
Takdim

Bir ilmin geçmişini bilmek, “Müspet ilimlerde bile belki daha yakın 
bir tarihe inmeye lüzum gösterdiği halde, mânevî (beşerî) ilimlerde 
tarihin derinliklerine kadar inmeye ihtiyaç gösterir.”1 İnsanoğlunun 
dile karşı ilgisinin kendi tarihi kadar eski olduğunu söyleyebiliriz; an-
cak dil üzerine ciddi, düzenli çalışmalar, Hindistan  ve Yunanistan ’da 
milâttan sonra I. yüzyılda başlamış, kesintisiz olarak, zenginleşen bir 
gelenekle günümüze kadar sürdürülmüştür.2

İslâm dünyasında da dil ilimleri, ortaya çıkan ilk ilmî disiplin-
ler arasında sayılır. Müslümanlığın iki temel kaynağı olan Kur’an ve 
hadislerin müslümanların hayatındaki temel rolü ve onların hayatla-
rını doğrudan bu metinlere göre tanzim etme gerekliliği, Arap olsun 
ya da olmasın bütün müslümanların Arapça’ya önem vermelerine 
yol açmış ve buna bağlı olarak dil ilimleri gelişmiştir. Yani Kur’an 
ve hadisten ibaret olan dinî nasları anlama ve anlatmaya yönelik 
gayretler, lengüistik araçlar a müracaatı zorunlu kılmıştır.3 Hatta 
müslümanlar bu sebeple, daha ilk zamanlardan itibaren Câhiliye  
devri şiir külliyatıyla, sınırlı miktardaki nesre ilgi duymuşlar, Kur’an 

1 Hüseyin Atay , Osmanlılar’da Yüksek Din Eğitimi, İstanbul: Dergâh Yay., 1983, 
s. 36.

2 Steven Roger Fischer, Dilin Tarihi, trc. Muhteşim Güvenç, İstanbul: Türkiye 
İş Bankası Kültür Yayınları, 2013, s. 137.

3 Cemâleddin b. Şeyh, “Doğu’nun Şiiri”, İslâm’da Kültür ve Bilgi, ed. Ekmeleddin 
İhsanoğlu, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 2008, V, 155.
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ve hadisi anlamanın ancak Arap dilini ve edebiyatını iyi bilmekten 
geçtiğini kavramışlardır.

Günlük ibadetler başta olmak üzere Kur’an’ın hayata yön veren 
bir metin olması, ana dili Arapça olmayan müslümanlar tarafından 
anlaşılma problemini gündeme getirmiş ve böylece Kur’an’ı doğru 
okuyup anlayabilmek amacıyla Arap dil ilimleri geliştirilmiş ve dinî 
ilimlerin anahtarı mesabesinde görülerek ilimler arasında bunlara 
öncelik verilmiştir. Nitekim ashabın Kur’an kelimelerinin anlamlarını 
araştırma ve dillerinden onlara dair örnekler bulma çabası, “ilmü’l-
luga ”nın (kelime bilimi) temellerini atarken, bu mukaddes metnin 
doğru okunabilmesi için tecvit  (ses bilimi) ve “i‘râbü’l-Kur’ân ” (gra-
mer) ilimleri teşekkül etmiştir. Edebî bir meydan okuma ile Arap 
dünyasına giren Kur’an’ın bu yönünün bilinme zorunluluğunun 
sonucu olarak şiir ve belâgat ilimleri oluşmuştur. Görüldüğü gibi 
Kur’an’ı doğru okuma ve anlama çabası, edebî ilimlerin gelişmesini 
ve daima canlı kalmasını sağlamıştır. Gerçi söz konusu Kur’ânî ilimler 
meydana gelmeden önce sistematik tarzda olmasa da dil ve edebiyata 
(şiir) bir ilginin olduğu tarihî bir hakikattir. Ancak İslâmî dönemde 
bu bilgi bir düzene konulmuş ve farklı bir mecraya dökülmüştür.

İslâm ilimlerinin gelişim seyrine bakıldığında tedvin dönemin-
den itibaren yavaş yavaş ilimler tasnife başlanmış, müteakiben bu 
ilimlerle ilgili telif eserler yazılmış, mahiyet ve gelişimleri üzerinde 
durulmuştur. Hatta Gazzâlî  (ö. 505/1111) gibi4 kimi müellifler bir-
den fazla tasnif denemesinde bulunmuşlardır. Konuyla ilgili en eski 
ve en önemli çalışmalardan biri Fârâbî ’ye (ö. 339/950) ait olup daha 
ziyade felsefî kaygılarla5 ve Yunan felsefe  geleneğinin tesiriyle kale-
me alınmıştır. Zira evrensel bir bilgiye ulaşma iddiasında bulunan 
felsefenin ilimleri tasnif ve tarihini tespit çalışması Eflâtun  ve Aristo  
zamanından beri mevcut olup aynı geleneği sürdürmek isteyen İslâm 
filozofları da söz konusu hedefe mâtuf çalışmalar yapmışlardır.6

4 Osman Bakar, İslâm Düşüncesinde İlimlerin Tasnifi, trc. Ahmet Çapku, İstanbul: 
İnsan Yay., 2012, s. 209.

5 Bakar, İslâm Düşüncesinde İlimlerin Tasnifi, s. 139-140.
6 Ahmed Abdülhalim Atıyye, Dirâsât fî târîhi’l-ulûm inde’l-Arab, Kahire: Dâru’s-

sekāfe, 1991, s. 17. İlhan Kutluer’e göre de İslâm entelektüel tarihinde “el-
ilm” kavramı önceleri “bilgi” anlamında kullanılırken daha sonra felsefî 
düşünce geleneği inşa eden müslüman filozofların bir bilimler tasnifi 
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İlimleri beş kategoride ele alan Fârâbî ,7 bunların başına dil 
ilimlerini koyarak her dilin yedi büyük başlık altında incelenmesinin 
mümkün olduğunu söylemiştir.8 Ona göre, dil ilminin yedi alt dalı 
şunlardır:

1. Basit lafızlar,

2. Bileşik lafızlar,

3. Basit lafızları düzenleme kuralları,

4. Bileşik lafızları düzenleme kuralları,

5. Doğru yazım,

6. Doğru okumayı düzenleme kuralları,

7. Şiir kuralları.9

Fârâbî ’nin ilimler hiyerarşisinin en üstüne dil ilimlerini koyma-
sı oldukça anlamlıdır. Çünkü ona göre, dil olmayınca ne felsefe, ne 
mantık ne de diğer ilimlerin oluşturulması mümkündür. Bu sebeple 
dil her şeyden önce gelen evrensel bir hakikattir.

Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Yûsuf el-Hârizmî  (ö. 
387/997) ise Mefâtîhu’l-ulûm  adlı eserinde ilimleri a) İslâmî, Arabî 
ilimler b) Yabancıların ilimleri şeklinde iki ana kategoriye ayırmıştır. 
Kendisi dil ilimlerini Araplar’a özgü ilimlerden saymış, alt kategori 
olarak da nahiv ve şiir ilimlerinden bahsetmiştir.10 Gazzâlî  ise ilimleri 
şer‘î ve şer‘î olmayan şeklinde ikiye ayırdıktan sonra, şer‘î ilimleri 
de kendi arasında aslî, fer‘î, yardımcı ve tamamlayıcı olmak üzere 
dört kısma ayırmıştır. Dil ilimleri ise onun tasnifinde yardımcı ilimler 
kategorisinde yer almış ve şer‘î ilimlerin yardımcısı kabul edilerek 
alet ilimleri olarak nitelenmiştir. Ona göre dil ilimleri; lugat ilmi, 
nahiv ilmi ve yazı ilmi olmak üzere üç kısımdan ibarettir.11

koymasını müteakiben “bilimsel araştırma disiplini” anlamında kullanılmaya 
başlanmıştır (bk. İlhan Kutluer, “Kâtip Çelebi  ve Bilimler: Keşfü’z-zunûn ’un 
Mukaddimesinde ‘el-İlm’ Kavramı”, MÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sy. 18 
[2000], s. 82).

7 Fârâbî , İlimlerin Sayımı, çev. Ahmet Ateş, İstanbul: MEB Yay., 1990, s. 54.
8 Fârâbî , İlimlerin Sayımı, s. 59.
9 Fârâbî , İlimlerin Sayımı, s. 59; Bakar, İslâm Düşüncesinde İlimlerin Tasnifi, s. 135.
10 Atay, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi, s. 48-50.
11 Atay, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi, s. 57.
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İbnü’l-Ekfânî  (ö. 749/1348) İslâm ilimleri tarihine dair yazdığı 
eserinde dil ilimlerini topluca “edep ilmi” başlığı altında incelemiştir. 
Ona göre, sözden ve yazıdan bahseden edep ilmi, on alt ilmi ihtiva 
etmektedir: Lugat, tasrif, meânî , beyân, bedî‘ , aruz, kavâfî, nahiv, 
yazma ve okuma kanunları. İbnü’l-Ekfânî de edep ilmini tasnifinin 
başına yerleştirmiş ve gerekçe olarak da bu ilmin kişiyi olgunluğa 
sevkettiğini belirtmiştir. Zira ona göre, bu ilim olmadan kişinin ke-
mâlâta ermesi söz konusu değildir.12

Bu derleme ile hitap ettiğimiz kesim Türk  okuru olduğu için 
yaşadığımız coğrafyanın, Anadolu ’nun da dil ilimlerine katkısından 
bahsetmek yerinde olacaktır. Selçuklu  ve Beylikler  döneminde Ana-
dolu’da din ve dil ilimleri alanlarında hem eğitim hem de telif düze-
yinde hatırı sayılır bir birikimden bahsedilebilir.13 Beylikler dönemi 
medreselerinde hocalar dil ilimleri ile tâlim, telif ve şerh düzeyinde 
meşgul olmuşlardır. Osmanlı Devleti ’nin kuruluş devresinde adları 
geçen âlimlerin çoğu Osmanlı coğrafyasında yetişmiş ve etkinlik 
göstermiş olmayıp doğal olarak aynı kültür havzasında bulunan civar 
beyliklerden gelip öğrenci yetiştirmişler ve bu öğrenciler daha sonra 
Osmanlı ulemâ sınıfı nı oluşturmuşlardır.14 Bu derlemede ilgili ilim 
dallarını ele alan yazarlarımız bu alanlarda Osmanlı coğrafyasında 
ortaya konan ürünlerden de bahsetmektedirler.

Burada dikkati çeken nokta, Osmanlı’nın imparatorluk sınır-
larına ulaşma evresinde bir tarafta kendi ulemâ sınıfını oluşturma 
çabalarının sürmekte olduğu, diğer yandan da ilimlerin tasnifine dair 
eserlerin ortaya konulduğu gerçeğidir. Bu tür eser telif edenlerden 
biri olan, Fâtih Sultan Mehmed  ve II. Bayezid  döneminde yaşayan 
Tokatlı Molla Lutfi  (ö. 900/1495) Risâle fi’l-ulûmi’ş-şer‘iyye ve’1-Ara-
biyye  isimli bir risâle yazmış ve daha sonra bu risâleyi el-Metâlibü’l-
ilâhiyye  adıyla şerhetmiştir.15 Molla Lutfi bu eserinde dil ilimlerine 
dair yirmi dokuz ilim dalından bahsetmiştir.16

12 İbnü’l-Ekfânî , İrşâdü’l-kāsıd ilâ esne’l-makāsıd, Kahire: Dârü’l-fikri’l-Arabî, 
ts., s. 109.

13 Şükran Fazlıoğlu, Dil Bilimlerinin Sınıflandırılması, İstanbul: Kitabevi, 2012, 
s. 14-15.

14 Fazlıoğlu, Dil Bilimlerinin Sınıflandırılması, s. 15.
15 Orhan Şaik Gökyay–Şükrü Özen, “Molla Lutfi”, DİA, 2005, XXX, 257.
16 Fazlıoğlu, Dil Bilimlerinin Sınıflandırılması, s. 80.
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Osmanlı döneminde en kapsamlı tasnif çalışmasını yapan Taş-
köprizâde  Miftâhu’s-saâde  adlı eserinde varlığı yazıda, sözde, zihinde 
ve dış dünyada bulunuşuna ve ilimleri de bu varlıkları ele alışına göre 
gruplandırmıştır.17 Bu tasnife göre o, ilimleri yedi kısma ayırmış, ilk 
iki kategoride yazı ve sözle ilgili ilimlere yer vererek18 dil ilimlerini, 
tasnifinin başına koymuştur.

Yine bir başka Osmanlı ilim tarihçisi Kâtib Çelebi  (ö. 1067/ 
1657) çeşitli ilim dallarına ve bu ilim dallarında kaleme alınan 
eserlere dair yazdığı Keşfü’z-zunûn ’un mukaddimesinde kendisin-
den önce yapılmış taksimleri ele almış ve beşinci sırada yer verdiği 
Taşköprizâde ’nin taksimini mevcut taksimlerin en iyisi19 olarak 
değerlendirmiştir.

Bütün bunlar dikkate alındığında, müslümanların daha ilk 
zamanlardan beri dinî sebeplerle İslâm ilimlerine ilgi duydukları ve 
bu ilimleri hakkıyla anlayabilmenin temel şartı olarak gördükleri dil 
ilimlerini de bunların başına koydukları görülmektedir. Gerek dil 
ilimleri gerekse diğer ilimler alanında müslüman âlimler, öncekilerin 
çalışmalarını da esas alarak, mevcut ilimleri geliştirdikleri gibi ihtiyaç 
halinde yeni ilim dalları da oluşturmuşlardır. Bu durum dil ilimleri 
alanı için de geçerlidir. Câhiliye devri bilgisini de dikkate alarak oluş-
turulan dil ilimleri zamanla müstakil ilim dallarına dönüştürülmüş, 
ancak ilimler arasında yapılan tasnif ve sıralamada dil ilimleri hiçbir 
zaman ilk sıradaki yerini kaybetmemiş, tam aksine bütün ilimlerin 
temeli sayılmıştır.

İlimlerin tanıtımı, tasnifi konusundaki gayretler ilk dönemler-
den itibaren devam etmiş; Arap dünyasından Anadolu  coğrafyasına, 
Selçuklu ’dan Osmanlı’ya Molla Lutfi, Taşköprizâde , Kâtib Çelebi  gibi 
adlarını andığımız veya anamadığımız birçoğunun eli ile mekân ve 
zamanda sürekliliği sağlanmıştır. Günümüz Türkiyesi’nde insanı-
mıza aynı silsilenin bir devamı olarak hizmet sunma görevi bizlere 
düşmektedir. İşte bu derleme, söz konusu anlayıştan yola çıkılarak 
yapılmış mütevazi bir gayret olup elden geldiği oranda Türk  okuruna 
ilmî devamlılığı sunma çabası taşımaktadır.

17 Taşköprizâde , Mevsûatü mustalahâti Miftâhi’s-saâde ve misbâhi’s-siyâde, nşr. 
Ali Dahrûc, Beyrut: Mektebetü Lübnan, 1998, s. 54.

18 Atay, Osmanlılar’da Yüksek Din Eğitimi, s. 60.
19 Kâtib Çelebi, Keşfü’z-zunûn , nşr. Şerefeddin Yaltkaya–Rifat Bilge, İstanbul: 

MEB Yay., 1941, I, 14.
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Derlemeyi, Türkiye’nin Arapça sahasındaki birikimini ve 
önceliklerini göz önünde bulundurarak yedi bölüme ayırmayı ve 
her bir bölümü sahasının uzmanı olan ilim adamlarına yazdırmayı 
uygun gördük. Bölüm yazarı ilim adamlarının diğer uğraşları yanında 
vakit ayırıp böyle bir çalışmaya katkı sağlamış olmalarından dolayı 
kendilerine şükranlarımızı sunuyor, emeklerini saygıyla karşılıyor ve 
takdiri siz değerli okuyucularımıza bırakıyoruz.

Çalışma bizden, başarı Allah’tandır.

İsmail Güler

Mayıs 2014, Bursa


