İkinci kitap Târîh-i Hikmet’in Zübdesi: Sûalli ve Cevâblı Târîh-i 
Hikmet’in basım tarihi ve yerini belirtir kapak sayfası bulunmamaktadır. 
Fakat içeriğine bakıldığında, bölüm başlıklarıyla soru ve cevaplar, ese-
rin Târîh-i Hikmet kitabının eki olduğunu ve büyük ihtimalle aynı ta-
rihlerde yayımlandığını ortaya koymaktadır. Eser, Darülfünûnda verilen 
derslerin pekiştirilmesinde yardımcı kitap niteliğindedir. Yine soruların 
öğrencilere sınavlarda sorularak ölçme ve değerlendirmede kullanıldığı 
da düşünülebilir. Üçüncü kitap olan Târîh-i Hikmet (1914), yine aynı baş-
lığı taşımakla beraber, ilk kitapta yer alan konuları farklı biçimde -daha 
sistematik- işlemektedir. Târîh-i Hikmet başlığı altında hazırlanan bu 
metinlerin, daha önce kaleme aldığı felsefe içerikli metinlerden biraz 
farklı bir konumda ele alınmaları gerekir. Zira bu metinlerde, oldukça 
farklı ve daha nitelikli bir sunum karşımıza çıkar. Önceki felsefî me-
tinleri, Ahmed Midhat’ın gazeteci kimliğinin getirdiği vulger söylemin 
içinde düşünmek gerekir. Bu eserlerin çoğunun, Tercümân-ı Hakîkat’in 
sütunlarında tefrika edildikten sonra kitaplaştırılmaları da bu durumun 
bir göstergesidir. Târîh-i Hikmet başlıklı eserlerde karşımızda duran “ga-
zeteci”, “fıkra muharriri” ve “polemikçi” değil, Dârülfünûn kürsüsünde 
ders veren “akademik” kimlikli bir Ahmed Midhat’tır. Eserler, ülkemizde 
felsefenin kurumsallaşma süreci açısından “felsefe eğitimi” eksenli ilk 
metin, kaleme alınmış ilk modern felsefe tarihi olma özelliğiyle de, li-
teratürümüzün önemli tarihi belgeleri niteliğindedirler. Her ne kadar 
Ahmed Midhat sunumunda, önceki metinlerinde çok sık başvurduğu 
klasik serbest çeviri tekniğini kullanıyor görünse de, sonuçta objektif di-
yebileceğimiz tarzda bir telif çalışma ortaya koymuştur. Planlama ve yer 

28 Ahmed Midhat, “Târîh-i Hikmet”, Dârülfünun Dersleri, Sırât-ı Müstakîm Matba’ası, 
İstanbul, 1328-1329/1912-1913, 96 s. (nâtamam); Ahmed Midhat, Târîh-i Hikmet’in 
Zübdesi: Suâlli ve Cevâblı Târîh-i Hikmet, b.y., t.y., 85 s.; Ahmed Midhat, Târîh-i Hik-
met, Hukuk Matbaası, İstanbul, 1330/1914, 176 s. (nâtamam). Metinlerin güncel 
basımı için bkz., Ahmed Midhat, Dârü’l-Fünûn Dersleri: Târîh-i Hikmet, yay. haz. Ali 
Utku, Sebahattin Çevikbaş, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, Eylül 2016.

29 Alfred Fouillée, Histoire de la Philosophie, Librairie Ch. Delagrave, Paris, 1875.
30 Ahmed Midhat, “Târîh-i Hikmet”, s. 2.
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yer ilerideki bölümlere yapılan atıflar, Ahmed Midhat’ın, felsefe tarihini, 
modern felsefeyi de kuşatarak on dokuzuncu yüzyıl düşüncesine kadar 
ulaştırmayı tasarladığını gösterse de, ölümü bu tasarının gerçekleştiril-
mesine engel olmuş, kitaplar, bir ilkçağ felsefesi tarihi olarak kalmıştır.

Sonuç olarak, Ahmed Midhat yazı hayatının erken evresinde bir bocala-
ma geçirmekle birlikte, zamanla oturttuğu Osmanlıcı/İslâmcı kimliğiyle 
karakteristik tavrını oluşturmuştur. Bu tavır, muhafazakâr seçiciliğin ve 
sentezciliğin erken ve ilginç örneklerinden birini şekillendirir ve felsefe 
konusunda da belirleyicidir. Nitekim Batı’dan aldığı roman türüne ör-
nekler vermeye çalışırken, geleneksel halk hikâyelerine yaslanan, kendi-
sinin ve okurunun kültürel tahayyülünü kullanan Ahmed Midhat, felsefi 
metinlerinde de temellerini Osmanlı/İslâm tecrübesinden kaynaklanan 
yerel ve “apolojetik” bir söylem düzleminde bulur. Bu anlamda Batı’daki 
düşünsel gelişimlerin aktarılması zorunluluğuna inanmak ve bu inanca 
uygun hareket etmekle birlikte, İslâm ahlâk ve doktrinine gittikçe artan 
bir bağlılık göstermiş, bu çerçevede bir alımlama stratejisi izlemiştir.
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ÖZET
İlk eseri Hâce-i Evvel’in yayın tarihi olan 1870’ten vefat tarihi 
1912’ye kadar yayınladığı dinî, siyasi, iktisadi, tarihi, edebi, felsefi 
vb. telif ve tercüme metinlerle birçok farklı alana el atmış üretken 
bir yazar olan Ahmed Midhat felsefede de Hâce-i Evvelimizdir. 
Nitekim Hilmi Ziya Ülken Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi’nde  
“Türk fikir hayatında ilk defa Ahmed Midhat’la Batı’nın felsefe 
problemleri üzerinde düşünülmeye başlanır” der ve yine vefat 
tarihi olan 1912’ye kadar “felsefeye dair en çok yayın yapan zat ol-
duğu”nu da vurgular. Tebliğimizde, yazı hayatı boyunca on doku-
zuncu yüzyıl İslâm-Osmanlı kültür dünyasında Batı felsefesinin 
alımlanması ve içkinleştirilmesi sorunu açısından problematik 
zengin örnekler sunan Ahmed Midhat’ın eserlerini temsil ettiği 
kurucu işlev ve ideolojik misyon açısından sorunlaştıracağız. 

Anahtar Kelimeler: Ahmed Midhat, Osmanlı Modernleşmesi, 
Dârülfünûn, Felsefe, Materyalizm.
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ABSTRACT

AHMED MİDHAT EFENDİ IN RELATION TO WESTERN 
PHILOSOPHY
Ahmed Midhat, who was a very prolific writer handling many 
different fields with original and translated texts on religion, po-
litics, economics, history, literature, philosophy and so on from 
the publication date of Hâce-i Evvel (The First Teacher)  in1870 to 
the date of his death in 1912, was also our First Teacher in philo-
sophy. Therefore, Hilmi Ziya Ülken in Türkiye’de Çağdaş Düşünce 
Tarihi (History of Contemporary Thought in Turkey) says, “For 
the first time in the Turkish intellectual life, the West’s philosop-
hical problems started to be considered with Ahmed Midhat”, 
and emphasizes that “he was the person who most published on 
philosophy” until 1912, his death year. In the study, we will exa-
mine the works of Ahmet Midhat in respect to the constitutional 
function and ideological mission represented by Ahmet Midhat 
who presented problematic and rich examples on the problem of 
the reception and internalisation of Western philosophy in the 
nineteenth century Islamic-Ottoman culture World throughout 
his career.

Key Words: Ahmed Midhat, Ottoman Modernisation, Dârül-
fünûn, Philosophy, Materialism.
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XIX. yy. Osmanlı Düşüncesinde Din-Bilim İlişkisi:  
Sırrı-i Girîdî’nin Rü’yetullah Risalesinde Optik1

Osman Demir
Doç. Dr. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Giriş

İlk dönemden  itibaren Allah’ın müminler tarafından ahirette görülme-
si meselesi (rü’yetullah) kelâm eserlerinin bir bölümü haline geldi ve 
ileride tartışma alanlarının incelmesine bağlı olarak da bu hususa dair 
müstakil risaleler kaleme alınmaya başlandı. Bu konuya ayrılan eserler, 
uhrevî bir hususu genelde naklî deliller istikametinde tartışır görünse-
ler de tarihî süreçte pek çok aklî ve bilimsel veriyi iddiasına basamak 
yapmak amacıyla kullandılar. Bu doğrultuda alimler rü’yetullah literatü-
ründe aklî ve mantıkî argümanları takviye edecek biçimde optik ilminin 
verilerinden de bir ölçüde istifade ettiler. Özellikle Mu‘tezile’yi red için 
rü’yetin delilleri kısmında görülenin neliği ile görme engelleri başlığı, 
dönemin optik ilminin sunduğu imkânlar çerçevesinde tartışıldı. İlk dö-
nemde sınırlı olan bu istifade, Fahreddin er-Râzî (ö. 606/1210) sonrasın-
da kelâma dair eserlerin dilinin ve hacminin değişimine paralel olarak 
büyük oranda genişledi. Bu sebeple hem kelâm kitaplarının rü’yetullah 
bölümü hem de konuyu inceleyen müstakil risaleler aynı zamanda gör-
me olgusunun teorik seviyede tartışıldığı, dönemin bilim anlayışını da 
yansıtan ve nakleden eserler olarak okunabilir. Dolayısıyla İslam bilim 
tarihi araştırmalarında kelâm eserlerinde yer alan bu türden malumatı 
da dikkate almak gerekir.

Sırrı-i Girîdî’nin rü’yetullah risalesinde optik bilgileri incelemeyi vaat 
eden bu yazı başlıca üç bölümden meydana gelmektedir. Giriş bâbın-
da kelâm geleneğinde rü’yetullah, temsil kabiliyeti olan eserler ve kişiler 

1 Bu bildiriyi 2018-2019 yılları arasında Almanya’da Bonn Üniversitesi Alexander von 
Humboldt Kolleg for Islamicate Intellectual History’de araştırmacı olduğum bir 
dönemde hazırladım. Bu vesileyle verdiği her türlü destek için ilgili kuruma ve bura-
nın değerli yöneticisi Judith Pfeiffer’a minnet hislerimi ifade etmeyi bir borç bilirim.
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üzerinden kısaca aktarıldıktan sonra ikinci bölümde Sırrı-i Girîdî’nin (ö. 
1303/1895) mezkûr risalesi detaylıca tanıtılacaktır. Son bölümde ise risale 
optik ilmine dair ihtiva ettiği veriler açısından değerlendirilecek ve neti-
cede müellifin eserde tevârüs ettiği ve benimser göründüğü teoriye dair 
bazı ipuçları ve kanaatler ortaya konacaktır.

A. Rü’yetullah Geleneği ve Optik

İslâm inancını aklî ve naklî delillerle savunmayı ve temellendirmeyi gaye 
edinen kelâm ilmi, temel meselesi olan tevhidi, çeşitli hârici ve dâhilî 
tehditlere karşı savunmak için çeşitli yöntemler belirledi. Bu doğrultuda 
şâhitten gâibe istidlâlin bir parçası olarak tüm tabiî varlık alanı ve hadi-
seler marifetullaha ulaşmanın bir öncülü haline getirildi. Zamanla teo-
lojik hedeflerle uyumlu bir fizik teorisi ve buna bağlı bir evren tasavvuru 
oluşturuldu. Bu sebeple erken dönemden itibaren çeşitli vesilelerle elde 
edilen tabiî ilimlere dair çeşitli konular kelâmda incelendi ve bu dakîk 
hususlar kelâmın vesailini meydana getirdi. Görme olgusu da özellikle 
mütekâmil kelâm eserlerinin keyfiyetler kısmında ve rü’yetullah başlığı-
nı taşıyan bölümlerinde detaylıca ele alındı.

İlk dönem kelâmının temel kaynaklarından olan Makâlât’ül-İslâmiyyîn’de, 
dış dünyada görülenin ne olduğuna dair bir başlığın bulunması erken bir 
dönemde eski dünyanın görme teorileri ile karşılaşıldığına işaret etmek-
tedir. Buna göre Ebu’l-Huzeyl (ö. 235/849-50 [?]) ve Ebû Ali el-Cübbâî 
(ö. 303/916) görülenin cevherler, Nazzâm (ö. 231/845) renkler, Abbâd b. 
Süleymân (ö. 250/864) cisimler ve bir yönde olan varlıklar, Ebu’l-Hüseyn 
es-Sâlihî renk gibi arazlar, Muammer b. Abbâd es-Sülemî (ö. 215/830) 
ise cismin arazları olduğunu söyledi.2 Eş‘arî (ö. 324/935-36) bu dönemde 
görmenin nasıl gerçekleştiğine dair teorilere de yer verdi. Nazzâm gör-
menin, görülen nesnenin görene sıçraması ve ona girmesiyle (tedâhul) 
olacağını söylerken, görmeyi ziyâ ve renk gibi şartlara bağlayanlar kişiler 
de oldu. Görmenin kalpte idrak edileni bilmekten ibaret olduğu da dile 
getirildi. Buna göre görme gözbebeğinde değil, nesneye baktığında görü-
lenin hayalinin gözde veya kalpte bulunmasıyla gerçekleşir. Bu dönemde 
idrak ve bilgi farkına dikkate çekerek, idrakin gözbebeğinin bir kısmında 
bilginin ise kalpte oluştuğunu söyleyenler de vardır.3

2 Eş‘arî, Makâlâtü’l-İslâmiyyîn ve’htilâfi’l-musallîn, tsh. Hellmut Ritter (Wies-
baden: Franz Steiner Verlag, 1963), s. 275. Detaylı bilgi için bk. Nesefî, Ebu’l-
Muîn, Tebsıratü’l-edille fî usûlü’d-dîn, thk. Hüseyin Atay, Ankara: Diyanet İşleri 
Başkanlığı Yayınları, 1993, I, 526-527.

3 Eş‘arî, Makâlât, s. 288-289. Bu dönemde aynada görülenin sureti de tartışıl-
mış ve bu görüşler sonraki dönemlere de yansımıştır. Eş‘arî, Makâlât, s. 315.
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Mâturîdî (ö. 333/944) ise rü’yetullahı nisbeten naklî deliller çerçevesinde 
inceledi. Ona göre Yüce Allah özel bir idrak türü ile görülebilir, ihata 
edilememesi buna engel olmaz. Ka’bî’nin (ö. 319/931) görmede zorunlu 
gördüğü şartlar olmadan da ahirette rü’yet söz konusu olabilir.4 Mâturî-
dî’nin yöntemi sonraları Fahreddin er-Râzî (ö. 606/1210) ve Seyyid Şerif 
Cürcânî (ö. 816/1413) tarafından takdir edilse de bu alimler aklî deliller 
kısmını tafsilatlı incelemeyi sürdürmüşlerdir.5

Cüveynî’ye (ö. 478/1085) göre ise görmede, gören ve görülenin özel bir 
bünyeye ve belli şartlara sahip olması gerekmez. Zira böyle bir bünyesi 
olmayan Allah, müdrik diye isimlenebilir. Görmenin, ışık hüzmesinin 
nesneye ulaşması ile oluştuğu, ortamda çeşitli engeller olduğunda ise 
bunun gerçekleşmediğini iddia eden Mu‘tezilî iddia ise yanlıştır. Görme, 
belli şartlar doğrultusunda gerçekleşse de bunlar zorunlu ve mutlak de-
ğildir. Nitekim Allah ışık hüzmelerinin yayılmasını dilemezse hiç kimse 
göremez. Ayrıca ışık hüzmesi cisme temas ettiğinde görmenin gerçek-
leştiğini söylemek arazların görülmesini izah etmez. Zira gözden çıkan 
ışınlar arazlara temas etmediği halde de renk görülebilir. Ayrıca bu kabul 
edilirse, araz olan renk ve tatların da görüldüğü kabul edilmelidir.6 Bu 
itirazlarda Cüveynî’nin göz-ışın (şuâ) teorisini benimseyen düşünürleri 
muhatap aldığı anlaşılmaktadır.

Gazzâlî de  (ö. 450/505) Allah’ın zâtı hakkında bilgiler verirken rü’yet ko-
nusunu geleneğin bakış açısı ve kavramları doğrultusunda ele almıştır. 
Ona göre zâtı gereği görülen Allah’ın rü’yetini inkâr edenler, görme ile 
cisimlere ve renklere bakıldığında idrak edilen halin kastedildiğini sanır-
lar. Oysa ki görme, renk, cisim, miktar ve görülme türünden şeylerle ilgili 
olarak gözde oluşan bir anlamdır. Göz, görmenin aleti ve mahalli olup şar-
tı değildir. Gözle ilgili hususlar ile görülenin siyahlık, beyazlık, cevherlik, 
arazlık vb. özellikleri de görmenin şartı değildir. Görmede asıl şart, onun 
herhangi bir varlık ya da zâtla ilintili olmasıdır. Bir idrâk türü olan görme, 
ayrıca bir yetkinlik ve hayal edilene nisbetle gözdeki açıklığın (keşf) art-

4 Mâturîdî, Ebû Mansur, Kitâbü’t-Tevhîd, trc. Bekir Topaloğlu, İstanbul: İSAM 
Yayınları, 2013, s. 145-150. Ebü’l-Muîn, Mâturîdî ve mezhebin rü’yet görüşünü 
ve mevcut optik bilgileri ilave açıklamalarla geliştirdi. Burada verilen malu-
mat problemin tarihsel gelişimi ile buna katkıda bulunan kişilere vakıf olmak 
için de mühimdir. Bkz. Nesefî, Tebsıratü’l-edille I, 508-567.

5 “Öyleyse en uygunu şu sözdür: Bu meselede aklî delile güvenmek neredeyse 
imkânsızdır (müteazzir). O halde biz şeyh Ebû Mansur el-Mâturîdî’nin açık naklî 
delillere tutunma tercihini benimseyelim.” Cürcânî, Şerhü’l-Mevâkıf, trc. Ömer 
Türker, İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2015, III, 214.

6 Cüveynî, İmâmü’l-Haremeyn Ebu’l-Meâlî, Kitâbü’l-İrşâd ilâ kavâiti’l-edilleti fi 
usûli’l-itikâd, thk. Muhammed Yûsuf Mûsâ, Kahire: Mektebetü’l-Hancî, 1950, 
s. 144-153.
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masıdır. Bedenle meşguliyet ve sıfatların bulanıklığı gibi sebepler insanı 
Allah’ın zâtını ve sıfatlarını bilmekten mahrum bıraktığı gibi, göz kapağı, 
bir örtü ya da gözde mevcut bir siyahlık da âdete bağlı olarak hayal edilen 
varlıkları görmeyi engelleyebilir. Fakat ötede şartlar değişip beden kirler-
den arındığında ve görme yetkinleştiğinde Allah’ın zâtı bilinebilir.7

Mu‘tezile’nin klasik çağının önemli ismi Kâdî Abdülcebbâr (ö. 415/1025) 
da el-Muğnî adlı eserinin bir cildini Allah’ın ahirette görülmesi (rü’ye-
tü’l-Bârî) konusuna ayırmış ve burada benimsediği şuâ teorisini tafsilat-
lıca ortaya koymuştur. Ona göre görme gözden çıkan ışının, pürüzsüz 
(sakîl) bir cisim, ayna ya da durgun bir suda yansımasıyla gerçekleşir. 
Burada cisim, ayna ve su, kişinin yüzünü görmesi için bir alettir. Görme 
olayına sadece aynadan ya da gözden çıkan ışın sebep olmaz; âdet gereği 
bazı şartların bir araya gelmesi gerekir. Mesela insanın yüzünü küçük bir 
aynada küçük, büyük bir aynada ise büyük görmesi, bunun gibi kılıcın 
geniş tarafına baktığında yüzünü geniş, uzun tarafa baktığında ise uzun 
görmesi bunu ispatlar. Kâdî’ye göre görmenin ilk şartı bu işin aleti olan 
gözdür. Gözün görmesi için belli özelliklere sahip olması gerekir. Bunun 
dışında bakan kişinin gözbebeğinden (nokta) ayrılan ışın, düz bir çizgi 
boyunca ilerlemelidir (şuâ açısı). Böylece gören ve görülen arasında bir 
engel yoksa ve göz de kapalı değilse ışın belli bir miktara ulaşarak görü-
lenin tabanına (kâide) ulaşır. Gözden çıkan ışın gece ve gündüze göre 
değişmediğinden, gündüz görülen şeylerin gece görülmemesi, görme 
ortamının (hâl) değişimine bağlıdır. Bu da görmede asıl şartın gözden 
ayrılan ışın olduğunu ispatlar. Kâdî Abdülcebbâr, görme için gözün sıh-
hati ve ışın dışında ortama dair gören ve görülen arasında ayrılık olması 
ve nesnenin görenin hizasında bulunması gibi bazı özellikleri de sıralar.8

Fahreddin er-Râzî’nin bilgi konusuna dair incelemeleri mevcut görme te-
orilerini de gözden geçirmesini sağladı. O, konuyu rü’yetullah bahsinde 
değil arazlar/görülen keyfiyetler bölümünde ele aldı.9 Ona göre görme 

7 Gazzâlî, el-İktisâd fi’l-i‘tikâd/İtikadda Orta Yol, trc. Osman Demir, İstanbul: 
Klasik, 2012, s. 68-71. Gazzâlî Mişkât’ta ortaya koyduğu nur metafiziği etra-
fında göz-ışın teorisini öne çıkarmıştır. Bk. Gazzâlî, Mişkâtü’l-envâr, neşir ve 
tercüme Mahmut Kaya. İstanbul: Klasik 2016, s. 34-48.

8 Kâdî Abdülcebbâr, el-Muğnî fî Ebvâbi’t-Tevhîdi ve’l-Adl (Rü’yetü’l-Bârî)  thk. 
Muhammed Mustafa Hilmî-Ebü’l-Vefâ al-Ğaymî, mürâcaa: İbrâhim Medkûr, 
Kâhire: Ed-Dârü’l-Mısriyye, 1963, IV, 59-67. 

9 Nitekim Râzî, rüyetullaha yer verdiği eserlerde aklî ve naklî deliller üzerinden konuyu 
özet biçimde aktarmıştır. Bk. Fahreddin er-Râzî, el-Mesâilü’l-hamsûn fî usûlü’d-dîn, 
thk. Hicazi es-Sekkâ, Beyrut: Dârü’l-Cîl, 1990/1410, s. 56; a.mlf. Münâzarâtu Fahred-
din er-Râzî fî bilâdi Mâverâünnehr, thk. Fethullah Huleyf, Beyrut: Dârü’l-Meşrık, tsz. 
s. 16-17;  a.mlf. Muhassalu efkâri’l-mütekaddimîn ve’l-müteahhirîn mine’l-ulemâ-i 
ve’l-hükemâi ve’l-mütekellimîn (Nasîruddîn et-Tûsî’nin Telhîs’i ile birlikte) mür. ve 
tak. Taha Abdurraûf Sa‘d, Kahire: Mektebetü’l-Külliyâti’l-Ezheriyye, tsz. s. 189.
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izâfi bir durum olan özel bir şuurdur. Duyu organı sağlam, şartlar oluş-
muş ve engeller ortadan kalkmış ise gözden hiç bir şey çıkmadan veya 
görülenin sureti gözde kalmadan (intıbâ) ya da temessül şeklinde bir su-
ret nakşolmadan bu izafet meydana gelir. Görme, görülen nesnenin su-
reti görme duyusunda ya da onun mahallinde yerleşmeksizin gerçekleşir. 
Görme nesnenin gözde yeretmesi ya da gözün nesneyi etkilemesinden 
(teessür) farklı bir açıklık ve tecellidir. Râzî böylece İbn Sînâ (ö. 428/1037) 
tarafından savunulan intramisyonist teoriyi yani görmenin zihnin dışın-
da bulunan şeylerin suretlerinin, idrak edenin zihninde görme yoluyla 
temsillerinin oluşması şeklinde meydana gelmesini kabul eden teoriyi 
reddeder.10 Bu sebeple Râzî’nin İbnü’l-Heysem’in (ö. 432/1040 [?]) icat 
ettiği yeni nesne ışın teorisini benimsediği dile getirilmiştir.11

Râzî’nin getirdiği bu değişimin kelâm kitaplarının görülenler ya da 
rü’yetullah bölümlerinde nasıl bir dönüşüm oluşturduğunu anlamak 
için şüphesiz sonraki dönem metinlerini özellikle de Mevâkıf ve şerhin-
de ortaya konan teoriyi dikkate almak gerekir.12 Zirâ Îcî (ö. 756/1355) ile 
birlikte bu metinler belli bir tertip, Cürcânî’nin şerhi ile de ortak bir me-
sele kazandı ve Girîdî de olduğu gibi sonraki eserler bu hususta bu muh-
tevayı izlemeye başladı.13 En çarpıcı örnek Hatibzâde’nin (ö. 901/1496) 
rü’yetullah konusunu ayrıntılı biçimde ele aldığı risâlesidir. Eserin rüyet 
kısmını Îcî gibi üç bölüme (makâm) ayıran Hatibzâde bunları Allah’ı 
görmenin imkânı, bunun vukûu ve inkârcıların şüpheleri diye sıralar. 
Ona göre de görme filozofların iddia ettiği gibi gözkapağının ya da gözün 
etkisiyle gerçekleşmeyen bir açılmadır (inkişâf). Bunun için tesir, yön ya 
da mukabele gibi şartlara gerek yoktur; varolan her şey görülebilir.14 Fi-

10 Fahreddin er-Râzî, el-Mebâhisü’l-Meşrikıyye fi ‘Ilmi’l-İlâhiyyât ve’t-Tabî‘iyyât, 
Haydarabad: Meclis-i Dâiretü’l-Meârif, 1343, II, 281.

11 Bk. Bilal İbrahim, Freeing Philosophy from Metaphysics: Fakhr al-Dīn al-Rāzī’s 
Philosophical Approach to the Study of Natural Phenomena (doctoral disser-
tation) Mcgill University, s. 305-306. Konunun Râzî’nin bilgi teorisiyle ilişkisi 
için ise bk. Kübra Şenel, Fahreddin er-Râzî’nin Düşüncesinde Platoncu Ögeler, 
(yüksek lisans tezi) İstanbul 2015, s. 54-123. İbnü’l-Heysem’in optik teorisi için 
bk. A.İ. Sabra, Optics, Astronomy and Logic: Studies in Arabic Science and Phi-
losophy, Great Birtain: Variorum 1994; A. İ. Sabra, “Ibn al-Haytham’s Revolu-
tionary Project in Optics: The Achievement and the Obstacle” The Enterprise 
of Science in Islam: New Perspectives. Eds. Jan P. Hogendijk and Abdelhamid I. 
Sabra, Massachusetts: MIT Press, 2003, s. 85-118.

12 Bk. Âmidî, Seyfüddin, Ebkâru’l-efkâr, thk. Ahmed Muhammed Mehdi, Kahire: 
Dâru’l-Kütüb, 2004, I, 491-516. Teftâzânî, Sa‘düddîn, Şerhü’l-Akâid, thk. Ahmed 
Hicâzî es-Sekkâ, Kahire: Mektebetü’l-Külliyâti’l-Ezheriyye 1988/1408, s. 51-54. 
Kâdî Beydâvî, Tavâli‘u’l-envâr/Kelâm Metafiziği, trc. İlyas Çelebi-Mahmut Çınar, 
İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2014, s. 201-205.

13 Cürcânî, Şerhü’l-Mevâkıf, III, 186-232.
14 Hatibzâde, Risâle fî Kelâmillâhi Teâlâ ve Rüyetihî, Süleymaniye Ktp. Esad Efen-

di, nr. 3667, vr. 50b-51b. Risâlenin Türkiye Kütüphanelerinde farklı nüshaları 
da bulunmaktadır. Bu risale Osman Demir ve Mustafa Bilal Öztürk tarafından 
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lozofların görülenin cismin renk ve ışıktan oluşan arazları olduğu görü-
şüne de karşı çıkan Hatibzâde, görülenin; derinlik ve uzunluktan olu-
şan, uzamlı, yönlü, mekanlı ve renkli olan ve atomlardan oluşan cisim 
olduğunu söyler.15 O, Girîdî’nin de yaptığı gibi Mevâkıf’ta yer alan sekiz 
görme engelini sıralar ve bunların görmede mutlak şart olamayacağını 
ifade eder. Hatibzâde atomcu görüşü benimsediği için uzaktaki cisimleri 
görmenin intıbâ teorisi ekseninde izah edilmesini de reddeder. Bu teo-
riye göre uzaktaki cisimlerin küçüklük ve büyüklükte farklı algılanması 
gözden çıkan ve görülenin iki tarafına ulaşarak onu kuşatan iki açının 
görene uzak ve yakın olmasına göre değişmektedir. Bu durumda görenin 
görülene uzaklığı arttığında bu açı daraldığı için göze yansıyan görüntü 
küçülürken uzaklık azaldığında açı genişler ve görüntü büyür. Uzaklık 
açının yok olduğu bir noktaya vardığında ise görüntü tamamen kaybo-
lur. Ona göre ise bu durumun sebebi, görülen cismin ortadaki parçaları 
yanlardaki parçalardan görene yakın olduğu için cismin sadece bazı par-
çalarının görülmesidir. Böylece orta parçalar bir kat fazla, yan cüzler ise 
olduğu gibi görülebilir. 16

Sonraki dönemde yazılan rü’yete dair eserlerde de benzer yaklaşım sür-
dürüldü. Yüce Allah’ın görülmesi aklî ve naklî deliller doğrultusunda op-
tik verilerden de istifade ile incelendi. Ancak Hâfız Salih b. Süleyman’a 
(v.?) ait bir risale gibi, farklı bölümleme ve bilgileri ihtiva eden eserler de 
kaleme alındı.17 Risaleyi bir mukaddime, beş maksat ve bir hatimeden 
oluşacak biçimde toplam yedi bölüme (ebhâs) ayıran yazar her maksadı 
iki ya da üç bahse ayırmıştır. İlgili ayetlerin vecihlerine, i‘râbına, belâğa-
tına ve tefsirine de yer veren bu risalede, Ehl-i sünnete dair eserlerde yer 
verilen aklî ve naklî bilgiler özet olarak yer almaktadır. İkinci maksadın 
üçüncü bahsinde ise görmenin nasıl gerçekleştiği, gözün anatomik izahı 
ve görmenin sekiz şartından bahsedilir. Müellife göre filozofların gör-
meye dair meşhur üç teorisi vardır. Matematikçilerde görme, başı gözün 
merkezinde kaidesi ise görülenin yüzeyinde olacak biçimde iki gözden 
konik bir yapıda ışınların çıkmasıyla gerçekleşir. Tabiatçılara ve muhak-

tahkik ve çeviri suretinde yayına hazırlanmaktadır. Bu risaleyle ilgili bir tebliğ 
için bk. Osman Demir, Treatise on Ru’yat Allah in the Context of History of Isla-
mic Sciences: Optics in the Treatise of Khatibzada Muhyi al-din, BRAIS, London, 
11-12 April, United Kingdom.

15 Hatibzâde, a.g.e. vr. 70a-71b.
16 Hatibzâde, a.g.e. vr. 83b. Ona göre esasında duyunun sağlıklı, görmenin de 

mümkün olması dünyada görme için yeterlidir ve bu şartlar bir araya gelse de 
görme zorunlu olmayabilir. Nitekim uzaktaki bir cismin olduğundan küçük 
görünmesi bunu ispatlar. Hatibzâde, a.g.e., 84b-85b

17 Hatibzâde, 86a-86b.
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kik filozoflara göre ise yerleşme (intıba) ile oluşmaktadır. Filozoflardan 
bir gruba göre ise görme, yansıma ya da gözden çıkan bir ışın ile değil de 
göz ve görülen arasındaki şeffaf havanın gözdeki ışının keyfiyetini alma-
sıyla oluşur.18

B. Giritli Sırrı Paşa ve Rü’yetullah’a Dair Eseri

XIX. yy. da yaşayan önemli bir devlet adamı, edibi, şairi ve alimi olan 
Giritli Sırrı Paşa gerek yöneticiliği gerekse bilimsel üretimiyle döneme 
adını yazdıran önemli şahsiyetler içinde sayılabilir. İslâmî ilimlerde-
ki yetkinliğini tefsirden ahlâka, kelâmdan tasavvufa, dinler tarihinden 
mantığa oldukça geniş bir yelpazede sergileyen Sırrı Paşa, kelâm ala-
nında ise özellikle Şerhü’l-Akâid Tercümesi ile tanınmaktadır.19 Geniş 
çaplı bir şerh olan bu eser dikey planda geleneğin ve bilimsel birikimin 
şerh-hâşiye edebiyatı içinde nasıl dönemler boyu tevârüs edildiğini ve 
aynı zamanda ikinci klasik dönem eserlerinin hangi zamana ve ne ölçü-
de taşındığını göstermesi bakımından da son derece önemlidir.20

Bu çalışmada inceleyeceğimiz risale aslında bu tercümenin rü’yetullah 
kısmının (mersad-ı hâmis) serbest çevirisi görünümü veren müstakil bir 
neşirdir.21 Hemen girişteki bilgilerde Giridî, bazı gençlerin ciddi tartış-
malara sebep olan bu bölümün ayrıca basılmasını istedikleri ve bu talebe 
kayıtsız kalamadığını belirtmektedir.22 1293 tarihinde Rusçuk’ta basılan 

18 Ona göre görme, Allah’ın şartları oluştuğunda gözde âdeti gereği görmeyi ya-
ratmasıyla gerçekleşir. Göz ise göze doğru gelen iki sinir arasındaki salibî ke-
sişim noktasında tertip olunan bir güçtür. Onun özelliği ise renkleri, şekilleri, 
miktarları, hareketleri, iyilik ve kötülüğü idrak etmesidir. Bk. a.g.e. vr. 8a-8b. 
Bu hususta yazılan bir başka risale için bk. Anonim, Risâle fî tahkîki rü’yetihî 
sübhânehû, Süleymaniye Ktp. Reşid Efendi Böl. Nu. 1045-18 vr. 136-138.

19 Sırrı Girîdî’nin hayatı ve eserleri hakkında bk. Cemal Kurnaz, “Sırrı Paşa” DİA, 
XXXVII, 127-129.

20 Girîdî’nin Şerhü’l-Akâ’id Tercümesi, bir metnin izini süren anlama faaliyetini 
takip etmek açısından da önemlidir. Sırrı Paşa bu tercümede kendi yorumu 
dışında, Hayâlî (ö. 875/1470 [?]) Ramazan Efendi (ö. 1025/1616) İsâmüddin 
el-İsferâînî (ö. 945/1538), Siyâlkûtî (ö. 1067/1657) ve Vidin Müftüsü (?)’nün 
farklı dönemlerde metne yaptıkları katkılara da yer vermektedir.

21 Bu eserde açıklamalı bir tercüme icra edilmiştir. Zaten müellif “İşbu fıkra-i ahîre 
harfî tercüme değildir.” diyerek bunu belirtmektedir. Bk. a.g.e. III, 137, 1. dn. Girî-
dî hem şârihlerden aktardığı hem de metinde ve dipnotlarda verdiği bilgilerle 
konuya derinlik de kazandırır. Şerhü’l-Mevâkıf’ın serbest çevirisi olan rüyetullah 
bölümünde bile görülen bu örneklere ileriki bölümlerde değinilecektir.

22 Girişte risalenin yazılma amacı hamdele ve salvele kısmından sonra şöyle ifa-
de edilmektedir:

 Emmâ ba‘dü, bilenlere hafî değildir ki ilm-i kelâmda ma‘reke-i ukalâ ve mez-
leke-i akdâm-ı cühelâ olan mesâil-i mühimmeden birisi de rü’yetullah mese-
lesidir. Binâen alâ zâlik bu bâbda ümmühâtı kütübü i‘tikâdiyyeden Mevâkıf 
ve şerhine naklen Şerh-i Akâid tercemesine dercettiğim mersad-ı hâmisin 
maksad-ı evvelini, ayrıca risale şeklinde dahi tab‘ ve temsîle bazı ihvân-ı din 
ve hullân-ı muhâlasât-ı karînim tâlib ve râğıb  olmağla, imtisâlen li emrihim 
işbu risâle-i vecîze ma‘rûzu enzâr-ı üli’l-elbâb kılındı. Vallâhü’l-muvaffık. Sırr-ı 
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risale 85 sayfadan ibarettir. Ehl-i sünnetin rü’yetullaha dair resmî görü-
şünü, başta Mu‘tezile olmak üzere Kerrâmiyye ve Müşebbihe gibi grup-
lara karşı savunmuş ve bu doğrultuda şuâ ve intıbâ gibi felsefî görme 
teorilerini de tenkit etmiştir. Genel olarak üç bölüme (makâm) ayrılan 
risale; rü’yetin sıhhati, vukuu ve münkirlerin şüpheleri başlıkları altında 
konuları incelemekte, böylece el-Mevâkıf’ın planını bazı küçük tasarruf-
lar dışında izlemektedir. Nitekim ilgili bölüm ile mukayese edildiğinde 
bu benzerlik açıkça ortaya çıkmaktadır. Risaleyi ilginç kılan husus ise 
bu dönemde neredeyse bu başlıkla yazılan nadir eserlerden olması ve 
ilgili tartışmaları Osmanlının son dönemine kadar taşımasıdır. Üzerinde 
duracağımız asıl husus ise optik bilimine ait verileri metafizik bir konu 
olan rü’yetullah amacı doğrultusunda istihdam etmesidir.

İlk kısımda rü’yetin sıhhati başlığı altında Âmidî (ö. 631/1233) üzerin-
den Allah Teâlâ’nın cemâlini dünyada da ahirette de görmenin aklen câiz 
olduğunda Eş‘arîlerin ittifak ettikleri ancak dünyada görmenin sem‘an 
cevazında ihtilaf ettikleri vurgulanır. Bu bağlamda tartışılan diğer konu-
lar ise O’nu rüyada görmenin imkânı ile Yüce Allah’ın kendisini görmesi 
meselesidir.23 Girîdî her ne kadar dünyada görme konusunda ittifak ol-
duğunu nakletse de Ehl-i sünnet içinde bu hususta bir mutabakat bu-
lunmamaktadır.24 Rü’yetullah babında bu üç konu dışında ahirette ka-
dınların, cinlerin ve kâfirlerin Allah’ı görmesi, bunun yeri ile ma‘dûmun 
görülmesi gibi çeşitli tali meseleler de incelenir. Hatta sırf bu konulara 
hasredilen risaleler de olmuştur.25

Girîdî, Rüyetullaha Dair Bir Risale, s. 1-2. 
 Bu bağlamda DİA’da Girîdî’nin eserlerinin tanıtıldığı yerdeki bilgiyi ikmâl et-

mekte fayda vardır. Burada Rü’yetullah’a Dâir Risâle’nin Şerh-i Akaid Tercüme-
si’nde rü’yetullah konusunda kelâm ekolleri arasında yapılan tartışmalara ay-
rılan bölümün müstakil neşri olduğu bildirilmektedir. Bk. Kurnaz, “Sırrı Paşa”, 
DİA, XXXVII, 128. Esere bakıldığında ise mütercimin Şerhu’l-Akâid’de verilen bil-
gilerle yetinmeyip Mevâkıf şerhinden ilgili kısmın tercümesini uygun gördüğü 
anlaşılır: “Rüyetullah meselesi tedkîk-i amîka şâyan bir mesele-i münâzaun fîh 
olduğundan, makâle-i âtiyyenin dahî Mevâkıf ve şerhinden memzûcen nakil ve 
tercümesi münâsib görüldü.” Bk. Girîdî, Şerhü’l-Akâid Tercümesi, II, 153.

23 Sırr-ı Girîdî, a.g.e. s. 3-4. Bk. Cürcânî, Şerhü’l-Mevâkıf, III, 173.
24 Nitekim Bekir b. Ali el-Üsküdârî, Lekânî’den Resûlullah dışında kimsenin O’nu 

göremeyeceğini, bu konunun bile tartışmalı olduğunu nakleder. Hz. Mûsâ’nın 
görmesi de ihtilaflı olsa da bu hususta doğru olan görmediğidir. Bu iki nebi 
dışında O’nu gördüğünü iddia edenler ise ulemânın ittifakıyla dalâlette olup 
küfrüne kâil olanlar da vardır. Nebiler dışındaki kişilerin O’nu görmesi aklen 
mümkün olsa da bu yönde nakil olmaması iddiayı imkânsız kılar. Bk. Bekir b. 
Ali el-Üsküdârî, Risâle fî Rü’yetillâhi Teâlâ, Süleymaniye Ktp. Hâlet Efendi nr. 
405, vr. 104a.

25 Hâdimî Berîka’da bu tartışma alanlarına işaret eder. Bk. Hâdimî, Ebû Saîd, 
Berîkatü’l-Ahmediyye fî Şerhi Tarîkatü’l-Muhammediyye, İstanbul: Şirketi Sa-
hafiyyeti Osmâniyye, 1316, I, 214-216. Allah’ın rüyada görülmesi konusunda 
ise bk. Ali el-Üsküdârî, a.g.e. vr. 104a-105a.
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Girîdî burada görme ile kastedilen şeyin gözle görme olduğu ve tartış-
manın da bu konu üzerinde olduğunu ifade eder. Zira görme diğer idrak 
türlerinden ayrıdır; mesela bu görme güneşe bakıp gözümüzü kapadığı-
mızda oluşan idrak ve tahayyülden farklıdır. Bu açık fark her iki idrakin 
ve bilginin birbirinden ayrı olduğunu ve gözle oluşan bilgide hayale ilave 
bir durum bulunduğunu gösterir.26 Filozoflar ise bu iki hal arasındaki 
farkı, gözbebeğinin (hadeka) tesiri ile açıklamışlar ve buna dair üç delil 
getirmişlerdir.27 Girîdî görme olayında gözün tesirini ön plana çıkaran 
bu görüşleri reddeder. Buna göre görmede hadekanın tesiri olsa da bu 
fenomen sadece bu etkiye ve şartlara bağlı olarak izah edilemez. Yüce Al-
lah dilediği taktirde gözün ve görmede etkisi olan diğer şartların müda-
halesi olmadan da görmeyi yaratabilir. Görme, Allah’ın canlıda yarattığı 
bir iştir ve ışık, karşılıklı olma vb. sadece filozofların itibar ettiği şartlarla 
açıklanamaz. Bu doğrultuda Allah cisim olmadığı, bir yönde ya da bi-
rinin karşısında olmadığı için, gözün ona dönmesi söz konusu olmaz. 
Bedir gecesinde ay açıkça görüldüğü gibi O da ahirette kullarına açık bir 
şekilde görülecektir.28

Girîdî’ye göre Ehl-i sünnet rü’yetullahın sıhhatini ispat için naklî ve 
aklî açıdan delil getirmiştir. Naklî kısımda sadece Hz. Mûsâ’nın “Rab-
bim bana kendini göster sana bakayım” talebine Cenâb-ı Hakk’ın “Beni 
görmeyeceksin” (el-A’râf 7/143) cevabına yer verir ve ayetin delil olma 
yönünü çeşitli açılardan izah eder. Aynı şekilde Mu‘tezile’nin bu ayet 
üzerinden getirdiği itirazları da sıralar ve buna yönelik Ehl-i sünnetin 
cevaplarını ortaya koyar.29

Ehl-i sünnetin rüyetin sıhhatine getirdiği aklî delil ise vücûd delili ola-
rak meşhur olmuştur. Buna görülen uzunluğa ve genişliğe sahip olan ci-

26 Sırrî-i Girîdî a.g.e. s. 4. Aynı örnek için bk. Girîdî, Şerhü’l-Akâid Tercümesi, II, 
137. Bk. Cürcânî, Şerhü’l-Mevâkıf, III, 173.

27 Filozofların ilk delili; bu iki hal dikkate alındığında, gözü kapattıktan sonra 
da güneşin suretinin kişinin gözünde kalmasının hadekanın görmedeki te-
sirine işaret etmesidir. Kişi bu tehayyülü nefsinden asla gideremez. İkincisi 
ise zümrüt gibi yeşil bir şeye uzunca bakan bir kimsenin sonrasında beyaz bir 
şeye gözünü çevirince, o şeyin renginin beyaz ve yeşilden karışık bir şekilde 
görülmesidir. Bu da zümrüt yeşilinin gözde kalıp görmeye etki ettiğini ispat-
lar. Üçüncüsü ise gayet güçlü olan bir ışık ile beyaz rengin gözü etkilemesidir. 
Bir kimse güçlü ışığa ve beyaza baktıktan sonra zayıf bir ışığa ya da beyaza 
baksa onları göremez. Bu da görmede duyunun etkisini ispatlar. Sırr-ı Girîdî, 
a.g.e. 6-7. Bk. Cürcânî, Şerhü’l-Mevâkıf, III, 188.

28 Sırr-ı Girîdî, a.g.e. 6-7. Bk. Cürcânî, Şerhü’l-Mevâkıf, III, 190.
29 Sırrî-i Girîdî, a.g.e., s. 8-23. Ayrıca bk. Girîdî, Tercüme, s. 142-143. Bk. Cürcânî, 

Şerhü’l-Mevâkıf, III, 190-200. Girîdî, Cürcânî’nin bu ayetle getirdiği ilk delile 
yöneltilen beşinci itirazı (vech-i hâmis) atlamıştır. Bu delil için bk. Cürcânî, 
a.g.e., 196-198. Ayrıca Îcî’nin dördüncü itiraz verdiği cevabı da kısmen dipnota 
almıştır. Bk. Girîdî, a.g.e. s. 18. 4. dn.
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simler, cevher ve ârazdan oluşur. Bu cisimlerin görülmesinin gerekçesi 
(illet) ise var olmalarıdır. Bu illet, cevher ve araz ile Allah arasında ortak 
olduğuna göre Yüce Allah’ın da görülmesi gerekir.  Bu delil gereğince ses, 
renk ve kokuların görülmesi gerekeceği itirazına ise Allah’ın âdet gereği 
bunları görmeyi yaratmadığı şeklinde cevap verilmiştir.30 Nitekim fâil-i 
muhtâr tanrı anlayışı ile âdet teorisini kurucu üst bir ilke olarak dikkate 
almadan Ehl-i sünnetin tabiata dair görüşlerini ve rüyetullah konusuna 
bakışını da anlamak güçtür. Evrende cari tüm olaylar üzerinde sürekli 
etkili olan güçlü tanrı anlayışını temellendirmek adına, mevcut işleyişin 
zorunlu değil kâdir-i muhtar’ın onları art arda sürekli yaratmasının bir 
gereği olarak görülmüştür. Rüyetullah’ın aklî delilleri kısmında incele-
nen fizîkî görme olayında yaratıcının bazı nesnelerin görülmesini yarat-
maması, O’nun davranış biçimine ve bunun neticesinde insanda oluşan 
alışkanlığa dayalı bir bilgiye (âdet) bağlanmıştır.31

Girîdî sadece arazların görüldüğü, cismin büyümesinin genişlik ve uzun-
luğun artması bunun da arazla bağlantılı miktarla ilgili olduğu itirazına 
ise görülenin araz (miktar) olmasının heyûla-suret teorisini destekledi-
ğini söyleyerek cevap verir. Ona göre uzunluk olarak görülen şey de an-
cak cevherdir.32 Girîdî filozofların bu delile itiraz olarak rüyetin illetinin 
vücûd değil imkân olduğunu söylemelerine de karşı çıkar. Zira ademî bir 
şey olan imkânın illete ihtiyacı yoktur.33 Filozofların diğer itirazı, aynı 
türden olmayan şeyler hakkında ortak bir illet sebebiyle hükümde bu-
lunmaya yöneliktir. Buna göre şâhitte bir hükmün bağlandığı illetle türü 
ve mahiyeti farklı olan gâip hakkında hüküm veremeyiz. Girîdî buna da 
rüyetin sıhhatinin cevher, araz ya da bunlardan oluşan cisim değil hü-
viyet olduğunu söyleyerek mukâbele eder. Bu sebeple rü’yet, görmenin 

30 “Malum ola ki bu delil, esvât, revâih, melmûsât ve tu‘ûm gibi var olan her ne 
varsa cümlesinin sıhhat-i rü’yetini îcâb eder. Şeyh Eş‘arî hazretleri işbu deli-
li iltizâm ederek der ki: ‘Bir şeyin görülmesi sahih olmakla, o şey için rü’ye-
tin tahakkuku lâzım gelmez. Bu zikrettiğiniz şeyleri görmemekliğiniz ancak 
bunların adem-i rü’yetiyle âdetullah cârî olduğu içindir. Zira Cenâb-ı Allahın 
âdet-i ilâhiyyesi bunların görülmesini bizde halk etmemek üzerine cârî ol-
muştur. Maamâfîh nasıl ki bunların gayr-i mevcûdâtı görmek iktidarını bizde 
halk buyurmuştur, eşyayı mezkûrenin dahî görülmesini yaratması mümtenî‘ 
değildir.” Sırr-ı Girîdî, a.g.e. 27. Ayrıca bk. Tercüme, s. 140. Bk. Cürcânî, Şer-
hü’l-Mevâkıf, III, 200-202.

31 Bu doğrultuda İcî’nin fizik teorisinde âdet fikrine yer veren bir makale için 
bk. Osman Demir “İcî Kelâmında Fizik” İslam İlim ve Düşünce Geleneğinde 
Adüdüddin el-İcî d. Eşref Altaş, İstanbul: İSAM Yayınları, 2017, s. 365-383. 
Rü’yetullah metinlerinde âdet teorisi hakkında ayrıca bk. Kâdî Abdülceb-
bâr, el-Muğnî, IV, 42-43. Hatibzâde, Risâle fî Kelâmillâhi Teâlâ ve Rüyetihî, vr. 
50b-51b.

32 Sırrî-i Girîdî, a.g.e. s. 28-30. Bk. Cürcânî, Şerhü’l-Mevâkıf, III, 204-205.
33 Sırrî-i Girîdî, a.g.e. s. 30-31. İmkân için ayrıca bk. dördüncü vecih., a.e. s. 34-35. 

Bk. Cürcânî, Şerhü’l-Mevâkıf, III, 205.



Sahn-ı Semân’dan Darülfünûn’a     413

konusunun varlığıyla ilgilidir. Zira felâsife bizatihi görülenin renk ve ziyâ 
olduğunu cisimlerin buna tabi olarak arazları sayesinde görüldüklerini 
iddia ederler. Girîdî buna karşılık önce Zeyd’in hüviyetini gördüğümüzü 
sonra da onun cevherlerini yani aza ve organlarıyla kâim olan arazlarını 
tek tek seçtiğimizi söyler. Biz gördüğümüz cisimlerin cevher ve arazını 
seçmekte zorlansak da bu varlığın bir hüviyeti olduğundan kuşku duy-
mayız. Allah ile cevher ve arazdan oluşan cisimler, genel hüviyette ortak 
oldukları için görülürler.34 Girîdî ikinci makamda rü’yetin vukuunu iki 
bölümde (meslek) ve naklî deliller üzerinden yapmaktadır. İlk bölümde 
“O gün birtakım yüzler aydınlatır. Rablerine bakarlar” (el-Kıyâme 75/22-
23) ayeti üzerince uzunca durur. İkinci bölümde ise kafirlerin ogün Rab-
lerini görmekten mahrum kalacaklarına işaret eden ayetini (el-Mutaf-
fifîn 83/15) kısaca izah eder.35

C. Rü’yetullaha Dair Risalede Optik

Risalenin optik bilgi içeren esas kısmı ise “münkirlerin itirazları” başlığı-
nı taşımaktadır. Girîdî burada rü’yeti inkâr edenlerin aklî şüphelerini üç 
bölümde ele almakta ve bunlardan ilki olan görme engellerine odaklan-
maktadır. Mu‘tezile burada esas yöntemi gereği Allah’ı ötede gözle gör-
mek söz konusu olsaydı, O’nu burada da görmek gerekeceğini belirtir. 
Zira O’nun görülmesi varlık alanlarına göre değişmez. O’nun zâtı ya da 
zâtın için gereken bir sıfat için sabit bir hüküm olan rü’yetin hiçbir za-
man O’ndan ayrılması söz konusu olamaz. Böyle olunca O’nu şimdi de 
görmemiz gerekir. Oysa ki tevhid ilkesi gereği bu mümkün değildir. Zira 
duyulur dünyada görmenin bir takım şartları vardır ve bunların tümü 
cismâniyete işaret eder. Yüce Allah böyle bir konumda olmaktan münez-
zeh olduğuna göre bu dünyada görülmesi söz konusu değildir. Onlara 
göre şayet görme olayı bu zorunlu şartlara rağmen gerçekleşirse gözü-
müzün önünde yüce dağların olması ve bizim de onları göremememiz 
gibi imkânsız durumları da kabul etmek gerekecektir. Bu ise kesin bilgi-
ye olan güveni ortadan kaldıran bir safsatadır.36

34 Sırrî-i Girîdî, a.g.e. s. 31-32. Girîdî filozofların varlık deliline yönelik olarak itiraz 
ettikleri yönleri ve buna Ehl-i sünnetin verdiği cevapları da zikreder. Bk. a.e., 
s. 35-40. Bk. Cürcânî, Şerhü’l-Mevâkıf, III, 204-210. Ancak burada Cürcânî’nin 
zikrettiği yedinci itirazı ve cevabını zikretmez. Bu hususta bk. Cürcânî, a.g.e. 
III, 212. Ayrıca Cürcânî’nin altıncı itirazın cevabında alıntıladığı Âmidî’nin gö-
rüşünü İcî gibi ikna edici bulmamış doğrudan İcî’nin cevabını vermiştir. Âmi-
dî’nin görüşü için bk. Cürcânî, a.g.e. III, 212.

35 Rü’yetin vukûuna dair naklî deliller için bk. Sırrî-i Girîdî, a.g.e., s. 40-51. Bk. 
Cürcânî, Şerhü’l-Mevâkıf, III, 216-224.

36 Sırrî-i Girîdî, Rüyetullaha Dair Bir Risale, s. 53-54. Teftâzânî bu istidlâli, Ehl-i 
sünnete karşı ahirette rüyeti inkar edenlerin en güçlü delili olarak görür. Girîdî 
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Mu‘tezile bu noktada çeşitli görme engellerini sıralamıştır. Asıl amaç 
ise görme olgusunun sıradan insanlar için bile belli şartlara ve koşullara 
bağlı olduğunu ortaya koymaktır. Bu ispat edildiğinde O’nun da dünya-
da görülemeyeceği ve buna bağlı olarak ahirette görmenin imkânsızlığı 
belirlenmiş olur. Giridî’nin burada sıraladığı sekiz şart Şerhü’l-Mevâkıf’ta 
da aynı sırada yer almaktadır.37

1. Görme duyusunun selameti: Zira görmenin dereceleri duyunun 
sağlam olmasına göre değişir.

2. Nesnenin görme duyusunun önünde ve bakıldığında görülebile-
cek bir konumda olması.

3. Nesnenin görme duyusunun karşısında olan bir yönde ya da bu 
hükümde (aynada görülen suret) bulunması

4. Nesnenin çok ufak olmaması. Çünkü göz çok küçük olan bir şeyi 
göremez.

5. Nesnenin çok şeffaf (latîf) olmaması, kesîf ve tümüyle renkli 
olması.

6. Nesnenin çok uzakta olmaması. Aslında bu durum kişinin görme 
duyusunun gücüne ve zayıflığına göre değişir. Görme gücü fazla 
olan bir kimsenin uzaktan görebildiği bir cismi ona nisbetle görme 
gücü daha zayıf olan kimse göremeyebilir.

7. Nesnenin göze çok yakın olmaması. Görülen şey gözün yüzeyine 
yapışınca idrak tümüyle geçersiz olur.

8. Göz ile görülen arasında görmeye mâni olan bir engelin olmaması.38

Girîdî bu hususta Cürcânî’nin dokuzuncu bir şartı daha eklediğini ifade 
eder ki o da “görülenin zâtı gereği ya da başkası sebebiyle ışıklı (ziyadâr) 
olması”dır. Cürcânî bu şartı görülen keyfiyetler bahsinde zikrettiği için 
burada tekrar etmemiştir. Ancak ona göre bu şartın ikinci şartta mute-
ber olan görülenin gözün önünde olması maddesi içinde incelenmesi de 
mümkündür.39

Tüm bu şartlar gözün sağlamlığı ile çevresel şartlar bakımından görmenin 
imkânıyla ilgilidir. Mu‘tezile’ye göre cisimlere özgü bu şartların çoğunlukla 
şimdi de bulunduğuna göre rüyetullahın bu dünyada da husûlü zorunludur.

bu şüpheye gerekli cevabı vermek için Teftâzânî’nin bu görme şartlarını red-
dettiğini söyler. Bk. Girîdî, Tercüme, s. 145.

37 Bk. Sırrî-i Girîdî, a.g.e., s. 40-51. Görmenin şartlarına pek çok metinde farklı 
vurgularla işaret edilir. Meselâ Kâdî Abdülcebbâr bu şartları altı ile sınırlamış-
tır: Aşırı yakınlık, aşırı uzaklık, gören ve görülen arasında bir engelin yokluğu, 
saydamlık, şeffaflık, görülenin görenin karşısında olması. Bk. Kâdî Abdülceb-
bâr, el-Muğnî, IV, 116; a.mlf. Şerhü’l-Usûli’l-hamse, s. 257-259.

38 Sırrî-i Girîdî, a.g.e., 55-56. Cürcânî, Şerhü’l-Mevâkıf, III, 224.
39 Cürcânî, Şerhü’l-Mevâkıf, III, 195-196. Görülen keyfiyetler (mubsırât) konusu 

için ise bk. Şerhü’l-Mevâkıf, II, 284-322.
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Girîdî Mu‘tezile’nin öne sürdüğü şüphelere birkaç şekilde cevap verir. 
Ona göre öncelikle bu sekiz şartın bir araya gelmesi rü’yetullahı zorunlu 
kılmadığı gibi bunların yokluğu da aynı şekilde imkânsız kılmaz. Zira 
ortada bu şartların varlığı halinde bile görmenin zorunlu olarak gerçek-
leşeceğini nefyeden karşıt deliller vardır. Meselâ uzakta olan bir cismin 
küçük görülmesi buna örnek olarak verilebilir. Zikredilen şartların tümü 
olduğu halde, bazı parçaları görülmediği için bu cisim küçük görülmek-
tedir. Bu sebeple bahsi geçen sekiz şartın bir araya gelmesi görmeyi zo-
runlu yapmaz.40

Ona göre bu durumu filozoflarda olduğu gibi nesne-ışın teorisi ile izah 
etmek de doğru değildir. Bu teoriye göre gözden çıkan iki ışınsal çizgi 
(şuâ) görülen cismin iki tarafına ulaşır. Göz ve görülen nesne arasında 
uzanan bu çizgiler, tabanı görülen cismin yüzeyi olan ikizkenar bir üç-
gen oluşturur. Gözden, o üçgenin ortasına doğru çıkan dik çizgi, cismin 
yüzeyini ve bu üçgeni ikiye böler. Böylece bölen çizginin iki tarafında dik 
açılı iki üçgen oluşur. Orta çizgi iki dar açıdan her birinin kirişini (vetr) 
oluştururken, iki taraftan her biri de dik açının kirişi olur. Üçgendeki dik 
açının kirişi, dar açının kirişinden daha uzun olduğu için görülen cismin 
parçaları görene nispetle yakınlık ve uzaklık bakımından eşit olmaz ve 
görülenin ortası, görene iki tarafından daha yakın olur. Böylece iki tara-
fın değil sadece ortanın görülmesi mümkün olur.

Bu görüşü Girîdî, meselâ bu çizgilerdeki farklılık bir zirâ varsayılsa, orta 
nokta bir zirâ uzaklaştığında asla görülmemesi gerektiğini ileri süre-
rek reddeder. Oysa ki bu nokta vâkıada görülmektedir; bu sebeple bu 
uzaklığın görülmemede hiçbir etkisi yoktur. Bu farklılığa rağmen tüm 
parçalar görme şartlarını yerine getirmede eşittir ama yine de bazı par-
çalar görülmez. O halde şartları yerine gelse de görme zorunlu değildir.41 

Nitekim bu görüşe itiraz eden Sirâceddin Urmevî (ö. 682/1283), bir şeyi 
büyük olarak görmenin onun tüm parçalarını görmeye bağlı olmadığını 
belirtir. Ona göre bir şeyin uzaktan küçük ya da büyük görülmesi, göz-
den çıkarak görülenin iki yanına bitişen iki çizgiden görenin gözünde 
oluşan açının darlığına ve genişliğine göre değişir. Zira suretlerin gözbe-
beğine yerleşmesi (intibâ- nesne-ışın teorisi) savunanlara göre görülenin 
sureti göz merceğinde (rutûbet-i cildiyye), tabanı görülenin yüzeyinde 
vehmedilen koninin başındaki açıda resmolunur. Görmenin küçüklük 

40 Sırrî-i Girîdî, a.g.e., 57.
41 Vetir, ilmi hendese ıstılahatında kavsi dairenin iki nihayeti beyninde vasl 

olunan hattı müstakîme ıtlak olunur. Sırrî-i Girîdî, a.g.e., 58-59. Cürcânî, Şer-
hü’l-Mevâkıf, III, 226-228.
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ve büyüklüğe göre farklılaşması ise bu açının darlığı ve genişliğine gö-
redir. Bu sebeple görülen nesne, göze çok yaklaştığı veya çok uzaklaştığı 
zaman, bahsi geçen açı yakınlık halinde genişliğinden uzaklık halinde 
ise darlığından dolayı yok gibi olur ve görme de ortadan kalkar. Çünkü 
bu taktirde görülenin sureti göze yansıyamaz.42

Girîdî burada Îcî’nin, cisimlerin bölünmeyen parçaların birleşimiyle 
oluştuğu kabul edilirse bu sözün açıkça zayıf olacağına dair görüşünü 
nakleder. Buna göre ister uzakta isterse yakında olsun, cismi olduğu gibi 
görmek için parçalarının tümünü görmek gerekir. Cismin parçalarının 
tümünü veya bir kısmını olduğundan küçük görmek ise bölünmeyen 
nesnenin de bölünmesini gerektirir. Görülen parçalardan her birinin bir 
misli ya da daha fazla büyük görülmesi de bu cüzlerin ikişer misli veya 
daha büyük görülmesini zorunlu kılar ki bu da bâtıldır. Bir mislinden az 
büyük görülmesi de yine bölünmeyen şeyde bölünmeyi gerektirir. Bazı 
parçaların olduğu gibi bazısının da bir misli büyük görülmesi ise tercih 
bila müreccih olacağı için fâsittir. Bu durumda görülenin tümünü oldu-
ğu halde görmek zorunludur; uzaktan küçük ya da büyük görülmesi bir 
farklılık meydana getirmez. Buradaki farklılık esasen cismin sadece bazı 
parçalarını görmekten kaynaklanır. Böylece muhaliflerin şartlar bir ara-
ya geldiğinde görme zorunludur tezi de tümüyle çürütülmüş olur. 43

Girîdî, görmeyi bazı şartların bir araya gelmesinin zorunlu bir sonucu 
olarak görmediğimizde önümüzde bulunan ancak görmediğimiz yüksek 
dağların varlığını kabul etmenin de gerekmediğini söyler. Zira çelişikle-
ri mümkün olsa da âdete bağlı gerçekleştiğine dair biz de bir alışkan-
lık (âdiyyât) olan bilgilerin, vâkıada meydana gelmeyeceğine inanmak 
safsata değildir. Gözümüzün önünde olan ancak göremediğimiz yüce 
dağların var olması ilâhî kudrete nisbetle aklî imkân açısından mümkün 
görülebilir ancak bunun vâkî olmadığına inanırız. Bir şeyin aklen câiz 
olması, realitede vukuunu zorunlu kılmadığı gibi yokluğuna inanmaya 
da engel değildir. Böyle bir dağın olmadığına dair inancın kaynağı, şart-
lar birleştiğinde görmenin zorunluluğu olsa, bu dağın olmadığını bil-
medikçe buna inanmamamız zorunlu olurdu. Halbuki bu mesele aklına 
gelmeyen kimse bile, böyle bir dağın olamayacağına inanır. Ayrıca bu 
hususun zarûrî olduğunda herkes müttefik iken nazarî olduğu gibi bir 
sonuca da yol açar. 

Girîdî’ye göre ayrıca şartlara bağlı olarak fizik dünyada görmenin zorun-

42 Sırrî-i Girîdî, a.g.e., 59.
43 Sırrî-i Girîdî, a.g.e.,  s. 60-61. Cürcânî, Şerhü’l-Mevâkıf, III, 228-230.
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luluğu kabul edilse de, iki alem (şâhid ve gâib) arasındaki mahiyet fark-
lılığı, metafizikte de durumun aynı şartlara bağlı olmasını gerektirmez. 
Ortama bağlı olarak, bu iki görmenin gerekleri ve şartları farklılaşabilir. 
Bu takdirde şâhitte şartlar yerine geldiğinde görme zorunlu olsa da gâip-
te zorunlu olmayabilir. Haddizâtında görme engellerinde zikredilen altı 
şart gâib için değil şâhit için geçerlidir.44

Sırrî-i Girîdî, ahirette görmeyi reddedenlerin ikinci şüphesinin gören ve 
görülenin karşı karşıya olması (mukâbele) üzerine kurulu olduğunu da 
nakleder. Buna göre fizik dünyada görmenin şartlarından biri de gören 
ve görülenin birbirinin karşısında olması ya da aynada görülen suret gibi, 
görülenin hükmen görenin karşısında bulunmasıdır. Mekân ve yönden 
münezzeh olan Allah’ın böyle bir konumda olması imkânsız olduğun-
dan, ahirette O’nu gözle görmek söz konusu değildir. Girîdî öncelikle 
görmede bunun zorunlu bir şart olmadığını söyleyerek cevap verir. Nite-
kim Eş‘arîler görülenin karşısında ve paralelinde olmayanın ya da bu hü-
kümde bulunmayanın da görülmesini hatta Çin’deki bir âmânın Endü-
lüs’teki sivrisineği45 görmesini mümkün görmüşlerdir. Ayrıca duyuların 
idrak edemediği bir varlığı görmek için mukabele de şart değildir. Çünkü 
fizik dünyadaki görme ile metafizik dünyadaki görmenin hakikati farklı-
dır. Bu sebeple burada görmenin şartı olan karşılıklı ve aynı hizada olma 
(muhâzât) gibi şartlar ahiret için söz konusu değildir.46

Girîdî üçüncü olarak intıbâ görüşüne itiraz eder. Buna göre görme olayı, 
görülenin suretinin görme duyusu olan gözde yansımasından ibarettir. 
Bu ise gözde yansıyan bir sureti olmayan Allah hakkında söz konusu 
değildir. Girîdî, bu itiraza daha önce geçen cevaplarda olduğu gibi ya 
görmenin mutlaka suretlerin yansımasıyla oluştuğu reddedilerek ya da 
gaipte görme için suretin yansıması gibi bir şartın olmadığı söylenerek 
cevap verilir.47

44 Sırrî-i Girîdî, a.g.e.,  s. 62-63. Cürcânî, Şerhü’l-Mevâkıf, III, 230.
45 Mevâkıf’ta bu örnek “tahtakurusu” olarak verilir.
46 Bu husus Lübâb’taki açıklamalardan hareketle şöyle de izah edilmiştir: “Gör-

mekle kastedilen, görme diye adlandırılan inkişâfın diğer görülenlere nisbeti gibi 
görülenin husûsî zâtına nisbetinin inkişâfıdır. İnkişâf ise bir yönde ve mekânda 
bulunması veya bulunmaması bakımından keşfolan şeye uygun olmalıdır. O 
halde görülen bir yönde ve mekânda olmadığında, görmenin de bir yöne ya da 
mekâna bağlanması gerekmez.” Sırrî-i Girîdî, a.g.e.,  s. 64. Girîdî’nin naklettiğine 
göre bu hususta Ramazan Efendi ise şöyle demiştir: “Allah’ın bizi görmesi basar 
vasıtasıyla olmaz, bizim O’nu görmemiz ise basarla vakidir; bu sebeple Allah’ın 
bizi görmesinde bu şeyler şart olmadığı için bizim onu görmemizde de bunlar 
şart olmamalıdır. Binanaleyh, bu şeylerin gözle olan rü’yet için şart olması, göz 
dışında olan rü’yet için şart olmasını gerektirmez. bk. Tercüme, s. 146-147.

47 Sırrî-i Girîdî, a.g.e.,  s. 65-66. Cürcânî, Şerhü’l-Mevâkıf, III, 230.
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Sonuç ve Değerlendirme

Sırrî-i Girîdî’nin rüyete ayırdığı bu risale aslında Şerhü’l-Mevâkıf’ın rü’ye-
tullah kısmının özet bir çevirisidir. Eser tertip ve içerik olarak bu kısmı 
büyük oranda tekrar etmektedir. Müellifin Şerhü’l-Akâid Tercümesi’nde 
buna yer vermesi ise Osmanlı alimleri üzerinde Şerhü’l-Mevâkıf’ın bilim-
sel etkisinin XIX. yüzyıla kadar sürdüğüne de işaret etmektedir. Dikey 
planda geleneği aynen sürdüren Girîdî, yatay planda ortaya çıkan güncel 
bilimsel müktesebâtı ise izlememiştir. Oysa ki bir asır önce modern optik 
literatürü Başhoca İshak Efendi (ö. 1836) önderliğinde Osmanlı alimleri 
tarafından iktibas edilmiş, özellikle 1883 yılında Mecmûa-i Ulûm-i Riyâ-
ziyye’nin basılmasıyla birlikte modern optik bilimi Osmanlıda önemli 
bir gelişme kaydetmiştir.48

Girîdî risalede atomcu teoriyle uyumlu nesne-ışın teorisinin Râzîci yo-
rumunu benimseyen Cürcânî’ye tabi olmuş küçük ilaveler dışında ter-
cüme ettiği metnin tertip ve içeriğine uymuştur. Buna göre görme, gören 
ve görülen arasındaki bir izafetin sonucunda görende oluşan bir inkişâf 
olup, filozofların iddia ettiği gibi gözbebeğinin güneşten etkilenmesi ya 
da görülenin suretinin gözbebeğine yansımasıyla oluşmaz. Ayrıca görü-
len de ne renktir ne de ışık, cismin cevher ve arazdan oluşan hüviyetidir. 
Böylece Giridî rü’yet risalelerinde öteden beri gelen Ehl-i sünnete ait 
hassasiyetleri ve ilgili geleneği devam ettirmiştir.

Risâle serbest bir kelâm tercümesi olması bakımından da dikkate alın-
malıdır. Zira kaynak metni çevirirken tercih ettiği kavramlar belli oranda 
mütercimin ilmî hassasiyetini ve dikkatini yansıtır. Nitekim dipnotlarda 
da belirtildiği üzere mütercim metnin bazı bölümlerini hazfetmiş ay-
rıca yer yer açıklamalarla derinlik kazandırmıştır. Mütercimin risalenin 
girişinde bu konuda yazmasına yönelik güncel taleplerden bahsetmesi 
de üzerinde durulması gereken bir husustur. Bu dönemde yazılan diğer 
risaleler ile ilgili eserlerin rüyet bölümlerinin incelenmesi de bu teklif ve 
taleplerin ne yönde olduğunu göstermesi bakımından önemli olacaktır. 
Bu eserde nakledilen optik verilerin güncel değeri ise mevcut modern 
epistemolojinin gözden geçirilmesiyle ancak ortaya konabilir.

48 Sena Aydın, The Entrance of Modern Optics to Ottoman State, master tezi, 
İstanbul 2011, s. 126-129. Salih Zeki’nin Hikmet-i Tabiiyye adlı eserinde mevcut 
optik bilgiler için ise bk. a.e. s. 129-132.
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ÖZET
Sırrı-i Girîdî son dönem Osmanlı düşüncesinde çeşitli alanlar-
da eserler veren önemli bir devlet adamı ve entelektüelidir. Onu 
araştırmamıza konu yapan husus ise Allah’ın ahirette müslüman-
lar tarafından gözle görülmesine (rü’yetullâh) dair yazdığı eseri-
dir. Aslında hazretin Şerhü’l-Akâid Tercümesinin bir bölümünün 
tıpkıbasımı olan bu risalede Girîdî, Seyyid Şerif Cürcânî’nin Şer-
hü’l-Mevâkıf adlı eserini dikkate almıştır. Bu bağlamda mezkûr 
eserin rüyetullah kısmını serbest bir şekilde çevirmiş ancak dip-
notlarda kısmî tercihlerle bulunarak kendi görüşlerini aktarmış-
tır. Bunun gibi risalede özellikle itirazcıların şüpheleri başlığını 
taşıyan üçüncü bölümde optik verilere yer vererek yatay planda 
geleneği aynen devam ettirmiştir. Bu yazı kelâmda rüyetullaha 
dair eserlerde yer alan optik ilmine dair verilere dikkat çektikten 
sonra bu doğrultuda Girîdî’nin risalesini tanıtmayı amaçlamakta 
ve İslam bilim tarihi araştırmalarında bu malumatın da gözden 
geçirilmesini gerektiğini vurgulamayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: XIX. Yüzyıl Osmanlı Düşüncesi, Sırrı-i 
Girîdî, Rüyetullah, Optik Teorisi, Şerhü’l-Mevâkıf Geleneği.

ABSTRACT
Sırrı-i Girīdī is an important statesman and intellectual who gave 
works in various fields in the times of Late Ottoman Thought. 
What is the subject of our research is the rısāla that is written 
about seeing Allāh in the Hereafter by Muslims with the organ of 
sight (ru’yatAllah). In fact, in this rısāla, which is the same edi-
tion of ruy’atAllah session in the Translation of Shārh al-‘Aqāid, 
Girīdī took into account Sayyid Shārīf al-Jurjānī’s Shārh al-
Mawāqif. In this context, he translated freely the aforesaid part in 
this book, but also added some footnotes with partial preferences 
conveying his views. In such a way, that rısāla continued the tra-
dition in horizontal line, with optical data in the third section, 
which contained the doubts of the objectors in particular. This 
article aims to promote the risāla of Girīdī in this direction, after 
drawing attention to the data on the optical science of the works 
related to the ru’yatAllah, and then aims to emphasize that this 
information should be reviewed in researches of Islamic Science 
History.

Key Words: Ottoman Thought in XIX. Century, Sırrı-i Girîdî, 
Ru’yatAllāh, Theory of Optic, Tradition of Shārh al-Mawāqif.
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Hilafet Risaleleri Bir Kelâm Metni Olarak 
Okunabilir Mi?

Rıdvan Özdinç
Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İslam düşüncesi geleneğinde klasik telif tarzının dışında müstakil risale 
yazımının devrin şartları ile doğrudan alâkası vardır. Bir ilmin/disiplinin 
rutin işleyişi yanında mesele odaklı farklı literatürler oluşabilmektedir. 
Mesela irade, kaza-kader ve isbât-ı vacib risaleleri gibi disiplin içinde 
müstakil bir meselede yaygınlaşan telifler bu türdendir. Bunlar farklı di-
siplinleri de ihtiva edebilecek bir muhtevaya sahip olabilir. Hilafet risa-
leleri modernleşme dönemi boyunca imamet/hilafet meselesi etrafında 
vücut bulmuş eserler için kullanılan genel bir isimlendirmedir. Hilafet 
risaleleri de modernleşmenin etkisiyle kelâm-fıkıh ve siyaset alanlarının 
ortak meselelerinden biri olan imamet/hilafet bahislerinin müstakil 
olarak ele alındığı ve yoğun olarak tartışıldığı metinlerdir. Müstakil telif 
tarzı itikadî, hukukî, siyasî ve içtimaî birçok problemi içine aldığı gibi 
aynı zamanda bir disipline aidiyeti de ortadan kaldıracak bir muhtevaya 
sahip olabilir. Aidiyetin ve nispetin ortadan kalkmasının aynı zamanda 
problemin tarihî kökleriyle ve gidişatıyla ciddi irtibatları olduğuna işaret 
etmek gerekir. 

1. İmamet/Hilafet Meselesi İtikadî Bir Mesele midir?

İmamet/hilafet meselesinin itikadî bir mesele olup olmadığı tarihî tec-
rübeye istinaden değerlendirilmesi gereken bir husustur. Meselenin 
itikadî veçhesinin modernleşme boyunca göz ardı edildiği dikkatten 
kaçırılmadan literatürdeki telakkisine bakmakta fayda vardır.1 İtikat/
kelâm kitaplarının ilk örneklerinde imamet bahisleri yerine efdaliyet 

1 İmamet/hilafet meselesinin itikadî olup olmadığına dair daha geniş bir de-
ğerlendirme için bkz. Rıdvan Özdinç, İtikat ve Siyaset, (İstanbul: Dergâh Ya-
yınları), 2018, s. 51-77.
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tartışmaları ve ulu’l-emre itaat meseleleri yer almaktadır. Özellikle Ehl-i 
Hadis alimlerinin başını çektiği bu çizgide ayet ve hadislerle imama ita-
at, huruc meseleleri ve efdaliyet sıralamasından ibaret bir çerçeve vardır. 
Mesela Eş’arî’nin el-İbane ve el-Lümâ’sına baktığımız zaman hilafetin 
ayet ve hadislerle tespit edildiğini görürüz. İlerleyen dönemlerde İslam 
dünyasında Şii hanedanların iktidara gelmesiyle Şia yüzyılı denilen bir 
asırlık süre başlamıştır. Bu süre boyunca Sünnî itikat metinlerinde ima-
metin itikadî bir mesele olarak telakki edildiğini gösteren birçok örnekle 
karşılaşırız. Özellikle Şii iktidarla Sünnî cemaat arasındaki ilişkilerde 
önemli rol oynayan ulemanın kaleme aldığı eserlerde bu durum daha 
belirgindir. 

Büyük Selçukluların hilafeti Şiî tahakkümünden kurtardığı döneme 
denk gelen zaman zarfında ise Ebu Ya‘lâ el-Ferrâ ve Mâverdî gibi isimler 
tarafından Ahkamu’s-sultaniye adıyla eserler kaleme alınmış ve siyase-
tü’ş-şer’iyye literatürü imamet bahislerinden ayrışmaya başlamıştır. Tam 
da bu dönemde ilk olarak Cüveynî, imamet meselesinin itikadî bir mese-
le olmadığını dile getirmiş ve talebesi Gazzalî de bu tutumu sürdürmüş-
tür. Bu aşamadan sonra Sünnî itikat metinlerinde –özellikle Eş’arîlerde- 
imamet meselesinin itikadî olmadığı yönünde bir tavır benimsenmiştir. 
Şii tehlikesinin bertaraf edilmesi ve Selçuklularla birlikte halife-sultan 
ayrımının idarenin merkezine yerleşmesi bu tasarrufta etkili olmuştur. 
Bu sebeple carî olan siyasî ayrımın itikadî probleme dönüşmemesi için 
mesele daha çok siyasetü’ş-şer’iyye/ahkamu’s-sultaniye literatürüne 
kaydırılmıştır. Modernleşme dönemine kadar itikat/kelâm metinlerinde 
genel olarak bu anlayışın hakim olduğu görülür.

2. Risaleler ve Telif Tarzları

Hilafet risaleleri yaklaşık olarak 19. asrın başlarından başlayıp 20. asrın 
ortalarına kadar devam eden bir zaman diliminde sadece İslam dünya-
sıyla sınırlı kalmayan bir alanda eğitim ve kültürleri birbirinden çok fark-
lı ulema, mütefekkir, siyasetçi, gazeteci ve oryantalist tarafından kaleme 
alınmıştır.2 Modernleşme döneminde hilafet, uluslararası siyaset tar-

2 Hilafet risaleleri gerek bir bütün olarak gerek müstakil eserler olarak birçok 
çalışmaya konu olmuştur. Risale bazlı bu çalışmaların yanında bütün risalele-
rin toplu olarak çeviri ve çeviriyazı şeklinde hazırlanması İsmail Kara’nın edi-
törlüğünde yürütülen Hilafet Risaleleri projesiyle gerçekleşmiştir. Hem risa-
lelerin hazırlanması hem de risalelerin müellif ve muhtevalarına dair kıymetli 
bilgiler ihtiva eden bu kaynağı biz de başvurduğumuz risalelerin referansı ola-
rak kullandık. 19. Asırla sınırlı tuttuğumuz bu değerlendirme için daha çok ilk 
iki cilde müracaat ettik. Hilafet Risaleleri: İslam Siyasi Düşüncesinde Değişme 
ve Süreklilik: II. Abdülhamit Devri, I-II, haz. İsmail Kara, (İstanbul: Klasik Yayın-
ları, 2002).
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tışmalarıyla ve Osmanlı devletinin içinde bulunduğu durumla irtibatlı 
olarak yeniden ele alınmaya başlanmıştır. Özellikle III. Selim ve II. Mah-
mud devri ıslahatlarının doğurduğu hoşnutsuzluk, daha önce yaşanan 
Vehhâbilik tehlikesi ve Mısır hidivliği İslam dünyası kaynaklı saikler ola-
rak göze çarpmaktadır. Diğer taraftan İngilizlerin İslam coğrafyasındaki 
hakimiyetlerini pekiştirmek için Osmanlılardan talep ettikleri destek de 
hilafet meselesini tekrar aktüel hale getirmiştir.3 Asrın son çeyreğinde II. 
Abdülhamid’in ittihad-ı İslam politikaları, batılı devletlerin hilafet me-
selesine ilgileri ve ortaya attıkları problemler hilafet meselesini tekrar 
canlandırmıştır. Ayrıca değişmeye başlayan siyasal zihniyetin Osmanlı 
toplumundaki siyasî ve sosyal akisleri de tartışmaları alevlendirmiştir. 
II. Abdülhamid idaresinin doğurduğu hoşnutsuzluktan beslenen bu 
arayışlar Kanun-i Esasi, meşrutiyet ve parlamento fikirleri etrafında hi-
lafet-saltanat birlikteliği veya ayrılığı üzerinden ayrıca geniş bir tartışma 
alanı açmıştır.

Risalelerin müelliflerine göz attığımız vakit yekpâre bir manzarayla kar-
şılaşmayız. İlk dönem olarak nitelendireceğimiz III. Selim ve II. Mahmut 
dönemi müellifleri Kuşmanî, İbnü’l-‘Annâbî, Şeyhülislam Yasincizade ve 
Esad Efendi gibi isimler ulemadan meseleyi ele alan ve hilafeti savunan 
isimlerdir. II. Abdülhamid devri müellifleri arasında oryantalistlerle bir-
likte lehte ve aleyhte risale kaleme alan geniş bir yelpazeden söz etmek 
mümkündür. Ulemadan, sufilerden, tarikat şeyhlerinden paşalara, as-
kerlere, gazetecilere kadar birçok meslek ve sınıftan isim bulunmakta-
dır. Oryantalistlerin lehte ve aleyhte yazanları olduğu gibi (Blunt, Muir, 
Redhouse) farklı coğrafyalardan ve milletlerden de isimlere rastlamak 
mümkündür. Arap ve Hind coğrafyasından müellifler olduğu gibi Os-
manlı tebaasından Ermeni bir müellife (Naim Kirkor, Hilafet) bile tesa-
düf edilir. Diğer taraftan siyasi hayatın getirdiği çalkantının bir tezahürü 
olarak isimsiz veya müstear isimle çıkarılan risaleler ya da özellikle İtti-
hat ve Terakki Cemiyeti adına kaleme alınan yayınlar da dikkate değer 
yoğunluktadır. 

Tek bir tarz ve üsluptan söz etmek mümkün olmasa da lehte veya aleyhte 
olduğuna bakılmaksızın kaleme alınan risaleleri kabaca dört gruba tak-
sim etmek imkan dahilindedir. İlk olarak ayet ve hadis merkezli telifler 

3 II. Abdülhamid dönemi merkezde olmak üzere bu ilişkiyi inceleyen çalışmalar 
için bkz. Azmi Özcan, Pan-İslamizm: Osmanlı Devleti, Hindistan Müslümanları 
ve İngiltere (1877-1914), (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları 
Merkezi (İSAM), 1992); Tufan Buzpınar, Hilafet ve saltanat: II. Abdülhamid dö-
neminde halifelik ve Araplar, (İstanbul: Alfa Basım Yayım, 2016).
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karşımıza çıkar. Şeyhülislam Yasincizade’den başlayarak bazısı 40 hadis 
geleneğine uygun şekilde telif edilen ve genelde Osmanlı hilafetini savu-
nan metinler bu grup içinde değerlendirilebilir. (Mahmut Hamza Efen-
di, Bekâ-yı Saltanat-ı Osmaniye; Ahmed el-Hafzî b. Abdulhâlık, Hilafet 
ve Cihada Dair Kırk Hadis; Yusuf b. İsmail en-Nebhânî, el-Ehadisu’l-er-
bain f î vucubi taati emiri’l-mü’minîn; Nazif Sururi, Hilafet-i Muazzama-i 
İslâmiyye; Muhammed Arif el-Müneyyir, el-Hakku’l-mübîn f î ehadis-i 
erbain)

İkinci olarak klasik kelâmî çerçeveyi merkeze alan müdafaa ve tenkit 
metinleriyle karşılaşırız. (Hulasatü’l-Beyan; Hasan Bey Hüsnü et-Toy-
ranî, Fî icmâli’l-kelâm ala mes’eleti’l-hilafe beyne ehli’l-İslâm; Lisanüddin 
Harb, Hitabu’l-ümme; İttihat ve Terakki’nin yed-i tula sahibi bir alim 
olarak takdim ettiği müellif tarafından kaleme alınan Risale-i Hilafet ve 
İmamet; Sir William Muir’e reddiye olarak Hintli Mevlevî Hafız Abdül-
celil tarafından yazılan ez-Zaferu’l-Hamidiyye) gibi risalelerde bolca kla-
sik kelâm kitaplarından iktibaslar yer almaktadır.

Üçüncü olarak siyasî ve hukukî uygulamalar üzerinden yürütülen tenkit-
lerden müteşekkil risaleler ayrı bir grup olarak zikredilebilir. Hemen her 
tenkit metninde az çok görülen bu durum bazı risalelerin tamamında 
hâkim dildir ve klasik fetva formunda olanları da vardır. Mesela İttihat ve 
Terakki taraftarlarının Mısır’da yayınladığı ve Hoca Şakir Efendi’ye nis-
pet edilen Fetevâ-yı Şerife klasik usulde fetva tarzında kaleme alınmıştır. 
II. Abdülhamid’in uygulamalarından neşet eden hatalara fıkıh kitapla-
rından hareketle fetva verilmiştir. Hoca Kadri Nasıh’ın İstinsâf ve Zulm ü 
Adl adlı risaleleri bu türün en önemli örneklerindendir. 

Dördüncü olarak da tenkit metinleriyle iç içe geçmiş bir telif tarzı ola-
rak tarihî tecrübeyi, Osmanlı’nın hususiyetlerini, İslam’a hizmetlerini ve 
mevcut faaliyetlerini merkeze alan risaleler vardır. Sufî çevrelerce kale-
me alınan metinlerde daha belirgin olan bu dil tasavvufî kaynakları ve 
isimleri sıklıkla kullanmaktadır. Bu risalelerin referanslarında öne çıkan 
isimlerden biri de İbn Arabî’dir. Bu telif tarzında tenkit ise özellikle Ya-
vuz Sultan Selim üzerinden yürür. Özellikle Mahmut Hamza Efendi’nin 
Bekâ-yı Saltanat-ı Osmaniye’sinde, Muhammed Emin el-Mekkî’nin Hila-
fet-i Osmaniyye’sinde ve Hoca Kadri Nasıh’ın Zulm ü Adl’inde bunu gör-
mek mümkündür. Tabi ki risaleleri bu telif tarzı itibariyle muayyen bir 
forma sahip gibi düşünmek yanıltıcı da olabilir. Zira metinler arasında 
tedahüller mevcuttur. Fakat risalelerin telif tarzı böyle bir tasnifi kaldırır 
cinstendir.
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3. Risalelerin Muhtevaları

Risalelerin muhtevalarında ulu’l-emre itaat, isyan ve muhalefet yaygın 
olarak ele alınan konuların başında gelir. Ayrıca bu bahislerin mütem-
mimi olarak ulu’l-emrin kim olduğu (sultan mı, ümera mı, ulema mı), 
itaatin sınırları, hurucun şartları yaygın olarak tartışılır. Bir taraf her ne 
şartta olursa olsun ulu’l-emre itaatin gerekli olduğunu savunurken diğer 
taraf “lâ taate li mahlukin fî ma’siyeti’l-Hâlık” prensibine sarılmaktadır.4 
Müdafaa için en çok kullanılan referanslardan biri de: “Şayet icabet edi-
lecek bir duam olsaydı onu ulu’l-emr için yapardım” duasıdır. 

İmametin gerekliliği aynı zamanda hilafetin siyasî pozisyonunu tartış-
mak anlamına geldiğinden risalelerde bu meselenin dikkatle ele alındığı 
görülür. İmamet/hilafet nedir? Tayin aklî midir şer’î midir? gibi sorular 
klasik kelâm kitaplarındaki gibi tartışılmakla beraber aynı zamanda yeni 
siyasî düzende halifenin/sultanın durumu da bu başlık altında tartışıl-
mış olmaktadır. İmamın vucubiyeti klasik kelâm kitaplarında olduğu 
gibi kuvvet hazırlamak, sınırları korumak, mazlumun hakkını zalimden 
almak, dini hükümleri uygulatmak ve velisi olmayanları evlendirmek 
gibi sosyal hususlara da istinat ettirilerek temellendirilir. Böylece bir 
imamın yani halifenin bulunması gerektiği fikri ispat edilmiş olur. Hem 
İslam dünyasındaki Osmanlı hilafeti karşıtlığını hem de Avrupaî tarz-
da bir siyasal sistem arayışına girmiş Osmanlı kamuoyunu göz önünde 
bulundurduğumuzda temellendirmenin önemi kaçınılmaz olarak art-
maktadır. Vasiyet meselesi ve aynı zamanda iki imamın caiz olmadığı da 
(dönemdeki farklı hilafet iddialarına karşı temanu‘ delilinde kullanılan 
Enbiya 22. ayetle birlikte) ele alınan meselelerdendir. 

Risalelerde dikkat çeken hususlardan biri de imamda bulunması gere-
ken şartlar etrafında cereyan eden tartışmalardır. Bu şartların irdelenişi 
de başlı başına bir müdafaa ve muhalefet aracıdır. Klasik kelâm kitapla-
rında gördüğümüz şartlar peş peşe sıralanarak metnin niyet ve siyaseti-
ne göre değerlendirmeye tabi tutulur. Sıhhat şartı; beden olarak tamlık, 
erkeklik, akıl bâliğ gibi özellikleri denetlerken ilim, içtihat, takva, adalet, 
mefdulün imametinin cevazı gibi hususlar da aktüel siyasetin gölgesinde 
incelemeye tabi tutulur. Kifayet ve siyaset şartının altında zikredilebile-
cek basiret ve cesaret gibi şartlar yanında Kureyşîlik, masumluk (zaman 

4 Bazı örnekler için bu risaleler incelenebilir: Ahmed El-Hafzî b. Abdulhâlık, 
Hilafet ve Cihada Dair Kırk Hadis; Hoca Şakir Efendi, Fetevâ-yı Şerife; Risale-i 
Hilafet ve İmamet; Hintli Mevlevî Hafız Abdülcelil, ez-Zaferu’l-Hamidiyye (Sir 
William Muir’e reddiye), [Hilafet Risaleleri: İslam Siyasi Düşüncesinde Değişme 
ve Süreklilik: II. Abdülhamit Devri içinde]
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zaman II. Abdülhamid uygulamalarını da meşrulaştıracak biçimde) ve 
mucize gibi Şia’ya karşı tartışılan şartlar da ele alınır. Metinlerde ba-
zen bunların hepsi bazen de muhtevaya bağlı olarak bir veya birkaçı 
zikredilebilmektedir. 

Halifede bulunması gereken özelliklerden en çok tartışılanları Kureyşîlik 
ve adalet şartlarıdır. İngilizlerle birlikte tartışılmaya başlayan ve hedefi 
Osmanlı hilafetinin meşruiyeti ve devamında hilafet üzerinden Arapla-
rın Osmanlı’dan koparılmasını hedefleyen bu şart aynı zamanda II. Ab-
dülhamid idaresine düşman olan taraflarca da ısrarla üzerinde durulan 
bir konu olmuştur. Buna karşılık Kureyşîlik şartını tartışmaya açan ve 
Osmanlı hilafetinin meşru olduğunu öne süren birçok lehte metin de 
mevcuttur. Referans olarak da tarihî kaynakları kullanmaktan geri dur-
mamışlardır. Bu bağlamda çokça başvurulan diğer bir referans hilafetin 
otuz sene süreceği ile ilgili hadis rivayetidir. Osmanlı hilafetini tenkit 
eden veya savunan çevrelerin gündeminde hilafetin keyfiyeti ile ilgili ısı-
rıcı melikiyet nitelemesi yer almıştır. Muhalefet hilafetin zaten tarihî tec-
rübede kâmil manada ifa edilmediğini dile getirerek Osmanlı hilafetini 
de bu ısırıcı melikiyet/saltanat halkasının bir zinciri kabul etmektedir. 
Müdafaa edenler ise hilafetin Hulefâ-i Raşidîn’le sınırlandırılamayacağı-
nı ve kâmil hilafet - nakıs hilafet ayrımının hilafetin varlık şartı olmadı-
ğını ispata çalışmışlardır. Buna göre nakıs da olsa hilafetin bu şekli meş-
rudur ve Osmanlı hilafeti de bu şekliyle tarihî tecrübenin bir parçasıdır.

İkinci olarak adalet şartı ön plana çıkmıştır. Osmanlı’daki muhalefetin 
en çok merkeze aldığı şart da budur. Özellikle II. Abdülhamid idaresi-
nin uygulamaları üzerinden tartışılan bu şart metinlerde zaman zaman 
dedikodu düzeyine inmektedir. Özellikle istibdat kavramına vücut ve-
ren bir idare biçiminin karşısına yerleştirilen adalet prensibi hem siyasî 
muhalefeti meşrulaştırmakta hem de itaatin dini zemininde yükselen 
karşı propagandayı etkisizleştirmek için kullanılmaktadır. Bu şartın bir 
devamı gibi algılanan kifayet ve siyaset şartının bu şartlar çerçevesinde 
eksik kaldığı vurgulanmaktadır. Diğer taraftan müdafaa metinlerin-
de II. Abdülhamid’in ve geriye doğru Osmanlı halifelerinin adaletleri, 
ulemaya saygıları, Mekke Medine’ye ve İslam âlemine hizmetleri öne 
çıkarılmaktadır.

Bu iki şart kadar olmasa da ilim şartı da risalelerde sık sık ele alınan 
hususlardan biridir. Müslümanların işlerini yürütecek hatta Kur’an ve 
Sünnet’ten hüküm çıkarabilecek bir yeterliliğe sahip olmak şartı aynı za-
manda II. Abdülhamid’in idareyi paylaşmayan tutumuna da bir eleştiri 
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olarak yöneltilmektedir. Bu eleştirilerde özellikle meşrutiyet, parlamen-
to gibi kavramlar üzerinden ve şâvirhum fi’l-emr prensibinin işletilme-
diği meselesine intikal edilir. Takva şartı da bir muhalefet aracı olarak 
kullanılmıştır. II. Abdülhamid’in şahsî hayatından, idarî tasarrufların-
dan hareketle yürütülen propagandaya karşılık müdafaa metinlerinde 
muhalefetin karşısına II. Abdülhamid’in dindarlığı çıkarılmaktadır. 

Kelâm kitaplarında karşımıza çıkan azl/hal‘ meselesi de şartlarını da 
ihtiva edecek şekilde metinlerde tartışılmıştır. II. Abdülhamid’in bazı 
uygulamalarının hal‘i gerektirdiğine dair verilen fetvalar bunun en tipik 
örneğidir. Benzer şekilde ehlü’l-hal ve’l-akdin kimler olduğu da metin-
lerde karşımıza çıkan hususlardan biridir. Muhalefet, ehlü’l-hal ve’l-ak-
din iş başında olmadığını ve II. Abdülhamid’in etrafına topladığı ulema 
ve vüzeranın da bu işe ehliyetinin bulunmadığını ısrarla savunurken des-
tekleyici metinler üst bürokrasiyi ehlü’l-hal ve’l-akd olarak göstermekte 
ve kılıç kuşanma törenlerini de toplu beyat olarak takdim etmektedirler. 
Bir meşruiyet tartışması olarak karşımıza çıkan bu hususlar metinlerde-
ki yaklaşım biçimi de görme imkanı vermektedir.

4. Risaleleri İtikadî/Kelâmî Olarak Okumayı Mümkün Kılacak 
Hususlar

İslam siyaset düşüncesi; felsefî anlamda kaleme alınmış eserlerde (Fara-
bi, İbn Bacce), doğu kökenli siyasetname-nasihatname (Kutadgu Bilig, 
Siyâsetnâme), fıkıh merkezli siyasetü’ş-şer‘iyye (Mâverdî, İbn Teymiyye) 
ve kelâm metinlerindeki imamet bahislerinde karşılık bulmuştur. Mo-
dernleşme döneminde kaleme alınan hilafet risalelerinin hangi geleneğe 
uygun düştüğüne baktığımızda felsefî siyaset metinleriyle ve siyasetna-
me türüyle doğrudan irtibatlar kurmak zor görünmektedir. Zira felsefî 
siyasetname türü nihayetinde teorik/ütopik bir düzen fikrine yaslan-
maktadır. Nasihatname geleneği ise dil ve üslup olarak bu çerçevenin 
dışındadır. Bu metinlerde muhatap sultan, hükümdardır. Risalelerle 
benzerlik ahkamu’s-sultaniye literatürü ile kurulabilir. Fakat onlar da 
imamet/hilafet meselesinin yukarıda bahsi geçen muhtevaları daha çok 
bir giriş bahsi olarak ele alırlar ve devamında yönetim modelinin pratik 
tezahürleri üzerinde yoğunlaşırlar.

Kelâm/itikat kitapları zaviyesinden baktığımızda risalelerin itikat metni 
olarak okunabileceğine dair bazı hususlar göze çarpar. Bunların başın-
da ayet, hadis merkezli olarak itaat ve muhalefet meselesinin ele alın-
masıdır. Ulu’l-emre itaat tartışmalarının tarihî tecrübede Ehl-i Hadis ve 
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Ehl-i Sünnet alimlerinin ilk dönemlerde kaleme aldıkları itikat risalele-
riyle benzerlik taşıdığı görülür. Sonraki dönemlerde de selef ve Hanbeli 
gelenek içerisinde devam ettiğini gördüğümüz bu tarz birçok risalede 
karşımıza çıkar. Hatta ilk risalelerden olan ve Osmanlı hilafetini müda-
faa eden bir risale tam da bu çizgiyi takip eden bir kaynaktan yapılan 
tercümeyi ihtiva eder.5 II. Mahmud devrinde Şeyhülislam Yasincizade 
tarafından kaleme alınan Hulasatu’l-Burhan f î İtaati’s-Sultan adını ta-
şıyan eserin referansı Kalâidü’l-ikyân f î fezâil-i Âl-i Osman adlı eserdeki 
hadislerdir. Bu hadisler Yasincizade tarafından itaatin temellendirilmesi 
için kullanılmıştır. Bu metni kaleme alan Mer‘î b. Yûsuf b. Ebî Bekr b. 
Ahmed b. Ebî Bekr el-Kermî el-Makdisî (1624) 17. asırda yaşamış Hanbelî 
bir âlimdir ve Ehl-i Hadis geleneğinden gelmektedir. Muhteva ve vurgu 
olarak da ilk dönem Ehl-i Hadis âlimlerinin kaleme aldıkları risaleler ya-
nında daha sonra yaşamış Halimî, Ebu Ya‘lâ el-Ferrâ, Beyhâkî gibi isim-
lerle de benzerlik göstermektedir. İlk risalenin Ehl-i Hadis geleneğinden 
gelen bir Hanbelî âlimin eserinden hareketle yazılması da hilafet-ima-
met meselesini itikat metinlerine dahil edip itaat-huruc meselesi etra-
fında değerlendiren Ehl-i Hadis itikat anlayışına yaslanmaktadır. 

Risalelerin birçoğunda konuların tasnif ve tahlil biçimi klasik kelâm 
kitaplarındaki muhtevayı yansıtmaktadır. Ayrıntılı olarak tartışılan Ku-
reyşîlik meselesi başta olmak üzere imametin gerekliliği, meşruiyeti ve 
şartları risalelerde yer almaktadır. İlim ve içtihat, siyaset ve kifayet ve 
özellikle de adalet gibi meseleler aynı çerçeve üzerinden değerlendir-
meye tabi tutulmaktadır. Ayrıca muhalefetin, tenkitlerini itaatin itikadî 
referanslarına yöneltmekte ısrarcı oldukları görülmektedir. Bu dönem-
deki tartışma dili ve kavramsal çerçeve sonraları İttihat ve Terakki’nin de 
ısrarla savunduğu gibi hilafet-saltanat ayrılığına yoğunlaşmaktadır. Fa-
kat bu tartışmalar benzer bir ayrıma müsaade eden ahkamu’s-sultaniye, 
siyasetü’ş-şer’iyye literatüründen farklı bir çerçeveye sahiptir. Tabi ki bu 
dönemde tedavülde olan dilin ulemanın rolüyle ve ıslah hareketlerinin 
karakteriyle ilişkisi farklı bir incelemeyi gerekli kılar. Aynı şekilde yeni 
siyasi fikir ve taleplerle ilişkiler de ayrı bir araştırma mevzuudur.

Risalelerin genelinde tartışma havasının hâkim olduğunu söylemek 
mümkündür. Ayet ve hadis temelli meseleye yaklaşan tavrın, devirde 

5 İmamoğlu, A.T., Karataş, V., “İrâde-i Seniyyeyi Hadislerle Desteklemek: II. 
Mahmud Dönemi Şeyhülislamlarından Yâsincizâde Abdülvehhâb Efendi ve 
Hulâsatu’l Burhan fî İtaati’s-Sultan Adlı Risalesi”, Artuklu Akademi: Mardin 
Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bilimleri Fakültesi Dergisi, (2016), cilt: III, sayı: 1, s. 
21-54.
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giderek artan Selefilikle ilişkisini kurmak imkan dahilindedir. Risalele-
rin muhtevalarındaki ayet ve hadis temelli yaklaşımın modern dönem 
İslam düşüncesinin kaynaklara dönüş hareketiyle de irtibatı kurulsa 
bile bu tavır imamet-hilafet meselesini itikadî bir zeminde ele alan Ehl-i 
Hadis geleneğine uzatılabilir. Diğer taraftan risalelere hakim olan muh-
teva, itaat meselesinin meşruiyetinin kelâmî metinlerde gördüğümüz 
çerçevede tahlil edildiğini düşündürmektedir. Risalelerde genel olarak 
siyasetü’ş-şer‘iyye geleneğinde gördüğümüz şekliyle hilafetin işleyişi de-
ğil daha çok mevcudiyeti ve meşruiyeti tartışma konusu yapılmaktadır. 
Bu sebeple modernleşme devrinde ortaya çıkan Hilafet risalelerini bir 
kelâm veya itikat metni olarak okumanın önünde bir engel yoktur.

5. Netice: Yeni İlm-i Kelâm Meseleleri Zaviyesinden Hilafet 
Risaleleri

Kelâm ilminde Yeni İlm-i Kelâm dönemi olarak adlandırılan bu zaman 
diliminde kaleme alınan metinlerde imamet meselesi ya yer almamış ya 
da klasik muhtevanın tekrarı olarak hulasa edilmiştir. Mesela Yeni İlm-i 
Kelâm metni olarak kabul edilen Abduh’un Risaletü’t-tevhid’inde, Şib-
li Nûmânî’nin İlm-i kelâm-ı cedîd’inde ve İzmirli İsmail Hakkı’nın Yeni 
İlm-i Kelâm’ında imamet bahsi yer almazken Abdüllatif Harpûtî’nin 
Tenkîhu’l-kelâm’ında ise imamet bahsi sadece klasik muhtevanın tekra-
rından ibarettir. Bu zaviyeden bakıldığı zaman Yeni İlm-i Kelâm faali-
yeti olan metinlerde hemen hemen hiç dikkate alınmayan meselelerin 
başında imamet/hilafet meselesi gelir. Yeni İlm-i Kelâm düşüncesine 
doğrudan veya dolaylı katkı veren zevatın gerek siyasî kimlikleri gerek 
bu meselelere dair yazıp çizdikleri göz önüne alındığında bu durumun 
metinlere yansımamış olması gariptir. Meselenin niçin bir Yeni İlm-i 
Kelâm problemi olarak ele alınmadığı sorusu yerine niçin kelâm/akaid 
kitaplarındaki imamet meselesi başlığı altında tartışılmadığı sorusunu 
tercih etmek daha sağlıklı olacaktır.

Peki bu mesele bir Yeni İlm-i Kelâm meselesi olarak ele alınmalı değil 
miydi? Klasik kelâm kitaplarındaki imamet bahislerini sadece Şii kar-
şıtlığı ile açıklamak veya bu bahislerin Şiilerden dolayı itikat/kelâm ki-
taplarında yer aldığını iddia etmek noksan bir bakış açısıdır. Fakat bu 
bakış açısı, aynı zamanda hilafet risalelerinin bir kelâm metni olarak 
görülmesinin önündeki en büyük engeldir.6 Bu sebeple meseleye sade-

6 Mesela dönemde İran’ın nüfuz alanına giren bölgelerde imametle ilgili me-
tinlerin yazılması ve dağıtılması gayretlerinden söz etmek mümkündür. Şiilik 
tehlikesinin hilafet merkezli olarak okunduğuna dair bölgeden (Irak’tan) ge-
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ce mezhepler arası bir iç çekişme olarak görmek doğru olmasa gerektir. 
Modernleşmeyle beraber İslam’a yönelik tenkitler ve teklifler Yeni İlm-i 
Kelâm’ın meselesi olarak telakki edilmiştir. Bu yeniliğin bir gereği olarak 
klasik meseleler ya gündemden düşmüş ya da muhteva olarak ciddi bir 
değişikliğe uğramıştır. Bu husus en iyi ispat-ı vacip tartışmalarında gö-
rülebilir. Ayrıca bu dönemde klasik dönemde mevcut olmayan yeni me-
seleler kelâma dahil edilmiştir. Dinin lüzumu, İslam’ın terakkiyle olan 
ilişkisi, İslam’da kadın meseleleri gibi. 

İmamet meselesine gelince iki durumla karşı karşıya kalırız. Birincisi ge-
nel kelâm metni olarak kaleme alınan eserlerde konu bir problem olarak 
telakki edilmemektedir. İkincisi ise hilafete dair kaleme alınan risaleler-
de kelâmî perspektifin varlığıdır. Özellikle imametle ilgili belli mesele-
ler bu problemin itikadî/kelâmî olarak devam ettirildiğini gösterir. Yeni 
yönetim modeli talepleriyle karışan bu eleştiri dili, kelâmî bir bakış açı-
sıyla okunmalıdır. Çünkü kelâmın konusu, usulü, üslubu devirlere göre 
farklılık arz etmektedir. Yeni İlm-i Kelâm’ı başlatan en önemli saiklerden 
biri de oryantalistlerin tenkitleri ve bu tenkitlerin İslam dünyasındaki 
destekleyicileridir. Hilafet meselesi de benzer şekilde özellikle İngiliz-
lerin meseleye ilgisiyle başlamış ve Osmanlı hilafetine karşı çıkan diğer 
Müslüman toplulukların sonrasında da II. Abdülhamid idaresinden 
rahatsız olan yerli temsilcilerin yazdıklarıyla genişlemiştir. Buna karşı 
yazılan reddiyeler de bir kelâm faaliyeti olarak değerlendirilebilir. Tıpkı 
tarihi tecrübede irade-kaza ve kader, ispat-ı vacip, elfaz-ı küfür mesele-
lerinde olduğu gibi hilafet risalelerini de bir alt literatür olarak görmek 
mümkündür. 

Kelâmcıların bu meseleleri paranteze almalarının sebebi hem tarihî tec-
rübedeki itikadî değildir ihtirazî kaydını yanlış değerlendirmeleri hem 
de devrin siyasî atmosferinin icbarları olarak gözükmektedir. Zaman 
zaman kelâm kitaplarından imamet bahislerinin çıkartıldığı bir dönem-
de hilafet meselenin itikadî ve aktüel bir mesele olarak ele alınması ve 
tartışılması zorlaşmıştır. Elbette bir mesele dinî/itikadî ve de siyasî olun-
ca bir alana inhisarı mümkün değildir. Bu sebeple hilafet meselesini ve 
bu risaleleri salt bir itikat metni olarak görmek doğru olmaz. Fakat bu 
meselenin kelâm ilminden ve itikadî metinlerden ayrıştırılması aynı za-
manda itikadî zeminin kaybına yol açmıştır. Böyle bir tasarrufun neticesi 

len layihalarda açık ibareler görülmektedir. Karşı propaganda olarak da itikat 
metinlerinin kaleme alınması ve yetiştirilen ulemanın bölgeye gönderilmesi 
talepleri vardır. Selim Deringil, Simgeden Millete: II. Abdülhamid’den Mustafa 
Kemal’e Devlet ve Millet, (İstanbul: İletişim Yayınları, 2007), s. 141-163.
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ne olmuştur? Bu soruya Seyyid Bey’in hilafetin ilgası ile ilgili kaleme al-
dığı meşhur risalesi Hilâfet ve Hâkimiyet-i Milliye’sinin hangi cümlelerle 
başladığına bakarak cevap vermek mümkündür: 

Hilafet meselesi hadd-i zâtında mesâil-i fer‘iye vü fıkhiyedendir, millete 
ait hukuk ve mesâlih-i âmme cümlesindendir. İtikâda ta‘alluku yoktur, 
binâenaleyh mesâil-i itikâdiyeden değildir. Vâkıa itikâdiyâta dair olan 
âsâr-ı İslâmiyede dahi bu meseleden uzun uzadıya bahsolunuyor. Fakat 
bu, hilafet meselesinin akâid-i İslâmiyeden ma‘dûd olduğu için değil, bel-
ki bu mesele etrafında bilâhere toplanmış olan birtakım hurâfât ve efkâr-ı 
bâtıleyi cerh u iptal içindir.7
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ÖZET
XIX. Asırdan itibaren uluslararası bir karakter kazanan hilafet 
meselesine dair birçok risale kaleme alınmıştır. İslam Dünya-
sı’nın farklı bölgelerinde ortaya çıkan bu eserlerin siyasî ve aktüel 
cephesi yanında dinî karakteri de önemlidir. Hilafet meselesinin 
itikadî bir mesele olup olmadığı tartışmasıyla da bütünleştiğinde 
bu risalelerdeki itikadî çerçevenin mahiyeti incelemeye değer bir 
konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmamızda XIX. Asırda 
kaleme alınan bütün hilafet risaleleri incelenmiştir. Risaleler telif 
tarzı itibariyle dört gruba ayrılmış ve bu telif tarzının meselenin 
itikadî karakterine etkisi incelenmiştir. Telif tarzları ve muhte-
vaları itibariyle risalelerin kelamî/itikadî okumasının imkanı ele 
alınmıştır. Tarihî süreçte kriz zamanlarında hilafet meselesinin 
itikadî bir karaktere büründüğü göz önüne alarak bu dönemde 
itikadî bir algının oluşup oluşmadığı da araştırmamızın ana soru-
larından biri olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hilafet, Hilafet Risaleleri, Osmanlı hilafeti, 
imamet, itikat, kelam

Can Hilafat Treatises Be Read as Kalam Texts?

ABSTRACT
A number of Risales have been written on the issue of caliphate, 
which has gained an international character since the nineteent-
h-century. In addition to the political and cyclical aspects of these 
works, which appear in many regions of the Islamic World, their 
religious character is also important. When the issue of caliphate 
is integrated with the debate on whether it is a matter of ī’tiqād, 
the nature of the rhetorical framework in these treats appears to 
be worth examining. In this study, all the caliphate treatments 
written in the nineteenth-century were examined. Risales are di-
vided into four groups in terms of copyright style and the effect of 
this copyright style on the current character of the issue is exami-
ned. In terms of copyright styles and contents, the possibility of 
the kalamî / ī’tiqādī analysis has been discussed. Considering the 
fact that the issue of caliphate has taken on a historical character 
in times of crisis in the historical process, it has been one of the 
main questions of our research whether there was such a itiqadi 
perception in this period.

Keywords: Caliphate, Caliphate Risales, Ottoman caliphate, 
imamate, ī’tiqād, kalam
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Serbestzâde’nin Tercüme-i Celâl’i Örneğinde 
19. Yüzyıl Osmanlı Kelâm Tercümelerine 
Genel Bir Bakış

Ayşe Betül Tekin
Dr. Öğretim Üyesi, Yalova Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi

Bu çalışmamızda 19. Yüzyılda Türkçeye tercüme edilen kelâm eserlerin-
den Adudüddîn el-Îcî’nin Akâid risalesi üzerine Celâleddin Devvânî’nin 
1499 tarihinde telif ettiği Celâl ismiyle meşhur şerhinin bir tercümesi ele 
alınmaktadır. İskilipli Serbestzâde Ahmed Hamdi Efendi (1864-1939) 
tarafından çevrilen ve İlm-i Kelâmdan Akâid-i Adudiyye Şerhi Celâl Ter-
cümesi adıyla 1894’te yayımlanan bu tercüme, âlemin hudûsu hakkın-
daki tartışmalara odaklanarak hem metinsel hem de tarihsel bağlamda 
incelenmekte; tercüme etme sebepleri ile kullanılan metot ve kaynaklar 
ortaya konmaktadır.

III. MURAD DÖNEMİ İLK AKÂİD TERCÜMELERİ

Osmanlı döneminde akâid-kelâm eserlerinden ilk olarak hangisinin 
Türkçeye aktarıldığı sorusuna net bir cevap verilememekle birlikte ter-
cümelerin 16. yüzyıl civarında telif edilmeye başladığı söylenebilir. Tespit 
edebildiğimiz kadarıyla Arapçadan Osmanlı Türkçesine akâid alanında 
ilk tercüme edilen eser, el-Fıkhü’l-ekber veya el-Emâlî olarak görünmek-
tedir. Osmanlı’da oldukça ilgi gören ve çok sayıda tercümeye kaynaklık 
eden Ebû Hanîfe’nin (ö. 150/767) el-Fıkhü’l-ekber adlı akâid risalesi hem 
mensur hem de manzum olarak defalarca Türkçeye çevrilmiştir. Bunlar 
lafzî yani kelimesi kelimesine değil, açıklamalı serbest tercümelerdir. 
Ezberlenmesi kolay olduğu için manzum halde tercüme edilenlerden 
ilki, Ebü’l-Bekâ el-Ahmedî tarafından 1512 tarihinde kaleme alınan ‘İk-
dü’l-cevher f î nazmi neşri’l-Fıkhi’l-ekber adlı tercümedir. En eski mensur 
tercümesinin ise Muhammed b. Ömer Kurd Efendi (ö. 996/1588) tara-
fından telif edilen Terceme-i Fıkh-ı Ekber olduğu belirtilmiştir.1 

1 Abdullah Demir, “Osmanlı Âlimlerinin Ebû Hanife’nin Akâid Risâlelerini Konu 
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Defalarca Türkçe tercümesi yapılan bir diğer eser, 563/1173 senesin-
de Sirâcüddîn el-Ûşî (ö. 575/1179) tarafından kaleme alınan Kasîde-i 
Emâlî’dir. Mâtürîdî akâidine dair 66 (veya 68) beyitlik manzum bir risâle 
olup el-Kasîdetü’l-lâmiyye veya Bed’ü’l-emâlî olarak da isimlendirilmiştir. 
Sultan III. Murad’ın (ö. 1003/1595) isteği üzerine Şeyhulislâm Hoca Sâ-
deddin Efendi (ö. 1008/1599) asıl metnin vezin ve kafiyesine uygun olarak 
eseri nazmen tercüme etmiş ve başına 19 beyitlik bir mukaddime ekle-
miştir.  Yine III. Murad dönemi bilginlerinden Muhammed b. Malkoca, 
kasideyi Türkçe olarak şerh etmiş ve başlığında Lâmiyye-i Kelâmiyye is-
mini kullanmıştır.2 Kemal Edib Kürkçüoğlu, bu şerhin elindeki yazma 
nüshasının kenarına adı bilinmeyen başka bir zât tarafından “arkaik bir 
ifâde ile yapılan Türkçe başka bir manzum terceme”3 yazıldığını belirt-
mektedir. Zikredilen arkaik ifadeler eğer o dönemde kullanılmıyorsa o 
yazmadaki tercümenin daha eski olduğu, dolayısıyla Arapça akâid eser-
lerinin 16. yüzyıldan daha önce Türkçeye çevrilmeye başlandığı söylene-
bilir. Yine 16. yüzyılda bir diğer mütercim-şârih olan Şem’î Şem’ullâh (ö. 
1011/1602-3) Kasîde-i Emâlî’yi vezin ve kafiyesine uygun biçimde tercüme 
ve şerh etmiştir. Her beyti dört mısralık bend halinde çevirerek yarısında 
tercüme yarısında şerh yapmıştır. Toplamda 72 bende ulaşan kasidenin 
hatimesinde Şem’î bu eser için hem tercüme hem şerh ifadesini kullan-
maktadır.4 Yani mütercimin kendisi eserini her iki telif türü içine yerleş-
tirebilmektedir. Osmanlı’da nazım şeklinde yazılmış Matüridiyye akâi-
dine dair kasidelerden biri de Hızır Bey’in (ö. 863/1459) Cevâhirü’l-akâid 
olarak da bilinen el-Kasîdetü’n-nûniyye’sidir. Muhtemelen ilk tercümesi 
Şem‘i Şem’ullâh’a ait Tercüme-i Kasîde-i Nûniyye 5 olan eserin çok sayıda 
Türkçe tercüme ve şerhi yapılmıştır. 

16. yüzyıl mütercimlerinden Duhanîzâde Ali Çelebi de Molla Câmî’nin (ö. 
898/1492) Mir’âtü’l-Akâid adlı Farsça eserini 1571 veya 1574’te Türkçeye naz-
men tercüme edip III. Murad’a ithaf etmiştir. 225 beyitlik eser, tercümeyle 
birlikte 627 beyit olmuştur. Duhanîzâde, tercüme etme sebebi olarak, Arap-
çada Nesefî’nin Farsçada Molla Câmî’nin akâid eserleri olmasına rağmen 
Türkçede böyle bir eserin bulunmamasını göstermiştir.6 Buradan Nesefî 

Edinen Eserleri,” Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 14/28 (2016): 184-85.
2 M. Sait Özervarlı, “el-Emâlî,” TDV İslam Ansiklopedisi, c. 11 (1995): 73-5; Hilmi 

Karaağaç, “Osmanlı’dan Bugüne Manzûm Akâid Risâleleri,” Türkiye Araştır-
maları Literatür Dergisi 14/28 (2016): 104-9.

3 Kemal Edib Kürkçüoğlu, “Lâmiyye-i Kelâmiyye,” AÜİFD, c. III/1-2 (1954): 2, dipnot 8.
4 Taner Gök, “Şârihin Manzum Tercümesi: Şem‘î’nin Terceme-i Kasîde-i Emâlî’si,” 

FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, c. 10 (2017): 176.
5 Şeyda Öztürk, “Şem’î,” TDV İslam Ansiklopedisi, c.38 (2010): 503-4.
6 Ahmet Sevgi, “Molla Câmî’nin Akâit Risalesi ve Türkçe Manzûm Bir Tercüme-



Sahn-ı Semân’dan Darülfünûn’a     437

akâidinin önemli olduğu halde henüz çevrilmemiş olduğu veya Duhanîzâ-
de’nin diğer tercümelerden haberdar olmadığı ve Farsçadan akâide dair 
Türkçeye çevrilen ilk eserin Mir’âtü’l-Akâid olduğu sonucuna varılabilir.

18. VE 19. YÜZYIL AKÂİD-KELÂM TERCÜMELERİ

Akâid ve kelâm alanındaki telif ve tercüme eserlerin sayısı önceki yüzyıl-
lara göre 18. yüzyılda artış göstermektedir.7 Bu artışı, yenileşme hareket-
lerinin yaşandığı 18. Yüzyılın sonunda Türkçe eğitim veren yeni okulla-
rın açılması tetiklemiş olabilir. Türkçenin eğitim dili haline gelmesi, bu 
asırdan itibaren telif edilen eserlere de yansımıştır.8 Dolayısıyla akâid ve 
kelâm ilminde Türkçe eserlere ihtiyaç duyulmuştur. Bu dönemde tercü-
me edilen eserlerden birkaçını aşağıda zikretmeye çalışacağız. 

Osmanlı kelâmında etkili eserlerden biri Kâdî Beyzâvî’nin (ö.685/1286) 
Tavâli‘u’l-Envâr adlı eseridir. Üzerine pek çok şerh ve haşiye yazılan 
Tavâli‘, Üsküp Kadısı Mustafa Sıdkı tarafından 1751’de Türkçeye tercüme 
edilmiştir. Mütercim, birebir tercüme yapmış ancak sayfa kenarlarına ve 
satır aralarına kendi yorumlarını eklemiştir.9 Aynı dönemde Müstakim-
zâde Süleyman Sâdeddin Efendi (ö. 1202/1788) Şerefü’l-akîde adını verdi-
ği Fıkh-ı Ekber tercümesine mutasavvıf kimliğini yansıtmış ve 50 sayfalık 
şerh niteliğinde bir tercüme yazmıştır. Söz konusu tercüme 1896’da İk-
dam Matbaasında basılmıştır.10 Fıkh-ı Ekber medrese müfredatında yer 
almamış olmasına rağmen 19. Yüzyılda yapılmış tercümelerinin yazma 
nüshalarının bulunması hala yaygın olarak okunduğunu göstermekte-
dir.11 En çok tercüme edilen eserlerden el-Ûşî’nin el-Emâlî’sini, Mütercim 
Âsım Efendi (ö. 1235/1819) Merahu’l-meâlî f î şerhi’l-Emâlî adıyla Türkçe 
tercüme ve şerh etmiştir. III. Selim’e ithaf ettiği ve her beytini tahlil ettiği 
eser 1266/1849’da İstanbul’da basılmıştır. Bursalı Mehmed Tahir bu mu-
fassal tercüme/şerh için “mevcud şerhlerin hepsinden üstündür” demek-
tedir.12 Daha sonra el-Emâlî’yi Mekteb-i Sultanî muallimlerinden Hâfız 

si,” Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, c. 26 (2011): 5-6.
7 Erol Özvar, “Osmanlı Dünyasında Yazma Eser Üretkenliği,” Sahn-ı Semândan 

Dârülfünûn’a: Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası (Âlimler, Müesseseler ve Fikrî 
Eserler) - XVII. Yüzyıl, ed. Hidayet Aydar, Ali Fikri Yavuz (İstanbul: Zeytinburnu 
Belediyesi Kültür Yayınları, 2017), 41, Grafik 3.

8 Hatice Arpaguş, “Osmanlı Geleneksel İslâm’ının Temel Kaynakları: İlmihâl ve 
Akâid Eserleri,” Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 14/28 (2016): 340-41.

9 Kâmil Tiftik, “Kadı Beyzâvî’nin “Tavâli’u’l-Envâr”ının Mustafa Sıdkı’ya Ait Ter-
cümesi” (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü, 1997), 4-5.

10 Müstakimzâde, Fıkh-ı Ekber Tercümesi (İstanbul: İkdam Matbaası, 1314/1896).
11 Şerafettin Gölcük, Adil Bebek, “el-Fıkhü’l-Ekber,” TDV İslam Ansiklopedisi, c. 

12 (1995): 546.
12 Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri I (İstanbul: Matbaa-i Âmire, 
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Refî’ Efendi (ö. 1320/1902) mesnevî şeklinde 198 beyitte tercüme etmiş ve 
eser 1302/1884’te basılmıştır.13 Son dönem Osmanlı’da çeşitli tercümeleri 
yapılan el-Kasîdetü’n-Nûniyye ise 18. Yüzyıl âlimlerinden Dâvûd-i Karsî 
(ö. 1169/1756) tarafından hem Türkçe (1158/1745) hem Arapça olarak şerh 
edilmiştir. Ayrıca Mehmed Emin Üsküdârî (ö. 1149/1736), Hızır Bey’in 
talebesi Hayâlî’nin (ö. 875/1470) şerhi üzerine yazdığı kendi haşiyesini 
Türkçeye çevirmiştir. Kasidenin diğer mütercim-şârihleri arasında İs-
mâil Müfîd Efendi (ö. 1802), İmamzâde Esad Efendi (ö. 1851) ve Türk-
çe şerhi 1312’de basılan Manastırlı İsmail Hakkı’nın (1846-1912) isimleri 
zikredilebilir.14

Necmeddin Ömer en-Nesefî’nin (ö. 537/1142) ve Adudüddin el-Îcî’nin 
(ö. 756/1355) akâid risaleleri de Osmanlı uleması ve halkı tarafından 
otorite olarak kabul edilmiş ve telif edilen çok sayıda şerh, haşiye ve 
tercümeye kaynaklık etmişlerdir. Bu metinlerin şerhleri arasından en 
meşhur olanları Teftâzânî’nin (ö.792/1390) Şerhu’l-Akâidi’n-Nesefiyye’si 
ile Devvânî’nin (ö. 908/1502) Şerhu’l-Akâidi’l-Adudiyye’si, kelâm alanın-
da hacimli eserlerin müfredattan çıkarıldığı 19. Yüzyılda dahi Osmanlı 
medreselerinde okutulmaya devam etmiştir.15 19. yüzyıl âlimlerinden 
Harputlu İshak Efendi (1801-1892) Es’ile-i Kelâmiyye başlıklı eserinde 
Îcî’nin Akâid-i Adudiyye risalesini muhtemelen ilk kez tercüme ve Türk-
çe olarak şerh eden âlimdir. Eserinde söz konusu risalenin diğer şerh ve 
hâşiyelerinden istifade eden İshak Efendi, Ahmed Âsım Efendi’nin Me-
rahu’l-me’âlî’sinden de alıntılar yapmıştır.16 Akâid-i Adudiyye’yi manzum 
hale getiren mütercim Ahmed Ferîd (1328/1910) her beyti Arapça, Far-
sça ve Türkçe şeklinde üç dilde kaleme almıştır. Manzûme-i se zebân-ı 
Akâid-i Adudiyye adlı bu tercüme, 1279/1860’ta taş baskısı yapılmış bir 
mecmua içerisinde giriş ve sonuç bölümleri dahil 2-19 sayfaları arasında 
yer almaktadır. Mecmuanın devamında Avâmil ve Binâ gibi dil alanında-
ki diğer manzum tercümeler bulunmaktadır. 17

1333/1914), 376.
13 M. Sait Özervarlı, “el-Emâlî,” TDV İslam Ansiklopedisi, c. 11, (1995): 73-5; Hilmi 

Karaağaç, “Osmanlı’dan Bugüne Manzûm Akâid Risâleleri,” Türkiye Araştır-
maları Literatür Dergisi 14/28 (2016): 104-9.

14 Mustafa Said Yazıcıoğlu, “el-Kasîdetü’n-Nûniyye,” TDV İslam Ansiklopedisi, c. 
24 (2001): 571.

15 Osman Demirci, “Osmanlı’da Kelâm Eğitimi,” Türkiye Araştırmaları Literatür 
Dergisi 14/28 (2016): 36.

16 Ziya Erdinç, Habib Kartaloğlu, “Akâid-i Adudiyye’nin Türkçe Bir Şerhi Olarak 
Harputlu İshak Efendi’nin Es’ile-i Kelâmiyye Adlı Eseri,” Uluslararası Sosyal 
Araştırmalar Dergisi 12/62 (2019): 1765-1771.

17 Adudüddin el-Îcî, Manzûme-i Se Zebân-ı Akâid-i Adudiyye, trc. Ahmed Ferîd 
(İstanbul: Matbaa-i el-Hâc Muharrem Efendi, 1279/1860).
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Nesefî’nin akâidi Osmanlı’nın son dönemlerinde yaygın olarak okutul-
maktaydı. Muhammed Nûrü’l-Arabî’nin (ö. 1305/1888) Nesefî akâidi 
derslerini müridi Ustrumcalı Şahkuluzâde Ömer derleyip Şerhu’l-Akâid 
adıyla bastırmıştır. Şahkuluzâde, Nesefî akâidinin şerh ve haşiyelerinin 
Arapça olmasının çoğunluk tarafından istifade edilmesini zorlaştırdığı 
gerekçesiyle Türkçeye çevirdiğini ifade etmiştir.18 Bu asırda Teftâzânî’nin 
Şerhu’l-Akâid’inin birkaç tercümesi yapılmış ancak sadece Giridî Sırrı 
Paşa’nın (1844-1895) tercümesi basılmıştır. Sırrı Paşa, geniş bir mukad-
dime ve dört ciltten müteşekkil yaklaşık 800 sayfalık bir çalışma orta-
ya koymuştur. İlk olarak 1292/1875’te Rusçuk’ta basılan tercümenin son 
cildi matbaa kapandığı için 1301/1884’te Trabzon’da basılmıştır. Tercü-
menin içerisinde özellikle Hayâlî (ö.1470), İsferâyînî (ö.1538), Ramazan 
Efendi (ö.1571), Siyâlkûtî (ö.1657) ve Vidin Müftüsü haşiyelerinden uzun 
alıntılar yer almaktadır. Bununla birlikte 19. Yüzyılda basılmış çağdaşı 
birçok telif ve tercüme ile Şerhu’l-Mevâkıf ve Mukaddime gibi daha ön-
ceki eserlerden doğrudan tercüme veya özet yoluyla naklettiği pasajlar 
bulunmaktadır. Giridî, kullandığı diğer kaynakları esas metinden ve 
şerhten ayırt etmek için her birine ayrı başlık açarak metni düzenle-
miştir. Kelimesi kelimesine ve formal bir tercüme yerine daha serbest 
ve Şerhu’l-Akâid geleneğinin içindeki farklı yorumları 19. Yüzyıla taşıyan 
açıklamalı bir tercüme yazmıştır.19 Bu ilk ilmî çalışmasından sonra Sır-
rı Paşa “Şerh-i Akâid Tercümesi’nin bazı zevâidini tarh, gavâmızını şerh 
suretiyle telhîs”20 ettiğini söyleyerek Nakdü’l-Kelâm f î akâidi’l-İslâm adlı 
yeni bir eser kaleme almış ve 1302/1885 tarihinde İstanbul’da ilk baskısını 
yapmıştır. 367 sayfalık bu eserde meseleleri daha kısa ve net bir şekilde 
izah etmiş ve alıntıları azaltmıştır.  Sırrı Paşa’nın Şerh-i Akâid Tercümesi 
ile çalışmamızın konusu olan Serbestzâde’nin Şerhu’l-Akâidi’l-Adudiy-
ye tercümesi metot ve kaynaklar bakımından benzer ve yazıldığı tarih 
bakımından birbirine yakın olduğu için bu iki tercüme zaman zaman 
kıyaslanarak incelenmektedir.

18 Arpaguş, “Osmanlı Geleneksel İslâm’ının Temel Kaynakları: İlmihâl ve Akâid 
Eserleri,” 339.

19 Giridî Sırrı Paşa, Şerh-i Akâid Tercümesi (Rusçuk: Tuna Vilayeti Celilesi Matbaası, 
1292; Trabzon, 1301). 

 İsmail Kara, “mufassal bir şerh” özelliği taşıyan bu tercümede Sırrı Paşa’nın “ken-
disine kadar yapılan bütün çalışmaları gözden geçirerek harmanlamakta ve o me-
tinlerin / malumatın zaaflarını gidererek kendi dönemine göre eksiklerini tamam-
lamakta” olduğuna dikkat çekerek bu tür tercümelerin nasıl yeni bir metin ortaya 
çıkardığını göstermektedir. (İsmail Kara, İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz: Şerh ve Haşiye 
Meselesine Dair Birkaç Not (İstanbul: Dergâh Yayınları, 2011), 158, dipnot 1.)

20 Giridî, Nakdü’l-Kelâm fî Akâidi’l-İslâm (İstanbul: Matbaa-i Ebuzziya, 1302), 3.
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SERBESTZÂDE’NİN CELÂL TERCÜMESİ

Serbestzâde Ahmed Hamdi, 1864’te İskilip’te dünyaya gelmiş ve burada 
başladığı öğrenim hayatına Kastamonu’da devam etmiştir. Ballıklızâ-
de Ahmed Mahir Efendi’den (1860-1922) icazet almıştır. Kastamonu ve 
çevresinde memurluk yaptıktan sonra, Hakkâri ve Van’da muhasebe 
müdürlüğü, Trabzon ve Konya’da defterdarlık görevlerini yürütmüştür. 
Emekli olunca bir süre Süleymaniye ve Fatih medreselerinde tefsir ve fı-
kıh dersleri okutmuştur. Edebiyat, tefsir ve fıkıh bilgisiyle öne çıkan Ser-
bestzâde, 1906’da Trabzon’da Hiciv-nâme isimli bir manzume neşretmiş 
ve Beyzâvî tefsiri ile Celâl şerhini tercüme etmiştir. 1939’da İskilip’te vefat 
etmiştir. 21

Serbestzâde’nin çalışmamıza konu olan eseri, Celâleddin Devvânî’nin (ö. 
908/1502) Akâid-i Adudiyye üzerine yazdığı ve kısaca Celâl olarak bilinen 
şerhinin bir tercümesidir. Devvânî, İran’ın Kâzerûn şehrinde ilk tahsilini 
tamamladıktan sonra Şîraz’da önemli âlimlerden ders almış ve 1465’te 
Tebriz’e giderek bir süre Gökmedrese’de müderrislik yapmıştır. Siyasi 
karışıklıklar sebebiyle Hürmüz adasına kaçmış ve Şerhu’l-Akâidi’l-Adu-
diyye adlı eserini bu adada yazmıştır. II. Bayezid’in iltifat ettiği Devvânî, 
henüz hayattayken Anadolu’ya gelen öğrencilerinin de etkisiyle Osman-
lı coğrafyasında şöhret bulmuştur. Daha çok Eş’arî kelâmcısı olarak ta-
nınmakla birlikte, İslam düşüncesinin üç ana ekolü olan kelâm, felsefe 
ve tasavvufu birleştirmeye çalışmıştır. Osmanlı medreselerinde eserleri 
okutulmuş, neredeyse Teftâzânî ve Cürcânî kadar etkili olmuştur.  Os-
manlı ilim çevrelerinde İsbât-ı Vâcib Risalesi de çok ilgi görmüş, üzerine 
çok sayıda haşiye yazılmıştır.22 Mebde ve meâd konusundaki görüşlerini 
içeren ve bu konudaki diğer görüşleri eleştiren ez-Zevrâ ve’l-Havrâ adlı 
eserini de Şeyhülislâm Mûsâ Kâzım Efendi (ö. 1920) “haşiye” başlıkları 
altında kendi notlarını ekleyerek Türkçeye tercüme etmiştir. 62 sayfalık 
bu tercüme 1335/1917’de İstanbul’da basılmıştır.23 Burada tercümesini ele 
aldığımız şerhin ana metni, Adudüddin el-Îcî’nin (ö.756/1355) vefatından 
on iki gün önce tamamladığı el-Akâidi’l-Adudiyye isimli küçük hacimli 
risalesidir. Devvânî, kendinden önce bu risale üzerine yazılan şerhleri 
beğenmeyerek 1499’da yeni bir şerh yazmıştır. Devvânî’nin en meşhur 
eserlerinden biri olan bu şerh, Osmanlı medreselerinde uzun müddet 

21 Kamil Şahin, “Ahmed Hamdi, Serbestzâde,” TDV İslam Ansiklopedisi, c. 2 
(1989):72.

22 Harun Anay, “Devvânî,” TDV İslam Ansiklopedisi, c. 9 (1994): 258-260.
23 Celâleddin Devvânî, Zevrâ ve Havrâ, trc. Musa Kazım Efendi (Dârü’l-Hilâfe-

ti’l-Aliyye: Evkâf-ı İslâmiye Matbaası, 1335).
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okutulmuş ve üzerine pek çok haşiye kaleme alınmıştır. Siyâlkûtî, Ge-
lenbevî ve Edirnevî haşiyeleriyle birlikte 1290/1874-5’te İstanbul’da ba-
sılmıştır.24 Serbestzâde Ahmed Hamdi ise 550 sayfalık Celâl tercüme-
sini Tosya’da mal müdürü iken 1311/1894’te tamamlamış ve Trabzon’da 
bastırmıştır.25

Tercüme Sebepleri 

Tercümelerin telif sebebini genellikle mütercimin önsözünde veya ter-
cümenin giriş kısımlarında bulmak mümkündür. Ahmed Hamdi de 
tercüme etme sebebini mukaddime-i mütercim başlığı altında ve deva-
mındaki mesnevi tarzında bir manzumede ortaya koymaktadır. Ayrıca 
dua kısmında dönemin padişahı II. Abdülhamid’i de zikretmektedir. 
Serbestzâde’ye göre Celâl şerhi o dönemde mütedavil ve meşhur oldu-
ğundan “lisân-ı azbü’l-beyân-ı Osmânîye nakl ü tercemesiyle tarîk-i is-
tifâdesini teshîl ve mâide-i fâidesini ta’mîm ve teşmîl”26 etmek zamanın 
en önemli işi olarak durmaktadır. Yani bu şerhi tercüme ederek geniş 
bir çevreye fayda sağlayabileceğini ummaktadır. Bunun üzerine, hal-
ka ihtiyaç duyduğu bilgiyi ulaştırabilmek üzere daha önce görülmeyen 
bu hizmete teşebbüs ettiğini ifade etmektedir.27  Nitekim, Celâl’i ilk 
defa Serbestzâde tercüme etmiştir. Manzum kısmında ise maksadının 
Mevlâ’nın affına sebep olacak bir eser bırakmak istediğini, bunun için 
Adud’un şerhi olan Celâl’i bulduğunu, fakat böyle yüce bir hedefi gerçek-
leştirebilmek için akıl ve nakil yeteneği bulunması gerektiğini, onu da 
ancak üstadı Mahir Efendi’nin himmetiyle yapabildiğini belirtmektedir. 
Şerh aklî ve naklî inceliklerle dolu olduğu için bu işin üstesinden gelme-
sinde hocasının teşvikini önemsemektedir.28 Serbestzâde, tercümesinin 
birinci cildini üstadı Ahmed Mahir Efendi’ye sunmuştur. Buna karşılık 
üstadı beş beyitlik bir takrîz yazmıştır. Tercümeye girişten önce eklenen 
bu manzum takrîzde öğrencisinin bu tercümeyle “hall eyleyüp gavâ-
mız-ı ilm-i akâidi”29 diyerek akâid ilminin anlaşılması zor meselelerini 
çözdüğünü ifade etmektedir. Buradan tercüme etmek için birkaç sebep 
ortaya çıkmaktadır: Affedilme ümidiyle arkasında bir eser bırakma arzu-
su, halkın ihtiyacına cevap verecek bir hizmet sunmak ve hocasının bu 

24 Yusuf Şevki Yavuz, “el-Akâidü’l-Adudiyye,” TDV İslam Ansiklopedisi, c. 2 
(1989): 216.

25 Serbestzâde Ahmed Hamdi, İlm-i Kelâmdan Akâid-i Adudiyye Şerhi Celâl Ter-
cümesi (Trabzon: Serâsî Matbaası, 1311/1894).

26 Serbestzâde, Celâl Tercümesi, 7.
27 Serbestzâde, age, 7.
28 Serbestzâde, age, 8.
29 Serbestzâde, age, 4.
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hususta onu teşvik etmesi.

Aynı şekilde Sırrı Paşa da tercümesinin mukaddimesinden önce bir tem-
hîd yazmıştır. Temhîdde baştan bir kitap telifine çalışıp boşuna yorul-
maktansa öncekilerin makbul eserlerinden birini tercüme etmenin daha 
uygun olduğunu, yaşadığı zamanda cumhurun buna muhtaç olduğunu 
ve en önemli işin çeşitli fikirlerin karanlıkları arasından hakikati çekip 
almak gerektiğini ifade etmektedir.30 Şerh-i Akâid’i tercüme etmesine 
Tuna valisi Asım Paşa, Vidin ve Rusçuk müftüleri, Tuna Vilayeti def-
terdarı ve Divân-ı Temyiz reisinin teşvikleriyle başladığını ekleyen Sırrı 
Paşa, mukaddimesini yazmayı bitirdikten sonra Cevdet Paşa’ya sunmuş-
tur. O da cevaben bir mektup yazarak mukaddimedeki hatalara işaret 
etmiştir. Sırrı Paşa bu hataları muhtemelen değiştirememiş ancak mek-
tubu birinci cildin sonuna eklemiştir. Cevdet Paşa’nın tavsiyelerini cid-
diye almıştır ki 1886’da yayınlanan Ârâü’l-Milel adlı eserine bakıldığında 
söz konusu hataları tekrarlamadığı görülmektedir.31

Sonuç itibariyle, her iki mütercim de çevresinin teşvikiyle başladıkları 
bu işi klasik eserlerin faydasını umuma yaymak amacıyla “lisân-ı Os-
manîye nakl ve terceme” ettiklerini belirtmektedir. Bunun dışında her 
iki mütercimin de hem bir devlet adamı hem de Arapça ve Farsçaya vâkıf 
olan şair ve müfessir kişilikleri göz önüne alındığında, bu şerhleri bil-
mesi gerektiğini düşündükleri ulema sınıfı dışında okumuş bir kitleye 
Türkçe yazarak hitap ettikleri tasavvur edilebilir. Bunun yanında kelâmî 
meseleleri daha kolay biçimde anlatabilmek ve anlaşılması zor mesele-
leri çözebilmek de sebeplerin arasında sayılmaktadır. Bu tür nedenler-
le yeni bir gaye doğrultusunda yapılan tercümelerle yeni bir metin inşa 
etmişlerdir.

Tercüme Metodu

Mütercimler genellikle kaynak metin olarak yalnızca şerhi tercüme et-
mekle kalmamakta; gerektiğinde başka kaynaklardan özellikle haşiye-
lerden de çeviri yapmaktadırlar. Böylece farklı metinlerin birleşiminden 
yeni bir metin oluşturmaktadırlar. Ayrıca bazı konularda kendi görüş-
lerini de ayrı bir başlık altında ekleyerek metne dahil olmuşlardır. Hem 
Sırrı Paşa hem de Serbestzâde kendi görüşlerini veya diğer kaynaklardan 
topladıkları açıklamaları dipnotlarda veya “li’l-mütercim”, “hulâsa”, “lâ-
hika”, “fâide”, “suâl”, “suâl-i mukadder”, “cevab”, “red”, “netîce” gibi baş-

30 Giridî, “Mukaddime,” Şerh-i Akâid Tercümesi, 3. 
31 Giridî, Ârâü’l-Milel (İstanbul: Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1886), 187-193.
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lıklar altında metne dahil ederek meseleleri açıklığa kavuşturmaya ça-
lışmaktadırlar. Sırrı Paşa, tercümesinin girişinde harfî tercüme yapmak 
istediğini, fakat bazı tartışmaları “telhîs” başlığı altında özetlediğini ifa-
de etmektedir. Ayrıca bir kelime dahi olsa aldığı kaynağı gösterdiğini be-
lirterek32 fikirlerin aidiyeti noktasında hassasiyetini ortaya koymaktadır. 

Serbestzâde, dipnotlarda terimlerin kökünü, lügavî ve ıstılâhî tanımını, 
karşıt anlamını ve o bağlamdaki manasını vermektedir. Devvanî’nin kul-
landığı bazı kavramları özellikle çevirmeyip Arapça olarak bıraktığı için 
dipnotta Türkçe karşılığını vererek açıklama yoluna gitmektedir. Örnek 
vermek gerekirse Celâl tercümesinin ilk sayfasındaki dipnotta tahkîk, 
usûl, fürû’, taklîd kavramlarını dipnotta açıklayan Serbestzâde,33 kelâm 
ilminden bir kitap okumaya yeni başlayanların metni anlamasına yar-
dımcı olmaktadır. Bazen de dipnotta Arapça fiillerin ve mefullerin mastar 
halini vermektedir. Örneğin müeyyed te’yîdden, müşeyyed teşyîdden,34 
müştak iştikâktan, menkûl naklden35 ism-i mef’ûl olduğunu dipnotta 
göstermektedir. Benzer şekilde çoğul isimlerin önce tekil halini sonra 
anlamını dipnotta vermektedir. Örneğin kavâtı’ kâtı’anın, hücec hücce-
tin,36 ümmehât ümmün, mühimmât mühimmenin, ma‘âkıd ma’kadın, 
37 turuk tarîkin, şu’ab şu’benin38 çoğuludur gibi dipnotlar vermektedir. 
Ashâb kelimesinin sâhib kelimesinin çoğulu olduğunu belirttikten son-
ra dilciler arasında buna muhalefet edenlerden söz etmektedir.39 Ayrıca 
mütercim dipnotlarda öğretici tarzda açıklamalar yapmaktadır. Mesela 
fıkıh, fakîh, içtihâd,40 i‘tikad41 gibi çok temel kavramların geçtiği yerde 
dipnot düşerek açıklamaktadır. Yine Aristoteles42 ve Eflatun43 gibi filo-
zofların isimlerinin geçtiği yerlerde felsefe tarihinden açıklayıcı bilgileri 
dipnotta sunmaktadır. Kitabın ilk sayfalarında sıklıkla düştüğü bu tür 
dipnotları, okuyucunun artık bu kavramlara aşina olduğunu düşünerek, 
sonlarına doğru azaltmaktadır.

Mütercim metne dışarıdan ilâve etmek istediği yerleri genellikle “li’l-mü-

32 Giridî, “Mukaddime,” Şerh-i Akâid Tercümesi, 4-5.
33 Serbestzâde, Celâl Tercümesi, 11.
34 Serbestzâde, age, 14.
35 Serbestzâde, age, 22.
36 Serbestzâde, age, 13.
37 Serbestzâde, age, 18.
38 Serbestzâde, age, 19.
39 Serbestzâde, age, 15.
40 Serbestzâde, age, 41.
41 Serbestzâde, age, 30
42 Serbestzâde, age, 52.
43 Serbestzâde, age, 57.
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tercim” başlığı altında yazmaktadır. Genellikle bu başlık altında kendi 
yorum ve eleştirilerini eklemektedir. Burada bazı felsefî meseleleri an-
laşılır hale getirmek için diyalog halinde pasajlar da aktarmaktadır. Me-
selâ, küllî-cüzî tartışması hakkında filozof ile şâkird44 arasındaki bir mu-
havere ve ardından onları dinleyen fâzıl ile mütekellim45 arasındaki bir 
muhavere her iki tercümede de bulunmaktadır. Bu şekilde mütercimler 
zor meseleleri daha kolay ve anlaşılır kılmaya çalışmaktadır.

Tercümede Kullanılan Kaynaklar

Serbestzâde istifade ettiği temel kaynakları tercümenin girişindeki 
manzum bölümde, elinde Celâl haşiyelerinden sadece Gelenbevî (1730-
1791), Mercânî (1818-1889) ve Halhalî (ö. 1014/1605) bulunduğunu, bun-
ların dışında da araştırmalar yaptığını ve diğer eserlerden de alıntılar 
yaptığını söylemektedir.46 Şerhin içerisine bakıldığında sonradan edin-
miş olabileceği Edirne müftüsü Mehmed Fevzi Efendi’nin (1826-1900) 
el-Cemâlü’d-deyyânî ale’l-Celâli’d-Devvânî adlı haşiyesine de atıf yaptığı 
görülmektedir. Serbestzâde, haşiyeleri ve şerhi asıl metinden ayırt etmek 
için ayrı ayrı başlıklandırmıştır. Celâl’in Siyâlkûtî (ö.1067/1657) haşiyesi 
de o dönemde meşhur olmasına rağmen Serbestzâde’nin tercümesinde 
hiç yer vermemiş olma sebebi muhtemelen elinde olmamasıdır. Ayrıca 
Cevdet Paşa (1823-1895), İmamzâde (ö. 1851), Ramazan Efendi’nin (ö. 
979/1571) Hayâlî hâşiyesi, Tercüme-i Nuhbetü’l-Fiker, Kadi Mîr (1449-
1504) Tercümesi, Pasquale Galuppi’nin (1770-1846) Miftâhu’l-Fünûn’u, 
Milel ve Nihal, Tefsir-i Tibyan (1110/1698) gibi kaynaklara da ayrı baş-
lıklar altında yer vermiştir. Bunların yanısıra metin içerisinde Kâmus, 
Şerhu’l-Mevâkıf ve Sırrı Paşa’nın Şerh-i Akâid Tercümesi’ni kaynak ola-
rak zikretmektedir. Bunların çoğu Sırrı Paşa’nın da kullandığı kaynak-
lar arasında bulunmakla birlikte Şerh-i Akâid Tercümesi’nin kaynakça-
sı çok daha zengindir. Sırrı Paşa, Şerh-i Akâid haşiyeleri yanında Şeyh 
Hâlid’in (ö.1255/1839) Talikât’i, Abdurrahman Sami Paşa’nın (ö.1881) 
Rumûzul-Hikem’i (1871), Molla Lutfi (ö.1495), Kâtip Çelebi (ö.1657), Ali 
Suâvî (ö.1878) ve Abdullah Tercüman’ın (ö.1429) eserlerine de referansta 
bulunmaktadır. Tercümelerin kaynakları, o dönemde hangi kitapların 
yaygın olarak okunduğu hakkında da bilgi vermektedir.

44 Serbestzâde, age, 266-71; Giridî, “Cüz-i evvel,” Şerh-i Akâid Tercümesi, 310-14.
45 Serbestzâde, age, 271-75; Giridî, “Cüz-i evvel,” age, 314-16.
46 “Elde üç hâşiye mevcud idi/Başkası varsa da mefkûd idi/Birisi nûr-i Gelenbe o 

Celîl/Kudve-i ehl-i kemâl İsmâil/Diğeri ârif-i Rabbânîdir/Yemm-i fazlın dürr ü 
Mercânîdir/Öbürü ukdelerin hallâlı/Kâid-i hayl-i dehâ Halhâlî” (Serbestzâde, 
Celâl Tercümesi, 9.)
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Cevdet Paşa ve Ehl-i Sünnet Yorumu

Her iki tercüme için de önemli bir kaynak, İbn Haldûn’un (ö. 808/1406) 
Mukaddime’sinin 6. Faslının Ahmed Cevdet Paşa (1823-1895) tarafından 
yapılan tercümesidir. Özellikle Eş‘ariyye ile Mâtürîdiyye ilişkisine dair 
Cevdet Paşa’nın yorumu oldukça etkili olmuş olacak ki her iki mütercim 
de eserine doğrudan bu yorumu almıştır.

Adudüddin Îcî, 73 fırka hadisiyle başlayan akâid risalesini, Devvânî’ye 
göre fırka-i nâciyenin Eş‘arîlik olduğunu ispat etmek maksadıyla yaz-
mıştır. Devvânî’den farklı olarak Gelenbevî, Îcî’nin “fırka-i nâciyenin 
akâidi işte budur” ifadesini “kelâmda kalb” olduğu ve “mübalağadan 
ibaret bir itibar-ı latîf” içerdiği şeklinde yorumlamaktadır.47 Serbestzâ-
de ise bu iki yorumu birleştirmeye çalışmakta ve musannifin risaleyi ya-
zarken zihnindeki fırkâ-i nâciyenin itikâdî hükümlerini kastettiğini öne 
sürmektedir.48 

Kurtuluşa eren fırkayı açıklayan Îcî’nin “onlar da Eş‘âire’dir” ibaresini 
yine Gelenbevî, burada “fırka-i nâciye kendilerinin olduğunu cezm eden 
her fırkaya nisbetle kalb tarikiyle kasr-i izâfî”49 yapıldığını söyleyerek 
belâgat açısından yorumlamaktadır. Gelenbevî’ye göre, bu ifadeden kur-
tuluşa eren fırkanın sadece Eş‘âire olduğunun savunulduğu değil, aksi-
ne kendilerini fırka-i nâciye ile kısıtlayanlara döndürme yoluyla cevap 
verildiği anlaşılmalıdır. Yani bu izâfî sınırlama, hakîkî sınırlama olma-
dığı için o fırka sadece Eş‘âire’den ibaret değildir. Bu şekilde yorumlan-
dığında selef-i muhaddisîn ve Ebu Mansur el-Mâtürîdî’nin ashabının, 
Eş‘âire’den sayılıp sayılmadığı probleminin de ortadan kalkmış olaca-
ğını belirtmektedir. 50 Devvânî ise metindeki bu ibareyi “usûlde Şeyh 
Ebü’l-Hasan el-Eş‘arî hazretlerine tâbi‘ olanlardır”51 şeklinde yorum-
lamaktadır; fakat Kazanlı Mâtüridî âlim Mercânî’ye göre bu doğru bir 
yorum değildir. Çünkü el-Eş‘ârî, 4. Yüzyılın başında ortaya çıkmıştır. O 
nedenle daha öncekilerin ve İmâm Mâtürîdî’nin Eş‘arî’nin usûlünü takip 
etmeleri imkansızdır. Nitekim musannif Îcî de Mevâkıf’ta kurtuluşa eren 
fırkanın Eş‘âire, selef-i muhaddisîn ve diğer Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat ol-
duğunu zikretmektedir.52 Burada Ahmed Hamdi “lâhika” başlığı altında 
meselenin tarihsel yönünü hatırlatmaktadır. Zira Ebü’l-Hasan el-Eş‘arî 

47 Serbestzâde, age, 29.
48 Serbestzâde, age, 31.
49 Serbestzâde, age, 32.
50 Serbestzâde, age, 32.
51 Celâlüddîn ed-Devvânî, Celâl: Şerḥu’l-Aḳā’idi’l-Aḍudiyye (İstanbul: Matbaa-i 

Ârif Efendi, 1899), 3; Serbestzâde, age, 32.
52 Serbestzâde, age, 32.
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(ö. 324/935-6) yaklaşık 300 senesine kadar bir Mu‘tezile imamıdır ve 
sonra bir rüya görerek Ehl-i sünnete dönmüştür. Amelde Şâfiî mezhe-
binde olan Eş‘ârî’nin metodu Horasan, Irak ve Şam bölgelerinde yaygın-
ken, Mâverâünnehir’de bulunan İmam Mâtürîdî (238/853-333/944) Ebu 
Hanife’nin sistemini takip etmiş ve Semerkant’ta vefat etmiştir. Neticede 
farklı mekanlarda ve birbirine çok yakın zamanlarda tarih sahnesinde 
yer aldıkları için Mâtürîdîlerin Şeyh Eş‘arî’yi takip etmelerinin imkansız 
olduğunu belirtmektedir.53

Son olarak mütercimler, Cevdet Paşa’nın şu yorumunu aktarmaktadır: 
Eş‘âire, Mâtüridîyye mukâbili olarak zikr olunduğunda İmam Eş’ârî’nin 
ittibâı kastedilir. Bazen de ehl-i bid’at mukâbili olarak mezkûr olup ge-
nellikle Ehl-i sünnet demek olur. Bu surette Eş‘âire, Mâtüridîyye’ye dahî 
şâmil olur. Başlıca ihtilaflarından birisi irade-i cüz’iyye bahsidir.54 Bu-
rada ayrıntısına girmeyeceğimiz ihtilafın konusu olan irade-i cüz’iyye, 
Eş‘âire’ye göre mahluktur, Mâtüridîyye’ye göre ise mahluk değildir. Cev-
det Paşa, Eş’ariliğin Ehl-i sünnet anlamında kullanıldığında Mâtürîdiliği 
de içerdiği görüşünü savunmaktadır. Fakat yukarıda geçtiği gibi Mercânî 
bu görüşe karşı çıkmaktadır. 

İncelediğimiz şerhlerde mütercimlerin sadece haşiyeleri veya akâid-
kelâm kitaplarını kaynak olarak kullanmadıkları, çeşitli türde kaynaklar-
dan da iktibaslar yaparak tercümeyi zenginleştirdikleri görülmektedir. 
Cevdet Paşa gibi 19. Yüzyılda yaşamış diğer mütercimlerin eserlerinden 
de istifade etmişlerdir. Dolayısıyla geleneksel düşünceyi kendi dönemin-
deki fikirlerle mezcederek adeta güncellemişlerdir. 

HUDÛS-İ ÂLEM BAHSİ

Serbestzâde’nin farklı kaynakları bir araya getiren tercüme metodunu 
göstermek üzere hudûs-i âlem bahsindeki tartışmaları yakından ince-
leyeceğiz. Hudûs bahsinde üstadı Mâhir Efendi hâşiyeleri dikkatle in-
celemesini tavsiye etmektedir.55 Zira hudûs, muhaşşîler tarafından uzun 
uzadıya tartışılmış bir meseledir. Âlemin hâdis oluşunu isbât-ı Vâcib için 
de delil olarak kullanan Devvânî, bu hususta âlemin kıdemini savunan 

53 Serbestzâde, age, 33.
54 Serbestzâde, age, 34; Giridî, “Mukaddime,” Şerh-i Akâid Tercümesi, 50; İbn 

Haldun, Mukaddime Osmanlı Tercümesi, 3. Cilt. çev. Ahmed Cevdet Paşa, ed. 
Yavuz Yıldırım, vd. (İstanbul: Klasik Yayınları, 2008), 71.

55 “Dedi dikkatle havâşe nazar et/Siyyemâ bahs-i hudûsde hazer et/Bu bahis 
ma’reke-i a’lâmdır/Hem dahi mezlaka-i akdâmdır” Ahmed Hamdi hocasının 
bu tavsiyesine uyarak hudûs bahsinde tahkikâtı tamamladığını şöyle nazme-
der: “Zerrece kalmadı akd u işkâl/Bir taraf oldu bütün ehl-i dalâl” (Serbestzâ-
de, age, 9.)
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Meşşâî filozofları eleştiren bir tavır sergilemektedir. Musannif Îcî’nin 
“âlem hâdistir” ifadesinden itibaren tartışılmaya başlanan bu bahiste şâ-
rih, önce âlem ve hudûs kavramlarını tanımlamakta; sonra âlemin hâdis 
oluşunu, varlıklar arasındaki sebep-sonuç zincirinin bir yerde durması 
gerektiğiyle temellendirmektedir. 

Devvânî “âlem” kavramını, kendisiyle Yaratıcının varlığının ispat edildi-
ği, Allah’ın zâtı ve sıfatları dışında kalan yaratılanlar olarak tanımlamak-
tadır. Mütercim, sıfatlar Allah’ın zâtının gayrı olduğu için Devvânî’nin 
“mâsivallah”tan sonra ayrıca sıfatları zikrettiği şeklinde bir izah getir-
mektedir.56 Âlem kavramı tanımından sonra, Serbestzâde, muhaşşîler-
den Mehmed Fevzi’nin yorumlarını önce vermektedir. Mehmed Fevzi, 
İslâm akâidinin üzerine inşa edildiği en temel mesele olması sebebiyle, 
Îcî’nin hudûs-i âlem bahsini diğer bahislerin önüne aldığının altını çiz-
mektedir. Ayrıca bu hususta âlemin kıdemini savunan filozofların ehl-i 
hakka muhalefet ettiğini belirtmektedir.57 Filozoflara karşı şu argümanı 
getirmektedir: Eğer âlem hâdis olmasaydı kadîm olması ve kadîm olun-
ca da mütenâhî olmaması gerekirdi. O zaman da Allah’ın vadettiği gibi 
kıyamet olmazdı ve peygamberlerin gönderilmesi faydasız olurdu. Pey-
gamberleri tekzîb ise küfrü gerektirmektedir.58 Bu şekilde âlemin kadîm 
olması ile sonsuz olması arasında kurulan ilişkiye dayanarak hudûsu ka-
bul etmemenin küfre götüreceğini savunmaktadır. 

Devvânî, filozofların hudûs kavramını hangi manada kullandıklarına 
şöyle işaret etmektedir: Felâsifeye göre hudûs, “ademle bizzat mesbû-
kiyet”59 manasındadır.  Yani mümkün bir şeyin zatının yoklukla ön-
celenmesidir. Filozoflar Fâil’in varlığının mümkün varlığı zâtî olarak 
öncelemesinin mümkünün yokluğunun varlığından bizzat önce gelme-
sini gerektirdiğini söylemektedirler. Devvânî’ye göre zâtî öncelik, sadece 
kendisine muhtaç olunanın muhtaç olandan önce gelmesidir. Yokluk 
sebk-i zâtî ile mümkünün varlığından önce geldiğinde onun Tam İlleti-
nin bir parçası olması gerekir ki bu durumda Basit Tam İllet gerçekleş-
mez, bu ise filozofların kendi görüşünün aksinedir.60 Bir başka deyişle, 
buradan âlemin Tanrı’nın bir parçası olması sonucu ortaya çıkar ki bu fi-
lozofların savunduğu Tanrı’nın basit olduğu ilkesiyle çelişmektedir. Dev-
vânî, Tecrîd’in Şerh-i Cedîd hâşiyesinde bunu açıkladığını belirtmektedir. 

56 Serbestzâde, age, 44-5.
57 Serbestzâde, age, 45.
58 Serbestzâde, age, 46. 
59 Serbestzâde, age, 46.
60 Devvânî, Celâl, 4-5; Serbestzâde, age, 47.
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Nitekim Tûsî de Tecrîdü’l-i’tikad’da Allah’tan başka kadîm yoktur diyerek 
âlemin kıdemini reddetmektedir. 

Filozoflar hudûs ve kadîm kavramlarını zâtî ve zamânî olmak üzere ikiye 
ayırmakta ve âlemin zât bakımından hâdis olduğunu iddia etmektedir. 
Dolayısıyla yokluğun zât bakımından âlemi öncelemesi, zaman bakı-
mından öncelemediği anlamına gelmektedir. Gelenbevî bu ayrımdaki 
problemi şöyle ortaya koymaktadır: Filozoflar hâdis lafzını zamânî hâdis 
ile zâtî hâdis arasında müşterek-i lafzî olarak tevehhüm ederler. Halbuki 
zâhir olan müşterek-i manevîdir. Yani bu iki hâdisin sadece lafzı değil 
manası da aynıdır. Çünkü hâdis, “mesbûk bi’l-adem” manasında olduğu 
için bu mesbûkiyet zamanla olursa hâdis-i zamânî, zatla olursa hâdis-i 
zâtîdir. Filozoflara göre kadîm de bunun gibi zâtî kadîm ve zamânî ka-
dîm şeklinde iki kısma ayrılır. Çünkü kadîm “evveli olmayan şey” mana-
sındadır. O halde kadîmin evvel-i zâtîsi yani kendine bizzat tekaddüm 
eden bir şey olmazsa kadîm-i zâtî, evvel-i zamanîsi olmazsa kadîm-i 
zamanîdir.61 Burada Gelenbevî de filozofların tanımını eleştirerek Dev-
vânî’yi desteklemektedir.

Devvânî, felâsifeyi red için musannifin “âlem hâdistir” ifadesinin ardın-
dan “kane bikudretillahi Teâla ba’de en lem yekun” ifadesini getirdiğini 
not etmekte, fakat bu ifadeyi Arapça olarak bırakan mütercim, dipnotta 
musannif Îcî’nin hükema gibi hudûs-i zâtîyi kastettiği zannedilmesin 
diye “kudret-i bâliğa-i Samedâniye ile yok iken var oldu” dediğini açıkla-
yarak tercüme etmiştir.62 Gelenbevî, burada âlemin zorunlulukla değil, 
kudret ve ihtiyarla var olduğuna işaret edildiğini ve bunun ileride açıkla-
nacağını not etmektedir.63 Diğer taraftan Mercânî, filozofların kastettiği 
“zât bakımından yoklukla öncelenme” manasındaki hudûsü âlemin var-
lığının Fâil-i Mûcid’in varlığıyla öncelenmesine binaen söylendiği şek-
linde açıklamaktadır.64 

Serbestzâde, Ramazan Efendi’nin (ö.979/1571) Şerhu’l-Akâid haşiyesin-
den hudûs ve kıdem lafızlarının üçlü taksimini alıntı yapmaktadır. Ra-
mazan Efendi bu kavramların zâtî, zamânî ve izâfî olmak üzere iştirâkla 
yani eşadlı olarak üç anlama geldiğini şöyle izah etmektedir:

1. Hudûs-i zamânî: Bir şeyin yok iken var olmasıdır. Zeyd ve Amr 
gibi insan ferdlerinin hudûsü gibi.

61 Serbestzâde, age, 46.
62 Serbestzâde, age, 47.
63 Serbestzâde, age, 49.
64 Serbestzâde, age, 47-8.
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2. Hudûs-i zâtî: Bir şeyin varlığının başkasından olmasıdır. Filozof-
lara göre kadîm akıllar ve nefsler gibi.

3. Hudûs-i izâfî: Bir şeyin varlığı üzerinden geçen zamanın diğeri-
nin varlığının üzerinden geçen zamandan daha az olmasıdır. Ba-
banın varlığı ile evladın varlığı gibi.65

Birinci mana ikinci manadan daha özeldir. Zira yoklukla öncelenen her 
şey başkasına muhtaçtır. Halbuki başkasına muhtaç olan her şey yok-
lukla öncelenmiş değildir. Felâsifeye göre ukûl ve nüfûs-i kadîme gibi. 
Birinci ve ikinci mananın her ikisi de üçüncü manadan daha geneldir. 
Yani varlığının süresi diğerinden daha kısa olan her şey hem yoklukla 
öncelenmiş hem de başkasına muhtaçtır. Halbuki yoklukla öncelenmiş 
veya başkasına muhtaç olan her şeyin varlığının süresi diğerinden daha 
az değildir.66 Yani zâtî hudûs, zamânî hudûstan daha genel ve ikisi de 
izâfî hudûstan daha geneldir. Aynı şekilde kıdem lafzı da iştirakla şu üç 
manada kullanılmaktadır:

1. Kıdem-i zamânî: Bir şeyin varlığının yoklukla öncelenmesidir 
(mesbûk). Akıllar ve nefsler gibi.

2. Kıdem-i zâtî: Bir şeyin varlığının başkasına muhtaç olmamasıdır.
3. Kıdem-i izâfî: Bir şeyin varlığı üzerinden geçen müddet diğerinin 

varlığı üzerinden geçen müddetten daha çok olmasıdır. Baba ve 
oğul gibi. 

Bu manaları verdikten sonra Ramazan Efendi şu sonuca varmakta-
dır: Felâsifeye göre kıdem-i zamânî ile hudûs-i zâtî arasında aykırı-
lık (münâfât) yoktur. Zira bunların ikisi de kadîm ukûl ve nüfûsta 
birleşmektedir.67

Muhaşşî Mercânî bu bahiste birkaç kez şârih Devvânî’ye itirazlarını dile 
getirmektedir. Devvânî, hudûsun ilk anlamının zamansal sonralık ile 
yokluktan sonra varlık bulmak yani zamânî hudûs olduğunu, ademle 
bizzat öncelenmek manasındaki zâtî hudûsun ise sadece filozofların 
ıstılahı olduğunu ifade etmektedir.68 Bunun üzerine Mercânî her iki 
mananın da yani hem zâtî hem zamanî sonralık manalarının yalnızca 
filozofların ıstılahı olduğu şeklinde cevap vermekte ve hudûsü Kur’an 
ve Sünnete göre şöyle tarif etmektedir: Hudûs, bütün mümkinâtın Al-
lah Teâlâ Hazretlerinden bil-ihtiyâr sâdır ve mahlûk-ı Bârî olmasıdır. 
Bunun mukâbili olan kıdem de varlığın hadd-i zâtında mevcûd olup 

65 Serbestzâde, age, 48.
66 Serbestzâde, age, 48-9.
67 Serbestzâde, age, 49.
68 Serbestzâde, age, 49.
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başkasından sâdır olmamasıdır. Bu sebeple ehl-i kelâm, Kadîm ile Vâ-
cib mefhumlarının eşanlamlı olduklarını söylemektedir.69 Devvânî zâtî 
hudûs anlamını kasteden filozofların muhalefet ettiğini savunmaktadır. 
Şârihin “ehl-i hakka muhâlefet eden ancak felâsifedir”70 sözü üzerine 
Mercânî “şârih muhakkikin bu kelâmı ma‘neyeyn beynini halt ve mu-
halatadır” diyerek Devvânî’yi iki anlamı birbirine karıştırmakla itham 
etmektedir. Mercânî, dinî akidede muteber ve müslümanların inanma-
sı gereken hudûsun ancak “âlemin cem’î eczâsıyla Allah Teâlâ Hazret-
lerinden bil-ihtiyâr sâdır mahlûk olduğudur ki bu ma’nânın isbâtında 
tâife-i felâsife bize muhâlif değillerdir”71 ifadesiyle şârihi tenkit etmek-
tedir. Devvânî hudûsü zamansal sonralık ile yokluktan sonra var olmak 
şeklinde tanımlayarak filozofların tanımını eleştirmektedir. Mercânî ise 
hudûsü, âlemdeki bütün mümkün varlıkların Allah’ın ihtiyarıyla O’n-
dan sâdır olarak yaratılmış olması olarak tanımlamaktadır. Hâdisin zıddı 
olan kadîm ise başkasından sâdır olmayandır.  Bu anlamda filozofların 
muhalefet etmediğini düşünmektedir. 

Mercânî’nin eleştirisi üzerine Serbestzâde de “Fâzıl Mercânî’nin bu kelâ-
mında nazar vardır”72 diyerek onun görüşünü problemli bulmakta ve 
filozofların zamân, mekân, gökler, felekî akıllar ve nefislerin kıdemini 
iddia ettiklerini şöyle belirtmektedir: “Zira felâsife eğerçe mâsivallahın 
ale’l-ıtlâk hâdis olduğuna kailler ise de zamân ve zemîn ve âsmân ve ukûl 
ve nüfûs-i felekiyyenin hudûsü hakkındaki kavilleri gayra ihtiyaç mana-
sınca olup yoksa vücûdu üzerine adem sebk etmiş yani yoktan var olmuş 
demezler belki bunların kıdemini iddia ederler.”73 Burada mütercim, 
filozofların Allah’tan başka varlıkların da kıdemini savunduklarını ha-
tırlatmaktadır. Ayrıca Kur’an’da hâdis olana kadîm dendiği için (kel-ur-
cûnil-kadîm ayetindeki gibi) felâsifenin de bu varlıklara kadîm demesin-
de bir beis yoktur diye itiraz edilirse, Kur’an’da böyle denmesinin lügavî 
manaya mülâbis yani eskilikten kinaye olduğu şeklinde cevap vermek-
tedir.74 Serbestzâde, Mercânî’ye karşı hâdisi, varlığı yoklukla öncelenen 
olarak tanımlayarak Devvânî’yi savunmakta ve filozoflara göre akıllar ve 
nefislerin başkasına muhtaç olsalar da hâdis yani yoktan var olduklarını 
kabul etmediklerini bildirmektedir.

69 Serbestzâde, age, 50.
70 Serbestzâde, age, 50. Şerhte bulunmayan “ehl-i hakk” ifadesini mütercim ek-

lemiştir. (Devvânî, Celâl, 5.)
71 Serbestzâde, age, 51. 
72 Serbestzâde, age, 51.
73 Serbestzâde, age, 51.
74 Serbestzâde, age, 51.
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Devvânî, Aristoteles ve takipçilerinin madde, cisimsel ve türsel suret, eş-
kâl-i küreviyye ve gezegenlerin ziyalarıyla beraber felekî akıllar ve nefsler 
ve semâvî cisimlerin kıdemini ve madde ve mutlak suret-i cismiyyeleriyle 
beraber de unsurların kıdemini savunduklarını belirtmektedir.75 Bunun 
üzerine Mercânî, felekî akıllar ve nefsler ile dini terminolojide melâike-i 
mukarrabîn ve melâike-i kirâmın kastedildiğini söylemektedir.76 Müter-
cim ise Tercüme-i Kâdî Mîr’den özetleyerek alıntı yapmakta, o da Tavâ-
li’ye atıf yaparak ruhânî cevherlerin üç kısmını şöyle açıklamaktadır: (1) 
müessir olan ukûl ve mele-i a’la, (2) müdebbir olan felekî nefsler yani 
melekler ve arzî nefsler yani insanın nefs-i natıkası, (3)  melâike-i kirâm 
ve şeytanlar ve cinlerdir.77 Daha sonra Serbestzâde bununla ilişkili olarak 
Cevdet Paşa’nın astronomide yapılan yeni keşiflerden delil getiren şu yo-
rumunu eklemektedir: 

Felâsifenin melâike-i kirâmı bu vecihle on adede hasr ederek ukûl-i aşere 
tesmiye etmeleri seb‘a-i seyyâre için eflâk-i seb‘a ve cümle-i sevâbit için 
felek-i sâmin ve cümlesini muhît u muhaddid olmak üzere bir minvâl-i 
muharrir dokuz cevher-i ruhânî ve cümlesine mebde’ ve müessir olmak 
üzere bir akl-ı küll i‘tikâd eylemelerine mebnî olup şimdi ise hukemâ-yı 
müteahhirîn rasad vasıtasıyla bir çok seyyârât daha keşf ettiklerinden, 
hukemâ-yı kudemânın zu’m ettikleri ukûl ondan ziyâde olmak lazım gel-
mekle hikmet-i cedîde bu kelâmlarını tekzîb eylemiştir.78 

Cevdet Paşa burada yeni gezegenlerin keşfedilmesiyle filozofların melekleri 
“on akıl” ile sınırlandıran sudur teorisinin çürütüldüğüne dikkat çekmekte-
dir. Mütercimin burada farklı fikirleri nasıl bir araya getirdiği görülmektedir. 

Devvânî, İslam filozoflarından birinin kitabında Aristoteles’ten naklede-
rek bir adam hariç bütün filozofların âlemin kıdeminde ittifak ettikleri-
ni, bu adamın ise Eflatun olduğunu okumuştur. Eflâtun’un âlemin hâdis 
olduğu görüşünde olduğu ancak Eflatun’un hudûs-i zâtîyi kastettiği ri-
vayetinden bahsetmektedir.79 Burada Eflatun’un hudûs meselesinde di-
ğer filozoflardan farklı düşündüğüyle ilgili görüşler ortaya konmaktadır.80 
Mercânî, Milel ve Nihal sahibi Şehristânî’den şöyle nakletmektedir: “Ef-
lâtun âlemin ibtidâ-i zamanîsi olduğu re’yinde bulunanlardan değildir 
lakin min ciheti’l-ille ibtidası olduğuna ve âlemin vücudu kendinden ol-
mayıp belki Hâlık cânibinden icâd olunduğuna kâildir.”81 Serbestzâde bu 

75 Serbestzâde, age, 52; Devvânî, Celâl, 5.
76 Serbestzâde, age, 53.
77 Serbestzâde, age, 53-5.
78 Serbestzâde, age, 56; İbn Haldun, Mukaddime Osmanlı Tercümesi, 3. Cilt. çev. 

Ahmed Cevdet Paşa, 19.
79 Devvânî, Celâl, 5.
80 Serbestzâde, age, 57-8.
81 Serbestzâde, age, 58.
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ifadeleri şöyle yorumlamaktadır: Eflatun mücerredâtın varlığını ve kıde-
mini savunarak mütekellimine muhalefet etmiş, cisim ve cismâniyatın 
hudûsünü savunarak da diğer filozoflara muhalefet etmiştir. Bu açıdan 
Celâleddin Devvânî’nin şerhte zikrettiği münâfât giderilmektedir.82 

Buradaki tartışmalardan anlaşılacağı üzere, âlemin hudûsü ve semâvî 
akıllar ve nefsler konusunda Devvânî filozofların duruşunu eleştirirken, 
Mercânî daha müsamahakâr ve uzlaşmacı bir tavır sergilemektedir. Buna 
karşın Serbestzâde daha muhafazakâr bir tutum sergileyerek filozofların 
inançlarına karşı Cevdet Paşa’nın yeni astronomiye dayanarak yaptığı eleş-
tiriyi benimsemiştir. Burada görüldüğü üzere, felâsifeyi savunan muhaşşî-
nin şârihe yönelttiği eleştirilere tercümesinde yer vermesi ve aynı zaman-
da şârihe hak vererek muhaşşîye karşı çıkması, mütercimin metni nasıl 
inşa ettiği ve kendini metinde nasıl gösterdiğine örnek teşkil etmektedir. 

Devvânî burada hepsini inceleyemediğimiz argümanlarla birçok yön-
den alemin kıdemini çürütmeye ve hudûs-i âlem meselesini, âlemin 
ezeli olmamasıyla ilişkilendirerek bir başlangıcı olduğunu ispat etme-
ye çalışmaktadır. Devvânî filozoflara göre teselsülün iki kısmından söz 
etmektedir: (1) Umûr-i müterettibede teselsül: Âlemin bütün parçala-
rıyla hâdis olmasının gerektirdiği bu tür teselsül bütün gruplara göre 
imkansızdır. (2) Umûr-i müteâkıbede teselsül: Günlük hâdiselerdeki bu 
tür teselsül filozoflara göre imkânsız değildir.83 Çünkü ikincisinde mü-
tekaddim ile müteahhir birleşmez. Örneğin filozoflara göre kadîm olan 
felekler, istimrâr ve teceddüd bakımından devamlı olarak hareket ha-
lindedirler. İstimrâr bakımından kadîmden sudur etmişler ve teceddüd 
bakımından hâdisin kadîmden sudûrunda hâdislere vasıta olmuşlardır.84 
Bu bakımdan, âlemin sudûru ile hudûsü birlikte mümkündür. Bu tür 
teselsül âlemin cüzlerinde şahsî kıdemi gerektirmez, cinsî kıdemi ge-
rektirir. Âlemin fertleri teâkub yoluyla var olarak zâil olmaz.85 Devvânî, 
bazı müteahhir muhaddislerin de bu ikinci tür teselsülü kabul ettiğini 
ve İbn Teymiyye’nin bazı eserlerinde arş-ı a’zamın cinsî kadîm olduğu-
nu söylediğini belirtmektedir.86 Hem âlemin hâdis olduğunu hem de bu 

82 Serbestzâde, age, 61.
83 Serbestzâde, age, 95.
84 Devvânî, Celâl, 7; Serbestzâde, age, 96.
85 Devvânî, Celâl, 8; Serbestzâde, age, 97.
86 Devvânî, Celâl, 8; Serbestzâde, age, 97. 
İbn Teymiyye de teselsülü iki kısma ayırmaktadır. Birincisi fâil-mef’ûl, hâlik-mah-

lûk, hâdis-muhdis arasındaki müessirlerdeki teselsüldür ve bu imkansızdır.  
İkincisi eserlerdeki teselsüldür ve bu mümkündür. İbn Teymiyye’ye göre, Al-
lah’ın varlığının ispat edilmesinde eserlerdeki teselsülün mümkün olması 
ve Allah’ın sonsuza kadar hâdis illetlerle yaratması ilkelerinden yola çıkarak 
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tür teselsülün mümkün olduğunu savunan İbn Teymiyye’yi muhaşşîler 
ve mütercim tenkit etmektedir. Gelenbevî bazı müteahhirin muhad-
dislerin umûr-i müteâkıbede teselsüle dayanarak âlemin tamamını ve 
İbn Teymiyye’nin arşın cinsî kıdemini câiz gördüğünü eklemektedir.87 
Mercânî de Allah’a yön ve mekân nispet eden Hanbelî mezhebinden ve 
ashâb-ı hadisten biri olarak İbn Teymiyye’nin âlemin bütün cüzleriyle 
hâdis olduğunu söylemesi mümkün olmadığı için sadece şahısların hâ-
dis olduğunu söylemekle yetindiğini belirtmektedir.88  Aynı şekilde Ser-
bestzâde de İbn Teymiye’nin düşüncesindeki zıtlığı alaycı bir tarzda eleş-
tirmektedir. Allah Teâla’ya mekân ve cihet nispet eden İbn Teymiye’nin 
arş-ı azamın bir tür kadîm olduğunu söyleyerek çelişkili bir tutum ser-
gilediğini “yağmurdan kaçarken doluya tutulmak” deyimiyle şöyle ifade 
etmektedir: “vah zavallı vah Cenâb-ı Vâcibü’l-Vücûd’un cemî’ emkine 
ve ezmineyi muhît ve binâberîn cemî’ emkineye nispeti müsâvî olması 
lâzım geleceğini derk ve teemmül edememiş de şu yoldaki nazar ve istid-
lâlinde hüküm vehmine tebeiyyet ederek yağmurdan kaçarken doluya 
tutulmuştur.”89 Burada İbn Teymiyye’nin mezhebinin normalde uyuş-
madığı filozoflarla teselsül konusunda aynı görüşte olması ve kıdem-i 
cinsî görüşünü savunması anormal bir durum olarak karşılanmaktadır.

Devvânî âlemin hudûsünü teselsülün batıl olmasıyla kanıtlamaktadır. 
Teselsül sebep-sonuç ilişkisinin geriye doğru sonsuza kadar gitmesidir 
ki bu imkansızdır. Ancak teselsül iki kısma ayrıldığında ileriye doğru gi-
den teselsülün mümkün olduğunu felâsife ve bazı muhaddisler kabul et-
mişlerdir. Devvânî’nin ayrıntılı bir şekilde ele aldığı âlemin hâdis olduğu 
hakkındaki diğer delillere burada yer veremedik. Ancak Serbestzâde’nin 
hudûs kavramının manası hakkındaki tartışmaları nasıl sunduğunu gös-
termeye çalıştık. Muhaşşîlerden bilhassa Mercânî’nin şârih Devvânî’ye 
itirazları gibi karşıt görüşlere yer verdikten sonra mütercim de bazen 
Mercânî’yi bazen de Devvânî’yi eleştirmektedir. Neticede musannif, şâ-
rih, muhaşşîler ve mütercim arasında geçen entelektüel etkileşimi örnek 
teşkil etmesi açısından ele aldığımız âlemin hudûsüyle ilgili tartışmalar 
üzerinden görebilmekteyiz.

âlemin ve feleklerin hâdis olduğu sonucuna varmak daha doğrudur. Kelâmcı-
ların hudûs delilini Allah’ın yaratmasını geriye doğru bir noktada durdurdu-
ğu için eleştiren İbn Teymiyye, yaratmanın birbirini izleyecek şekilde devam 
etmesinde ve hâdislerin başlangıcının bulunmamasında ulûhiyyet açısından 
bir sakınca görmez. (Osman Demir, “Teselsül,” TDV İslam Ansiklopedisi, c. 40 
(2011): 537.)

87 Serbestzâde, age, 98.
88 Serbestzâde, age, 98.
89 Serbestzâde, age, 99.
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DEĞERLENDİRME

Osmanlı kelâm alanında tercümelerin 16. Yüzyıl civarında büyük ihti-
malle III. Murad devrinde başladığı ve giderek arttığı yapılan kütüphane 
taramalarında gözlenmektedir. İlk tercümeler genellikle manzum veya 
nesirden manzuma çevrilen akâid risâleleridir. Daha hacimli kelâmî 
eserler ise 18. Yüzyılda tercüme edilmeye başlamış ve bu tercümelerin 
sayısı 19. Yüzyılda artış göstermiştir. Bu çalışmada 19. yüzyılda Arapça-
dan Türkçeye yapılan tercümelerden Serbestzâde Ahmed Hamdi Efen-
di’nin Celâl Tercümesi ve Sırrı Paşa’nın Şerh-i Akâid Tercümesi üzerinden 
tercümelerin neden ve nasıl yapıldığını tespit etmeye çalıştık. Öncelikle 
tercüme için bu eserlerin tercih edilmesi, uzun süre medreselerde oku-
tulmuş ve 19. Yüzyılda hala okutulmakta olmasıyla ilgilidir. Bununla bir-
likte yenileşme sürecinde açılan okullarda eğitim dilinin Türkçe olması 
sebebiyle bu okullarda yetişen neslin klasik Arapça metinlerden istifade 
etmesi oldukça zordur. Bu nedenle tercümelerin girişinde yeni başlayan-
lara kolaylaştırmak amacıyla eserin tercüme edildiği belirtilmektedir. 
Mütercimlerin muhatap oldukları okuyucu seviyesini dikkate aldıkları 
tercüme içindeki dipnotlardan anlaşılmaktadır. Ayrıca tercüme edilen 
eserlerin sayısındaki artışın, Batıda gelişen fikir akımları ve Batı dillerin-
den yapılan tercümelerin artmasıyla da irtibatlı olduğu söylenebilir. Bu 
çalışmada ele alınan tercümelerde her ne kadar yenilikçi fikir akımları 
içeriğe pek yansıtılmamış olsa da mütercim mukaddimelerinde çeşitli 
fikirlerin ortaya çıktığı yaşadıkları çağda, cumhurun bu eserleri okuma-
ya ihtiyacı olduğuna vurgu yapılmaktadır. Çünkü medreseli olmayan bir 
okuyucu sınıfının gelenekle bağlantı kurabilmesi için bu yeni dönem-
de Arapça bilgi birikiminden uzak kalmaması ve hem aklî hem de naklî 
delillerin yer aldığı kelâmî kitaplardaki bilgilere erişim sağlayabilmesi 
gerekmektedir. Böyle bir gayeyle yola çıkan mütercimler, kaynak metni 
kendi dönemleri için yeniden yazmaktadırlar. 19. Yüzyılda matbaanın da 
yaygınlaşmasıyla tercümeler basılmakta dolayısıyla daha geniş bir kit-
leye hitap eden eserler kaleme alınmaktadır. Yani tercümelerin muha-
tabı, ulema değil, modern tarzda eğitim almış yeni bir okur kitlesidir. 
Tercüme metodu ve kaynakları analiz edildiğinde mütercimlerin söz 
konusu gayeye yönelik ve okuyucu kitlesini düşünerek yazdıkları orta-
ya çıkmaktadır. Mütercimler harfî yani literal tercüme yapmak yerine 
gerektiği yerde serbest bir üslupla metne eklemeler yaparak yaşadıkları 
asrın dili ve ihtiyaçlarına göre kaynak metni uyarlamışlardır. Hem yakın 
zamanda Türkçeye çevrilmiş kaynaklardan, hem de Arapça kaynaklar-
dan iktibas yapmışlardır. Farklı zamanlardaki farklı düşünceleri bir ara-
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ya getirmişler, dolayısıyla metni sadece Arapçadan Türkçeye çevirmekle 
kalmamış, kendi dönemi için anlamlı hale getirmeyi amaçlamışlardır. 
Ayrıca diğer metinlerden nakil yapıp bırakmamış, gerektiği yerde eleşti-
risini ve yorumunu dile getirerek metni yeniden inşa etmişlerdir. Gerek 
dipnotlarda gerekse “lil-mütercim” başlığı altındaki açıklamalarla metni 
desteklemişlerdir. Mütercimlerin kaynak metne yaptığı eksiltme ve ge-
nişletme şeklindeki müdahaleler Osmanlı’da terceme geleneği içerisin-
de değerlendirilmiştir.90

Sonuç olarak, tercümeler de Osmanlı kelâmında şerh, hâşiye, ta‘lik gibi 
bir telif türüdür. Bu yazım türlerine, klasik kelâmî geleneği güncel ola-
na aktaran metinler olarak bakıldığında, 16. Yüzyıl sonrasında Osmanlı 
kelâmının orijinal telif yapmamakla eleştirilmesi gözden geçirilmesi ge-
reken bir iddia haline gelmektedir. Bu çalışmanın neticesinde tercüme-
lerin sebeplerini ve metotlarını ortaya koymaya çalıştık. Buna ek olarak 
ileride yapılacak çalışmalarda bu tercümelerin hedefine ulaşıp ulaşma-
dığı ve ne derece etkili olduğu araştırma konusu yapılabilir.

90 Saliha Paker, Osmanlı’da terceme kavramının “pek çok aktarım çeşidini kap-
sayan bir pratikler bütünü olarak” algılandığına ve nakl, tasnîf, tağyir, tebdîl, 
tahvîl, tecdîd, taklîd, nazîre, te’lîf gibi aktarım anlamlarını çağrıştırdığına işa-
ret etmektedir. (Saliha Paker, “Telif, tercüme ve özgünlük meselesi,” Metnin 
Halleri: Osmanlı’da Telif, Tercüme ve Şerh. Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları IX, ed. 
Hatice Aynur, vd. (İstanbul: Klasik Yayınları, 2014), 46-8, 67-8.)
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ÖZET
Bu çalışma İskilipli Serbestzâde Ahmed Hamdi Efendi (1864-
1939) tarafından çevrilen İlm-i Kelâmdan Akâid-i Adudiyye Şerhi 
Celâl Tercümesi örneğinde 19. Yüzyılda kelâm alanında gerçekleş-
tirilen tercüme faaliyetinin sebepleri ve yöntemlerini ele almak-
tadır. Söz konusu eser Adudüddîn el-Îcî’nin (ö. 756/1355) Akâid-i 
Adudiyye risalesi üzerine Celâleddin Devvânî’nin (ö. 830/1427) 
yazdığı şerhin Türkçeye tercümesidir. Bu tercüme kendisinden 
yaklaşık yirmi sene önce basılan Giridî Sırrı Paşa’nın (1844-1895) 
Şerh-i Akâid Tercümesi ile karşılaştırıldığında metot ve kaynak ba-
kımından benzedikleri görülmektedir. Tercüme edilmek amacıy-
la bu eserlerin tercih edilmesinin sebebi, Osmanlı medreselerin-
de 19. Yüzyıla kadar varlıklarını sürdürmüş ve hem ulema hem de 
halk arasında otoritesini devam ettirmiş olmalarıdır. Bu yüzyılda 
tercüme edilen kelâmî eserlerin sayısında bir artış görülmektedir. 
Bunun temel sebebi, modernleşme döneminde Müslümanların 
ihtiyacı olan kelâm ilmini Osmanlı coğrafyasında canlandırmak-
tır. Nitekim, klasik medrese eğitimi almayıp yeni açılan okullarda 
okuyanların Arapça kelâm metinlerini anlaması kolay değildir. 
Bu nedenle, haşiyeler ve diğer kaynaklarla desteklenmiş bir tür 
açıklamalı tercüme metodu izlenmiştir. Serbestzâde tercümesin-
de Halhalî (ö. 1605), Gelenbevî (1730-1791), Mercânî (1818-1889) ve 
Mehmed Fevzi Efendi (1826-1900) haşiyeleri ile Cevdet Paşa’nın 
(1823-1895) Mukaddime tercümesi gibi çağdaşı olan diğer kaynak-
lardan da istifade etmiştir. Bununla birlikte Serbestzâde hitap et-
tiği okuyucu kitlesinin dil bilgisi seviyesini göz önüne almakta ve 
bazı konularda özetleme yaparken bazı konularda ayrıntılı açık-
lamalar yapmaktadır. Tercümede kullanılan bu yönteme emsal 
teşkil etmesi açısından bu çalışmada âlemin hudûsu meselesinin 
nasıl tartışıldığı tahlil edilmektedir. Şârih Devvânî, hudûs kav-
ramını yokluktan sonra var olmak şeklinde “zamansal sonralık” 
anlamında tanımlayarak, hudûsü yoklukla “bizzat” öncelenmek 
şeklinde tanımlayan filozofları eleştirmektedir. Diğer taraftan 
muhaşşî Mercânî, hudûsun mümkün varlıkların Allah’tan sâdır 
olması anlamına geldiğini öne sürerek filozofların safında yer al-
maktadır. Ona karşı mütercim Serbestzâde, filozofların akıllar ve 
nefisler gibi Allah’tan başka varlıkların kıdemini iddia ettiklerini 
dile getirerek Mercânî’ye itiraz etmektedir. Burada mütercimin 
eklediği yorumlarla metne yaptığı katkılara bakıldığında, meâ-
len tercümeden öteye giderek şerh-hâşiye tarzında yeni bir telif 
yaptığı görülmektedir. Aynı şekilde Sırrı Paşa da Şerh-i Akâid’i sa-
dece Türkçeye çevirmekle kalmamış, çeşitli metinlerden muhtelif 
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görüşleri naklederek üzerine kendi görüşünü eklemiştir. Yüzyıl-
lardır tartışılan bu tür meseleleri 19. Yüzyıl Osmanlı kelâmına ta-
şıyan bu tercümeler, modernitenin getirdiği değişimlere rağmen, 
şerh-hâşiye yazımı geleneğini devam ettirmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Kelâmı, Tercüme, Akâid-i Adudiy-
ye, Celâleddîn Devvânî, Hudûs.

ABSTRACT

A General View of Nineteenth Century Ottoman Kalām 
Translations Based on the Example of Serbestzāde’s 
Translation of Jalāl
This study reveals the reasons and methods of translation acti-
vities in the nineteenth century Ottoman kalām based on the 
case of Iskilipli Serbestzāde Ahmed Hamdi Efendi’s (1864-1939) 
translation of Jalāl al-Dīn Dawānī’s (d.830/1427) commentary on 
al-Ījī’s (d. 756/1355) ‘Aqāid al-Adudiyya. I compare that with Sirri 
Pasha the Cretan’s (1844-1895) translation of Sharh al-Aqāid of 
Sa’d al-Dīn al-Taftazānī (d.793/1390) which was published nearly 
twenty years before Serbestzāde’s translation and resembles it re-
garding the method of translation and use of sources. The reason 
for choosing to translate these classical works is that they were 
being taught in the Ottoman madrasas through the nineteenth 
century. However, it appears that there was an increasing inte-
rest towards these kinds of books outside madrasa circles, as the 
number of educated people rose thanks to the newly established 
schools and colleges during the nineteenth century. Thus, the 
translations were not intended for the scholars but for the newly 
emerging Turkish literate elite. They used a simple language and 
provided more explanations to make the text more understan-
dable. Therefore, these translations could be seen as a rewriting 
of the text. The nineteenth century Ottoman translations of tra-
ditional ‘aqāid or kalām works were not limited to the main sour-
ce, rather they were usually free translations and included layered 
interpretations and discussions from other glosses on the main 
texts. Serbestzāde consulted the glosses of Khalkhalī (d.1605), 
Gelenbevī (1730-1791), Marjānī (1818-1889), Mehmed Fevzi Efen-
di (1826-1900) and other contemporary sources such as Ahmed 
Cevdet Pasha’s (1823-1895) translation of Muqaddimah. These re-
ferences show the intertextuality of the translation by collecting 
different views and the continuity of theological tradition despi-
te the modernization efforts, because the translator intervenes 
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in the narrative and contributes his own understanding to the 
commentary. Besides, this study looks at the styles of translati-
on. Serbestzāde simplifies the text by considering the problems 
and language level of his audience using footnotes and other tit-
les inside the text. While summarizing some interpretations, he 
elaborates on some issues. To illustrate his manner of translati-
on, this paper focuses on the discussion of createdness (hudūth) 
of the world and its eternity (qidam). According to Dawānī, the 
world is originated, therefore he criticizes the philosophers who 
claim that the universe is eternal. On the other hand, the glos-
sator Marjānī thinks that the philosophers are right. However, 
Serbestzāde finds Marjānī’s remarks problematic and criticizes 
them. Here the translator intervenes in the text through other 
glosses on Dawānī’s commentary and includes his own position. 
The analysis of the discussions given by Serbestzāde suffices to 
show his method of translating and the reception of classical li-
terature in the late Ottoman kalām thought. 

Keywords:  Ottoman Kalām, Translation, Aqāid al-Adudiyya, 
Jalāl al-Dīn al-Dawānī, Createdness of the World.
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19. Yüzyıl Kelâm Tartışmaları Bağlamında 
Hüseyin El-Cisr’in (1845-1909) 
Din-Bilim İlişkisi, Eğitim ve İslam’in Bazı 
Uygulamalarına Yöneltilen İtirazlara İlişkin 
Görüşleri

Muhammed Yuşa Yaşar
Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelâm Anabilim Dalı

Tam ismi Hüseyin b. Muhammed b. Mustafa et-Trablusî olan el-Cisr 
1261/1845’te Trablusşam’da doğmuş, 1909 yılında 65 yaşında iken yine 
aynı şehirde vefat etmiştir.1 Nil nehri suyunun tevzi işini üstlendikleri 
için ailesi “âl-i mâî” olarak adlandırılmış, “mâî” lakabı zamanla “el-Cisr”e 
dönüşmüştür.2 Cisr lakabının tasavvufî kimliğinden dolayı “kurtuluş 
tarafına ulaştıran bir köprü” vazifesi görmesinden dolayı verildiği de 
söylenmektedir.3 Cisr’in babası Ebü’l-Ahvel Muhammed b. Mustafa 
el-Cisr’in (ö. 1845) Rufâî şeyhi olması bu bilgiyi destekler niteliktedir. 
Cisr’in babası Ebü’l-Ahvel, yaşadığı süre boyunca Bâbıâli’ye bağlı kalmış; 
Osmanlı Devleti’ne başkaldıran Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Pa-
şa’ya (ö. 1849) muhalif olanlarla birlikte hareket ederek Osmanlı lehin-
de bir tutum sergilemiştir. Ancak başarılı olamayınca ülkeyi terk etmek 
zorunda kalmıştır.4 İlk önce Kıbrıs’a giden babası daha sonra İstanbul’a 
gelmiş, burada evlenmiş ve bu evlilikten Cisr dünyaya gelmiştir. Osmanlı 

1 Abdullah Habib Nevfel, Terâcimu ulemâi Trablus ve üdebâiha (Trablus: Mat-
baatü’l-Hadâra, 1929), 167. Kendisine “el-Hanefî” nisbesi de verilmektedir. Bk. 
Bağdatlı İsmail Paşa, İzahü’l-meknun fî zeyl-i ala Keşfü’z-zunûn an esâmi’l-kü-
tüb ve’l-fünûn, tsh. M. Şerefettin Yaltkaya-Kilisli Rifat Bilge  (Ankara, Milli 
Eğitim Bakanlığı, 1945/1364), 1: 563; Cengiz Tomar, “Trablusşam,” TDV İslâm 
Ansiklopedisi, (Ankara, 2012), 41: 292.

2 Ethem Cündî, A‘lâmu’l-edeb ve’l-fen (Dımaşk, Matbaatü’l-İttihâd, 1958), 2: 
338.

3 Halid Beriş, “eş-Şeyh el-Üstaz Hüseyin b. Muhammed b. Mustafa el-Cisr kâi-
dü’l-ıslâh ve’t-tenvîr ve bâni’l-ecyâl”, http://tourathtripoli.com/.

4 Semih Ceyhan, “Sâviyye,” TDV İslâm Ansiklopedisi, (Ankara, 2009), 34: 204. 
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Devleti bölgede hâkimiyeti tekrar eline alınca ancak ülkesine dönebil-
miştir. Şeyh olması dolayısıyla mürit ve kendisine tabi olanları devamlı 
ziyaret eden Ebü’l-Ahvel, Filistin’de bu ziyaretlerinden birisinde iken 
vefat ettiğinde Hüseyin el-Cisr henüz 10 aylık bir çocuktur.5 Babasının 
vefatı sonrası bakımını amcası Mustafa el-Cisr (ö. 1867) üstlenmiştir.6

1279/1863 yılında on sekiz yaşındayken Ezher’e giden Cisr, babasının öğ-
rencisi ve aynı zamanda da müridi olan Muhammed Efendi et-Trablusî 
ve Hüseyin el-Mirsafî (ö.1889) gibi âlimlerden kelâm başta olmak üzere 
aklî ve felsefî ilimleri tahsil etmiştir. Ezher’deki bu eğitimi dört buçuk 
sene sürebilmiş, devam etmeyi çok istemesine rağmen 1284/1867’de am-
casının ölümüyle birlikte oradaki eğitimini bırakarak Trablus’a dönmüş, 
amcasından sonra âilenin geçimini üstlenmiştir. Tedris işleriyle meşgul 
olmakla birlikte aynı zamanda bir Halvetî şeyhi de olan amcasından 
sonra Halvetiyye tarikatı şeyhliğini devralmış; tasavvufun toplum için 
zararlı bir şey olmayıp bilakis toplumu ıslah edici bir yol olduğunu sa-
vunmuştur. Döndükten sonra eğitim işlerine de ağırlık vererek ilgilen-
meye başlayan Cisr, vaktinin çoğunu tedris ve kitap yazmakla geçirmiş, 
Mansur-ı Kebîr Camii’nde ders halkası kurmuş ve bu ders halkası on yıl 
devam etmiştir.7

Ailesinin Osmanlı yanlısı duruşunu devam ettiren Cisr çeşitli vesilelerle 
İstanbul’da bulunmuş, hatta Sultan II. Abdülhamid tarafından bir süre 
saray hocalığına tayin edilmiştir. Cisr’in İstanbul’a toplamda üç kere 
geldiği bilinmektedir. Bunlardan ilki er-Risâletü’l-Hamîdiyye isimli ese-
rini yazdıktan sonra8 1891 yılında gerçekleşmiştir. Cisr, bu eseri kendi-
sine ithaf ettiği Sultan II. Abdülhamid’in daveti üzere ailesiyle birlikte 
İstanbul’a gelmiş ve 9 ay kalmıştır. Bu ikameti esnasında II. Abdülha-
mid Hüseyin el-Cisr’den materyalistlerin iddialarını reddeden ve İslam’ı 
savunan bir kitap yazmasını istemiştir. Bunun üzerine Cisr el-Husû-
nu’l-Hamîdiyye’yi yazmıştır.9

5 Halid Ziyade, “Hüseyin el-Cisr,” A’lâmü’n-nehdati’l-hadise : el-halkatü’s-saniye 
(Beyrut, Dârü’l-Hamra, 1991), 2: 45.

6 Ömer Rızâ Kehhâle, Mu’cemü’l-müellifin: teracimu musannifi’l-kütübi’l-Ara-
biyye (Beyrut, Mektebetü’l-Müsenna, 1957), 4: 58; Nevfel, Terâcimu ulemâi 
Trablus, 167.

7 İsmet Nassâr, “Takdim”, er-Risâletü’l-Hamîdiyye fî hakîkati’d-diyâneti’l-İslâ-
miyye ve hakîkati’ş-şerî‘ati’l-Muhammediyye (Mısır, Mektebetü’l-İskenderiyye, 
2011), 31.

8 Hüseyin el-Cisr risalesini 1 Şevval 1306/ 31 Mayıs 1889 tarihinde bitirdiğini ese-
rinin sonunda kendisi ifade eder.

9 Rudolph Peters, “Resurrection, revelation and reason: Husayn al-Jisr (d. 1909) 
and Islamic eschatology,” in Hidden futures: death and immortality in Ancient 
Egypt, Anatolia, the Classical, Biblical and Arabic-Islamic World, ed. J.M. Brem-
mer, Th. P.J. van den Hout, R. Peters (Amsterdam, Amsterdam University 
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II. Abdülhamid’in taltifine mazhar olan Cisr “padişah nezdinde muteber 
ulemâ”dan sayılmış ve rütbesi bir derece yükseltilmiş,10 padişah kendisi-
ne ilmî rütbe ile görev teklif etmiş, İstanbul’da büyük medreselerde ders 
vermesini istemiştir. Fakat Cisr, padişaha İstanbul’un havasının sıhhati-
ne iyi gelmediğini bir mazeret olarak ileri sürmek suretiyle özür beyan 
ederek Trablus’a geri dönmek istemiş,11 bunun üzerine padişah kendisi-
ne izin vermiştir. İstanbul’dan ayrılmak isteyişinin asıl sebebinin “dinini 
muhafaza etmek” olduğu ve İstanbul’dan bu sebeple ayrıldığı zikredil-
mekte,12 Reşid Rıza (ö. 1935) da bunu Cisr’in kendilerine haber verdiğini 
söylemektedir.13 İsmet Nassâr ise İstanbul’da kalmak istemeyişinin se-
beplerinden biri olarak Sultan’ın yakınında olmaktan hoşlanmamasını 
ve Bâbıâlî’nin bir oyunuyla hayatından olma korkusu hissetmesini gös-
termekte ise14 de bunu teyit edecek bir malumat yoktur. Aksine Cisr’in, 
sonra yazmış olduğu el-Husûnu’l-Hamîdiyye’yi de Abdülhamid’e ithaf 
ettiği görülmektedir. 

Cisr, İstanbul’a ikinci olarak 1894 yılında gelmiş, bu gelişinde Malta Köş-
kü’nde kalmıştır. Bu süreçte Cemâleddin el-Efgânî  (ö. 1897) ile görüş-
müş; er-Risâletü’l-Hamîdiyye’yi okuyan Efgânî eseri çok beğenmiş, vahiy 
ile felsefeyi uzlaştırması sebebiyle Hüseyin el-Cisr’i “zamanının Eş‘arî’si” 
diye taltif etmiştir.15 İstanbul’a üçüncü ve son olarak 1902 yılında gelen 
Cisr’den bu gelişinde kendisinden hacıların karşılaştığı sorunlar hak-
kında bir mülahaza yazması istenmiş, o da bunun üzerine 1903’te hacca 
gitmiştir.16

CİSR’İN DİN İLE BİLİMİ UZLAŞTIRMA ÇABASI

Batının, tabii ilimler bakımından üstün olduğu ve materyalizm başta 
olmak üzere bazı din dışı akımların etkili olduğu bir dönemde yaşayan 
Cisr, bu akımların İslâm dünyasında yayılması sebebiyle oluşan meydan 
okumalara karşı geleneksel-muhafazakâr çizgide bir savunma yapmaya 
çalışmıştır. Özellikle materyalist ve pozitivistlerin Allah’ı inkâr eden gö-

Press, 1994), 222.
10 Filiz Dığıroğlu, “II. Abdülhamid Döneminde Dinî Yayıncılık: İslâmî Metinleri 

Kim Üretir?-II,” Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 54, (Haziran 
2018): 21, 29.

11 Cündî, A‘lâmu’l-edeb ve’l-fen, 2: 339.
12 Nevfel, Terâcimu ulemâi Trablus, 170.
13 Muhammed Reşid Rıza, el-Menâr (Kahire, 1337/1918), 21: 161-162.
14 Nassâr, “Takdim”, 41.
15 Marwa Elshakry, Reading Darwin in Arabic, 1860-1950 (Chicago, The Univer-

sity of Chicago Press, 2013), 137.
16 Beriş, “eş-Şeyh el-Üstaz Hüseyin b. Muhammed b. Mustafa el-Cisr.”
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rüş ve ileri sürdükleri argümanları reddetmiş; “Müslümanları Batı karşı-
sında yüreklendirmeye çalışarak”17 İslam’ı ve İslâmî değerleri savunmuş, 
eserlerinde geniş ilmî ve felsefî izahlar yapmıştır.18 

Gerek yaşadığı dönem gerek öldükten sonra büyük bir etki ve popüla-
ritesi olan, Mehmet Akif’in ifadesiyle “Suriye’nin en büyük hakîmi, en 
meşhur allâmesi”19 olan Cisr’i önemli kılan hususiyetlerden biri de yaz-
mış olduğu eserlerde modern bilimin bulgularını kullanmasıdır.20 XIX. 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren özellikle Seyyid Ahmed Han (ö. 1898) 
ve Muhammed Abduh (ö. 1905) gibi âlimler tarafından savunulan “İslam 
ile modern bilimin çelişmeyeceği” düşüncesi kuvvetli bir şekilde benim-
senmiş ve bu anlayış Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda tartışılmaya 
başlanmıştır.

Örneğin Abduh’un şu cümleleri dikkat çekicidir: “Allah iki kitap indir-
miştir. Birisi yaratılan kitap olan doğa; diğeri ise vahyolunan kitap olan 
Kur’an.”21 Abduh’a göre bu iki kitap asla birbirlerini yalanlamazlar. Eğer 
bariz bir şekilde birbirlerini nakzediyorlarsa mutlaka Kur’an bilimsel 
bulgulara ters düşmeyecek şekilde te’vil edilmelidir.22 Yine Abduh’un 
düşüncesinde “doğuda ve batıda, bilimin izlediği bu görkemli kitabın 
(Kur’an’ın) ışığı bir kez daha tam bir manifesto ile geri dönmelidir. Bu 
kitap yanlış perdelerini kaldıracak Müslümanların kalplerindeki asıl 
yerine tekrar dönecektir. Sonra bilim Kur’an’ı takip edecektir. Çünkü 
bilim Kur’an’la iletişim kurabilen ve ona bağlı olan Kur’an’ın gerçek bir 
dostudur.”23

Cisr, tevhîd, vahdâniyyet ve sahih iman ilkelerini bir temel olarak gör-
mektedir. Diğer tüm meseleler bu temelin üzerine bina edilmektedir. 
İtikat alanında da şer‘î ya da aklî bir delile dayanmaksızın ulemayı taklit 
etmenin câiz olmadığını düşünen Cisr’e göre şeriat ilimleri aklî ilimlerle 
çelişmez. Eğer çelişirse bu, şeriattaki bir eksiklik ya da kusurdan değil; 
ulemanın Kur’an’ı doğru tahlil yapamaması ya da tefsir edememesi se-

17 Ramazan Biçer – Fatma Silkin, “Din-Bilim İlişkisi Bağlamında Hüseyin el-Cis-
r’e Göre Yaratılış,” Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 13, (2006): 111.

18 Cündî, A‘lâmu’l-edeb ve’l-fen, 2:339; Elshakry, Reading Darwin in Arabic, 132.
19 İsmail Kara, “Akif’in Aktif Din ve Ahlâk Anlayışı”, Vefatının 75. Yılında Mehmet 

Akif Ersoy, haz. Vahdettin Işık (İstanbul, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayın-
ları, 2011), 125.

20 Peters, “Resurrection, revelation and reason”, 221.
21 Charles C. Adams, Islam and modernism in Egypt : a study of the modern re-

form movement inaugurated by Muhammad Abduh (New York, Russel and 
Russel, 1968), 136.

22 Peters, “Resurrection, revelation and reason”, 221.
23 Adams, Islam and modernism in Egypt, 143.
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bebiyledir. Aklî ve ilmî gelişmeler Kur’an ile zahiren çelişiyorsa burada 
şer‘î nassın te’vilinde hata vardır. Aynen Abduh’un dediği gibi akıl ile 
ayetlerin çelişmeyeceğini düşünen Cisr, bir ayetin aklın zorunlu kıldığı 
bilimsel gerçeklere ters düşmesi halinde ayetin te’vil edilmesi gerektiğini 
düşünmektedir.24 Çünkü ona göre din ile bilim kesinlikle birbirinin zıddı 
değildir.25

Cisr, dönemindeki ‘dinde reform ve yenilenme olmalıdır’ tarzındaki bir 
düşüncenin savunucusu değildir. Onu kendi döneminde farklı kılan da 
budur. Onun yaptığı, dinde reform tarzı bir faaliyet değil; bir nevi dinin 
rasyonel bir yorumunu yaparak26 bilimsel bilgi ve buluşların yayılma-
sından kaynaklanan şüpheler ve itirazlar karşısında dinin doğrularını 
savunma gayretidir. Bunu yaparken Cisr, dini metinleri esas almakla 
birlikte aklî esasları da göz ardı etmemiştir. Kur’an ve bilimsel keşifler 
veya teoriler arasında ne zaman görünür bir çelişki bulsa onun ilk reaksi-
yonu bilimsel teorilerin ne kadar kesin olarak kanıtlandığını incelemek 
olmuştur.27

Bütün bu düşüncelerden hareketle din ile bilimin uyumlu bir etkileşim 
haline geçememesinden ötürü ümmetin ıslahının zorlaşmakta oldu-
ğunu düşünen Cisr, tabii ve aklî ilimleri öğrenmenin gereği üzerinde 
oldukça önemle durmuştur. İşte bu sebeple, Trablusşam’ın önde gelen 
âlim ve ediplerinden olan28 Cisr bu alanda özellikle Müslüman coğraf-
yasında büyük bir boşluk olduğunu düşünerek kendisini eğitim alanına 
hasretmiştir.

24 Hüseyin el-Cisr, er-Risâletü’l-Hamîdiyye fî hakîkati’d-diyâneti’l-İslâmiyye ve 
hakîkati’ş-şerî‘ati’l-Muhammediyye (Beyrut, Matbaatü Meclis, 1305), 285-
286; Hüseyin el-Cisr, el-Husûnu’l-Hamîdiyye li muhâfazati’l-‘akâidi’l-İslâmiyye 
(Kahire, Matbaatü Hicâzî, t.y.), 100.

25 Robert G. Morrison, “Islamic Perspectives on Natural Theology,” in The Ox-
ford handbook of Natural Theology, ed. Russell Re Manning (Oxford, Oxford 
University Press, 2013), 162.

26 Zehra Yılmaz, “Küreselleşen İslam ve Türkiye’de İslamcı Kadınlar” (Doktora 
Tezi, Ankara Üniversitesi, 2013), 126.

27 Bunda ne kadar başarılı olup olmadığı hususunda Peters bazı itirazlar ileri sü-
rer. Buna göre Cisr’in muhafazakâr tutumunun bir sonucu olması bakımından 
örneğin insan vücudunun yapısı ve insanın yaratılışı hakkında kanıt olarak, Cisr 
ilahiyatçıların vücudun dirilişine yönelik mantıksal itirazlara cevap olarak ge-
liştirdikleri geleneksel kavramların detaylandırılmasından öteye bir şey yap-
mamıştır. Dolayısıyla Peters’a göre Cisr için bilim ve rasyonel argümantasyon, 
reform ve yenilenme için ilham kaynağı değildir. Bu ikisi geleneksel dogmalara 
tabi olup yalnızca bilimsel teori ve terminolojiye aşina olan yeni Müslüman 
nesillere hitap eder. Dolayısıyla Peters Cisr’in sadece geleneksel dini metinleri 
yaydığını, İslam’ın gerçekten yenilikçi bir görüşünü sunmadığını söyleyerek Cis-
r’in popülaritesinin kısa sürdüğünü ve neredeyse de unutulduğunu söyler. Bk. 
Peters, “Resurrection, revelation and reason”, 229-230.

28 Muhammed Hüsnü el-Âmirî, Nüzhetü’l-elbâb fî târîhi Mısr ve şuarâi’l-asr (Mı-
sır, Matbaatü Hilal, 1314), 220.
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1329-1330 yılları arasında el-Medresetü’l-Vataniyye’de eğitim gören29 ve 
bizzat Cisr’den ders alan30 Reşid Rıza’nın (ö. 1935) deyimiyle “günün ge-
rektirdiği şartlara göre dini ve dünyevi ilimleri bir araya getirip öğren-
medikçe İslam ümmeti ıslah olamaz” diyen Cisr, bu düşünce ile eğitim 
alanında faaliyet yapmaya başlamıştır. O döneme bakıldığında Osmanlı 
coğrafyasında I. Meşrutiyet’in ilanı öncesinde başlayan ıslah çağrılarının 
eğitim alanında kendini hissettirmesi de Cisr’i bu alanda faaliyet göster-
meye sevk eden sebeplerden birisidir.

CİSR’İN EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

XVIII. yüzyılda Bilâdüşşam bölgesine bakıldığında misyoner, Katolik ve 
Marunî okullarından başka aklî ilimler okutarak eğitim veren bir med-
rese olmadığı; el-Medârisü’l-İslâmiyyetü’l-Evveliyye bünyesi içerisinde 
Arapça kavâid, İslam dini esasları ve Kur’an’ı hıfzetmek dışında bir eği-
tim verilmediği görülmektedir.31 Bu noktada Cisr eğitim ve tasavvuf ala-
nındaki faaliyetlerinin yanı sıra özellikle aklî ve felsefî ilimlere ilgi duyan 
bir anlayış sahibi olması hasebiyle tabii ve felsefî ilimleri, dini ilim ve 
kaidelere tatbik etme gayreti içerisinde bulunmuştur.32

Zira fikirlerinden etkilendiği Hasan et-Tavîl’e (ö. 1899) göre o dönem-
de medreselerde -örneğin el-Ezher’de- verilen metodoloji İslam’ı inkâr 
edenlerle yapılan tartışma ve münazaralarda kâfi gelmemekte; onların 
bozuk itikadlarını gün yüzüne çıkaran ayet ve hadisler İslam davetçisini 
hasma karşı galip getirmeye imkân vermemekteydi. Dolayısıyla inat ve 
şüphe içerisinde olanların ayet ve hadislere inanmayacağı aşikâr bir du-
rum olmakla beraber bu kimselere karşı mantık, felsefe ve bilim ile delil 
getirmek gerektiği hususu önem arz etmektedir.33

İşte bu düşüncelerden hareketle dini ilimler okuyan öğrencilerin aynı 
zamanda modern bilimleri de okuması gerektiğini düşünen Cisr, içeri-
sinde hem dini ilimler hem de Avrupai tarzda modern metotlarla Ma-
tematik ve tabii bilimler eğitimi görecekleri, Türkçe ve Fransızca öğre-

29 Reşid Rıza, el-Menâr, 21: 161; M. Sait Özervarlı, “Reşîd Rızâ,” TDV İslâm Ansik-
lopedisi, (Ankara, 2008), 35: 14.

30 Zekî Muhammed Mücahid, el-A’lâmü’ş-şarkıyye fi’l-mieti’r-rabi’ aşr el-hicrî 
(Beyrut, Dârü’l-Garbi’l-İslâmî, 1994), 1: 303. Örneğin Cisr’in dini ilimlerde şid-
detli bir şekilde taklitten yana olduğunu ifade eden Reşid Rıza bu derslerden 
birinde akaid ve fıkıhla alakalı bir tartışma açmak istediğinde Cisr’in buna izin 
vermediğini dile getirmektedir. Bk. Reşid Rıza, el-Menâr, 21: 162.

31 Nassâr, “Takdim”, 31.
32 Corci Zeydan, Târîhu âdâbi’l-lugati’l-Arabiyye (Kahire, Müessesetü Hindâvî, 

2012), 4: 1448.
33 Nassâr, “Takdim”, 28-29.
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necekleri bir medrese açmak için bazı zenginleri teşvik etmiş ve 1879 
yılında el-Medresetü’l-Vataniyye’yi kurmuştur.34

Modern ilimlerden coğrafya, hendese, matematik, Kanûn-i Osmânî, 
Türkçe ve Fransızca; lügat ilimlerinden sarf, nahiv, bedî, arûz; dini ilim-
lerden usûl, fıkıh, hadis, tefsir, kelâm ve mantık dersleri okutulmuştur. 
Mantık ilmine de önem veren Cisr medresede bazen Ebû Hâmid el-Gaz-
zâlî’nin (ö. 505/1111) İhyâü ulûmi’d-dîn’i gibi daha klasik metinleri tercih 
etse de örneğin Teftâzânî’nin (ö. 792/1390) mantık eserlerini de okut-
muştur.35 Ne yazık ki bu medresenin ömrü uzun sürmemiştir. Bunda 
dini medreseler tarafından itibar görmemesinin büyük payı olduğu gibi 
Osmanlı’da ıslah rüzgârlarının tersine dönmesinin de etkisi vardır. 

Her ne kadar okul, Müslümanlar için özellikle misyoner okullarına karşı 
başarılı bir alternatif sunmuş ve sadece ilk yılında yüz öğrenciyi kendi-
sine çekmiş olsa da bazı yerel ulema kendilerine göre olağan dışı olan 
bu müfredata karşı çıkmışlardır. Osmanlı hükümetine okulun uygun bir 
din eğitimi vermediği, diğer medrese öğrencileri gibi askerlikten muaf 
tutulmamaları gerektiğine dair ileri sürdükleri gerekçelere Osmanlı yet-
kililerini inandırmayı başarmışlardır. Bunun üzerine el-Medresetü’l-Va-
taniyye’de okuyan öğrencilere askerlik hizmeti zorunlu hale getirilmiş; 
bunun üzerine çoğu öğrenci okulu bırakıp gitmiş; medrese, açıldıktan 
üç yıl sonra 1882 yılında kapanmıştır.36 Okulun müdürü olan Cisr’in 
askerden muaf olma isteklerinin kabul edilmemesi halinde medreseyi 
kapatacağını bildirmesi ve sonuçta istedikleri husus kabul edilmeyince 
medreseyi kapattığı da Reşid Rıza tarafından aktarılmaktadır.37

el-Medresetü’l-Vataniyye kapandıktan sonra Cisr Beyrut’a dönmüş, bu-
rada el-Medresetü’s-Sultaniyye’de kısa bir süre ders vermiştir. O sıralarda 
Beyrut’ta ders ve konferanslar veren Muhammed Abduh ile görüşmüş, 
bu esnada aralarında ilmî pek çok müzakere gerçekleşmiştir. Beyrut’ta 
bir yıl kadar kaldıktan sonra 1883 yılında tekrar Trablus’a dönen Cisr, 
eğitim işleriyle ilgilenmeye devam etmiştir. el-Medresetü’r-Recebiyye’yi 

34 Ömer Rıza Kehhâle, el-Müstedrek ‘alâ Mu‘cemi’l-müellifîn (Beyrut, Müesse-
setü’r-Risâle, 1985), 217. Cisr’in el-Medresetü’l-Vataniyyetü’l-İslamiyye’yi 
ilk kuran kişi olduğu ve bu medresenin Lübnan’ın ilk yerel ve modern Arap 
medresesi olduğu belirtilse de bu medreseyi 1863 yılında ilk tesis eden kişi 
Butrus el-Bustani’dir (ö. 1883). En doğrusu ise Hüseyin el-Cisr’in bu müesse-
senin tesisine iştirak edip Ezher’den döndükten sonra orada muallim olarak 
görev yaptığıdır. Bustanî’nin kurduğu bu medrese 1877 yılında kapanınca Cisr 
1879 yılında Tarblusşam’da aynı adla bu medreseyi kurmuş, kendisi buranın 
müdürü olduğu gibi bizzat dersler de vermiştir. Bk. Nassâr, “Takdim”, 31-32.

35 Elshakry, Reading Darwin in Arabic, 134.
36 Elshakry, Reading Darwin in Arabic, 134; Nassâr, “Takdim”, 32.
37 Reşid Rıza, el-Menâr, 21: 161.
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kurarak burada tefsir, fıkıh, usul, kelam ve mantık gibi İslamî ilimleri 
okutmuştur.38 Mansur-i Kebir Camii’ni merkez kılıp burada özel dersler 
vermiştir.39

Cisr İslam’ın önem ve faziletini anlatmada basın-yayım yolunu kullan-
maya da önem veren ilk kişilerdendir. Bu minval üzere 1893 yılında Trab-
lus’ta Cerîde-i Trablus40 gazetesini neşretmeye başlamış,41 burada ilmî, 
dini ve siyasi yazılar yazmış, yazılarında ıslah vurgusu yapmıştır. Kitapla-
rında da akâid ve kelâm meselelerini geniş olarak ele almıştır.42

Müslümanların her alanda Batı karşısında dirayetli olmaları gerektiğini 
düşünen Cisr, Müslümanların “mevcudu muhafaza etme, güçlendirme 
ve geliştirme” çabası içerisinde olmaları gerektiğini vurgulamıştır. Müs-
lümanların yaşadıkları zaman dilimi içerisinde içinde bulundukları teh-
likenin çok boyutlu olduğunu görmeleri ve bunlardan kurtulmak için 
çareler aramaları gerektiği düşüncesinden hareketle yazmış olduğu eser-
lerde ele aldığı konuların daha çok aklî boyutlarını ele alarak özellikle 
dini konuların müspet ilimle uyum içerisinde olduğunu vurgulamıştır. 
Bu yönüyle onun eserleri özgün bir içerik ve metot üzere tertip edilmiş-
tir. Yazmış olduğu aşağıda ele alacağımız iki eser bu anlatılanları destek-
ler niteliktedir.43

CİSR’İN er-Risâletü’l-Hamîdiyye ve el-Husûnu’l-Hamîdiyye 
ADLI ESERLERİ

Hüseyin el-Cisr Abbâsîler döneminde tercüme edilen felsefe kitapları 
vasıtasıyla felsefî düşüncelerin İslam ümmeti arasında yayıldığını, bu-
nun akabinde bazı şüpheler oluşmaya başlayıp zayıf itikatlı Müslüman-
ların imanlarının sarsıldığını düşünmektedir. Ona göre İslam âlimleri 
eserlerinde kat‘î deliller kullanmak suretiyle şüpheleri bertaraf ederek 
ümmetin imanını korumuşlardır. İslam’ın ilk asırlarındaki bu gayretin 
kendi yaşadığı asırda da devam ettiğini ifade eden Cisr, özellikle son asır-

38 Kehhâle, el-Müstedrek ‘alâ Mu‘cemi’l-müellifîn, 217. Hatta Reşid Rıza burada 
onun derslerine katıldıklarını ve 1315 senesinde ders icazeti aldıklarını da söy-
ler. Bk. Reşid Rıza, el-Menâr, 21: 161.

39 İlyas Çelebi, “Hüseyin el-Cisr,”  TDV İslâm Ansiklopedisi (Ankara, 1998), 18: 
538.

40 Cerîde-i Trablus’ta yazmış olduğu makaleler “Riyâz-ı Trablus” adı altında 
Trabluşşam’da on cilt halinde basılmıştır. Bk. Yûsuf b. İlyân b. Mûsâ Serkis, 
Mu’cemü’l-matbûâti’l-Arabiyye ve’l-muarrebe (Kahire, Mektebetü’s-Sekâfe-
ti’d-Diniyye, t.y.), 1: 698; Zeydan, Târîhu âdâbi’l-lugati’l-Arabiyye, 4: 1448.

41 Hayreddin Ziriklî, el-A’lâm : kamusu teracimi li-eşheri’r-rical ve’n-nisa (Kahire, 
Matbaatu Kustasus, 1954), 1: 283.

42 Cündî, A‘lâmu’l-edeb ve’l-fen, 2: 339.
43 Çelebi, “Hüseyin el-Cisr”, 538.
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da ortaya çıkan modern felsefenin mütekaddimîn felsefenin görüşlerine 
muhalif bir pozisyonda olduğunu söylemektedir. Modern felsefe tabiriy-
le Cisr pozitivist felsefeyi kastetmektedir ki zaten ona göre bunlar sadece 
matematik ve fizik ilmine itimat etmektedirler.44

Özellikle matbuatın yaygınlaşmasıyla birlikte bu felsefe anlayışı da İslam 
coğrafyasında hızla yayılmış, daha önce problem haline getirilmemiş 
meseleler Müslümanların zihinlerini meşgul etmeye başlamıştır. Özel-
likle metafizik alana dair inkârcı fikirler yayılmaya başlayınca imanı kay-
betme korkusu her bir yanı sarmış; bu sebeple kitaplar telif olunmaya 
başlamıştır. Bu minval üzere Cisr, İslam akaidinin bir takririni de içeren, 
meseleleri aklî burhanlarla temellendirdiği, modern felsefeden neşet 
eden şüpheleri izale edecek eserler telif etmeye karar verir. Bu doğrul-
tuda er-Risâletü’l-Hamîdiyye ve el-Husûnu’l-Hamîdiyye isimli eserlerini 
kaleme alır.

el-Husûnu’l-Hamîdiyye’yi özellikle genç yaştan itibaren yanlış felsefî 
görüşlere meyletmemeleri için Osmanlı ülkesinin tüm okullarında ve 
medreselerinde ders kitabı olarak okutulmak üzere muhtasar olarak ka-
leme aldığını ifade eden Cisr45, er-Risâletü’l-Hamîdiyye’yi de İslam dini-
ne yöneltilen, özellikle dini toptan reddeden itirazlara karşı İslam dinini 
ve onun insanlar üzerindeki konumunu kuvvetlendirmek için46 yazmış, 
bu kitabın telifine özellikle çok önem vermiştir.47 Bu eserinde İslâm akâi-
dini ve ibadet esaslarını açıklamış; dönemin İslam aleyhindeki şüphele-
rini izale etmeye çalışmıştır. Oryantalizmin İslam’a yönelik eleştirilerini 
çürütmek için örneğin “İslam cihada neden izin verdi, İslam neden kılıç 
dini değildir, belirli koşullar altında çok eşlilik ya da köleliğe neden izin 
verilir?” gibi meseleleri ele alıp geniş izahlarla açıklamaya çalışmıştır. 

Hüseyin el-Cisr, er-Risâletü’l-Hamîdiyye adlı eserinin başında kendisini 
bu eseri yazmaya sevk eden âmilin İngiltere’de York Bölgesi Rahibi (Ca-
non) İsaac Taylor’un (1829-1901) İslam akaidi ile Hıristiyanların itikatla-
rının arasını bulma gayesiyle bir makale yayınlamasını göstermektedir.48 

44 Cisr, el-Husûnu’l-Hamîdiyye, 2-3.
45 Cisr, el-Husûnu’l-Hamîdiyye, 4.
46 Cisr’in eseri İngilizler’in İslam dinine yönelik itirazlarına karşı kaleme aldığı 

da ifade edilmektedir. Bk. Edward Fendik, İktifaü’l-kanu’ bima hüve matbu’ 
(Kum, Ayetullahi’l-Uzma el-Mar’aşi, 1988), 514.

47 Bir arkadaşının kendisinden aktardığına göre şöyle demiştir: “Eğer bu kitabı 
bitirmem nasip olursa artık bundan sonra ölsem de gam yemem.” Bk. Nassâr, 
“Takdim”, 2.

48 Taylor’un o dönemde yayınlanan makalelerinden bazıları şunlardır: İsaac Tay-
lor, “Islam in Africa”, St James’s Gazette, October 8, 1887; Taylor, “Leaves from 
an Egyptian Notebook.IX. Mahomeddans on Mahommedanism”, St James’s 
Gazette, April 18, 1888. Yayımlandığı dönemde Arapça’ya çevrilen makalele-
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Cisr’in bahsettiği makalede Taylor, aslında her iki dinin inanç esasları ve 
kutsal kitaplarının birbirine yakın ve benzer olup aslî meselelerde ihtilaf 
olmadığını iddia etmiş ve bu iddialarına yönelik deliller öne sürmüştür. 
Taylor ayrıca İngiltere’deki ilim adamlarının Müslümanlar hakkındaki 
anlamsız iddialarını da çürütmeye çalışmıştır. İslam dini hakkındaki bu 
yaklaşım tarzı, o dönemdeki bazı Batılıların İslam’a bakışını göstermesi 
açısından oldukça manidardır. O dönemde örneğin Renan, İslam bilim-
le çatışır, İslam bilime muhaliftir49 demekte iken Taylor, İslam’ın sarîh 
akla mutabık olduğunu, halkın anlayış ve yaşayışına uygun olduğu için 
de ulvî bir meziyete sahip olduğunu düşünmektedir.50

Cisr, Taylor’un bu düşüncelerini memnuniyetle karşılamaktadır fakat 
bununla beraber Avrupa’nın genelinin İslam hakkındaki olumsuz dü-
şüncelere sahip olmalarının nedenlerini de sorgulamaktadır. Cisr, bu 
olumsuz tutumun sebebinin Avrupa halklarının aslında İslam hakkında 
yeterli bilgiye sahip olmaması; bunun bir sonucu olarak da İslam ve Müs-
lümanlar hakkında yanlış kanaatler beslemeleri olduğunu düşünmekte-
dir. Bu sebeple özellikle Avrupa halklarının İslam hakkındaki şüpheleri-
ni izale etmek için bir eser kaleme almaya karar verir.

Bu düşüncelerle bir faaliyet içerisine girmek isteyen Cisr’e bu noktada 
bir fırsat doğar. O sıralarda İngiltere’de İslam şeriatının üstünlüklerine 
vâkıf olmayanlara İslam dini hakkında bilgi vermek amacıyla Arapça 
bir gazete neşrine başlanmıştır. Bu gazete, Londra’da yaşayan Hıristiyan 
bir Lübnanlı vasıtasıyla Beyrut ve Trablusşam bölgesinde yayımlanmak 
üzere makaleler talep etmiştir. İşte Hüseyin el-Cisr kendi ifadesiyle “in-
sanlığa böyle muhteşem hizmetlerde bulunan bu zatlara Allah’ın onları 
muvaffak kılması için dua borcumuz” vardır diyerek bu risaleyi kaleme 
almaya başladığını ifade etmiştir.51

Cisr kitabını klasik kelam eserlerindeki gibi ilâhiyat, nübüvvet ve âhiret 
başlıkları altında planlamamıştır. Eserinde, kendine özgü bir yöntem ve 
üslupla peygamber gönderilmesinin hikmetleri ve kendilerine peygam-

rinden bazıları: İsaac Taylor, “İslam ve’l-Müslimûn”, Semerâtü’l-Fünûn 14, no. 
683 (1888):2-3; Taylor, “el-Kur’an ve Kütübü’l-Münzila”, Semerâtü’l-Fünûn 14, 
no. 690 (1888):2. Taylor’un bu makalelerini Arapça’ya Mirza el-Bâkır tercüme 
ederek Semerâtü’l-Fünûn’da yayınlamıştır. Bk. Ammeke Kateman, Muham-
mad ‘Abduh and His Interlocutors: Conceptualizing Religion in a Globalizing 
World (Leiden-Boston, Brill, 2019), 90.

49 Ramazan Yıldırım, “İslam-Bilim İlişkileri Bağlamında Ataullah Bayezidof’un 
Renan’a Reddiyesi,” Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c.III, s. 1, 
(2017), 80; Biçer – Silkin, “Din-Bilim İlişkisi Bağlamında Hüseyin el-Cisr’e Göre 
Yaratılış,” 108.

50 Cisr, er-Risâletü’l-Hamîdiyye, 2-3.
51 Cisr, er-Risâletü’l-Hamîdiyye, 3.
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ber gönderilen toplulukların bunu nasıl karşıladıklarını ele almakta; 
buradan hareketle nübüvveti ve peygamberlik müessesesini merkeze 
almak suretiyle İslam’ın hemen hemen bütün meselelerini açıklamakta-
dır. Onu ve eserini özgün kılan hususlardan en önemlisinin Cisr’in kul-
lanmış olduğu bu yöntem olduğu rahatlıkla söylenebilmektedir.

er-Risâletü’l-Hamîdiyye’nin yazımını 1 Şevval 1306/ 31 Mayıs 1889’da bi-
tiren Cisr’in bu eseri genel bir beğeni almış, kısa sürede o kadar meşhur 
olmuştur ki sadece İstanbul’da yirmi bin adet basılmıştır. Arapça olarak 
pek çok kez basılmakla beraber Türkçe, Urduca, Tatarca ve Çince gibi 
dillere de çevrilmiştir.52 Örneğin Cisr’in bu eseri Manastırlı İsmail Hak-
kı tarafından, yazıldığı tarihten çok kısa bir süre sonra 1307/1892-93’te 
Türkçe’ye çevrilerek İstanbul’da basılmıştır.53

Cisr eserini Sultan II. Abdülhamid’e ithaf etmiş, kendisini gayet sitayiş-
kar ifadelerle methetmiş ve kitabının ismini de “padişahın pak ve parlak 
ismine mensup” olması için er-Risâletü’l-Hamîdiyye olarak koymuştur.54 
Şöyle bir durum dikkatleri çekmektedir ki eserin İsmail Hakkı tarafın-
dan 1307/1892-93 yılında yapılan ilk tercümesinin baskısında Abdülha-
mid’e ithaf edilen kısım yer alırken,55 1329/1913 yılında yapılan baskıda 
bu kısmın tamamen çıkarıldığı görülmektedir.56 Bu da o dönemde Ab-
dülhamid’e olan tepkinin ve II. Meşrutiyet’in etkilerinin bir göstergesi 
olarak belirtilmesi gereken önemli bir husustur.

52 Elshakry, Reading Darwin in Arabic, 137.
53 Manastırlı İsmail Hakkı, Tercümetü’r-Risaleti’l-Hamidiyye (İstanbul, 1307), 1: 

8-9.
54 Kendi ifadeleriyle ithaf cümlesi şöyledir: “Risalemiz Emîrül’l-mü’minîn, ha-

life-i Rabbi’l-âlemîn, İslam dininin koruyucusu, İslam şeriatının rükünlerini 
inşâ eden, şe‘âir-i dîniyyeyi te’yid eden, ilâhî emirlerin muhafızı yüce Sultan, 
Şerefli Hakan, Sultanoğlu Sultan, Sultan Gazi Sultan Abdülmecid Han oğlu 
Sultan Gazi Abdülhamid Han -Allah onun saltanatını dâim kılsın, namını yü-
celtsin. Onu nusreti ve muvaffakiyetiyle te’yid eylesin- Efendimizin mübarek 
hilafetleri döneminde vücuda gelip padişahımızın pak ismine mensup olmuş 
ve bu sebeple er-Risâletü’l-Hamîdiyye fî hakîkati’d-diyâneti’l-İslâmiyye ve hakî-
kati’ş-şerî‘ati’l-Muhammediyye nâmını ihrâz eylemiştir.” Bk. Cisr, er-Risâle-
tü’l-Hamîdiyye, 4.

55 Manastırlı İsmail Hakkı, Tercümetü’r-Risaleti’l-Hamidiyye, 1:8-9.
56 Manastırlı İsmail Hakkı, Risaletü’l-Hamidiyye tercümesi Beyyinatu Ahmediyye 

(İstanbul, Sıratı Müstakim Matbaası, 1329/1913), 9.
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19. YÜZYILDA İSLAM’IN BAZI UYGULAMALARINA YÖNELTİLEN 
BAZI ELEŞTİRİLERE CİSR’İN CEVABI

1. Cihad’a Yapılan Eleştiriler-İslam’ın Kılıç Zoruyla Yayıldığı 
İddiasına Cevap

İslam dışı unsurların İslam’a yönelttikleri en büyük eleştirilerden biri 
İslam’ın kılıç gücü sayesinde yayıldığıdır. Cisr bunun kabul edilemez 
bir iddia olarak telakki eder. Zira İslam dininin yayılması kesinlikle kılıç 
zoruyla olmamıştır. Bu, İslam dinine girenlerin öldürülme korkusundan 
dolayı bu dini kabul ettiklerini ve dine girmeleri noktasında zorlandık-
larını söyleyen bir grup inkârcının iddia ve kuruntusundan başka bir şey 
değildir. Hz. Peygamber’in risalet hayatına bakıldığında bu husus açık 
bir şekilde görülmektedir. 

Hz. Peygamber’in güzel ahlakı ve mükemmel siyaseti onun en büyük 
mucizelerindendir. Getirmiş olduğu İslam şeriatı insanı saadet yollarına 
ulaştırmaktadır. Onu harikulade kılan da sahip olduğu bu meziyet ve 
özellikleridir. Bütün bunları göz ardı ederek İslam’ın tamamıyla kılıç/sa-
vaş ve korku yoluyla yayıldığını söyleyen bazı ecnebiler hem hakikat hem 
de insaf sınırlarını aşmaktadırlar. Bu fikirler batıl birer şüphe olmaktan 
öteye geçmeyen, Hz. Peygamber’in hayatını, İslam’ın ortaya çıkışı ve ya-
yılışını anlayamamış kişilerin ortaya attıkları iddialardır. Cisr’e göre on-
lar eğer anlayabilselerdi böyle bir şüpheye hiçbir şekilde kapılmazlardı. 
Zira o, İslam’ı tebliğe başladığında tek başına olup kendi kabilesi bile ona 
yardım etmemiş, müşrikler kendisine eziyet etmesine rağmen o sabır ile 
hareket edip davasında sebat etmiştir.

Arkasına sığınacağı, yardımını göreceği bir kral olmadığı gibi kendisi-
ni bu davasında koruyup kollayacak bir kabilesi de bulunmamaktaydı. 
Bilakis ona ilk tepki gösteren ve yalanlayan kendi aşiretiydi. Kabilesi 
ona düşmanlık yapmış, en şerlilerini ona musallat etmişlerdir. Her türlü 
eza ve cefaya maruz kalan Hz. Peygamber bütün bu yapılanlara karşı 
hidayet ve irşat yolunu takip etmiş, davasının hak olduğuna delalet eden 
alametler izhar etmiş, kalpleri yumuşatmış, iyiliği emredip kötülükten 
nehyetmiştir.

Mekke’de böyle geçen yaklaşık on yıl gibi bir süre zarfında düşmanları-
nın bir damla olsun kanının akıtılmasını emretmemiş bilakis Kur’an’da 
geçen “Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrıl-
mıştır.” (el-Bakara 2/256); “Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltin. Siz 
doğru yolda olursanız yoldan sapan kimse size zarar veremez.” (el-Mâide 
5/105) gibi ayetleri okuyarak buna uygun hareket etmiştir. Yani kimseyi 
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din değiştirmesi için zorlamadığı gibi, dinini değiştirmiyor diye de on-
larla savaşmamıştır.57 Zira küfründe devam eden kimsenin karşılığını 
verecek olan Allah’tır. Hz. Peygamber sadece tebliğ etmekle mükelleftir.

Öte yandan cihadın meşru kılınmasına bakıldığında risaletin ilk yılla-
rında değil, Medine’ye hicretten sonra meşru kılınmış olduğu tarihen 
de sabit olup hem Mekke hem de Medine döneminde cihad meşru kı-
lınmadan önce Hz. Muhammed’e pek çok kişinin iman ettiği tarih kay-
naklarında yazılıdır. Bu tarihi gerçekler inkârcıların İslam’ın kılıçla ya-
yıldığı iddiasını çürütmektedir.58 Mekke döneminde her türlü işkence 
ve baskılara rağmen inananların sayısı artmış, insanlar fevc fevc ona tabi 
olmuşlardır. Bu esnada hiçbir şekilde kan döküldüğü ya da baskı yapıl-
dığı sabit değildir.

Hz. Peygamber yukarıda zikredilen ayetler muvacehesinde Mekke’de 
baskılar artınca Medine’ye hicret etmiştir. Burada bulunduğu süreçte 
kendisine hem Mekke hem Medine hem de civar kabilelerden hatırı sa-
yılır bir kalabalık tabi olmuştur. Akl-i selim ve temiz fıtrat sahibi herkes 
korku ve baskı olmaksızın kendisine tabi olmuşlardır. Kendilerine sunu-
lan hiçbir delili görmeyip Hz. Peygamber’e itaat etmeyen, hiçbir öğüdün 
fayda vermediği inkârcı kitle Hz. Muhammed’e tabi olacaklarına bilakis 
dalaletlerini arttırarak Hz. Peygamber’e ve Müslümanlara ellerine her 
fırsat geçtikçe eza ve zarar vermeye başlayınca onlara iyilik ve yumuşak-
lıkta muamele etmenin fayda vermeyeceği anlaşılmıştır.

Bunlara yumuşaklık ve iyilikle davranmak onların azgınlıklarını ve taş-
kınlıklarını daha da arttırınca Allah, kalplerine korku salmak ve onların 
eza ve cefalarını def etmek için İslam düşmanları ile cihad edilmesine 
izin vermiştir. Onların fesat damarlarını kesmek için hikmet ve maslaha-
ta binaen bu zalim taife ile cihadın meşruiyetine dair ilahi emirler sadır 
olmuştur. İyilerin selameti için kötülerle mücadele etmek siyasi hikme-
te muvafıktır. Cisr bu durumu tıpkı hastanın ölümden kurtulması için 
hastalıklı olan organının kesilmesinin o hastanın selameti için gerekli 
olması olarak açıklar.59 

Cisr bu noktayı açıklarken İslam’da cihadın kendi içinde belli kuralları 
olduğunu, İslam’da savaş hukukuna riayet edildiğini söylemeyi ihmal 
etmemektedir. Savaşın da bir sınırı çizilmiştir. Buna göre savaşılacak 
grup şirk ehli ise öncelikle onlar İslam’a davet edilmekte; kabul ederlerse 
Müslümanlar arasına dâhil olmaktadırlar. Şayet kabul etmezlerse mer’î 

57 Cisr, el-Husûnu’l-Hamîdiyye, 76-77.
58 Cisr, er-Risâletü’l-Hamîdiyye, 410-411.
59 Cisr, el-Husûnu’l-Hamîdiyye, 77-78.
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ve şer‘î sınırlar dâhilinde onlarla harp edilmesi meşru olmaktadır. Sava-
şılacak grup Ehl-i Kitab ise onlara önce sulh yolu ve cizye teklif edilir. Ka-
bul ederlerse kan, mal ve ırzları güvence altında olur. Sulh ya da cizyeyi 
kabul etmezlerse onlarla savaşılır.

İslam’da cihad ahkâmı bu kadar açık iken cihadın meşru kılınmasını ga-
rip görenler olmuştur. Fakat şu bilinmelidir ki İslam şeriatında önceki 
şeriatlardaki savaş hukukuna nazaran pek çok hafifletmeler olduğu gö-
rülmektedir. Örneğin İslam’da savaşta kadın ve çocuklara dokunulmaz-
ken Yahudilikte çocuk ya da kadın fark etmez savaşta herkes öldürül-
mektedir.60 Diğer taraftan önceki ümmetlerde savaş sonrası elde edilen 
ganimet helal değilken İslam bu hükmü kaldırmış ve ganimetler helal 
kılınmıştır. Bu örnekler ve daha başka pek çok örnek göstermektedir ki 
İslam’ın kılıçla yayıldığını iddia eden, İslam’ın cihad anlayışını eleştiren 
kimseler kendi kutsal kitaplarındaki hükümlere baktıklarında oralarda 
daha da ağır kuralların olduğunu göreceklerdir.61

2. İslam Şeriatının Zamana Uymadığı İddiası

Hüseyin el-Cisr İslam şeriatının zamana uymadığını, bu asrın şer’i mü-
eyyidelerin hilafına bazı müeyyidelere muhtaç olduğunu iddia eden-
lerden bahseder. Bunlara göre şeriat zamanın ihtiyaçlarına cevap ver-
memektedir. Bu sebeple bazı milletlerin icat ettiği kanunlara uymanın 
zorunlu olduğunu iddia ederler. Cisr bu iddiaları bir cehalet tezahürü 
olarak görmektedir. Çünkü bu kanunlardan bazıları çürük bir bina gibi-
dir ve bunlar hakkında açıklama yapmaya bile gerek yoktur. Bu kanun-
lardan bazıları ise gerçekte İslam şeriatında mevcuttur. İslam’ın zamana 
uymadığını iddia eden “Müslümanların” meftun olduğu millet ve dev-
letler bu kanunları İslam’dan iktibas etmişlerdir. Kaynağını İslam’dan 
alan bu kanunlara başka bir elbise giydirme çabasıyla bunlara İslamî de-
ğil dış kaynaklı bir görünüm veren (Cisr’in ifadesiyle) “cahil ve mağrur 
olan kimseler” İslam’da var olan kanunları diğer milletlerin icatlarından 
zannetmektedirler.62

İslam hükümlerinin asra uygun olmadığını iddia edenlere göre İslam şe-
riatı, ona tabi olanların maslahat ve iyiliklerine yetecek bir seviyede de-
ğildir. Kötülüğe ve yasaklara dalanlar bunun en açık örneği olarak telakki 
eden bu gruba göre şayet şeriat ıslah edici olsaydı Müslümanlar perişan 

60 Örneğin Tevrat’ın Tesniye Kitabında Yuşa Kitabının ilk babından on birinci ba-
bına kadarki muhtevada Yuşa’nın milyonlarca insanı katlettiğinden bahsedi-
lir. Cisr, er-Risâletü’l-Hamîdiyye, 406-407.

61 Cisr, er-Risâletü’l-Hamîdiyye, 406-407.
62 Cisr, er-Risâletü’l-Hamîdiyye, 127-128.
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bir durumda olmazlardı. Cisr bu iddiaya gayet güzel bir şekilde karşılık 
vermektedir. Ona göre şeriata sadece ismen bağlı, yani görünüşte Müs-
lüman olup İslam’a tabi olma ve onun ahkâmıyla amel etme noktasında 
tamamen aksi istikamette hareket eden kimselerin ıslah olmaları için 
bir garanti yoktur. Dolayısıyla bu durumun şeriatın yetersiz olduğuna bir 
gerekçe gösterilmesi bir insafsızlıktır. Zira İslam şeriatı, kendi hükümle-
rine tabi olup onun tavsiye ettiği ahlak ile ahlaklanan tâbilerinin saade-
tini garanti etmiş ve bu duruma kefil olmuştur.63

İslam âlimlerinin güzel ahlaklı olmadığı, ilmi bakımdan yetkin olma-
dıkları iddiası da çok ileri sürülen bir itirazdır. Cisr, ahlakı iyi olmayan 
sözde âlimlerin İslam ulemasından sayılamayacağını dolayısıyla onların 
münasebetsiz tavırlarının İslam şeriatına atfedilmemesi gerektiğini dile 
getirmektedir. Çünkü bu kimseler İslam’ın özü bir yana kabuğunu bile 
anlamaktan acizdir. “Bu kimseler şeriatı bilmezler. Bildikleri sadece şe-
riatı anlamada birer araç konumunda olan sarf, nahiv ve Arap lisanına 
müteallik beş-on lügatten ibarettir. Bu tip kimseler kendilerini bir şey 
sanmakta, bunlardan bazıları tedris, ifta ve kadılık makamlarını işgal 
edebilmektedir.” İşte Cisr bu âlim kılıklı cahillerle İslam şeriatına aleyhte 
delil getirilemeyeceğini açık bir şekilde ifade etmektedir.64

Bu noktada tasavvuf erbabından bazı zevâtın şeriata mugayir ifade ve 
hareketlerde bulunması itirazı akla gelebilmektedir. Cisr bu soruya mu-
hatap imiş gibi meseleyi ele almaktadır. Ona göre gönül ehli arifler sün-
nete gereği gibi ittiba etmeleri ve takvaları sayesinde nice sır ve marifet-
lere mazhar olmuşlardır. Bu kimseler şeriatın hükümlerinde kıl kadar 
doğru yoldan sapmamışlardır. Her ne kadar onların bazı tabirleri şeriata 
mugayir olarak zannedilebilse de onların kemâlâtı tevâtüren menkul 
olduğundan zahiren şeriata mugayir gibi görünen ifade ve hareketleri 
büyük âlimler tarafından şeriata ve akla mutabık olarak şerh edilmiştir. 
Bu da bu alanda herhangi bir sıkıntının olmadığını göstermektedir.

Cisr böyle söylerken tabi ki genellemede bulunmamaktadır. Şeriata mu-
gayir hal ve hareketlerde bulunan şehvet ve fani arzular peşinde koşan 
telbis erbabı ariflik iddiasında bulunup hakiki manada arif olanların 
sözlerini dillerine dolayıp sözde onlara benziyor gözükmektedir. Böyle 
olsa da bir zerre kadar onlara benzemedikleri apaçık ortadadır.65

Bu tarz sahtekâr ve din istismarcılarına kanmamanın tek yolu mümin-

63 Cisr, er-Risâletü’l-Hamîdiyye, 129.
64 Cisr, er-Risâletü’l-Hamîdiyye, 130, 133.
65 Cisr, er-Risâletü’l-Hamîdiyye, 133-135.
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lerin sadece Kur’an ve sahih hadislerin sarih ifadelerinin muktezası olan 
hükümlere kesin olarak inanması; âlim ve büyük müctehidlerin sözleri-
ne itimat etmeleri, vesvese ve evham yollarını tamamen terk etmeleridir.66

Bunun yanında Cisr dinde şekilciliğe de dikkat çekmektedir. İslam şeria-
tında asıl olan mütebahhir olan ulemanın sözlerini esas almaktır. Bunun 
dışında ibadetlerin yalnızca şekillerini, muamelat hükümlerini de biraz 
bilen zayıf malumatlı kimseleri insanların çoğu faziletli bir âlim zanne-
debilmektedir. Hâlbuki bu kişiler iman yoluna manidir ve şer’i nasslarla 
aklî delillerin arasını birleştiremeyecek seviyede kimselerdir. İslam’ı hi-
maye etme faaliyetinde de bulunsalar bu kişiler İslam’a, İslam düşman-
larından daha çok zarar verirler.67

Cisr bu duruma örnek olarak kendisinin bizzat işittiği bir durumu örnek 
verir. Dinde zayıf malumat sahibi olarak nitelediği bir kişiye göre “Ameri-
ka kıtasının varlığını kabul etmek İslam dinince câiz değildir. Çünkü bu 
kabul, arzın küre şeklinde olduğunu kabul etmeyi de gerektirir.” Cisr bu 
anlayışa çok sert tepki verir ve tam olarak şu şekilde cevap verir: “Bakın 
şu miskinin cehaletine. Müslümanlara diğer milletlerin içinde maskara 
olmayı teklif ediyor. Miskin, tevatürle sabit olan koca bir dünya kıtasını 
inkâr ediyor.”68 Hâlbuki Cisr’e göre Râzî gibi pek çok âlim arzın küre ol-
duğu kanaatindedir. Bu sebeple şeri nassları anlamak ve sahih te’villerin 
birini seçmek ancak mütebahhir ulemanın özelliğidir. İslam’ı anlamayan 
cahillerin söyledikleri diğer milletleri güldürmekten ve müslümanları 
aşağılamaktan başka bir işe yaramamaktadır.

SONUÇ YERİNE

Hayatı boyunca kendisini ilim öğrenmeye ve öğretmeye adamış olan 
Hüseyin el-Cisr, öğrencilik yıllarından itibaren İslam toplumunun içe-
risinde bulunmuş olduğu açmazları görmüş, özellikle Batı’nın bilim ve 
teknikte ilerlemesine rağmen Müslüman ülkelerin yerinde saymasının 
sebepleri üzerinde kafa yormuş çok yönlü bir İslam âlimidir. Özellikle 
medreselerde okutulan İslâmî ilimlerin çağın ihtiyaçlarına cevap ve-
remediğini, medreselerin kendi içerisinde kısır bir döngü içerisinde 
olduklarını görmüş, bu alanda neler yapılması gerekiyorsa elinden gel-
diğince yapmaya çalışmıştır. Bu alanda dini ilimler ile aklî ilimlerin bir 
arada okutulacağı bir eğitim sistemi ile İslam toplumunun ilerleme kay-

66 Cisr, er-Risâletü’l-Hamîdiyye, 135.
67 Cisr, er-Risâletü’l-Hamîdiyye, 371.
68 Cisr, er-Risâletü’l-Hamîdiyye, 372.
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dedeceğini düşünerek modern manada eğitim veren ilk kurumlardan 
olan el-Medresetü’l-Vataniyye’yi Lübnan’da kurmuştur.

Din ile bilimin hiçbir şekilde uyuşmadığı, dinin bilimle çatıştığının iddia 
edildiği on dokuzuncu yüzyılda özellikle Batıda egemen olan anlayışa 
karşı din ile bilimin uyum içerisinde olduğunu savunmuştur. Eğer ça-
tışma gözüküyorsa burada dini metinlerin yanlış anlaşılması problemi 
olduğunu, nassların bilimsel verilere uygun bir şekilde te’vil edilmesi ha-
linde böyle bir uyuşmazlığın ortadan kalkacağını ifade eden o dönemin 
önde gelen Müslüman eğitimci düşünürlerindendir.

Çalışmamıza da konu edindiğimiz konularda bu düşünce yapısıyla örne-
ğin peygamberlik müessesesini açıklamaya çalışmış, özellikle İslam’a yö-
neltilen “kılıç zoruyla yayıldığı”, “Hz. Muhammed’in Kur’an’ı bir rahipten 
öğrendiği”, “Hz. Muhammed’in insanları büyülediği”, “Kur’an’daki bazı 
hüküm ve uygulamaların çağın çok gerisinde kaldığı” tarzındaki itham-
ları hem ayet-hadis hem de ilmî veriler ışığında açıklamaya çalışmıştır. 
Burada onun akıl-nakil birlikteliği, din-bilim ilişkisini nasıl ustaca açık-
ladığı çok açık bir şekilde görülmektedir. Cisr’i önemli kılan da onun bu 
bakış açısı ve meselelere bu şekildeki yaklaşım tarzıdır.

Cisr, İslam’ın çağın gereksinimlerine uymadığı, İslam’ın bazı emir ve 
uygulamalarının artık vaktinin geçtiğini söyleyerek İslam’ın artık mia-
dını doldurduğuna dair iddialara da tek tek cevap vermektedir. Örne-
ğin ibadetlerin hikmetlerini anlatması, Batılıların ve de İslam ümmeti 
içerisinde bu ithamları doğru kabul edip benimseyen “özde değil sözde 
Müslümanlara” bir cevap niteliğindedir. Bazı kişilerin yaptıkları hatala-
rın, İslamî ya da ilmî gerçeklerle bağdaşmayan, ne dinî ne de ilmî bir 
dayanağı olmayan aykırı fikir ve düşüncelerin İslam dinine mal edilerek 
“İslam şöyle bir dindir” demenin yanlış olduğunu da etkili bir şekilde 
dile getirmiştir. Bundan kurtulmak için Müslümanların Kur’an ve sahih 
hadislerdeki hükümleri esas alması, vesvese ve evham yollarına kapıl-
maması gerektiğini dile getirerek bir çıkış yolu arama faaliyeti içerisinde 
olmuştur.
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ÖZET
XIX. yüzyılın ilk yarısında Trabluşşam’da doğan, daha sonra eği-
timini tamamlamak üzere Ezher’e giden Hüseyin el-Cisr, kelâmcı 
kişiliğinin yanı sıra eğitim ve tasavvuf alanındaki faaliyetleri ile 
de bilinmektedir. Eğitim alanında, kurmuş olduğu el-Medrese-
tü’l-Vataniyye ve el-Medresetü’r-Recebiyye; tasavvuf alanında 
amcasından devraldığı Halvetiyye tarikatı şeyhliği bu hususları 
teyit etmektedir.

Ailesinin Osmanlı yanlısı duruşunu devam ettiren Hüseyin el-
Cisr çeşitli vesilelerle İstanbul’da bulunmuş, bir süre Sultan II. 
Abdülhamid tarafından saray hocalığına tayin edilmiştir.

Hüseyin el-Cisr batının, tabii ilimler bakımından üstün ve ma-
teryalizm başta olmak üzere bazı din dışı akımların etkili olduğu 
bir dönemde yaşamıştır. Bu akımların İslâm dünyasında yayıl-
ması sebebiyle oluşan meydan okumalara o dönemde Mısır mo-
dernistlerinin cevap vermeye çalıştıkları bilinmektedir. Hüseyin 
el-Cisr ise onlardan farklı olarak bunu geleneksel-muhafazakâr 
çizgide yapmaya çalışmıştır.

Onun bu tavrını Muhammed Abduh “pasif” bir durum olarak 
nitelendirirken, talebesi Reşit Rıza ise tasavvufçu kimliğinden 
dolayı Cisr’i eleştirmiştir. Bunun yanında Cemâleddin el-Efgânî, 
onun kelâmcı duruşundan sitâyişle bahsetmiş ve onu “zamanının 
Eş‘arî’si olarak nitelemiştir.

el-Cisr’in kelâmî konuları ele aldığı iki önemli eseri er-Risâle-
tü’l-Hamîdiyye ve el-Husûnu’l-Hâmidiyye mütalaa edildiğin-
de bu iki eserde el-Cisr, yukarıda belirtilen meydan okumalara 
karşı geleneksel kelâm çizgisini korumaya, güçlendirmeye hatta 
bazı yerlerde klasik kelâmda yer alan bazı bilgileri güncellemeye 
çalışmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hüseyin el-Cisr, Trablusşam, Medrese, Po-
zivitizm, Materyalizm
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The Views of Hüseyin al-Cisr (1845-1909) on Religion 
and Science Relationship Education and Objections to 
Some Practices of Islam in the Context of 19th Century 
Kalam Discussions

ABSTRACT
Born in the first half of the 19th century in Tripoli and moving to 
Azhar in order to complete his education, not only Hussain al Jisr 
is known as a mutakallim (a scholar of Kalâm), he is also known 
with his activities in the fields of education and Sufism. These 
aspects can be confirmed by that, as for education, he establis-
hed el-Medresetü’l-Vataniyye and el-Medresetü’r-Recebiyye, and 
that, in terms of Sufism, he was the sheikh of Halvetiyye cult in-
herited from his uncle.

Hussain al Jisr lived in a period where the West was dominant in 
terms of natural sciences and where some non-religious trends, 
particularly the materialism, were effective. It is known that, in 
this period, Egyptian modernists tried to answer to challenges 
risen due to those trends spreading over the Islamic world. Hü-
seyin el-Cisr, as distinct from those, tried to do this in a traditio-
nal-conservative manner.

While this manner of his is defined as a “passive” state by Mu-
hammed Abduh, his disciple Reşit Rıza criticized Jisr for his su-
fist identity. Besides that, Cemâleddin el-Efgânî has eulogized his 
mutakallimist stance and described him as “Eş‘arî of his time.”

When two important works of al Jisr, er-Risâletü’l-Hamîdiyye 
and el-Husûnu’l-Hâmidiyye where he tackled subjects related to 
kelâm, are considered, al Jisr, in these two studies, has tried to 
protect and reinforce his traditional manner of kalâm, or even 
update some of the knowledge written in classical kalâm, against 
the challenges mentioned above.

Keywords: Hussain al-Jisr, Tripoli, Madrasa, Positivism, 
Materialism
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İstanbul’da Belâgat ve Dilbilim Çalışmaları:
Hulâsatü’l-efkâr ‘alâ şerhi’l-‘Alâka 
Bağlamında Bir Bakış

Murat TALA
Doç. Dr., Arap Dili ve Belagatı, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi, NEÜ

GİRİŞ

Osmanlı dönemi ilim geleneğinde, dilbilimsel eserler dikkat çeken ça-
lışmalar arasında yer alır. Her asrın kendi şartları ve ortamına göre bazı 
temel ilmi hususiyetleri vardır. Dilbilimsel eserler 18. yüzyıla kadar ge-
nellikle el yazması formunda bulunur. Söz konusu eserler 18. yüzyılda 
artık el yazması formun yanı sıra basılı formda da görülmeye başlar. An-
cak dilbilimsel eserlerin basılı formda görülmesi 19. yüzyıldan –özellikle 
ikinci yarısı- itibaren yaygınlık kazanır.

19. yüzyılda İstanbul’daki dilbilim çalışmaları hem yazma telif eser hem 
de baskı formunda görünür. Söz konusu dönemde İstanbul’da yazılan ve 
basılan dilbilimsel materyaller arasında belâgat kitapları, edebi eserler, 
gramer kitapları, sarf kitapları, şerhler ve hâşiyeler geniş yer tutar.

Daha önceki asırlarda kaleme alınan birçok eser 19. yüzyılda İstanbul’da 
basılmıştır.

Örnek:
Taşköprizâde’nin Şerhu’l-Fevâidi’l-Gıyâsiyye’si1 ve Mahmûd el-Antâkî’nin 
el-‘Alâka adlı eseri.2

19. yüzyılda İstanbul’da yaşamış bazı alimler Arap diline dair birçok eser 
kaleme almıştır.

1 Ebü’l-Hayr İsâmüddin Ahmed b. Mustafa –Taşköprizâde, Şerhu’l-Fevâi-
di’l-Gıyâsiyye (muhtasar olmayan), nşr. Karahisârî Osman b. Ahmed, İstan-
bul: Dârü’t-tıbâati’l-âmire, 1314/1896.

2 Mahmûd el-Antâkî, el-‘Alâka (İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1269/1852), 122-127.
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Örnek:
Seyyid Hâfız Efendi’nin Şerhu’l-‘Alâka3 ve el-Hâşiyetu’l-Cedîde ‘alâ Şerhi Ali 
el-Kûşî ‘alâ Şerhi’l-Vad‘iyyeti’l-‘Adudiyye4 adlı eserleri, Ermenekli Süleyman 
Sırrı’nın Hulâsatu’l-efkâr ‘alâ Şerhi’l-‘Alâka’sı5 vb. Ayrıca İsmet İbrahim Bey’in 
(ö. 1222/1807) el-Îcâz fi’htisâri’l-mecâz adlı eseri, Muhammed Sâdık b. Abdur-
rahman’ın (ö. 1223/1808) Hâşiye  ‘ala şerhi’l-‘Isâm’ı, Halil Fevzi el-Filibevî’nin 
(ö. 1302/1885) el-Hâşiyetü’l-cedîde ‘ale’l-‘Isâm ve’l-Ferîde’si, Ahmet Cevdet Pa-
şa’nın (ö. 1311/1893) Ta‘likat ‘ale’l-Mutavvel’i.6

Kısaca, 19. yüzyıl İstanbul’undaki dilbilimsel faaliyetlerin bazı yönlerine 
ışık tutmayı amaçlayan bu araştırma, söz konusu yüzyılda eserleriyle dik-
kat çeken bilim insanlarından Seyyid Hâfız Efendi’nin ve Ermenekli Süley-
man Sırrı’nın dilbilimsel eserlerine işaret eder. Bu bağlamda Şerhu’l-‘Alâ-
ka7 ve Hulâsatu’l-efkâr ‘alâ Şerhi’l-‘Alâka adlı eserler üzerine objektif tutar. 

Ermenekli Süleyman Sırrı’nın (1851-1931) Hulâsatu’l-efkâr’ı, Mahmûd el-
Antâkî’nin (ö. 1160/1747) el-‘Alâka adlı eseri üzerine Seyyid Hâfız Efendi (ö. 
1269/1852) tarafından yazılan Şerhu’l-‘Alâka8 isimli kitap üzerine kaleme 
alınan bir hâşiyedir.

Hulâsatu’l-efkâr ‘alâ Şerhi’l-‘Alâka adlı eser, belâgatin beyân ilmi konuları ara-
sındaki lügavî mecazlardan9 mecâz-ı mürsel ve onu oluşturan alâkaları açıkla-
maya odaklanır. Bilindiği gibi kelimeyi gerçek anlamından başka bir anlamda 
(mecâz) kullanırken dayanılan sebebe alâka denir.10 Lügavi mecâzın alâkası 
benzerlikse istiâre11, benzerlikten başka bir şey ise mecâz-ı mürsel olur.12 

3 Seyyid Hâfız Efendi Serezli/Sirozî, Şerhu’l-Alâka (İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1269/1852).
4 Seyyid Hafiz Efendi Efendi Serezli/Sirozi, el-Hâşiyetu’l-Cedîde ‘alâ Şerh Ali el-Kûşî 

‘alâ Şerhi’l-Vad‘iyyeti’l-‘Adudiyye (İstanbul: Esad Efendi Matbaası, 1297/1879).
5 Bk. Süleyman Sırrı –Ermenekli, Hulâsatu’l-efkâr ‘alâ şerhi’l-‘Alâka (İstanbul: 

Mahmut Bey Matbaası, 1305/1887).
6 19. yüzyılda İstanbul dışındaki Osmanlı coğrafyasında belâgat ilmine dair 

yazılan bazı eserler için bk. İbrahim Şaban, “19. Yüzyıl Osmanlı Alimlerinin 
Belâgate Dair Çalışmaları”,  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat 
Mecmuası 18 (İstanbul 2011): 119-134.

7 Antâkî’nin el-‘Alâka adlı eseri üzerine Seyyid Hafız Efendi’nin eserinden başka 
birçok şerh yazılmıştır. Bk. Abdullah Muhammed el-Habeşî, Câmiu’ş-şürûh 
ve’l-havâşî (Ebûzabî: el-Mecmau’s-sekafî, 2004), 2: 1217.

8 Seyyid Hâfız Efendi Serezli/Sirozî, Şerhu’l-‘Alâka (İstanbul: Matbaa-i Âmire, 
1269/1852). Antâkî’nin el-‘Alâka adlı eseri üzerine Seyyid Hafız Efendi’nin ese-
rinden başka birçok şerh ve bu şerhler üzerine bazı hâşiyeler yazılmıştır. Bk. 
Abdullah Muhammed el-Habeşî, Câmiu’ş-şürûh ve’l-havâşî (Ebûzabî: el-Mec-
mau’s-sekafî, 2004), 2: 1217.

9 Bk. Abdulkâhir b. Abdirrâhmân b. Muhammed el-Cürcânî, Esrâru’l-belâga, 
nşr. Mahmûd Muhammed Şâkir (Cidde: Dâru’l-medenî, t.y.), 408.

10 İsmail Durmuş, “Mecâz”, TDV İslâm Ansiklopedisi, 28: 217-220 (Ankara: TDV 
Yayınları, 2003), 28: 217.

11 eş-Şems el-İnbâbî, Takrîrâtu’l-İnbâbî ‘alâ Şerhi Sa‘diddîn et-Teftâzânî li Telhî-
si’l-Miftâh (Muhafazatu Mısır: Matbaatu’s-saâde, 1913), 4: 194; Besyûnî Ab-
dülfettâh Feyyûd, ‘İlmü’l-beyân dirâse tahlîliyye li mesâili’l-beyân (Kâhire: Mü-
essesetü’l-muhtâr li’n-neşr ve’t-tevzî‘, 2015), 155.

12 Mecâz ve ‘alâka konularıyla ilgili olarak bk. Cürcânî, Esrâru’l-belâga, 350-351; 
Sa‘düddin Mes‘ûd b. ‘Umer et-Teftâzânî, Muhtasaru’l-Me‘ânî, nşr. İlyas Kap-
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Kısaca mecâz-ı mürseli oluşturan ilgi ve alâkalar üzerine odaklanan 
Hulâsatu’l-efkâr adlı eser, Seyyid Hâfız Efendi’nin Şerhu’l-‘Alâka adlı ese-
ri ve Antâkî’nin el-‘Alâka’sı çerçevesinde tartışılan meselelere getirdiği 
açıklamalarla kendini belâgat ve dilbilim geleneğine eklemler13.

Şimdi araştırmamızı şu şekilde ele almak mümkündür.

SEYYİD HAFIZ EFENDİ

Serezli Seyyid Hâfız Efendi (ö. 1269/1852) 19. yüzyıl Osmanlı alimlerin-
dendir.14 Onun hakkında kullanılan “Sirôzî” ve “Serezli” ifadelerinden15 
de anlaşıldığı kadarıyla Seyyid Hafız Efendi Serez (Siroz) şehrindendir. 
Serez’in/Siroz’un Topolnik köyünden olduğu aktarılır. Müellif uzun süre 
İstanbul’da ilmi faaliyetlerini sürdürmüş ve devrinde geçerli ilimlere dair 
takriratlarda bulunmuştur. 1269/1852 senesinde Hacdan dönerken Yen-
bûulbahr bölgesinde vefat etmiştir.16

Seyyid Hâfız Efendi’nin Serez’li olduğuna işaret edilmişti. Tarihi bir şe-
hir olan Serez, Yunanistan’ın Kuzeydoğu kesiminde yer alır. Şehir Doğu 
Makedonya’da Nestos (Mesta Karasu) ve Strymon (Struma / Karasu) 
nehirleri arasındaki ovada Menoikion dağının (Türk döneminde Çayırlı 
Balkan) eteklerinde denizden 70 m. yükseklikte yer almakta olup Yunan-
ca Serres (Serrhae), Türkçe Siroz ve daha çok Serez diye adlandırılmıştır. 
Burası antik dönemden beri meskûn bir yerdir ve Herodotos tarafından 
Siris şeklinde zikredilmiştir. VII. Konstantin Porphyrogennetos, Serez’e 
Rodop bölgesindeki bir şehir olarak işaret etmektedir.17

lan (İstanbul: Şifa Yayınevi, 2017), 492-497; İnbâbî, Takrîrâtu’l-İnbâbî ‘alâ Şer-
hi Sa‘diddîn et-Teftâzânî, 4: 194; Durmuş, “Mecâz”, TDV İslâm Ansiklopedisi, 
28: 217; Besyûnî Abdülfettâh Feyyûd, ‘İlmü’l-beyân dirâse tahlîliyye li mesâi-
li’l-beyân (Kâhire: Müessesetü’l-muhtâr li’n-neşr ve’t-tevzî‘, 2015), 155; Ö. 
Faruk Huyugüzel, Eleştiri Terimleri Sözlüğü (İstanbul: Dergâh Yayınları, 2018), 
301.TDV İslâm Ansiklopedisi, “Alâka”, erişim: 24.08.2019, https://islamansik-
lopedisi.org.tr/alaka.

13 Alaka konusu için bk. Murat Tala, “Mecâz Problemi Olarak Alâka: Antâkî’nin 
el-‘Alâka’sı Bağlamında Bir Bakış”, Marife 19/2 (2019): 661-680.

14 Seyyid Hâfız Efendi Serezli/Sirozî, Şerhu’l-Alâka (İstanbul: Matbaa-i Âmire, 
1269/1852), 127.

15 Seyyid Hafız Efendi hakkında kullanılan kütüphane kayıtları için bk. Reşid 
Efendi, nr. 888; Kadızade Burhan, nr. 156, 162; Laleli, nr. 4750; Kasidecizade, 
nr. 545; İz. Mustafa Efendi, nr. 91; Hacı Mahmud Efendi, nr. 5869; Gelibolulu 
Tahsin, nr. 73; Pertevniyal, nr. 567; İbrahim Efendi, nr. 800, 803, 812; İzmirli İ. 
Hakkı, nr. 3023, İzmirli İ. Hakkı, nr. 3024; İd. Mehmed Efendi, nr. 177; Celal Ök-
ten, nr. 557; Pertev Paşa, nr. 705; Fâtih, nr. 4701; İzmirli İ. Hakkı, nr. 2989, 2992, 
2995; İbrahim Efendi, nr. 811, 821; İz. Mustafa Efendi, nr. 107; Pertevniyal, nr. 
568; Kadızade Burhan, nr. 98, 144.

16 Bursalı Mehmed Tâhir Efendi, Osmanlı Müellifleri, Hazırlayanlar: M. Fikri Ya-
vuz, İsmail Özen, (İstanbul, Meral Yay., t.y.), 1: 332.

17 Evangelia Balta, “Serez”, TDV İslâm Ansiklopedisi, erişim: 04.09.2019, htt-
ps://islamansiklopedisi.org.tr/serez
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Seyyid Hâfız Efendi Şerhu’l-‘Alâka, el-Hâşiyetu’l-Cedîde ‘alâ Şerh Ali 
el-Kûşî ‘alâ Şerhi’l-Vad‘iyyeti’l-‘Adudiyye, Risâle-i Lâm-ı ahd18 ve Evrad 
Saniyyat19 gibi bazı eserler kaleme almıştır. Kitaplarından özellikle Şer-
hu’l-‘Alâka20 ve el-Hâşiyetü’l-Cedîde21 adlı eserlerinin İstanbul’da birçok 
defa farklı yıl ve matbaalarda basılması22, ayrıca onun bazı eserleri üzeri-
ne hâşiyeler23 yazılmış olması 19. yüzyılda Seyyid Hâfız Efendi’nin kitap-
larına ilginin yoğun olduğunu gösterir.

ERMENEKLİ SÜLEYMAN SIRRI

Süleyman Sırrı (1851-1931), bir tüccar olan Abdullah Zühtü Efendi’nin oğ-
ludur. Bizzat kendisinin kaleme aldığı otobiyografisine göre Süleyman 

18 Bursalı Mehmed Tâhir Efendi, Osmanlı Müellifleri, hazırlayanlar: M. Fikri Yavuz 
– İsmail Özen (İstanbul: Meral Yayınevi, t.y.), 1: 332.

19 Seyyid Hafiz Efendi Serezli/Sirozi, Evrad Saniyyat, Süleymaniye Kütüphanesi, 
Pertev Paşa, nr. 705 (İstanbul: t.y.).

20 Bk. Şerhu’l-‘Alâka, İstanbul: Matbaatu’ş-Şahâne 1261/1845 (Reşid Efendi, nr. 
888; Kadızade Burhan, nr. 156, 162); İstanbul: Matbaa-i Âmire 1274 (bk. La-
leli, nr. 4750; Kasidecizade, nr. 545; İz. Mustafa Efendi, nr. 91; Hacı Mahmud 
Efendi, nr. 5869; Gelibolulu Tahsin, nr. 73); İstanbul 1284 (bk. Pertevniyal, nr. 
567); İstanbul: Bosnalı Hacı Muharrem Matbaası 1285 (bk. İbrahim Efendi, 
nr. 800, 812), Bosnalı Hacı Muharrem Matbaası 1288 (bk. İbrahim Efendi, nr. 
803); İstanbul: Sahafiye-i Osmaniye Matbaası 1319 (bk. nr. İzmirli İ. Hakkı, nr. 
3023), İstanbul: Matbaa-i Âmire 1302 (bk. nr. İzmirli İ. Hakkı, nr. 3024); İstan-
bul: Matbaatu’l-Hüseyniyye 1305 (bk. İd. Mehmed Efendi, nr. 177); İstanbul: 
1318/1900 (Celal Ökten, nr. 557).

21 Bk. el-Hâşiyetu’l-Cedîde ‘alâ Şerhi Ali el-Kûşî ‘alâ Şerhi’l-Vad‘iyyeti’l-‘Adudiyye, 
İstanbul: Matbaa-i Âmire 1267 (bk. İzmirli İ. Hakkı, nr. 2989), Matbaa-i Âmire 
1272 (bk. Fâtih, nr. 4701; İzmirli İ. Hakkı, nr. 2995), İstanbul: Bosnalı Hacı Mu-
harrem Matbaası 1277 (bk. İzmirli İ. Hakkı, nr. 2992), Bosnalı Hacı Muharrem 
Matbaası 1279 (bk. İbrahim Efendi, nr. 821); İstanbul: Harbiye Basımevi 1279 
(bk. İz. Mustafa Efendi, nr. 107); Matbaa-i Âmire 1285 (bk. İbrahim Efendi, nr. 
811); İstanbul 1285 (bk. Pertevniyal, nr. 568); Esad Efendi Matbaası 1297 (bk. 
Kadızade Burhan, nr. 98, 144).

22 Bk. Şerhu’l-‘Alâka, İstanbul: Matbaatu’ş-Şahâne 1261/1845 (Reşid Efendi, nr. 
888; Kadızade Burhan, nr. 156, 162); İstanbul: Matbaa-i Âmire 1274 (bk. La-
leli, nr. 4750; Kasidecizade, nr. 545; İz. Mustafa Efendi, nr. 91; Hacı Mahmud 
Efendi, nr. 5869; Gelibolulu Tahsin, nr. 73); İstanbul 1284 (bk. Pertevniyal, nr. 
567); İstanbul: Bosnalı Hacı Muharrem Matbaası 1285 (bk. İbrahim Efendi, 
nr. 800, 812), Bosnalı Hacı Muharrem Matbaası 1288 (bk. İbrahim Efendi, nr. 
803); İstanbul: Sahafiye-i Osmaniye Matbaası 1319 (bk. nr. İzmirli İ. Hakkı, nr. 
3023), İstanbul: Matbaa-i Âmire 1302 (bk. nr. İzmirli İ. Hakkı, nr. 3024); İstan-
bul: Matbaatu’l-Hüseyniyye 1305 (bk. İd. Mehmed Efendi, nr. 177); İstanbul: 
1318/1900 (Celal Ökten, nr. 557). el-Hâşiyetu’l-Cedîde ‘alâ Şerhi Ali el-Kûşî ‘alâ 
Şerhi’l-Vad‘iyyeti’l-‘Adudiyye, İstanbul: Matbaa-i Âmire 1267 (bk. İzmirli İ. Hak-
kı, nr. 2989, 2992), Matbaa-i Âmire 1272 (bk. Fâtih, nr. 4701; İzmirli İ. Hakkı, nr. 
2995), İstanbul: Bosnalı Hacı Muharrem Matbaası 1277 (bk. İzmirli İ. Hakkı, nr. 
2992), Bosnalı Hacı Muharrem Matbaası 1279 (bk. İbrahim Efendi, nr. 821); İs-
tanbul: Harbiye Basımevi 1279 (bk. İz. Mustafa Efendi, nr. 107); Matbaa-i Âmi-
re 1285 (bk. İbrahim Efendi, nr. 811); İstanbul 1285 (bk. Pertevniyal, nr. 568); 
Esad Efendi Matbaası 1297 (bk. Kadızade Burhan, nr. 98, 144).

23 Seyyid Hâfız Efedi’in Şerhu’l-Alâka ve el-Hâşiyetu’l-Cedîde ‘alâ Şerh Ali el-Kûşî 
‘alâ Şerhi’l-Vad‘iyyeti’l-‘Adudiyye adlı eserleri üzerine bazı hâşiyeler yazılmıştır. 
Bk. Bedri Mermutlu, “Bir Mantık Bilgini: Hoca Abdülkerim Efendi ve Eserleri”, 
U. Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2005): 32.
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Sırrı 1267 senesinde doğmuştur. Hayatına dair bazı kayıtlarda 12/01/1855 
tarihinde İçel Sancağına bağlı Ermenek [Ermenak] kasabasında doğdu-
ğu kaydedilir. Süleyman Sırrı daha çok “İçelli Süleyman Sırrı” diye meş-
hur olmuştur.24

Süleyman Sırrı, Sıbyan mektebini Ermenek’te bitirdikten sonra medre-
seye girmiştir. Mantık ve Mültekâ’ya kadar okuyup tahsil için İstanbul’a 
gelmiştir. Beyazıd Dersiâmlarından Ermenekli Mehmed Aynî Efendî’nin 
derslerine devam etmiştir. Hocasından icâzet almıştır. Daha başka ho-
calardan da dersler almış ve imtihanı kazanarak H. 1296/1879 senesinde 
Beyazıd Camiinde derse çıkmıştır.25

Süleyman Sırrı birçok görevde bulunmuştur26: 

Beyazıd Camii’nde derse çıkmıştır –1296 /1879.

İbtidâi Hâriç İstanbul Müderrisliği –Şaban 1300/1883.

Tetkîk-i Müellefât-ı Şeriyye Meclisi azalığı –Teşrinievvel 1304/1888.

İlmi rütbesi Hareket-i Haric’e terfi etti –Cemazielaher 1309/1892.

Maarif Nezareti Encümen-i Teftîş ve Muayene azalığı –Kânunievvel 
1310/1894.

Gümüş liyakat madalyası almıştır –Muharrem 1313/1895. 

Dördüncü rütbeden Mecîdî Nişanı almıştır –Muharrem 1313/1895.

İlave memuriyet olarak Mekteb-i Hukuki Şahane Kitâbu’n-Nikâh mual-
limliğine tayin olmuştur –7 Eylül 1314/1898.

İlim rütbesi Süleymaniye’ye terfi etti –Ramazan 1315/1898.

Bilad-ı Mahreç’ten İzmir payesi uhdesine tevdi edildi –Zilkade 1316/1899.

İlave memuriyet olarak Darü’l-Fünun Ulum-i Aliye-i Diniyye Şubesi Fı-
kıh muallimliği uhdesine tevcih edildi –1 Eylül 1316/1900.

Kütüb-i Diniye ve Şer‘iye Tetkik Heyeti riyasetine/başkanlığına nakledil-
di –28 Teşrinisani 1318/1902.

Bilad-ı Hamse’den Bursa payesi uhdesine tevdi edildi –Şevval 1319/1902.

Haremeyn-i Muhterameyn payesi uhdesine tevdi edildi –Ramazan 
1321/1903.

Meclis-i Maarif Azalığına nakledildi –2 Nisan 1323/1907. Bu görevi 8 
Ağustos 1908/1324 Tarihinde sona erdi.

24 Sadık Albayrak, “Süleyman Sırrı Efendi (Ermenekli)”, Son Devir Osmanlı Ulema-
sı –İlmiyye Ricâlinin Terâcim-i Ahvâli (İstanbul: Zafer Matbaası, 1981), 4-5: 455.

25 Albayrak, “Süleyman Sırrı Efendi (Ermenekli)”, 455-456.
26 Albayrak, “Süleyman Sırrı Efendi (Ermenekli)”, 455-456.
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Dâru’l-Funûn Muallimliğinden 1329/1913 senesinde emekli olmuştur.27

Ermenekli Süleyman Sırrı Beyazıd Dersiâmlığı ücreti ile iktifa ederken 
28 Ağustos 1931 senesinde vefat etmiştir.28

Eserleri 

Ermenekli Süleyman Sırrı Arap dili, hadis, fıkıh gibi farklı alanlarda çok 
sayıda eser vermiştir. Esbâbü’l-felâh, Hulâsatü’l-efkâr ve Kifâyetü’l-mün-
tehî adlı eserleri ile yaptığı görevlerdeki başarılarından dolayı Maarif 
Nâzırı Zühdü’nün talebi üzerine 22 Muharrem 1313’te (15 Temmuz 1895) 
Gümüş İmtiyaz Madalyası ve Dördüncü Rütbeden Mecîdî Nişân-ı Zîşânı 
ile ödüllendirilmiştir.29

Arap dili ve belâgatı, tefsir/mev’ize, hadis, siyer, akaid, kelâm, fıkıh, il-
mihâl ve mantık alanlarında eserler vermiştir. Arapça, Türkçe, telif ve 
tercüme on yedi eser yazan Süleyman Sırrı Efendi, bunların çoğunu neş-
retme imkânı bulmuştur. Henüz neşredilmemiş olanların müellif nüs-
haları, 1346’da (1927-28. Vakıf mühründeki tarih) kitaplarını vakfettiği 
Beyazıt Devlet Kütüphanesi Veliyyüddin Efendi Bölümü’ndedir.30

Ermenekli Süleyman Sırrı’nın Arap dili sahasında yazdığı dilbilimsel içe-
rikli eserlerden bazıları şunlardır:

1. Kifâyetü’l-müntehî f î şerhi Kifâyeti’l-mübtedî: İmam Birgivî’nin sarf il-
mine dair Kifâyetü’l-mübtedî adlı metninin memzûc metodla yazılmış 
Arapça şerhidir. Bu eser Atik Nişancı Mehmed Paşa Medresesi’nde 24 
Zilhicce 1298 tarihinde (16 Kasım 1881) tamamlanmış ve ancak 14 yıl son-
ra basılabilmiştir (İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1312/1895, 176+4 sayfa. Kifâ-
yetü’l-müntehî f î şerhi Kifâyeti’l-mübtedî’nin Süleyman Sırrı’nın kale-
minden çıkan nüshası: Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Veliyyüddin Efendi 
Bölümü, nr. 4093, 185 sayfa. [Ferağ tarihi: 5 Cemâziyelâhir 1298 [4 Mayıs 
1881] yatsı ezanı okunurken]).31

2. Teshîlü’l-lehceti ve’s-sarf f î usûli’l-mükâlemeti’l-Arabiyye: İki kısımdan 
oluşan eserin birinci kısmında sarf (s. 12-132, ders: 1-92), ikinci kısmında 
nahiv (s. 133-205, ders: 93-150) konuları yer alır. Eserde konu anlatımları-
nın ardında diyaloglardan oluşan bol çeviri alıştırmaları vardır. Süleyma 

27 Albayrak, “Süleyman Sırrı Efendi (Ermenekli)”, 456.
28 Albayrak, “Süleyman Sırrı Efendi (Ermenekli)”, 456.
29 Musa Alak, “Süleyman Sırrı”, TDV İslâm Ansiklopedisi, erişim: 25.08.2019, ht-

tps://islamansiklopedisi.org.tr/suleyman-sirri.
30 Alak, “Süleyman Sırrı”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.

org.tr/suleyman-sirri.
31 Alak, “Süleyman Sırrı”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.

org.tr/suleyman-sirri.
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Sırrı’nın bu kitabı dönemi için modern sayılacak bir tarzda işlenmiş ve 
üç defa basılmıştır (İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1316/1898-99; Şirket-i Mü-
rettibiyye Matbaası, 1325/1907-8, 205 sayfa; Bekri Efendi-Karagöz Mat-
baası, 1328, 192 sayfa).32

3. Hulâsatü’l-efkâr ‘alâ Şerhi’l-‘Alâka: Belâgat ve dilbilime dair bir eserdir. 
Bu eser hakkında ileride açıklama yapılacaktır.

SEYYİD HAFIZ’IN ŞERHU’L-‘ALÂKA ADLI ESERİ

Yukarıda işaret edildiği gibi Seyyid Hafız Efendi’nin Şerhu’l-‘Alâka adlı 
eserinin birçok baskısı yapılmıştır. Tespit edebildiğimiz kadarıyla söz ko-
nusu baskılardan ilki 1261/1845 tarihinde İstanbul’da yapılmıştır.33

Seyyid Hafız Efendi Şerhu’l-‘Alâka adlı eserini Arapça olarak kaleme al-
mıştır. Ancak şerhinin birçok yerinde hacmi yaklaşık bir sayfayı bulacak 
uzunlukta Osmanlı Türkçesi ile kaleme aldığı yerler vardır.34

Seyyid Hafız Efendi Şerhu’l-‘Alâka’sında, Antâkî’nin el-‘Alâka adlı ese-
rinin tamamını açıklar. Bu yönüyle tam bir şerh mahiyetindeki eser, 
Antâkî’nin el-‘Alâka adlı eserini 411 parçaya bölerek çözümler. Söz konu-
su bölümlemeleri şu şekilde özetlemek mümkündür.

1-4 Hamdele salvele ifadelerine yönelik dilbilimsel açıklamalar.35

5-36 Maksadı açıklama yolları hakikat, mecâz, kinâye meseleleri hakkın-
da açıklamalar.36

37-45 Hakikat, mecâz, kinâye ve karîne ifadelerine yönelik tanımlarda 
kullanılan bazı kayıtlar üzerine açıklamalar.37 

46-67 Alâka meselesi, alâkanın külli ve cüzi oluşu, alâkanın müşabehet 
olması durumunda mecâzın istiâre; benzerliğin dışında bir şey olduğun-
da ise mecâzın mecaz-ı mürsel oluşu ile ilgili açıklamalar.38 

68-154 Benzerliğin dışındaki alâkalar ve mecaz-ı mürselin alâkaları hak-

32 Alak, “Süleyman Sırrı”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.
org.tr/suleyman-sirri.

33 Bk. Şerhu’l-‘Alâka, İstanbul: Matbaatu’ş-Şahâne 1261/1845 (Bk. Reşid Efendi, 
nr. 888; Kadızade Burhan, nr. 156, 162).

34 Seyyid Hafız Efendi’nin şerhinde Arapça akış içerisinde yer verdiği bazı Türkçe 
ifadeler için bk. Seyyid Hâfız, Şerhu’l-Alâka, 72 (dokuz satır), 80 (altı satır), 95 
(on beş-on altı satır), 96-97 (otuz sekiz satır), 106-107 (yirmi beş satır), 110-111 
(otuz dokuz satır), 116 ( yirmi iki satır).

35 Bk. Seyyid Hâfız, Şerhu’l-Alâka, 2-9.
36 Bk. Seyyid Hâfız, Şerhu’l-Alâka, 9-22.
37 Bk. Seyyid Hâfız, Şerhu’l-Alâka, 22-27.
38 Bk. Seyyid Hâfız, Şerhu’l-Alâka, 27-32.
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kında açıklamalar.39

155-156 Aynı sözcük üzerinde birden çok alâkaya itibar edilebilmesinin 
cevazı hakkında açıklamalar.40

157-160 Mecâzın hangi alâkaya itibar edildiğinde istiâre, hangilerine iti-
bar edildiğinde mecaz-ı mürsel sayılacağına dair açıklamalar.41

161-170 Aklî mecâzın alâkalarının toplamı hakkında açıklamalar. Bu 
bağlamda bir tanesi benzerlik alâkası olmak üzere toplam yirmi sekiz 
tane alâkadan bahsedilir. Bunlardan dokuz tanesi asıl alâka, on dokuz 
tanesi alt ve ferî alâkadır. Buna göre alâkalar arası bir tedahül ve geçişten 
bahsedilebilir.42 

171-373 İstiâre ile ilgili açıklamalar.43 

374-403 Mecâzın kısımları, lügavi-akli mecâz, sözcük eklenerek veya 
çıkarılarak oluşturulan mecâz [mecâz bizziyade ve mecâz binnoksan] 
konularıyla ilgili açıklamalar.44

404-411 Kinâye konusuyla ilgili açıklamalar.45 

HULÂSATÜ’L-EFKÂR ‘ALÂ ŞERHİ’L-‘ALÂKA

Süleyman Sırrı’nın Hulâsatu’l-efkâr ‘alâ Şerhi’l-‘Alâka adlı kitabını, ese-
rin genel özellikleri ve açıklama ve yorum metodu şeklinde iki kısımda 
incelemek mümkündür.

HULÂSATÜ’L-EFKÂR‘IN GENEL ÖZELLİKLERİ

Süleyman Sırrı’nın Hulâsatu’l-efkâr ‘alâ Şerhi’l-‘Alâka adlı eserinin bağlı 
bulunduğu geleneğin, mahiyet, kapsam, telif, baskı vb. açılardan genel 
özellikleri şunlardır.

Eserin mahiyeti

Önce işaret edildiği gibi eser Üryânîzâde Seyyid Hâfız Efendî Serezli/
Sirôzî’nin (ö. 1269/1853) Şerhu’l-‘Alâka adlı kitabı üzerine yazılmış bir 
hâşiyedir.

Eserinin mukaddimesinde Süleyman Sırrı tarafından kullanılan “Hâ-
za’ş-şerhu elleftühu” ifadeleri, Hulâsatu’l-efkâr adlı eserin bir şerh oldu-

39 Bk. Seyyid Hâfız, Şerhu’l-Alâka, 32-50.
40 Bk. Seyyid Hâfız, Şerhu’l-Alâka, 50.
41 Bk. Seyyid Hâfız, Şerhu’l-Alâka, 50-51.
42 Bk. Seyyid Hâfız, Şerhu’l-Alâka, 51-54.
43 Bk. Seyyid Hâfız, Şerhu’l-Alâka, 54-109.
44 Bk. Seyyid Hâfız, Şerhu’l-Alâka, 109-119.
45 Bk. Seyyid Hâfız, Şerhu’l-Alâka, 119-120.
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ğunu çağrıştırır. Bu durum eserin, Seyyid Hâfız Efendi’nin Şerhu’l-‘Alâka 
adlı kitabı üzerine yazılmış bir hâşiye olmasını değiştirmez. Kısaca Hulâ-
satu’l-efkâr adlı kitabın mukaddimesinde kullanılan şerh ifadesi eserin 
mahiyetinden çok içeriğine yönelik bir vurgu taşımaktadır. Burada kul-
lanılan “şerh” ifadesinin, terimleşmiş anlamıyla bir telif türüne değil 
“açıklama” şeklinde bir anlama göndermede bulunduğu ifade edilebilir.

Eserin Kapsamı 

Süleyman Sırrı’nın Hulâsatu’l-efkâr’ı Seyyid Hafız Efendi’nin Şerhu’l-‘Alâ-
ka adlı eserinin tamamını değil, bilakis eserin sadece mecâz-ı mürselin 
alâkalarıyla ilgili kısmını açıklamaya yönelik hâşiyeler içerir. Müşabehet 
alâkasının konusu olan istiâre ile ilgili kısma yönelik bir açıklama yap-
maz. Hulâsatu’l-efkâr adlı eserin sonundaki ifadelerden anlaşıldığı ka-
darıyla Süleyman Sırrı, Şerhu’l-‘Alâka adlı eserin müşabehet alâkasıyla 
ilgili bölümüne de hizmet etmeyi arzulamış ancak yapamamıştır.46

Eserin Telif Tarihi ve Baskıları 

Müsvedde/tesvîd: 19 Şevvâl 1303/21 Temmuz 1886. Mübyedda/tebyîd: 28 
Ramazan 1304 / 20 Haziran 1887.47

Eserin İlk Baskısı: Dersaadet: Mahmutbey Matbaası, 1305/1887-8. Eser 
116 sayfa olarak basılmıştır. Her sayfada yirmi dokuz satır vardır. Satırlar-
da bulunan kelimeler on yedi ile on üç arasında değişmektedir. Her satır-
da ortalama on beş kelime olduğu varsayımı üzerinden gidilirse kitapta 
yaklaşık elli bin kelime bulunduğu ifade edilebilir (15*29*115=50025). 
Yine eser her sayfasına iki yüz elli kelime gelecek şekilde basıldığında iki 
yüz sayfalık bir hacme ulaşacağı açıktır.

Süleyman Sırrı’nın kullandığı “Musannif ve şârih –Allah ikisine de rah-
met eylesin-” gibi ifadeler, Seyyid Hâfız’ın bu eser yazılmadan önce vefat 
ettiğini gösterir.48

HULÂSATÜ’L-EFKÂR‘IN AÇIKLAMA VE YORUM METODU

Hulâsatü’l-efkâr adlı kitap “kâle” ve “kavluhû” metodunda kaleme alın-
mış bir eserdir. Süleyman Sırrı Hulâsatü’l-efkâr’da açıklamak üzere seç-
tiği bir pasajın başında kullandığı “kâle” ifadesi ile doğrudan Mahmûd 
el-Antâkî’nin el-‘Alâka adlı eserinden seçtiği metne işaret eder. Süley-
man Sırrı açıklamak üzere seçtiği bir pasajın başında kullandığı “kavlu-

46 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 116.
47 Alak, “Süleyman Sırrı”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.

org.tr/suleyman-sirri.
48 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 23.
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hu” ifadesi ile ise Üryânîzâde Seyyid Hâfız Efendi’nin Şerhu’l-‘Alâka adlı 
eserinden seçtiği metne işaret eder. 

Süleyman Sırrı Hulâsatü’l-efkâr adlı eserinde yaklaşık yedi yüz altmış 
yedi açıklama bölütü [açıklama segmenti] kullanarak açıklama ve yorum 
ekler. Söz konusu kısımlardan otuz dört yerde “kâle” ifadesini kullana-
rak doğrudan el-‘Alâka adlı eserin metnine yönelik açıklamalar ekler.  
Yaklaşık yedi yüz otuz üç yerde “kavluhu” ifadesini kullanarak Seyyid 
Hâfız Efendi’nin Şerhu’l-‘Alâka adlı kitabına açıklama ekler. Buna göre 
Süleyman Sırrı’nın eklediği açıklama ve yorumların sayı bakımından 
%4,432’sinin doğrudan el-‘Alâka üzerine, %95,567’sinin ise Seyyid Hâfız 
Efendi’nin Şerhu’l-‘Alâka’sı üzerine eklendiği ifade edilebilir.

Süleyman Sırrı Hulâsatü’l-efkâr’a yazdığı giriş kısmında Allah Teâlâ’ya 
hamd edip, Hz. Peygamber’e (s.a.v.) salat ve selâm getirdikten sonra şu 
açıklamaları yapar:

“Amma ba‘d: “Her işin bir kıvamı, her emelin de bir amacı vardır. Her işin 
kıvâmı ve her emelin amacı ise zan denizinden, komutanı dilin hitabı ve 
beyânın yazısı olan ilimle kurtulmaktır. Çünkü yazı ve söz olmadan irfa-
nın kıyılarına ulaşılamaz. Hatta insanı hayvandan ayırmak bile mümkün 
olmaz. Öncüsü ise tedvin limanına demir atmaktır. Çünkü onu kaybolma 
fırtınalarından koruyacak olan odur. Çünkü kağıda ve yazıya aktarılma-
mış her ilim kaybolmaya mahkumdur. Anlatımın kumaşı –kirbâsü’l-ifâde- 
ise yazı –kitâbet- ve dinlemedir –istimâ‘. Faydalanmanın kanatları okumak 
ve dinlemektir. Çünkü okuma ve dinleme olmadığında ilmin ışıkları söner, 
anlamanın izleri de yok olur. Hatta saf suyu çekilir. Sonunda her tarafa 
cehalet hakim olur. Özellikle de bu ilim, çünkü bunda bir sır vardır. Zira 
“Beyânda bir etkileyicilik vardır” denilmiştir.”49

Süleyman Sırrı, Seyyid Hâfız Efendi’nin Şerhu’l-‘Alâka adlı eseri hakkın-
da değerlendirmelerde bulunurken eserin, nasibi olan herkese hakkını 
verecek, susuz kimsenin susuzluğunu giderecek ve hastaya şife verecek 
kadar dolu bir eser olduğuna ve bundan dolayı [zamanında yaşayan] 
alimlerin onu kabul ettiklerine işaret eder.50

Öte yandan Süleyman Sırrı, Şerhu’l-‘Alâka adlı eseri, havâssa nispetle çok 
uzun oluşundan dolayı tenkit eder. Yine eserin geniş açıklamaları arasın-
da onları açığa çıkaracak birine ihtiyacı olan çok değerli bilgiler bulun-
duğunu ve bundan dolayı söz konusu değerli incileri –bilgiler- samimi 
kimseler için çıkartmak için işe koyulduğunu vurgular.51 

Süleyman Sırrı eseri telif ettiği zaman idarede bulunan II. Abdülhamid’i; 

49 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 2.
50 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 2.
51 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 2.
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otoritesinin gücünü harap olmuş ilimlerin prensiplerini tesis etmeye, 
yok olmaya yüz tutmuş fenlerin bayrağını dikmeye, yerine oturtmaya 
ve bidatleri, fasıklığı ve ilhadı kökünden söküp atmaya, dalaletin, fücur 
ve fesadın damarlarını kesmeye ve Şeriat’ı korumaya ve ak millete sahip 
çıkmaya harcayan ve devletinin her tarafında küçüğe merhamet etmeye, 
büyüğe saygı göstermeye, kırığı onarmaya, esiri kurtarmaya, dosta lüt-
fetmeye ve ahbaba ikram edip değer vermeye harcayan biri olarak vasf 
eder.52 Yine II. Abdülhamid’i izleri yok olmaya başlayan ilimlerin mü-
ceddidi, ışıkları söndükten sonra hilim minaresinin ışıklarını yakan, fa-
ziletleri yeniden yayan, yok olmaya yüz tutmuş adaleti yeniden yerleşti-
ren, güç ve idare kurallarını kuvvetlendiren, geleceğin askerleriyle devlet 
ve siyasetin temel esaslarını yeniden inşa eden birisi olarak metheder.53

Süleyman Sırrı, Üryânîzâde Seyyid Hâfız Efendî’yi hocaların hocası diye 
niteleyerek medh ettikten sonra, onun Şerhu’l-‘Alâka adlı eseri üzerine 
hâşiyler yazmaya başlar.

Yukarıda işaret edildiği gibi, Süleyman Sırrı’nın Hulâsatu’l-efkâr’daki 
açıklamalarını, yöneldiği metin açısından iki kısma ayırmak mümkün-
dür. Bu bağlamda Süleyman Sırrı’nın Hulâsatu’l-efkâr‘da yaptığı açıkla-
malar, “Doğrudan Antâkî’nin el-‘Alâka’sı Üzerine Yapılan Açıklamalar”  
ve “Seyyid Hafız Efendi’nin Şerhu’l-‘Alâka’sına Yönelik Açıklamalar” şek-
linde iki başlık altında incelenecektir.

Doğrudan Antâkî’nin el-‘Alâka’sı Üzerine Yapılan Açıklamalar

Süleyman Sırrı, bazı yerlerde Seyyid Hâfız’ın eserini bırakıp doğrudan 
Antâkî’nin el-‘Alâka adlı eseri üzerine açıklamalar yapar. Bu tür açıkla-
maları bizzat yerinde görerek şu şekilde ele almak mümkündür.

Örnek:

Kastı açıklama yollarının üç oluşuyla ilgili açıklama yapar.54

“Vaz’ oldu” ifadesini açıklar.55

Mecâz anlamda kullanılan kelime, kinâyede olduğu gibi aynı anda vaz’ 
olduğu anlamda da kullanılamaz.56

“Keşşâf’ın sahibi zikretti” ifadesiyle Zemahşerî’nin (ö. 538/1144) konu 
hakkındaki görüşlerine işaret eder.57

52 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 2-3.
53 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 3.
54 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 22 (Seyyid Hâfız, 10)
55 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 28 (Seyyid Hâfız, 12)
56 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 50 (Seyyid Hâfız, 20)
57 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 52 (Seyyid Hâfız, 21)
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“Tıpkı namaz gibi” ifadesini açıklar.58

Antakî’nin zikrettikleri itibarıyla mecâzın alâkaları yirmi sekiz tanedir. 
Süleyman Sırrı, alâkaların belli bir sayı ile sınırlanamayacağını, zira ger-
çekte daha çok alâka bulunduğuna işaret eder.59 Bu bağlamda üç alâka 
zikreder. 

1-) Bedeliyet: 

Örnek: 

Falanca kimse “kan [parası] yedi”, başka bir ifadeyle “diyeti yedi”. 60 

2-) Zıtlık (zıddiyye): 

Örnek:

“Mehleke” kelimesinin helâk yeri, “mefâze” kelimesinin kurtuluş yeri ve 
âmâ kelimesinin “gören kimse” anlamında kullanılması.61

3-) Belirsizlik (Tenkîr fi’l-isbât bi umûmi’l-efrâd):

Belirsiz anlam kast etmede kullanılan belirli kelimeler (marife müsta-
mele fi’n-nekira) bu gruptandır.62

Örnek:

ًدا) .Kapıdan secde ederek girin  [A‘râf, 7/161] (اُْدُخُلوا اْلَباَب ُسجَّ

Süleyman Sırrı’ya göre ayette zikredilen “kapı” sözcüğüyle “[Kentin] ka-
pılarından her hangi bir kapıdan” anlamı kast edilmiştir.63

Seyyid Hafız Efendi’nin iki bölüte ayırarak açıkladığı metni birleştirerek 
tek bölütte açıklar.64

Seyyid Hafız Efendi’nin tek bölütte ele aldığı konunun bazı açıklamala-
rını hariç tutarak birden çok bölütte açıklar.65

Örnek: 

Seyyid Hafız’ın sadece fonetik özelliğine vurgu yaparak “lâm harfinin 
kesrasıyla” şeklindeki açıklamalarından sonra. Aynı bölütü iki farklı bö-
lüte ayırarak açıklar.66

58 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 55 (Seyyid Hâfız, 22)
59 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 113.
60 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 113.
61 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 113.
62 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 113.
63 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 113.
64 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 76 (Seyyid Hâfız, 31), 111 (Seyyid Hâfız, 50), 112 (Sey-

yid Hâfız, 50), 112 (Seyyid Hâfız, 51).
65 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 81 (Seyyid Hâfız, 33), 81 (Seyyid Hâfız, 33), 81 (Seyyid 

Hâfız, 33), 81 (Seyyid Hâfız, 33), 100 (Seyyid Hâfız, 43).
66 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 103 (Seyyid Hâfız, 45).
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Seyyid Hafız’ın birden fazla konuyu içeren uzun bölmesini kısaltır. Tek 
konu halinde ele alır.67

Seyyid Hâfız’ın açıklamalarını yeterli bulmadığı yerlerde meseleyi uy-
gun bir vecihten ele alırken doğrudan Antâkî’nin ifadelerine yönelir.68

Örnek: 

“Onun aleti olması” şeklindeki bölüte Seyyid Hâfız’ın “yani mecazi an-
lamın” şeklindeki açıklamalarını yeterli bulmaz ve ilave açıklamalarını 
doğrudan Antâkî’nin metni üzerine yapar.69

Hakiki mana ile mecâz anlam arasındaki münasebeti ve mecâzın olu-
şum sürecini açıklamak için doğrudan Antâkî’nin sözlerine yönelir.70

Seyyid Hafız’la aynı bölütü ya da aynı bölütün bir parçasını açıklar ancak 
meselenin farklı bir yönüne işaret eder.71

Örnek: 

“Onda [mecaz anlamda] kullanılan şey kayıtlıdır” ifadesini açıklarken, 
mecâz anlamın hakiki anlamda bulunmayan bir kayıtla kayıtlı olduğuna 
işaret eder.72

“Onda yerleşik olan rahmettir” ifadesini farklı bir boyutuyla açıklar.73

“Yerleşik oluşu” yani hakiki mananın mecâz anlamda yerleşik olması74 
hususunda açıklamalar yapar.

Seyyid Hafız Efendi’nin Şerhu’l-‘Alâka’sına Yönelik Açıklamalar

Seyyid Hâfız Efendi’nin Şerhu’l-‘Alâka adlı eserinin ilk bölümüne –me-
câz-ı mürselin alâkalarına dair bölüm- yönelik olarak Süleyman Sırrı’nın 
yaptığı açıklamaları aşağıdaki şekilde ele almak mümkündür.

Üslûp Özellikleriyle İlgili Açıklamalar

Yazılı metinlerin oluşturulması hususundaki yerleşik üsluptan sapma-
lara işaret eder.

67 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 80 (Seyyid Hâfız, 33)
68 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 68 (Seyyid Hâfız, 28), 83 (Seyyid Hâfız, 34), 84 (Sey-

yid Hâfız, 34), 85 (Seyyid Hâfız, 35), 87 (Seyyid Hâfız, 36), 103 (Seyyid Hâfız, 
45), 108 (Seyyid Hâfız, 48), 113 (Seyyid Hâfız, 51-52).

69 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 91 (Seyyid Hâfız, 38)
70 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 88 (Seyyid Hâfız, 36) 
71 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 89 (Seyyid Hâfız, 37), 93 (Seyyid Hâfız, 39),  98 (Sey-

yid Hâfız, 42), 107 (Seyyid Hâfız, 47), 112 (Seyyid Hâfız, 51).
72 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 91 (Seyyid Hâfız, 38).
73 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 90 (Seyyid Hâfız, 38)
74 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 90 (Seyyid Hâfız, 37)
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Örnek:

Seyyid Hâfız Efendî’nin eserine başlarken, Allah Teâlâ’ya hamd ve Hz. 
Peygamber’e (s.a.v.) salat ve selâm ifadelerini yazmadan doğrudan 
“Mahmûd el-Antâkî dedi” ifadesini kullanarak başlamasını yerleşik üs-
lup açısından bir sapma olarak değerlendirir. Ancak Allah Teâlâ’ya hamd 
ve Hz. Peygamber’e (s.a.v.) salat ve selâm getirme hususlarının yazılı ve 
sözlü olarak ifade edilmesinin zorunlu olmadığını, söz konusu hususla-
rın kalben de icra edilmiş olabileceğine işaret eder. Bunu bir anlatım ku-
suru olarak değerlendirmez ve mesele hakkında bazı deliller zikreder.75

Dilsel Yorum Eklemeleri

“Hakikat” sözcüğünün “sâbite” anlamına geldiğine işaret eder.76

Sözcüklerin tekillerini veya çoğullarını zikreder.77

“Hakikat” sözcüğünde olduğu gibi kelimelerin iştikâk yönlerine işaret 
eder.78

İşaret isimleri, zamirler, ism-i mevsuller gibi kelimelerin asıl vaz‘ olduk-
ları anlamları açıklar.79

Lafzi ve manevi müşterek sözcükleri, gramatikal ve mantıkî terimler gibi 
iki veya daha fazla anlamı olan bazı sözcüklerin vaz‘ açısından durum-
larını açıklar.80

Gramatikal Yorum Eklemeleri

Sözcüklerin ne üzerine atfedildiğini açıklar.81

Bazı kelimelerin hem müzekker hem de müennes formları için aynı söz-
cüğün kullanıldığına işaret eder.

Örnek:

sözcüğünün hem eril hem de dişil anlam için kullanıldığını vurgular.82 َقِتيل

Belâgat ve Anlam Bilimle İlgili Yorum Eklemeleri

“Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a aittir” şeklindeki hamd ifadesinin 
inşâi bir cümle mi yoksa haberi bir cümle mi olduğu hususundaki tartış-

75 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 3.
76 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 25.
77 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 18.
78 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 25.
79 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 22.
80 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 25-26.
81 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 17.
82 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 25.



Sahn-ı Semân’dan Darülfünûn’a     499

maya geniş yer verir.83

Semantik yorumlar ekler.84 

İtirazlara münâzara ilminin terminolojisini kullanarak cevaplar verir.85

Felsefî Yorum Eklemeleri

Dil felsefesi içerikli yorumlar ekler.86

-gibi kelimelerin sonundaki “tâ-i merbuta” harf الذبيحة، الوافية، الشافية، الكافية
lerinin, sözcüğün vasıf anlamından isim anlamına nakledildiğine işaret 
ettiğini vurgular.87 

Örnek: 

-sözcüğünün asıl anlamı itibariyle “boğazlanmış” şeklinde sıfat an الذبيحة
lamı taşırken, boğazlanmış her canlıyı kapsamına alacak şekilde isim 
anlamına nakledilerek isimleştiğine işaret eder.88

Dilcilerin Farklı Görüşlerine Yönelik Açıklamalar

Dilsel ifadelerde mütekellimin fiiline “kullanım/isti‘mal” denir.89

“Hakikat” ve “mecâz” lafzın sıfatlarıdır. Bu iki sıfat mütekellimin fiilin-
den kaynaklanırlar. Başka bir ifadeyle bunlar mütekellimin dil kullanımı 
neticesinde ortaya çıkarlar.90

Hakikat kelimesinin sonundaki “tâ” harfinin Sekkâkî’ye göre müennes-
lik alameti oluşunun gerekçelerine işaret eder.91

Nakil olgusuna, özellikle de genel anlamlı bir sözcüğün özel anlama nak-
li meselesine yönelik yorumlar ekler.

Örnek: 

Nakilden önce sabite sözcüğe ve ondan başka şeyleri de kapsamına alır-
ken, nakilden sonra sadece sözcüğe has olur. O nakledilen şey hakkında 
lügavi bir mecaz ve örfi bir hakikat olur. Buradaki durum umûm alâkası 
yardımıyla anlaşılır.92

83 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 14.
84 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 79.
85 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 14, 79.
86 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 19-20.
87 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 26.
88 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 26.
89 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 25.
90 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 25.
91 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 26.
92 Bk. Sırrı, Hulâsatu’l-efkâr, 26.
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DEĞERLENDİRME

Seyyid Hafız Efendi’nin Şerhu’l-‘Alâka adlı eserinin istiâreye kadar olan 
kısmı, Antâkî’nin el-‘Alâka adlı eserinin ilgili bölümünü 170 parçaya bö-
lerek açıklar. Süleyman Sırrı bu kısımda bulunan açıklamalardan 166 
tanesi üzerine odaklanır ve ilgili yerlere 731 parça halinde açıklamalar 
ekler. Süleyman Sırrı bu bölümde yaptığı 36 açıklamada ise doğrudan 
Antakî’nin el-‘Alâka’sı üzerine açıklamalar yapar. Sırrı’nın bu kısımda 
yaptığı açıklama bölütlerinin sayısı yedi yüz yetmiş yedidir. Bu rakamlar, 
Süleyman Sırrı’nın ele aldığı metinleri çok ince parçalara bölerek açıkla-
dığı ve söz konusu metinlerin anlam dünyasını derinleştirdiğini gösterir.

SONUÇ

İstanbul’da 19. yüzyıl boyunca dilbilimsel eserlerin telifi ve basımı devam 
eder. Dilbilimsel eserlere yazma eser formunda olduğu gibi basılı formda 
da sıkça rastlanır. Bu bağlamda yazılan çok sayıda eserden biri Ermenekli 
Süleyman Sırrı’nın Hulâsatu’l-efkâr adlı kitabıdır.

Ermenekli Süleyman Sırrı’nın Hulâsatu’l-efkâr’ı, Mahmûd el-Antâkî’nin 
el-‘Alâka adlı eseri üzerine Seyyid Hafız Efendi tarafından yazılan Şer-
hu’l-‘Alâka adlı kitabın bir hâşiyesidir. Ancak Hulâsatu’l-efkâr, Seyyid Hafız 
Efendi’nin Şerhu’l-‘Alâka’sının tamamına yönelik bir çalışma değildir. Onun 
mecâz-ı mürselin alâkalarıyla ilgili kısmıyla sınırlı açıklamalar içerir. Eserin 
müşâbehet alâkasıyla ilgili kısmını içermez.

19. yüzyıl İstanbul’unda dilbilimsel faaliyetlerin bazı yönlerine ışık tutan 
Hulâsatu’l-efkâr adlı eser, hem temel metne hem de onun şerhine yönelik 
açıklama ve yorumlarıyla kendini belagat geleneğine eklemler. Bu bağlamda 
eser, belâgat ilminin bazı konuları hakkında kendi zamana kadar meydana 
gelen linguistik birikimi derleyip yeniden ele alır. Eserde bulunan açıklama-
lar dil, gramer, sarf, morfoloji, belâgat ve anlam bilim açılarından metnin 
anlaşılmasına, geliştirilmesine ve yenilenmesine yönelir. Kısaca eser, ele al-
dığı konuyla ilgili aktardığı bilgi ve yorumları sayesinde, temsilcisi olduğu 
belâgat geleneğinin anlaşılmasına ve yenilenip gelişmesine katkı sağlar.
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ÖZET
19. yüzyıl İstanbul’unda birçok Arap dili alimi yetişmiştir. Süley-
man Sırrı b. Abdullah (1851-1931) bu bölgede yetişen önemli dil 
âlimlerdendir. Süleyman Sırrı, ilköğrenimini Ermenek’te tamam-
lamış ve eğitimini İstanbul’da devam ettirmiştir. Beyazıd Camii 
dersiâmlığı görevinde bulunmuş, çok sayıda eser yazmış ve bazı 
klasik eserleri Türkçeye çevirmiştir. Dil, belâgat, hadis, fıkıh ve 
usûl-i fıkıh onun temel ilgi alanlarındandır. Arap dili çerçevesin-
de yaptığı çalışmalar özellikle dikkat çekmektedir.

Kısaca, 19. yüzyıl İstanbul’undaki dilbilimsel faaliyetlerin bazı 
yönlerine ışık tutmayı amaçlayan bu araştırma, söz konusu yüz-
yılda eserleriyle dikkat çeken bilim insanlarından Seyyid Hâfız 
Efendi’nin ve Süleyman Sırrı’nın dilbilimsel eserlerine işaret 
eder. Çalışma, Hulâsatü’l-efkâr ‘alâ şerhi’l-‘Alâka adlı eseri ince-
ler. Bu eserin Arap dili ve belâgatinin yenilenme sürecine sağla-
dığı katkıyı araştırır. Bu bağlamda öncelikle, el-‘Alâka adlı eser 
etrafında gelişen dilbilimsel şerh ve hâşiye literatürünü özetler. 
Hulâsatü’l-efkâr adlı eserin bu gelenek içerisindeki konumunu 
netleştirir. Eseri içerik, metot ve yorum açısından ele alır. Araştır-
ma ayrıca, 19. yüzyılda İstanbul’da, Arap dili ve belagatı alanında 
yürütülen diğer dilbilimsel faaliyetlere ışık tutar.

Anahtar kelimeler: Arap Dili ve Belagatı, Süleyman Sırrı, dilbi-
lim, anlambilim, şerh, hâşiye.
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The Studies on Arab Rhetoric and Linguistics in 
Istanbul: A View in the Context of Khulāsat al-afkār 
ʿalâ sharh al-ʿAlāqa

ABSTRACT
In the 19th century, many Arab language scholars were educated 
in Istanbul. Suleiman Sirri b. Abdullah (1851-1931) is one of the 
most important language scholars in this region. Suleiman Sirri 
completed his primary education in Ermenek. He continued his 
education in Istanbul. He worked as a lecturer in Beyazıt Mosque 
and wrote many works and he translated some classical works 
into Turkish language. Language, rhetoric, hadith, fiqh and Isla-
mic jurisprudence are among his main interests. His works in the 
Arab language is especially noteworty.

Briefly, this study, which aims to shed light on some aspects of 
linguistic activities in 19th century Istanbul, points to the linguis-
tic works of Seyyid Hâfız Efendi and Suleiman Sirri, who are one 
of the outstanding scientists in that century. The study examines 
the work of Khulāsat al-afkār ʿalâ sharh al-ʿAlāqa and investiga-
tes the contribution of this work to the renewal process of Arabic 
language. In this context, first of all, it summarizes the literature 
about linguistic commentary and works around al-‘Alāqa. It cla-
rifies the position of Khulāsat al-afkār in this tradition and exa-
mines the work in terms of content, method and interpretation. 
The research also sheds light on the other linguistic activities car-
ried out in the field of Arabic language and rhetoric in Istanbul 
in the 19th century.

Key words: Arabic Language and Rhetoric, Suleiman Sirri, lingu-
istics, semantics, commentary, postscript, annotation.



Sahn-ı Semân’dan Darülfünûn’a     503

KAYNAKÇA

Alak, Musa. “Süleyman Sırrı”. TDV İslâm Ansiklopedisi. Erişim: 
25.08.2019. https://islamansiklopedisi.org.tr/suleyman-sirri. 

Albayrak, Sadık. “Süleyman Sırrı Efendi (Ermenekli)”. Son Devir Osmanlı 
Uleması (İlmiyye Ricâlinin Terâcim-i Ahvâli). İstanbul: Zafer Matbaası, 
1981.

Antâkî, Mahmûd. el-‘Alâka. İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1269/1852 (s. 122-127).

Bursalı Mehmed Tâhir Efendi. Osmanlı Müellifleri. Hazırlayanlar: M. Fikri 
Yavuz – İsmail Özen. İstanbul: Meral Yayınevi, t.y.

Cürcânî, Abdulkâhir b. Abdirrâhmân b. Muhammed. Esrâru’l-belâga. Nşr. 
Mahmûd Muhammed Şâkir. Cidde: Dâru’l-medenî, t.y.

Durmuş, İsmail. “Mecâz”. TDV İslâm Ansiklopedisi. 28: 217-220. Ankara: TDV 
Yayınları, 2003.

Feyyûd, Besyûnî Abdülfettâh. ‘İlmü’l-beyân dirâse tahlîliyye li mesâili’l-beyân. 
Kâhire: Müessesetü’l-muhtâr li’n-neşr ve’t-tevzî‘, 2015.

Habeşî, Abdullah Muhammed. Câmiu’ş-şürûh ve’l-havâşî. Ebûzabî: el-
Mecmau’s-sekafî, 2004.

Huyugüzel, Ö. Faruk. Eleştiri Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Dergâh Yayınları, 
2018.

İnbâbî, eş-Şems. Takrîrâtu’l-İnbâbî ‘alâ Şerhi Sa‘diddîn et-Teftâzânî li Telhîsi’l-
Miftâh. Muhafazatu Mısır: Matbaatu’s-saâde, 1913.

Mermutlu, Bedri. “Bir Mantık Bilgini: Hoca Abdülkerim Efendi ve Eserleri”. U. 
Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2005): 23-34.

Serezli, Seyyid Hâfız Efendi Sirozi. Şerhu’l-‘Alâka. İstanbul: Matbaa-i Âmire, 
1269/1852.

Serezli, Seyyid Hafiz Efendi Sirozi. el-Hâşiyetu’l-Cedîde ‘alâ Şerh Ali el-Kûşî ‘alâ 
Şerhi’l-Vad‘iyyeti’l-‘Adudiyye. İstanbul: Esad Efendi Matbaası, 1297/1879.

Serezli, Seyyid Hâfız Efendi Sirozi. Evrad Saniyyat. Süleymaniye Kütüphanesi, 
Pertev Paşa, nr. 705 (İstanbul: t.y.).

Süleyman Sırrı –Ermenekli. Hulâsatu’l-efkâr ‘alâ şerhi’l-‘Alâka. İstanbul: 
Mahmut Bey Matbaası, 1305/1887.

Şaban, İbrahim. “19. Yüzyıl Osmanlı Alimlerinin Belâgate Dair Çalışmaları”.  
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Mecmuası 18 (İstanbul 
2011): 119-134.

Tala, Murat. “Mecâz Problemi Olarak Alâka: Antâkî’nin el-‘Alâka’sı Bağlamında 
Bir Bakış”. Marife 19/2 (2019): 661-680.

Taşköprizâde, Ebü’l-Hayr İsâmüddin Ahmed b. Mustafa, Şerhu’l-Fevâidi’l-
Gıyâsiyye (muhtasar olmayan). Nşr. Karahisârî Osman b. Ahmed. İstanbul: 
Dârü’t-tıbâati’l-âmire, 1314/1896.

TDV İslâm Ansiklopedisi. “Alâka”. https://islamansiklopedisi.org.tr/alaka. 
Erişim: 24.08.2019.

Teftâzânî, Sa‘düddin Mes‘ûd b. ‘Umer. Muhtasaru’l-Me‘ânî. Nşr. İlyas Kaplan. 
İstanbul: Şifa Yayınevi, 2017.

Tehânevî, Muhammed Ali. Keşşâfu ıştılâhâti’l-fünûn ve’l-‘ulûm. Nşr. Refîk el-
Acem - Ali Dehrûc v.dğr. Beyrut: Mektebetü Lübnân Nâşirûn, 1996.





Sahn-ı Semân’dan Darülfünûn’a     505

19. Yüzyıl Mutasavvıf Şairlerinde 
Nâzenîn-i Uşşâkîlik Etkisi

Mehmet Şamil Baş
Dr.Öğr.Üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

GİRİŞ

Nâzenîn-i Uşşâkilik, Aydın Güzelhisarlı Uşşâkî Şeyhi Ömer Hulûsî Efen-
di (ö.1868) ile 19. yüzyılın ortalarında Aydın ve Nazilli bölgesinde başla-
mış olan bir uşşâkî tavrın adıdır. Nâzenîn-i Uşşâkiliğin başlangıç nok-
tasının anlaşılabilmesi için 19. yüzyıl başında Aydın eyâletindeki siyasî 
hareketliliğin anlaşılması ve buna bağlı olarak kültürel çeşitlenmenin 
tasavvufî yönünün açığa kavuşturulması gerekmektedir. Dönemin siyasî 
ve kültürel hareketliliğine baktığımızda Nâzenîn-i Uşşâkiliğin teşekkü-
lünde Yeniçerilerin değişen tavırlarının ve buna bağlı olarak kapatılan 
Bektaşî tekkelerinden sonraki karışık durumun önemli bir etkisi oldu-
ğunu görmekteyiz.

19. yüzyıla doğru yaklaşırken, III. Selim zamanında 1789’da tertip edilen 
Nizâm-ı Cedîd Ocağı Yeniçerilere karşı kurulan düzenli bir orduyu ifade 
ediyordu. Dar anlamıyla Avrupaî usûlle talimli asker yetiştirmeyi hedef-
leyen bu amaç, geniş anlamıyla Yeniçerilerin baskısını kırmayı ve onları 
dönüştürmeyi önceliyordu. Lâkin Nizâm-ı Cedîd 1807’de ortaya çıkan 
Kabakçı Mustafa İsyanı ile kaldırılmak zorunda kaldı. III. Selim’i önce-
likle tahtından ve sonrasında hayatından eden bu konuda yeniçerilerin 
devlet yönetimindeki etkileri, yönetimde önemli mevkilere getirilmeleri 
ve iç karışıklıkların dinmemesi 1808 yılında tahta çıkan II.Mahmud’u da 
bir dizi önlem almaya mecbur kılmıştı.

Devletin merkezindeki bu değişimler yayıldığı geniş coğrafyada da et-
kisini göstermiştir. 1811 yılında İzmir, Menteşe ve Saruhan sancaklarını 
da muhtevî bir eyalet merkezi olan Aydın ve civarı da bu tesir altındadır. 
Özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda Manisa ve civarında 150 yıl kadar yarı ba-
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ğımsız hüküm süren ve tarımdaki gelişmelerin öncüsü konumunda olan 
Karaosmanoğulları ailesi bölgede tarımsal iş gücü ihtiyacı sebebiyle Rum 
nüfusun bölgede yerleşmesine öncülük etmiştir. Ancak, gerek Karaosma-
noğulları’nın bölgeye atanan valilerle anlaşamaması gerek devletin bölge-
deki ayan nüfusunu etkisizleştirme çabaları gerekse 1828 yılında cepheye 
alınan erkek nüfusun fazlalığı ve savaş-sefer harcamaları dolayısı ile yöre 
halkının güç durumda kaldığı açıktır. İşte bu dönemde kırk kişilik bir 
toplulukla dağları mesken tutan Atçalı Kel Mehmed ayaklanarak Nazilli 
dâhil olmak üzere Aydın’ı 1828 yılında ele geçirmiştir. Bir yılda bastırılan 
bu isyanda zeybeklere yardım etmeleri dolayısı ile halk üzerinde büyük 
bir baskı kurulmuştur. Ne var ki bu baskının Tanzimat hareketlerine de 
karşı çıkan halk üzerinde çok fazla bir etkisi olduğu söylenemez.1 Bun-
daki en önemli etki, atanan yöneticilerin zulümlerinden kaçan ahalinin 
kendilerine iyi davranan Atçalı Kel Mehmed’e taraftar olmalarıydı ki bu 
durum iktidarın yaptığı araştırmalarda ortaya çıkmıştı.2 Aydın Eyaleti, 
1826’da kaldırılan Yeniçeri Ocağının ardından dörde bölünen Anadolu 
eyaletinden biriydi ve Aydın Güzelhisarı merkez olmak üzere Saruhan, 
Teke, Hamid, Aydın, İzmir, ve Muğla ile birlikte yönetimi Vezir Hüseyin 
Paşa’ya verilmişti. 1831 yılındaki ilk nüfus sayımında Aydın Sancağı’nın 
kazaları arasında Güzelhisar merkez olmak üzere Alaşehir, Arpaz, Atça, 
Ayasuluğ, Balyambolu, Bayındır, Birgi, Bozdoğan, Dağ Marmarası, Dal-
lıca, Güzelhisar, İnegöl, Keles, Köşk, Kuyucak, Nazilli, Ödemiş, Salihli, 
Sultanhisar, Tire, Vakıf, Yenipazar ve Yenişehir bulunmaktaydı. 3

Siyasi kanattaki bu gelişmeler etkisini kültürel hayatta da göstermiştir. 
Nâzenin-i Uşşâkiliğin çıkış noktası olan Aydın Vilayeti’ne dâhil olan 
bölgede 19. yüzyılın sonuna gelindiğinde 152 tekke bulunmaktadır. Bu 
tekkelerin 48’i Nakşibendî, 38’i Uşşâkî, 27’si Rıfâî, 8’i Mevlevî, 8’i Tarîk-i 
Nâzenîn, 8’i Halvetî, 8’i Kâdirî, 4’ü Mısrî, 2’si Ma’rufî ve 1’i Şâzelî tek-
kesidir. Çoğunluğu Karaağaç’ta bulunan Nakşibendî tekkelerini bir ke-
narda tutarsak Uşşâkî ve Rıfâî tekkelerinin geniş bir sahaya yayıldığını, 
bununla birlikte Nazilli merkez ve köylerinde Uşşâkî tekkelerinin sayıca 
fazla oduğunu görmekteyiz. Aynı zamanda bölgede 8 Târik-i Nâzenîn 
tekkesinin bulunması göze çarpmaktadır.4 

1 “Aydın”, Yurt Ansiklopedisi Türkiye İl İl Dünü Bugünü Yarını, (Editör: Yücel Ya-
man), c.II, Anadolu Yayıncılık, İstanbul, 1982, ss.990-991. Ayrıca bkz. Feridun 
Emecen, “Aydın”, Türkiye Diyânet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.IV, İstanbul, 1991, 
ss.235-237.

2 Bkz. BOA, HAT., 467/22833/F.
3 Yurt Ansiklopedisi, s.991.
4 İlgili tekkelerin dağılımları için bkz. İbrahim Cavid, Aydın Vilâyet Sâlnâmesi 

R.1307/H.1308, (Haz. Murat Babuçoğlu, Cengiz Eroğlu, Abdülkerim Şahin, TTK 
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19. yüzyılın sonlarına dair Aydın Vilayeti Salnamesi’nden alınan bu bilgi-
lere göre zikredilen tekkeler arasında Bektaşî tekkesi yoktur. Bektaşî tek-
kesi yerine zikredilen isim Târik-i Nâzenîndir. O halde Nâzenin-i Uşşâ-
kilik ile Tarik-i Nâzenin arasındaki farkı ve benzerliği ortaya koymak için 
Bektaşiliğin 19. yüzyıldaki seyrine kısaca değinmemiz ve bu bağlamda 
Nâzenin-i Uşşakilikle olan bağının sebeplerine inmemiz gerekecektir.

A. BEKTAŞİLİKTEN TARİK-İ NÂZENÎN’E

Bektâşilik, “XIII. yüzyılda Kalenderîlik içinde teşekküle başlayıp XV. yüz-
yılın sonlarında Hacı Bektâş-ı Velî an‘aneleri etrafında Anadolu’da ortaya 
çıkan bir tarikat”5dir. Bugünkü anlamda esas kuruluş ve teşekkülü ikinci 
pîr kabul edilen Balım Sultan’la başlamaktadır. Yeniçeri Ocağı’nın ku-
ruluşundaki rolü, devletin XVI. yüzyıldan itibaren resmen tanıdığı tek 
gayri sünnî tarikat olması ve Yeniçeri Ocağı’nda Hacı Bektaş Zâviyesi’ni 
temsil eden bir babanın olması dolayısı ile Bektâşilik Osmanlı Devleti’n-
de nüfuzunu her dâim muhafaza etmiştir. Siyasetle yakın ilişki içinde 
olmalarının da bir sonucu olarak 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın kaldı-
rılması sırasında bu bağlantı sebebiyle Bektaşî tekkeleri de kapatılmıştır. 
Tarikatın ilgâsında bazı şeyhler idam edilmiş, bazı isimler sürgüne gön-
derilmişse de Hacı Bektâş-ı Velî ve Bektâşî tarikatının olup bitenlerden 
tenzih edilmesi dikkate değerdir. 1826 sonrası Sultan II. Mahmud’un 
Bektâşî tekkelerini Nakşibendî şeyhlerinin emrine vermesi ile yasaklı bir 
yüzyıla giren Bektaşiler, zamanla sünnîleştirilme politikasından uzakla-
şarak Sultan Abdülaziz döneminde yeniden eski hâllerine dönme yoluna 
girmişlerdir. Her ne kadar İstiklal mücadelesinde devletin yanında yer 
alsalar da 1925 yılında diğer bütün tarikatlar gibi Türkiye’de resmen orta-
dan kaldırılmışlardır. Bununla birlikte günümüzde diğer tarikatlar gibi 
Alevî-Bektaşî çizgisinde varlıklarını gerçekte sürdürmektedirler.6

1826’da yasaklanmasından sonraki dönemde Bektaşiliğin  Târik-i Nâ-
zenîn adıyla başka bir tarikatmış gibi varlığını devam ettirdiğini gör-
mekteyiz. Tarik-i Nâzenin ifadesi bağlamında Besim Atalay şu cümleleri 
kullanmaktadır: “Şurası iyi bilinmelidir ki Bektaşilik’te iki mühim kol ve 
şube vardır ki ... birisi Çelebiler kolu, öbürisi Babagan koludur. Daha açık 
bir ifade ile evvelki kola “Türk Bektaşiliği”, ikinci kola da “Arnavut ve Rum 
ili Bektaşiliği” demek doğrudur. Son zamanlarda Rumeli Bektaşiliği’ne 
“Tarik-i Nazenin” nâmı dahi verilmiştir.”7 

Yayınları, Ankara, 2010, ss.401-413.
5 Ahmet Yaşar Ocak, “Bektaşilik”, TDV İslam Ansiklopedisi, c.V. s.373.
6 Ocak, “Bektaşilik, ss.373-379.
7 Besim Atalay, Bektaşilik ve Edebiyatı, Matbaa-i Amire, İstanbul 1340, s.4.
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Bektâşiliğin iki farklı açıdan ilerlemesi ve buna bağlı olarak isimlendi-
rilmesine dair benzer bir bilgiye Mehmet Eröz’ün Türkiye’de Alevilik ve 
Bektâşilik adlı eserinde şu şekilde rastlamaktayız. “Türkiye’de her Bektâşi 
Alevî olduğu halde, ‘her Alevî, Hacı Bektâş’ı (Horasan Ereni) sayıp, hür-
met etmesine rağmen, Bektâşi değildir. Bu yüzden, “Köy Bektâşisi”, “Şehir 
Bektâşîsi” ayırımı yapılmaktadır. Köy Bektâşilerine “Alevî” dendiği halde, 
Şehir Bektaşilerine, “Bektaşi” denir.”8

Nâzenîn kelimesi sözlükte “nazlı, üstüne titreyerek yetiştirilmiş, nârin”9 
anlamlarına gelir. “Kâmil insan” anlamı verilerek Bektâşî kelimesi yerine 
de kullanılmaktadır.10 Bektâşî tekkeleri 19. yüzyılın ilk çeyreğinde çeşitli 
sebeplerle kapatılıp “...yasaklanmasından sonra mensuplarınca Tarik-i 
Nâzenin adı verilecek bu anlayışın, aslında adından başka bir şeyi değiş-
memiş, tarikatın serbest bırakılmasından sonra da bu ad kullanılmaya 
devam etmiştir.”11

Varlıklarını gizlemek için kendilerine Tarîk-i Nâzenîn diyen  ve “yasaklı 
dönemde kendisine merkez olarak Arnavutluk’u seçen Bektâşîlik, 1849-
1869 yıllarında toparlanma sürecine girmiş”12 ve XX. yüzyıla gelindiğinde 
eski gücüne kavuşmaya çalışmıştır. Konumuz dâhilindeki Aydın ve civa-
rında 19. yüzyılın sonlarında sekiz Tarîk-i Nâzenîn tekkesinin bulunuyor 
olması da bunu desteklemektedir.13 

Mahmud Erol Kılıç, Nâzenîn-i Uşşâkîlik’in Ömer Hulûsî ile başladığını 
söylemektedir:

Tarikatın, üçüncü pîr Abdullah Selâhaddin Uşşâkî’den sonra özellikle 
Rumeli’de ve Batı Anadolu’da yayılırken yer yer Mevlevî, Bektâşî, Gül-
şenî tarikatları ve Bayramî-Melâmîleri’yle yakın ilişkiler kurması, daha 
geç dönemlerde tarikatta zâhidilikten rindmeşrepliğe doğru gelişen bir 
tasavvuf anlayışının öne çıkmasına yol açmıştır. Önceleri Bektâşî olduğu 
rivayet edilen Nazillili Hulûsi Baba ile başlayan bu meşrep Ahmed Tâlib-i 
İrşâdî ile günümüze kadar uzanmıştır. Bu meşrep mesupları kendilerini 
Nâzenîn-i Uşşâkî diye tanımlamışlardır.14

8 Mehmet Eröz, Türkiye’de Alevilik ve Bektaşilik, Otağ Yayınları,  İstanbul 1977, 
s.52.

9 İlhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul, 
2006, s.2312.

10 Bkz. Cavit Sunar, Melâmîlik ve Bektaşîlik, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakülte-
si Yayınları, Ankara, 1975, s.20; Bektâşîlik hakkında ileri okumalar için bkz., M. 
Tevfik Oytan, Bektâşîliğin İçyüzü (Dibi-Köşesi-Yüzü ve Astarı), Demos Yayınları, 
İstanbul, 2007.

11 Necip Fazıl Duru, “Gaziantepli Bektâşî Bir Şâir: Ender/Enderî”, Türk Kültürü ve 
Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Ankara, 2002, Sayı:22, s.124.

12 Ramazan Muslu, Anadolu’da Tasavvuf Yolları, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2007, 
s.64.

13 Bkz. Cavid, Aydın Vilâyet Sâlnâmesi, ss.401-413.
14 Mahmud Erol Kılıç, “Uşşâkiyye”, Türkiye Diyânet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 
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Mehmet Hakan Alşan, “Hamzavî-Melâmî Tasavvûfî Zümre Edebiyatı”nı 
açıklarken bu edebiyatın Tarik-i Nâzenin sevdasıyla dolu olduğunu söy-
ler ve Tarik-i Nâzenin kavramı hakkında şu ifâdeleri kullanır:

Literatürde Halvetîlik erkânı ile Bektâşiliğin aşk ve cezbesini birleştiren-
ler için kullanıldığı söylenmektedir. [Ancak] Tarik-i Nâzenin tanımlama-
sı; Ehl-i Beyt sevdasına düşkün, onları Pîr ve mâsum ittihaz eden, bunun-
la birlikte Hazret-i Muhammed (S.A.V)’in sünnetine derinden bağlı olan 
gizli Hakk âşıkları için kullanılmaktadır. Bu neşve, pekâla başka târikat-
larca da benimsenebilir. Çünkü bu neşve bir erkân değil, bir hâldir ya da 
tavırdır.15

Alşan’a göre Ahmed Tâlib-i İrşâdî’nin Bektâşî olarak adlandırılması, Bek-
tâşîliğe ait bazı unsurların Uşşâkîler tarafından kullanılmasının sonucu-
dur. Nâzenîn-i Uşşâkîyye, Ahmed Tâlib-i İrşâdî’nin mürşîdi Ömer Hulûsî 
Efendi’ye atfedilen bir neş’edir ve Halvetî-Uşşâkî erkânı ile Bektâşî neş-
vesinin meczedilmesiyle ortaya çıkan ortak bir tavrın genel adıdır.16

Hüseyin Vassaf, Ahmed Tâlib-i İrşâdî’den sonra İrşâdî kolundan gelenler 
için “içlerinde bir kaçı meselâ Üftade Hüseyin Hüsnî ve Tevf îk Efendiler 
müstesnâ olmak üzere umûmunda Bektâşîlik neş’esi galebe etmiş, âdâb-ı 
şerîattan usûl ve furû’-ı tarîkattan tecerrüd edilerek erbâb-ı hakîkatın 
nazar-ı istikrâhına uğramışlardır.” diyerek Uşşâkîlikte Bektâşî unsurların 
varlığını keskin bir dille eleştirmekte; ihdas edilen yeni lafız ve icatların 
rağbet görmeyeceğini dile getirmektedir.17

B. UŞŞÂKİLİKTEN NÂZENÎN-İ UŞŞÂKİLİK’E

İslam dünyasının etkili ve geniş nüfuza sahip tarikatlarından biri olan 
Halvetiyyenin önemli kollarından biri olan Uşşâkiyye tarikatı Hasan Hü-
sameddin Uşşâkî ile te’sîs edilmiş; halifesi Memicân-ı Saruhanî ile XVI. 
yüzyıldan itibaren yaygınlaşmıştır. Zamanla Uşşâkiyye tarikatı da diğer 
tarikatlar gibi şubelere ayrılmış ve bu yolda önemli isimler olan Ahmed 
Câhidî (ö.1070/1659) ile Câhidiyye, Muhammed Cemaleddin-i Uşşakî 
(ö.1164/1750) ile Cemâliyye ve Abdullah Salâhaddin-i Uşşâkî (ö.1197/1782-
83) ile de Salâhiyye şubelerine ayrılmıştır. Gerek Muhammed Cemaled-
din-i Uşşakî’nin  ve gerekse Abdullah Salâhaddin-i Uşşâkî’nin tesis ettiği 
Cemâliyye ve Salâhiyye şubelerinin merkez olarak İstanbul’da olmaları 

c.XXXXII, İstanbul, 2012, s.233.
15 Mehmet Hakan Alşan, Hamzavî Melâmiler Melâmet Hırkası, Karakutu Yayınla-

rı, İstanbul, 2007, s. 319.
16 Bkz. Mehmet Hakan Alşan, Anadolu Erenleri Melamet Hırkası, Kurtuba Yayın-

ları, İstanbul, 2012 s.395.
17 Osmanzâde Hüseyin Vassaf, Sefîne-i Evliyâ, (Haz. Mehmet Akkuş, Ali Yılmaz), 

Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2006, c.IV. s.496. 
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Uşşâkiliği İstanbul merkezli bir tarikat görünümüne sokmuştur. Bunun-
la birlikte uşşâkî yolunda Muhammed Cemaleddin-i Uşşakî ve Abdullah 
Salâhaddin-i Uşşâkî tarikat içinde uşşâkiliğin ikinci ve üçüncü pîrleri 
sayılmışlardır.

Uşşâkî tarikatının İstanbul’dan Rumeli’ye geçişi ve hatta Ege bölgesinde 
yaygın bir tarikat olması Abdullah Salâhaddin-i Uşşâkî’nin halîfeleri18 ile 
mümkün olmuştur. İşte bu noktada Aydın’ın Nazilli ilçesinde müftülük 
görevi ifâ ederken İstanbul’a varıp Abdullah Salâhî’den hilafet alan Mu-
hammed Zühdü Nazillivî (ö.1221/1807) ile birlikte Aydın Vilâyeti içinde, 
özellikle Nazilli merkez olmak üzere Ege Bölgesi’nde Uşşâkiyye tarikatı 
varlığını sürdürmüştür. Bu durum iki açıdan önemlidir. İlki, İstanbul’da 
inkisara yüz tutacak olan Uşşâkiliğin Muhammed Zühdü Efendi ile var-
lığını devam ettirmesi ikincisi ise Nazilli ve civarında Uşşâkiliğin belli bir 
dönem merkez olmasıyla neticelenmesidir. Muhammed Zühdü Efen-
di’nin yeşil renge boyandığı için bugün Yeşil türbe olarak bilinen ve Mu-
hammed Tevfik Efendi’nin kabrini de içeren Nazilli’deki kabrinin hemen 
yanında yer alan Uşşâkî dergâhı o dönem bölgenin uşşâki merkezi konu-
munda idi. Kendisi gibi Nazilli’ye müftü olacak olan oğlu Ali Galib Vasfî 
(ö.1266/1850) ve torunu Muhammed Tevfikî (ö.1280/1864) ile Nazilli’deki 
varlığını sağlamlaştıran Uşşâkilik asıl ihtişamlı dönemini Muhammed 
Tevfikî’nin Bozdoğanlı Mustafa Fethi Baba (1341/1922)19.ile birlikte iki 
halîfesinden biri olan Ömer Hulûsî Güzelhisar-ı Aydınî (ö.1285/1868) ile 
yaşamıştır. Ömer Hulûsî Efendi’den sonra ise uşşâkilik üç çizgide varlı-
ğını sürdürmüştür. Bu çizgilerden biri uşşâkiyyenin ana çizgisi; diğerleri 
ise ayrışan birer yol olarak Nâzenîn-i Uşşâkîlik ve Uşşâkî-Nakşîlik olarak 
anılmıştır.

C. ÖMER HULÛSÎ EFENDİ İLE BAŞLAYAN NÂZENÎN-İ UŞŞÂKİLİK

Nâzenîn-i Uşşâkilik 19. yüzyılda temelde sırasıyla Ömer Hulûsî Efendi, 
Hüseyin Hakkı Kasabavî, Ahmed Talib-i İrşâdi ve Hüseyin Hüsnü Aziz 
üzerinde varlığını sürdürse de  bu isimler arasında öne çıkanlar Ömer 
Hulûsî ve Ahmed Tâlib-i İrşâdî’dir. Konu temelde bu iki ismin üzerinde 
şekillenmiştir.

Uşşâkiliğin Ömer Hulûsî Efendi’den devam eden, bilinen 9 silsilesi var-
dır.20 Bu silsilelerden İrşâdî’den devam edenler Sıddık Nâci Eren, Hacı 

18 Salâhî’nin halîfeleri hakkında bkz. Mehmet Akkuş, Abdullah Salâhaddîn-i 
Uşşâkî (Salâhî)’nin Hayatı ve Eserleri, Millî Eğitim Basımevi, 1998, ss.41-42.

19 Vassaf, s. 458.
20 Bkz. Mehmet Şamil Baş, Aydınlı Bir Uşşâkî Şeyhi Ömer Hulûsi ve Dîvân’ı, Okur 
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Eşref Sırrı Akhan, Eyyüb Fatih Nurullah Şağban, İbrahim Mahfî Güz, 
el-Hac Mehmet Tevfik (Özel) Efendi silsileleridir.

Ömer Hulûsî Efendi, 1805’te Aydın Güzelhisar’da doğmuş, genç yaşta 
Nazilli’ye gelerek buradaki medresede eğitim almış ve Uşşâkiyye tarika-
tına intisap etmiştir. Tahminen Aşağı Nazilli’de bulunan ve Uşşâkî şeyhi 
Muhammed Zühdü Nazillivî Efendi’nin himayesindeki Ağa Camiinde-
ki Hacı Zühtü Efendi Medresesi’nde eğitim almıştır. Babası Hacı Hâfız 
Efendi olarak bilinir. Esas mesleği bezirganlık ve attarlıktır. Nazilli’deki 
ilmî terbiyesindeki ilk hâmîsi âhir ömründe olan Ali Galib Vasfî Efen-
di’dir Ali Galib Vasfî Efendi çok sevdiği Ömer Hulûsî’nin eğitimini oğlu 
Muhammed Tevfîk Efendi’ye tevdî etmiştir. Ömer Hulûsî, 1844 yılında 
şeyhinden irşad vazifesi alarak Uşşâkîyye tarikatının Nazilli dışında 
yayılmasına öncülük etmiştir. Ege bölgesinde özellikle Aydın ve Ladik 
(Denizli) başta olmak üzere Akhisar, Manisa, Turgutlu,  Ödemiş ve Ça-
nakkale’de irşad vazifesinde bulunmuş; kısa bir süreliğine İstanbul’a, 
Kasımpaşa’ya gelerek burada da inkisara yüz tutan Uşşâkiyye tarikatını 
canlandırmıştır. 

Muhammed Tevfik Efendi’nin vefat ettiği 1864 yılı itibarıyla yirmi yıldır 
Nazilli dışında Uşşâki şeyhi olan ve o esnada Aydın’da bulunan Ömer 
Hulûsî Efendi, Muhammed Tevfik Efendi’nin oğlu Derici Mehmed Şi-
habeddin Sadullah Efendi’nin21 (ö.1899) ricasını kırmayıp Nazilli’ye gel-
miş ve vefatına kadar Nazilli’de uşşâki postuna oturmuştur. 1868 yılında 
vefat eden Ömer Hulûsî Efendi’nin naaşı önce Nazilli’nin ortasında yer 
alan kabristana defnedilmiş daha sonra buradan yol geçeceği için şeh-
rin batı girişindeki Evranlı Mezarlığı’na nakledilmiştir. Bilinen tek eseri 
Dîvân’ıdır.22

Kaynaklarda Ömer Hulûsî Efendi’nin Nâzenin-i Uşşâkî olduğunu ilk 
olarak Sadeddin Nüzhet Ergun söylemektedir. Bununla birlikte Nâze-
nin-i Uşşâkîliğin de Bektâşilik olduğuna ve böylelikle Ömer Hulûsî’nin 

Akademi Yay., İstanbul 2014, s.57-62.
21 Bu isim, Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi’nin Silsilenâme-i Sûfiyye isimli ese-

rinde “Şeyh Ali Şihâbeddin Efendi” diye geçmektedir. Bkz. Muhiddin Usta, 
Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye İsimli Eseri, (Yayınlan-
mamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
İstanbul, 2006, s. 167 [Belge 24-3]. Şihâbeddin Efendi’nin Nazilli Evranlı Me-
zarlığı’ndaki kabri 1980’lerde Ali Talip Çatalyürek himayesinde tamir gören 
ve sonradan eklenen mezar taşında “Merkad-ı Şeyh Kamil Muhammed Tevfik 
Şahabeddin Uşşaki” yazılıdır.

22 Ömer Hulûsî Efendi’nin hayatı hakkında daha detaylı bilgiler için Bkz. Baş, 
Aydınlı Bir Uşşâkî Şeyhi Ömer Hulûsi ve Dîvân’ı, ss.29-63; Mehmet Şamil Baş, 
“Hulûsî Ömer”, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2013. http://www.turkedebi-
yatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1079. (18.12.2018)
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de Bektâşî olduğuna vurgu yapılmaktadır. Bunun gerekçesini ise Ahmed 
Tâlib-i İrşâdî’nin ilk mürşîdi olan Ömer Hulûsî Efendi’ye ve kendisinden 
icâzet aldığı Ömer Hulûsî’nin hâlifesi  Hüseyin Hakkı Efendi’ye bağla-
maktadır. Ona göre hem Ömer Hulûsî Efendi hem Hüseyin Hakkı Efen-
di hem de Ahmed Tâlib-i İrşâdi uşşâkî kisvesi altında bektâşî şahsiyetler-
dir. Kendilerini gizlemelerinin sebebi ise bektâşiliğin yasaklı olmasından 
hareketle zarar görmek istememeleridir. Sadeddin Nüzhet Ergun’un Ah-
med Talib-i İrşâdi’yi tanıtırken kullandığı ifâdeler şu şekildedir:

Bektaşî olduğu halde kendisini zarardan vikaye maksadiyle Uşşakî olarak 
halka tanıtmış ve sonra Bektaşîliğini izhar etmiş olanlardan biri. Ahmet 
Tâlibî İrşadî Baba’dır.

Gayri matbu divanı olan bu zâtın şiirlerinde diğer Bektaşî nefeslerinde 
görülen muayyen telâkkilere tesadüf edilmez ve bu manzumelerde az çok 
sofîliğin tesiri göze çarpar. Fakat onun bu hâli Takîye düsturunu kabul 
etmesinden neşet etmektedir; zira, yakın zamanlarda teessüs eden Naze-
nini Uşşakî tarikati Bektaşilikten başka bir şey değildir. Bu itibar iledir ki, 
sırf Uşşakî olan sofîler, kendi vazettikleri esasat ile bunların hiçbir veçhile 
alâkadar olmadıklarını söylerler. İrşadî, Hulûsî Baba’nın mürididir. Bilâ-
hara Kasabalı Hakkı’i Mürebbî’den icazet almıştır ki ilk ve son babasının23 
Bektaşî oldukları ve Uşşakî kisvesi altında saklandıkları muhakkaktır.24 

Ergun’un zikrettiği “Hulûsî Baba”, Ömer Hulûsî Efendi; “Kasabalı Hakkı’i 
Mürebbî” ise Ömer Hulûsî’nin halifesi Turgutlulu Hüseyin Hakkı Efen-
di’dir. Her ne kadar Ergun’un bu üç ismin bektâşî olduklarına dair aktar-
dığı bilgiler daha sonra yapılan çalışmalarda az çok tekrar edilmiş olsa 
da ne Uşşâkî şeyhleri hakkında tafsilatlı bilgiler sunan Hüseyin Vassaf’ın 
Sefîne-i Evliyâ’sında ne İbrahim Güz’ün Gayb-ı Hayat25 eserinde ne de Bi-
lal Reşid Çilli’nin Uşşâkilik26 eserinde bu isimlerin bektâşî olduklarına 
dair bir bahis geçmektedir. Aksine, kendileriyle rûberû görüşebildiğimiz 
uşşâkî muhibbânından İbrahim Güz ve Ali Talib Çatalyürek bu iddiayı 
kesin olarak reddetmektedir. 

İbrahim Güz, Ömer Hulûsî’nin Bektâşî olmadığına dair şu bilgileri aktar-
maktadır. Ömer Hulûsî Efendi henüz Nazilli’deki mürşidi Muhammed 

23 Buradaki ilk ve son babasından kasıt Ömer Hulûsî Efendi ve Kasabalı (Turgut-
lulu) Hüseyin Hakkı Efendi’dir. Bahse konu Kasabalı ifâdesi bir şahıs adı değil 
Turgutlu ilçesinin eski adıdır. Bu durum bazı çalışmalarda karışıklığa neden 
olmuştur. Bkz. Selami Şimşek, “Avrupa İle Asya Arasında Önemli Bir Geçiş 
Noktası Gelibolu’da Tarîkatlar ve Tekkeler”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araş-
tırmaları Dergisi, Konya, 2007, Sayı:22, s. 266.

24 Sadeddin Nüzhet Ergun, Bektaşi Edebiyatı Antolojisi: On Dokuzuncu Asırdan-
beri Bektaşi-Kızılbaş Alevi Şairleri Ve Nefesleri, İstanbul Maarif Kitaphanesi, 
İstanbul, 1956, s.6.

25 Bkz. İbrahim Güz, Gayb-ıHayat (Hz. İmam Ali’nin Velayet Yolundaki Silsileyi 
Arifan), İstanbul, 2007.

26 Bkz. Bilal Reşid Çilli, Uşşakilik, Güneş Ofset, Antalya, 2003.
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Tevfik Efendi’den icazet almadan önce uşşâkî tarikindeki yol arkadaşları 
kendisini şeyhine şikâyette bulunmuşlar ve onun hakkında “Kâdirî, Rıfa’î, 
Mevlevî, Bektâşî evlâdı”dır demişler. Muhammed Tevfik Efendi, müridi 
Ömer Hulûsî’ye “bak Hulûsî Efendi, senin Kâdirî, Rıfa’î, Mevlevî, Bektaşî 
olduğunu söylüyorlar. Ne dersin?” diye sorguya çektiğinde Ömer Hulûsî 
meseleyi “evet Efendim, kardeşler doğru söylüyorlar. Diğer tarîkatları 
hep gezdim dolaştım. Fakat renk, bu renk, evvelim Uşşakî, âhirim Uşşakî. 
Efendimin erkân ve usulünü bir yerde göremedim” şekilde cevaplamış.27

Aktarılan bu bilgiye göre Ömer Hulûsî Efendi henüz şeyhinden icazet 
almış değildir. 1844 yılından sonra meşihata başladığı düşünüldüğünde 
henüz 40 yaşına varmamış olan Ömer Hulûsî Efendi Nazilli’deki Uşşâkî 
şeyhleri Ali Galib Vasfî ve Muhammed Tevfîk Efendi’nin himâyesin-
dedir. Ali Galib Vasfî’nin 1850 yılında vefat ettiği de düşünüldüğünde 
kendisine atfedilen “Kâdirî, Rıfa’î, Mevlevî, Bektâşî evlâdı” yakıştırması o 
sıralarda uşşâkî ihvânı için hoş karşılanmayan bir durumdur. Özellikle 
1826’da Bektâşi tekkelerinin kapatıldığı ve olayın sıcaklığını koruduğu 
bu 15-20 yıllık zaman dilimi göz önüne alındığında 1844 öncesi yaşandığı 
netleşen bu yakıştırma ile uşşâkıyye’den farklı bir neşenin o dönemde 
çıkmasının muteber bir tavır olmadığı görülmektedir. Ömer Hulûsî’nin 
verdiği cevaba baktığımızda ise kendisinin müridliği zamanında Nazilli 
ve civarındaki diğer tarikatların tekkelerine girip çıktığı; onların usûl ve 
erkânını öğrendiği ve bir arayış içinde olduğunu görmekteyiz. Bununla 
birlikte şeyhine verdiği cevapta hem Nazilli’deki şeyhlerine intisabı ön-
cesinde uşşâkî olduğunu hem de gelecekte uşşâkî erkânı üzere olacağını 
“Fakat renk, bu renk, evvelim Uşşakî, âhirim Uşşakî. Efendimin erkân ve 
usulünü bir yerde göremedim” diyerek belirtmesi onun bektâşî olmadı-
ğına delildir.

Uşşâkî tarikatı hakkında bilgi veren kaynaklarda Ömer Hulûsî Efendi 
uşşâkiyye’nin önemli isimlerinden biri olarak zikredilir ve bektâşi ya da 
başka tarikle birlikte adı geçmez.  Örneğin Sadık Vicdânî, Halvetîliğin 
Uşşâkî şubesinden bahsederken Ömer Hulûsî’yi “Şeyh Cemal, Şeyh 
Salâhaddin, Şeyh Muhammed Bedreddin, Şeyh Ali Gâlib Vasfî, Şeyh 
Muhammed Zühdî, Şeyh Süleyman Rüşdî, Şeyh Ömer Hulûsî, Şeyh 
Şehâbeddin, Şeyh Fethi, Şeyh Muhammed Emîn-i Tevfîkî, Şeyh Hüseyin 
Hakkı”28 arasında zikreder.  Halef selef sırası gözetilmeden Cemâliyye 
ve Salâhiyye şubesinden devamla gelen Uşşâkî şeyhleri arasında sadece 

27 Güz, s.163.
28 Sadık Vicdânî. Tomar-ı Turûk-ı Aliyye’den Halvetiyye, Evkâf-ı İslâmiyye Matba-

ası, 1338/1341, s.105.
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büyük şeyhlerin sıralandığı bu listede Sadeddin Nüzhet Ergun’un bek-
tâşî olarak nitelendirdiği uşşâkî şeyhleri Ömer Hulûsî ve Hüseyin Hakkı 
efendilerin olması dikkate değerdir. 

Ömer Hulûsî Efendi’yi Nâzenîn-i Uşşâkiliğe doğru çeken, onu Hal-
vetî-Uşşâkî yoluna farklı bir neşve katma arayışına iten pek çok sebep 
olabilir. Bütün bu arayışların neticesi olarak Ömer Hulûsî’nin uşşâkî 
yolundaki yenileşme ve değişimine dair İbrahim Güz şöyle demektedir:

Hulûsi Hazretleri, Uşşakî tarikatında inkılâp yapmış, bir zâtıâlî’dir. Ken-
dilerine kadar, Halvetî Uşşakî  erkânı  üzerine  seyri  süluk yürümüştür. 
Hulûsi Hazretleri, Nazenin Uşşakî erkânı üzerine seyri sülûka yenilik ilâ-
ve buyurmuşlar. Kendinden evvel gelen büyükler saç, sakal, bıyığa maka-
sı değdirmişler. Hulûsi Hazretleri saç, sakal ve bıyığa makas değdirmek-
ten uzak kalmışlardır.29

Uşşâkî tarikatında bir zevk farklılığı olarak görülen saçı sakalı uzatma 
hakkında benzer ifâdelerin Sefîne-i Evliyâ’da Tâlib-i İrşâdî hakkında da 
kullanıldığını görmekteyiz: 

Tâlib-i İrşâdî hazretlerinin peyrevânı, târiklerini şuabât-ı Uşşâkiyye’den 
bir kol ve müşârünileyhi müceddid addetmişlerdir. Tâlib-i İrşâdi yedi 
sene dağlarda bulundukça saçı sakalı uzamış olduğundan bu hâlde şey-
hinin huzûruna avdet etmişti. Onun eserine tebean İrşâdîler saçlarını 
kesmezler, kıvırıp sarığın üstünden arâkiyyenin arasına sokarlar. Sakalla-
rını da fazlaca uzatırlar. Bu kıyâfetleri nazara pek hoş gelir. Derviş neşvesi 
verir.30

Saçı sakalı uzatma hususunda aktarılan bu iki bilgi, şeklen de olsa bir 
uşşâkînin bir bektâşiye benzediğini öne çıkarmaktadır. Burada en be-
lirgin isim Ahmed Tâlib-i İrşâdi’dir ki “Tâlib-i İrşâdî, Nâzenîn-i Uşşâkî 
neşvesine sahip şeyhleri Ömer Hulûsî ve Hüseyin Hakkı Kasabavî’den 
aldığı Uşşâkıyye terbiyesi neticesinde bu şubeden doğan yeni kol olarak 
İrşâdiyye’yi kurmuştur.”31

Ahmed Tâlib-i İrşâdî Efendi (d.1235/1820) Bayındır doğumludur. Asıl adı 
Derebeyzâde Helvacıoğlu Ahmed’dir. Ailesinin tek çocuğu olan Ahmed 
medrese tahsili sırasında iken 1255/183932 yılında Ömer Hulûsî ile halî-
fesi Hüseyin Hakkı Efendilerin medreseyi ziyaret ettikleri sırada onları 
karşılayan 19 yaşında bir gençtir. Bu gencin istikbaldeki ulviyyetini gören 
Ömer Hulûsî ve Hüseyin Hakkı Efendiler onu taltîf ederler. Her iki taraf 

29 Güz, s.164.
30 Vassaf, s.492.
31 Raşit Çavuşoğlu, “Ahmed Tâlib-i İrşâdî’nin Dîvân’ı Üzerine”, Divan Edebiyatı 

Araştırmaları Dergisi, Sayı:19, s.16.
32 Bu tarih Bilal Reşid Çilli’nin eserinde “1285/1869” şeklinde geçer. Bkz. Çilli, 

s.168.
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bu muhabbettin tesiri altında kaldığı bir demde Ömer Hulûsî, Hüseyin 
Hakkı Efendi’ye hitâben “Tâlib benim, irşâd senin” der. Hüseyin Hakkı 
Efendi de “Efendim! Cân senin cânân senin” diyerek duâ ile karışık verir. 
33 Hüseyin Vassaf bu konuşmaların geçtiği yer hakkında “Bu ülfet ü soh-
bet ve nâsib u bey’ât medrese kenârında akar çeşme yanında incir ağacı 
altında ekin tarlası yanında vâki’ olup, süt içilmiş, bal tenâvül olunmuş 
olduğunu öğrendim.”34 demektedir. “Cân senin  cânân senin” ifadesi ile 
ilgili olarak İbrahim Güz farklı bir rivayet olarak şu bilgileri aktarmakta-
dır: Ömer Hulûsî Efendi, halîfesi Hüseyin Hakkı’ya “Ödemiş’e git, kırk 
gün bekle! Orada bizim evlâdımız Tâlib sana gelecek, tâlib bizden, irşâd 
senden” der. Hüseyin Hakkı Efendi de “Cân da senin cânân da” diyerek 
Ödemiş’e varır. Hacı Nuri Hanı’nda misafir olduğunda Ahmed Tâlib-i 
İrşâdî, Ödemiş’teki akrabalarını ziyaret maksadıyla mezkûr hana gelip 
gider ve kırk günün sonunda Hakkı Baba’dan el alır. 35

Ömer Hulûsî ile bu karşılaşmaları sonrası Ahmed Tâlib-i İrşâdî 26-27 
yaşlarında iken 1846’da uşşâkî tarikine intisap etmiştir. Kendisinde olu-
şan aşk ve muhabbetin tesiri onu seyr u sülûkunda on beş sene müca-
hedeye sevk etmiştir. 1854 yılından 1860 yılına kadar da dağlarda bağ-
larda inzivâ hayatı sürmüş; saçı sakalı birbirine karışmış olduğu hâlde 
seyâhat ve uzlet hayatından dönüşünde bir hasır parçasına sarılı olarak 
Ömer Hulûsî’nin huzuruna varmıştır. Netice olarak 1860 yılında Ömer 
Hulûsî’nin halifesi Hüseyin Hakkı Efendi’den müstahlef olmuştur. Aile-
sinin tek çocuğu olması dolayısıyla kendisine intikal eden mirası da hîbe 
eden Tâlib  İrşâdî yirmi sene kadar Balıkesir, Karabiga, Çardak, Labseki, 
Çanakkale, Bayramiç, Kumkale, Babakale, Edremit civarı ve Gelibolu’da 
olmak üzere ve hassaten Kilitbahir’de uşşâkî tarikatına hizmetle ömrü-
nü geçirmiş 1881 tarihinde vefat ettiği Kilitbahir’de defnedilmiştir.36 Bili-
nen tek eseri Dîvân’ıdır, hakkında bazı çalışmalar yapılmıştır.37 Dîvânı’nı 
yayınlayan Ali Talip Çatalyürek, giriş kısmında İrşâdî ve Dîvân’ı hakkın-
da “Bu eser, A. Talip İrşadi Hz.nin Haliflerinden Şeyh H.Hüsnü Efendinin 

33 Vassaf, s.491; İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri (Kemâ-
lü’ş-Şuarâ), c.I-IV, Atatürk Kültür Mezkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2000, 
s.1031; Çilli, s.168; Güz, s.190.

34 Vassaf, s.491; bey’atın yeri hakkındaki bu tafsilatlı bilgi İbrahim Güz’ün eserin-
de de geçmektedir. Bkz. Güz, s.190.

35 Güz, ss.191-192.
36 Vassaf, s.491-492.
37 Bkz. Ali Talip Çatalyürek, Divan-ı Hazreti Ahmet Talip İrşadi ve Divan-ı Hazre-

ti Hüseyin Hüsnü, İzmir, 1996. Ahmed Tâlib-i İrşâdi’nin Dîvânı daha sonra bir 
yüksek lisans tezine konu olmuştur. Bkz. Neslihan Dönmez Alpdoğan, Ahmed 
Tâlib İrşâdi’nin Divânı’nın İncelenmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon, 2001.



516     Sahn-ı Semân’dan Darülfünûn’a

(Amca Efendi nam) biraderlerinin el yazmasıdır. Her ne kadar matbuu 
aranmışsa da bulunamamıştır. 7 (yedi) sene H.Hüsnü Hz.’ne huzur der-
vişliği hizmetinde bulunan Şeyh Mehmet Tevfik Şenal efendi getirmiştir. 
Burada yazılanlar onun anlattıklarındandır”38 açıklamasında bulunur. 
Eserde Ahmet Talib İrşadi için Nâzenin-i Uşşakî ifadesi kullanılırken 
İrşâdînin halifesi Hüseyin Hüsnü Aziz için İrşâdiyyü’l- Uşşâki ifadesi 
geçer. 1854’ten 1860 yılına kadar ki uzlet hayatı için de dama oyunu oy-
narken şeyhi Hüseyin Hakkı Efendi’ye yakalandığı ve şeyhinin kendisine 
“kalk seyyahsın yedi sene” dediği daha sonra kendisini affetse de o gece 
gördüğü rüya üzerine İrşâdî’nin mezkur süre kadar uzlete çekildiğine 
değinilmektedir. Ek olarak İrşâdî’nin şeyhinden izinsiz ve seyr u sülûku-
nu tamamlamadan evlendiği için şeyhinin kendisini azarlaması ve uyar-
masıyla Bayındır’a dönüp malını mülkünü satıp üçe taksim ettiği, birini 
hatununa birini çocuğuna birini de kendine ayırıp ailesini terk ederek 
şeyhine avdet ettiği rivayet edilmektedir.39 

Ahmed Tâlib-i İrşâdî ile başlayan İrşâdîlik, onun “halîfesi Hüseyin Hüs-
nü Efendi ve bunun da halîfesi Hacı Hâfız Mehmed Tevf îk Efendi tarafın-
dan Kilitbahir’de, Şeyh Şucâî Baba ve Mustafa Kanber Baba tarafından da 
Çanakkale’de temsil edilmiştir”.40

Ömer Hulûsî ile başlayan Nâzenîn-i Uşşâkiliğin Ahmed Talib İrşâdi’den 
sonra İrşâdîlik olarak devam ediyor olması hususunda Hüseyin Vassaf’ın 
Bektâşilik merkezli bazı eleştirileri vardır. İrşâdiyye-i Uşşâkıyye bahsin-
de şu cümleleri kurmaktadır:

Tarîk-i Uşşâkî’de Dede ta’bîri müsta’mel iken İrşâdî kolundan gelenler gö-
rülüyor ki bu ta’bîri Baba şekline sokmuşlar. Baba ta’bîri, tarîk-i Bektâşî’de 
müsta’mel ve müteâmil olduğundan Bektâşîlik’le zerre kadar alâka ve 
münasebeti olmayan ve tamamen ve esâsen meslek-i Muhammedî’ye te-
beiyyetten ibâret bulunan tarîk-i feyz-i refîk-ı Uşşâkî’de bu gibi ihtirâat-ı 
lafziyye mevkî’-i kabûl bulamaz.

Esâsen içlerinde bir kaçı meselâ Üftade Hüseyin Hüsnî ve Tevfîk Efen-
diler müstesnâ olmak üzere umûmunda Bektâşilik neş’eşi galebe etmiş, 
âdâb-ı şeriattan usûl ve furû’-ı tarîkattan tecerrüd edilerek erbâb-ı hakî-
katın nazar-ı istikrâhına uğramışlardır.... Câhidîler ve Muslihîler’de zuhû-
ra gelen bid’atler rezâletler nasıl ki o şu’belerin inkırâzına sebeb olmuş 
ise Hz.İrşâdî’den sonra yine o şubelerin mesleğini uyandırmaya çalışan 
ve hakîkatta Bektâşî olup, Uşşâkîlik kisvesi altında irtikâb-ı rezâil eden 
kimselerin de akıbeti meslekleri hüsrandan ibârettir.41

38 Çatalyürek, s.XIV.
39 Çatalyürek, s.XVI.
40 Şimşek, s.265.
41 Vassaf, s.496.
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Anlaşılıyor ki Hüseyin Vassaf’ın hakîkatta Bektâşî olup, Uşşâkîlik kis-
vesi altında bulunduğunu iddia ettikleri ile Sadeddin Nuzhet Ergun’un 
uşşâkî kisvesi altında Bektâşî olarak zikrettiği Ömer Hulûsî, Hüseyin 
Hakkı ve Ahmed Talib İrşâdi aynı kimseler değildir. Vassaf’ın Ahmed Ta-
lib İrşâdî kolundan gelenler diyerek 19. yüzyılın sonlarını işaret etmesini 
Sadeddin Nuzhet Ergun öne almış ve İrşâdî’nin şeyhlerini Bektâşî olarak 
zikretmiş olmalıdır. Sadeddin Nuzhet Ergun aktardığı bilgiler de sonraki 
çalışmalarda örneğin Bedri Noyan Dedebaba’nın, Bütün Yönleriyle Bek-
tâşilik ve Alevilik isimli çalışmasının dördüncü cildinde Ömer Hulûsî’yi 
Bektâşi şairleri arasında zikrederek desteklenmiştir. Bedri Noyan, Bek-
tâşî ve Alevî şairlerini tanıttığı eserinde Bektâşî cönkünde yer alan Ömer 
Hulûsî Efendi’ye ait bir manzumeye yer vererek onun da Bektâşî oldu-
ğunu varsaymıştır.42 Ömer Hulûsî’nin bir manzumesinin Bektâşî cön-
künde yer alması onun Bektâşî olduğuna değil o muhitte de okunuyor 
olduğuna delil sayılabilir. Söz konusu eserde Bektâşî olmadığı açık olan 
isimlerin de yer alıyor olması Ömer Hulûsî’nin Bektâşî olduğu iddiasına 
ayrıca gölge düşürmektedir.

Saçı sakalı uzatma ile uşşakî yoluna farklı bir neşve katma arayışının 
en belirgin noktası olan İrşâdîliğin temelleri Ömer Hulûsî ile atılmıştır 
ancak bunun görünen yüzü Ahmed Tâlib-i İrşâdî’dir. İrşâdilikte Bektâşî 
neşveler bulunuyor olması da Ömer Hulûsî Efendi’den sonraki silsilele-
rin Nâzenîn-i Uşşâkî adıyla anılıyor olmasıyla sonuçlanmıştır. Bektâşilik 
için 19. yüzyılın sonlarına doğru daha sık kullanılan Tarîk-i Nâzenîn kav-
ramında geçen nâzenîn kelimesinden mülhem, Uşşâkiyye’nin Bektâşî 
neşveler barındırıyor olması Nâzenîn-i Uşşâkî kavramını ortaya çıkardı-
ğını söyleyebiliriz. Bununla birlikte Tarîk-i Nâzenîn ifadesiyle zamanla 
uşşâkîlerin ifâde edilmesi yanlış sonuçlar doğurmuş ve doğruracaktır.

Ömer Hulûsî Efendi’nin vefatından sonra ondan el almış olan yedi halife-
si ile uşşakîlik daha geniş sahalara yayılmıştır. Vassaf’ın aktardığı silsile-
lere ek olarak Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi’nin Silsilenâme-i Sûfiyye 
isimli eserinde Ömer Hulûsî Efendi’nin Ali Nailî Manisavî (ö.1298/1881), 
Hacı Bekir Surûrî Akhisarî (ö.1310/1892-3) ve Şerîf Kudretî (ö.?) ismin-
de üç halîfesi daha vardır.43 Hakkı Eren’in yayına hazırladığı Arif Eren 
Divanı’nda Demirci Derviş Ahmet Yunus ve Kaygusuz Baba isminde iki 
şahsın daha Ömer Hulûsî’nin halifesi olduğuna değinilmektedir.44 Ömer 

42 Bkz. Bedri Noyan Dedebaba, Bütün Yönleriyle Bektâşilik ve Alevilik, c.IV, Ardıç 
Yayınları, Ankara, 2001, s.178-179.

43 Bkz. Usta, Silsilenâme-i Sûfiyye, s.167 [Belge 24-3].
44 Bkz. Hakkı Eren, Arif Eren Hazretleri Divan-ı Kebir, s.379. Bu eserdeki önsöz 
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Hulûsî’nin ilk halîfesi ve ilk huzur dervişi olan Denizli’de medfûn Şükrü 
Efe’yi45 de göz önüne aldığımızda halifelerinden Hüseyin Hakkı Kasa-
bavî yoluyla sekiz; Hacı Bekir Surûrî Akhisarî yoluyla bir silsilenin varlı-
ğını devam ettirdiğini görmekteyiz. İşte bu noktada Bektâşî neş’eler ba-
rındıran İrşâdiyye’nin ortaya çıkışı gibi Nakşîliğe kayan uşşâkîlikten de 
söz etmek gerekir. Hacı Sadık Yıldırım Efendi’nin silsilesi46 bu bakımdan 
dikkate değerdir. Hacı Sadık Yıldırım ve oğlu Ahmet Yıldırım ile yaptığı-
mız telefon görüşmelerinde kendilerinin Uşşâkî-Nakşî bir neşve üzere 
olduklarını beyan etmişlerdir. 

Ömer Hulûsî’nin halifeleri olarak zikredilen Ali Nailî Manisavî, Şerîf 
Kudretî ve Şükrü Efe Baba yoluyla günümüze ulaşan silsilelerin var olup 
olmadığını henüz bilmiyoruz. Bu silsileler ya hiç devam edememişler ya 
da bir noktada kesintiye uğramışlardır. Ömer Hulûsî’nin üç önemli isme 
daha hilafet verip vermediğine dair bir bilgi elimizde yoktur. Bu isimlerin 
ilki ismini verdiği Ahmed Tâlib-i İrşâdî, damadı Fahreddin Himmetî ve 
sohbetinde bulunduğu Muhammed Emîn-i Tevfik Efendi’dir. 

Vassaf’ın İrşâdiyye hakkında yaptığı eleştirilere benzer olarak Bilal Re-
şid Çilli “Ömer Hulûsî Hz.leri, Uşşâkî Tarîkatı’nın sayılı simâlarındandır. 
Hatta kendilerinin, Süleyman Rüşdî’den sonra, altıncı Uşşâkî Pîr’i oldu-
ğu öne sürülmektedir. Birçok halîfe yetiştirmiştir” demekte; ardından 
da “vefâtından sonra mührünü ele geçiren şeyh heveslileri mührü basıp 
basıp hilâfetnâme üretmişler, tarîkatın yozlaşmasına sebep olmuşlardır” 
ifadelerini kullanmaktadır.47 Ancak mührünü kimin ya da kimlerin kul-
landığına dair bir bilgi vermemektedir. Günümüze kadar varlığını sürdü-
ren uşşâkî silsileleri göz önüne alındığında hangi silsilenin bu kapsama 
girdiği açık olmamakla birlikte söz konusu kişilerin silsilelerin zamanla 
kesintiye uğramış olmaları muhtemeldir.

Ömer Hulûsî Dîvân’ının tespitlerimize göre on nüshası vardır. Bu nüsha-
ların en önemlilerinin müstensihleri kendisi de uşşâkî olan Hüseyin Vas-
sâf’ın silsilesinde yer alan isimlerdir. Bu silsiledeki Muhammed Emîn-i 
Tevfîkî (ö. 1331/1913), Muhammed Fahreddin Himmetî (ö. 1333/1915) ve 

Arif Eren’in oğlu Hakkı Eren imzalıdır. Eserde bundan başka bir yazar ismi geç-
memektedir. Eserin önsözünde 1969 tarihi geçmektedir. Derleme bir çalışma-
dır. Eserde baskı yılı ve yayınevi kaydı bulunmamaktadır. 

45 Bkz. Güz, Gayb-ı Hayat, s.173.
46 Bu silsile şu şekildedir: Ömer Hulûsî Güzelhisar-ı Aydınî, Hacı Bekir Akhisarî 

(v. 1310/1892-3), Hafız Hacı İhsan Kırkağacî, Sadık Baba Akhisarî (v. 1938), Ha-
fız Hacı Halil Gördesî (v. 1966), Hacı Nurî Gördesî (v. 1989), Hacı Sadık Yıldırım 
Efendi (d. 1942). Bkz. Baş, s.62.

47 Çilli, Uşşakilik, s.165.
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Mustafa Hilmi-i Sâfî Efendi (ö. 1344/1926) Dîvân’ın en önemli müsten-
sihleri arasındadır. Bu noktadan bakıldığında Ömer Hulûsî’nin ana çiz-
gisinin ne Uşşâkî-Nakşî çizgide ne de tesis ettiği Nâzenîn-i Uşşâkilik’te 
olduğunu söylememiz gerekir. Ömer Hulûsî Efendi 19. yüzyılda uşşâki-
liğin geniş bir sahaya ve farklı yollara açılmasında ancak merkezî bir ko-
numda bulunmaktadır. 

D. ÖMER HULÛSÎ DÎVÂN’INDA NÂZENÎN-İ UŞŞÂKİLİK

I. Uşşâkîliği Öne Çıkarma

Ömer Hulûsî’nin manzumelerini incelediğimizde Bektâşî olduğuna dair 
bir karine bulunmamakla birlikte Uşşâkî olduğuna dair pek çok beyit 
göze çarpmaktadır. Öyle ki Dîvân’ndaki 139 nolu musammat gazel “bize 
uşşâkî derler” redifini taşımaktadır. Dîvân’ından seçtiğimiz şu manzu-
me ve beyitler Ömer Hulûsî’nin Uşşâkî olduğunu açık bir şekilde ortaya 
koymaktadır.

Yüründi dergehe sultân bize uşşâkîler dirler
Bu ışk içre olup cânân bize uşşâkîler dirler

Bizim ismimiz üstünde bizi siz sanmayın zinde
Emânet kandedir kande bize uşşâkîler dirler

Belî dirler bize deli bütün sırr bizdedir belî
Anun-çün olmışuz velî bize uşşâkîler dirler

Gülüz gonca kokun çilce ledünnî  ilmini dilce
Dili tûtî degil dilce bize uşşâkîler dirler

Hakîkat bâğı bülbülü işitdin goncadır güli
Cemâlinden alın alı bize uşşâkîler dirler

Varup erkânların gördün niçün sûfîlere sordun
Bu ilde kendini gördün bize uşşâkîler dirler

Niçün hayrânı kaldırdın zâif îmânı çeldirdin
Yerin yurdun ne sildirdin bize uşşâkîler dirler

Bugün Hakka iriş yarınki günde sende var yârân
Hulûsî pek sever yârin bize uşşâkîler dirler 
 139/ 1-8 48

48 Kullanacağımız ilk rakamlar Ömer Hulûsî Dîvânı’ndaki manzumenin başlık 
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Mutlakâ ışk âleminde ışkıyuz
Kayyûmuz şem-i çerâğın şavkıyuz
Halvetî kolunda hem uşşâkiyüz
Müminin kalbindeki öz mâliyüz
 176/5

Nakş idüp kudret kemâlin halvetîyim halvetî
Pîr Hüsâme’d-dîn u pîri bâyı bildim ışk men
 377/5

Âl-i Muhammed yolının hazret-i uşşâkî kolı
Bunda tarîkat ilinin devlet-i uşşâkî kolı
 581/1

Vakt-ı saâdetdeki erkânlarının erkânıdır
Şâh-ı velâyet Alînin halvet-i uşşâkî kolı
 581/2

Evvelim Âdem atâdan almışam men ibreti
Mezhebim Hakk mezhebidir çün tarîkim halvetî
 647/1 

II. Diğer Tarikatler

Bilal Reşid Çilli, Nazilli Tekkesi’nde 19 Kânunîevvel 1306 / 31 Aralık 1890 
tarihli ve Tevfikî imzalı bir yazmada “Uşşâkî canlarından her kim, başka 
tarikatların meclisinde olsalar; o tarikatın usûl ve erkânına uymak, usûl-
dendir. Hocagân usûlü dahi, tarikimizde cem’idir. Hocagân Nakşiben-
diyye’den de târikimiz feyz almıştır. Nakşîlerin bir çok hatemleri vardır, 
sâliklere lazımdır”49 yazdığını söyler. Anlaşılıyor ki Ömer Hulûsî ile baş-
layan süreçte Uşşâkîler diğer tarikatların usûl ve erkânını bilmekte, bu 
tarikatların tekkelerine gitmekte ve farklı tarikatlara saygı göstermekte-
dirler. Nitekim, Ömer Hulûsî zamanında Nazilli ve civarında faal olan ve 
onun şeyhine şikayet edilmesine sebep olan tarikatların Dîvân’da izini 
sürdüğümüzde Rufâîlik, Melâmîlik, Mevlevîlik, Hurûfîlik, Kadîrilik ve ge-
nel olarak hepsine dair Ömer Hulûsî’nin şu beyitleri öne çıkmaktadır:

Bir turûk ki var usûli kimi ney kimi kudûm
Men rufâîlerde gördüm tîğ yedinde virdi şîş
 186/5

numarasını ikinci rakamlar ise beyit numarasını ifade etmektedir. Manzume-
ler için Bkz. Mehmet Şamil Baş, Aydınlı Bir Uşşâkî Şeyhi Ömer Hulûsi ve Dîvân’ı, 
Okur Akademi Yay., İstanbul 2014.
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Harâbât ehlini setr it melâmiyyûn ile düş kalk
Kelâmından ola ibret hükûmet feyzini ihtâc
 80/2

Hoş semâ-ı çarh urup devrân-ı Mevlânâyı gör
Darb-ı zikrin ortasın pervân-ı Mevlânâyı gör
 104/1

Hakk katında sev sevil sen giy melâmet hırkasın
Sevdigin aklın alup kim kendini hayrân ider
 108/3

Çün melâmî terk içinde terk-ile kıldı sücûd
Âşikâre âlem içre sîret-ile bildiler
 112/2

Feyz-i mevlâ ism-i hatdan istivâ çekmiş ricâl
Gül gülistân bâğ u bostân dilde gülşân olmuşum
 323/4

İlim meclislerin bir bir tolan tâ gez yorulunca
İrişmez mi sana bir er gör ol pîrâneden anla
 546/2

Tarîkat bir çoğı elvân bilinmez taşradan aslâ
Hakîkâtde nişân olmaz delü dîvâneden anla
 546/3

Semâ itdikde âşıklar bakup sen taşradan gülme
Gel andan halka-i zikre girüp devrâneden anla
 546/4

Çün iki kaşın arasın hatt çekildi istivâ
Okunan fermân-ı Kur’ân azamısın Mustafâ
 558/5

Halvetîler zikr ider Kâdir olur fikr ider
Cümle turûk şükr ider gel yüri var anları
 584/7

III. Nâzenîn 

Ömer Hulûsî Dîvânı’nda nâzenin kelimesi üçü “nâzenîn ömür” tamla-
masında olmak üzere altı yerde (15/5, 194/1, 235/5, 498/10, 573/1, 627/8) 
geçmektedir. Bunlardan ikisi Bektâşilik anlamındaki “tarik-i nâzenîn” 
ifadesidir. 194 ve 627 nolu manzumelerde Hacı Bektâş-i Velî’nin yolu 
târik-i nâzenîn olarak anılmıştır. 627 nolu manzume genel olarak oniki 
imamın methiyle alakalı bir manzumedir:
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Nâzenîn ömrüm içinde al virem hep varlığım
Sundı câmı vahdetinden sâkiyânım merhabâ
 15/5

Neden âşıkların aşkın güzel Hünkâr’a bağlanmış
Tarîk-i nâzenîn içre ezel ikrâra bağlanmış
 194/1

Nâzenîn ömrün geçürdün öyle süs virmek ile
Yoksa sabrın yapma bir saç egret olsun bul da tak
 235/5

Görme kusûr dilber-i nâziklerin
Nâzenîn ol devlet-i sultân ola
 498/10

Nâzenîn ömrün geçürüp vaktini itmendi zay
Bâyezîd tayy-ı zamân tayy-ı mekân ol didi tayy
 573/1 

Fazîlet şah-ı İbrâhîm tarîk-i nâzenîn içre
Velî Bekdâşı sultânı budur pîr-i nihâ geldi  
 627/8

IV. Saçı Sakalı Uzatma

Nâzenîn-i Uşşâkîlik’te saçı sakalı uzatmanın Bektâşîlerle örtüşen bir hu-
sus olduğunu söylemiştik. Bu hususda Ömer Hulûsî Dîvânı’ndaki bazı 
beyitlerde saçsızlık ve sakalsızlık yerilen bir durum olarak öne çıkmakta 
ve eleştirilmetedir:

Sen bu ışkın yolların berri hevâ sandın teres
Var ayak yalın açık baş gezme bârî giy bi-fes
 180/1

İki âdem birinin yüzi tabak başı kabak
Görmedin mi birinin başı kabak yüzi tabak
 236/1

İhtiyâr oldun döküldi kalmadı saçın senin
Var tımâr itmekde ol şimden gerü tutmaz tarâk
 235/4

Nâzenîn ömrün geçürdün öyle süs virmek ile
Yoksa sabrın yapma bir saç egret olsun bul da tak
 235/5
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V. Kadın-Erkeğin Birlikte İbadet Edişi

Bektâşîlerde “Tanrı, herkesin tanrısıdır, ibadet herkes içindir, bu nedenle 
kadın ve erkek beraber ibadet eder”.50 Hakkı Saygı, Tarîk-i Nâzenîn kavra-
mını açıklarken “Bektaşiler…Kadın-erkek bir arada ibadet yapar ve kesin-
likle kalplerine herhangi bir şek-şüphe düşürmezler. Bu sebepten bu kim-
selerin güttüğü yola, “ince ve nazik yol” anlamına gelen “Tarik-i Nâzenin” 
denilmektedir. Bu yol kıldan ince kılıçtan keskindir.”51 ifâdelerini kullanır. 
Ömer Hulûsî Dîvânı’da bazı beyitlerin kadın ve erkeğin birlikte ibadet 
etmesinden mülhem olduğu düşünülebilir. Bu konuya dair “kıldan ince 
kılıçtan keskin”ifâdesinin de geçtiği beyitler şunlardır:

Yetmiş yaşında oğlum kızım var velîlerden
Kendim otuz beş kırk yılda mihmâna irişdim
 357/2

Kim dimez gelsün deyü kız odlu bir sâlik ise
Tekye-i şâh oldur ol son sonı bîâr olmasa
 463/2

Bu yollar inceden ince kılıncdan dâhi keskince
Melâmetden giyindiyse Hulûsî hep hebâdan geç
 76/6

VI. Baba Dede Ana ve Rehber İfâdeleri

Hüseyin Vassâf’ın eleştirisine konu olan Uşşâkîlerin baba tabirini kul-
lanmaları husunda Ömer Hulûsî, Dîvânı’nı incelediğimizde Ömer 
Hulûsî’nin mahlas beyitlerinde genellikle “Şeyh Hulûsî” ifâdesi kullan-
dığını görürüz. Kendisi için mahlas olarak “Baba” tabirini kullanmamış-
tır. Bir yerde “Dede” tabirini kullanmıştır ki Vassaf’a göre Uşşâkîlerin bu 
tabiri kullanmaları usûldendir. İlgili manzumede ney, tanbur, keman  
ifadelerinin de geçtiği düşünüldüğünde buradaki dede ifadesi Mevlevî-
liğe yaklaşır:

Duydum o dost narasını düm tek tek deyü gider
Tanbûrı  âheng iderek ney mi o yek pâremiye
 503/3

Sînû kemân tanbûrı dir sînelerim yâreledi
Nâle-i feryâdının merhem ola yâremiye
 503/4

Çekdigi hep dil beresi derd-i Hulûsî Dedenin
Kendimi üstâda virem bulma mı hoş çâremiye
 503/6
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Ancak Dîvân nüshalarının birinin zahriyesinde sonradan “Baba 
Hulûsî’nin nutk-ı şerifi” ifâdesinin yazılmış olduğunu söylememiz gere-
kir. Bunun yanında Ömer Hulûsî, kendisi için olmasa da “baba” tabirini 
Dîvân’da gerçek ve tasavvufî anlamıyla başkaları için kullanmıştır. Hatta 
5 nolu manzumenin redifi ‘baba’dır:

Keŝret içre vahdeti kim buldı den sultân baba
Âşıka ister nişân davâsına burhân baba
 5/1

Kimi manzumelerde “baba” olarak nitelendirdiği şahıslar başka manzu-
melerde “dede” olarak sıfatlanmıştır. Yunus Emre bu şahıslara örnektir: 

Min ledünnî ilminin âgâhını zannım Hulûs 
Ya Fuzûlî ya Dedem Yûnus u Muhyi’d-dîn Baba
 4/6

Nesîmî ber Fuzûlî hoş Dedem Yûnus Niyâzimdır
İşitdim anların nutkın didim ehl-i dîvânız biz
 161/4

Men aref dersinden aldı Mısrî hem Yûnus Baba
Min ledünnî gösteren mîzânı bulmaz mı aceb
 52/6

Ömer Hulûsî kendi şeyhlerinin isimlerini zikrettiği bir beyitte de “ba-
bam” ifâdesini kullanır. Lakin nüsha farklılıklarını göz önüne aldığımız-
da 4 nüshada “babam” ifadesi yerine “anam” yazıldığını görmekteyiz. Bu 
husus uşşâkîlikteki «rehber” kavramıyla ilişkilidir:

Tevfîkîdir vasf-ı cânân Zühdîden geldim babam
Şeyh Hulûsî dost cemâlin gel nikâb oldunsa şeyh
 86/5

İrşâd müessesesinin başındaki isme Bektâşîlerde mürşid denilir. On iki 
posttan birincisi Hacı Bektâş-ı Velî’nin postudur. İkincisi mürşid postu-
dur ve Hz.Muhammed’i temsil eder. Üçüncü makam ise rehberdir. Reh-
ber de Hz. Ali’yi temsil eder. Tâlib’i tarikata hazırlamak görevi de rehbere 
aittir.52 Benzer bir işleyiş Uşşâkîlerde de yer alır. Nitekim Uşşâkî usûl ve 
erkânını aktaran Bilal Reşid Çilli, tarikattan nasib alanlara “can” adının 
verildiğini; bir şeyhten nasiplenenin şeyhini “baba”, rehberini “ana” ka-
bûl ettiğini; müridi manevî sütle besleyecek olan kimsenin rehber ol-
duğunu; şeyhin Hz. Muhammed’i, rehberin ise Hz. Ali’yi temsil ettiğini 
dile getirmektedir.53 

52 Ocak, “Bektaşîlik”, s.376.
53 Çilli, s.223.
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Bektâşilik’te kullanılan “rehber” kavramı ile Uşşâkîlerde kullanılan “reh-
ber” kavramı benzeşmekle birlikte tam olarak örtüşmez. Mutasavvıf şa-
irlerin dîvânlarında rehber kavramı hem gerçek hem de tasavvufî anlam-
da zaten kullanılmaktadır. Rehber, müridi şeyhe hazırlayan kişidir. Pek 
çok tarikte bu bağlamda farklı kavramlar kullanılır. Mesela nakşîlerde 
“rehber” yerine “vekil” kavramı kullanılmaktadır. Bununla birlikte reh-
ber kavramının Uşşâkî tarikatına Ömer Hulûsî ve sonrasında 19. yüzyılın 
tasavvufî ortamına bağlı olarak girmiş olması muhtemeldir. Bu durum, 
19.yüzyılda Uşşâkîlerle Bektâşîler arasındaki ilişkiye dair hususi çalışma-
lara konu olup çözüme kavuşturulması gereken ayrı bir konudur. Rehber 
kavramıyla ilgili olarak Dîvân’da geçen beyitler şu şekildedir:

Turmaz isen mürşid sözin kimler diye pîrin izin
Çıksan yola rehbersizin yol gösterir şeytân sana
 19/3

Şeyh Hulûsî sen seni sen rehberi şeyhin ayırma
Mutmainne râzisinde sende ol mehrinden imdâd
 96/6

Mürşid yüzin görmişsin rehber sözün turmuşsun
Andan özün sormışsın burhâneden oldun şâzz
 100/4

Ey kişi sultânlığından geç de gel kul ola gör
Rehberî teslîm olup da bic de gel kul ola gör
 105/1

Şeyh Hulûsî bu fenâda bul didi rehber seni
Nefsini mât eylemiş her ân olan irşâd ider
 109/6

Er olan unsur teninden hem soyunur hem giyer
Rehberi şeyhin bilince şöhret-ile bildiler
 112/6

Aç da gör cân gözün izle rehber izin
Mürşidin tut sözin ulu dergâhıdır
 129/5

Zikr-i tevhîd ışkına düş tâ bulınca rehberin
Kâmilin bul eyle ihlâs mümin ol îmânımız
 169/4

Silsin özün pâslığını sâfî itsün rehberin
Mahv idüp elvân-ı rengin reng-i bî-elvân-ı ışk
 238/6
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Rehber ile şeyhi görem tutdi Hulûsîyle mayam
Nutkına bin câna kıyam gizlice sırr tuydıralım
 348/5

VII. Şahıslar ve Konular
Ömer Hulûsî Dîvânı’nda işlenen konulara ve adı geçen şahsiyetlere bak-
tığımızda geleneğin dışına çok fazla çıkmadığını görürüz. Örneğin Hz. 
Peygamber’in ve diğer peygamberlerin adları sıklıkla kullanılmıştır. Bu-
nunla birlikte özellikle Kerbelâ hadisesine 12, 373, 552, 561, 562 ve 641 
nolu manzûmelerde müstakil olarak yer verilerek Yezid’in lanetlendiği-
ni; Ehl-i beytin, özellikle Hz. Ali’nin 558, 559, 560 nolu manzumelerde 
övüldüğünü görmekteyiz. 372, 497 ve 626 nolu manzûmeler ise on iki 
imâmın methi ile alakalıdır. Bunların yanında dört hâlife de beyitlerde 
ismen geçmektedir:

Hudânın şânı ekberdir kılıpdur kendi zâtından
Deyem Sıddîk Ömer Osmân Alî râhında kıl kassâs
 201/2 

Dîvân’ında dikkati çeken önemli isimlerden biri Lokman aleyhisselam-
dır. 61 yerde adı geçen kimi yerlerde ise tabîb olarak kullanılan Lokman 
ifadesi esasında Ömer Hulûsî’nin mesleğinin attarlık olması dolayısı ile 
normal karşılanacak bir durumdur. 

Kendi silsilesi içindeki M. Zühdü, Ali Galib Vasfî ve M.Tevfîkî’den 345 
nolu manzumede özel olarak bahseden ayrıca 7 yerde de şeyhini zikre-
den Ömer Hulûsî’nin beyitlerinde sıklık sırasına göre şu isimlerin de geç-
tiğini görmekteyiz: Hallâc-ı Mansûr 21 kez, Niyazî-i Mısrî 13 kez, İbrahim 
Edhem 12 kez, Yunus Emre 11 kez, Muhyiddîn İbn Arabî 11 kez, Nesîmî 6 
kez, Fuzûlî 5 kez, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî 4 kez, Bâyezîd-i Bistâmî 2 
kez ve Ümmî Sinan 1 kez.

On iki imamın methiyle alakalı müstakil manzumenin haricinde Bek-
tâşi isimlerle örtüşen bir beyitin Dîvân’da olmadığını görmekteyiz. Bir 
müellifin sıklıkla kullandığı isimler onun aynı zamanda tasavvufî görü-
şünü de yansıtır. Bu isimler aynı zamanda Ömer Hulûsî’nin tasavvufî 
kaynaklarının da merkezini oluşturduğu kanaatindeyiz.

E. AHMED TALİB-İ İRŞÂDÎ DÎVÂN’INDA NÂZENÎN-İ UŞŞÂKÎLİK

Ahmed Tâlib İrşadî divanını incelediğimizde Ömer Hulûsî divanına na-
zaran bektâşî unsurlara rastlamayız. Sıklıkla Hüsameddin Uşşâkî’nin adı 
geçer. Ehl-i beytle, on iki imamla alakalı manzume olmadığı gibi Bektaşî 
şahsiyetlerin de adı geçmez. Kendi yolunu Ehl-i sünnet ve’l-cemaat üzre 
olduğunu belirtir.
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Hükm idüp öz nefsini ıslâh idüp tevhîd ile
Ehl-i sünnet ve’l-cemâat üzre ol irfân olup
 (s.8)54

Mürşîdi Turgutlu’daki Hüseyin Hakkı Kasabavî’dir. Hem onu medh eden 
hem de Ömer Hulûsî’yi medh eden manzumelere ve beyitlere sıklıkla 
yer verir. Ömer Hulûsî’nin yolunu nâzenîn-i uşşâkilik olarak da zikret-
mektedir. Rehber kavramı da beyitlerde bir yerde geçmektedir. Baba ifa-
desi uşşâkiler için kullanılmamakla birlikte Muhammed Zühdî efendiye 
yazdığı iki naat Zühdî dedem rediflidir.

Gurbet elde eğlenüp kaldın nedir hasretle uş
Mürşidin bekler seni Turgutlu’da car mihmân et
 (s.11)

Çün Azîmü’ş-şânı bildin hamdülillâh Tâlibâ
Pir Hulûsî nâzenîn Uşşâki’ye dil-bendedir
 (s.21)

İrşâdî’yi irşâd iden vîrânesin âbâd iden
Hakkı Hulûsî asl u zât-ı mürşidimiz mîmârımız
 (s.27)

Dü-cihânın pâdişâhı pîr sultânım Hulûsî
Tâlib-i İrşâdi’ye halvet göründü hayrola
  (s.79)

Câm-ı aşkı nûş idüp sükker lebinden kanmışız
Pir-i Hüsâmeddin-i Uşşâkî yolunda sâkîyüz
 (s.29)

Tâlib olan Hak yolların gelsin bize İrşâdiyâ
Rehber olup göstermeğe tâliblerin matlûbuyuz
  (s.31)

Takıl zülf-i kemendine hemîşe dâr-ı Mansûr ol
Hüsâmeddîn-i Uşşâkî’de ihsân olmak istersen 
 (s.42)

Cân içinde kim cânânım hazret-i Zühdî dedem
Arzusudur gönlümün hem vuslatı Zühdî dedem 
  (s.58 ve s.57)

İlginç olan bir husus Divan’da yer verilen Remzi Baba’nın Talib İrşadiye 
yazdığı bir manzume ve kendisinin buna cevaben yazdığı manzumedir. 

54 Parantez içi kullandığımız bu rakamlar ilgili şiirin divanda geçtiği çalışmanın 
sayfasını işaret etmektedir. Bkz. Ali Talip Çatalyürek, Divan-ı Hazreti Ahmet 
Talip İrşadi ve Divan-ı Hazreti Hüseyin Hüsnü, İzmir, 1996.



528     Sahn-ı Semân’dan Darülfünûn’a

Remzi Baba’nın memleketi Bayındır’a sıla-yı rahim için gelmesi üzerine 
Talip İrşadiye yazdığı manzumede Ömer Hulûsî’den hilafet aldığı,  Hü-
sameddin Uşşâkînin tarikatinden olduğu, şiirinin Ömer Hulusi’ye ben-
zer olduğu, Kilitbahir’e geri döneceği bâbında bilgiler vardır.

Gelmiş ey dil nazm okur Bayındır’a bir âşıkân
Hak nazargâhı erenlerden muhîb bir dervîşân
Hem Hülûsî’den hilâfet aldığı bell ü beyân
Çün sıla-i rahm icün Bayındır’a olmuş revan
Bende-i âl-i abâ şeyh Tâlip Uşşâkıyân

Hak erenler bendegânı fakr u tâmmullâhdır ol
Murtazâ Şîr-i Hudâ sırr-ı fenâ-fillâhdır ol
Mürşidânın kâmilânı ârifullâhdır ol
Çün sıla-i rahm icün Bayındır’a olmuş revan
Bende-i âl-i abâ şeyh Tâlip Uşşâkıyân

Dil virüp râh-ı tarîkatda Hüsâmeddîn-bend
Rûy yerde el göğüsde olmuş ehl-i müstemend
Tab’-ı şiir ehl-i fünûn şeyh Hulûsî’ye menend
Çün sıla-i rahm icün Bayındır’a olmuş revan
Bende-i âl-i abâ şeyh Tâlip Uşşâkıyân

Azm idüp bahr-i kilid’den belde-i Bayındır’a
Gönlü geçmişdir ikilikden karar vermiş bire
Geldi hoş ammâ giderse hak selâmetler vere
Çün sıla-i rahm icün Bayındır’a olmuş revan
Bende-i âl-i abâ şeyh Tâlip Uşşâkıyân

Remzî kemter hâlini şeyh Tâlip’in pek sevdi hoş
Bir muhabbet dalgası bu eyledi cûş u hurûş
Bu medihnâme değer erbâbına yüzbin kuruş
Çün sıla-i rahm icün Bayındır’a olmuş revan
Bende-i âl-i abâ şeyh Tâlip Uşşâkıyân
 Remzi Baba(s.112-113)

Ahmed Talib İrşâdi’nin cevaben Remzi Baba’ya yazdığı manzumede ise 
Remzi Baba’nın ehl-i beytin şairi olduğu, Hacı Bektâş Veli’nin yolundan 
gittiği, Uşşâkî olmakla birlikte hakikatte nâzenin olduğu, uşşâkîlerin de 
onun eteğinden tuttuğuna dair ifadeler yer almaktadır.
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Şâirândan zû-fünûn bir ehl-i dil yazmış gazel
Medh oder bî-had bu ahkar nâmını hakkâ güzel
Âşık-ı sâdıklara Kur’an’da öğmüş lem-yezel
Âşıkân öğse sezâdır birbirine ey güzel
Ehl-i diller biribirin öğmek ezelden tâ ezel

Vasf iden bu âcizi bil yani kim Remzi Baba
Rû-be-rû itdi tesâdüf eyledi hem merhabâ
Asl u nesli zât-i paki tabi’i al-i abâ
Âşıkân öğse sezâdır birbirine ey güzel
Ehl-i diller biribirin öğmek ezelden tâ ezel

Belde-i Bayındır’ın bir hoş şüküfte sünbülü
Hânedân-ı ehl-i beytin şâiri hem bülbülü
Hacı Bektaş Velî’nin remzîdir gonca gülü
Âşıkân öğse sezâdır birbirine ey güzel
Ehl-i diller biribirin öğmek ezelden tâ ezel

Pîr-i Uşşâkî tarîkî fi’l-hakîkat nâzenîn
Heft iklim içre omur rahmeten li’l-âlemîn
Dâmen-i destin tutan uşşâk olur havfden emîn
Âşıkân öğse sezâdır birbirine ey güzel
Ehl-i diller biribirin öğmek ezelden tâ ezel

Gelmişdir Remzi-veş Bayındır’a bir şi’r-gû
Taliba eş’ârını gördükte itdi ser-fürû
Mahlası pâkin okuyup el göğüsde çekdi Hû
Âşıkân öğse sezâdır birbirine ey güzel
Ehl-i diller biribirin öğmek ezelden tâ ezel

 Ahmed Talib İrşâdî (s.114-115)
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F. HÜSEYİN HÜSNÜ AZİZ DÎVÂN’INDA NÂZENÎN-İ UŞŞÂKÎLİK

Ahmed Talib İrşâdi’nin halifesi Hüseyin Hüsnü Aziz Divanında da naze-
nin kavramı geçmektedir. Nâzenin olmak uşşâkî piri Hüsameddin Uşşâ-
kinin yolu olarak ifade edilmektedir. Ömer Hulusi Efendi de beyitlerde 
övülmekte ve onun yolundan gidildiği söylenmektedir. 

Nâzenîniz pîr-i Uşşâkî’de dildârım sahîh
Mübtelâ-yı derd-i aşkız zât-ı envârım sahîh 
  (s.121)

Târik-i pîr-i Hüsameddîn Uşşâkî mükerremdir
Mürebbî mürşid-i kâmil reşâdetle müsellemdir 
 (s.122)

Âşıkım billâh Hüsnî nâzenîn irşâda ben
Şem’-i vasla mübtelâdır Halvetî-Uşşâkiler 
  (s.124)

Nâzenîn aşkın gönülde isterim şâhım şeref
Kalmasun varlıkda zerre eyle gel hâk-i telef 
 (s.139)

Râh-ı uşşâkî’de bizzat merd ü haksın şüphesiz
Cezbe-i aşkın şecâatda Hulûsî belledim 
 (s.155)

Bir beyitte bektâşilik anlamında kullanılan Târik-i Nâzenin ifadesi Hüsa-
meddin-i Uşşâkînin yolu olarak karşımıza çıkmaktadır:

Hüsâmeddin-i Uşşâkî tarik-i nâzenînden
Bu gavs-ı rûh-ı kuds ülfet-i Hudâ’ya aşk ile göçdü 
 (s.174)

Hatta bir beyitte bu yol sâbık-ı uşşâkiler olarak ifade edilmektedir:

Sâye-i pîrim Hüsameddin’de Hüsnî kemterî
Tâlib-i hak sâbık-ı Uşşâkîler derler bize 
 (s.164)

17 yaşında İrşâdiye intisab eden Hüsnî bir başka beyitte buna dair bir 
de tarih düşürmüştür. Kendisinden sonraki ismi de Kanberî olarak 
anmaktadır:

On yedi yaşında düştü Zât-ı Hakk’ın bendine
Hikmetin tahsîl iden nâtık kuludur Kanberî 

Hâsılı tâlip isen Hüsnî likâ-yı Hazret’e
“Urvetü’l-vüskâ”ya pek tut beyt-i dilden dest açup
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Bu târihle dedi Hüsnî tarîkat intisâbı
İçirdi mürşidim sâfî ki meyden eyledi bâkî 
 (s.183)

Şimdi el-ân dergeh-i vâlâsının çâlâkıdır
Ol sebebden Hüsniyâ âşık kuludur Kanberî 
 (s.170)

En ilginç olanı ise bir manzumede kendisini hem uşşâkî olarak hem de 
Hz. Ali sevgisi dolayısı ile kızılbaş olarak tanımlamasıdır.

Çün Ali şâh-ı kızılbaş ben anın bendesiyim
Aşk ile can virüp râhının efkendesiyim

Ol târikdan el alup derviş-i Uşşâkî oldum
Râh-ı vaslına irenlere yoldaş oldum

Mustafâ kurbunu tutmuşlara sırdâş oldum
Murtazâyı seveli hâlis kızılbaş oldum 
 (s.189)

Hüseyin Hakkı Kasabavî’nin şiirle meşgul olup olmadığı belli değildir. 
Bu hususta elimizde yeteri kadar bilgi bulunmamaktadır. Hakkında 
Hüseyin Vassaf’ın tahminen 1860 senesinde Turgutlu’da doğduğu Ömer 
Hulusi’nin halifesi olduğu ve 1880 senesinde Turgutlu’da vefat ettiği bil-
gisi vardır.55

SONUÇ

Sonuç olarak şunu ifâde etmemiz gerekir ki S. Nüzhet Ergun’un Nâ-
zenîn-i Uşşâkîlik olarak isimlendirilen tarikati Bektâşîlik (Tarik-i Nâ-
zenîn) olarak görüyor olması, Ömer Hulûsî’nin tesis ettiği iddia edilen 
Nâzenîn-i Uşşâkîlik’in Bektâşîlikle benzer özellikler taşımasından kay-
naklanmaktadır. Pekâlâ Ömer Hulûsî’nin Uşşâkî tarîkine getirdiği bazı 
yenilikler, halîfesi Hüseyin Hakkı Kasabavî ve onun halîfelesi Ahmed 
Tâlib-i İrşâdî ve onun halifesi Hüseyin Hüsnü Aziz aracılığı ile öne çıkar-
tılmış ve kendilerini Nâzenîn-i Uşşâkî olarak isimlendirmiş olabilirler. 
Hatta Nâzenîn-i Uşşâkîyye müntesipleri İrşâdî’den sonra Bektâşî erkâ-
nına daha yakın durmuş olup Nâzenîn-i Uşşâkîyye kavramının Târik-i 
Nâzenîn ile karışmasına sebep olmuş da olabilirler.

Bektâşîlik’teki Ehl-i Beyt sevgisi, Evlâd-ı Resûl’un yasını tutma, Yezîd’i la-
netleme ve benzeri ritüellerin Uşşâkîlerde yer edinmesi Bektâşîliğin ya-

55 Vassaf, s.467.
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saklı yüzyılı ile başlamıştır. Ömer Hulûsî Efendi’nin meşihatı da burada 
kilit konumdadır. Onun beyitlerinde geçen Bektâşî neşvesine ait unsur-
ların yanısıra diğer tarikatlara ait unsurların da yer alması Uşşâkîyye’de 
yeni bir yol ihtas etme arayışının neticesidir. Dîvân’da yer alan bu doğrul-
tudaki bütün manzumeler ve mazmunlar bu hususa işâret etmektedir. 

Tarikatlarda zikrin şekli ve usûlü kadar giyim kuşam ve kılık kıyafet de 
önemlidir. Burada esas olan şey, Uşşâkîlikteki diğer tarikatlere ait un-
surların ne ederece erkân olup olmadığıdır. Uşşâkî erkânındaki esmâ 
zikri ve nefis tezkiyesi gibi tedrisatın Bektâşîlik’te uygulanmadığı açıktır. 
Öyleyse Târik-i Nâzenîn erleri ile diğer tarikat ehlini birbirinden ayıran 
argümanların daha kapsamlı tetkik edilmesi zarurîdir.56 

Kalb-i Hulûs ışk-ı zikr-i aynını
Pîr Hüsâme’ddînden durur erkânımız
 164/10

Kanaatimizce Bektâşîliğin yasaklı yüzyılında kendilerini Târik-i Nâzenîn 
olarak isimlendiren Bektâşîlik’ten Ömer Hulûsî ile Uşşâkîyye’ye karışan 
ritüeller daha sonra Târik-i Nâzenîn’in yanında Nâzenîn-i Uşşâkîyye’nin 
oluşması ile sonuçlanmıştır. Bu isimlendirmenin merkez noktası olarak 
gözüken Nazilli ilçesinin isim olarak Nâzenîn-i Uşşâkîyye’ye ne derece 
mülhem olduğu ise ayrıca araştırılması gerekir.

Aynı şekilde, gerek gençlik döneminde bir arayış içinde olması gerek-
se şeyhliği döneminde kapatılan Bektâşî tekkelerinin müntesipleri-
ni uşşâkî yoluna çekmek istemesi Ömer Hulûsî’nin Bektâşî olduğunu 
göstermez. Nitekim 19. asırda Bektâşî tekkelerinin kapatıldığı ve bu 
tekkelere Nakşibendî gibi başka tarîkat şeyhlerinin şeyh olarak tayin 
edildiği unutulmamalıdır.57 Ne var ki Ömer Hulûsî’nin ilk şeyhlik dö-
nemine rastlayan yıllarda kimi Bektâşî neşvelerini özümseyişi ile Tarîk-i 
Nâzenîn’e (Bektâşiyye) benzeyen ancak zikir usulü açısından Uşşâkiyye 
olan ve ilerde Nâzenîn-i Uşşâkıyye diye isimlendirilecek yolun temelle-
rini attığı söylenebilir. 

O halde Nâzenîn-i Uşşâkîlik ve Tarîk-i Nâzenîn birbirinden ayrı kavram-
lardır. Birinin diğerinin yerine kullanılması kanaatimizce yanlıştır. 

56 Mehmet Hakan Alşan Tarîk-i Nâzenin Erleri’nin Bektâşî olmadıklarını ileri 
sürmektedir. Bu konudaki delilleri için bkz. Alşan, Anadolu Erenleri: Melamet 
Hırkası, ss.381-396.

57 Bkz. Yılmaz Soyyer, 19.Yüzyılda Bektaşilik, Frida Yayınları, İstanbul, 2012, ss.77-
99; Mustafa Alkan, “Hacı Bektaş-ı Velî Tekkesine Nakşibendî Bir Şeyhin Tayini: 
Merkezî Bir Dayatma ve Sosyal Tepki”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştır-
ma Dergisi, Sayı: 57, ss.213-223.
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Kanaatimizce Ömer Hulûsî Efendi zikredildiğinin aksine ne önce ne de 
sonra Bektâşî sayılabilir. En azından Dîvân’da yer alan kavramlardan ha-
reketle Ömer Hulûsî Efendi’nin herhangi bir zaman dilimi içinde Bek-
tâşî şeyhi olduğunu söylememiz mümkün gözükmemektedir. Bununla 
birlikte Nâzenîn-i Uşşâkîlik’in Ömer Hulûsî ile başladığını söyleyebiliriz.
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ÖZET
Osmanlı’da 19. yüzyıl, siyasî karışıklıkların, edebî farklılıkların 
ve farklı tasavvufî düşüncelerin görüldüğü bir yüzyıldır. 1826’da 
Yeniçeri Ocağı kapatılırken yeniçerilerin Bektâşîlerle olan bağ-
lantısı nedeniyle Bektâşî tekkeleri de kapatılmıştır. Gerek Bektâşî 
tekkelerinin kapatılması, gerek bektaşî müntesiplerinin kendi 
varlıklarını farklı isimle devam ettirmeleri gerekse bu tekkeler-
de diğer tarikat müntesiplerinin şeyhlik yapmasının tasavvuf 
edebiyatımıza da yansımaları olmuştur. 19. yüzyıl Uşşâkî muta-
savvıf şairlerinden Ömer Hulûsî Efendi’nin genel olarak diğer 
tekkelerle, özelde ise Bektaşî tekkeleriyle olan yakınlığı Aydın 
ve Nazilli’deki Uşşâkîliği, Uşşâkî-Bektaşî bir çizgiye taşımış ve 
bu yol Nâzenîn-i Uşşâkilik olarak anılmıştır. Bununla birlikte ka-
patılan Bektaşî tekkeleri sebebiyle Bektaşîler de Târik-i Nâzenîn 
adını kullanmışlardır. Çalışmamız Nâzenin-i Uşşakîliğin teşek-
külünü, Târik-i Nâzeninle farkını, Nâzenîn-i Uşşakiliğin 19.yüzyıl 
mutasavvıf şairlerinden Ömer Hulûsî, Hüseyin Hüsnü Kasabavî, 
Ahmed Talib-i İrşâdî ve Hüseyin Hüsnü Aziz’deki etkisini kapsa-
makta; bu etkiyle birlikte uşşâkiliğin Nazilli’den İstanbul’a geri 
dönüşünde içermiş olduğu farklı neşvenin izini sürmektedir.

Anahtar Kelimeler: 19.Yüzyıl, Türk İslam Edebiyatı, Nâzenîn-i 
Uşşâkîlik, Mutasavvıf Şairler, Ömer Hulûsî.
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The Effect of Nazanin Al-Ushshaqiyya on 19th Century Sufi Poets 

ABSTRACT
19th century, if we look from the viewpoint of Ottoman Empire, 
was a century occured political confucions, literary distinctions, 
and different mystical thoughts. When guild of janissaries  was 
closed in 1826, Bektashi dervish lodges were also closed because 
of the relationship between janissaries and Bektashis. Both clo-
sing the Bektashis’ lodges and maintaining of bektashi dervishes 
their existence under the different names, and other situations 
have same reflections on our mystical literary. Intimacy of Omer 
Hulusi to other dervish lodges in general and to Bektashis lodges 
in private, moved the Ushshaqi in Aydin and Nazilli to a line of 
Ushshaqi-Bektashi. This way was called as Nazanin al-Ushshaqiy-
ya. Hovewer, because of the lodges which was closed, Bektashis 
called themselves Tarik al- Nazanin. In this study we will deal 
with the organization of Nazanin al-Ushshaqiyya, differences 
between this way and Tarik al-Nazanin, effect of Nazanin al-Us-
hshaqiyya Omer Hulusi, Huseyin Husnu Kasabavi, Ahmed Talib 
al-Irşadi and Huseyin Husnu Aziz. We will also follow the trace, 
which includes different spirit, of returning of Ushshaqiyya from 
Nazilli to Istanbul.

Keywords: 19th Centruy, Turkish Islamic Literature, Nazanin 
al-Ushshaqiyya, Sufi Poets, Omer Hulusi.




