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TAŞKÖPRÜLÜ-ZADE'NİN KALEMİNDEN 
XVI. YÜZYlLlN "İLİM" VE "ALİM" ANLA YIŞI<"'> 

Fahri UNAN 

Giriş 

Osmanlı devletinin resmi ilim ve eğitim müesseselerinin temelini 
oluşturan medreselerin nasıl bir ilmi, fikri, zihni, tarihi ve kültürel 
arka-plarun varisieri olarak faaliyet gösterdikleri ve bu faaliyetlerin 
neticesinde ortaya nasıl bir tablonun çıktığı meselesini daha sağlam 
bir zeminde tartışıp değerlendirebilmek için, bizzat bu zihniyetin 
temsilcileri olan insanların konuyla ilgili düşüncelerini öğrenmeği, 
atılması elzem en başta gelen adımlardan birisi olarak görüyoruz. 
Başlı başına bir sistemi ve bir zihniyet dünyasını bütün yönleriyle 
ortaya koymak, muhakkak ki, kolay bir iş değildir. Bu sebeple biz, 
böyle bir meselenin halledilebilmesi için, öncelikle, söz konusu 
sistemin ve zihniyet dünyasının tek tek parçalarını gün ışığına 

çıkarmanın ve ardından bu parçalardan hareketle bütünü tanıyıp 
tanımlamanın, diğer bir deyişle, terkibi değerlendirmelere gidebilmek 
için, evvel-emirde o terkibi te ş k ll edecek parçaları te' min etmenin 
gerekliliğini düşünüyoruz. Bilhassa, zihniyet dünyası gibi kısa bir 
zaman diliminin ürünü olmayan ve muhtelif kaynaklardan besien
rnek suretiyle uzun süreler içerisinde yavaş yavaş teşekkül eden bir 
vakı'anın, belirli bir zaman diliminin tanımlama ve temsil kabiliyeti 
sınırlı ürünlerine dayanılarak tahlili, bizi her an yanlış veya eksik 
değerlendirmelere götürebilir. İşte böyle bir düşüncenin ürün ü olan 
ve bir seri çalışmanın parçası olarak kaleme alınan bu yazı, 1 XVI. 

(*) Hazırlanan bu yazıyı yayımianmadan önce okuyan ve gerekli tasruhierin yapılmasında 
yardımcı olan Muhtercm Hocam A. Yaşar Ocak'a müt~ekkirim. 

Bu düşünceyle kaleme alınan ve yayımlanmak üzeı-e olan ilk çalışmamız. "Bir XIV. Yüzyıl 

Yazannın Kaleminden Çağının 'itim' ve 'Alim' Anlayışı" başlığını taşımaktadır. 
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y üzyılın ünlü alimlerinden Taşköprülü-zade Ahmed İsamü'd-dln'in 
"ilim" ve "alim" anlayışına tahs1s edildi. 

Bir medeniyetin kültür hafızasında şekillenen "ilim" ve "alim" 
anlayışının ebemmiyeti nedir? Bu anlayış, o medeniyet ve o kültür 
içerisinde, bilhassa dünyaya bakış nokta-i nazarından nasıl bir rol 
oynamaktadır? İşte meselenin esası budur ve bu sorulara aranıp 
bulunacak manalı cevaplar, meselenin layıkıyle kavramlmasını da 
sağlayacaktır. 

Bu çerçevede daha önce hazırlanan bir çalışmamızda? meselenin 
mahiyetini ortaya koyabilmek için şöyle demiştik: 

"Osmanlı medreseleri ile ilgili olarak ele alınması gereken en 
mühim meselelerden birisi, kanaatimizce, bu müesseselerde çalışan 
insanlarla, ulema ile, bu insanların üzerinde çalıştıkları konular, 
başka bir ifade ile ilim dallarıdır. Konuyu şu şekilde ifade ve formüle 
etmek de mümkündür: Osmanlı eğitim ve kültür sistemi içerisinde 
alim denince akla nasıl bir insan gelmekte; keza ilim denince ne 
anlaşılmaktadır? Eldeki verilerden hareketle bir Osmanlı alimi 
tipolojisi oluşturmak mümkün müdür? Veya, bize intikal eden 
kaynaklardan elde edilen ma1umattan yola çıkarak, nev'i şahsına 
münhasır bir Osmanlı ilmt zihniyeti tesbft etmek kabil midir? 

"Şu soruların da bu Jıusasun gerçekten aydınlarılmasında büyük 
bir ehemmiyeti vardır: Osmanlı alimi, dünyaya nasıl bakmakta, 
hadiseleri nasıl değerlendirmekte, hangi prensiplerle hareket etmek
tedir? Onun zihniyet dünyasını besleyen, şekillendiren, yönlendiren 
ve çalışmalarını manalı kılan ilkeler veya hareketlerini kendisine 
göre ayarladığı melıenkler nelerdir? Bir ilim dalını öğrenmeğe, 
üzerinde çalışmağa ve diğer insanlara öğretrneğe değer bulurken, 
hangi kıstaslara göre davranmakta; neleri ölçü olarak almaktadır? 
Bütün bu konularda, sınırları içerisinde yaşadığı ülkenin şartları ne 
ölçüde etkili olmaktadır?" 

Aynı sorular, bu çalı şma için de geçerlidir. Ancak, burada 
öncelikle başka bir soru üzerinde daha durmak gerekmektedir: 
Büyük bir medeniyetin (İslam medeniyetinin) muayyen bir cüz'ünü 
oluşturan Osmanlı kültür hayatında, veya daha şümullü bir ifade ile, 

2 Bkz. dipnot 1. 
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Osmanl ı medeniyetinde nev'i şahsına münhasır bir ilim anlayışın ı 

hangi kriterlerden hareketle araşttracağız? Diğer bir deyişle, nev' i 
şahsına münhasır bir ilim anlayışının mevcudiyetini belirl eyen 
kıstaslanmız neler olabilir, neler olmalıdır? 

Bazı araştırmalar, bir medeniyetin diğer medeniyetlerden farklı bir 
hü viyete sahip olup olmadığını anlamak iç in, onun kendisine has 
nitelikleri bulunması gerektiğini ve bu niteliklerin başında ise, nev' i 
şahsına münhasır bir ilim modelinin ve mantığının kurulmuş olmasını 

öngörmektedir. Böyle bir modelin varlığını kabul edebilmek için ise, 
o medeniyetin, kendisini diğer medeniyetlerden ayıran ve tanımlayan 
bir ben-idrakinin oluşup oluşmadığına; bilgi boyutunu şekillendiren 

farklı bir ilmt önderlik prototipinin bulunup bulunmarlığına ve 
tevarüs edilen bilgi birikiminin yeniden değertendirilip husus! bir 
s istemleştirme faaliyetinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine 

bakılmaktadır3 . 
Umumi olarak İslam medeni yetinin burada belirtilen vasıfları 

taşıdığı yaygın kabUl görmüş bir vakıadır4 . Peki Osman! ı ilim 
aleminin, kendisinden önce teşekkül eden bu ilmi zih niyete, ilim 
geleneğine ve ilmi birikime katkıs ı ne olmuştur? Veya, aynı zihni
yetin, geleneğin ve birikimin kabUl edili p sürdürülmesinde ne ölçüde 
başarılı olunmuştur? 

Bu soruların cevaplarını sağlıklı bir şekilde verebilmemiz için, 
henüz yeterli sayıda çalışmanın yapıldığı söylenemez. işte , bizim -bu 
çalı şmada olduğu gibi- öncelikle mü n ferit örnekleri değerlenditip . 

ortaya koyma gayretimiz, bu husustaki diğer çalışmalara eklenecek 
naçizane bir katkı olarak görülmelidir. 

Bu yazıda ilim ve alim anlayışı ile ilgili düşünceleri tahlll edilecek 
olan Taşköprütü-zade kimdir? Bu soru, onun konuyla ilgili düşünce
lerini ne ölçüde dikkate almak gerektiği ile de yakından ilgilidir. Bu · 
çerçevede, şu şekilde başka bir soru daha sormak mümkündür: 

3 

4 

Bu kabOI ve değerlendirmeler için bkz. Ahmet Davutoğlu, "Islam Düşünce Geleneğinin 

Temelleri, Oluşum Süreci ve Yeniden Yorumlanması", Dfvii11 Ilmi Araştırmalar'', 1 
(Istanbul 1996), s. 2-3. 

Yukarıdaki çalışma, esas olarak Islam medeniyeti dairesinde tcşekkOI eden ilm] geleneği bu 

cihctlcrden incelernekte ve netlee olarak, lcarşımızda nev' i şahsına mUnhasır bir Islam ilmi 

zihniyetinin bulunduğu belirtilmektedir (bh. s.l-37). 
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Taşköprütü-zade' nin ilim ve alim anlayışı ile ilgili düşünceleri niçin 
ehemmiyetlidir? Veya, Taşköprülü-zade'nin ilim ve alim konuların
daki düşünceleri , XVI. yüzyıl Osmanlı ilmiye cami'asını ne ölçüde 
temsil eder? 

Öncelikle, kısaca da olsa onun hayat hikayesini gözden geçirmek, 
küçük yaştan itibaren nası l bir eğitim mekanizmasına tabi' olarak 
yetiştiğini ve bu mekanizma içerisinde nasıl bir meslek hayatı geçir
diğini görmek, diğer bir deyişle, kendisinin ilmiye tarfki içerisindeki 
yerini tesbit etmek, kısmen de olsa bu soruların cevaplarını bulmaımza 

yardımcı olacaktır. 

I. TAŞKÖPRÜLÜ-ZADE KİMDİR? 

Kendisiyle ilgili bilgileri yine kendisinin vermesi bakımından, 
Taşköprütü-zade'nin diğer Osmanlı uleması arasında imtiyazlı bir 
yeri vardır. O, bizzat kaleme almış olduğu ve Osmanlı ulemasınm ha
yat hikayelerine tahsis ettiği eş-Şaktt'ıku'n-Nu'maniyye fl Ulema'id
Devleıi 'l -Osmaniyye adlı eserinin sonunda5

, çocukluk, gençlik ve 
olgunluk dönemine ait bilgileri birinci ağızdan verir: Taşköprülü
zade, 14 Rebl'ü'l-evvel 901 (2 Aralık 1495)'de Bursa'da dünyaya 
geldi. Dedesi Hayrü'd-din Halil Efendi (ö. 879/ 1474)6, Taşköprü 'de 
Muzafferiyye medresesinde müderrislik etmiş; babası Muslihü'd-dln 
Mustafa (ö. 935/1528)7 ise, bir süre Yavuz Sultan Selim'in hoca
lığında ve Sahrı-ı Semô.n müderrisliğinde bulunmuştu .. Bu bakımdan , 

ulema ailesine mensub bir kişi olarak, Taşköprülü-zade 'n in uygun 
bir eğitim-öğretim ortamında yetiştiği söylenebilir. Kendisi, ismi ile 
ilgili olarak, " ... benüm dünyaya geldiğümden bir ay mukaddem. 
babam hazretleri mahmiyye-i Surusa'dan Engüri'ye intikal itmek 
istediği günün gicesinde vakı 'asında bir hiıb-surec pfr ana 'senürı 
bir oğlun zuhur · itse gerekdür; anun adını Ahmed koyasm' diyü 
vasiyyet eyledi. Bu sebebden bana Alımed ismiyle tesmiye eyledi." 

5 

6 
7 

Neşr. A. Subhi Furat, (İ. Ü. Edebiyat Fakültesi yay.) Istanbul 1985, s. 552-560; Mccdi 

Mehıned Efendi tre. Hadii'iku'h~akô'ık(bkz. ,'iaka'ık·ı Nu'maniye ve Zeyil/eri, l; neşr. A. 
Özcan), İstanbul 1989, s. 524-526; Taşköprülü-zade'nin Mevıfl'iitli 'J. 'Ultun'uııun sonunda 

da terceme-i hfi.li bulunmaktadır. 

Hakkında bkz. Şakô'ık (Mecdi' tre. ), s. 139- 142. 
A.g.e .. s. 391-393. 
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der. Verdiği bilgilere göre, babası Muslih ü'd-dln Mustafa, kendisine 
'/samü'd-dtn, iki yaş büyüğü olan Me hmed ad lı kardeşine ise 
Nizamü'd-dtn lakabını; keza Ahmed'e Ebü'L-hayr, Mehmed'e ise 
Ebu Sa 'ld künyesini vermişti. 

Ankara'da bülOğ çağına gelince ilk tahslline baş layan 

Taşköprülü-zade, kardeşiyle birlikte evvela "Kur'an-ı 'Aztm' i hatm" 
etti. Bu sıradaki hocası, babasıdır; bilahare aile Bursa'ya göçecek ve 
genç Ahmed, burada babasından Arapça öğrenmeğe başlayacak, 
Bursa'da babasından ve amcası Kıvamü'd-dln Kasım 'dan 8 -kendi 
ifades iyle- "çok şey istifade" eyleyecektir. Daha sonra ailesiyle 
birlikte İstanbul'a gelen Ahmed, burada tahsilini devam ettirmek 
üzere babası tarafından kardeşiyle beraber Mevlana Yettm adlı "bir 
fazıl"a teslim edilrnip. iki kardeş bu şahıstan "fenn-i saifdan Maksull 
ve 'fzzt10 ve Meriih1 nam muhtasaratı ve 'ilm-i nahvden 'Avami/12 ve 
Misbah' ı 1 3 ve Kafiye'yi14 bi't-tamam" okumuşlardır . Ktifiye' nin 
şerhlerinden Vafiye'nin 15 merfu 'at kısmına geldiklerinde, amcasının 
Bursa Molla Hüsrev medresesine tayin edilmesi üzerine, onunla 
birlikte Bursa'ya gitmişler ve kendisinden aynı kitabın mecrurtita 
kadar olan kısmmı tabsil etmişlerdir. 

Bu sırada kardeşi Mehmed'in hastalandığını ve bir sü re sonra 
öldüğünü (91411508) görüyoruz. Kardeşinin hastalı ğ ı sırasmda boş 

8 
9 

lO 

ll 

12 

13 

14 

15 

A.g.e., s. 393-394. 

Eserin müellifi meçhUl dür; bir ri vayete göre eser Imfim- ı A 'zaın' :ı fii tıir (bkz. t. H. 

Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Ilmiye Teşkiltitı, TTK, Ankara 1988; s. 30, dipnot 1. Ayrıca 
bkz. Kfitib Çelebi, Ke,ifü'z-Ziinıln 'aıı EsOmi'I-Kütübi ve'I-Fiinfin, ll (n şr. Ş. Yaltkııya, R. 
Bilge), Istanbul 1943, s. 1806. 

Eser, Şeyh lzzü' d-dfn Ebu' l-feza'i l lbrahlnı (öl. 655/ 1256) tarafındon kaleme :ıJ ınnııştır; 
bkz. Katib Çelebi, a.g.e., ll, s. 1138. 

Eserin tam adı Mertifıu '/-Ervtlh; Ahmed b. Ali b. Mes'Od (öl. ?) ranırından yazılmıştır; bk:ı. 

Katib Çelebi, a.g.e., D, s. 1651. 

Şeyh Abdü' l-kadir-i Cürcfuıi {öl. 471/1078)'nin Arap n:ıhvine dair eserinin orijinal adı ei
'Avômilii'I-Mi'e; bkz. Kiitib Çelebi, a.g.e., ll, s. 1179. 

MUellifi, lın5m Nilsır b. AbdU's-seyyid Matrizi (öl. 6 10/1213); bkz. Katib Çelebi, a.g.e .. ll, 
s. 1708. 

Eserin tam adı el-Kfifiye fi'n-Nalıv; lbn Hacib [ lbn Ömer Osın5n] (öl. 646/1248) tarafından 
yazılmıştır; bkz. Klitib Çelebi, a.g.e., IL, s. 1370. 

Iran lı şair, alim ve nıuıasavvıf Cfunl (N uru'd-din Abdu'r-nıhnıfin b. Ahmed b. Mchnıed; öl. 
898/1492)'nin şerhi. 
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durmayan Ahmed, amcasından "fenn-i sarfdan Haruniyye'yi 16 ve 
'ilm-i nahvden Elfiyyetü ibn Malik" i 17 okuyup "hız/' edecektir. 
Bilahare, amcasından Dav'-ı Mısbah'ı 18 okumuş ve aynı eseri başın
dan sonuna kadar yazıp tashih etmiş; ardından metn-i !saguci'yi19

, 

onun şerhi olan Hüsam Katf'y?0 ve bir mikdar Şerh-i Şemsiyye'yi21 

okumuştur. 

Taşköprülü-zade'yi bundan sonra, Amasya Hüseyniyye medrese
sinde, babasının yayında görüyoruz; burada babasından "Şerh-i 
Şemsiyye'yi Küçük Haşiye ile ikisini evvelinden ahirine değin ve 
Şerh-i 'Aka'id'i Hayati'siyile ve Molla-zade'yi Hace-zade'siyile ve 
M es 'ud nam kitabı ve Şerh-i isjahanf'yP2 Seyyid'in haşiyesiyile ve 
Haşiye-i Şerh-i Metali'ün23 ba'z'i mebahisini kıra'at" edecektir. 
Taşköprülü-zade'nin ifadesine göre, bu kitaplarm tamamlanmasın
dan sonra babası kendisine, "zimmet-i himmetüme lazım olan hakk-ı 
übüvveti ben tamam eyledüm, şimden sonra tekmfl-i zat ve tahsfl-i 
kemalat eylemek senün elündedür." diyerek artık kendisinin öğrete
bileceği bir şey kalmadığını söyler. 

Bundan sonra dayısından, "vücub" ve "imkan" balıisierine ka
dar "Haşiye-i Tecrfd24

; FenariMuhyi'd-dln Çelebi (ö. 

16 
17 

18 

19 

20 
21 

22 

23 

24 

Kq{ıye' ııiıı şerhlerinden olan bir eser. 
Asıl adı el-E!fiyye fi'n-Nalıv olup sadece lbıı Melek olarak da bilinen eser, Cemll.lü ' d-dln 
Ebu Abdu'llilh Muhammed b. Abdu'llah-ı Til'! (öl. 762/1360-61) tarafından yazılmıştır; 
bkz. Kfitib Çelebi, a.g.e., 1 (1941), s. 151. 
Sarf, nahiv, lügat ve bunların kava'idine tahsis edilmiş bir eser. 
Riyiiziyeci ve hey ' et alimi Bsirü' d-dtn Mufazzal b. Ömer-i Ebheri (ÖJ. 700/1300) tarafından 
yazılan Risale-i Ebheriyye [bizde fsagact adıyla meşhur olmuştur] isimli mantıkla ilgili eser; 
bkz. Katib Çelebi, a.g.e., ı, s. 309. 
fsagılcf'ııin Hüsamü'd-din Kfiti (öl. 760/1359) tarafından yapılan muhtasar şerhi. 
Nasirü' d-dln-i Tfisi'nin talebelennden Necmü'd-din Ömer b. All-i Kazvin'ı' [Kfitibl] (öl. 

693/1294)'nin mantıkla ilgili muhtasar eseri; bkz. Katib Çelebi, a.g.e., 1, s. 1063. 
Şemsü'd-diıı Mabmfid b. Abdu ' r-rahman-ı lsfahfin1 (öl. 749/l348)'nin Abdullah b. Ömer 
Beyzavi (öl. 685/1286)'nin Tevali'u'l-Etıvar [bkz. Kiitib Çelebi, a.g.e. , ll, s. ı 116) adlı 
eserine yazmış olduğu keliimla ilgili şerh tir; Şerh-i Teviili' olarak da bilinir; bkz. 
Uzunçarşılı, a.g.e. , s. 26. 
Kadı Siracü'd-din Mahmild b. EbO Bekr-i Urmevl (öl. 683/l283)' nin rnantıka dair 
Metiili 'ü'l-Envar adlı eserinin bir şerhine yazılan hilşiye; bkz. Katib Çelebi, a.g.e. , ll, s. 
1715 vd. 
Nasirü'd-dtn-i TOsl (öl. 672/l273)'nin Tecrfdii'l-Kelam'ının bir şerhi ; Tecrfd ve şerhleıi 
hakkında bkz. Katib Çelebi, a.g.e., I, s. 346-351. 
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954/1547)'den25 "müsned" bahsinin sonuna kadar Şerh-i 
Miftah'ı26 ; Kocalı Seydi Mu h y i ' d -din Efendi (ö. 93 1/1524-
25)' den27 "ilahiyflt" bahsinin başından "nübüvvet" bahsine kadar 
Şerh-i Mevakıfı28 ; Tefsir-i Keşşaf'dan29 Sure-i Nebe'i; Mirim Çelebi 
(ö. 931/1524-25)'den30 Ali Kuşçu ' nun hey'etle ilgi li Fethiyye'sini31 

okuyan Taşköprülü-zade, Mevlana Şeyh Mehmed- i Magfişl'den32 

Sahth-i Buhflrf'niin bir mikdarını ve Kô.di 'lyaz'un Şifa'sınun33 bir 
mikdarını ve 'ilm-i hılô.f ve 'ilm-i cedeli kırô.'at eyledi. Ve 'ulum-ı 

'akliyye · ve 'ulUnı-ı 'Arabiyyede anunıla mübahesat-ı kestre eyledi." 
MagOşi -kendisi Şeyh Şihabü'd-dtn Ahmed-i Mağribt' dcn , o ise 
Mevlana Hafızu'l-Maşrıkin İbn Hacer'den icazet almıştı-, okuttuğu 
ilimlerle ilgili olarak Taşköprütü-zade'ye icazet verdi. 

Aynı zamanda kendi babası da" ilm-i tefsir ü hadts"ten teazet 
vermiştir. Babasının icazeti, Mevlana Yegan, Mevlana Fenari ve 
Mevlana Cemalü'd-dm-i Aksarayi aracılığ ıyla Şeyh Ekmel'e; ayrıca 
Mevlana Hace-zade ve Mevlana Fahrü'd-dtn-i 'Acemi kanalıyla 
Mevlana Sa'dü'd-dln-i Taftazanl'ye; keza Mevlana Kocevi Seyyidi 
Mehmed ve Hasan Çelebi vasıtasıyla İbn Hacer' in talebelerine ulaş
makta idi; dolayısıyla Şakô. 'ık müellifi de bunlardan icazetli ve aynı 
ilmi geleneğin takipçisi sayılmaktadır. 

Aktif tahsll hayatını bu şekilde tamamlayan Taşköprülü-zade, 
bundan sonra ilmiye tariki içerisinde öğretic i s ıfatıy la yer alacaktır. 
İlk vazife yeri, yevml 20 akçeli medreselerden Dimetoka medresesi-

25 Mecdi., a.g.e., s. 387-389. 
26 

Allfune Sirücü'd-din Ebü Ya'kOb Yfisuf Ebfibckr-i Sekklikt (öl. 62611228)'nin maanfye dair 

Miftô.lıu 'l- 'U/um adlı eserinin bir şerhi; Miftfilı ve üzerinde yapı inn çalışmalar için bkz. 

27 
Katib Çelebi, a.g.e., ll, s. 1762-1768. 

Mccdi., a.g.e., s. 315-316. 
28 Adudu'd-dtn Abdu'r-rahman b. Ahmed el-lci (öl. 756/1355)'nin kelfuııa d5ir eserine 

29 

30 
31 

32 

33 

Seyyid Şerif-i Cürcani [Ali b. Mahmud-ı Cürciini] (öl. 816/1413) tarafından yazılmış olan 

meşhOr şerh; diğer çalı~malar için bkz. Kalib Çelebi, a.g.e., ll, s. 1891 - 1894. 

Ebu'I -Kilsım canı·uaıı Mahmüd b. Ömer ez-Zemahşeı'i (öl. 538/1 143)'nin ei-Keişô.f 'an

Hakll 'ıkı 't-Tenzil adlı meşhür tefsiri; eser ve üzerinde yapılan çalışmalar için bkz. Kiitib 
Çelebi, a.g.e.,ll, s. 1475-1484. 

Mccdi., a.g.e., s. 338-339. 

Meşhfir Türkistanlı 5lim Ali Kuşçu (öl. 879/1474)'nun lıey'etlc ilgili eseri. 
Mecdt., a.g.e., s. 452-453. 

Kııdı İ yaz (öl. ?)'ın hadise d5ir eseri. 
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dir (93 111 524-25). Bu medresede iki eğitim yılt kalan genç müderris, 
beliigatla ilgili olarak Mutavv el'i34 (kısm-ı beyan evvelinden 
isti 'tıreye değin), kettımdan H aş iye-i Tecrtd' i (umur-ı 'tı.mmeye 

değin) vefıkıhla ilgili olarak ise Seyyid Şerif Cürcanl' nin Fertı. ' iz 

Şerhi'ni okutmuştur. 

933-936 (1526/27 - 1530) yılları arasında yevmi 30 akçeli medre
selerinden Hacı Hasan medresesinde vazife alan Taşkö~rü~ü-zade, bu 
zaman zarfında fıkıh la ilgili olarak Sadru 'ş-Şerf'a'yı 5 (evvelinden 
kitab- ı bey'a değin), beltı.gatla ilgili Şerh-i Mifttı.h ' ı (evvelinden 
mebtı.his-i tctı.z u ıtntıba değin), keltimla ilgili Htışiye-i Tecrfd' i 
(umur-ı 'tımmeden vücub u imktına değin) ve hadisle ilgili olarak ise 
Mestı.bih' i36 (evvelinden ahirine değin) ders olarak okutmuştur. 

Taşköprülü-zade, 936 ila 942 ( 1530-1536) yılları arasında Kırklı 

medreselerden Üsküb'de bulunan İshak Paşa medresesinde bulundu. 
Burada okuttuğu dersler (=kitaplar) ise şunlar: Hadisden Mesô.bih ve 
Meşô.rık37 (bütünüyle), ilm-i usul (usul-i fıkh)dan Tavzth (bütünüyle), 
fıkıhdan Sadru 'ş-Şerf 'a (kitô.b-ı bey'dan ô.hirine değin) ve Seyyid 
Şerif'in Ferô.'iz Şerhive belagatdan ise Miftah (jenn-i beyCindan 
ahirine değin). 

942 (I 536) y ılında yine Kırk lı bir medreseye, İstanbul Kalender
hane medresesine nakledilen Ahmed Efendi , burada 944 (1537)'e 
kadar hadis (Mesô.bih'in başından kitab-ı büyu'a kadar), keltı.m 
(Şerh-i Mevô.kıf m vücılb ve imktın bahsinden a 'riiz bahsine kadar) , 
fıkıh (Sadru'ş-Şerf'a'dan bir mikdar) ve beltı.gat (Şerh-i Mifıah' ın 

bazı yerleri) d~rsleri vermi ştir. 

34 

35 

36 

37 

Sa' du' d-din-i Tafıazfini (öl. 79 1/1389)'ııi n beltlgata dair eseri; bkz. Uzuııçarşılı , a.f{.e., ı:. 
26-27. 

BurMnü'ş-şcri'a Mahmud (öl. XJI1. yy.)'un VikOye adıyla bilinen ve tam adı Viktlye er

Rivaye }i Mes8 'i/i'I·Hidtıye olan ve kızdon torun u S:ıdnı 'ş-şcri'a-i Sani {öl. 750/1349) adına 

yazılmış bulanan, bu sebeple daha ziyade Sadru'ş-şeri'a nanııyl:ı tanınanjik/un mu'ı1meil1t 

kısmıyla ilgili eseri; Vikôye üzerindeki çalışmalar için bkz. Kiitib Çelebi, a.g.e., ll, s. 2020· 

2024. 

Imam Hüseyin b. Mes'ud ei-Ferra' el-Begavl (öl. 5 16/1 126)' nin MesObilıü's-Sünne adlı 
hadiste ilgili eseri; eser üzerindeki çalışmalar için bkz. Katib Çelebi, a.g.e., ll, s. 1698-1702. 

Imam Raziyyü'd-dln Has:ın b. Mehmed·i Sagani (öl. 650/1253)'nin asıl adı Meşfinku 'J. 
Enw1ri'n-Nebiyye min Sı/uılıi'l·Aiıbfiri'I-Mustujiyye olan hadise dair eseri; bkz. Katib 
Çelebi, a.g.e., 11, s. 1688. 
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Medreseleri alttan üste doğru basamak basamak geçerek yüksel
rneğe devam eden Taşköprülü-zade'nin, 944 (1537)'de Hariç Eliili 
bir medrese olan Koca Mustafa Paşa medresesine getirildiği görülü
yor. Burada da aynı nitelikli dersleri (=kitapları) okutacaktır: Hadis
ten Mesabfh (kitab-ı büyı'i 'dan sonuna kadar), fıkıhtan Hidaye38 (ba
şından kitab-ı zekata kadar) ve kelamdan Şerh-i Mevakıf (ilahiyat 
kısmı). 

Taşköprülü-zade, 945 (1539)'te, Edirne'de bulunan Dahil 
medreselerinden Üç Şerefeli medrese tayin edilmiştir. Burada bir 
eğitim yılı boyunca okuttuğu dersler ise şun lardır: Hadisten Sahfh-i 
Bulıart'nin birinci cildi, fıkıhtan Hidaye (kitab-ı zekttı kısmından 

kitab-ı hacca kadar), usul-i fıkıhtan ise Telvl/ı39 (başından taks'im-i 
evvele kadar). 

Artık yolun sonuna doğru yaklaşmakta olan Taşköprülü-zade'yi 
946 (1539)'da Sahn medreselerinde görüyoruz. Bu, kendisinin ilk 
Sahn rnüderrisliğidir ve 951 (l544)'e kadar sürecektir. Ülkenin ve 
başkentin en önde gelen medreselerinden olan Sahn'da, hadts 
(Sahfh-i Buhti.rf'yi iki kez), tefs'ir (Tefsir-i Kadf0

, Bakara sı1resini), 
fıkıh (Hidaye, kitab-ı nikahdan büyu'a kadar) ve usul-i fıkıh (Telvfh, 
taks'im-i evvelden ahkiim bahsine kadar) dersleri okutan müderris, 
bilahare Edirne'deki Altmışlı Sultan Bayezid medresesine nakledil
miş ve burada bir yıl süreyle ders vermiştir. Burada okuttuğu dersler 
de aynı niteliktedir: Had'is (Sahih-i Buhtırf' nin üçte biri), fıkıh (Hida
ye, büyu'dan şiif'aya kadar; Şerh-i Fera'iz, tashfh babsine kadar), 
ıısCıl-i fıkıh (Tclvth, ahkam bahsinden sonuna kadar) ve kelam (Şer/ı-i 
Mevô.kıf). 

Artık sıra kadılığa gelmiştir ... Taşköprülü-zade, 26 Rama~an 952 
(3 Ekim 1545)'te Bursa kadılığına tayin edi lir. Ancak, burada iki yıl 
kaldıktan sonra azi olunur; fakat ortada bırakılmaz ve yeniden Sahn 

38 Hidô.ye, fıkhın fiirfi' kısmıyla ilgili olup ŞeyhülisiRnı Burhanü' d-dln Ali b. Ebubekr-i 

Mergınfuıl (öl. 593/1 196-97)'nin yine kendisi tarafından yazı lan Bidayetü'/-Miibtedf adlı 

eserinin şerhi; Hidaye üzerindeki çalışmalar için bkı. KGtib Çelebi, a.g.e., ll , s.2032-2040. 
39 Sa'dü'd-dln-i T:ıfıazanl (öl. 792/1389-90)'nin et-Telvih }1 Keşfi flak/J'ıkı't-Tenklh adıyla 

Şerefli'd-din Ahmed (öl. 771/1369)'in Tenkiluı'/-Aiıdas ji Reji'i't-TeyemmUmi'/-Ahdlis adlı 

eserine yazdığı şerh. 
40 Nfisıru'd-dln Sa'td Abdu'llah b. Ömer ei-Beyzavl (öl. 692/1292-93)'ııin tanı adı Envaru't

Terızil ve Esrllrıı't-Te'vfl olan meşhOr tefsiri; bkz. Uzunçarşılı, a.g.e., s. 23. 
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müderrisUğine getirilir (954/1547). Onun ikinci Sahn müderrisliği 
de oldukça uzundur. 958 (1551) yılına kadar süren bu dönemde 
verdiği dersler ise şunlardır: Hadfs (Sahih-i Buharl'nin tamamı), fıkıh 
(Hidaye, şüFa bahsinden sonuna kadar), usul-i fıkıh (Telvfh, başından 
taksim-i rabi'a kadar) ve tefsfr (Seyyid Şerif'in Keşşaj'a yazmış 
olduğu haşiye). 

958 (1551)'de İstanbul kadılığına tayin edilen ve 961 (1554)'e 
kadar bu vazifede kalan müderris, bu sırada gözlerinin görmerneğe 
başlaması üzerine kadılıktan çekilir. Yedi sene a'ma olarak yaşayan 
Taşköprülü-zade, 30 Receb 968 (16 Nisan 1561)'de vefat etmiş ve 
Aşık Paşa mahallesindeki Seyyid VeHiyet Türbesi civannda defn 
olunmuştur41 . 

Kendisinin 'ulum-ı 'aliyeye dair otuzdan ziyade risale yazdığı 
bildirilmekte ise de, bunların ekseriyetini tebyfze fırsat bulamadığı 
için, çalışmalar günümüze kadar gelememiştir. Ancak, ona asıl şöh
retini kazandıran eserleri Mifttıhu 's-Sa'tıde ve Mısbtıhu's-Siytıde42 ile 
ulemanın Ml tercümesine tahsis edilmiş bulunan Şaktıyık'tır43 . 

Taşköprülü-zade' nin yukarıda kısaca hulasa olunan hal tercümesi 
gözden geçirildiğinde, onun klasik Osmanlı eğitim sisteminin bir 
ürünü olarak tahsil gördüğü ve yine aynı sisteme uygun bir şekjlde 
medreselerde hocalık ettiği dikkati çeker. Bu bakımdan, onun verdiği 

4 1 

42 

43 

Buraya alınan h!ll tercümesi için bkz. şakii 'ık (Mecdi' tre.), s. 524-526; keza, Nev 't-zade 

Atay!, Hada 'iku'l-Hakii 'ikfi Tekmileti'ş-Şakii'ik (Zeyl-i Şakii 'ik; Şalal 'iku 'n-Nıı 'môniye ve 

Zeyilleri 2; neşr. A. Özcan), ı, İstanbul 1989, s. 524-524; Taşköprüiii-zade' nin hfil 
tercemesi Mevzıt 'ô.tü 'l- 'Ulilm'un sonunda da verilmiştir; ay nca bkz, M. M ün ir Aktepe, 

"Taşköprülü-zade" [Ebu'l-Hayr lsameddin Ahmed Efendi], fA , 12/1 (1979), s. 42-44. 

Eser, üç cild halinde 1328'de Haydarfibfid'da basılınıştır. islam dünyasında üzerinde 
çalışılan i/im/erirr ıeıtlb ve tasnif edildiği. Mifıtilıu 's-Sa 'tide , bizz.at yazarın oğlu Kemalii ' d

din Mehmed tarafından Mevzü'iitü'l-Ulum adıyla Türkçe'ye çeviriimiş ve bililliare iki c ild 
hillinde 1313' te Istanbul 'da basılrnışhr. 

Bkz. Dipnot 5. Taşköprlilü-zfide' nin kayda değer diğer eserleri ise şunlardır: Nev/idirii"l

Aiıbiir ji Meııiikıbi "l-Ahy/ir (üç fasıl, ı. fasıl, sahiibe ve abidleriıı , ikinci fas ıl içtihad 

siihiplerinin ve üç(incü fasıl ise müneccim ve tabibierin lıfil tercümelerine tahsis edilmiştir.] ; 

Risiile .li 'Ilmi Adilbi'l-Balıs [mübfilıase ve münazara Milsına dair] ; Haşiye 'ala fıôşiyeri 's
Seyyid Şerif 'alil Şerlıi 'ı-Tecrfd; Şerlıu 'l-Ahlilkı'l- 'Adudiyye; Ristile fi'l-Ferci 'iz [Şerh-i 

Fera'iz'e dair] ; Şerlıu Mukaddimeti's-Salilt [MoUfi Feniki' nin namaza dair yazdığı risfilenin • 

şerhi]. Çoğu risale olan diğer eserleri için bkz. Aktepe, a.g.m., s. 44 . 

. -
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bilgiler, aynı zamanda bize klasik Osmanlı eğitim sisteminin niteliği 

ile ilgili ipuçları da sunmaktadır. 

Kendisinin ·bu yazıda tahlll edilecek olan ilimle ilgili düşüncele

rini, birbirleriyle ilişkileri nokta-i nazarından, bizatih'i ilim (ve ilimler) , 
bu ilimle u ğraşan kimseler (alim veya alimler) ve henüz ilim 
öğrenmek mevki ' inde bulunan talebe olmak üzere üç ana başlık 
altmda ele almak mümkündür: Bu üç noktanın ayrı ayrı ele alınması, 
öyle sanıyoruz ki şu soruların cevaplarını ortaya koyacaktır : Geniş 

çerçevede ilim nedir, alim kimdir? Dar çerçevede, ideal ilim veya 
ilimler nelerdİr; ideal alim nasıl olmalıdır? ilmi tahsil edecek olanlar
da (=talebe) ne gibi vasıflar bulunmalıdır? Alim ile talebe, diğer bir 
deyişle, ilim öğretenle ilim öğrenen arasındaki ideal ilişkiler nasıl 

olmalıdır? 

U. TAŞKÖPRÜLÜ-ZADE VE "İLİ~4" 

XIV. yüzyıl yazarlarından Şeyhoğlu Sadru'd-dtn Mustafa'nın bir 
eserinden hareketle yazarın, dolayısıy la çağının ilim ve alim 
anlayışının tedktk edildiği ve daha önce tarafımızdan kaleme alınmış 
bulunan başka bir çalışmada da45 dikkatimizi çektiği üzere, 
Taşköprülü-zade de, tıpkı Şeyhoğlu gibi, ilimle ilgili teorik meseleler, 
tarif ve tavsi'fler üzerinde fazla durrnamakta, doğrudan ilmin, ilim 
öğrenmenin ve öğretmenin faziletlerini (jeza'il-i 'ilm ve ıa'lfm ü 
ta 'allüm) anlatmakta, bilahare ilim adamlarının nasıl olmaları, nelere 
dikkat etmeleri gerektiğini ( adab-ı müderrisiin ve kadıyan ve veza 'if
i meşiiyih-i 'iziim) ele almaktadır. Ancak, konuyu daha tefcrruatlı 
olarak ele almadan önce, burada bir hususun altının çizilmesinde 
fayda vardır: Aşağıda biiriz bir şekilde görüleceği üzere, Taşköprülü
zade'nin feza'il-i 'ilm ve ıa'lfm ü ta'allüm çerçevesinde ileri 
sürdürdüğü, açıkladığı düşünceler çoğu zaman subjektif nitel iklidir; 
bu görüşler olanı değil , olması arzulananı biraz da Imani bir 
çereçevede ifade ederler. Dolayısıyla, bu düşüncelerin, Osmanlı 

cemiyetinin " reel" ilim ve alim anlayışını ne ölçüde temsll edeceği 

44 Taşköprülll-zfide, umGm1 olarak. ilimlerle ve filimlerle ilgili düşüncelerini, yukarıda adı 
geçen Miftdlııı 's-Sa 'dde adlı eserinde toplamıştır. Bu çalışmada. eserin, bizzat yazarın oğlu 

Kem§lü' d-din Mehmed tarafından yapılan tercümesi olan Mevza 'at kullanılmıştır. 
45 Bkz. yu kanda, dipnot 1. 
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meselesi, ciddi bir soru olarak her zaman ortadadır. Bununla birlikte, 
bu düşüncelerin bütünüyle ôfô.k'i olduğunu i.leri sürmek ve bunları 
değerlendirrneğe değer bulmamak, haksızlık olur. En azından, 

insanların bu konuda zihin yarmaları ve kendilerine göre ideali 
bulmağa çalışmaları bile başlı başına bir şeydir. Öte yandan, ilim ve 
alim konusunda yazıp çizen başka insanların ileri sürdükleri 
düşüncelerin, bütünüyle haktkatleri yansıttıkları da, pek tabii olarak, 
ileri sürüJemez. Şu halde, gerek Miftahu's-Sa'ôde (Mevzu'atü'L
'Ulum)'nin kaleme alınış sebebinin zikredildiği kısımda (s. 21 -27) ve 
gerekse üzerinde çalışılan konunun teferruatlı bir şekilde ele alındığı 
müteakıp yerlerde verilen bilgilerden hareketle, kendisinin ilimden ne 
an l adığın ı ortaya çıkarmak mümkündür. Meseleye bu açıdan 

baktığımızda, Taşköprülü-zade'nin ilim anlayışında da, yine tıpkı 
yukarıda adı geçen Şeyhoğlu gibi, elfnin ve d'int ilimterin merkez 
teşkil ettiğini görüyoruz. Ancak, Şeyhoğlu'ndan farklı olarak, 
Taşköprü-zade'nin konuya daha geniş bir çerçeveden baktı ğı, 

yukarıda kısaca gözden geçirilen hayat hikayesinin gösterdiği üzere, 
kendisinin -deyim yerinde ise- kalburüstü bir Osmanlı alimi olması 

hasebiyle, bir takım ilimleri ve ilim konularını peşin bir hükürnle 
mahkUm etmeğe kalkışmadığı dikkati çekiyor. Onun bu yaklaşımım, 
şu satırları gayet açık bir şekilde ortaya koymaktadır: 

" ... ey ralib-i fazl u kemal, eğer ihıôr ... idersen ki 'ulum u fonlin 
kes'ir ve anun cümlesini belki eksertsini tahsfl gayr-i yestr ve zaman-ı 
'ömr dahi kastr ve alat-ı tahstli dahi tahsU 'astrdür, pes bu muztkdan 
halasa tartk nedür? imdi sana zikr ideceğüm 'ulumda te'emmül ü 
ıefekkür kıl her birinün is m ü resmi ve mevzu' u nef' i cilıetinden, ve 
sana tartk-i tahstlde ihtira itdiğiim tafstlde tedebbür kıl ve beyan 
itdiğüm adab-ı erbab-ı elbô.bda tezekkür k tl ... imdi eğer ol 'ulumun 
cümlesini tekmtl ve anunla sa 'adet-i dtıreyni tahs'il itmeği Rabb-i 
Celtl sana tebşfr ü teshfl iderse habbeza, zeht sa 'adet-i din-feza. 
Heman ol ni'mete hamd idüp el-hamdü li'llah ... diyesin. Ztra 
içinden ba 'zt gayr-i nafi' ise yine zulmeı-i eelıli rtıfi' oldığı cihetderı 
makbul ii memduh idüği mübeyyerı ü meşrı1hdur. Nitekim Feltıtun-ı 
llaht dimjtdür ki: "Bir 'ilm-i müstakbalı yokdur, illa cehl andan 
kubhdur. " 

46 Mevzi1'aı, ı, s. 23-24. 
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Taşköprülü-zade' nin, ilimler ve fenler çoktur; dolayısıyla bunların 
heps~ni veya çoğumı tahsil etmek zordur; öte yandan ömür kısa, 
tahsll aletlerini elde etmek de kolay değildir; öyleyse bu sıkıcı 

durumdan kurtulmanın yolu nedir, sorusuna verdiği cevap, bizi 
seçmeci davranınağa yöneltmektedir. Madem ki bütün ilimleri 
öğrenebilmemiz -en azından maddeten- mümkün değildir; o halde, 
bunların içlerinden bir kısmını seçmek ve onları öğrenmek durumun
dayız. Bütün ilimler konuları ve faydaları cihetinden (=mevzu' u nef'i 
cihetinden) gözden geçirilmeli, üzerlerinde düşünülmeli, bunların 
içerisinden hangileri daha faydalı ise öncel ikle onlar tahsil 
olunmalıdır. Eğer Allah, sayılan bütün ilimleri öğrenmeyi ve bununla 
her iki dünyanın saadetini (sa 'adet-i dareyni) kazanmayı bize naslb 
etmişse, ne ala, ne güzel; böyle bir durumda Allah'a hamd etmek 
gerekir. Gerçi öğrenilen ilimler arasında faydasız (gayr-i nafi ') 
olanlar da bulunabilir; ama olsun, zira, faydasız ilimierin bile mutlaka 
bir faydasız vardır, cehaletin karanlığını ortadan kaldırdıkları için 
bunlar da makbOldür. Nitekim Eflatun, "kötü olan hiç bir ilim 
yoktur; kötü olan cehalettir" demiştir. 

Esasen ilimierin ne kadar çok olduğunu, insanın ne kadar çok şeyi 
öğrenmesi gerektiğini Hz. Muhammed şu hadi'sinde ifade etmek
tedir: "/lmimin artmadığı bir günü Allah bana mübarek etmesin"; 
aynı şekilde, "Iki günü biribirine müsavf olan ziylindadır." Allah, 
Kur'an-ı Kerim'de Peygamberine '"Rabbim ilmimi artır' de"41 bu
yurmuştur. Keza, "Her ilim sahibinin üstünde bir bilen bulunur.48

" 

buyurulmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de bunların dışında itme ve onun 
arttınlmasına işaret eden pek çok ayet vardır. Bu bakımdan, "derecat
ı 'ilm gayr-i mütenahiye olup 'uluma talib olanlara farz u vacibdür 
ki, her an izdiyadına ragıb ... olalar. "49

. 

Peki, bütün ilimleri öğrenmemiz mümkün olmazsa, o zaman 
hangi kriteriere göre hareket ederek öğrenmek istediğimiz ilimleri 
seçeceğiz? Hepimiz neyin iyi, neyin kötü olduğunu işin başlan

gıcında aniayabilecek durumda olmayabiliriz; üstelik görüyoruz ki, 
iyi ve kötü, faydalı ve zararlı kişiden kişiye değişmektedir; dolayısıyla, 

47 TaM, 114. 
48 

Yusııf, 16. 
49 Mevı.fi 'at, ı, s. 23. 
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bu konuda bir bilene danışmak da her zaman tatmin edici 
olmayabilir. Öyleyse, "biz nice bilirüz ki kangı 'ilm efdal 'ale'l
ıtliikdur ?" 

Böyle bir durumda en güvenilir yol, hangi ilimierin insanı ebedı 
saadete götüreceğini kestirmektir. Bunlar neler olabilir? 
Taşköprülü-zade'nin cevabı şudur: 

"Ve bi'l-cümle şol 'ulum ki, anunla sa'iidet-i ebediyyeye tevessül 
ve diiru's-seliimda 'inde'l-meliki'l- 'allilm civar-ı kudse nüzule 
tavassul olunur. Hazret-i Cibrtl Cenab-ı Nebiyy-i Celtl'den su'al 
itdüği 'ulumdur ki, ımandan su'al ile usul-i dıne işaret eyledi ki 
Keliim ile müsemmadur. Şol şartile ki biihis olan mütiiba 'at-ı ehva 
vü evham itmeyüp belki kava 'id-i 'aka 'id-i Islam üzre bast-ı kelam 
eyleye. Ve fsliim'dan su'al ile (ilm-i ftkha işaret eyledi ki harilm u 
helal olan ef'al u a'mat .. dan bahisdür. Ve ihsandan su'ô.l ile 'ilm-i 
tasavvufa işô.ret eyledi ki semere-i ıman ve netfce-i /slam'dur. Amma, 
tefs.fr ü hadts zikr olunan 'ulumda diihillerdü?0." 

Hazret-i Muhammed ile Cebrail arasında sorulu-cevaplı cereyan 
eden bir göri.işmeden çıkarılan bu nedeeye göre, insanı ebeclt sôaclete 
ulaştıracak olan ilimler şunlardır: Heva ve vehimlere tabi olmayan, 
diğer bir deyişle spekülatif ve demagejik tartışmalarla iştigal 

etmeyen, İslam dininin inançla ilgili kaidelerini ortaya koyan bir 
kelam ilmi (=usul-i d'in); haram ve helal olanı, yapılması ve 
yapılmaması gereken fii11eri ve arnelleri anlatan fıkıh ilmi ve nihayet 
lmanın semeresi ve İslam'ın neticesi durumundaki bir tasavvuf ilmi. 
Tabii ki tefsir ve hadfs ilmi de burada zikrolunan ilirolerin içerisinde 
mündemiçtir. Aslında burada bir ilim tasnifi ile karşı karşıya 

bulunuyoruz isek de, aşağtda da görüleceği gibi, Taşköprülü-zade 
tarafından zaman zaman yapılan bu tür tasnlfler, kabaca tasntflerdir. 
Binaenaleyh, kendisinin ilimlerle ilgili teferruata müteallik tasnifini 
yazımızın son kısm;nda etraflıca göreceğiz. 

Burada zikrolunan ilirnler, aslında bize yine Taşköprülü-zade 
tarafından başka bir vesileyle aktanlan bir ilim tasnifini hatırlatmak
tadır: O, Şaka 'ık' ında, 51 kendi ifadesiyle "takrıri ve tahrıri mümkin 
olan; takrıre ha'iz olup tahr'ir-i ca'iz olmayan" ve "takrfr ve tahrtre 

50 A .g.e., ı, s. 25. 

Bkz. Mecdi ırc. s. ı53- 154. 
51 
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mecal olmayup talırtr ii. tasvtre imkan olmayan" olmak üzere üç 
grup ilimden söz eder. Birinci grubu oluşturan ilimler, "cemalıir-i 
meşalıtr-i musannifinün m us annefat u mü' ellefatunda mektub olup 
kilk-i tahktk ile sebt ü imla olunmuşdur"; diğer bir deyişle, bu ilimler 
bizden önceki meşhOr yazarlarm eserlerinde kayıtlı bulunan ilimler
dir. İkinci grupta yer alan ilimler ise, "mesela esna '-i mübahasede 
hasmeynün mfzab-ı lisan-ı ratbu 'i-beyanında carf olan mukad
demat-ı 'ilmiyye-i abdardıtr. Egerçi Usan-ı sert'ü'L-cereyan ile takrfr 
olunur, fe-emma mahza müşacere vü münaza 'a ve muhasama vii 
mu 'araza içün olmağın hame-i peygiim-averile tahrfr ü tasıfr 

olunmaz: Ztra bu makule kıt u kal mücerred niza' u cidiil iç ün sevk 
olunup cümle-i mukaddematı vehmiyyiit ile malılut ve mugiilatiiı ile" 
maluldür. "Bu sebebden mücerred ilziim-ı hasmdan gayri nesne 
ifade eylemez"; yani kısaca bulasa edecek olursak, bu kategoride 
mütalaa olunan ilimler, tartışmalar esnasında tarafların birbirlerine 
galip gelmeleri için kullanılırlar ; dolayısıyla ekseriyetle vehimlerden 
ve mugalatalardan ibarettirler; bu sebeple hasmı ilzamın dışında bir 
işe yaramazlar. Üçüncü grupta yer alan ilimler ise, "deka'ık rumuz-ı 
ledünniyyedür'' ; diğer bir deyişle, bu kategoride yer alan ilimler hiç 
bir kitapta kayıtlı değildir; dolayıs ıyla gerçek manada yazılıp 

çizilmeleri mümkün değildir; bir takım remiz ve i şaretlerle varlıkları 

anlaşılır; ancak irfan, zevk ve vicdan s~Uubi kimseler tarafından bilinir, 
duyulur, hissedilir. 

Bu tasnifte ikinci kategoriyi oluşturan ilimler faydasız, dolayısıyla 
gereksizdirler; hasını susturmanın, ona galip gelebilmenin ötesinde 
hiç bir faydaları yoktur. Binaenaleyh, sadece cedelde işe yarayan bu 
ilimleri öğrenmek için zaman harcamak hiç de manalı değildir. 

Taşköprülü-zade'nin, yukarıda kelam ilminin çerçevesini çizerken 
kullandığı kelimeler, bu bakımdan dikkat çekicidir: Keliim, insanı 

ebedt saadete ulaştıracak ilimlerdendir. "Şol şartile ki biihis olan 
mütiiba'at-ı ehva vü evlıiim itmeyüp belki kava'id-i 'akii'id-i islam 
üzre bast-ı kelam eyleye." Burada üzerinde durulan, tavsiye olunan 
ketamın Mu'tezill değil, Eş 'iirt ketarnı olduğu, bu ketam ın zaman 
içerisinde isbat-ı tevlıfd ile sınırlı hale geldiği52 hatırlanırsa, kolayca 
anlaşılabilir. 

52 Nitekim, Imam Gazzali, ketamla ilgili olarak şöyle der: "Onun maksadı, .fiinnet e/ılinin 

akfdesini mıtlıilfaza ve bunu bid'ar elılinin telı/ikesinden korıımaktır." (el-Mıınkıı.u mine'd-
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Aynı tasnlfte birinci grupta yer alan, yani, takrfri ve ıahr'tri 

nıümkin olan ilimler ise, geniş çerçevede yukanda zikrolunan ilm-i 
ftkh ve onun ayrılmaz parçaları durumundak i tefs'ir ve hadfs ilimleri 
olmalıdır. Esasen bu ilimler kitaplarda yazılı bulundukları, bu bakım
dan öğrenilmeleri daha kolay ve mümkün olduğu için, öncelikli 
olarak tahslli gereken ilim dallarıdır. Üçüncü grubu oluşturan 
ledünnf il irolerin ilm-i tasavvuftan başka bir şey olmadığını lz§ha ise 
Mcet yoktur53

. 

Taşköprülü-zade'nin, ilimleri başka bir şekilde daha tasnif ettiğini 
görüyoruz. Ancak, hemen belirtmeliyiz ki, bu son tasnlfı de, esasen 
itibariyle, yukarıda gözden geçirilen tasnl'flerden tamamiyle farklı 
görmek mümkün değildir. Bu tasnlfte de yine insana fayda veya 
zarar esas alınmıştır. Bu bakımdan ilimler ya mahmud (övgüye değer, 

dolayısıyla faydalı) veya mezmum (kötü, dolayısıyla zararlı)durlar. 
Böyle bir tasnl'fe zemin haztrlanırken, öncelikle ilim sayılan bilgilerin 
kaynaklan esas alınmıştır. Binaenaleyh, Taşköprütü-zade'ye göre, 
ilimler ya şer'tdir veya gayr-i şer'tdir. Bu iki ibareyi, ilimler ya 
naklfdir veya aklıdir şeklinde anlamak durumundayız. Nitekim, şer''i 
ilimler "ancak enbiyadan istinbaı olunur"; diğer bir deyişle, naklen 
tevarüs edilirler; şer''i olmayan ilimler ise, öncekilerden farklıdtrlar; 

onların "idrakinde" esas iş akla düşmektedir. Böyle bir tasnif, 
Taşköprülü-zade'yi, bekleneceği şekilde, şer't ilimleri faydalı 
(mahmud) ve gayr-i şer'f ilimleri ise zararlı (mezmum) şeklinde bir 
net1ceye götürmez. Burada esas olan, bir ilmin insana faydalı olup 
olmadığıdır. Mesela, "beka'-i ebdan", yani bedenierin bekası, vücu
dun sağlığı ile ilgili olan tıbb veya "kısnıet-i ve s aya ve mıı 'amelat", 
yani mirasın taksimi ve insanlar arasında cereyan eden bir takım 
muamelelerde kullanılan hesab, gayr-i şer'f olmalarına rağmen 

faydalı (mahmud)dırlar. Tıpkİ tıbb ve hesab gibi çiftçilik (jelahat), 

53 

Dalldl [=Dallil~tten Hidiiyete, çev. A. Subbi Furatj, İstanbul 1978, s. 45); aynea bkı. Birgivl 
Mehmed Efendi, Tekmile·i Terceme-i Tarfkat·i Muhammediyye (Vidlldl tre.) istanbul 1256, 

s. 43; H. lnalcık, Tlıe Ottoman Empire, TJıe Classical Age, 1300-1600, London 1973, s. 176; 

bu çerçevede ilk dönemlerde ke/dmeılarla hadlsçiler arasında eereylin eden münfikaşalar 

için bkı. Talat Koçyiğit, Hadisciler/e Keldmcılar Arasmdaki Münal«ışalar, TDV yay., 3. 
baskı, Ankara 1988. 

Bu tasnif için :ıynca bkz. F. U nan, Kurulıışımdan Gilniimilze F/itilı Kililiyesi (yayımlanmaınış 
doktora tezi), H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1993, s . 291-292 (Türkiye Diylinet 

Vakfı tarafından basılmaktadır). 
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kan alma (hacamet) ve siyaset de faydalı ilimlerdendir. Ancak, bu tür 
ilimler "füruz-ı kifaye kabtlinden"dir; diğer bir deyişle, bunları 
bütün insanların öğrenmeleri gerekmez; içlerinden bir kısmının 
öğrenmesi ve ihtiyaç hasıl olduğunda, bu ilimleri öğrenenlerin 
devreye girmeleri yeterlidir. Bunlar umur-ı dünyil ile ilgilidirler; 
dolayısıyla dünyevidirler. Binaenaleyh, dünyevl bir ilme itibar edip 
etmemede ölçü, bir taraftan o ilmin insana faydalı olup olmadığı iken, 
diğer taraftan ise dtn karşısındaki durumudur: Eğer tıbb, hesab ve 
benzer1 ilimler gibi, insana bir faydası dokunuyorsa, o ilmi öğrenmek 
"fazflet"tir; fakat sihir, tılsım, gözbağcılık (§a 'beze) ve benzeri bilgi 
veya beceriler, insana hiç bir faydası olmayan, bilakis kötülüğe veya 
insanların kandırılmasına · yol açan şeyler oldukları için kötü 
(mezmum)dürler. Her iki durumda da olmayanlar, mesela "eş'ar ve 
tevar'ih ve antarım mecreisma carı olanlar" ise mübah ilimlerdir; din 
bakımından öğrenilip öğrenilmemelerinde beis yoktur. Fakat, dini 
(şer'i) ilimierin durumu farklıdır. Taşköprütü-zade' nin ifadesiyle, 
"amma 'ulum-ı şer'iyye, anun cümlesi mahmudedür.54

" 

Taşköprülü-zade, mahmud olan ilimleri de çeşitli gruplara ayınr: 
Bunlar ya kitab, sünnet, icma' ve kıyas gibi usul (metodoloji) ile 
ilgilidirler veya füru 'a dairdirler. Füru 'a dahil olanlar ise, fıkhl 
meselelerio ekserisinde olduğu gibi ya dünyevfdirler veya bazı ftkhl 
meseleler gibi, iyi ve kötü huyları (ahlak-ı mahmude ve nıezmume) 
ayırdetmeğe yarayan "ma' rifet-i ah val-i kalb" gibi uhrevtdirler. 
Keza lügat, nahv, ma 'anı, hatt gibi şer'! ilimierin öğrenilmesinde 
faydası dokunan alet hükmündeki ilimler de füru 'a dahildirler ve 
bunlara mukaddemat denir; Kur'an'in okunınası ile ilgili kıra 'at, 
harflerin çıkış yerlerini öğreten meha.ric, mana Itibariyle tejsfr, 
Kur'an'ın nasıh ve mensulıunu bilme gibi hususlar da yine fürCı' 
içerisinde mütalaa olunurlar ki, bunlara da mütemmimiit (=tamam
layıcı hükmünde ilimler) denilir. Aynı şey, lıad'is ve benzeri ilimler 
için de söz konusudur55

. . 

Bu noktada karşımıza şöyle bir soru çıkmaktadır: ilim niçin ve 
nasıl mahmud veya mezmum olur? 

54 MevzQ'dt, ıı,s. 257. 
55 A.g.e., ll, s. 257-258. 
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Taşköprülü'nün bu soruya verdiği cevap, kendi ilim mantığ ı 

çerçevesinde son derece basit ve anlaşılırdır: Hiç bir ilim bizatihi 
mezmılm değildir. Onu, mezmum veya mahmud kılan bir takım 
durumlar söz konusudur. Fakat, hemen belirtmekte fayda vardır ki, 
burada da esas endişe, fayda ve zararla ilgilidir. Mesela, bir kişi bir 
ilmi öğrenmeğe kalkışır, fakat onu "idrake kadir" olamaz ise, böyle 
bir durumda bu ilim o insan için zararlı (mezmum) olur. Taşköprütü
zade'ye göre, "ulum-ı felsefe" ile uğraşanların eksertsi böyledir. 
Zira, bunların çoğu "hakkı hilafından temytze kadir" olamazlar; ve 
yabud, o ilmin iyi yönü var iken, kötü tarafıru kullanınağa kalkışırlar, 
ilm-i nücum gibi. Halbuki, bu ilim güneşin ve ayın nası l hareket 
ettiğini hesaplamağa yaraması cihetinden,, mezmılmluk bir tarafa, 
bilakis mu'teberdir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, "Güneş ve ay bir 
hesaba göre (hareket etmekte) dir. 56" ve "Ay için de birtakım 
menziller (yörüngeler) tayin ettik.51

" buyurulmuştur; bunlar ise, 
ancak bu konuda bilgi sahibi olmakla bilinebilir. Fakat, ilm-i 
nücılmu, bu ve yolculukta yol, denizde ise rota tayini gibi çeşitli işler 
için kullanmak gerekirken, ondan geleceğe yönelik bir takım 
hükümJer çıkarınağa kalkışmak, doğru değildir ve böyle bir hareket 
o ilmi mezmum hale getirmektedir. Zira, Peygamberimiz, "kaza ve 
kader ü nücum ile beyan-ı hayr u şerr ve ashab-ı kiram beyninde 
beyan-ı rütbe ve kaderele sükut ile emreylemişdür". Keza, Hz. Ömer 
ise "'Ilm-i nücumdan ancak bahr ü berrde seferele ta 'ytn-i rah iç ün 
lazım ve mu 'teber olan m ikeları ta 'all üm id üp andan sonra imsak 
idün ." buyurmuştur. Aynı şekilde, sihir ve tılsım da mezmumdur. 
"Ztra bu ikisi ızrar-ı halka vesfledür." Esasen, bu tür faydasız 
iliroJeri öğrenmeğe çalışmak la ömür geçirmek "tazyt' -i 'ömr"dür5~. 

Burada üzerinde durulan durum sadece şer'! olmayan ilimler için 
geçerli değildir. Aynı şey, yani bir bilginin mahmud veya mezmum 
olması, bazı şer't ilimler için de söz konusudur. Bu nasıl olur? 
Taşköprülü-zade, biraz önce belirtildiğ i üzere, bütün şer't il imleri 
mahmud gördüğü halde, bir ilmin mahmUd veya mezmum olmasının 
sebep lerini tartışırken, niçin bir takım şer'! ilimierin mezmurn 
olabileceğini ileri sürmektedir? Yazar, bu husGsu açıklarken fıkhdan 

56 Rahman, 5 
S? Ytifill,39. 
58 Mevz{}'iit, 11, s. 258. 



167 

hareketle şöyle der: "imdi ma 'tum ola ki ba 'zı 'ulum-ı şer'iyye 
vardur ki savten mahmud ve ma'nt [ma'nen] mezmumdur; cümle
den biriftkhdur ki mukaddema tartk-i ahiret 'ilmine 'ıtlak olunurdu 
ve dahi afat-ı nüfUs ve mefasid-i a'mali ma'rifet ve hakaret-i dünyayı 
ve şeref-i na 'tm-i 'ukbayı ihiita ve kalbe istlla-yı havfa ıtlak olunur
du; şimdi tahsts olunmuşdur ma' rifet-i füru '-ı gar'ibe ve fetava
yı 'acfbeye ve her birinün 'ileline ıttıla' ve anlara müte 'allıka olan 
maklllatı tetebbu' ve mesa'il-i fer'iyyeyi istiksar hatta tefr'i'at-ı talak 
ve le ·~n ve s elem ve icare ve bunlarun dahi gerek umur-ı uhreviyye 
içün müıecerrid olsun gerek olmasun, amma 'asr-ı evvelde asıl 
maksad ma'rifet-i umur-ı ahiret olupumur-ı dünya ana tab'iyyet ile 
idi, şimdi ise hô.l mün 'akis olup bu cihetden 'ilm-i fıkha zemm 
tedahul eylemişdür, eğerçi ası/da mahmUd ise dahi.59

" 

Bu değerlendirmede dikkatimizi çeken husas, Taşköprülü

zacte'nin fikh teriminin İslam' ın ilk dönemlerindeki manasının, daha 
sonraki dönemlerde değişmj ş olduğunu ileri sürmesidir. Ona göre, 
bu terimin şümillüne ilk dönemlerde uhrevt meseleler girerdi; oysa, 
zaman içerisinde bu şümaı nisbeten değişti ve fıkh denince dünyev'i 
meseleleri ele alan bir ilim dalı anlaşılınağa başladı. Başlangıçta asl
olan, "ıar'ik-ı ahiret ilmi" idi; nefıslerin afetlerini ve arnelierin ifsad 
edici yönlerini bilmek, dünyaya değer vermemekti; fıkh, ahiret 
ili'ınetlerinin şerefi , kalbin Allah korkusu ile dolması gibi konulara 
tahs1s edilmişti. Bilahare bu durum değişti; ahiret düşüncesi zayıfla
mağa ve bunun yerini dünyevl meseleler alınağa başladı; dolayısıyla 
fıkhın inceleme sahasına giren konular, insanlar arasında cereyan 
eden ıneselelerle ilgilenir oldu. Binaenaleyh bu gelişme, başlangıçta 
mahmud olan bir ilmi, neredeyse mezmum hale getirmiştir. 

Taşköprülü-zade'ye göre, aynı şey ilim için de geçerlidir. Onun 
ifadesiyle, ilm kelimesi, "mukaddema Hakk Te'ala'yı 'ilm [bilme] ve 
'ibiid u halkında olan ayat u ef'alini 'ilme [bilmeye] ıtlak olunur
du." Oysa, zaman içerisinde bu durum da değişmiş ve kelime 
"mesa'il-i fıkhiyye ve gayrinde münazaraya iştigale tahs'is" olun
muş; bu hususta mabir olanlara ise gerçek alim gözüyle bakılınağa 
başlanmıştır. Binaenaleyh, asıl gayeden uzaktaşıldığı için, böyle bir 

59 A.g.e., ll, 259. 
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ilim anlayışı da mezmılmlaşmıştır60 . Taşköpıiilü-zade'nin bu değerlen
dirmesi, onun hakiki manada ilim kelimesinden ne anladığını veya 
insanların bu kelimeden ne anlamaları lazım geldiğine dair düşün
cesini özlü bir şekilde ortaya koymaktadır. Böyle bir anlayışm 

yazarın düşünce dünyasındaki meşrı1'iyetinin -bu yazı içerisinde yeri 
geldikçe vurgulandığı üzere-, dünyada insanın asıl gayesinin saadet
i ebediyyeyi tahs'il olduğu kabUlünden bestendiğini ileri sürmemek 
için bizce hiç bir sebep yoktur. Bu da, bu dünya ile ahiret arasında 
sürekli bir köprü kurmayı gerektirir; dolayısıyla dünyada öğrenilen 
her bilginin, iş lenen her arnelin uhrevi neticesinin de düşünülmesi 
kaçınılmaz olur. 

Taşköprütü-zade için tevhtd ilminin dahi mezmum laşması söz 
konusudur. Nasıl? Ona göre, tevhtd kelimesi veya ilmi, ilk dönem
lerde "cemt'-i umurun zuhurunu Hakk Te'ala'dan ri.i'yete ıtlak 

olunurdu"; görünüşteki sebepler hakiki sebep sayılmazdı ; "hayrı ve 
şerri ancak Cenab-ı Hakk'dan" bilmek esas düşünce idi. Ne yazık 
ki, zaman içerisinde bu düşünce de değişmiş ve tevhfd ilmi "sına 'at-i 
kelamdan ve ma' rifet-i tartk-ı mücadele ve münakazatı i hata ve 
bunlarda ve tekstr-i esvele ve enare-i şübühtit ve te' Lif-i ilzô.matda 
teşeddukdan 'ibaret olmuşdur." Dolayıs ı yla., bu hususta bilgi sahibi 
olanlar, kendilerini "ehl-i adl ü tevhfd'' olarak adlandırmağa başla
mışlar; hatta kelô.mcılar "ulemii-yı tevhfd" diye anılır olmuşlardır. 
Oysa, cedelle meşgUl olmak, sırf bir takım polemiklerle rakibi ilzamı 
marifet saymak, "asr-ı evvelde" ş iddetle teHkid edilirdi61

. Taşköp
rülü-zade' nin tevhtd veya kelam ile ilgili bu değerlendirmesi , onun 
kelô.m (dolayısıyla tevhfd) etrafında şekillenen ve yoğun spekülatif 
tartışmalara yol açan akımları ve bilhassa IX. asrın baştannda hayli 
revaçta bulunan Mutezilf kelamını bir sapma olarak gördüğünü 

düşündürmektedir. Dolayısıyla, kendisinin böyle bir kelô.mı ve böyle 
bir tevhfd ilmini niezmum sayması anlaşı lır bir husustur. 

Taşköprülü-zade, şer'/ nitelikli bi r ilmin mezmum say ı lmasına 

örnek olarak iki konu üzerinde daha durmaktadır. Bunlar, kendi 
ifadesiyle "zikr ü tezktr'' ve "hikmet" anlayı şıdır. Ona göre, zikir ve 
tezktrden "asr-ı evvelele ilm-i iihiret" hususunda konuşma anlaşılırdı ; 

60 Aym yer. 
61 

Aynı yer. 
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bu vesile ile ölüm, nefsin afetleri ve ayıpları, şeytanın insanları hangi 
yollarla iğfal ettiği ve bunlardan kaçınmanın yolları, Allah' ın 
ni'metlerine nasıl şükretmek gerektiği, dünyanın geçiciliği, ona değer 
vermenin kötülüğü ve ahiret alıvali düşünülür, anlatılır, insanlar bu 
şekilde harekete teşv]k edilirdi. Dolayısıyla, böyle bir zikir ve tezktr 
güzel, övülmeğe değer (mahmud) idi. Ne var ki, zaman içerisinde bu 
da değişmiş, zikir ve tezkfrden "kısas u eş 'ar" ve "şath u tamiiı u 
güftar" anlaşılır olmuştur. Oysa, kısas bid'attir; kıssa anlatıcıların 

meclisinde oturmak selef tarafından nehyedilmiştir. "Zfra anlar eğer 
Kur 'an'da olan kısas u ahbar üzre iktisar iderlerse isabet iderler, 
lakin niçesini tebdfl ve tağyfr ve ziyade ve noksan ve taklfl ü teksır 
vaki' olmuşdur. Hatta ba 'zınun nefs i semahat ve ta 'ate tergib iç ün 
kendüden vaz'-ı hikayata cür'et etmişdür. Ve zu'mı budur ki bundan 
maksudı halkı Hakk'a da'vet ola, lakin bu vaz' uşan nez'at-ı 
şeytandandur, ... amma eş 'ar, anı dahi va 'zda iktisar mezmCtmdur, 
ztra m üstemi' her işitdüğini kalbine müstevlf olan şey' e tenztl ider." 
Bu tür meclislerde cemiyetin her tabakasından insan vardır; anlatılan
ları yerli yerine oturtabilecek kabiliyet ve bilgisi bulunmayanların, 
duyduklarını yanlış değerlendirmeleri pekala mümkündür. Bir takım 
şiirler bu gibilerin şehvetlerini arttırır; onları kötü yollara sevk 
edebilir. Avaının huzurunda her türlü bilgiyi nakletmek doğru 
değildir; nitekim, "halka bildiklerini söyleyün, inktm terk idün, ztra 
ol inkarım mü'eddası bed-terfn kardur ki Allah'ı ve Rasulü 'nü 
tekz'ibe mü'eddfdür, siz ister misünüz ki Allah ve Rasulü tekzfb 
olunalar, bu fesad sahibi fehm itdiiği nıevaddadur, fe-keyfe ki k{i 'ili 
fehm itmeye, eğer kii'ili fehm idüp sami' itmezse anun zikri helal 
olmaz" denmiştir62 . Bu durumda zikir ve tezkfrin mezmum olmasını 
yadırgamamak gerekir. 

Hikmete gelince; Taşköprütü-zade'ye göre, "kadtmden hikmet 
hayr-ı kestr 'add olunurdu." Nitekim, Kur'an-ı Kerlm'de, Allah'ın 
hikmeti dilediğine vereceği, kime hikmet verilmiş ise, ona çokça hayır 
verildiği ve akıl sahiplerinin bundan ibret almaları gerektiği belirti l
miştir (Bakara, 269). Keza, Peygamberimiz, "insanlara hikmetten bir 
kelime öğretmek, onun için dünya ve mafihadan hayırlulır." 

buyurmuştur. "Şimdi ise hikmet tabthe ve şa'ir ü müneccim(e] nakl 

62 A.g.e., rı, s. 260-261. 
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olunmuşdur." Bunlar ise, nettcesi boş şeylerle uğraşırlar. " Imdi 
nazar eyle ki nakl-i evvel kande ve nakl-i sani kandedür.63

" 

Durum bu olduğuna göre, yukanda gözden geçirilen kötülüklere 
düşmernek isteyen insan, nasıl hareket edecek, kendisine neyi rehber 
edinecektir? Taşköprülü-zade'nin bu konudaki bir cümlelik tavsiyesi 
şöyledir: "Sana viicib olan oldur ki, nefsüne nazar idesin ve selefe 
iktidil idüp anlarun riihına gidesin ve habl-ı gurura teşebbüs idüp 
h [ka . . 64 .. a ıtmeyesın. 

Dikkat edil eceği üzere, Taşköprülü-zade, bir ilmi ele alıp 
değerlendirirken, onu çeşitl i açılardan muhakemeye tabi tutmakta ve 
her haJükarda bu bilgi ile dfn, iman dolayısıyla ahiret arasında sıkı bir 
ilişki kurmağa çalışmaktadır. Ehemmiyetine binaen old uğu gibi 
aktarılan şu satırlar, Taşköprülü-zade' nin tedkike ve tahsite değer 
gördüğü bütün ilim1erle ilgili düşüncelerini ve değer yargılarını hiç 
bir tereddüde meydan bırakmayacak şekilde, aç ıkça ortaya 
koyacaktır. Keza, aynı satıri ar, yazarın, bir mü 'minin hangi i timleri, 
hangi öncelikJere göre ve nasıl bir yol tllip ederek öğrenmesi 

gerektiğine dair düşüncelerini de göz önüne sermektedir: 

a Imdi ma 'tum ola ki ba 'zı 'ulum vardur ki katili ve kesiri 
mezmumdur; ne fii'ide-i diniyye ve ne fii 'ide-i dünyeviyye vardur, 
yahCtd zararı nef'ine giilibdür, 'ilm-i sihr ve tılsımiit ve nücum gibi; 
ba'zı 'ulum dahi vardur ki cümlesi mahmCtddur, Hakk Te'iilii'nun zat 
u sıfiitına ve ef'iiline ve halkında etiriye olan sünnetine 'ilm gibi; ztrii 
bir bahrdür ki siihili yokdur ve ol bahre havz itmemişdiir, illa enbiya 
ve evliyil ve riisihUn fi'l- 'ilm olanlar itmişlerdür; ve bunun evvelii 
miftiihı ta 'all üm ve cidd ü ikdiim ve müşalıede-i ah viil-i 'ulema '-i 
a 'lamdur, alıiren müciihede ve riyiizat ve kalbi tasfiye ve 'ala' ık-ı 
dünyadan tefrtğ ve Hakk Te 'ala 'nun enbiya' ve evliyasına teşbihdür, 
amma şol 'ulCtm .ki andan mahmud olmaz, illa kadar-ı mahsus olur, 
şol 'ulumdur ki füruz-ı kijiiyat kabilindendür, zira her 'ilmde iktisad 
ve istiksii vardur, eğer nefsüni ısliih itdün ise 'ulumda istiksa itmekde 
be' s yokdur gayri ıslah iç ün. Amma sana mertebe-i iktisad -ki hadd-i 
vasatdur- kifayet ider, belki ol hayr u evladur, zfrii cemi'-i 'ulumı 
istiksiiya a 'mar-ı insan vefa itmez, ba 'zını istiksa idüp ba 'zını 

63 A.g.e., ll, s. 261 . 
64 Aym yer. 
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itmernek dahi değüldür, belki cümlesinde iktisad ahsendür, eğer 

maksad nefsüni ıslah itmek ise, zinhar ve zinhar ki nefsiini terk idiip 
gayri ıstaha kasd idesin, zira anun gibi husran-ı 'az'im olmaz. 

"Imdi sana vacib olan old ur ki nefsüni asam-ı zah.ire ve 
batınadan tath.'ire meşgul olasın, bir haysiyyet ile ki anı nefsünde 
eliden ve 'adet-i münteşire kılasın, ba 'dehCi. fürCi.z-ı kifayata iştigaL 
idesin tedrtc üzre ki 'an-kartb zikr olunur inşti'allahu ta'ala. 

Imdi evvela Kitabu'lltih ile ibtida eyle, ba'dehU Sünnet-i Resilli 
ile, ba 'dehCi. 'ilm-i tefsir ile ve sa' ir 'ulum-ı Kur'an ile -ki nasıh u 
mensuh ve mefsCi.l u mevsul ve muhkem ü müteşabihdür-; kezalik 
Sünnetele dahi ba 'deha 'ilm-i füru 'a müştagil ol -ki 'ilm-i fıkhdur 
'ilm-i kıllif değüldür-; ha 'dehu usul-i fıkha ve hakeza bakıyye-i 
'ulCi.ma iştigal eyle, vaktünde vüs'aı oldukca. Amma cemi'-i ömrüni 
bunlarun birisinde istiğrak idüp istiksa kasd eyleme. Zira 'ilm kes'ir ve 
'ömr kastrdiir; eğer zikr olunan 'ulCi.mdan dahi ziyade taleb idüp 
vaktde dahi vüs'at olursa 'ilm-i liigatiin şa'f' olanından kelam-ı 
'Arabı fehm idüp nutka kudret gelecek mikdar iktisar eyle. Ve dahi 
gar'ib-i Lügatden garib-i Kur'an u hadise iştigal idüp ta'ammukı terk 
eyle ve dahi nahvden ma' rifet-i Kitab u Sünnet mütevakkıf olduğu 
mikdar üzre iktisar eyle ve tefs'irde 'ulema vasiı 'add itdüği mikdar 
ta 'ammuk ey le; ba 'dehu zihnüni anun leta'if ü iştiriitına sarf ey le; 
hadtsde dahi Sahiheyn 'de olanı tahstl ve yahCtd sılıCılı-ı sittede 
olandan a 'mtilde muhtacün-ileyh olan mikdarı tahsLle iktisar ey le; ve 
dahi Sahtlıeyn 'den ve yahCi.d sa'irinden bir nüsha ıahs'il idüp mütun
ı hadtse habfr bir racülden tashtha sa 'y eyle. Ve dahi esamt-i ricalün 
ve 'ilelinün ma'rifeıini terk eyle, zira cami'-i sıhiih olan selef ol 
me'netden birre kifayet eylemişlerdür; amma. fıklı, anda hıfz-ı 

Hidaye ve yahCtd Vikliye ve yahud Manzıtme-i Nesefi kiifl ve vafldür. 
Ammli kelam, anda Kitab ve Sünnet ele vdride olan 'aka'idi 
muhlifazat idecek mikdar kifayet ider, eğer andan md 'ada. def'-i 
mübtedi'aya kudret tahstl idersen gayet ile alısen olur. Amma 
Jııllifiylit 'ala-hal senün ana ilııiyacun yokdur; zira andan garaz 
ikbal-i nas ve kemal-i rağbet ve 'inde'l-vülat vefret ii hurmet ü 
lıaşmetdür; ol ise ahsen-i ağraz ve erzel-i a'vazdur. Hususan ki 
anlarun ebvabında bezl-i 'ilme mü'eddt hususan ki ahkamda 
anlar un rızalarını talebe mütesadd'i ola .... 
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"Amma mantık, ol ' ilm-i kellimda dahildür. Amma cıılum-ı 

f elsefiyye, anun içinden dahi muhalif-i şer' olan ekser-i mebiihis-i 
cilm-i ilahi gibi ve ba 'zı ' ilm-i tabıcı gibi; ol dahi hükm-i sihrde 
dahildür, belki andan ahterdür, ztra küfre mü' eddt olması sihrden 
esra'dur; amma muhalif-i şer' olmayan ba'zı mesa'il-i ilah! gibi ve 
ekser-i mesa 'il-i tabi'i gibi ve dahi cemt'-i me bilhis-i riyazt gibi, 
anlardan men' yokdur, ol dahi 'ilm-i lıisab hüknıündedür; meğer ki 
bunlara iştigal iden kimse istidrac ile bevaktye dahi 'ubar itmek havfı 
ola. Ol takdirce anlardan ba 'zı nas ziyade men' olunur ve ba 'zf kalfl 
men ' olunur. 

"imdi sana vacib olan 'ulum ahirete ikbaldür. Ol dahi iki kısmdur 
ki 'ulum-ı mu 'amele ve 'ulum-ı mükaşefedür; kısm-ı evvel kısm-ı 

santye tarikdür. Amma 'ulum-ı mu 'amele, ma' rifet-i ahval-i kalbdür, 
anlardan mahmud olan sabr gibi. Ve dahi şükr ve havf u reca ve 
zühd ü rıza ve kana'at u takva ve ihsan u seha ve hüsn-i zann u hulk 
ve mu'aşeret ü sıdk u ihlas gibi ve mezmum olan havf-ıfakr gibi. Ve 
sahaı-ı makdur ve gıll u hıkd u hased ü gış ve taleb-i 'ulüvv ve hubb
ı sena ve hubb-ı bekti' fi'd-dünya ve kibr ü riya ve gazab u fahr u 
hıyela [gurur, kibir] ve tenakus ve tul-ı emel ve dünyaya ferah ve 
ehli ile üns gibi ve bunlarun gayri. Amma 'ulum-ı mükaşefe Hakk 
Te'ala'nun zat u sıfatını ve ef'al ü hikmetini ma'rifet ve ma 'rifet-i 
ma'na-yı nübüvvet ü nebt ve ma'na-yı vahy u mela'ike ve şeyatın ve 
ma' rifet-i cennet ü nar ve 'azab-ı kabr ve sı rat u mtzan u hisab ve 
ma' rifet-i ma 'na-yı li ka' u ll ah ve veeh-i kertmine miişahede ·Ve nazar 
ve ma 'na-yı kurb-ı Hudti ve civarına nüzul gibi ve bunlarun gayri 
ahval ki gıta' mürtefi' olup Hakk Ce lle ve 'ala bir tartkıle mutazzçılı 
ola ki bf-güm.ln cart ve mecra'l- 'ayan ola. Bu ma 'na cevher-i 
insanda mümkindür, nihayet mertebe keder-i kaztirat-ı dünya andall 
şagil olur, kaçan ki kalbe sakalet ve ol ktizuratdan tahtıret hasıl ola, 
ol makCtle kalöe 'ulum-ı mezkure bila-iştibti.h tecellf idüp ol 
hakô.yıkun envarı bila-şekk anda miitelalt olur. Haktkatde ol 'ulum 
kütübde tastir ve ahare ihbar u takrtr olunmaz; illa meger şol 
kimseye ki ana 'arif ve ol makale haka'ıka vakıf ola. imdi bir 'alim ki 
Hakk Te 'ala ol 'ilmi ana i 'ta eyleye, anı tahk'ir itmernek gerekdür; 
ztra Hakk Te 'ala anı tahkir itmeyüp ol 'ilmi ana ihsan eyledi, ba 'zı 
'arifin eyitdi "bir kimsenün ki bu 'ilmden ya 'n'i mükiişefeden nasfbi 
olmaya, andan su' -i hti.timeden ha vf iderüm ve andan ekall-i naslb 
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ol 'ilme tasdik ve ehline tesllmdür", ve biri dahi dimişdür ki "bir 
kimsede ki iki haslet ola, bu 'ilmden ana bir şey feth olunmaz ki ol iki 
haslet bid'at-ı zikrdür". Ve dahi dimişlerdür ki "bir kimse ki hubb-ı 
dünya olsa ve yahud heva üzre musırr olsa, bu 'ilmile mütehakkık 
olmaz, gerçi sa'ir 'ıılum ile mütehakkık olur ve bunu inkar idenün 
ekall 'u.kubeti andan bir şey naslb olmamakdur ki bu 'ilm, 'ilm-i 

ddAkA k bA d •• " 65, 
sı ı ın ve mu arra ın ur . 

Görüldüğü üzere, Taşköprütü-zade için ilim bizatihi ilim o lduğu 
için değil, insanın dünyasına ve ahireline olan faydasına göre 
değerlendirilebilecek bir çalışma mevzı1' udur. Ancak, dünya ve 
ahiret ihtiyaçları değerlendirilirken, her halükarda öncelik daha 
ziyade uhrevi olana verilir. Esasen insan, bu dünyaya sınırlı bir 
zaman dilimi için gelmiş ve ebedi kalacağı bir mekana eninde 
sonunda gidecektir. Öyleyse, öncelikler de buna göre belirlenecektir. 
Nasıl ki, bir günün bir yıla tercih edilmesi akıl karı değilse, fanl olanın 
da baki olana tercih edilmesi doğru değildir. Ancak, bu demek 
değildir ki, insan dünyada dünyası ile ilgilj olanları bütünüyle 
gözardı edebilir; bilakis, dünya ebedl olan ahiret için bir hazırlık 
(imtihan) yeridir; hazırlığını iyi yapmayanın, gideceği yerde iyi 
karşılanmayacağı tabiidir. Dolayısıyla, dünyada çalışmak yerilemez; 
yerilmesi gereken şey, dünyaya gereğinden fazla bağlanmak, değer 
biçmektir; onun kölesi olmaktır. Oysa insan, dünyanın, diğer bir 
deyişle maddenin kölesi değil, efendisi olmalı, onu kendi iyiliği için 
kullanınağa çalışmalıdır. Hakikat bu olduğuna göre, ilim için de aynı 
yaklaşım geçerlidir. Bu yaklaşım, mü'mini, dünyası ile ahireti arasında 
köprü durumunda bulunan veya diğer bir deyişle, kendisine hem 
dünyasından ve hem de ahiretinden haber veren bir kaynakla sürekli 
irtibat balinde olmağa yöneltecektir. Bu durum ilim için de 
geçerlidir. İnsanı, mü'mini ebed'i saadete götürecek olan bu kaynak 
nedir? Taşköprülü-zade, bu soruya şu beyitle cevap verir: 

'Ulumun cümlesin Kur'an muhft olmışdur lakin, 
'U kul-i halk anun fehminde oldı kô.sır u hayran. 66" 

·. 
65 A.g.t., ll, s. 261-264. 
66 Mevzu'at, ı, s .. 25. 
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Bütün ilimler Kur'an'dad ır; lakin bunu anlamakta insanlar 
yetersizdirler. Durum bu olduğuna göre, insanların bu eksiklerini 
gidermeleri gerekir. 

Esasen, öğrenilmesi öngörülen ilimler için verilen mehengin her 
halükarda Kur'an olması da bu anl ayışı ortaya koyar. Aslında bu 
anlayışı, bir medeniyetin dünyaya bakışı ve onu idrak edişi olarak 
değerlendirmek de mümkündür. Binaenaleyh, İslam medeniyetinin 
istikbal ufukları ile Batı medeniyetinin istikbal ufuklan arasındaki en 
dikkat çekici farklılık, belki de burada aranmalıdır. Keza, İslam 
medeniyetinin tefekkür dünyası, kendisini bu dünyada iğreti görür 
ve yüzünü sürekli kainatın maverlisına çevirirken, Batt medeniyetinin 
-bilhassa Aydınlanma çağı ile kendisine ltibarl ı bir yer edinen- rast
yanalist ve gitgide pozitivist bir mahiyet kazanan düşünce alemin in, 
daha ziyade gördüğüne Itibar etmesi, deyim yerinde ise, çevresini 
maddenin sınırlarıyla mukayyed görmesi ve ne yapacaksa bu sınırlar 
içerisinde yapacağını düşünerek bütün gayretini buraya tekslf etmesi, 
pek muhtemeldir ki bu farklı dünya idraklerinden kaynaklanmakta
dır. Bu da, her iki medeniyelin -ilim sahasında olsun tefekkür saha
sında olsun- tarih boyunca çoğu zaman farklı kulvarlarda koştuklarını 
gösterir. Dolayısıyla da, Taşköprütü-zade'nin yukarıda gözden geçi
rilen mütalaalarını böyle bir kontekst içerisinde ele almak gerekir. Bu 
kontekst, bizatihl ilim ve ilmin hedefi için geçerli olduğu gibi, aşağıda 
görüleceği üzere, bu ilim)erle uğraşanlarda -ulema ve talebe
bulunması öngörülen vasıflar için de geçerlidir. 

Taşköprülü-zade, ilim konusundaki ana çerçeveyi bu şekilde 

belirledikten sonra, ilmin nasıl faziletli bir hassa ve meleke olduğunu 
ayet ve hadfslere dayanarak uzun uzun anlatır. Konunun bu şeki lde 

takdimi, yani teorik veya etimotojik tahllllerle uğraşılmadan 

doğrudan mevza 'un ele alınması ve lzaha daha ziyade ilmin fazızetine 
dair ayet ve hadislerle başlanmas ı , bizce hiç de göz ardı edilmemesi 
gereken bir tavrın veya kabOlün gereği olarak mütalaa edilebilir. Bu 
tavır veya kabUl, yukanda bir nebze temas olunduğu üzere, ilmin 
bizatibi gayesi ile ilgilidir. Bu gaye, öncelikle sa 'adet-i dareyne 
(dünya ve ahiret mutluluğuna) ulaşmaktır. Bu da ancak ilimle olur; 
dolayısıyla, baş lı başına bir fazilet ve şeref olan ilim, kendisi ile 
uğraşanları da fazlletti ve şerefli kılar. Nitekim Kur'an'da, "Allah 
sizden inananların ve kendilerine ilim verilenierin derecelerini 
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yükseltsin. 67
"; keza, "Allah, melekler ve ilim sahibleri, ondan başka 

Tanrı olmadığına şahitlik etmişlerdir.68" buyurulmaktadır; diğer bir 
deyişle, alimierin Allah ve meleklerden sonra zikr olunmal arı, bu 
fazileti ve şerefi ortaya koymaktadır69 . "Hiç bilenlerle bilmeyenler 
bir olur mu?70

" ayeti de aynı şeyi ifade etmektedir71
. Hazret-i 

Muhammed, "Alimler peygamberlerin varisleridir." buyurmuştur. 
Peygamberlerin Allah katındaki derecelerinin yüksekliği matarn 
olduğuna göre, onlara varis olanların ne kadar üstün görüldüğü 
düşünülmelidir72 . Şu hadisler de aynı niteliktedir: "Ruz-ı kıytimetde 
aklam-ı 'ulema-i a 'tamdan cereyan iden midad, mtzan-ı 'anıelde 

htm-ı şühedô. ve erbab-ı cihad ile mevzun olur." "Ruz-ı kıyametde 
üç zümre-i 'aliyye Cenab-ı Rabbu'l- 'izzetden mazhar-ı sa 'adet ve 
na'il-i mansıb-ı şehadet olurlar: Evvela enbiya-i 'izam, saniyen 
(ulema'-i zevi'l-ihtiriim ve salisen ~üheda-i alt-makam.73" Kıyamet 
gününde ilim adamlarının kalemlerinden süzülen mürekkeple, 

· şehidlerin ve Allah için savaşanların kanları aynı değerde olduğuna ve 

67 
6S 
69 

70 
71 
72 

73 

Mücadele, 11. 

Al-i fmrôn, 18 
Nitekim, "Bir kişitıüıı môdilıi kim ola Hakk 

Halk am medh itmeğe olur alıak/C' 

Zümeı~ 9 
Mevzu'iit, ı, s. 27. 
Şu hadis de aynı hususu vurgulamaktadır (1, s. 28).: "Aiıiid-ı niisdan derece-i ııiibüvvete 
akrab olanlar 'u lernil-i dfn ile fi sebUi 'lliih müctlhidin olaıılardur. Zfrcl 'u lema halkı 
enbiyanun getiirdiik/eri şerfiyi'a deliilet ve mütaba 'at-ı sünnet-i Rasaıe ir,~iid ıı Jıidc1yer 

eyledi/er. Erbilb-ı ci!ı{Jd dahi enbiyii vü rusiii ... ün getürdUkleri şeri'at u alıkama muv{Jfık 

kılıçları ile cilıiid u mukô.lele ve a 'dadan ru-gerdiin o/mayııp mııklibele eylemişlerdür." 

Bu mlihiyette nakledilen diğer hadislerden bllııları şöyledir (1, s. 28-30): "Hakk Te 'tl/11 

yevm-i kıytimetde, ki 'ibddını ba's ider, evvel{} 'avôm-ı elıl-i lslôm'ı, ba'delıum zümre-i 

'ulemfi'-i a'lamı ba's ider. Antkuı sonra buyurur ki, 'yô ma 'şere '[.'u/emD.! ' Ben siı.ün 

kulubımııı.da 'ilmi vaz' ey/emedüm, illa siı.i bi/dagam içUn vaı. ' ey/edüm. Ya 'nf 'ilm-i 

eı.eltmde siı.ün ol sa'iidete fa'iz olınala isti 'dadunuı. muhakkak oldıgı içün. Ve ben siı.de 

'ilmiimi size 'aztib içün vaz' eylemedütn. Imdi gidün ve malıall-i Rıdviina dühlil idfin ki ben 
siıi talıkfk nuıltfiret eyledüm"; "Bir kimse taleb-i 'ilmi Allah içaıı itmeyüp tahsfl-i eli/ı u mal 

ve ylllıQd bım/arıın eınsôli ahvôl içün eylese, ol kimse dünyadan çıkmaz, tl1 ki yine ana ge/üp 
ııiyyeti lı{J/iseten li-vechi'llôh olmayHıca. Ve her kimse ki 'ilmi li-veclıi'/liilı taleb ey/eye, 

ömrinün cemf'·i eyyamında sa'im ve ley{Jlinde kii'im gibi olur. Ve bir kiınsenün ta 'all üm 

itdili 'ilmdeıı bir blib ol kiınseye lıayrdur andan ki Cebel-i Ebfi Kays cümleten dfntir olup 
sebllu '/laluia ol kimse inflik eyleye". 
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ulemanın makamı peygamberlerden sonra, şehidlerden önce 
geldiğine göre, ilmin değerini bundan daha iyi ne ortaya koyabilir? 

TaşJ<:öprülü-zade'nin, ilmin faziletini ve şerefini anlatabilmek için 
çok sayıda ayet, hadis, kelarn-ı kibar veya muhtelif ulemadan bu 
konuyla ilgili görüş naklettiği görülmektedir. Bunların bir kısmı 
yukarıda gözden geçirildi. Ayet ve hadis dışında zikredilen 
örneklerden bir kaçını daha aktarmak yerinde olacaktır. Mesela, 
ilimle ilgili olarak, Hz. Ali şöyle demiştir: 

"ilim maldan yedi cihetten üstündür: I- Ilim, peygamberlerin 
mtrasıdır, mal ise Fir' av ların mtrasıdır; 2- ilim, başkalarına 

vermekle, dağılmakla azalamaz, mal ise azalır; 3- malın bir muhCi.fıza 
ihtiyacı vardır, ilim muhii..fıza ihtiyaç duymaz, bilakis sahibini 
kötülüklerden korur; 4- mal sahibi öldüğü vakit malı dünyilda kalır, 
alim öldüğünde ilmi kendisiyle kabre gider; 5- mal mü'nıine de, 
kafire de nastb olur, ilim ise ancak mü'mine nastb olur; 6- bütün 
insanlar dinleriyle ilgili işlerinde alime muhtaç olurlar, fakat bu 
konuda kimse mal sahibine muhtaç olmaz;7- ilim, Sırat köpriisiinü 
geçerken sahibini destekler, güçlendirir ve huzuruna ves'ile olur, mal 
ise bu köprüyü rahatça geçmekten sahibini alıkor. 74

" 

Keza, Hz. Ali şöyle demiştir: '"Alim olanlar sa'im ü ka'itn ve 
mücahid ü ziihidden efdaldür. Her kaçan kim bir 'alim fevt ola, hısn
ı islam'da bir rahne peyda olur ki anı sedd eylemez, illa yine anun 
halefi bir merd-i 'alim.15

" Yani, alimler oruç tutanlardan, namaz 
kılanlardan , cihad edenlerden ve züht sahiplerinden daha 
faziletlidirler. Ne zaman bir ilim adamı vefat etse, İslam'ın kalesinde 
bir gedik açılmış olur; bu gediği sadece ve sadece onun yerini 
dolduracak başka bir alim kapatabilir. 

74 

75 

Bu satırlorın orijinal i (1, s. 29): "'flm miildan efdaldiir yedi vechile: Evvelii 'ilm mfrtıs-ı 

enbiyii; miil mfrlls-ı ferii'inedar. Ikinci 'i/ın inflik ile ııQksfin-(Jez.fr değüldür; ommii miilo 
nokslin ge/Ur. Oçiinci miil bir hiifıuı muhti1cdıır; 'ilm mulıtdc degatdür. Belki sl1/ıibi11i lııft. 

idüp ma 'llsf ve meniihlden ı.ecr ider. Dördünci mllldiir fevt olsa mu/mı dünyada terk idüp 

gider, 'lllimfevt olsa 'ilmi anunla bilekabre girer. Beşinci mi1/mil 'mirıe ve kiifire nosfb olıır, 

'ilm nasfb olmaz, illd mü'mine. Altıncı cemi'-i lıa/k emr-i dinlerinde 'lilime mulıtllc olur, 

ammtl sl11ıib·i mtlla kimse mulıtiic olmaz. Yedi11ci 'ilm siilıibini sırtlt üzre mlirurda takviyyet 
idüp bli'is-i lıuı.ur olur, miil s{ilıibinlmiirurdan men' ider." 

Mevı.ü 'dt, 1, s. 30 
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Aynı konuda Ebü'l-Esved'den naklolunan şöyle bir cümle 
görüy9ruz: •• 'ilmden şerif [şerefli) ii 'cilt [yüce] ve andan gidin
miiye [değerli] vii galf [pahalı, kıymetli] nesne yokdıır.16" 

İbn Abbas'dan rivayet olunan ilimle ilgili bir başka görüş de 
şöy ledir: "Hz. Süleyman bin Davud (a. s.) 'ilm ve mal ve mülk 
miyanında tahyfr olunup kendüsi 'ilmi ihtiyar eyledi. Ve Hakk Ta 'ala 
anun bereketinde 'ilm ile bile mal u mülki dahi i'ta eyledi.77

" 

Öyleyse, dünyada ve ahirette arzusuna nail olmak isteyen kimse, 
öncelikle ilme sarılmalıdır; zira elde edeceği ilim,onu sadece aJim 
olmakla bırakmaz, istediği mala ve mülke de kavuşturur. 

Keza, aynı konuda bir hakfm de şöyle demiştir : "Kalb meyyitdiir, 
hayatı 'ilmdür. Ve 'ilm dah_i meyyitdiir, hayatı talebdiir. Talebiin 
te' sf ri za 'ifdür, kuvveti müdares e ve müzakere ile dür. Ve müdarese
den sonra dahi pes perde-i ihticabdadur,zuhCm münazara iledür. 
Her kaçan ki münazara ile zahir ola yine 'akfmdür, nitacı 'amel 
ilediir. imdi şol dem ki 'ilm ile 'amel tezvfc ve ikisinün miyanında 
bazar-ı ülfet ü ittihad tervtc oluna, mô-beynlerinde tevalüd ü tenasül 
olup derhal müntec-i mülk-i ebedf-i bt-zeval olur.78

" Dolayıs ı yla, 
kalbin ölmemesi için ilim öğrenmeli; öğrenebilmek için talep etmeli; 
telep neticesinde elde edileni sürekli hale getirmek ve güçlendirmek 
için, diğer ilim sahipleriyle fikir alış-verişinde bulunulmalı; meseleler 
münazara olunmalıdLr. Fakat, ilmin sahibine faydalı olabilmesi için, 
bun)arla da yetinilmemeli, ilim arnele dönüştürülmeli, bizzat 
yaşanmalıdır. Ancak bu suretle ilmin zevali önlenir. 

Ayru şekilde, başka bir hakimden nakledilen bir görüş de şöyledir: 
"Kaçan bir 'alim fevt olsa anunçün nıaht deryada ve mürg hevada 
girye ider. Ve 'alimün kendiisi mejkud olsa dahi zikri mensf olmaz, 
ke 'ennehu mevcuddur.19

" Bir alimin ölümü üzerinde, onun için 
denizde balığın, gökte kuşun ağlaması ne demektir! Alimin sahip 
olduğu ilim o kadar değerl idir ki, kendisi gitse bile, ne ilmi ne de adı 
unutulur; ilmi onu ebediyyen yaşatır. 

76 A.g.e., ı , s. 29. 
77 A.g.e., ı, s. 30. 
78 A.g.e., 1, s. 29. 
79 A.g.e., I, s. 30. 
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ilmin faz ileti ve şerefi ile ilgili olarak Taşköprütü-zade' nin 
yukarıya aktarılan düşüncelerinden, onun ilimden esas olarak neyi 
anladığını , diğer bir deyişle ilim anlayışının muhtevas ım ana hatlarıyla 
çıkarmak mümkündür ve görüldüğü üzere, bu husustaki vurgu 
dönüp dolaşıp dtnt bir muhtevaya işaret etmektedir. Ancak, daha 
umumi bir değerlendirme yapabilmek için, kendisinin ilim 
öğrenmenin ve öğretmenin faziletine (=fazllet-i ta 'allüm ve ıa 'Lım] 
ve bir alimde bulunmas ı gereken niteliklere dair düşüncelerini de 
gözden geçirmek yerinde olacaktır. Böylece, burada vurgu lanan 
çerçeve daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. 

a) ilim Öğrenmenin ve Öğretmenin Fazileti 

Taşköprülü-zade, yukanda gözden geçirildiği üzere, ilmin 
faztleti ni anlatmak için takip ettiği metodu burada da aynen takip 
etmekte, yani, ilim öğrenmenin ve öğretmenin faziletini ortaya 
koyabi lmek için, önce konuyla ilgili ayetleri, bilahare /ıadtsleri , daha 
sonra bazı sahabelerin düşüncelerini ve ardından da büyük imamların 
ve önde gelen ilim adamların ın görüşlerini nakletmektedir. Böyle bir 
metodoloji, İsHlmi ilimlerde bir konuyu isbat etmek için takip edilen 
klasik veya an'anevı ·delll getirme usullerine de uygundur. Nitekim, 
bu usulün içtihad konusunda da aynen di.rl olduğunu biliyoruz. 
Bunlar, nakl'i adı yla nitelenen delillerdir. Böy le bir metodu takip 
etmenin, İslami ilimler nqkta-i nazanndan son derece yerinde olduğu 
kabul edilebilir. Ancak, aynı usUlün münhasıran bir mü 'min i ikna 
edebilecek en güvenilir, en etkili metod o lduğu söylenebilir. 
Dolayısıyla, dışarıdan bakıldığında , ileri sürülen görüş lerin başka bir 
açıdan sübjektif görülmesi pekala mümkündür. Bununla birlikte, bu 
durumu normal karşılamak ve Taşköprülü-zade' nin de esasen bir 
mü 'mine hitab ettiğini dikkate almak zorundayız. Fakat, aşağıda 
görüleceği üzere, Taşköprülü-zade, sadece nakit delflleri zikretmekle 
yetinmez ve kendi ifadesiyle "şevahid-i 'akliyye"den, yani akl'i 
delfllerden de misaller sunar. 

Taşköprülü-zade'ye göre, ilim öğrenmek bizzat Kur'an' da 
tavsiye olunmaktadır : Cibad e tmek, kulların en ehemmi yetli 
i ş lerinden olduğu halde, Allah mü' minleri n tamamının savaşa 

katılmasını doğru bulmamış; içlerinden bir kısmının geride kalarak 
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dinin alıkarnını iyi öğrenmelerini (tefakkuh fi'd-d'in) ve savaşa 
katılanlar geri döndüklerinde onları bu hususlarda irşad etmelerini 
buyurmuştur80 . Zira, tefakkuh (dlnin abkamını iyi öğrenme) cihcld-ı 
ekberdir. Yine, Kur'an'da "Ehl-i zikre -ki maksad 'ulemô.dur- su'ô.l 
idün eğer siz bilmez isenüz.81

" buyurulmuştur. Şu halde, '"ilmi 
bilmeyenler(in) bilenlere su 'al idüp" öğrenmeleri "vacib" olunca, 
öğrenmenin fazileti de kendiliğinden anlaşılmaktadır82 . 

ilim öğrenmenin faziletine dair Peygamber şöyle buyurmuştur: 
"Bir kimse ki taleb-i 'ilm içün bir tartkasalik olup ihtiyar-i şeda'id ii 
niehtılik eyleye, Hakk Te 'ala am cennete mavsıl tartka tsô.l ve dar-ı 
na 'tme idhtıl ider." YAni, bütün güçlükleri ve hatta ölümü göze 
alarak ilim öğrenmek için yola düşen bir insan ı, Allah cennetine kor. 
Keza, "Tahktk mela'ike kanadlarını talib-i 'ilm içün indirüp bası 
ider. Ya 'n'i: rnekkare vii afôtdan hıfz ider işlediği işe -ki taleb-i 
'ilmdiir~ razı oldukları içün." Bütün melekler, ilim öğrenmekte olan 
birisini kötülüklerden ve felaketlerden korumak için, onun üzerine 
kanatlarını gerdiklerine göre, taleb-i 'ilmin ehemmiyeti ortaya çıkar. 
Yine aynı şekilde, AlHih'ın RasOlü "ilim talep etmenin, kadm ve 
erkek, her Müslümana farz olduğunu"; keza, ''Ilim Çin 'de de olsa 
gidip öğrenilmesi gerektiğini" belirtmektedir. Başka bir hadiste ise: 
"Bir kimsenün kabz-ı ruhuna melekü'l-mevı gelse şol htiletde, ki ol 
kimse ihya-yı d'in-i islam ve takviyeı-i şer'-i hazret-i hayru'l-enô.m 
niyyetine taleb-i 'itme sa 'y u ihtimam iizre ola, lô.-cerem ol kimse ile 
enbiya miyanında tefavüt ancak bir derecedür." buyurulmaktadır. 

Yani, Azra'il'in, İslam dinini ihya etmek düşüncesiyle ilim 
öğrenirken ruhunu kabıettiği bir insan ile peygamberler arasında 
sadece bir derecelik fark vardır. Bu da, ilim öğrenmenin ne kadar 
faziletli olduğunu göstermektedir83

• 

80 

81 

82 

83 

Tevbe, 122: "/naııanlar toptan savaşa çıkmamalrdır. Her toplıılııktaıı bir tüifenin dini iyi 

tigrenmek ve milleılerirıi geri dündiiklerinde uyarmak iitere kalmaları gerekli olmaz mı? Ki 

böylece belki yanit$ hareketlerden çekirıirler." 

Na/ıl, 43: Ayeıin t:ımiimı şöyledir: "Ey Muhammed! Dodrıısıı .fenden önce de kendiftrine 
kitaplar ve belgeler/e vahyelliğimiz bir takım adamlar giirıderdik. Bilnıiyor.fwıız kitaplı/ara 

-e/ıl-i zikre- sorıtn. " Taşköprülü-zilde'nin burada biraz ıe'vil yapuğı anlaşılıyor. 

Mevza'at, ı, s. 30-31. 

A.g.e., I, s. 3l. 
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ilim öğrenmek için katlanılan s ık ı ntılar, öğrenildikten sonra 
kazanılan mevki ve Itibar dikkate alı ndığında ehemmiyets iz kalır . 

Nitekim İbn Abbas şöyle demiştir: "Talib-i 'ilm iken zeltl idüm. 
Ya 'nt zillet ü muzayakayı ihtiyar itmiş idüm. Amma matlub olduğum 
halde ya 'nt tekmll-i tahstl idüp halk istifade iç ün bana talib 
olduklarında 'az'iz oldum." Binaenaleyh, insan zelll iken, ilim onu 
aziz eyler. İşte bu sebepledir ki, Ebü 'd-Derda, '"İlmden bir mes'ele 
ta 'alliim eylemek bana ehabbdur kı yilm-ı leylden", yani, ilim le ilgili 
bir şey öğrenmek, bana gece boyu ibadetten, namaz kılmaktan daha 
sevimlidir, demek lüzfimunu duymuştur . Ebü'd-Derda, yine bu 
sebepledir ki, '"Alim ile müte'allim şertklerdür hayrda. Sa'ir Jıemec
dür, anlarda hayr yokdur"; keza "Sen 'alim ol yahCt.d müte 'allim 
veya müstemi' ol. Bu üç sınıfdan h/iric olan sınıf-ı rab i 'den olma ki 
helak olursın. Helakden murô.d uhrevi olandur." demiştir. Demek ki, 
ilim öğreten (alim) ile öğrenen (talib) hayır işiemek bakımından 

birbirine benzerler; bunlann dışında kalanlar sinek gibi şaşkın ve işe 
yaramaz kimselerdir, onlarda hayır yoktur. insan ya alim, ya talib 
(öğrenen) veya ilim dinleyici olmalıdır; ahirette helak olmamak, 
hüsrana uğramamak için bir dördüncü zümreden olmamalıdır. İmam 
Şafi''t de, "Taleb-i 'ilm nafileden efdaldiir." derken, aynı şeyi, ilmin 
fazlletini vurgulamaktadır. Hatta, İbnü'l-Hakem'den nakledilen şu 
sat ırlar, ilim tahsllinin farz ibadetlerden bile üstün olduğunu 

anlatmaktadır: "Hazret-i imam M/ilik (r. a.) katında 'ilme iştigal üzre 
idüm. Vakt-i zuhr dahil olıtp ben dahi kitablarum.ı cem' eyledüm ki 
eda '-i salat eyleyem. Hazret-i imam buyurdı ki, 'edasına kı ya m 
itdiğün hala tahstline ikdam itdiğünden efdal değüldür. Kaçan 
tash'ilı-i niyyet ve ihlas-ı 'aztmet eylesen84

". 

ilim öğrenmek kadar öğretmek de faziletli bir iştir. Nitekim, 
Kur'an'da (Tevbe, 122) "onlar kavmierini uyarsınlar (inzar 
etsinler)" huyurulmaktadır ki, "inzardan me ranı ta 'timdür'\ ilim 
öğretmektir; yine Allah Kur'an'da, kendilerine kitap verilenlerden, 
onu diğer jnsanlara da öğretmeler i konusunda söz aldığını beyan 
etmektedir85

; bu da "kab-ı ta 'Ilmi ifilde eder." Keza, Peygamberi
mize, "Rabbinin yoluna, lıikmetle, güzel öğütle çağır; onlarla en 

84 A.g.e., 1, s. 31-32. 
85 • 

Al-i lmrcin, 187: "Allah, kitap verilenlerden, onu insanlara açıklayacaksuıız ve 
gizlemeyeceksiniz diye ahid almıştı . " 
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güzel şekilde tartış"86 diye emrolunmaktadır ki, Allah'ın yoluna 
"da' vetden me ram ta 'ttm-i 'ilm ü hikmetdür." i nsanlara bilmedik
lerini öğretmek, bizzat öğreten insan için her şeyden hayırlıd ı r. Bu 
vesileyle, kendisinin ebedi saadete ermesi umulur. Nitekim Peygam
berimiz, Yemen'e gönderdiği Hz. Mu 'az'a şöyle demiştir: "Tahktk 
Hakk Te 'ala senün sebebün/e bir kimseyi hidayet eylemek, sana 
dünya ve ma-fihadan hayırlıdur." Başka bir hadiste de şöy le 
buyurulmuştur: "Bir kimse 'ilmden bir bab ta 'allüm eylese halka 
ta 'lfm itmek içün, ol kimseye yetmiş sıddfk seviibı hôsıl ve bu 
mukiibilede ol sa 'adet-i cel'ileye vasıl olur." Keza, "Bir kimse ki bir 
'ilmi tahsfl eyleye. Dahi anı gayrden ketm ve ktse-i ma' tirini mühr-i 
men' ile hatm eyleye. Ol kimse ruz-ı kıyiimda nardan lücam ile ilctim 
olunur." Hz. İsa da şöyle buyurmuştur : "Bir kimse ki 'alim ve 
'ilmiyle 'iimil ve iihara dahi ıa 'lfm ile nef'i 'iimm u şamil ola, ol 
kimseyi sükkiin-ı melekut [u] semiivat 'azim diyii söylerler.87

" 

86 
87 

Nahl, 125. 

Menü'dt, ı, s. 32. Bu miinaya gelen hadislerden baZJian da şöyledir: "Ha.red, ki bir 

ni'metiin gayrden z/i'il olup kendiisinde lıll.sıl olmasını temennfdür -cil'iı. deliildür-, il/d iki 

kimseye cc1'izdiir: Evvelki ol kimseye ki Hakk Te'/11/1 ana tarik-ı lıeliilden bir mikd/ir md/ 

vi re ve olmalı Ilirik-ı Hakkıta sarf u helfik mestegine i.tUik eyleye. ikinci ol kimseye ki Hakk 

Te'ii/11 'ilm il hikmet vire, dahi anun/o 'ib/idu'l//1/ı arasmda kazii bi'l-hakk ey/eye ve /1Jıara 
dalı i ta 'flm ey/eye." Peygamber "bir gün lıdne-i b/1-sa'ildetlerinden çıkup iki meclis 

gördi/er ki bir meclisiili ehli zikru'lltih idüp Cenfib-ı Hakk'a tazarrıı' ve du'll iderler. Ve 

meclis-i 11/ıarım ehli ta'ltm-i 'ilm iderler. Pes zikrıı'llah idenler içün buyurdı/ar ki "Amma 
bunlar Hakk Te'filô.'dan su'ô.l iderler. Hakk Te'/1/ô. dilerse merô.mlarını viriip luketlerini 

kab O/ ider. Dilerse men ' li redd ider. Amma bunlar nt ·a ta 'Jim iderler. Talıkik ben dalı i 

ta'lim içün meb'ılsum" diyüp ba'delıü ta'lim idenler cii11ibine 'udQ/ ve a11lar ile ku'üdu 

kabul eyledi/er." (1, s. 33) 

Taşköprülü-zade, ilim öğretmenin faziletine d§ir, başka dinlerin kitaplarından da bilgiler 

nakleder. Mesel1i, "Zebıir'da dalıi mekı(Jbdur ki Hakk Te'illô. Hı.. Dô.vlid ... a buyurmuşdur 
ki. 'Ben{ fsrfi 'il'ün ahbiir 11 ruhbilnma söyle ki Hakk'dan eıkıyfi ile mustilıabet eylesiinler. 

Eter merd-i raki bulamazlar ise 'ulemô. ile. Eğer '(i/im bulamazlar ise 'ukalil ile. Zir/i talm1 

ve 'Ilm il 'akl iiç merıebediir. Anlarun hiç birini bir kimseye nasib itmezem ki lllilin /ıelı1kini 

ir/ldet itmiş olcıyımı. Ve ma'lılm ola ki 'akl beden gibidür, 'ilm şecer gibidür ve wkvd semer 

gibidllr. A11ıın içün Hakk Te'iil/i takvô.yı 'ilm iizre ve 'ilmi 'akl üzre takdim eyledi. Amma 

fncfl'de mez/dirdur ki Hakk Te'liltl lncil'iin on yedinci süresinde buyurmuşdur ki, 'Veyl ü 

lıeldk ol kimseye ki 'ilmi işidiip taleb eylemeye. Ferdô.-yı kıyt1metde göre ki ne vechile 

celı/ıal ile haşr olunup n/ira idhii/ olunur. '[/me tl1/ib olup ta'lfm eyleyün, ziril 'ilm size 

sebeb-i sa 'lider olmaz ise bô.ri mlini '-i ,fakdvet olur. Ve eğer derecentizi rej' eylemez ise 

btlrl vaz' dahi eylemeı. Eğer sizi ganf eylemez ise muzırr dahi eylenıeı. Dimen ki tahsil-i 
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Yukarıda belirtildiği üzere, Taşköprülü-zade, ilim öğretmenin 
fazlletiyle ilgili olarak sadece ayetleri ve hadisleri nakletmemekte, 
aynı konuda sahabinin veya başka kimselerin görüşlerini de 
aktarmaktadır. Mesela, İbn Abbas, "Ta 'ttm-i hayr eyleyenler içiin 
c emt' eşyd istiğfdr ider, hattd ka 'r-ı deryada olan havt [den izin 
di bindeki büyük balık] dahi." Süfyan-ı Sevri' den naklolunan bir 
bilgi daha da ilgi çekicidir: Süfyan, bir gün Askalan şehrine gelmiş 
ve burada bir kaç gün kaldığı halde, hiç kimsenin gelip kendisinden 
bir şey sormarlığını görünce, "bana kira tutun (hayvan kiralayın), 

gidelüm, bu bir şehrdür ki, bunda 'ilm meyyiı olur. Ya 'nt 'ilmün 
hayatı ve izdiyadı kesret-i ta 'ttm ü ta 'allüm iledür. Bir yerde ıaleb 
katıl olsa 'ilm meyyit [ölü) hükmünde olur." Keza, "'Ata 'dan men
kuldür, di mişdür ki, bir gün Sa 'td bin el-M üseyb hazretine varcium. ve 
anı büktı. ider[ ağlar] gördüm. Sebebini su 'al eyledüm, didiler ki 'bir 
kimse görmezem ki gelüp bir me s, eleden su' al eyleye. 88" 

Yukanda Taşköprülü-zade'nin, konuyu gereği gibi aydınlalmak 
için sadece nakli deltileri zikretmekle yetinmediğini ve kendi 
ifadesiyle "şevahid-i 'akliyye"den, yani aktı deltllerden de misaller 
sunduğun~ belirtmiştik. Bu hususta şu satırlar dikkat çekicidir: 
"Bundan. sonra vakta ki faztlet-i 'ilm içün edille-i nakliyyeden 
maksadda tenebbüh hiisıl olacak mikdar-ı yestr irad u ta/ırtr olındı, 
şevalıid-i 'akliyyeden dahi ifade-i yaktn-i tamm idecek mikdan zikr ü 
tast'ir ideliim. 89

" 

Taşköprülü-zade'nin şevahid-i 'akliyyesi nelerdir? Bu hususla 
ilgili değerlendirmelerini mantıkt muhakeme temeline dayandıqnağa 
çalıştığı görülmekle birlikte, yine de d1nt bir yaklaşımı ve anlayışı 
benimsediği söy lenebilir: Ona göre, bir şeyin şerefi ve fazıLe ı i ya 

88 

89 

'ilmden havf iderüı. 'anıel itmeyevüı. diyü. Belki dimek gerekdür ki recii iderüz ki 'alim olup 

'ame/ miıyesser ola. Zlra 'ilm siifıibine şefd'at ider. Ve Hakk Te'iilii ılzeriııe muktezd-yı /ulji 

iizre hakk ıı vllcibdür ki o/kimseye cez(J vii lıeldk vimıeye. Ve f/akk Te'iilfi rflı.-ı krydmetde 

eyidilr ki "yil ma'şere'l-'ulemii', Rabbiilı/Ize ıatımoırtı. nicedür?" Anlar dalıi dirler ki 

"zamııınıııı oldur ki bize rahmet il mağ(irel ey/eye. Ol vaktde Hakk Te'dlc1 bııyıırur ki sizde 

'ilm li lıikmetiinı vedi'at koymışıımdur. Böyle eyledüğiinı size şerr ircldet itdiiiJUmden 

deiJiildiir, belki lıayr ircidet itdüğiimdendür. Imdi 'iblid-ı st1/ilılniim ile cennet ve ralımetılme 
dilhil olun" (1, s. 34-35) 

A.g.e., ı, s. 33-34. 
A.g.e., ı, s. 35. 
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bizatihl kendisinden kaynaklanır veya kendisinin dışındaki sebepler
den ileri gelir. Bu hususta ilmin ayrı bir yeri vardır; zira ilim her iki 
cihetten de şeref ve fazileti haizdir. ilim kendi zatında "lezfz"dir; bu 
sebeple zatı için talep olunur; öte yandan zatın ın dışında da 
"lezfz"dir; bundan dolayı da rağbet görür. Bu durum, ancak ehli 
tarafından bilinir; ilirnde nihayetsiz tezzetler vardır ve ondan daha 
üstün bir tezzet yoktur. Nitekim, 'Alim-i Rabbant imam Muhammed 
bin el-Hasan eş-Şeybanl'ye ne zaman "müşkilat-ı 'ulumdan bir 
mes'ele münhal ve ma'lum olsa" şöyle buyururdu: "Kandedür 
ebna-yı mülıik ki bu lezzeti bilüp meslek-i 'itme süluk eylemezler." Bu 
lezzet, yerlerin ve göklerin nasıl idare edildiği ve alemierin Rabbi 
olan Allah'ın sırları ile ilgili mülahaza, tefekkür ve tasavvurda açıkça 
ortaya çıkar. İlın! mansıplar, dünyevl mansıplara hiç benzemez; ilmin 
tezzetini alan bir kimse. artık hiç kimseye minnet etmez; kimseden 
sıkıntı duymaz. Bir Him sahibinden ilim talep eden ne kadar çok 
olursa, malumat da o ölçüde geniş ve sonsuz olur; iştirak edenlerin 
çokluğu ve mübahaseler, bilginin artmasına veslledir. Halbuki 
dünyevi menfaat, mansıb · ve makam böyle değildir. Menfaat 
te'rninine çalışan, makam ve mevki' elde etmeğe uğraşan insanın 
düşmanı çok olur; bunlara ulaştığında da hased ve buğza yol açar. 
Lezzet-i 'ilmiyye diğer bütün lezzetlerin en devamlısı, en şümullüsü ve 
en umumisi olduğu için, "vülat-ı umur ve ümera ve sa 'ir erbab-ı 
dünya", "izzet-i 'ulemtiya na'il ve a_nlarun rütbesine vasıl olmak 
isterler." İlınin lezzeti, nefsin şehvet hislerine ve geçici lezzetlere 
tevessülüne man i' olur. Bütün bunlar, bizzat ilmin kendisinde 
mündemiç olan Jezzetlerdir.· 

Öte yandan, '"ilmde li-gayrihf hasıl olan lezzat" ise iki türlüdür; 
ya uhrevı veya dürıyevfdir. Ubrevisi bazan ııhrevı lezzetlerin en 
büyüğüne, bazan da ebedf saadetin en mükemmeline veslle olur. 
"Evvelkisi civar-ı Rabbü'l-'alemfrı"e veya yerlerin ve göklerin 
Yaratıcı' sının rızasına· "vusut Jezzeti"dir; esasen asıl maksad ve en 
büyük saadet de budu!. İkinCisi ise, ilmin mertebesinin en küçüğüdür 
ve "ujk-ı mübfne vüsul"e ve "civar-ı Rabbü'L- 'alemfnde"ki en yüce 
cemaatin arasına katılınağa veslle olur. Burada zikrolunan ebedl 
saadete nail olmak ancak arnel le mümkündür; amel ise ilimle 
mümkündür. Bu sebeple, ilim bütün saadetterin başı, en yüce 
makamiann tamamının zirvesidir. "llmün li-gayrihf oları Lezzat"ı ve 
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"menafi '-i dünyeviyyesi" ise, izzet ve vakarıo h usUlüne sebep ve 
"nüfuz-ı keZarn u ta'zim ü i 'tibar"a veslle olmasıdır. Hatta içieri 
hased ve inat ateşi ile dolu olan insanların en kötüleri dahi, zahiren de 
olsa ulemayı ululamaktan, onlara iyilik ve hürmet etmekten 
kendil erini alamazalar. Cahillerin, içlerinden "meşayih ü kibara 
ziyade tevklr ü i 'tibar" etmeleri de esasen bu sebepledir; bunlar 
ulemanın, meşayihin ve kibarın ilim, "kemal u şeref-i cah u mal" 
sahibi olduğunu gayr-i ihtiyan bilir ve ona göre davramrlar90

. 

Buraya kadar Taşköprülü-zade' nin bakış açısından ilmin, ilimin 
öğrenmenin ve öğretmenin fazileti ve şerefi üzerinde duruldu. Peki, 
böyle bir şerefi ve fazileti haiz olan ilirnle meşgul olanların nitelikleri 
nelerdir? Bunlar nasıl olmalıdır? Bunların vazifeleri nelerdir? 
Taşköprülü-zade'nin, bu meseleyi iki ayrı başlık altında, yani ilmi 
öğrenenler (talebe) ve öğretenler (ulema) açısmdan ayrı ayrı ele aldığı 
görülüyor. Şimdi de bu hususları inceleyelim: 

b) Talebe Kimdir, Nasıl Olmalıdır?Vazifeleri Nelerdir? 
Taşköprülü-zade, bu konuya Zinnun-Aristo-EfHirun kanalıyla 

Sakrat'tan nakledilen, ideal bir talebe nasıl olmalıdır, sorusunun 
cevabı niteliğindeki cümlelerle başlıyor: Sokrat, "hikmeti öğrenmeğe 
azimet ve niyet eden bir kimse genç, lakab ve şöhretten beri, mizaç 
(=karakter) sahibi, dünya lezzetlerine iltifat etmeyen biri olmalı; ilmi 
o kadar sevmeli ki, onun dışında başka hiç kimseye muhabbet 
beslememeli; sözüne sadık olup sadakatten ayrılmamalı ; insaf sahibi, 
dindar (=mütedeyyin), kendisine güvenilir (=emtn) olmalı ; şer'i 

mesalihi ve dini umuru bilmeli; vacibat-ı şer'iyyeden birini ihlal 
etmemeli; Nebtsinin helal ettiğini haram, haram ett iğini helal 
durumuna getirmemeli; zamanında geçerli olan umumi örf ve 
adetlere uymalı, yaptığı işlerde bunlara uygun hareket etmeli; 
kesinlikle kötü huylu olmamalı, güzel ahlak ile muttasıf bulunmalı ; 

kendisinden aşağıda bu lunana karşı merhametli ve insaflı olmalı; 
yemeğe-içrneğe düşkün olmamalı; ölümden korkmamalı , zira korku 
dolayısıyla sürekli ölümü düşünmek kendisini tahsilden alıkor; 

ihtiyacından ziyade mal toplamaya tevessül etmemeli, z!ra fazla mal 
toplamak için çalışmak ilmin ve kemalin tahsiline engeldir." 

90 A.g.e., 1, s. 35-37. 

.-



185 

Bu kısa gınşten sonra, Taşköprülü-zade, ilim öğrenmek için 
gerekli olan şartlan, talebede aranması gereken nitelikleri on ana 
başlık (=vaztfe) altında toplamıştır. Bu on şartı tek tek gözden 
geçirelim: 

1- Talebe, öncelikle nefsini kötü huylardan anndırmalı, güzel 
huylarla süslemelidir. Bu vazife son derece mühimdir; nasıl ki tedavi 
için önce yaralann temizlenmesi gerekir ve bu bedeni bir ibadet olan 
namazdan önce gelirse, ilim de ibadet-i kalbdir ve kalbin öncelikle 
kötü huylardan temizlenmesi lazımdır . Nitekim Peygamberimiz, 
"içinde köpek (=kelb) olan eve melekler girmez" buyurmuştur. 
Kalb, bedeninin evi ve hatta Htilık ' ın nazargah ıdır. Nitekim, bu 
sebeple bazı geçmiş rnilletlerin, ilim taleb eden birisini evvela imtihan 
ettikleri, eğer kendisinde kötü huylar varsa, kendisini ilim 
öğrenmekten şiddetle men 'ettikleri rivayet olunur. Zira, böyle birisi 
ilmi kötüye kullanabilir, ahlakı ifsat edebilir, insanları kötü yola sevk 
edebilir9 1

• 

2- Talebe, ilim öğrenmeye halis bir niyet ile başlamalıdır. Nitekim 
Peygamberimiz, "Ameller niyete göredir." buyurmuştur. Kişi, 

"tahstl ideceği ilm ile li' tuih [Allah için] 'amel" eylemelidir; ilim 
öğrenmek için yola çıkarken gayesi, "ta' Ltm-i cahil ve tkaz-ı gafil ve 
irşad-ı gavt vü dali ve te'ytd-i za'if [ü) b'i-mecal", yani maksadı, 
bilgisizlere bilgi aktarmak, gafilleri uyarmak, yolunu şaşırmışları ve 
sapıtmışları irşad etmek, zayıfları ve güçsüzleri güçlendirmek 
olmal ıdır; "ztra 'ilmi li-gayri'llah ta 'alliim btıtıl ve 'amel içün 
olmayan taleb-i 'ilm bf-nef' ii 'atıldur." Keza, hadiste "Bir 'ilm ki 
anunla emr-i dtn ve ahiretde intifa' olmaya, bir kenz gibidür ki 
andan hergiz inftık olwımaz." buyurulur. Binaenaleyh, din ve dünya 
işlerinde faydası olmayan ilim, toprak altında kalan, kimsenin 
faydalanamadığı define gibidir. 'ilmün nef'i, ibadetleri güzel bir 
şekilde edaya veslle olmasıdır. İnsanın ve ra' ve zühdünü artırmayan 
ilim, faydasız ilimdir. Bu sebepledir ki, Peygamberimiz "'ilm-i gayr-i 
nafi 'den Hakk Ta 'ala 'ya isti 'aze iderler'' [faydasız ilimden Allah' a 
sığınırlar] ve '"ilm ikidür: Bir 'ilm kalbdedür ki ol 'ilm nafi 'dür. Bir 
'ilm dahi ancak !isan üzre cart ve nef'den 'artdür, ol 'ilm Allahu 
Ta 'ala'nıın bent Adem üzerine hüccetidiir. Ya 'ni riiz-ı ahirelde «ben 

91 A.g.e., ı, s. 37-39. 
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size 'ilm virüp tartk-i Hakk'a irşad ve temytz-i miyane-i salah u fesad 
eyledüm. Yine niçün siz rah-ı Hakk'a salik ve muhalefet-i nefs ü 
şeytana malik olmadunuz» diyüp her biri bi-kadar-ı istihkô.kıht 

müsıehakk-ı 'ıtô.b ve yô.hUd mübtela-yı 'ikab olurlar." buyurur
lardı92. 

3- Talebe, nefsini "tezltl" eylemel i ve nefsin heves ett iği 

'"ala 'ık-ı dünyeviyye" onu uzak tutmaltd ır. Hatta "ehl-i vatan u 
eviada hırsı az ve anlara meylden ihtirtiz ey/eye"; zira, kalbin çok 
şey ile meşgUl olması, hakiki maksada ulaşmaktan insanı alıkor93 . 

4- Talebe, ilme "müşttik" olmalı; bu uğurda her sıkıntıya 

katlanmalı ve kat' iyyen tembellik etmemelidir; ztra "sahib-i kes el 
cem '-i 'asel idemez" denilmiştir. İnsanı tembelliğe iten birinci sebep, 
"zaman-ı müstakbele i 'timad''dır; bu ttimad, şu an yapılması gereken 
i ş i geleceğe te' hir ettirir ; böylece çalışma alışkanlığı terk olunur. 
İnsanı tembelliğe iten bir başka sebep de "mevti tezekkiir ve andan 
havf'tır. İnsan, ölüm korkusuyla sürekli onu düşünürse, çalışmaktan 
uzaklaşabilir. Gerçi, ölümü düşünmek bizatihi tembelliğe sebep 
olmaz; hatta ölüm düşüncesi yerli yerinde ku llaruldığında faydalıd ır; 

ölüm korkusu, "cümle-i esbab-ı tahsll ve bQ 'is-i tekmtl" olarak da 
düşünülebilir. Zira, ibadetle ilgili arnellerde ölümü düşünenler için 
ilim ve ilimle amel etmekten daha efdal bir amel yoktur. Bu sebeple, 
ölü m düşüncesinin tembellik sebeplerinden sayılması , ya ilmin 
faziletinin bilinmemesinden dolayıdır ve yahut diğer dünya işleri gibi 
ölüm dolayısıyla ilmin geride kalacağının düşünülmesidir; oysa ilim 
insana ahirette de faydalı olacaktır94. 

92 

93 
94 

A.g.e., I, 39-41. 

A.g.e., 1, s. 41-42. 

Teferruaı için bkz. a.g.e., ı, s. 42-46. Taşköprülü-zade' nin dünyanın idıilk edilişi ile ilgili şu 

düşünceleri, ilim ile ahiret arasında bir bağ tc'sis etme gayretini anlamamızı 

kolaylaştırmaktadır: " ... ma'lam olmak liizımdur ki dünya bir efiy-ı kesfril'l-mesa'ib ll 

miikedderli'l-me,fdribdiir, cem?' berayd rasliyet-ı beltıytJ ider ve her lukmasmda bir gusstı 

ve lıer safasında kederden bir hisse mukarrerdür. Imdi e§er ı.am/ln-ı m/lzr içiili mute'ellim 
olursan as/d miifld olmayup zdyi' olan nıfil içUn te' eliilm perlştln o/am cem' ve vtJki' olan 

lıusriinı men' li def' eylenıez. Eger hliı.ır içün ise lllla dahi lıer ne isabet iderse ikiizii-yı kiıziı 
vii kader ile idiili mukarrerdür. Ve ma'a-luiz.a yine elbette IWksanı muhakkakdur. Eger 

müstakbel içüıı ise ol dahi eğer nıulıtemelü'l-vuku' kabflinden ise ol dalıi /ıumk u sefelıdür. 

Zira vuku'u muhtemel olan emr içiln lıüzn. muhakkak Jıaric-i tavr-ı 'aklduı·. Eğer vuldl'u 
muhakkiık ise ol dahi mevt iç/in te'ellüm kabflindendür" (1, s. 44). 
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5- Herkes ömrünün sonuna kadar ilim öğrenmek için çalışmalıdır. 

ilmi bir saat terke heveslenen, bu hevesini hemen terk etmelidir. Nasıl 
ki köle, efendisinin hizmetlerinin dışında bir işe kalkışamaz ve onun 
çizdiği yolun dışına çıkamazsa, "ttilib-i 'ilm dahi şugl-ı Cihara iştigal 
itnıeğe imkCin yokdur." Nitekim, "bir kimse il im için çok vakit 
vardır" diye düşününce, o kişi ilmin hakkını gözetmemiş ve onu 
noksanlaştırmış olur, rlenmiştir. Peygamberimiz, bir peygamber 
olarak o kadar çok şeyi bildiği ve Rabbi kendisini çok şeyden 
haberdar ettiği hiHde, Allah yine de O' na "Rabbim ilmimi artır, 

de95" diye hitab eder; keza kendisine, "Her ilim sahibinden üstün 
bir bilen"in bulunduğu96 hatırlatılmıştır. Bu iki ayet bile "merô.tib-i 
'ilme hadd u gayet olmadığına irşad u hidayet ider." Nitekim, "Ne 
zamana değin 'ilmi ta 'al/üm idersin ?" sorusuna, Abdullah b. 
Mübarek şu karşılığı vermiştir: "Reca iderem ki bir kelime-i nafi 'a 
ola ki henuz işitmemiş olayum ve ben anun la intifa' eyleyeyüm." 
Hasan b. Ziyad, fıkıh öğrenmeğe başladığında seksen yaşında idi; bu 
yaşında fıkıh öğrendi ve kırk yıl "emr-i fetva" il e uğraştı. 

Binaenaleyh, "taleb-i 'ilm emr-i 'azlmdür. Belki ekser 'ulema-i kemal 
katında ihtiyar-ı cihô.ddan efdaldür." ilim, başkalanmn övmesi için 
değil, Allah için öğrenilmeli ; kimsenjn övmesinden veya yerme
sinden üzüntü duyulmamalıdır. Nitekim EflatOn, "Sen kendünde 'ilm 
var idüğine 'alim isen, fayrün bilmediğinden sana zarar yokdur ki 
elem çekesin." derniştir9 . 

6- Talebe, üstadını seçerken dikkatli olmalıdır. Üstad, güzel nası'hat 
eden, soyu-sopu temiz, meşgales i çok olmayan, dindarlığı , takvas ı ve 
ve ra 'ı aşikar ve sağlam birisi olmalı; pek genç olmamalı, insanlar 
aras ında belirli bir yere sahip olmalıdır . Nitekim, Muhammed b. 

95 
96 
97 

Tli.hô, 114 

Yusuf, 16. 

Teferrullt için bkz. Mevı.u'iit, I, s. 46-48. Şu cümleler, burnd:ı üzerinde durul:ın hususu 
t:ırnaınl:ır niteliktedir: "Imdi cemi' evkiiti talısil-i kemliltit itmeğe sarf itmekde /ılle o/dur ki, 

kaçan ki bir 'ilmden me/lll gelse iilıar 'i/me iştigal ey/eye. Nitekim Hı.. Abbas (r.a.) lıu 

kaçan ki ta'/fm-i müte'alliminden se'meı ii meltillılisıl olsa. 'dlvlin-ı şıı'artiyı getiirün' diyü 

buyururlar idi. Hı.. imam Muhammed bini' i-Hasan, dti'imli ley8/de bfdfir olup sakin olduğu 
dlirda Jıer nev'den kütüb ü defatir vaı.' ider idi. Kaçan ki bir nev'den me/til gelse nev'-i 

iilıar mütii/a'asına iştigal idüp ve giilıl bir mikdar db ile def'-i lıôb idUp su'{U iden/ere cevlib 

virUrler idi ki, 'nevm lıariireıdendür. Pes anı bir mikdlir mli ile itfa' i tmek gerekdiir'' (1, s. 
47). 
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Seleme, "kişinün cümleden evvel üstadını yad iderler. Eğer üstadı 
'alim-i celfl ise tilmfzinün dahi celalet-i kadri ne de til olur." demiştir. 
Talebe, devlet erkanı (=e 'azım-ı rical) ile bir araya gelmeye 
( =ihtilata) meyilli olmamalı, dünya sevgisi kendisini dininden 
uzaklaştırmamalı, iyi bir üstad için uzak memleketlere gitmeyi göze 
alabilmeli; bu vasıflan haiz bir üstad bulduğunda, ona dayanıp can u 
gönülden teslim olmalıdır . Talebeye, '"ilm üzerine tekebbür ve 
mu 'allim ü üsıad üzerine ta 'a.zzüm u tecebbiir" etmemek 
"vacib"tir. Hastanın daktorun sözünü dinleyip kabul etmesi gibi, 
talebe de hocasının sözlerini dintemeli ve kabUl etmelidir. "Amma 
'ilm üzerine tekebbür mesela bir ehlinden 'ilm istifade eylemekden 
istinkaf ile 'ilmi istihfaf eyleye, bu halet 'ayn-ı humk u cehtıletdür." 
Z1ra, ilim mütekebbire hasımdır, ondan faydalanma ihtimali yoktur. 
Binaenaleyh, "tahsfl-i 'ilmde tevazu' lazımdur." Bu sebepledir ki, 
Allatw Ta'ala, "Doğrusu bunda kalbi olana veya hazır bulunup 
kulak verene ders vardır.98" buyurmuştur. Keza, had1ste "Bir kimse 
ki bir sa' at züll-i 'ilm ve cefa-yı mu 'allime tahammüle istila 'at 
eylemeye, ol kim~e hadid-i züll-i cehl-i ebed'ide btık'i olup merakl-i 
ma 'drife rakt olmaz." buyurulmuştur. 

Talebe, üstadı karşısında yumuşak bir toprak gibi ve aşağı (=pest) 
bir durumda bulunmalı, tıpkı üzerine yağmur yağan toprağın suyu 
her halükarda kabfiilenişi (=emişi) gibi üstadından gelecek her şeyi 
kabQllenmelidir; "üstadınun her re 'yine mütaba 'at eyleye, eğer 

savdbı hilafında .zann iderse dahi"; zira, "salik-i rah olan 
kimse"nin, kendisine "reh-nümtı olan kimse"de hata araması doğru 
değildir. Talebe, güçlü bir tabiate ve zihne sahip olduğu inancına 
kapılarak, '"ilmden mahrum ve sıfat-ı cehalet ile mevsuf u mevsum" 
olmamalıdır. Nitekim, "el- 'ilmü fi's-sudur la fi's-sutur" [ilim 
sadırlardadır, satırlarda değil] denilmiştir. Talebe, soru sormaktan 
çekinmemeli, kaçınmamalıdır. Nitekim, Hz. Ali, "ilm bir kufl-ı pür
eşkaldür [şekillerle dolu bir kilitdir) ki anun miftahı [anahtarı] 
su'dldür", buyurmuştur. 

Talebe, kendisine "bir harf ta 'ttm idenün hıdmetine 'ömrini 
sarf' eylemeli; ona sevgide ve saygıda kusur etmemeli , kendisiyle 
alakasım kesmemeli; kendisine hizmet ve yardımdan kaçınmamalı; 

98 Kd/. 37. 
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gizli veya aşikar kendisine her fırsatta dua etmelidir. Nitekim, bu 
hususta Hz. Ali şöyle demiştir: "Bir kimse Hakk Te 'alti 'nun 
kullarından birine Ki tab u' llah 'dan bir ayet ta' if m eylese, anun 
mevlası olup ta 'zim eylemek vacib olur. Ve layık değüldür ki 
üstadına terk-i nusret ve gayri üstadı üstine isara 'azimet eyleye. 
Eğer bir kimse ki bu semte sa lik ola, İslam' dan bir 'urve-i vüskti kat' 
itmiş olur. Bir kimseden üstadı müıe 'ezzi olsa bereket-i 'ilmden 
mahrum u zeltl ve 'ilmden intifa 'ı katil olıır.99" Talebe, "hakk-ı 
üstadı hakk-ı valideyn ve sa'ir müslimtn üzre takdtm" eylemelidir. 

Talebe, üstadının zaaflarını ve kusurlarını araştırmamalıdır ; 

hocasının bir takım zaafları ve kusurları olduğunu işitse dahi, bunları 
doğruya hamletmeli , iyiye yormalıdır; meclis inde izin almadan 
konuşmamalı, izin aldığında da sözü uzatmamalı, iddiasında ısrarlı 
olmamalıdır; hocasını üzüntülü görse, niçin üzüldüğünü sormamalı, 
sırrını öğrenmeğe kaJkışmamalı, onun "ahval ii evkatine ri 'ayet" ve 
Allah' a isyan dışında her hususta emrine itaat etmelidir; zira, Allah • a 
i syanın olduğu yerde, mahlOka itaat söz konusu olamaz. Keza, 
"üstadmun eviadını ve müte'allikatını revkir dahi üsıad 'adadından 
ma'duddur. Eslaf-ı 'ulemll içün revkir-ı üstfid hususunda ba'zı 

dekatık-ı umılr vardur ki zamanumuzda kinıserıün hatırına hutur 
eylemez. 100

" 

Taşköprülü-zade' nin , hoca-talebe ilişkisi ve talebeni n hoca sı 
karşısındaki durumu ile ilgil.i olarak, çoğu tipik bir şeyh -müri.d 

ilişkisini hatırlatan uzun değerlendirme ve tavsiyelerde bulunduktan 
sonra, sözü kendi zamanına getirdiğini ve ulemanın o dönemdeki 
durumundan ş ikayetçi olduğunu görüyoruz. Esasen, yukanda ana 
hatlarıyla hulasa olunan düşünceler, kendi ifadesiy le, "zikrolurıan 
kinayat ve frad olunan rivayat u hikayat" geçmiş dönemlere mahsus 
hoca-talebe ilişkilerine dayanılarak anlatılmıştır. Bu bilgiler, yine 

99 Şu cümleler de aynı düşünceleri tamamlar niteliktedir: ··üsradun cümle (-i) ta'ıJmiııdeıı biri 

o/dur ki eviııe vardukda dakk-ı btib ile ız.rırOb virmeye. Belki la$ra çıkwca tevakkuf eyleyiip 

istikbOr 11 te'emıiifitmeye ... Ve dalıi şer'-i şerifde milbO/ı olanlardandıır, lıer ııe emriderse 

muhiilefet eylemeyüp elimlesinde rızt1sım ri't1yel ey/eye. Hz. Nebt (a.s.), dô"imô mev'ıza 

zamLinında sa/ı{ibe-i kirilmını yoklayup va 'zdan kese/ ve se 'me ı gelmesün d iyi/ ht1rır/arma 
ri'iiyeı iderdi. Imdi emr-i ta'lfmde bu mertebe ri"dyet /{1zım o/ıcak, ra·alliimıle lıod 

evleviyyet ile Itizını olur'' (Mevzu ·ar, ı, s. 50). 

!00 Tefen·uat, a.g.e .• 1, s. 48-55. 
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kendi ifadesiyle, "zaman-ı evvelde ne merıebe tevktr-i ashtıb-ı 'ıılilm 

u dirayat" olunduğunu, diğer bir deyişle, ulema zümresinin eskiden 
nasıl saygıdeğer bir mevki'de bulunduğunu göstermektedir. Oysa, 
kendi zamanında durum bir hay li değişmiş ve "ıevkfr-i 'ilm ü 'ıılema 
ve ikram-ı meşayih ıı fuzaladan bir nesne" kalmamıştır. Ulemaya 
saygı gösterilmeyişi ile ilgili olarak eğer "bu eyyamda o makale 
'ulema-i a 'lam kalmadı; htila bu mevcud olanlar la(ık-ı tevkfr 
olmadukları ma'lum-ı sag'ir ü keb'irdür," şeklinde bir karşı mütalaa 
yürütülecek olursa, buna Taşköprülü-zade' nin cevabı şudur: 

"Didiğün müsellem ü makbuldür. Lakin anlar kabil-i ıevkfr ü i'tibar 
değüldür, didiğün cay-ı inkardur. Zira asl-ı ıevkfr 'ilmfdür. imdi 
anlar hakkında taksir catiz değüldür. Imdi 'itme malıabberün var ise 
anlarun emsali emô.sil-i 'ulema( ve efazıt olmaduklarından sana zarar 
gelmez. Belki anı tedarük anlarun 'uhdelerine lazınıdur. Ve bifl
cümle mahabbet-i 'ilm cümle 'itme intisab idenlere mahabbeti Icab 
ider." Binaenaleyh, sırf ilme saygı ve hürmet dolayısıyla, ulemaya 
hürmet etmek lazımdır; mevcut ulemanın ilmi bakımdan yetersiz 
durumda olması, talebeyi ilgilendirmez; bu eksiklerini gidermek 
ulemanın kendisine düşer. Bu düşünce, kitap için de söz konusudur: 
"Ve 'ilmi ta'z'imdendür ta'zfm-i kitab dahi. Hatta gerekdür ki 
taharetsüz kitaba yapışmaya ve kitab tarafina payini dıraz itmeye. Ve 
üstüne ô.har nesne vaz' eylemeye. Ve kütüb-i tefstrün kodrini ref ve 
anları safir kütüb üz re vaz, eyleye. ı o ı " 

7- Talebe için gerekli olan hususlardan birisi de, tahsll hayatının 
başında ihtisasa yönelmemektir. Öncelikle her ilim dalından ve 
konusundan bir mikdar okuyup bilgi sah ibi olunmalıdır; zira, bütün 
ilim dalları arasmda bir ilişki , bir bağlantı söz konusudur; bu bağlar 
öğrenildikten sonra, istenirse uygun §:örülen bir ilim dalında daha 
ileri seviyede tahsile devam olunabi!ir1 2. 

lOt A.g.e., ı, s. 53-54. 

I02 Bu düşüncenin dile getirildiği orijinal metin ilgi çekici olabilir: "Miite'allim u/an kimse 

'ulumım envii'ından bir nev' ve fonunundatı bir fenn okumayup elbette lıer birine bir nıikdıir 
naı.ar idiip gayet il maksaıf u tarikinden bu-lıaber ola. Andan sonra eğer 'ömrde miisc1'ade 

ve esblibda muvafakaı olursa şey'enfe-,fey'entalısile miibc1derer ve lıer birinde rebalılıiir ve 

cümlesinde temelılıiire lıimmet ey/eye. Zira cem?'-i 'u/um biribirine müte'clvi11 ve ba'zi'sı 

ba'zisına miirtebtt ii mııkiirüıdiir" (A.g.e., 1, s. 55). 
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Keza, talebe bir konuyu (=ilmi) tahsil edip iyice öğrenmeden bir 
başkasına geçmemelidir; böy le bir durumda hiç bir Hmi (=konuyu) 
yeterince öğrenemez, şaşırır kalı r ve bir süre sonra da hepsinden 
vazgeçer. '"flmün ba'zına meyl ve ba'zuıô. 'adô.vet", yani bazı 
dersleri (=ilimleri) sevip, bazıl arına dü şmanlık göstermek doğru 
değildir; talebe, "zinhar ve zinhar ki 'ulCtmdan birini istihô.net [hor 
görme] ü istihkar [tahldr etme]" etmemelidi r. Böyle bir tavır, "cehl-i 
'aztm" olduğu için akıbeti vahimdir. Nitekim, "insanlar bilmedikleri 
şeyin düşmamdırlar," denmiştir103 . Aynı sebeple Kur' an-ı Kerim' de, 
İslam hakkında hiç bir şey bilmeyenlerin, onu tenklde kalkışmaları 
yerilir104 

Taşköprülü-zade, muhtelif ilim dallarına olduğu kadar, o ilim 
dallarmda eser te'llf eden kimselere de düşmanca duygular bes len
memesi gerektiğin i söyler. Hatta o kadar ki, eserlerinde inanç
lanmızın veya kabullerimizin tamamiyle zıddına görüşleri savunanl an 
bi le -bizim muhtelif konularda farklı düşüncelerin de olduğunu 

öğrenmemize imkan sağladıkları ve bir meseleye değişik açılardan 

bakmamıza veslle oldukları için-, hayırla yad etmemiz gerekir. Bu 
bakımdan Taşköprülü-zade'nin, son derece müsamahakar bir tabiati 
ve ilim an lay ışı bulunduğunu kabul etmemek için hiç bir sebep 
yoktur. Gerçekten, şu cümleler, bu nokta-i nazardan son derece 
ehemmiyetl idir: 

"Hatta ba 'zı fuzaladan hikayet olunur ki, dimişlerdür: "B ize 
kitabiarında tevltd-i şükCtk ü şübühat iden 'ulemanun aba' u 
ümmehô.tına şükr eylemek lazımdur. Ztra 'ulCtmdan münazara ve 
nıübahese itmekde bizüm hatırumıızu tahrtk ider kimselerün 
vücuduna anlar sebeb olmuşlardur. 1 05" 

Şu halde, fiki rlerine iştirak etmediğimiz insanlara karşı bi le -bizi 
muhtelif konular hakkında düşünrneğe sevk ettikleri için- şükran 

borçlu olduğumuza göre, bizimle aynı düşünceleri paylaşan, bizzat 
veya eserleriyle bize bilmediklerimizi öğreten insanlara karşı olan 
minnet borcumuzu unutmamız asla düşünülemez: 

103 A.g.e., 1, s. 55-56. 
104 Aufta bulunulan fiyetin tamamı şöyle (Aiıkflf, ı 1): ·•frıkôr edenler, irıaııaıılar için: "Eifer 

fslômiyeı'te hayır olsaydı, bu hususta biıden One geçemez/erdi," derler. Bunımla doifrıı yola 

girmedikleri için de, "Bu eski bir uydurmac/ır" derler." 
105 A.g.e., 1, s. 56. 
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"Pes, bize 'ilmden bir mikdarını bi'z-zl1t ifade idenlere şükrünü 
ziyade eylemek evleviyyet ile lazım olur. Fi'l-haktka eğer 
mütekaddimtnün fikr ü dikkatleri olmasa 'ulema-i müte{ahhirtrı nice 
mesalih-i dünyeviyyelerini ma'rifetde kilsır u hayran ve mütehayyir ü 
ser-gerdan olurlar idi. Kanele kaldı ki mesalih-i ahiret tedarüküne 
imkan u kudret olayıdı? 106" 

Söz sevilen ve sevilmeyen ilimler noktasına gelince, Taşköprü lü
zade'nin, burada mantık ve niicılm gibi ilimler üzerinde bilhassa 
durduğu görülmektedir. Yukarıda da bir vesileyle ifade ettiğ i miz 

gibi, bu hususta Taşköprülü-zade hiç de peşi n fikiı· l i ve hükümlü 
değild i r 1 07 . Taşköprütü-zade' n i n bu konudaki tavrını daha iyi 
anlayabilmek iç in, aşağıdaki satırları b irlikte okumak faydal ı 

olacaktır: 

" ... Pes sen dahil ol zümreden olma ki bilmedükleri 'uliimu 
istiMnet [horlama] ile kesb-i züll u mehtıneı [küçümseme] iderler. 
Mesela, ·'ilm-i mantık ki cemt'-i 'ulCtmıın asi u medarı ve ezhan u 
fühttmun takvim ü mi'yarı iken am zemm ii istiMnet itdükleri gibi. 
Ebu Hayyan Bahr nam tefstrinde tahrtr eylemişdür ki, Cez'ire-i 
Endülüs'de · sakin olan erbab-ı'ilm-i mantık, savlet ü hücum-ı 
fukahtıdan ihıiraz itdüklerinden keşf-i riiz itmeyüp mantıkdan mefil 
ile ıa'bir ve bu vechile 'ibareti tağy'ir iderler idi. Hatta, ba'zı vüzerô 
oğluna mantıkdan bir kitab iştirat itmek isıedükde havfından 

fukahtıdan ihtifat eyledi. Ba'zı . ta{ifenün da"/ıi 'ulum-ı hikemiyyeyi 
'alell-ıtUik zemm üzre · ittifak itdükle~i gibi içinden mezmum olan 
mikdan ile memduh olanı fark u idrtık iımedin. Ve dahi 'ilm-i 
nücumu 'ale{l-ıtlak zemm ilclükleri gibi. Ma'a hôzl1, 'ilm-i nücumwı 
da ba'z'isı farz-ı kifaye ve ba'zt mübl1h ve ba'z-ı ôharı harllmdur. Ve 
dahi makalaı-ı sufiyye-i muvahhid'in anlar katında ketimat-ı 

mülhidtn ile müştebih oLup cihet-i ıemytzine miihtedf ve mütenebbih 
olmadukları cihetden mutLaka keZimiit- ı sufiyyeyi zemm ü kadh 
itdükleri gibi. [ ... ] Ve bUL-cümle kadr-i 'ulCtmu inkar ve mücerred 

106 Aynı yer. 
107 

Oysa, bir XIV. yüzyıl yazarı olan şeyhoğlu'nun, bu husOsta hiç de Taşköprülü-zfide gibi 

düşünmedi~ini biliyowz (bkz. dipnot 1 ). Daha sonraki dönemlerde de Şeyhoğlu gibi 
düşüneniere bol bol rastlanacaktır (Mesela bkz. Kalib Çelebi, Mfı.dmı 'l-Hakk fi Illiiyiiri 'f. 
Alıakk (neşr. O. Şaik Gökyay). Istanbul 1980, s. l 14; uyrıca bkz. Ki1ub-ı Müslet{Jb, neşr. 

Yaşar Yücel, Ankara 1983, 24) . 

. -



193 

aba vü ecdada takltd ile zemm üzre ısrar eylemek /atık değüldür. 
Belki cehd idüp tahktka vas ıl ol ki meramun has ıl ola. Hz. 'Alt (k. v.) 
buyurmuşlardur ki 'hakkı sen halk ile bilme, evveta hakkı bil, sonra 
ehlini biliirsin '. Ma 'a Mza bir 'ilm nefsinde her ne mertebe mezmı1m 
olsa yine sahibi nef'inden bi'l-külliyye malırum olmaz. Ekall mertebe 
ol 'itme ka'il olanları men' ü i/zama kudret mertebesine na'il 
olmakdur. Andan sonra 'ulCtm bu mertebe kesret-i dereciit ve meratib 
ile şundan hô.lt değüldür ki, ya Hakk Te'ala'nıın 'ibMını Mevla'sına 

ts al anun vasf-ı hali ola. Ve yahCtd es bab-ı süluka mu 'tn ve M' is-i 
vusul-i makam-ı 'ılliyytn ola. Anlarun dahi her birinün menazil ü 
me ratibi vardur ki maksada kurb ıı bu 'd cihetinden mütefavitdür. 
Anlarun dahi her birinün meratibi vardur ki tertib-i zarıl.rt ile 
müterettib ve mütefavitdür ki her birisini mertebesine tenzıt vacib ve 
tahstlinde dahi veeh-i mezbur üzre ri 'ayet-i terttb Lazım u lazibdür 
[gereklidir]. İmdi evvela cümleden ehemm olan ile ibtida{, ba 'dehi'ı 
tertib-i mezkur üzre tahstlinde sa 'y-i mevfur eylemek gerekdür. Ztra 
ba 'zt ba 'zına mevsıl u tar'ik olmağm takdtme haktkdür. Her kes ki ol 
tert'ib ü tedrtcün ri ' ayetine dest-res b ula, matltıbuna fevz-i 'aztm ile 
faliz ve erıva '-ı sa'adeti hfiliz' olur. [ ... ] Ve gerekdür ki her 'ilmi kesb 
ü telkinden maksad anunla ma-fevkına terakki ola. Ve zinhar bu 
ketamumuzdan böyle zamı eyleme ki böyle i 'tikiid oluna ki her nesne 
ki ana ism-i 'ilm ıtlak oluna, cümlesi 'ilm-i mahmud ola . ... Belki 
'ulumdan her nesne ki muhalif-i şer' ola, elbette mezmumdur. Lakin 
şol kimse ki kalbinde kava 'id-i şer'i'at-i rasıhatüll-erkan ve kalbi 
'azamet-i Nebiyy-i Ker'im ile mel'an [dolu] olup hıfz-ı Kitab u Sünnet 
ve zabt-ı fürCt '-ı ahkam-ı şert'at ile 'aktde vü dinini takviyet eyleye, 
ana 'ulum-ı felsefeye nazar itmek helaldür. Lakin iki şartile: Evvela, 
anlarun muhalif-i şerf'at olan mesaiiline tecavüz eylemeye. Tecavüz 
dahi iderse aharı redde kudret niyyetine mütala 'at itmek gerekdür. 
Saniyen, anlarun ketarnını ketimat-ı 'ulema-i islam ile müzevvec ve 
ol cevahir-i tıb-darı harf-pare-i murdar eylemeye. [. .. ] Fitl-hakfka bu 
cihetden 'amme-i Müslim'ine zarar-ı 'aztm htısıl olmuşdur. Hakkile 
batıl ve sahth ile fasid-i 'atıl miyanını farka kudret hasıl olmadığı 
sebebden. Belki gahf vtlki' olur ki ba 'zı mesatiliin kütüb-i 
Kelamiyyede trad olunduğuyla sıkhatine istişhad iderler.108

" 

108 A.g.e., ı, s. 57-58. 
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Son cümlelerine dikkat edildiğinde, Taşköprülü-zade'nin de, 
diğer pek çok muasırları veya aynı ilim zihniyeti geleneğine mensup 
kimseler gibi109 ,Jelsefe, mantık, nücum gibi ilimleri, ancak ve ancak 
bir dereceye ve bir noktaya kadar tahsile ruhsat verdiğ i görülüyor. 
Kendilerine ruhsat verilen kimseler ise, sıradan veya tahsil hayatının 
başlangıcında olan insanlar değil , bu tür ilimlerde iyi ile kötüyü 
biribirinden ayırabitecek ktibiliyyette olan kimselerdir. Bu ilimlerle 
uğraşmak için verilen ruhsatın da belirli bir hedefi vardır. Bu hedef, 
Gazzali'nin kettim öğrenmeğe kalkışırken göz önünde bulundurduğu 
hedeften başkası değildir: 

"Ammti 'ulemti-i selefden Imam Gazztilf ve imam Razı ve anlarwı 
emsali ... gerçi kütüb-i K e tanılı hikmet ile me ez eylemişlerdür; lakin 
redd tarlk-ı fesadı sedd içündür. Nitekim her birinün nıusanne
ftitından ma 'lumdur. Anda ise betis yokdur. Belki anda Müslimtne 
i 'anet ve 'akatidi hıfz u sıyanet vardur. ı ı 0" Binaenaleyh, ta le be 
bütün bu hususları göz önünde bulundurmalı ve eğitim hayatına bu 
çizgide devam etmelidir. 

Keza, bir ilmi öğrenmek isteyen, öğrenmenin yaşı olmadığın ı da 
bilmelidir. Nitekim, "hengtim-ı plr'ide yine eşkal-i hendese ta'allü
müne" kalkışan birisi, niçin böyle bir i şe kalkıştığı sorulduğunda şu 

karşılığı vermiştir: "Çüiı gördüm ki bir 'ilm ntifi'dür ve eşktili nice 
işktili dtifi 'dür, ha vf eyledüm ki cehalet sebebiyle ana adtivet 
eyleyem. 1 11

" Binaenaleyh, "hengtim-ı pfrtde" faydalı bir ilmi gör
düğünde, onu öğrenmekten geri durmayan insanı kendimize örnek 
almalıyız. Ancak, öğrenilecek ilimler hangi önceliğe göre tahsil 
edilecektir? Diğer bir deyişle, ilimleri nasıl bir tertfb üzere öğrenmek 
gerekiyor? Bu konuda belirleyici kim olacaktı r? Ta.lebe, eğitim 
hayatının içinde henüz yer ve yol aldığına göre, tahslle evvela hangi 
ilimlerden başlaması gerektiğini layıkı veçhile belirleyebilir mi? 

Taşköprütü-zade'nin bu soruya cevabı müsbet değildir. TaJebe, 
bu hususta da üsttidının çizdi ği yoldan gitmelidir. Kendis inin 
ifadesiyle, talebe "tahsil-i 'ulumda ıertfb emrilıi üstad-ı nasıh-ı lebfb 

109 Mesela bkz. Gazza.li. a.g.e., s. 50-60; keza yukarıda dipnot 106; Unan, Fc1tilı Külliyesi, s . 

294-297. 
110 

A.g.e., I, s. 58-59. 
11 1 A.g.e., 1, s. 56. 
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re'yine tejvfz eyleye." O, "emr-i ta 'lfmde ittibtı '-ı üstad_itmekle vasıl
ı meram" olur. Talebe, eğer "kendüleri ihtiyar itclükleri üzre 'amel" 
ederse "vasıl-ı maksud u emel olmaz." Üstadı , bu hususta 
kendisinden daha kıdemlidir ve "tab '-ı ta/ibe münasib olanı" ondan 
daha iyi bilir; nafi t olant kendisine bildirir112

. 

Peki, talebenin ilk önce öğrenmesi gereken ilimler (veya bilgiler) 
konusunda bizzat Taşköprülü-zade ne düşünmektedir? O, bu 
hususta, deyim yerinde ise, bir çerçeve program sunar. Bu program, 
ders· veya bilgi dallarından ziyade, doğrudan eğitimin hedefi i le 
ilgilidir. Onun ifadesiyle, tahsilde " ... evvel ehemm olan 'ilm fitl-hill 
nefsiht lazım olan fazflet ii kemal ve ahiretele sebeb-i kurb-ı Rabb-i 
Celal ve ikamet-i dfn ve ihlas-ı 'amel ü yak'in ve mu' aşeret-i 'ibild-ı 

salihfncle miitaba 'at-ı ah kilm-ı şer' -i mübfn ve mülazemet ü ve ra ' u 
takvii vü d'in üzre olmakda muhtacun-ileyh olan 'uli'imdur. Ve 
cümlenün merci 'i Hakk Te 'alatyı bilmekdür ayat-ı vazıha ve şevahid
i natıka ile. Ve kendi üzerine nefsinde ve malında ve leyl ü nehar ve 
sa{ir ahvalinde vacib olanı bilmekdür. Ve bunda dahildür cem'i' 
ahkam-ı şer'iyye, gerek cevaz u fesad ve hıll u hurmet, ve isıihbab u 
kerahet. Ve Hakk Te'ala'nuın fera{ızını a 'del-i sübül ve akvem-i 
metıfıhic üzre iktımet eylemek hakkında Hazret'den varid olan sünneti 
bilmekdür. [ ... ] Ve yine 'ulum-ı nafi 'ada dahildür cem'i' ahlak-ı 
enbiya vü mürselfn gerek ihlas u yakfn, gerek zühd ü ıevazu' ve 
nasfhat-i müslimtn ve 'ilm-i adab-ı nefs ki 'if.fet ü rıfk u vekar u haya 
vü s ima' ve hüsn-i tedb'ir-i her-kar ve 'awikıb-ı umura nazar ve emr-i 
dfnde /uızm ve nıünkeratdan hazer ve mudarat-ı a 'da vü 'ava mm ve 
ihtimal-i cefa-yı enam ve sıla-i erham ve muktıbele- i cefada birr ii 
in'am ve zalimün günahından tecavüz ile mu'amele ve isa'eı 

[kötülük) eyleyene ihsan ile mukabeleclür. [ ... ] Ve bW-cümle asl-ı 
usul ve nıünteha-yı mesful nıa'rifeıu'llalıdur ki ol gayet-i gayat ve 
sebeb-i fevz ü necat ve re{s-i cemt'-i sa 'aclatdur. Ve bu 'ilm hürrdiİ.r 
ki asla gayre Mdim olmaz. Lakin cemf'-i 'ulum ana htidimdür. Ve 
bu 'ilmün ma 'adası 'ulumdan dahi cümleden akclem ve matlub u 
e hem m olan bu 'ilme vestle olan 'ulumdur.11 3

" İşte, hedef budur ve 
işte bütün ilimierin asıl gayesi budur. İnsan, öncelikle fazilet ve 

112 A.g.e., I, s. 59. 
113 A.g.e., r, s. 59-60. Teferrufit, ı, s. 55-63. Aynı husushı ilgili uıunca bir iktibas için bkz. 

yukanda dipnot. 65. 
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kemalini artıracak, ahirette AlHih'a yaklaştıracak, din konusunda en 
. doğru yolda olmasını, "ahkô.m-ı şer'iyye"ye uygun hareket etmesini, 
diğer insanlarla iyi ilişkiler kurmasını sağlayacak, kısaca dünyada ne 
yaparsa yapsın, yaptıklannın Allah'ın rızasına uygun olmasını te'min 
edecek ilimleri öğrenmelidir. 

Ancak, Taşköprütü-zade'ye göre, şunu da bilmek durumundayız: 
İnsan, yukarıda çerçevesi çizilen gayeyi tahakkuk ettirmek için ne 
kadar ilim tahsil ederse etsin, bu gayeye gerçek mana (=yaktn) 
ulaşamayacakttr. Çünkü, söz konusu gayenin tahakkuku için, ilmin 
çerçevesine girmeyen bilgilere de ihtiyaç vardır. Bu bilgiler ise, 
sadece tasavvuf erbabına mahsustur. Onun ifadesiyle, " ... bu 
tahkıkden ma 'lum u zahir olur ki, edille-i 'akliyye ve şevahid-i 
nakliyye ile sabit olan, 'ilm verasında bir mertebe-i yak'in dahi 
vardur ki, ana erbab-ı riyazat u mücahedtit olan ashtib-ı keramat ve 
müşahedat ya'nt taiife-i sı?.fiyye mahsuslardurY 4

" Taşköprülü
zade'nin riyazat, mücahedat, keramat ve müşahedat, dolayısıyla 

ta'ife-i sufiyye üzerindeki bu vurgusunu anlayabilmemiz için, kendi
sinin Halvet'i tartkatine mensOb bir kimse olduğunu hatırlamamız 
yeterli olacaktır115 . 

8- Talebe, kendisini gerçek manada yetiştirebilmek için, kendisi 
gibi talebe olanlarla, "akram ile müzakere, mübtihase ve münazara" 
etmelidir. Zira, konuların sık sık müzakere edilmesi, tartışılması, 

kişinin bunları kalıcı bir şekilde öğrenmesini sağlayacaktır. Münaza
ranın asıl gayesi, sevab arzusu (=taleb-i sevab) ve doğrunun ortaya 
çıkması (=ızlıtir-ı savab)dır; gayesi bu olmayam, bilgi gösterisine 
dönüşen , muhataba galebe çalınağı hedefleyen, soy-sopla övünme 
(=tefahür-i 'asabiyye) malzemesi olarak kullanılmak istenen 
münazara, burada öngörülen münazara değildir; münazarada soy ve 
sopla övünen "felah u bereket" bulamaz. Nitekim, fetva kitaplarında, 
"bir kimse ki hasnıma hacalet ve şermendegt lıiisıl olsun di yü 
münazara eyleye, hii.şa, ol kimseye küfr-i hafi vardur." diye yazılıdır. 
Münazara "insaf u tahammül ü te'enn'i ve te'emmül" ile olmalıdır; 
Zira, gerçekte "münazara müşavere"dir. 

114 
A.g.e., ı, s. 61. 

115 M. Aktepe, a.g.m., s. 43. 
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Keza, "talib-i 'ilm", bütün vaktini ilrrun hakikatlerini ve incelik
lerini (=dekô.'ık-ı 'ulumu) düşünmek, araştırmak, incelemek ve öğ
renmek için harcamalı ve bu hususta zahmete tahammül etmelidir. 
Nitekim, "Te' emmül ey le ki maksudunu idrCik idesin," denilmiştir. 
Bilhassa, konuşmağa başlamadan önce, söy lenecek şeyin iyice 
tartışılıp düşünülmesi gerekir; çünkü "ketam manend-i ttr rücu '-peztr 
değüldiir"; yani, söz oka benzer, ağızdan çıktıktan sonra, bir daha 
geri dönmesi ve hiç söylenınemiş gibi farz edilmesi mümkün 
de<Yildir116 

b 

9- TaJebe, bu günün işini yarına brrakmamalıdır; zira, her günün 
kendine has i ş i vardır. işlerin hep geleceğe ertelenmesi , gün gelir 
onlann hiç görülemez duruma gelmelerine yol açar. TaJebe, "tedbtr
i umurda 'aciz ü pür-kusur olanlarun ruzu"nun ''ferda" olacağını 

ve oferdanın (=yarının) hiç gelmeyeceğini bilmelidir. 

Keza, talebe, ilme dair öğrendiği veya duyduğu her bilgiyi, her 
sözü bir yere kaydetmelidir. Bir kenara kaydedilmeyen bilginin 
muhafazası güçtür. " .. . 'ilm bir sayd (=av), ve kitabet ana dam u 
kayddur." 

Taşköprülü-zade'nin, öğrenilen bilginin mutlaka bir kenlira 
kaydedilmesini tavsiye edişi, bize büyük tsllim alimi imam 
Gazzal"i'' nin bizzat kendisinin naklettiği bir anekclotu hatırlatıyor. 

Anekdot malumdur: GazziHl, gençliğinde ilim tahsil etmek üzere 
gittiği Cürcan'dan TO.s'a dönerken, birlikte seyahat ettiği kervanın 
haydutlar tarafından yolu kesilir; bu sırada haydutlar Gazzall'nin 
dersler esnasında tuttuğu not defterlerini de alırlar. Gazzrui, buna çok 
üzülür ve haydutların reisinin huzuruna çıkarak, durumu izah eder ve 
kendi ifadesiy le, "Yazılarımı bana verin, size yaramaz." der. 
Haydutların reisi ise, gülerek şu karşılığı verir: "Nasıl olur da onları 
öğrendiğini iddia edersin, çantan alımnca onlardan mahrum 
kaldın." Bu hadise sonunda Gazzali notlarına kavuşursa da, 
haydut l arın reisinin sözü kendisine fevkalade te' sir eder ve daha 
sonra tahsil ettiklerini hafızasından çıkmayacak ~ekilde öğrenmeğe, 
diğer bir deyişle aynı zamanda ezberlemeğe çalışır 17

. 

116 Mevzu'ar, ı , s. 63-64. 
117 Bkz. el-Munkız, s. 20. 
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Bu noktada, Taşköprülü-zade'nin ilk bakışta Gazzall'den farklı 

düşündüğü ve bilginin mutlaka yazıya geçirilmesini tavsiye ettiği 
zannedilebilir. Oysa, esas olan ilmin kaydedilmesi değildir. Çünkü, 
tıpkı Gazzftll gibi, Taşköprülü-zade için de asıl " ... 'ilm saha'if-i 
hô.tırda sabit ü ber-karar olandur. Salıtiyif- i defatirde olup edna 
balıtine ile firar iden değül. Belki anı evrak üzerinde isbtitdan mak
sad nisyan zamarıında müraca 'atdur. Evraka i 'timad değiildür." 
İhtiyaç duyulduğunda kullanılamayacak olduktan sonra, bütün 
bilgileri defterlere, kitaplara geçirip evimizde bir köşede tutmamızın 
ne mftnası vardır? Binaenaleyh: 

"Hıfz idüp cümle 'utanu olmasan hazır-cevab 
Nef'i yokdur hernedenlü eylesen cem '-i kitab 
Hoş mıdur bir meclise celılünle sen hazır olup 
Diyesin kim htinede kodum 'ulum-ı b'i-hisab"1 ı 8 

Talebe, ömür müddetinin kısa, tahsil edilecek ilimierin ise çok 
olduğunu bilmeli ve bu sebeple hiç bir vaktini boşa geçirmemeli, 
zevk ü safaya dalıp kalmamalı ; bilakis, her an "şüyuh u 'ulema" ile 
bir arada bulunmalı, onlardan faydalanmağa çalışmalıdır 1 19

• 

10- Talebe, ilmin şerefinin manasını, her ilmin "rütbesini", istidlal 
yoluyla bilgi üretmede kullanılacak "delll ü bürhan"nın sağlamlı

ğının nasıl, hangi kriteriere göre test edildiğini bilmelidir. Çünkü, 
'"ilmün şerefi ya semeresinün şerefi iledür ve yahud delti'ilinün 
kuvvet ü istihkam.ı iledür." Uğraş.makta, öğrenmeğe çal ı şmakta 

olduğumuz ilim, insana sağladığı fayda ile mi şereflidir, yoksa 
şerefini dayandığı delillerin güçlü olmasından mı almaktadır? Talebe, 
böyle bir muhakeme neticesinde ortaya çıkacak tabloyu, dolayısıyla 
ilimterin şeref sıralamasını , dayandıkları delillerin gücünü ve 
sağlamlığını öğrenmelidir. 

ı 18 Şu mısra'lar da aynı şeyi irade etmektedir: 

"fi11·s ider cem '-i kütüb innege bir merd·i ftıkiJı 

Götürür diişline al up bir iki e.~f'iirı 
Göricek d id üm ana 'seıı ,nı hımilr o/dım kim 

Sure·i Cıımıt'a'da ı.ikr eyledi am Btırl' (MevıiJ'iit, ı, s. 65). 

Burada Cumu'a SOresi'nin şu ayetine (=5) telmi/ı var: "Kendilerine Tevrat öğretildif1i lıô.lde, 

onun geref!ini yapmayanların durıımu, sırrına kitap yüklerımiş merkebin durımı11 gibidir. 

Allô.lı 'ın ayetlerini yalanlayan kimselerin durumu ne kiitiidiir! Allalı z{ılimleri doğr11 yola 
eriştirmez." 

ı ı 9 Mevıô.'fiı, ı, s. 64-66 . 

. -
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Taşköprülü-zade, burada ilimierin şerefi ve dayandıkları deltllerle 
ilgili umumi bir tasnif ve değerlendirme sunmaktadır. ilmin 
gayesiyle ilgili düşüncelerde olduğu gibi, bu değerlendinnede de asıl 
ölçünün, ilmin dünyevı ve uhrevl saadeti ne ölçüde te'mtn edebildiğ i 

noktasında düğümlendiği görü lmektedir. Konu üzerinde kısaca 

durmadan önce, bu husı1staki düşüncelerini kendi dilinden takip 
edelim: 

"Evvelkisi 'ilm-i dftı gibi. Zira anun semeresi hayat-ı ebedtdür ki 
alıiri yokdur. OL cihetden cümleden eşref olur. ikincisi 'ilm-i tıbb 
gibi. Zira anun semeresi hayat-ı bedendür zaman-ı mevte değin. OL 
takdtrce 'ilm-i din 'ilm-i tıbbdan dahi eşref olur. Ve 'ilm-i tıbb dahi 
'ilm-i hisabclan eşrefdür. Gayet ü semeresi i'tibariyle. Zira sılılıat-i 
beden kemiyyeten makddtr ma'rifetinden eşref idüği ma'tam-ı sagtr ü 
kebtrdür. Lakin 'ilm-i hisab 'ilm-i tıbbdan eşref olur. Ahkam-ı 
deld'ili cihetinden. Zira edille-i lıisiib zaruriyyedür, muhtac-ı tecribe 
değüldür. Amma 'ilm-i tıbb anun hilafzndadur. Andan sonra çün 
kim şeref-i 'ilm gah semere cihetinden ve gah kuvvet-i detil ü 
haysiyyetinden oldıyısa, imdi ma 'lum ola ki şeref-i semere şeref-i 
kuvvet-i delaletden evladur. Pes semere cihetinden eşref-i 'ulum 
Allalıu Ta'ala'yı ve mela'ikesini ve kütüb ü rusülünü 'ilmdür. Ve 
sa'ir ana mu'tn olan 'ıılumdur. Zira anun semeresi sa'ad et- i 
ebediyye ve devlet-i uhreviyyedür. Ve bu dahi ma 'Uim olmak 
gerekdür ki her 'ilmün delll cihetinden bir haddi vardur ki andan 
tecavüz eylemez. Mesela 'ilm-i nücumda ikamet-i beralıtn ile isbôt-ı 
yakın itmek olmaz. Ve ol hadden noksan dahi olmaz. Mesela edille-i 
'ilm-i hey'etde mahz-ı ce del ile kana 'at ey le yüp isbdt- ı yakin ile 
müdde 'ayı ta 'ytn olmaya. Kezalik 'ilm-i ma 'autde dahi melak u asl-ı 
emr ancak zevkdur ve ikameı-i bürhan eylemek haric 'ani 't-tavk[takat, 
kudret]dur. Her kimse ki 'ilm-i ma 'antde taleb-i deltl ü bürhan ve 
irade-i tahsll-i tahkfk u tkan eyleye, cümle sa 'y u ciddi bila-ta 'il 
[faydasız] olup in 'ab-ı nefsden gayri nesne hôsıl olmaz. Hatta İmam 
Sekkdkt kısm-ı salis-i Miftalı 'ın fatihasuula dimişdür ki: "Biz sana bu 
fünunun ya 'nt fenn-i ma 'ani ve beyanun ve bedi'ün hakkını i'ta' ve 
her birinden keşf-i gıta [örtü, perde) itmezden mııkaddem sana bir 
ka' ide ve asl-ı mulıkem üzerine tenbfh idelüm, tti ki her zaman hatır
nişan ola. Ol ka' ide budur ki hiç bir 'ilm ü sına 'at da vacib 
değüldür, eğer ol sına 'atun usul ü füru 'unda rücu' mücerred 'akla 
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olursa dahi. Anda haricden dahil olan kimse, içinde neşv ü nema 
bulmuş naşı gibi olup ol sına 'atdan zevk tahsilinde beraber ola. 
Husus an ki ol sana' at un me re i 'i mücerred 'akl olmayup belki 
tahakkümat-ı vaz 'ıyye ve i 'tibarat-ı ülfiyyeye ola. Ya 'ni elfaz u 
kelimatun ma 'ani-i vaz 'ıyyesini ve 'örf ü 'adet-i me 'lufede keyfiyyet-i 
isti 'malini bilrneğe mevkuf ola. imdi ol makille sına 'atda ha-husus 
<ilm-i ma <anide dahil olan muhtac-ı delil olup naşiye ba 'zt fetava ve 
mesa'ilinde takltd u kusur zevkı olduğu cihetden ana müraca'at ile 
kesb ü tahsilini te'kid eylese be's yokdur. Ta ki tedrlc ile zevkı tekmtl 
ve 'ilmi ke-ma hüve hakkıhi tahsil idince. 120

" 

Bu pasajdan çıkarıl abilecek umumi netlee nedir? Tahslle değer 
görülen ilimierin biribirierine üstünlük(efdaliyyet)lerini tesbltte 
kullanılan yegane kıstas, sık sık vurgulandığı üzere ve Taşköprülü
zade'nin Widesiyle, onların "gayet ü semeresi", diğer bir deyişle 
gayeleri ve insanlara sağladıkları fayda/ardır. Bir ilmi, diğerinden 
şerefli kılan yegane şey, gaye ve fayda olduğuna göre, bunun niteliği 
de belirley ici bir rol oynayacaktır. Binaenaleyh, uhrevi semere, 
dünyevi sernereden daha efdaldir. Dolayısıyla, her ne kadar ikis i de 
insanlar için faydalı olsa dahi, mesela "ilm-i din ilm-i tıbbdan" daha 
şereflidir. Keza, faydası ve semeresi cihetinden "ilm-i tıbb" da "ilm-i 
hisabdan" şereflidir. Fakat, dayandıkları dellller itibariyle ele 
alındığınd a "ilm-i hisab ilm-i tıbbdan" daha şerefi id ir. Zira hesab 
ilminin delllleri güçlüdür, zaruridir, dolayısıyla tecrübeye muhtaç 
değildir; oysa tıbb ilmi böyle değildir, o gücünü ve güvenilirliğini 

tecrübe sayesinde kazanır. Diğer ilim dalları için de aynı şekilde 
muhakeme yürütmek mümkündür. Bir talibin tahsil esnasındaki 
öncelikleri de ancak böyle bir üstünlük anlayışına göre belirlenecek 
ve bunlar tedr1ci bir şeki lde öğretilecektir. Bu durum, ister dini 
nitelikli ilimler için olsun, isterse din-dışı konulara dair ilimler için 
olsun, netlee değişmeyecek ve getireceği fayda her halükarda ön 
plana çıkacaktır. 

Peki, talebenin nitelikleri ve eğitim hayatı boyunca göz önünde 
tutması gereken düstilrlar bunlar olduğuna göre, onu eğiten, okutan, 
her konuda yol gösteren, diğer bir deyişle, kendisini istikbôlin alimi 
mevki'ine yükselten kişinin vasıfları ve göz önünde bu lundurması 

120 A.g.e., ı, s. 66-67. 
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gereken prensipler nelerdir? Bu soru, bizi "alim kimdir, ideal bir 
alim nasıl olmalıdır, vazifeleri nelerdir" meselesine ve Taşköprülü

zade' nin bu husus u nasıl ele aldığı noktasına getirmektedir. 

c) Alim Kimdir, Nasıl Olmalıdır? Vazifeleri Nelerdir? 

Taşköprülü-zade, ideal bir taZebenin nasıl olması gerektiğini 

açıklarken, konuyu nasıl on ana madde halinde ele alrruş ise, ideal bir 
alimi de yine aynı şekilde on madde ile açıklamışt ı r. Aşağıda, bu on 
maddeyi tek tek gözden geçireceğiz. Ancak, burada hemen 
belirtelim ki, Taşköprülü-zade bir alim tarifi yapmak yerine, alimde 
bulunması gereken nitelikleri saymak suretiyle, bu konudaki ideali 
ortaya koyuyor. Onun kaleminden alimin aynı zamanda mu 'allim 
(öğreten, öğretici) olduğunu öğreniyoruz; bu da talim ve tedrts 
faaliyetleri ile ilim adamı arasında doğrudan bir ilişki düşünüldü

ğünü göstermektedir. Esasen alim, mu'allim ve müte'allim kelimele
rinin aynı kökten ('alime) müştak kelimeler olduklarını unutmama
lıyız. Onun ulemada bulunmasını öngördüğü vasıfların, bir başka 
açıdan bakıldığında, pedagojik bir yaklaşımı veya düşünceyi de ortaya 
koyduğu ve dolayısıyla çağın tedris anlayışına dair ınühim ipuçları 
verdiği görülüyor. Taşköprülü -zade'nin birer "vaztje" olarak 
niteliği bu vasıflar nelerdir? Şimdi sırası ile bunları görelim: 

1- Taşköprülü-zade, alimin (=veya mu'allimin) temel vasıflannı ve 
hedeflerini şu satırlarla ortaya koymaktadır: " ... her gah ta'ltmi li
vechi 'Ilah olup ta' ttmden meramı se m 'a ve ri ya ve res m ü 'adet ve 
yahUd ziyade cah u iıurmet ü haşmeı olmaya. Belki ancak meramı 
taleb-i rıza-yı Huda-yı Rabbü'l-erbab ve evamirine inıtisal ve 
nevahisinden ictinab ve neşr~i 'ilm ve tekstr-i fukaha ve takltl-i 
cehele-i süfeha ve 'ibiidu'llahı Hakka irşad u hidayet ve cümlesini 
n eş' etinde nafi' olana delalet ve ızhar-ı dtn-i mübfn-i Rabb-ı mu 'tn 
ve ikameı-i sünnet-i Resul-i Rabbii 'l- 'alemin ve ıeşytd-i ka va 'id-i 
Islam ve temyfz-i miyane-i heltil u haram olup ve bu a 'malinde 
ihlas-ı niyyet idüp kasdı ec r-i ahiret ola. Ve Hakk Ta' alanun 
'ibadından 'ulema' -i muttaktn hakkında va 'dinün husulüne cezm ii 
yaktn ... olup reca-yı sevab ve havf-ı 'itab eyleye. Ve dahi ma 'tum 
ola ki her halde 'ilm manend-i maldur. Evvela hal-i iktisabdur. 
Ba 'dehu hal-i iddihardur ki anunla salıibi su' tilden gant olur. 
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Ba 'dehCt nefsine ve gayre infakdur. Anunla merd-i kamil ve saht-i 
mutafazzıl olur ki bu hal eşref-i ahvaldür. 121

" 

Bu paragrafta vurgulanan konuları maddeler halinde huHlsa 
edecek olursak, mu'allim (alim): 

a) ilmi , mevki' elde etme h ırsı ve cemiyetten saygı görme 
arzO.suyla değil, sırf Allah için öğretmelidir; gayesi Allah' ın rızasına 
nail olmak, yapılmasını istediği şeyleri yapıp, yasaklamı ş olduğu 

şeylerden kaçınmak olmalıdır. 

b) ilmi yaymağı, alimleri (=fakihleri) çoğaltıp cahillerin sayılarını 
azaltınağı hedeflemelidir. 

c) Maksadı Allah'ın kullarına doğru yolu göstermek, onların 
dalalete düşmelerine maru' olmak olmalıdır. 

d) Allah' ın dinini, O' nun Peygamberinin sünnetini açıkça ortaya 
koymalı; İslam ' ın kaidelerini güçlendirmeli; haramın ve helalin neler 
olduğunu insanlara göstermelidir. 

e) Bütün bunları yaparken, salih bir niyetle hareket etmeli; salih 
arnellerinin karşılığı olarak sevab ummalı ve günah işlediği takdirde 
'itiib edileceğini bilmeli . yani havfve reca arasında bulunmalıdtr. 

f) İlınin tıpkı mal gibi olduğunu; önce kazanıldığını, sonra ihtiyaç 
durumunda kullanılmak üzere depolandığını; bi lahare hem bizzat 
kendi nefsin.in ve hem de başkalarının faydalandırıldığmı (=injfik) 
bilmelidir ki, ancak bu suretle kamil, faziletli ve cömert bir insan 
olması mümkündür. 

Şu halde, kendisini ilmiye zümresi içinde görmek isteyen birisinin 
yapacağı şey, önce öğrenmek, sonra başka larına öğretebilecek bir 
duruma gelinceye kadar öğrendiklerini biriktirip değerlendirmek, 
daha sonra da bizzat başkalanna öğretmektir. Öğretmek, son derece 
ehemmiyetlidir; ancak, öğrendiklerinden bizzat faydalanmak da aynı 
derecede ehemmiyetlidir. Nitekim, " ... 'ilmini gayre ifade idiip lakin 
kendüsi mü nt efi"' olmayan kimse, "manend-i kitab ve defter-i 
hisfibdur ki gayre müfld ü nafi' ve kendiisi gayr-i müntefi'dür . ... Ve 
dahi fitUe-i çerağ gibidür ki aha ra zıyfi-bahş ve kendüsi tu 'ma-i ateş 
olur." Kişi, faydası sadece başkalarına dokunan kitap ve defter gibi 

121 Mevı.Q'dtü'l· 'U/am., I, s. 67-68. 
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veya etrafını ışıtıp kendisi yanıp tükeneo çerô.ğ fitili veya mum gibi 
olmak istemlyorsa, öğrendiklerinden bizzat kendisi de faydalanma
lıdır. Buna ilmiyle amil olmak denmektedir ki, eğitim ve öğretim söz 
konusu olduğunda, klasik kaynaklarımızın hemen tamamının aynı 
noktaya işaret ettiklerini görürüz122

. Bu arada, Taşköprülü-zade'nin 
üzerinde durduğu, başkalarına ilim öğretme, doğru yolu gösterme 
konusunun da, aynı kaynaklarımızın bilhassa vurgularlıkları bir husas 
olduğunu belirtmek durumundayız. Tıpkı Taşköprülü-zade'nin 

dediği gibi, " ... bir kimse Id Hakk Ta'alô. anun elinden bir kimseye 
hidayet eyleye, ol kimseye hayrdur mecma '-ı ray- ı zemfn ü abdan ki 
üzerine afitab u mahtab tali' ve her birinün pertev ü şu 'a 'ı anda 
lam i' olur. 1 23

" 

Aranan, arzOlanan ve öngörülen şu vasıflar , bize nasıl bir alim 
tahayyül edildiğini açıkça ortaya koymaktadır . 

2- Üstad (=alim, mu'allim, hoca), ilim öğrettiği talebeyi evHidı 
mesabesinde görmeli, ona merhamet etmelidir. Nitekim, Müslüman
larm üstadı durumundaki Peygamber, "Benüm size merhamet ü eşfa
kum validün veledine mahabbeti mertebesindedür." buyurmuştur. 

Bu, aynı zamanda karşılığını da gerektirir; talebe de üstadının hakkına 
saygı göstermek durumundadır. Çünkü, " ... hakk-ı üstad cemf'-i 
hukukdan ekser ü a 'zam u ekberdür . ... ve dahi ... hakk-ı üstad hakk
ı pederden ekser ü ekberdür. Zfrô. ki iistad sebeb-i hayat-ı bdkiyye ve 
peder sebeb-i hayat-ı faniyyedür." Keza, talebe, biribirinin kardeşi 
gibidir; nasıl ki kardeşler arasında "mahabbet ü meveddet" söz 
konusu ise, talebe arasında da aynı şeyler gerekli ve geçerlidir. "Ztra 
'amme-i 'u lema' -i dfn müsafi rf n-i salikan-ı rah-ı H u da-yı 
Rabbü'l'ôlemfndürler. İçlerinden mu 'allim olan mür~id-i relı-nüma 
ve müte'allim olan şürekô.'-i hem-rôh u rufekadurlar. 24

" 

3- Üstad, "sahib-i şerf'at" olan Peygambere uymalı ve öğrettiği 
ilirnden bir karşılık ve sevap beklememeli; talebeden ücret 
istememeli; onlara karşı yumuşak ve mütevazı davranmalı, kendilerini 
sevmeli; onlara fazlleti ve kemfili öğretmeli; içlerinden fakir ve garlb 

122 Meselll bkz. Şeyhoğlu, bu yazının birinci kısmı, dipnot 1; bu husilsra çeşitli 
örnekler için aynca bkz. F. Unan, Fiitilı Kiilliyui, s. 299-300. 

123 Mevı:.ı7'üt, 1, s. 68. 
124 A.g.e., 1, s. 68-69. 
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olanlara karşı daha yakın bir alak.a göstermeli ve kendilerine yardımc_ı 
olmalıdır. Üstad bilmelidir ki, '"ilm ile talib-i mal ve tahsU-i cah u 
celal eylemek heman papuşınun altını mehasin ve ruyı ile silmek 
gibidür ki, ol takdtrce hadim mahdum ve mahdum hô.dim olmak 
lazım gel ür.· imdi sana lazımdur ki hı tam-ı dünyaya meyl ve ikbal u 
vilô.yet-i manô.sıb u iclal tarafına tevcth-i bô.l itmeyesin." 

Ancak, eğer alim mevki' ve makamı sırf kendi arzOlarını tatmin 
etmek için değil de, insanlara faydalı olmak, iyilikleri emredip 
kötülüklerden sakındırmak ve dine hizmet etmek düşüncesiyle isterse, 
bunu tabii görmek gerekir. Aynı gayeyle, kifayet mikdan mal 
(=servet) edinmek de caizdir. Binaenaleyh, " ... taleb-i cahdan 
meram ü niyyet emr bi'l-ma'ruf ve nehy 'ani'l-münkere kudret ve 
tenfiz-i ketam-ı ha kk ve i 'zaz-ı dt ne rneknet olup heva-yı nefs ii fes ad 
u şena'at içün olmaya, ol tahitrce emr bi'l-ma'ruf ve nehy 'ani'l
münker ikô.met idicek mikdar mal u dihı iksar ca' izdür. Ve la' ık olan 
oldur ki bu hususda muhkem tefekkür ü mitlahaza ve tedebbür 
eyleye. Ztra ta 'allüm-i 'ilm cehd-i kestr itmeyince olmaz. Anı dünya
yı dun u haktr ii fantye sarf itmek layık değüldiir. 125

" 

4- Üstad, talebesini kötü huylarından arındırmak için her fırsatı 
ku ll anmalı , bu hususta ihma.lkar davranmamah ; aksine, bazan 
dokundurarak (=ta'rtz), bazan açıklamak (=tasrth) sOretiyle, bazan 
telmth yoluyla nasihat e tmeli; layık olmadığı mevki'lere göz 
dikmekten alıkoymalıd ır. Üstad, talebesine, ilim öğrenmekten 
maksadın, dünyevi çıkarlar te'mlni ve makamlar elde etmek olmadı

ğını, aksine "sa 'adet-i uhreviyye" olduğunu anlatıp öğretmelidir; 
talebesini n, "riyaset" veya ulema ile "miibô.hô.t ve müfaheret" için 
ilim öğrendiğini görse bile, onu tahsllden bütünüyle men'etmemeli; 
bilakis böyle bir arzuyu iyiye yönlendirmeğe çalışmalıd ı r. Zira, öyle 
bir zaman gelir ki, o kişi ilim öğrenmek sOretiyle olgunlaşır, işlerin 

hakikatlerine vakıf olur ve böylece ilmi dünyevl maksatlada talep 
ettiği için ne kadar yanı lmış olduğunu bizzat kendisi anlar. Nitekim, 
geçmiş ulemadan bazıları, "biz 'ilmi Allah 'un gayri içün ta 'allüm 
eyledük, yine 'ilm ibô.' [iıntina] eyledi, illa Allah içün oldı" demiş
lerdir. Binaenaleyh, eğer başlangıçta talebe ilim öğrenmek sOretiyle 
'bir yerlere gelebileceğini' veya 'bir şeyler elde edebileceğini ' 

125 
A.g.e., ı, s. 70. 
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düşünmezse; gayretının fuzull ve neticesiz olduğunu sanarak 
tahsilden vazgeçebilir. B u sebeple, " ... üstad ştıkirdini eva' ilde ba 'zı 
'itme terglb eyleye ki anunla riyôset ıerglb olunur. Ta ki riyasete meyl 
ile sa 'adet-i tahsiL-i 'i/me neyi müyesser olup ba 'dehu tedrtcile hakkı 
iz'an ve 'ilmitn haktkatde gayet ü nettcesine ikan hasıl ola. Anun 
içündür ki ftkhiyylltda 'ilm-i münllzarayı i 'mal u icril itmeğe ruhsat 
virmişlerdür. Ta ki evvelinde ilzilm-ı hasmile mübiihiit u iftihar içün 
'ilme muvilzabet ü tekrar eyleye. Ba 'dehU tedricile fe sad kasdına 
vilkıf ve ol niyyetün butlllnını 'ilrif olup andan sillik-i menhec-i 
kavim ve reh-rev-i sırat-ı müstak'im ola. Belki Hakk Ta 'alil sayt-ı 
cemtl-i côhı şer'-i şerif ü 'ilmün hıfz [u] hırilseti içün vaz' eylemişetür 
ki derunı hubb-ı dünya vü côh ile pür olan merdan-ı b'i-intibilh ol 
recil ile cihet-i 'itme iltica' eyleyeler. Nitekim etrilf-ı damda vaz' 
olunan dane giriftart-i sayd htle vü bahane olur. Ve dahi sebeb-i 
tenasül olan şehvet gibi ki o tezzet efrad-ı nev '-i insana M 'is-i kesret 
olur. Anun içün elimişlerdür ki 'eğer riyaset olmasa 'ilm biitıl olıırdı ·. 
Lakin bu dahi ma'lum ola ki eğer tab'-ı müte'allim mil'il-i canib-i 
şerr ü fesad ve talib-i mal u cilh-ı bl-imtidad ise, ol ma' kuleye 
riyaset-i medh u tahsin ile mahabbetini kalbinde temkin itmernek 
gerekdür. Zira muhtemeldür ki medh ü tahsini te'sir eylemekle 
kalbinde cô.ygtr olup sonra zevali muhiil ve yahCıd izalesinde işkal 
ola.126, 

5- Üst~d. mutlaka engellenmesi gereken "emr"den tal ebeyi 
men 'etmelidir. Ancak, bu husOsta "ta' riz" ile yetinmeli; uzun uzun 
niçin engelled iğini anlatmamalıdır; zira, kişiyi bir şeyden 

men'etmede "ta 'rtz" daha te' si"rlidir. Oysa, aksi bir durum, yani, 
engelleneo şeyin engelleme sebebini açıklamak (=tasrth), yasaklanan 
söz konusu kötü fıilde ısrara veya inadasebep olabilir127. 

6- Hoca,"ta'llmde müte'allime mühimm olan 'ilm ile ibtida" 
etmeli, yani eğitim ve öğretime, talebe için en ehemmiyetli ilim 
hangisi veya neler ise onlarla başlamahdır. Bu ilim ister "emr-i 
ma' aş"l a, isterse "emr-i ma 'lldin" ile ilgili olsun, fark etmez. 
Öğretilecek olan ilimierin öğretiliş sırası çok dikkatli bir şekilde 
belirlenmeli , bir kere belirlenip sıraya konduktan sonra da bu sıraya 

126 A.g.e., I , s. 71-72. 
127 TefeJTUat, a.g.e., ı, s. 72-73. 
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mutlaka uyulmalı; öngörülen bütün ilimler tedricen işlenıneli ve 
böylece basamak basamak ileri safhalara doğru gidilmelidir. Hoca, 
bu hususta talebenin istldadını ve tahammül sınırını da göz önünde 
bulundurmalı; taşıyamayacağı yükü yüklememelidir. Nitekim, 
Peygamberimiz bile bu konuda "Biz ki ma 'şer-i enbiya ve zümre-i 
asfiyayuz, me 'murlaruz ki efrad-ı ntisdan her ferdi menzilesine inzal 
ve her birine 'ilmi mikdem tekellüm ü bast-ı maktil eyleyevüz." 
buyurmuş 128 ve insanlara takatlarının üzerinde yük yüklenmemesi, 
anlayamayacakları sözlerin (=ilimlerin) kendilerine söylenmemesi 
gerektiğini belirtmiştir. Keza, hadlste "Halka fehm ü iz 'anları 
mikdarı söyleyün ve inkar itdükleri kelamı terk idüp anlara ilka' 
eylemeyün. ister misünüz ki Allahu Ta 'ala ve Resul-i Huda tekztb 
oluna." buyurulmuştur129 . Zira, kişi aklının ermediği bir meseleyi, 
sırf bu sebeple reddedebilir; bu bel irti ldiği üzere, Allah' ın ve 
RasOiü'nün inkarı ve redeti dahi olabilir. Bu sebeple, "na-e/ıle ta 'Lım 
münker-i 'aztm o/dığı gibi tahsU-i 'itme müsta 'idd ve himmeı-i 
'ulemadan müstemedd olanlardan 'uLUmı men' ü iddihar fahişe-i 
'aztme ve kar-ı düşvardur." Binaenaleyh, ilim ne ehli olmayana 
açılıp aktanımalı ve ne de ehli olandan saklanıp esirgenmelidir. Böyle 
bir davranış "ulema-i kirtim üzerine haram"dır. Nitekim, Kur'an'da 
(Al-i İmran, 187) dahi "Allah, kitap verilen/erden, onu insanlara 
açıklayacaksınız ve gizlemeyeceksiniz, diye ahid almıştır. 130" 

buyurulur. ' 

7- Mu'allim (=alim, üstad) , talebeyi küçük yaştan Itibaren 
eğitrneğe başlamalıdır. Bilhassa hıfza (=hafızlığa) küçük yaşta 
başlanması son derece mühimdir. "Ztrii hıfz-ı sıgar manend-i nakş-ı 
eşcardur"; küçük yaşta ezbere girişme, ağaç üzerine yazı yazmağa, 
nakış işlerneğe benzer ve kalıcı olur; halbuki ilerlemiş bir yaşta 
hafızlığa girişmek, su üzerine yazı yazmağa benzer: "zaman-ı 
şebabdan sonra sa 'y u şi tab manend-i nakş-ı abdur." 

Taşköprülü-zade'nin, altıncı maddede ele aldığı tedrlcl eğitimin 

ehemmiyetine ve ehli olmayana gereksiz bilgilerin aktarılmaması 
konusuna tekrar döndüğü görülüyor. Ulema (=mu 'allim) için, " 

128 A.g.e., ı, s. 73. 
129 A.g.e .. ı, s. 74. 
130 Teferruat, a.g.e., !, s. 73-76. 
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liiyık oları oldur ki sıgiira fehmleri tahammül itdiği mikdiir zikr ü 
ta 'ttm eyleye . ... Ol mertebeyi tahstl itdükden sorıra anun fevkırıda 
oları 'ultima terakkı ve her birini kemal-i şevk ile telakkf eyleye." 
Aynı şekilde, "zümre-i 'aviimm-ı müteşerri 'tnden ketimiit-ı daktka-i 
stifiyyeyi men' eyleyeler. Zfrii arılar ketimiit-ı hikmet-simiitı ziihir-i 
şer'a taıbtkdan 'aciz ü kasır olup bir mu 'tn ii niisır olmayıcak 

anlardan kayd-ı şer'ün inhilaline ve tatbtk mümkin olmamak ile 
'aktdelerinün fes ad u ihtilaline mü' e dda olup ne' uz u bi 'lliih zındık u 
ilhad üzerlerine mefttih ve cümle 'ilmleri zayi' ve ber-biid olup sufl-i 
mürtd iken şeytan-ı mürfd olur." Öyleyse, ister şer' i' sahada ve isterse 
tasavvufla ilgili olsun, kişilere anlayamayacakları konular aniatılma

malı ve bu sebeple onların daıalete düşmelerine yol açılmamalıdır. Bu 
hususta, kendi zamanındaki davranışlara da dikkati çeken 
Taşköprülü-zade, "bu halet-i bed zamiinumuzda ba 'zı 'avammda 
nıüşaheddür ki Fususu 'l-Hikem13 1 ve anun emsiili kitiibları ki tahkık 
u itkiinına ve ma 'nii-yı maksadun fehm ü iz 'anına kiidir değül iken 
tetebbu' ve anunla ezvak-ı meşiiyih-i kibardan behre-diir olmağı 
tevakkı' iderler. Akıbetü'l-emr viidt-i datalerde hayran ... kalurlar." 
der ve bunun tehlikesini vurguladıktan sonra, "Ey talib-i hakk ve 
ragıb-ı sıdk olan birader-i 'aziz, sana viicib olan oldur ki evliya'ul
lah-ı kibarı inkiir itmeyesin. Ztra anlar senün/e Genab-ı Bart ortasın
da vestle ve Hazret-i Rastil-i Hudii 'dan halifedürler. 132" Ve, "Niha
yetü'L-emr anlarun makiiiat-ı hafiyye ve ahval-i gadbelerinden fehm 
itmediğün kelimatı yine ehline havdle eyle 133" tenbinde bulunur134. 

Gerek ulema ve gerekse sufiyye arasında yaygın bir şekilde 
görülen ve bugün de pekala müşiihade olunan bu tavrı, seçkinci bir 
ilim anlayışı olarak mütalaa edebiliriz. Keza, ulemanın ve tasavvuf 
erbabının nüfUzunun etkili bir şekilde İsUim cemiyeti arasında 
yayılmasında ve asırlar boyu gücünden faz la bir şey kaybetmeme-

131 
Fususıı 'I-Hikem, ünlü mutasavvıf Muhyi'd-öı'n-i Arabi' in ıasavvufa ddir eseri. 

Eser, tercüme ve şerh olarak dört cild hlUinde Türkçeye de çevrilmiştir 

(bkz.Ahmet Avni Konuk, Fusfisıı'l-Hikem Tercümesi ve Şerlıi, haz. Mustafa 

Talırolı- Selçuk Eraydm, I. baskı , Istanbul 1989; 2. baskı Istanbul 1994). 
132 A.g.e., I, s. 76-77. Yukanda işaret olıınduğu üzere, kendisinin Halveli 1'arilwti'ne 

mensObiyeıi. bu tenbthi anlaşılır kılmaktadır. 
133 A.g.e., 1, s. 78. 
134 

Tcfcrruaı, a.g.e., l, s. 76-82. 
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sinde bu anlayışın mühim bir payı bulunduğu düşünülebilir. Öte 
yandan, aynı tavnn güçlü bir savunma mekanizması te'min ettiği ve 
hal ehli olmayanın halden anlamayacağı düşünces inin , bir takım 
itirazlar karşısında, bilhassa tasavvuf erbabı tarafından bir çeşit kalkan 
gibi kullanıldığı bilinmeyen bir husus değildir . 

8- İlim adamında aranan vasıflar cümlesinden olmak üzere, 
Taşköprülü-zade'nin üzerinde durduğu bir di ğer husus da, ulemanın 
(=muallimin) söyledikleri ile yaptıkları arasında uyum olmasıdır: 
"Mu'allime lfı'ık olan oldur ki kavli fi'line muvafik olup tilmize emr 
itdiği ej'fıl ile evvelfı kendüsi 'am il olmak gerekdür ki ı e' sir htısıl 
ola." Binaenaleyh, sigara içen bir doktorun, sigara içmenin 
zararianna dair söylediklerinin, sigara mübtelası üzerindeki etkisi ne 
ise, "kavli ile fi'Li" arasında uyum bulunmayan bir alimin, bir 
hocanın talebesi üzerindeki etkisi de aynı şekilde olacaktır. "Zira 
eğer akvfılini ej'fıli tekzib iderse tergib u· terhib münıkin olmayup 
halk andan ve ketamından istimdfıd eylemekden nefret ve anunla 
mu 'aşeretden ızhtır-ı zacret iderler." Dolayısıyla, alimin söylediği 

sözlerin dinleyenler üzerinde etkili olabilmesi, halkın kendisinden 
uzaklaşmaması ve ona rağbet etmesi için fiillerine dikkat etmesi 
Hizımdır; bu çerçevede hocanın dediğini tut, gittiği yola gitme sözü 
fazla manalı değildir. Çünkü, halk kendisinden daha bilgili olduğunu 
düşündüğü kimseleri taklld eder: " ... ekser-i nfis ashô.b-ı taklid olup, 
bir kelamı ka 'il olanun zahir haline nazır olurlar." Bu sebeple, ·
" mu'allimün 'ilmi neşr ü teksırden a 'môlini tezkiye ve tathfre 
ihtimam u i 'tinası kesir olmak gerekdür. 135

" 

Bu arada, alirne lazım olan bir diğer vasıf ve meziyet de ve ra 'dır. 
Ve ra', haramlardan kaçınmak, zühd ve takva sahibi olmaktır. Alim 
vera' sahibi olmalıdır ki '"ilmi enfa' ve feva'idi ekser ü ecma' " 
olabilsin . Binaenaleyh, alim gösterişten kaçınmalı , faydasız ve boş 
sözler söylememeli, makam ve mevki' tutkun u olmamalı , haram 
yememeli ve günahkarlarta bir arada bulunmamalı, gıybet etmemeli, 
küçük de olsa günah işlernemeli, Allah'ın "mahlukôtı" ile istihza 
etmemeli, ihanete kalkışmamalıdır136 

ı35 A.g.e., ı, s. 82. 
136 A.g.e., ı, s. 86-87. 
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9- Ulemada aranan şartlar arasında, alimin ders anlatırken takına
cağı tavır üzerinde de bilhassa durulur. Hocanın ders esnasındaki 
tavırlarının müsbet veya menfi oluşuna göre, talebe üzerindeki 
etkisini uzun uzun 1zaha sanırız gerek yoktur. Günümüzün modern 
eğitim sistemlerinde bile, talebcnin, bir dersi benimseyip benimseme
me konusunda hoca ile ders arasında bir ilişki kurduğu ve bunun 
insanın fıtratı gereği, kaçınılmaz olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla, 

Taşköprülü-zade' nin bu konu üzerindeki hassasiyeti ni tabii 
karşılamak gerekir1 37. 

Taşköprütü-zade'ye göre, hoca "vakt-i ta 'lfmde" öfkesine hakim 
olmalı; "ta'ltmini hezl ile" karıştırmamalıdır; zira kalbi katılaşır, 

Allah ' ı unutur. Keza, ders anlatırken gülüp eğlenmemeli (dalık ii 
Lu 'b eylemeye)dir; çünkü bunlar "mevt-i kalb belasını celb iderler"; 
bilal<is her zaman hilmi, vakarı, sabrı, rıfkı ve iyilikle muameleyi 
(=mudariitı) kendisine şiar edinmelidir. Zaman zaman sözüne Itibar 
edilmediğini hissederse, buna aldınş etmemeli, vazifesinin "reblfğ ü 

irşiid" olduğunu, "lıidayet ü tevflk"ın ancak Allah'tan olacağını 

bilmelidir. Mu 'allim, okuttuğu talebeni n durumunu sürekli göz 
altında bulundurmalı, zaman zaman imtihan etmeli ve böylece '"itme 
hırsuıı" yoklamaJı, ona göre davranmalıdır. Derse başlamadan önce, 
kendi durumunu murakaba etmeli, neyi bilip neyi bilmediğini kendi 
nefsinde gözlemeli, eksiklerini gidermeli ve kendisine muhtaç 
olanlara eksik bilgi aktarmamalı; hiç bilmediği bir mesele söz konusu 
olursa, öğrenmeden onunla ilgili bir şey söylememelidir. Eğer, ders 
verdiği kimseler m.übtedtler ise, kendileri ile uzun uzun nıübahase 
etmemeli, onlara müşkiliit çıkarmamalı; aksine, "tedrfc ile el-ehvenii 
fe' i-ehven tartkiyle ta 'lfm" eylemeli; eğitimde yavaş yavaş ve 
kolaydan zora doğru giden bir yol takip etmelidir. Fakat, kendisini 
dinleyenler şayet ileri seviyede olanlar (=miintehfler) ise, onlarla 
işlenen konuyu uzun uzun müzakere etmeli, meseleleri en ince 
teferruatına kadar işlemeli ve bilhassa ders fıkıh ise, "fıkhun 
miişkilôtma duhCtl" etmeli, talebesini layıkı vechile bilgilendirmelidir. 
Keza hoca, ders anlatırken, talebenin eksiklerini bilmeli, gözetıneli ve 
ihtiyaç duydukları konular üzerinde daha fazla duı·malı ; "lıer sınıfa 

137 
Doku:ıuncu va:ıife olarale zikredilen hususlaro, Mevıu·ar'da yakl~ık 13 sayfa 
ayniması (I, s. 87-100), bu balamdan fevkal5de dikkat çekicidir. 
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aklı ve fehmi idrtık itdiği mikdannca ilka-yı kelam ve irşad u i 'lam" 
etmelidir. Eğer taleb e iyi bir seviyede, güç meseleleri kavrayacak 
durumda ise, böylelerinin "ta' Ilmine ikdam ve eşedd-i ihtimam ile 
ihtimam eyleye. Ve illa hemtın fera'iz ü sünen bilecek mikdar üzre 
iktisar eyleyüp ba 'dehu iktisaba iştigal ve nevafil-i ta 'at u 'ibtıd!it-ı 

Melik-i müte'al ile emr eyleye." Diğer taraftan, soru sorarken veya 
sorusu cevaplanırken, iyi niyetli olmayan, sırf inat ve aksilik olsun 
diye hareket eden talebe ile uğraşmamalı; böylelerini ciddiye alarak ,~ 

cevap vermeye kalkışmamalıdır. 

Müderris için en kötü olan şey, "her sabah dersden bir kaç satıra 
nazar idüp anı fehm ey/eyüp s!i'irinden b'i-haber iken varup ol 
ma'lumı müte'allime ilka" eylemek; " lakin zihni stı'ir ebvabun 
cümlesinden ve y!ihtıd ekserinden hall ve nice lazım olan 
mukaddematdan 'ar'i" olmaktır. Bu, ta 'l'imde kolaycılıktır; fakat 
zararı büyüktür; zira, işin bu kadar kolay olduğunu zannedenler 
çıkıp, gerekli muktesebata sahip olmadıkları halde, "mansıb-ı tedr'is 
talebine" kalkışırlar. Bu durumun vahametini vurgulayan Taşköprü
lü-zade'nin, aynı konuda kendi zamanında cereyan eden 
hadiselerden son derece şikayetçi olduğu görülliyor. Nitekim, şu 
satırlar bu açıdan dikkat çekicidir: "Bu beliyye-i 'amme zamiinımızda 
şüytı' bulup ol sebebden nice erbab-ı cehô.leı mansıb-ı tederrüse 
duhule cür'et idüp anunla rüstım-ı 'ilm. ve revnak-ı medaris hartıb u 
d/iris olmışdur. Ve bu makule ta'ife-i b'i-edeb indiras-ı 'itme sebeb 
almışlar iken yine her biri zamaneye 'ittıb ve ızhtır-ı şikayet ii ıztırab 
iderler. Hakk Ta'ala olmakule süfehaya ceza eyleye." 

Taşköprülü-zade'nin, gerek talebenin ve gerekse hocanın (=a.lim, 
mu'allim, üstad), ilim öğrenirken de öğretirken de göz önünde 
bulundurmasını öngördüğü bir hedef vardır ki, bu hede!i sık sık 

tekrar ettiği dikkati çeker: Söz konusu hedef, öğrenilen ve öğretilen 
ilmin gayesi ve insana faydası ile ilgilidir. Daha önce de bir kaç kez 
temas edildiği üzere, bu hedef, insanın ebed'i saadeıi elde etmesi, 
bunun için dünya hayatında doğru yol üzere olmasıdır. Dolayısıyla, 
bir alim, ilim öğreneceği veya bir başkasına öğreteceği zaman, 
konuya bu açıdan bakmalJ; "ta'lfminde 'ibtıdu'llahı hakka irşad u 
hidiiyeı ve her birine salih ü nafı ( olana delalet itmeğe niyyet" 
etmeli; yine söz konusu gayenin tahakkuk."U için, talebeyi i:tünyevi' 
menfaat peşinde koşmaktan, "tama' u reca"dan uzak tutmalı; ona, 
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ilim öğrenmekten ve öğretmekten maksadın , "hakka irşad u 
hidayet" olduğunu öğretmeli ; kendisine "salih ve nafi' olan" ı 
göstermelidir. Keza, maksat bu, yani insanları hakka yöneltmek ve 
doğruya ulaştırmak olduğuna göre, hoca, kendi gücüyle okuyama
yacak durumda olanları gözetmeli, ''fakır ü gartb olanları kendiiye 
takrtb idüp tevazu' u meskenet ve ızhar-ı 'atf u mahabbet" etmeli , 
böylece bunlara fakirl iklerini ve gariplik lerini hissettirmemelidir. 

Öte yandan, alim, '"ilmde cidal u hakk olan mahallde" sözünü 
ok, dilini kılıç gibi kullanmamalı, ?ıu muşak olmalıdır; zira aksi bir 
durum, ancak daHilet kapısım aralar1 8. 

Ulemanın sadece eğitim faaliyetleri ile meşgul ol madıkları, bunun 
dışında doğrudan devlet katında da vazife aldıklan bilinmektedir. 
Dolayısıyla, alimin ders verirken talanacağı tavır ve benimscyeceği 
hareket tarzı ne kadar ehemmiyetli ise, devlet katında fiilen vazife 
aldığı zaman da nasıl davranacağı, halk ile nasıl bir ilişki içerisinde 
olacağı, aynı ölçüde ehemmiyetlidir. Alim, kadı veya müftt olarak 
vazife göreceği gibi, vaaz ve irşad kürsülerinde bulunmak suretiyle 
de halka hitab edebilir; diğer bir deyişle, hem dini ve hem de kamu 
hizmeti niteliğinde vazifeler deruhde edebilir. Dolayısıy la, nıüft'i 

olarak fetva verirken, kadı olarak hiiknıederken, vaiz olarak va 'z u 
irşadda bulunurken, belirli kaidelere göre hareket etmek mecbı1riye

tindedir. Bu sebeple, Taşköprülü-zade' nin , bu kıs ımda konuyu üç alt 
başlık altında incelediği görülüyor: Adab-ı Fetva, Adab-ı Kaza ve 
Adab-ı Tezk'ir. 

Şu halde, adab-ı fetva çerçevesinde, bir alim nası l hareket 
etmelidir? 

Her şeyden önce, fetvanın ve fet va makamının son derece ciddi, 
büyük mes'Uliyet gerektiren bir iş ve makam olduğu bHinmelidir. 
Bu sebeple, "'u lema' -i selef', fetva verme veya fetva makamına 
ge~me hususunda cür'etkar olmağı "tecvlz" etmemişlerdir. Çünkü 
hadis te, "Sizün duhCtl-i nara gayet c ür' et ü ikdam idenlerünüz 
fetvaya gayet ile c ür' et eyleyendür. Ve tahkik nıiifılnün zahrı halkı 
cehenneme lsill ider cisrdür. Ha/al u haram itdiği mal u dem ü ferc 
de." Zira, konuyu yeterince kavrayamamış ve yanlış karar vermiş 

138 A.g.e., I, s. 87-89. 
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olabi li r ve bu sebeple "her birinün nicesine helal iken haramdur 
diyü ve yahCtd 'aksi olarak fetva virüp müstejtf olan cahil hakikat-i 
halde gafil ü zahil olup anun fetvasına i 'timtul ve kelamına i 'ıikôd 
idüp 'amel itmekle cehenneme dahil olup guya anun zah.rından 

mürtır ve rah-ı duzaha 'ubur itmiş olur. 139
" 

Binaenaleyh, hiç bir alim fetvayı (ve fetva makamını) gönü l 
huzuru içeris inde kabu l etmemelidir; ancak, şiddetli tazyik ve 
zorlama söz konusu ise, kabul edilebil ir. Aynı şekilde, "sultan-ı 
zaman dahi fetvaya talib olanı isıi'male ragıb" olmamalıdır; zira, 
böyle birisi, konunun ehemmiyetini kavramarruş demektir ki, her an 
hata yapabilir; hatta bu makamın gücünü kullanarak gayr-i meşru 
yollara tevessül etmesi de imkan ve ihtimal dahi lindedir. Halbuki, 
aynı vazlfeyi gönülsüz kabQJ eden kişi, meselenin ehemmiyetine 
vakıf olduğu için, karar verirken çok dikkatli davranır, hata etmekten 
sakın ı r. '"Ulema-i selef'in, böyle tehlikeli bir vazlfeyi almaktansa, 
susmayı ve sadece dinlemeyi konuşmaktan efdal, bir köşeyc çeki li p 
oturma yı "ta 'ayyun u zuhılrdan eşref ü ekmel" saydıkları bilinmel i
dir. Onlar, kendilerine böyle bir vaztre teklif edildiğinde, başka biri
sinin bu işe daha ehil olduğunu belirterek, kabUl etmek istemezlerdi. 

Peki, fetva işi görüleceği ne ve bu makam mutlaka doldurulacağına 
göre, u lemanın bundan kaçınması ne derece doğrudur? Veya, bu 
makamdan nereye kadar kaçılabilir? Söz konusu vazlfeyi hiç mi 
kabı11 etmemek gerekiyor? O takdirde, fe tva makamına kim 
oturtulacak? 

Yukarıda da işaret olunduğu üzere, ulemaya fetva makamının 
kapısı bütünüyle kapatılmış değildir. Burada, ı srarla üzerinde durulan 
husus, bu makamın son derece mes'Qiiyet gerektiren bir mevki' ol
duğunun bilinmesi; ıevcfh söz konusu olduğunda, durup düşü
nülmesi; üstlenilen vazifenin layıkıyla lfa edilip edilemeyeceğinin 
göz önünde bulundurulmasıdır. Kabu l edildiği takdirde de, dikkatli 
davranılmalı , yöneltilen her soruya mutlaka cevap veri lmemelidir. 
N itekim, şu satırlar bu noktayı vu rgulaınaktadır : "Lakin eğer hiç bir 
tarfkile kabulden imtimi 'a mecal olmayup ve reddi muhal olsa 
mesela kendiden efdal ve ev ra' u ekmel kimse bulunmasa ve yahud 
ikrah olunsa ol zamanda kabul farz olur. Amma vacib olan oldur ki 

139 
A.g.~ .• ı , s. 89-90. 
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ancak vaki' olan mühimmat-ı diniyyede fetva vırup gavamız-ı 

gar'ibede virmeye. Eğer yak'ini olmayup şekk üzre aldığı mes'eleden 
su'al olunsa 'la-edri' diye. Ya'nf 'bilmezem' diyüp 'ar eylemeye. 
Zira 'la-edri' nısf- ı 'ilmdür. ı40" 

Fetva makamı kabUl edildiği takdirde, makamın imkanları şahsi 

ç ıkar için kullanılmama1ı; bu yolla mal ve mülk ed inrneğe 

çalışıl mamahdır. Çünkü, bu makam, çıkar mahall i değil, insanlara 
hizmet ve hak'i'katin hakim olması makamıdır. Dolayısıy la, müftz olan 
birisi, "fetva ile ıaleb-i riyaset ve tama '-ı siyadet ve rehtı '-ı ikbal-i 
nas ve eelb-i kulub u istinas ve kesb-i cah u mal ve teksir-i mülk ü 
menal" eylememel idirı 41 . "Müjttye vacib olan amurdandur ki 
erbab-ı zulme umur-ı şer'iyyede ruhsat virmedüği gibi tağlizi dahi ol 
merıebe itmernek gerekdür ki her birine imtisal-i evamirde fiitur ve 
şer'a inkıyaddan nüfora mü'eddô. ola. 142

" Bunun için de, müfttnin 
herkesi dinlemesi, halkın kendisine ulaşmasını engelleyecek 
m ani' aları ortadan kaldırmas ı, kapısını herkese açık tutması gerekir. 
Binaenaleyh, "müftinün ebvô.bı küşiide ve cem/' Leviizımı hiizır u 
ilmade olup miistefti olanlar merdud u matrud'' olmamalıdırlar143 . 

Bir alimin kadı olması durumunda da aynısı, yani müfti için 
tavsiye olunan hususlar geçerlidir. Çünkü, "u lema-i selef', fetva 
makamına getirilmekten kaçındığı gibi kaza makamına yükseltilmek
ten de sakınmışlardır. Nitekim, hadiste ""Bir kimse ki kiidt kılınup ol 
dahi riizi olsa ke-enneh.U nefsini bila-sikkin zebh eylenıişdür", yani 
bıçak ku llanmadan, kendi kendisini boğazlamı ş gibi olu r buyuru l
muştur. Keza "Kadıyan fl'n-nar kadt ji'l-cenne" buyurulmuştur . Şu 

halde hangi kadılar cehennemde, hangi kadı cennettedir? Bu sorunun 
cevabı, kiş i n in kadılığı kabUl etmesi durumunda, vazifesinde nelere 
dikkat etmesi gerektiğini bilip bilmemesinde gizlidir. İmam-ı A'zam 
da dahil, büyük imfunların veya a]imlerin bir çoğu, kadı olma~tan 
kaçınmış ve hatta bu uğurda hapse düşmeği göze almışlardu. Ancak, 
kadılığa kendisinden daha ehil bir kimse bulunmadığı takdirde, 
"hukuk-ı 'ibtıdı sıyô.net ve 'alemi fesaddan tahliye ve himô.yet" için 

140 A.g.e., 1, s. 90. 
141 A.g.e., 1, s. 91. 
142 A.g.e., 1, s. 93. 
ı43 

Tcfcmıat, a.g.e., ı, s. 89-94. 
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kişiye "kabul-i kaza farz olur." Bu takd1rde de yapı lacak şey, 

"miyan-ı halkda hakk u insaf ile kaza vü hükumet ve maz/unıı tahlise 
sa 'y u mu 'tivenet" ey le m ek, "kendisi ve a 'van ı hediyye ve rişvet 

kabul" etmemektir. 144
" Bir viHlyete kadı tayin edilen kişi nas ıl 

olmalı, vaz]fesinin başında iken nasıl davranmalı ve halk ile ilişkilerini 
neye göre belirlemelidir? Konu, daha geniş çerçevede ele alınmakla 
birlikte, kanaatimizce şu satırlar, meseleyi bütünüyle hulasa eder 
niteliktedir: "Kadt vilayete 'ilm ile siyaset ve hilm ile te'ytd ii ıakviyet 
ve vera' ile ziynet eyleye. Ve dahi hüsnü's-stre ve marziyyü's-serfre 
olup halka desı-i ma 'rifet ü ihsanı giişade ve emval-i müslimtni ga'ib 
olduklarında hıfz u iddihar idüp ashabı içün arnade eyleye. Ve za 'if 
ü kavt beyninde 'adl ii insiif idüp cevr ü i'tisafdan ihtiraz eyleye. Ve 
dahi takiyyü 'l-kalb ve kertmü 'l-hulk ola. Ztra kerem ü takva ıslah-ı 
ra 'iyyetde rükn-i akvadur. Ve dahi re 'ayaya nasıh u rahtm ve müşfik 
ü kertm olup ruz u şeb fukara ve erbab-ı hacatdan ihticab ve 
müraca 'at iden/ere sedd-i bab eylemeye. Ve umur-ı. cumhı1r-ı 

enanıda da' imü , l-ihıimlinı olup gerek zaman-ı bt dar u ha b gerek 
sefer ü hazar cümle yanında beniber ola. Ve iki hasmutı miyanında 
ta 'dil eyleyüp nazar u işaretele ve ku 'ud u tekeLiümde fark itdirmeye. 
Ve her biri ile isti'nu1l-i hilnı ii mücô.mele ve tecavüz ü lutfile 
mu 'amele eyleye. Ve cinayet iden le re 'aziib u nekal fka 'ında isti 'cal 
eylemeyüp belki cinayetden huruca bahane taleb eyleye. Ve caniden 
şübhe ile haddi der' ü ıs kat itmeğe sa 'y eyleye. Zfrô. 'afv canibinde 
hata 'ukubetde hatadan efdaldür. Ve dahi hasmeyn beyninde kazli 
eylemeye madam ki gürsine vü teşne ola. Belki st r-ab u şeb 'an ve şad 
u gayr-i gazhan olduğu zamanda hükm eyleye. Ve dahi kli.dtya evla 
o/dur ki: M esiililı-i müslimtne iştigal ey/ediği sebebden rızkı Bey tu 'l
matden ta 'yfn. oluna. Ba 'zı müctehid'in elimişlerdür ki: Bey tü' 1-
malden dahi nikli.hile bir zen ve bir hôdim ve dabbe (hayvan) ve 
mesken alacak mikdar mtiL almak ca'izdür. Andan ziyade ahz iderse 
ha'in ü sarık olur. Ve ba 'zı 'u(ema kitabet-i sicWat içün ücret alnıağı 
dalı ı tecvfz eylemişlerdür, sa' ir n as ol mikdar ki tab et içiin aldıkları 
ücret mikdarı olıcak. Ztra kiidinun zinınıetine lazım olan hükm 
eylemekdür. Kitabet üzerine vacib değüldür. Ve dahi dimişlerdür: Bir 
kad'i ki beytü'l-malden ecr ahz ide, ücret ile 'timil olmuş olmaz. Belki 
li'lliilı 'amil olup nilıô.yet mertebe beytü'l-mtilden nasfbini istifa itmiş 

144 Tcfcrruiit, a.g.e., ı, s. 94-96. 
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olur. Kezalik sa 'ir 'ulemô. ve fukaha ve erbab-ı ifta li 'llah 'amel 
iderler. Nihayet beytü'l-maldan hisselerini ahz iderler. Mu 'allim-i 
Kur 'an dahi böyledür.145

" 

Alimin bir vaiz ol ması durumunda da aranan vasıfların ve 
öngörülen şartların pek değişmediğini görüyoruz. Alim, kadı veya 
miiftf iken nasıl ki hareketlerine dikkat etmek mecburiyeünde ise, vaiz 
iken de aynı şekilde davranmalıdır. Vaizlik de tıpkı kadılık ve müfttlik 
gibi, mes'ı1liyeti ağır olan bir meslektir. Çünkü, insanlara nasihat 
edilmekte, onların hangi yolda yürümelerinin kendilerine daha 
faydal ı olacağı öğretilmektedir. Dolayısıyla, her zaman hata yapılması 

mümkündür. Esasen, sırf bu sebeple '"ulemô.-yı selef va'z u ta 'lfm 
emrine kıyam itmezler"; susup diniemeği konuşmağa, herkes 
tarafından tanınıp şöh~et olmağı unututup bir köşede kalınağa tercih 
ederlerdi. Binaenaleyh, vaiz ·olmak için ileri atıtınağa hiç gerek 
yoktur; ancak, bu vaztfeyi mutlaka kabul etme durumu il e karşı 

karşıya kalınırsa, insanlar sadece şu beş şeye davet olunmalıdırlar: 
"Şekkden yakfne ve riyadan ihlasa ve rağbetden zühde ve kibrden 
tevazu 'a ve 'adavetden nasfhate." Bu arada, vaiz olan alimi n 
söyledikleri ile bizzat yaptıklan arasında uyum bulunmalı, diğer bir 
deyişle, "kavli fi 'line muhalif olmayup belki emr itdiği a 'mal u ev saf 
ile evvela kendisi 'amil u muıtasıf' olmalıdır146 . Ulemanın kavlinin 
fiiline uyması, yani söyledikleri ile yaptıklan arasında tezat bulunma
ması; keza bildiklerini tatbık edip yaşaması (=ilmi ile amil olması), 
İslam dünyasında eli kalem tutan hemen her insanın ısrarla üzerinde 
durdukları bir husus olması bakımından son derece mühimdir. Bu 
anlayış, öğrenilen veya öğrenilmesi gereken ilimterin niçin öğrenile
ceği veya niçin öğrenilmesi gerektiği sorularına verilecek cevapları da 
daha manalı bir zemine oturtacaktır. Zira, ilim, sırf alim desinler diye 
öğrenilmez; ondan fiilen ve etkili bir şekilde faydalanmak lazı mdır; 

bu da, yukanda çeşitli vesilelerle temas olunduğu üzere, karşımıza 
ulum-ı nafi 'ayı (=faydalı ilimleri) çıkaracaktır. 

Taşköprülü-zade, vaiz olan alimin, halka hiUib ederken kulla
nacağı kaynaklar konusunda da dikkatli olmasını tavsiye eder. 
Öncelikle vaiz, konuşmasında hadis kullanacak ise, bunun sıhhatine 

145 A.g.e., 1, s. 97-98. 
146 

A.g.e., ı, s. 98. 
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bakmalı, güvenilmez kimselerden hadis rivayet etmemel idir. Keza, 
"kısas u hikayaı-ı ümern-i salife" zikredeceği zaman da, bunun 
"sihhat ıı sübatüne i'ıimad" etmeyince kullanmamalıdır. Vaiz, 
vaazına, "hamd ü tasliye ve izti 'aze ve tes mi ye" ile başlamalı ; konuş

ması esnasında sesini fazla yükseltmemelidir; herkesin kendisini 
duyabileceği kadar sesini yükseltmesi kafidir; zira sesin en kötüsü en 
yüksek olanıdır; vaaz esnasında ağzını daldurarak konuşmamalı; 
harflerin ve kelimelerin çıkış durumlarına (=meharice) riayet ede
ceğim diye, ağzını eğip büzmemeli; konuşurken tekellüften kaçınmalı, 
cümlelerinin arasına "nazm u sed"' sokuşturmamalı ; en güzel ve en 
beliğ bi r şekilde konuşmağa itina etmeli ; herkesi n anlaması nı 

sağlamak için, anlattıklarını tekrarlamaktan üşenmemel id ir. 

Bütün bunlar, vaizin konuşma esnasında riayet edeceği husOslarla 
ilgilidir. Taşköprülü-zade, vaizlere, bir takım kitaplar da tavsiye 
etmektedir; onun açısından, bu son derece mühimdir. Çünkü, halk 
üzerinde büyük te' sirleri olan vaizlerin, on lan yanlış bilgilendirme
mesi, çıkmaz sokaklara sokmaması , dolayısıyla günah iş lerneğe yönel
tmemesi lazımdır; bw1un için ise güvenilirliği ve s ı hhati herkesçe 
teslim edilmiş kitaplara dayanmak gerekir. Bu cümleden olmak 
üzere, tavsiye edilen kitaplar, "Imam Gazzeili'nün İhya'u 'Ulflm 'ı ve 
imam Nevevt'niin Rıyazu 's-Salilı'in ve Ezkar nam kitabiarı ve lbnii 'l
Hümam 'un eci'ıyyede S ilalw 'l-Mü ' min nam kitabı ve Imanı 
Sübkt'nün Şifa'u 'l-Eskam fl Ziyareti'l-Enam nam kitabı gibi. İbn 
Cevzt'nün meva'ızda olan kütübü dahi la-be's fihadıır." Bu arada, 
vaizin, yaptığl işin karşılığı olarak halktan ücret istememesi de gerekir; 
eğer malşet te'mlni söz konusu ise, bunun için bey tü 'L-ma le 
başvurulmalıdır : "Ve dahi mukabile-i va 'zda halkdan ecr almaya. 
Eğer emr-i ma 'aş iç ün muhtac olursa bey tü' l-malden ahz eylemek 
gerekdiir. 147

" 

Taşköprütü-zade'nin ulema için gerekli gördüğü şartlardan ve 
vasıflardan birisi de, madde ile ilişki lerinde ttidal üzere olunmasıdır. 

Onuncu vazife başlığı altında ele alınan konular, giyim-kuşamdan 

yeme-içmeğe, mal-mülk edinmeden ev-bark sahibi olmağa kadar 
oldukça geniş bir sahaya yayılıyor ise de, netlee Itibariyle bunların 
hepsini tek bir kelime (=madde) etrafında ele almak ve 

147 Teferruat, MevzQ't1t, ı, s. 98-100. 
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değerlendirrnek mümkündür. Diğer bir deyi ş le, alimin madde 
karşısındaki tavrı ne olmalı; bu tavrı ne veya neler belirlemelidir; 
madde kullamlırken hangi kıstaslara göre hareket edilmelidir? 

Taşköprülü-zade, bütün bu konuları beş alt başlık (=hal) altında 
ince ler: 

Birinci Hal : Alim, giyim-kuşamda, yeme-içmede, rahat bir vasat 
aramada, kadınlarla ilişkisinde ltidali tercih etmelidir. Gerçi güzel 
giyinmek, güzel ve temiz yemek, huzur verici bir çevrede yaşamak 
"haram" değilse de, her şeyin "kesret"i kötüdür; kesretin bir süre 
sonra, insanı nüfOzu aluna alması; açgözlü, dünya malından başka bir 
şey düşünernez hale getirmesi kaçınılmazdır. Dolayıs ıy la orij inal 
ifadesiyle, "Belki cümlesinde iktisad u i'tidal suhaletini ihtiyar ve 
selef-i saliha teşebbüh ile iftihiir eyleye. Her biir ki 'alimün canib-i 
kıllete meyli ziyade ola, Hakk Ta'ala 'ya kurbı ziyade olur. 148

" Bütün 
bunlarla paranın (=dirhem ii d'inar) doğrudan ilişkisi bu lunduğuna 

göre, alimin para kazanmaktan maksadın ne olduğunu bilmesi 
gerekir. Taşköprü lü-zade'ye göre, "dirhem ü dtnar" "kuvvcet-i 
beden tahstline sebeb olan" yiyecek ve giyeceği sağlamak; "baka' -i 
nesl"i te' ınlnat altına almak için evlenmek gayesiyle talep olunur. 
Ancak, bütün mesele bu şekilde bitmemektedir. İnsan güçlü bir 
bünyeye sahip olursa, ilim tahsiline de takat bulur: " ... kuvvet-i 
bedeni dahi asıl maksad-ı aksa ve matiab-ı a 'la olan 'ulum u 
1na 'arif kesbine dirtga olmak içün taleb" etrnelidir. 149 

ikinci Hal : Peki mal (=para, servet) nasıl kazarulır, bunun meşrO' 
yolu nedir? Taşköprülü-zade'ye göre, "malün dühUlü ya iktisab 
iledür ve yilhud baht u tali' iledür." Kişi, ya çalışıp çabalar ve 
kazanır, veya talihi vardır, bir deflne bulur ve zengin olur, yahut da 
bir mtrasa konar. Kişinin baht u tali' ile kavuştuğu serveti elde 
etmede fiili hiç bir katkısı yoktur; esiisen böyle durumlar da nadirdir. 
Aslolan, insanın kendi emeğinin ürünüdür. Bu durumda, alim neye 
dikkat etmelidir? "Kesb ile olan malda" göz önünde bulundurul
ması gereken husOs, onun "tartk-i meşru' ile tahstl" edilip edilme
diğidir; kazanç kapısı hiç bir tereddüde mahal bırakmayacak kadar 
açık ve helal ise, ortada bir problem yok demektir. Fakat aksi bir 

148 A.g.e., 1, s. 100-101. 
149 A.g.e., ı, s. 103. 
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durum söz konusu ise, üç ihtimalden söz edilebilir: Başvurulan yol 
"haram" (=gayr-i meşru) ise, o maldan her halükarda sakınmak 
farzdır; fakat, durum şüpheli ve harô.m olma ihtimali daha fazla ise, 
böyle bir mala da tevessü l etmemek gerekir; şayet durum tersi ise, 
yani heltil olma ihtimali, harô.m olma ihtimalinden fazla ise iş değişir; 
o takdirde, bütünüyle heliii yoldan mal kazanılıp kazanılmayacağına 
bakılır, eğer böyle bir ihtimal yoksa "mal-ı mahlutdan ihtiyacı 

mikdô.rı" almak söz konusu olabilir; böyle bir durumda ise aşırıya 
kaçınılması doğru değildir150 

Üçüncü Hal : Peki, "miildan ahz olunan mikdiir" ne olmahdır? 
Diğer bir deyişle, "kadar-ı hiicet"jn (=ihtiyaç mikdarının) ölçüsü 
nedir? Alim, ne kadar mala-mülke (=veya servete, paraya) sahip 
olmalı; ihtiyacının sınırını ne belirlemelidir? 

Taşköprütü-zade'ye göre, "envô. '-ı mal" dörttür: M esken, 
me t 'am, me lbes ve me n kah. Bunların da e dna, ev sat ve a 'Ui 
mertebeleri vardır. 

Meskenin ednası, insanı en azından soğuktan, sıcaktan, yağmurdan 

ve yırtıcı hayvanlardan koruyabilecek nitelikte bir yerdir; böyle bir 
yer, ribat, mescid veya benzeri olabilir; deyim yerinde ise, insanın 
başını sokabileceği kadar korunakit bir mekandır. Bu tür evler, 
"mütevekkilfn ve ehl-i kanô. 'at ve salikiin- ı ehl-i ahiret olanlarun
dur." Evsaıı ise, insanın bizzat kendisine mahsOs olan bir mülktür; 
kemiyet ve keyfiyet bakımından yeterli mikdarda olmalı, insanı 
ömrünün sonuna kadar koruyup barındırabilmelidir. Bunlar, "hadd
i kifiiyetdür ki ıevekküle muhılldür. Lakin şer'a ihlal eylenıez." 
A 'lasına gelince, lüks bir mekandır; bu nitelikli bir ev, "ehl-i 
dünyadan safa ve ref/ihiyyet ile ma 'fşet idenleründür." Bu tür ev ler 
"vera 'a" aykırı ise de, "şer'an mübiih"tır; fakat böyle bir meskene 
sahip olan kişi , bunu dünyevl tutkuya dönüştürmez, ilimden ve 
tmandan uzaklaşmaz ise, ve ra' bakımından da bir sakınca yoktur; 
ancak, bu tür bir mesken ehl-i dfn ve ehl-i h/ile "haram"dır. 

Tıpkı mesken gibi, ta 'ô.mın da edn/i, evsat ve a 'lli olmak üzere üç 
derecesi vardır: Ednası, yaşamak için yeterli olacak mikdardır; 
siilikfnin riyiizet dolayısıyla iktifa ettikleri yiyecek böyledir; ancak, 

150 A.g.e., ı, s. 103-104. 
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bunun ölçüsü kiş iye göre de değişebi l ir ; nitekim bazı kimseler 
(=murıazin) "günde bir nohud mikdarına" dahi kanaat ederler; 
lakin böy leleri çok azdır. Yiyeceğin evsatı, midenin üçte bidni 
(=sülüs-i batn) dolduracak kadar olan ıdır ; bu, en ideal olanıdır; 

hadiste de bu mikdar tavsiye olunmuştur; fazl ası zararlıdır. Yiyeceğin 

a 'liisı, kemiyyet ve mikdar cihetinden iştah açıcı alanıdır; insanı aşırı 
yemeğe yöneltir; dolayısıyla salih insan için tercih ve tavsiye 
edilemez. Fakat, her halükarda, yiyeceği depolamak ( =iddihar) 
doğru değildir; en mazur görülebilecek iddihar dahi bir günlük 
(=ferda içün) olanıdır. Ancak, bu durum daha ziyade takva cihetiyle
dir; nitekim, şer 'i bakımdan bir yıJiık iddihara cevaz verilmiştir; daha 
fazlası caiz değildir. 

Giyim-kuşam konusuna gelince; bunun da edna, evsat ve a 'Le/. 
olmak üzere üç nev' i vardır : Ednası , setr-i 'av ret mikdarı , yani açıkta 
bırakılmas ı doğru olmayan, dinen. ahlaken ve örfen ayıp say ılan 

yerlerin örtülmesidir; böylece ibadet etmek mümkün olur. Evsatı ise, 
kişinin durumuna uygun olanı giy mesidir; ancak, bu kat' iyyen 
haram yoldan sağıınmamalı ; altm ve sair ziynet eşyası gibi helaJ veya 
mübah olmayan şeyler olmamalıdı r. Giyeceğin a 'Lası ise aşırı 

derecede süslü ve gösterişe yönelik alanıdır ; süslü giyinmenin dün
yaya meyille yakından alakası vardır; bu ise dinen doğru olmayan bir 
davranıştır. 

TaşköprülU-zade'nin evlilik konusunu, mesken, giyim-kuşam ve 
yenıe-içmeden daha farklı bir değerlendirmeye tabi tuttuğu 

görülüyor. Mesele, talib-i ilm veya bir bütün olarak ulema açısından 

ele alınınca, bu konuda evla olanı ıecerrüddür; yani gayesi ilim tahstl 
etmek olan kiş i , eğitim hayatını tamamlay ıncaya kadar ev lenmeme
lidir. Çünkü, fiili tahSıl hayatını tamamlamadan evlenen kişi, bir süre 
sonra çoluk-çocuğa karışır ve bilahare geçim derdine düşer; bu ise, 
ilim tahsiline engel olur. Nitekim, İmam-ı A'zam, talebesinden Ebu 
Yusuf'a şöyle vasiyyet etmiştir: "Evvela taleb-i 'i/me iştigal ba 'dehCt. 
tarlk-i helalden cem' -i mal e yle, ba 'de ha tezevvüc ey/e. Zira ekser-i 
zaman-ı ta' allümde taleb-i mal idersen tahsll-i 'ilmde ihmal idersin. 
Az olur ki kesret-i mal seni şi rtl.' -i ce va ri vü gıtman ve meyl-i dünya 
vü nisvan itmeğe da 'i olup tahsU-i 'ilmden mukade/em anlarun 
tahsiline sa 'i olursın. Bu nıakule meyL senün evkiitüni iza 'a idüp 
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zuhur-ı evlcıd ve kesret-i 'ıyal ile anlarun lev/izımına kıylim u iştigal 
itmeğe muhtlic olup 'ilmden mahrum olursın. 151 " 

Bütün bu değerlendirmelerden sonra, alim veya geleceğini ilmiye 
zümresi içerisinde gören kişiye düşen şey, gerek mesken ve yeme
İçınede ve gerekse giyim-kuşam ve evleome hususunda kendine en 
uygun olan yeri ve zamanı çok iyi belirlemek, ayarlamak, seçmek ve 
ona göre hareket etmektir; bu konuda göz önünde bulundurulacak 
tek husus ise, yukanda işaret olunduğu gibi ltidaldir; Iilimin asıl 

gayesi mal-mülk edinmek, çoluk-çocuğa karışmak değil, ilim tahsil 
edip onunla Hakkın rızasım kazanmaktır. 

Dördüncü Hal : Alimin, kazandığı malı (=parayı, serveti) nasıl ve 
hangi ölçüleri dikkate alarak harcaması gerektiği ni de bilmesi 
lazımdır . Kazanılan malı istif etmek de, saçıp savurmak da doğru 
değildir. Kişi, servetini harcarken, bir taraftan kendi evlad u aylilini 
göz önünde bulundurmalı; onların en tabii ve meşru ihtiyaçlarını 

karşılamağa çalışmalı; diğer taraftan ise, çevresindeki ihtiyaç sahiple
rini düşünerek, onlara yardım etmeli, başka bir ifade ile infiika 
yönelme]jdir. Alimin ölçüsü bu olmalıdır 1 52 . 

Beşinci Hal : Alimin göz önünde bulundurması gereken bir diğer 
husus ise, kazanırken de, kazandığını harcarken de halis bir niyetle 
hareket etmektir. Kendi ifadesiyle, alimin "ahz u inflikda niyyeti 
salilıa ve 'azfmeti halisa ola." Keza, kazanırken veya harcarken 
ibadet kasdmı göz ardı etmemelidir153. 

Taşköprülü-zade'nin ideal bir alimin nasıl olması gerektiğine dair 
düşüncelerini değerlendirirken, son olarak bir noktanın daha altının 
çizilmesinde fayda vardır. o da, alimin zamanını nasıl kullanacağı 

meselesi ile ilgilidir. 

İslam'ın emir ve nehiylerini gözetme ve bu konudaki sorumluluk 
açısından ulema ile diğer insanlar arasında bir fark bulunmamakla 
birlikte, bir Iilimin alim olmaktan ileri gelen, dolayısıyla onu diğer 
insanlardan ayıran, bu sebeple kenclisinin çok daha dikkatli ve titiz 
olmasını gerektiren hususlar da vardır. Esasen, gerçek alim kendisinin 

151 Teferruat, a.g.e., I, s. 105-107. 
152 Teferruat, a.g.e., 1, s. 107-109. 
153 Teferrulit, a.g.e., l, s. 109-110. 
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mevki ' ini bi len ve bunun gereklerini yerine getiren insandır. 

Taşköprülü-zade'ye göre, gerçek alim, ilminden insaniann faydalan
dıklan alimdir; bu fayda yajeıvô. veya tedrls yahut da tasnif sOretiyle 
gerçekleşir. Bu ltibarla iilim, ya bir fevtô. makamında bulunarak 
insanl arın problemlerine çözüm üretecektir veya eğitim ve öğretim 

yoluyla onların yetişmelerini sağlayacak (tedrls), yahut da herkesin 
istifade edebileceği nitelikte eserler yazacaktır (tasnif). Di k kat 
edileceği üzere, bu çerçeve, alimin çalışma alanlarını da sınırlandır
maktadır. Dolayısıyla, alim bir misyonun adamıdır ve onu lfa etmekle 
mükelleftir; kendisine "şey'-i 'azim" olan ilim verilmiştir; bunun 
gereklerini yerine getirebilmek için her vaktini, her anını ölçüp 
biçerek yaşamak mecburiyetindedir. Bu bakımdan, alimin günlük 
hayatı ile alim olmayan birisinin günlük hayatı , yani yaşantısı ve 
zamana tasarrufu aynı olmayacaktır. O, bir günün yirm i dört saatini 
bir program çerçevesinde yaşamak mecbOriyetindedir. Binaenaleyh, 
" ... anun evradırıun tertfbi tertib-i evrad-ı 'abide muhôlifdür; ztrcl 
'ilm bir şey' -i 'azim ve hayr-ı ce llsdür ki salaviit-i mektubeden sonra 
iştigal olunan unıurun efdalidür, ve anda cemt'-i halka lsal-i 
menfa 'at ve tarlk-i ahirete hidayet vardur; belki gah olur ki rnes 'ele
i vahide ile müte 'allim müddet-i 'ömrinün 'ibadetini ıslah ve anunla 
tahsU-i fevz ü jelah ider; amma 'ilmden maksad müzekkir-i ahiret 
olan 'ilmdiir; ne anunla ves'ile-i côh u mal ve bô. 'is-i teveccüh-i halk 
u i kb al olan 'ilm ola." B u sebeple, "'alim e la' ık olan oldur ki 
evktitini tevzl' eyleye, ve illa ana kelal lahık olur.I54" 

Şu halde, kend isine yorgun luk, bıkkın lı k, usanç dolayısıy la 

tembellik (kelal) musaHat olmaması için, alim zamanı nasıl 

değerlendirmeli, mesela bir gününü nası l yaşamalıdır? Taşköprütü

zade'nin bu hususa dair sunduğu programın gündüzle ilgili kısmı 
şöyledir: Alim, tan yerinin ağarmasından güneşin doğuşuna ve 
güneşin doğuşundan kuşluk vaktine kadar ilirole uğraşmalı; yanında 
ahiret saadetini tahsil için ilim öğrenmek isteyen ler bulunuyorsa, 
onlara ders vermeli, ilmin çoğalması için çalışmalı; bu zamanı 
mutlaka ilimler üzerinde tefekkürle geçirmeli, d1n1 ili mlerle ilgili 
müşkilleri çözmenin yollarını aramalıdır; bu zaman zarfında il irole 
uğraşmak son derece faydalıdır; zira, henüz sabahın erken vaktidir, 

154 A.g.e., ll, s. 430. 
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dolayısıyla insanın zihni dünyevl meşgalelerle dolmaıwş ve bu suretle 
yonılmamıştır; dikkat melekesi açık ve aktiftir. Alimin kuşluk vaktin
den ikindi vaktine kadar olan zaman içerisinde yapması gereken şey 
ise, eser yazmak ve ilmi konularda mütalaalarda bulunmaktır; bu 
arada yemek yeme veya bir takım mecburi ibMetler için çalışma
larına ara vermesi ve yahut gündüzler çok uzun olursa, muayyen bir 
süre uyuması caizdir. İkindi vaktinden güneşin batmasma yakın bir 
zamana kadar ise, meclisinde ve huzı1runda okunan tefslr, hadis veya 
benzeri faydalı ilimleri dinlemekle vakit geçirmeli; bundan sonra 
güneşin batımına kadar istiğfar ve tesbih ile meşgul olmalıdır15·5 . 

Bu takstm sadece gündüze malısOstur; dolayısıyla bunun bir de 
gecesi vardır. Bu hususta Taşköprütü-zade'nin tercih ve tavsiye ettiği 
usUl, İmam Şafi'l'den nakledilrniştir: "Amma ıakstm-i evrad-ı leyl, 
anda ev la Imam Şafi 't hazretlerinün taks'irnidür ki leylün sülüs-i 
evvelini rnütala 'a ve tert'ib-i 'ilm iç ün ve s antsini salat iç ün ve 
salisini nev m içürı ta 'ytn eylemişdür." Ancak, gündüzleri n uzun 
geceterin kısa olduğu aylarda bu programı uygulamak hususunda 
güçlükle karşılaşılabilir; bu takdirde miitdla 'a ve namaz (saldı) için 
öngörülen zamanın bir kısmını uyku (nevm) zamanına eklemelidir; 
zira az uyku ile bedenin zayıf düşmesi ve bu sOre tle diğer bütün 
işlerin yapılamaz olması ihtimali vardır1 56. 

Buraya kadar gözden geçirilen hususların ulema açısından 

değerlendirilmesi durumunda, kestirmeden söy lenebilecek olan şey, 
alimin daha işin başlangıcında iken nas ıl bir yola girdiğini düşünmesi 
ve sonraki hareketlerini ona göre belirlemesi gerekir. Kişi, niçin ilim 

155 

156 

Burada k<saca hulasa olunan bir günlük program<n orijinal metni _öyledir: ""%mdi ma
beyıı-i fecrden tulu'-< _emse var<nca ve tmdan vakt-i dıılı6.ya var<nca evkfitini ifade-i 
'ulum ve ta'l#m-i ders ve ıeks#r-i ma 'lılm itme>e talıs#s eyleye. E>er lı<dmetinde ıa/ı.ç#l-i 
sa 'lidet-i alıiret içün isiif/ide-i 'ilme 'aıilmet ider kinıse var ise ve il iii lıemiiıı evkdı-i 
mezkilreyi 'u lllmda ıefekkiire ve mü_killit- < 'uliim-< d#niyyeyi hall iç ün müUilıaza ve 
tedebbüre sarf eyleye. Z#rli zikrden ferfi>daıı sonra ve i_tigôl-i lıümQm-< dünyildan evvel 
mO.-beyni11de olan vaktde safli' -i kalb ekser ü evferdür. Ve dalı i vakt-i dulılidaıı 'asra 
var<nca olan evkfitini taSII#f ü mütlila 'aya sarf eyleye; il/li me>er ekl-i ca 'dm 11 ta/ıli ret ve 
ylilııld salavaı-i mektilbeye nıübli_eret ı;amfin< ola, ve yillıfid nehlir tav#l olursa kayiilie-i 
lıaf#fe ey/eye. Ve dahi 'asrdan <S/<rlir-< _emse var<nca mtclüinde ve hıııürımda k<rci'at 
alunan tefs#r ü luıd#s veya 'ilm-i nlifl'ün semli'<11a i_tigcil eyleye. Ve dalıi <r/<rardan 
gurl2b-< _enıse ve ink<IIJ.'-< nehlJ.r zaman<na var<nca isti>flir u tesb#lıe i_tiglil ey/eye. Pes 
vird-i evvel 'amel-i lisiin, vird-i siin# 'amel-i kalb li cenürı ulur; vird-i solisi 'amel-i 'ayn ıı 
yedd ve vird-i rlibi 'i 'amel-i sem' olur, ıli ki ol ıamlinda bir mikdar 'ayrı<na ve yeddine 
rliluıt hiis<l ola. Z#rii ba'de'l-'asr mütiila'a ve kit8bet gillı olur ki basara #sôl-i mazarraı 
ider, <sf<rarvaktinde 'amel-i listina 'avdet ider." (bkz. Mevzıi'tlt., Il, s. 430). 
A.g.e., ll, s. 431. 
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öğrenmeğe tevessül eder? Diğer insaniann olduğu kadar, ıılemanın 
da asıl hedefi ebedt saadete ulaşmaktır. Fakat, bu gayeyi tahakkuk 
ettirebilmek için, gereğini yerine getirmek Hizımdır. Taşköprülü
zade' nin ifadesi yle, "'amme-i halk bunun üzerine müttefiklerdür ki 
sa 'adet-i ebediyye ve siyadet-i sermediyye tamam olmaz, illa 'ilm ii 
'amel ile olur." Dolayısıyla, ilim ve amel arasında doğrudan bir ilişki 
vardır. Kişi bilmelidir ki, " .. . bt-'amel olan 'ilm vebal ve bila-'ilm 
olan 'amel dalaldür." .Şu halde, kişi" ... 'amelde ıakstr ü ihmal 
iderse 'ilminde kemal olmaz. 157" Binaenaleyh, Taşköprülü-zade'nin 
düşündüğü alim tipi, hem alim ve hem de amildir; diğer bir deyişle 

o, bildikleriyle amel etmek durumundadır; bu amel ise her şeyden 
önce uhrevldir. 

d) İlimlerin Tasnifi 

Buraya kadar Taşköprütü-zade'nin ilim anlayışını ; talebe denince 
aklına kimlerin, hangi vasıfları haiz insanların geldiğini , alim (=hoca, 
üstaz 1 üsıad, mu 'allim, müderris) kelimesinin şemsiyesi altına 

topladığı insanlarda olmasını arzuladığı ilmi veya ahlaki niteliklerin 
neler olduğunu gözden geçirdik. Burada, karşımıza başka bir soru 
çıkmaktadır: Peki, Taşköprülü-zade'nin bakış açısıyla, kendisine ilim 
sıfatı verilen konular veya çalışma alanları nelerdir? Diğer bir deyişle, 

Taşköprütü-zade ilimleri nasıl tasnif etmektedir? 

Bu sorunun cevabını, yine kendisinden almak mümkündür. 
Hatırlanacağı üzere, yukarıda, kendisi de bir alim olan ve y ıllarca 

Osmanlı medreselerinde talebe okutmuş bulunan Taşköprülü

zade'nin, Miftahu 's-Sa 'ade ve Misbô.lıu 's-Siyade adlı eserini İslam 
dünyasında üzerinde çalışılan ilimierin terttb ve tasnifine tahsis 
ettiğini ve Arapça yazılan bu eserin, bizzat yazarın oğlu Kema.Iü'd
din Mehmed tarafından Mevzu 'atü 'l- 'Ulum adıyla Türkçe 'ye 
çevrilmiş olduğunu belirtmiştik158 . 

157 A.g.e., I, s. 110-111. 
158 Bkz. bu yazının birinci kısmı, dipnoı 42. 
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Yukarıdaki sorunun cevabını ararken, biz esas olarak, MJ[tahu 's
Sa 'ade'nin tercümesini, Mevzu 'atü'l- 'ULCtm'u, kullanacağız1 :ı . 

Taşköprülü-zade'nin, bütün ilimleri esas olarak yedi ana başlık 
altında tasnif ettiği görülür. Bu ana başlıklar, devha kelimesi ile tavsif 
eclilmJştir. Devha, "ulu ağaç" manasma gelir. H. Atay'ın da belirttiği 
gibi 160

, bu ulu ağacın sayısız dallan ve budaklan bulunduğuna göre, 
her bir ilim devhasının da çok sayıda alt bölümleri, alt bölümterin alt 
bölümleri bulunacak demektir. Esasen, her devha altında sıralanan 
il im dalları da bunu göstermektedir. Bu açıdan bakı ldığında, söz 
konusu ilimleri n önce devhalara ayrıldığı, sonra şu' belere ve biHihare 
'i/mlere yer verildiği görülür. 

Bu devhalar şunlardır: 

I- Hatt ilimleri (='ulum-ı lıattıyye), 
II- Söz 1 lafız ilimleri (='uli'im-ı lafzıyye), 
III- Mefhum ve mantık (=ma 'kuliit-ı saniye) ilimleri, 
IV- Felsefe ve mevcfidat (='ulCtm-ı hikenıiyye; ahval-i mevciidat-ı 

hii.riciyye) ilimleri, 
V- Arneli hikmet (=hikmet-i 'ameliyye), 
VI- Şer'i (=dini) ilimler (='ulum-ı şer'iyye) 
VII- Batıni-manevi ilimler (='ulum-ı btlııniyye). 

Taşköprülü-zade, yukarıda bel irtildiği ve aşağıda da ayrıntllı olarak 
görüleceği üzere, bu asıl devhaları, ihtiva ettikleri ilim dallarının 
çokluğuna göre ayrıca alt gruplara (=şıı 'be) ayırır. Söz konusu 
tasn!fe geçmeden önce, üzerinde durulması gereken hususlardan 
birisi de, her ilim dalı ile ilgili olarak yazılmış bulunan en muteber 
eserlerin -yazarlarıyla birlikte- isimlerinin verilmesidir. Ayrıca yazar, 
ihtiyaç duyulması durumunda, her ilim dalı ile ilgi li hükümleri verir; 
hangi ilimterin daha değerli, hangilerinin mutlaka tahsil olunması 
gereken ilimler olduğu belirtilir; bu arada, zaman zaman tahsilinde 
mahzfir bulunan konulara da temas edi lir. Bütün bunlar, bize, 

159 Ta§köprülü-zlide'nin iJim/eri ıa.snifı, daha önce Hüseyin Atay tarafından (Osmanlı/arda 
Yüksek Din Egilimi, Istanbul 1983, s. 60-7 1) Miftlllı'tan hareketle, fakat sadece ilim 
konularının sfidcleştirilmiş isiınierinin alt alta sıratanmasından ibfiret olmak üzere 
çıkanlmışu. Biz burada, söz konusu ilim dallannın isimleri olan orijinalıcrminolojiyi de göz 
önüne almak ve gerekli bazı açıklaınalarda bulunmak süretiyle, konuyu biraz daha geniş bir 
çerçevede ele alacağız. 

160 A.g.e., s. 60. 
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Taşköprütü-zade'nin ve dolayısıyla yaşadığı asrın ilim anlay ışı 

hakkında oldukça teferruatlı bilgile r verirler. Bu bakımdan, 

Mevzu 'atü 'l- 'V Itim'da sunulan ilim tasnlfınin, bir yönü geçmişe, 
Osmanlı öncesi ilim geleneğine uzanmak.ta, diğer yönü ise bizzat 
XVI. asrın zihniyet dünyasına ışık tutmaktadır. 

Bu kısa değerlendirmeden sonra, Mevzu'aıü'l- 'Vliim'da sunulan 
ilim tasnifini daha yakından inceleyebiliriz: 

I- Hatt ilimleri (= 'ulum-ı hattıyye): 

Hatt ilimleri, esas olarak yazı aletlerine, kaidelerine, nasıl güzel 
yazı yazılacağına, bizatihl harf bilgisine ve bilhassa Arap harflerinin 
yazılış usulleri ile mushafların nasıl yazıtaeağına tahsis edilmiş; hattın 

faziletinden söz eden bir mukaddime (s. 119-127) ile, yazı sanatının 
keyfiyeti ni ve harflerin tek tek yazı lış iarını konu edinen iki şu' bey e 
ayn i mıştı r. 

A) Birinci Şube: Hat(=yazı)la ilgili ilimler (=Sana'at-i haıııyyenin 
keyfiyyeıine nıüte 'allık olan 'u/um): 

1- 'llmü edevati'l-hatt, 161 

2- 'flmü kavanfni '1-kitabe, 162 

3- '/lmü tahsfni 'l-huruf, 163 

4- '/Lmü keyfiyyeti tevellüdi'l-huıut 'an-usuliha, 164 

5- 'İlmü rertfbi'l-hurufi't-tehecct, 165 

B) Ikinci Şube: Harflerin tek tek yaıılışı ile ilgili ilimler (=lmta'-i 
huruf-ı müfredeye nıiite'allık olan 'ulum): 

1- 'i lmü terkfbi eşkali besa'iti 'l-hıırai 66 

2- 'ilmü imla'i'l-hatti'l- 'Arabf, 167 

3- 'ilmü hatti'l-Mushaf, 168 

4 'll •• hatt''l l A 
169 - mu ı - aruz, 

161 Kalem, divit ve benzeri yazı alet ve edevfiunı konu edinen ilim (1, s. 127-130). 
162 Yazı yazma kilideleri ilmi (1, s. I 30). 
163 Harfleri gU7.cl yazma ilmi (1 , s. 130-13 1). 
164 

165 
Çizgilerin doğuş şeki l ve usullerinin keyfiyeti ilmi (1, s. 131). 

Harflerin sınılan ış biçimlerine mahsus ilim (1, s. 131-134) 
166 Harflerin basit şekillerini birl~tirme ilmi (1, s. 134-136). 
167 Arap yazısını yazma ilmi (I, s.136). 
168 Mush:ıf (=Kur'an)'ın yazılışı ilmi (1, s. 136-137) 
l69 Aruz (=şiir) hattı (yazısı) ilmi (1, s. 137-138). 
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II. Laf1zlarla ilgili ilimler (=Elfa,za müte'allık olan 'ulum): 

Taşköprülü-zade, sözlerle (=elfô.z ile) ilgili ilimleri esas olarak bir 
mukaddimeden sonra, üç şu 'beye aytrarak incelemektedir. Tabiatiyle, 
söz konusu şiibe lerin alt birimleri de bulunmaktadır. Aşağıda 

görüleceği üzere, bu başlık altında, baklarında bilgi verilen ilim 
dallarının hemen hepsi, dilbilgisinin muhtelif konulan ve çeşitli edebi 
san' at şekilleri ile ilgilidir: 

A) Birinci Şube: Müfred(tek)lere d~iir ilimler (=Müfrerata 
müte'allık olan 'ulum): 

1- 'llmü mahfırici'l-hııruj, 110 

2 'il .. 'l ı·· ı 7 ı - mu - uga, 
3- 'ilmü'l-vaz', 172 

4 'll ••lt • t"kAk 173 - mu -ış ı a , 
5- 'll mü 1 s-sarf, 174 

B) i kinci Şube: Bitişik sözle rle ilgili ilimler (=mürekkebata 
müte 'allık olan 'ulum): 

1- '/lnıü'n-nahv, 175 

2- 'ilnıü'l-ma 'ant 176 

3- 'flmü 'i-beyan, ı'7? 
4- 'llmü'l-bedt', 178 

5- '/lmü'l-'artız, 119 

6- 'ilmü 1 l-kavafi, 180 

7- 'flmü karzı 'ş-şi 'r, 181 

170 Harflerin çıkış yerleri (=mahreçleri) ilmi (1, s. 141 -42). 
17 1 Söz, kelime (=lügat) ilmi (I, s. 142-169). 
172 Söz vaz'etme ilmi. Taşköprülü-zMe, bu ilmi çok ehemmiyetli görmekle birliklc, bu ilimle 

ilgili olarak kadim ulemfuıın da daha sonra gelen iiiimierin de konuya yeterli ilgili 
göstermedilderin i, dolayısıyla "bu 'i/me kitab-ı nıastakilltedvin" etmediklerini belirtiyor (I, s. 
169). 

173 Kelime türetme ilmi (l, s. 169-171). 
174 FiiUerin tasrifi(=çekimi)ne dair ilim (I, s. 171-181). 
175 Nahiv (=scntaks, sözdizimi) ilmi (I, s. 17 1 -228) 
176 Mfuıillar ilmi; nahvin ince meselelerinden bahseden ve ekseriyetle bedt' ve beyan ile birlikte 

tedris olunan bir ilim; duruma göre söz söyleme sanatı (1, s. 228-229). 
177 Beyan ilmi; beliigatin teşbth, isti'are ve kinaye gibi çeşitli kısımlanndan bahseden ciheti ; 

muhtelif sOretle söz aniatma il ın i (1, s. 229-231 ). 
178 Güzel, süs lü, akıcı ve edebi söz söyleme ilmi (I, s. 23 1-242). 
179 

Aıiiz ilmi; şiirde kullanılan ve mateber olan vezinlerin durumlannı bilme ilmi (1, s. 242-248). 
l80 K!ifiye (şiirde) ilmi (I. s.248-249). 
181 Şiirde kullanılan kelimelerin ahvruinden söz eden ilim (1, s. 249). 
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8- 'llmü mebiidiyi'ş-şi'r, 182 

9 ' !'[ "'l ' A) 183 - mu -ınşa, 

1 0- 'flmü 'l-mebô.diyi 'l- infi. ve edevô.tihf, 184 

ll - 'ilmü'L-muhô.dara, 18 

I 2- 'Ilm ii' d-devtiv fn , 186 

13- '/Lnıü't-tevô.rfh, 187 

C) Oçüncü Şube : Arapça ilimlerin fürfi' una dair olanlar: 

1- 'llnıü 'l-emstil, 188 

2- '/!mü vekô.yi'i'l-ümem ve rüsumühüm,189 

3- 'flmü isti'mô.lô.ti'-l-elfaz, 190 

4- 'ilmü't-teressül, 191 
· 

5- 'llmü'ş-şurCtt ve's-sicillô.t, 192 

. 6- 'i lmii 'l-ahô.ct ve' ı:uğlutô.ı, 193 

7- 'llmü'l-elgaz,194 

8- 'llmü'l-mu'amma,195 

9- 'ilmü't-tashif,196 

227 

Şiirin esaslanyla ilgili ilim; tahayyülün mukaddematından, ilk öğrenilmesi lazım gelen 
hususlardan bahseden ilim {I, s. 250). 

183 Yazıyı güzel yazma, kompozisyon ilmi (1, s. 250-254). 
184 Yazıyı güzel yazma(=inşa)nın esasları ve inşa cdevatı ile ilgili ilim (1, s. 254-255). 
185 Muhildara, başkasının sözlerinden terkib ve mfinfi ttibariyle güzel olanlarını, uygun bir 

durumda nakletme ilmi (1, s. 255-'263). 
186 Şiirde divfin ların düzenlenmesi, güzel şiir okuyup nakletme ilmi (I, s. 263-281 ). 
187 Tdrih ilmi (1, s. 281-295). 
188 Atasözleri ilmi; lügat ilminin fıi.rü'undandır (1, s. 295-296). 
189 Milletierin vekiiyü, örf ve adetleri ilmi; mulrlidarilt ve tilrllıin füru'undandır (1, s. 296). 
19° Kinaye, mecAz, isti'fire türü sözlerin kullanılması ilmi (1, s. 296-297). 
191 Yazışma ilmi; k5tib, mektüb ve bunların ahv5Jine dair bilgi veren ilim; ilişii ' nın 

füru'undaodır {I, s. 297). 
192 Şartlan ve sicilieri tutma ilmi; lafzl balamdan inşa ilmin in, medlulü 'itibariyle fıkı/ı ilminin 

füru'undandır. Fıkhi bakımdan şcr'i ahkam jJe ilgili kelimatı inşadan söz eder; mebadlsi, ilm

193 

194 

195 

196 

i inşa ve ilm-i fıkhdır (1, s. 297. 

Z51ıiren Arapça k5idele. e aykırı görünen sözlerden ve bu sözleri koidelere tatbikten söz 
eden ilim; liigat, sarf ve nahvin füril' undandır (l, s. 297). 

Lügaz (bilmece) ilmi; ilm-i beyamn fürO'undandır (1, s. 298-301). 

Muamm!l ilmi (I, s. 301-303), 

Kelimeleri yanlış yazma ilmi; ilm-i bedf'in fUru'undandır; Taşköprülü-zade'ııin iflldesiyle. 
"bunun mevzQ'u biilegiidan vilrid ii slidır olan kelimar-ı musahlıafadur." (1, s. 303-305). 
Tas/ı if kelimesi IUgatte yanlış yazma, ibftresini yaoıllma, tahrif gibi maniiiara gelmektedir. 
Fakat Şemseddin Sfunl merbilma göre (Kümfis-ı Tiirkt, Istanbul 1317, I, s. 409), "taslıif ile 
ta/ı rif arasmda fark vardır. Tas/ı if hem ma 'ndyı Jıem de lafzı tağylr etmekdir. Ta/ı rif ise laft.ı 
ragylr edip ma 'nilya dokımnıamakdır. " 
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10- 'İlmü'l-maklub, 197 

ll- 'İlmü'l-cinas, 198 

12- 'ilmü müslimereti'L-müluk, 199 

13- 'İlmü hikayati's-salihfn,200 

14- 'ilmü alıbliri'l-enbiya,201 

15- 'İlmü'l-megazf ve's-siyer,202 

16- 'İlmü ılirfhi 'l-hulefa,2°3 

17- 'i lmü tabakati'l-kurra?04 

18- 'İlmü tabakliti'l-müfessir'in,205 

19- 'İlmü tabakat i' L-muhaddisfn, 206 

20- 'İlmü siyeri's-sahabe ve't-tlibi'fn?01 

21- ['ilmü ıabakati'ş-Şafi'iyyef08 

22- 'İlmü tabakati'l-Hanefiyye,209 

23- 'İlmü tabakaıi'l-Malikiyye,2 10 

24- 'İlmü tabakati'l-Hanabile,1 11 

25- İlmü tabakliti'n-nu/ıat,212 

26- 'İlmii ıabakati'l-hükema, 213 

27- 'ilmü ıabakliti'l-eıibbli,214 

197 Kelimeleri ve cümleleri tersten okuma (kalbetme) ilmi; ilm-i bedf' veya mıılılidaranın 
ftirO'undandır (1, s. 305-306). 

198 Cinas, aynı şekjldc yazıldıkları hfilde, manllları farklı olan kelimeleri bilme ilmi; bedt'in 
fUrO' undandır (l. s. 306-309). 

199 Kral ve hükümdarların gece sohbetleri ilmi; mulılidadilın fürO'undandır (1, s. 309) 
200 Slllih (=iyi) insanların hikllyeleri ilmi; tevôrflı ve mıılılidarônn fUrO'undandır (1, s. 309-310). 
201 Peygamberler tarihi ilmi; riirfhin fün1'undandır (1, s. 310). 
202 Hz. Muhammed'in savaşl arı ve yaşayışı ile ilgili ilim; tilrl/ıin fUıil' undand ır (1, s. 310). 
203 Halifeler tarihi; tOrflıin füru'undandır (I, s. 3 10). 
204 Kur'lin'ı hıfzedenler, bafızlar tllrihi; bu ilim çerçevesinde Kur'an'ı kıra'nı türleri de 

öğrenilir (I, s. 31 0). 
205 Tefslrciler tarihi; tôrilıin fün1'undandır (1, s. 310). 
206 Hadisçiler tlirihi, tt1rflıin fürO'undand ı r (1, s. 311). 
207 Salılibenin ve tlibi'fnin tlirih i; mulıtidariitın fürO'undandır (1, s. 311). 
208 Mevzu'at'da Şiift'i ulemlisı atlanmıştır; oysa Miftlih'ta zikredilmektcdir. 
209 Haneli' ulemlisının tlirThi (1, s. 311 ). 
2 10 Maliki ulcmfisının Uirihi (1, s. 311). 
21 1 Hanbeli ulemasıtlirihi (1, s. 31 1). 
2 12 Nahiv(=gramer)cilcr tarihl (!,s. 311). 
213 Filozoflartarihi (1, s. 311-312). 
214 Tabibler tarihi (1, s. 312). 
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m. Meflıum ve mantık (=ma'kulat-ı saniye) ilimleri: 

Mevzu'atü'l-'Ulum'da mefham ve mantık ilimleri, esas olarak bir 
mukaddime ile, iki şu 'b eye ayrılmıştır. Mukaddimede belirtildiği 

üzere, bu kategoriye dahil ilimler arasmda en önde geleni ilm-i 
mantıktır; hatta bazı "hükema" bu ilmi '" ulum-ı 'akliyyeye re 'ts" 
olarak görmüştür; zira mantık ilmi "Vacib-i Ta 'ala 'nun ma' rifetine 

k ..,.;. ' L hd .. 215 .. mev uJ un a ey ur. 

A) Birinci Şube: Bu başlık altın yer alan ilimler, insanı düşünmede 
hatadan koruyan, Taşköprülü-zıide'nin ifadesiyle "kesbde hatadan 
'ismet" eden ilimlerdir; bunlara ( ulum-ı aliye [=ale t ilimleri] de 
denir. Ancak, burada tek ilim incelenir: 

1- 'İlmü mantık,216 

B) İkinci Şube: Bu başlık altında incelenen ilimler ise, insanı 
konuşurken (=münazara ve dersde) hatadan koruyan ilimlerdir: 

ı 'İl .. AdAb''d d 217 - mu a a ı - ers, 
2- 'İlmii'n-nazar?18 

3- 'ilmü 'l-cedel, 219 

4- ' ilmü 'l-hıltij.220 

IV. Felsefe ve mevcudat (= 'ulUm-ı hikemiyye; ahval-i mevcudat-ı 

htiriciyye) ilimleri: 

Bu bölüm on şu'be halinde tasnif edilmiş; her bir şu'be ise kendi 
içerisinde alt birimlere ayrılmıştır. Bu şubeleri ve alt başlıklarını ana 
hatlarıyla şu şekilde hulasa edebil iriz: 

215 Mevzli 'lit, ı, s. 312; tefeıruat, ı, s. 3 12-321. 
216 Mantık ilmi; bu itme ilm-i mfzan (ölçü, tartı ilmi) da denir; bu ilim esas olarak mechmün 

tasavvuruna dayanır; hareket noktası daima akı/d ır. (l, s. 321-330). 
217 Ders iidabı ilmi; talebe ile hoca arasında can olan görgü kaidelerini ihtiva eder (1, s. 33 1). 
218 Milnilzara ilmi; mUnaıara esnasında konuşmacılar arasında uyulması gereken kilideleri 

muhtevldir (1, s. 331-332). 
219 Cedel, mücadele ilmi; konuşmada hasını susturmanın yollan ile ilgili ilim; ilm-i nazarın 

fürO'undandır {1, s. 332-333). 
220 Hil{Jf ilmi; muhtelif fikirlerin muhtelif delillerle ifade edilip ortaya konması ilmi (1, s. 334-

335). 
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A) Birinci Şube: 

ı 'il •• '[AhA 221 - mu ı a ı, 

B) Ikinci Şube: Bu şubeye giren ilimler, bir önceki şubede yer 
alan ilm-i ilahinin füru'unu teşkil ederler: 

1- 'ilmü ma' rifeti nüfusi'l-insaniyye,222 

2- 'İlmü ma'rifeti'L-nıela'ike,123 

3- '/ünü ma'rifeti'L-nıe'ad,224 

4- 'ilnıü emareıi 'n-nübüvve, 225 

5- ' ilmü makalati'l-ftrak,226 

6- 'ilmü takôsinıi'l- 'uLUm,227 

C) Üçüncü Şube: Bu şllbede de tek ilim yer almaktadır: 

ı '/./ •• ( bAtA 228 - mu a ı ı, 

D) Dördüncü Şube: Bu grupta yer alan ilimler, ilm-i tabf'l'nin 
fürQ ' unu oluştururlar: 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

1- 'ilmü tıbb,129 

2- 'ilmü 'l-baytara,Z30 

3- 'ilmii'l-beyzere,231 

4- 'ilmü'n-nebat 232 

5- 'ilmii 'l-hayva~aı,133 

Ilahiyat ilmi; metafizik. Taşköprülü-zade, bu ilmin en yüksek ilim olduğunu; bu ilim 
vasııasıyla Hakka ulaşıldığmı ve böylece "tahsil-i sa 'cidet· i ebediy)•e ve tekmil-i siyiidtt·i 
sermediyye"nin imkan dfihiline girdiğini söyler (1, s. 336-346). 

Insani nefislerin bilinmesi ilmi; rDhun davranış ve tepkilerini bilme ilmi; psikoloji. Bu ilim 
vfisıtasıyla insanın psikolojik davranışları anlaşılır; bunların yaı-ntılıştan (=kadim) mı geldiği. 
yoksa sonradan (=hlidis) mı ortaya çıktığı incelenir (1, s. 346). 

Melekleri bilme ilmi (1, s. 346). 

Nefsin (=rfihun) bedenden ayrılmasından sonraki ahvali bilme ilmi; abiret ilmi (1 , s. 346)). 

Peygamberliğin emareleri, alarnetleri ilmi (1, s. 346-347). 

Fırkaların sözleıini (=fikirlerini) bilme ilmi (1, s. 347-348). 
227 Ilimleri taksim (=tasnif, bölümlere ayırma) ilmi (1, s. 348-349). 
228 Tabint ilmi; fizik ilmi. Bu ilirnde tabint cisimleri ve onların ç~itleri incelenir (1, s . 349:-350) 
229 Tıp ilmi; mühim bir ilim dalıdır; nitekim Hz. Ali, '"U/üm beşdiir, fıkh ki edyOn içiindür ve 

tıbb ki ebdiln içün ve lıendese ki biinyiitı içiin ve nalıv kiliscin içün ve tıücOm ki ı.amı/n 
içiindiir" demiştir (1, s. 350-354). 

230 Baytarlık (=vcterincrlik) ilmi (1, s. 354-355). 
231 Avcıhk ilmi (1, S: 355). 
232 Bitkiler ilmi (1, s. 356). 
233 Hayvanlar ilmi (1, s. 356). 



6- 'llmü 'l-falaha, 234 

7-'llmü'l-ma 'adfn,235 

8- 'ilmii'l-cevahir 236 

9- 'ilmü '1-kevn ve', l-fesad,231 

10- 'ilmü 'l-kavsı kuzah,Z38 

11 - 'ilm.ü'l-firase,139 

12- 'ilmü't-ta 'bfri 'r-rü'ya,240 

13- 'ilnıü ahkam.i'n-nücum.,241 

14 'l'L .. , 'h 242 - mu s-sı r, 
15- 'ilmü't-tılsım.at,243 

16- 'ilmü's-sfm.ya,244 

] 7 'I'L .. 'l kA A 245 - mu - ım.ya, 
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E) Beşinci Şube: Bu şubede tabiat ilimlerinin alt bölümleri 
(= 'anakfd: salkımlar) tafstl edilmektedir. Esas olarak dört bölüm 
(= 'unkud: salkım) ve bu bölümterin alt birimleri mevcuttur: 

a. Birinci kısım (='unkud). Bu kısımda tıp ilminin alt birimleri 
(=füru'u) tafsll edilmektedir: 

1- 'ilmü 'ı-teşrıh,Z46 

2- 'ilmii'l-kihtile 247 

3- 'ilmü'l-et'ıme, ve'l-m.ezverat (?),248 

4- 'ilm.ii's-saydete,Z49 

234 Çiftçilik ilmi (1, s. 356-357). 
235 M adenler ilmi (I, s. 357). 
236 

237 

238 

239 

240 

241 

242 

243 

244 

245 

246 

247 

248 

249 

Cevherler ilmi ( I, s. 357). 

Oluşma (=kevn) ve bozulma (=feslid) ilmi (1, s. 357). 

Ebem kuşağı ilmi (1, s. 358). 

Dış görünüşten hareketle ahlill davran~ı tesbit ilmi (1, s. 358-360). 

Rüya tabiri ilmi (1, s. 360-362). 

Astroloji; yıldızlardan hareketle hadiseleri k~fetme, değerlendirme ilmi (1, s. 363). 

Sihir, büyücülük ilmi (1, s. 363-364) 

Tılsımlar ilmi (1, s. 365). 

Simya ilmi (1, s. 365-366). 

Kimya ilmi (1, s. 366-373). 

Teşı'ih ilmi; bedenin cüz'lerinio keyfiyeti ve tertibi incelenir (1, s. 373-374). 

Göz doktor! uğu ilmi (1, s. 374). 

Aşçılık ve .... ilmi (1, s. 374). 

Eczlicılık ilmi (l, s. 374). 
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5- 'ilmü tabhı'l-eşribe ve'l-ma 'actn ,Z50 

6- 'flmü kal'ı'l-Cısô.r mine's-siydb,251 

7 'il '' t kAb' 'l 'dfL} 
252 - mu er ı ı -mı uu, 

8- '~lmü'l-cerrCıhiyye,Z53 

9- 'llmü'l-fasd,Z54 

10- 'ilmü'l-hacCıma,255 

11- 'İlmü'l-maktidtr ve'l-evzô.ni'l-müsta'mele fl 'ilmi't-tıbb,256 

12- 'i lmü'l-btih 257 . 
b. İkinci kısım ( = 'unkud): Bu kısımda ise, ilm-i fi raset, yani 

uzuvların dı ş görünüşünden hareketle ahHil<i davran ışları tesbıt 

il mj nin dalları (=füru 'u) tafstl olunmaktadır: 

250 
251 

252 

253 

254 

1- 'flmü'ş-şamat ve'l-htlô.n,258 

2- 'ilmü'L-esartr,259 

3- 'ilnıü'l-ektaf,260 

4- 'ilmü'l-kıyCıfeti'l-eser,26 1 

5- 'ilmü kıyô.feti'l-beşer,Z62 

6- 'ilmü'l-ihtidô. bi'l-berdrt ve'l-ekfar,263 

7-flmü'r-riyô.ka,264 

8- 'ilmü istinbô.tı 'l-ma 'ad'in,265 

Macun (hap) ve §erbct (şurup) yapma ilmi; bir çeşit ecziicılık (1, s. 374-375). 

Elbisede bulunan lekeleri çıkarma ilmi (1, s. 375). 
Mürekkep yapma ilmi (1, s. 375). 

Cerr1lhlık ilmi (I, s. 375-376) 

Kan alma ruetleri ilmi (I, s. 376). 
255 Kan alma ilmi (I, s. 376). 
256 Tıpta kullanı lan ölçüler ve tartılar ilmi (1, s. 376). 
257 lktidarsızlığı tedlivi ilmi (1, s. 376-377). 
258 
259 

260 

261 

262 

263 

264 

265 

Benierin ve uzuvlann ilmi (1, s. 377). 
Insanın elindeki ve al nındaki çizgilerden hareketle ah vali bilme ilmi (1, s. 377-378). 

Koyun veya keçi gibi hayvanların kürek kernilderinin §eklinden kliinana olup biten veya 
olup bitecek olan hadiseleri bilme ilmi (J, s. 378). 

Ilm-i kıy8feı de denir; ayak izlerinden ahvllli bilme i.! mi (I , s. 378-379). 

Beşer kıydfcti ilmi; insanların uzuvlarından hareketle aralarında bir ilişki (neseb, vs. gibi) 
olup olmadığını bilme ilmi (I, s. 379-380). 

Çöllerde ve ıssız yerlerde yol ve yön bulma ilmi (1, s. 38 1). 

Arftzlde su bulma ve çıkarma ilmi (I, s. 382). 
Madencilik, milden bulup çıkarma ilmi (1, s. 382). 



9- 'ilmü nüzuli'l-gays,266 

1 O ' !'[ .. 'l ' -:+. 267 - mu - ıra1e, 

11- 'ilmü'l-ihtilac 268 

' 
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c. Üçüncü kısım (= 'unkud) : Bu kısımda ise, ilm-i nücumu n 
( =astrolojinin) dalları ( =füru 'u) incelenmektedir. Bunlar: 

ı 'il '' 'ht' A At 269 - mu ı ıyara , 
2- 'ilmü'r-reml,210 

3- 'İlmü 'l-fô.l,271 

4- 'ilmü'l-kur'a 272 

5- 'İlmü 't-tayra 've 'z-zecr,273 

d. Dördüncü kısım (='unkud): Bu kısımda büyücülük (=sihr) 
ilminin dalları anlatılmaktadır: 

1- 'ilmü 'l-keh.ô.net,214 

2 'il •• 1 ~ At 275 - mu n-nırenca , 
3- 'ilmü'l-haviiss 276 

4- 'l'l •• 1 ukA 277 mu r-r ı, 

5- 'i lmü'l- 'azii'im,218 

6- 'ilmü'l-istihziir,219 

266 Şimşek, bulut ve rüzgarın durumundan hareketle yağmurun yoğıp yağınuyacağını bilme ilmi 
(1. s. 382-384). 

267 

268 

269 

270 

Bugünün hfidiselerinden hareketle gelecek hadiseleri bilme ilmi ( 1, s. 384-388). 

Insanın uzuvlannıo seğinnesinden hareketle vukO'bulacak bazı ahvfili bilme ilmi (1, s. 389). 
Hayır ve şer vakitleri bilme ilmi (1, s. 389). 

Rcml ilmi (I, s. 389-390). 
271 Fal ilmi; caiz değildir {1, s. 390-392). 
272 Kur'a ilmi (1, s. 392). 
273 Uğursuzluğu kovmak için kuş uçunma ilmi; falın zıddıdır, fakat t:aiz değildir (1, s. 392-394). 
274 Kehanet ilmi; ruhlardan ve cinlerden kaybı, mevcOd olmayanı (=gayb) öğrenme ilmi (1, 

s.395-396) 
275 Nlrencaı ; bir tür Ulsım ilmi (I, s. 396). 
276 Havıı.ss ilmi; Zebfu', İncil ve Kur'an gibi mukaddes kitaplardan okuyarak bir şeyler öğrenme 

ilmi (1, s. 396-97). 
ın EfsOnculuk; Taşköprütü-zade'ye göre, "vukiyyenün eleser vuktl'u emrOzdadur ... ve dahi 

isOber-i 'ayn [göz değınesiJ ve anun emsôlinde olur." (l, s. 397-398). 
278 Ruhlan kontrol ve idare ilmi ["onunla ervôlıı teshir ve maldisıduıda islilıdOm keyfiyyeti 

ta'arrufve isti 'lôm o/unur.'1 (I, s. 398-399). 
279 Ruhlan çağuma ilmi; ["isti/ızardan murôd ervôlıı kavalıb-ı eşblihda istinztil ve da 'vet kuvveti 

ile mütecessid olııp sôhib-i da 'vete mülôktit ve emrine imiisli/d tir.") (1, s. 399). 
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7- '1/mü da'veti 'l-kevakib,280 

8- '/lmü'L-felaktfrat (?),281 

9- 'İlmü'l-ihfa ,282 

10- 'İlmü 'l-hıyeli 's-Sasaniyye, 283 

ll- '/lmü'l-keşfi'd-dekk ve tziihı'ş-şekk,284 

12- 'İlmü'ş-şa 'bezat ve't-tahayyülat ve'l-ahz bi'l- 'uyun,285 

13- 'ilmü ta'allukı'l-katb?86 

14- 'ilmü 'l-isti 'ane bi-havassi' l-edviye ve' l-müfreddt,287 

F- ALtıncı Şube :288 Bu başlık altında ele alınan konular ise, riyazt 
ilimler (= 'ulum-ı riyaziyye)dir: 

280 

281 

282 

1- 'İlmü'l-hendese,189 

2- 'İlmü'l-hey'e,290 

3- 'i lmü'L-'aded,291 

4- 'ilmü'l-musıkt,292 

Yıldızlan çağırma ilmi; Taşköprüiii-zade'ye göre "mııkaddemli beyliıı olıındıı ki cinni ve 
ba'zı melli'ikeyi ilıziir mümkindür. Kezli/ik rlihliniyyet-i kevlikibi, lııısu.ran .feb'a-i sen·t1reyi 
dahi mümkindür." (1, s. 399-400). 
Şekiller ve harfler ilmi l"felaktirdt (?), lıutü.r-ı tavlled/Ir ki fizerine lwruf 11 eşklil ya'nF 
lıalkalar ve dO 'ireler 'akd olumntşdur. Ve böyle zıt 'm iderler ki ol lıutı1t 11 lıurtiflln bi'[. 
lıOssiye te 'slril/1 ola. Ba'zı kı'r{i'af dalıi olunur."] (1, s. 400). 

Insanın kendisini, huzurunda bulunduklanndan gizlemesi ilmi; o insanlan görür, insanlar onu 
görmezler. Taşköprülü-zade, bunun kolay olmadığını. belki kert1met yoluyla olabileceğini 
söyler (1. s . 400). 

283 Siisaru hileleri ilmi [ " ... onunla eelb-i menôfi' ve ıalısil-i emvillde tarik-i ılıtiyiil biliniir."] (1, 
s. 400-401). 

284 Sanat lıllclcrini bilme ilmi; halkın kandmiması söz konusu olduğu için haranıdır (1, s. 401). 
285 

286 

287 

288 

289 
290 
291 
292 

Göz bağcılık ilmi ve sanatı (= ... dide-i naıara ba'zı uıluıyyiilllt ile eft/1-i gaJ·/be ve cı'm/11-i 
'acfbe gösterme.] (1, s. 401). 

Kalbin aldkasını bilme ilmi ["Bu bir 'ilmdiir ki ba'zı ez.kiyll lıaf'ıfii 'l- 'akl olan ağbiyt'iya ız/r{Jr 
ider. Hattti şöyle wnn iderler ki e ger şahs-ı meı.kflr ism-i a 'zama 'll rif ve yiilıiid dcı'vet-i 
cinne nıtilik ola. Gtilı olur ki lıliletden lravfıı infi'OI ol ulımakıın bir maraıcı ibtiliisma bt1'is il 
btidl ve ydhud lıavfından ol şairsun ba'zı makt'isıd u murlldl1tına muttiva'at itmeğe sebeb-i 
kavf olıır."] (I, s. 402). 

Iliiçiann ve cisimlcrin husilsiyetlcri ilmi (I, s. 402). 

Burada yanlışlıkla "şu' be-i h5nıise" başlığı verilmiştir; halbuki "hiimise'' 
geçmiştir. Bundıın sonraki şubeler, buna göre d üzeltilerek alctanlrnışur. 

Hendese (=geometri) iJmi (1, s. 402-403). 

Hey' et (=astronomi) ilmi (1, s. 403-404). 
Sayı ilmi (1, s. 404-405) 

Mfisıki ilmi (1, s. 405-406). 

daha önce 
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G- Yedinci Şube: Hendese (=geometri) ilminin dalları (=füru'u): 

1- 'ilmü'l- 'ukudi'l-ebniye,293 

2- 'ilmü 'l-menazır,Z94 

3- 'flmü 'i-meraya' l-muharrıka,Z95 

4- 'ilmü'L-merakizi'l-eskat,296 

5- 'flmü 'l-ee rri 'l-eskat,Z97 

6- '/lmü'l-mestiha,298 

7- '/lmü inbtiıı'l-miyah,299 

8- 'flmü 'l-tilati 'l-harbiyye, 300 

9- 'ilmü'r-remiy.J01 

10- '/lmü't-ta'di/ 302 

ı ı- '/Lmü'l-bengamat,303 

I 2- '/tmü 'l-melaha 304 

13- 'flmü's-sebtiha:305 

14- 'İlmü'l-evzan ve'l-mevtizfn,306 

15- 'ilmü'l-tiltiti'l-mebniye 'ala zarareti 'ademi 'i-hala' 307 

' 
H- Sekizinci Şube: Heyet (=astronomi) ilminin dalları. Bu başlık 

altında zikredilen ilim dalı 26 tanedir: 

1- 'ilmü'z-ztcat ve't-taktivfm,308 

293 Binfi yapımı ilmi; inşaat mühendisliği (1, s. 406). 
294 Menazır, yani optik ilmi (1, s. 406-407). 
295 Yakıcı aynalar ilmi (1, s. 407). 
296 

297 

298 

299 

300 
301 
302 

303 

304 

Cisimleri n ağırlık merkezleri ilmi (1, s. 407). 

Ağırlıkları çekme, nakletme ilmi; mekanik (1, s.407-408). 

Mesfiha, yüzölçümü ilmi (1, s. 408). 

Su çıkarma ilmi (1, s. 408). 
Harp aıctleri ilmi (1, s. 408). 

Alıcılık ilmi (1, s. 408-409) 

Tfidil ilmi; gece ile gündüzün arasındaki farkı ve saat durumunu bilme ilmi [" ... anunla 
keyjiyyeı-i ıefô.vüı-i leyl ii nelıtir bilinür. Ve leyl ii nelı/irda tedtılıul-i si.l'aı bilinür sayf tt 
,fifcida teflivüti vaktinde.") ([, s. 409}. 
Zaman ölçüsü aJetlerini yapma ilmi (1, s. 409). 

Denizcilik (kaptanlık) ilmi (1, s. 409). 
3°5 Yüzme, yüzücülük ilmi (1, s. 4 I O). 
306 Ölçü ve tartılar ilmi (1, s. 4 10) 
307 Boşluk olmaması zaıii.retine binaen illetler yapma ilmi (1, s. 4 10-41 1). 
308 Zi'c ve takvimler ilmi (Taşköprülü-zfide, astromoni ve bu cümleden olmak üzere zic ve 

takvim bilgisinin ehemmiyeti üzerinde dururken, bu ilmin insana ve bilhassa Müslümana 
niçin lazım olduğunu da anlatmaktadır. Burada dikknti çeken husOs, netice Itibariyle, asıl 
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2- 'flmü kitabeti ' -t-takılvım?09 

3- 'İlmü hisabi 'n-nücum,310 

4- 'İlmü keyfiyyeti 'l-irsad, 311 

5- 'flmü alati'r-rasadiyye,312 

6- 'İlmü 'l-mevaklt 313 

7- 'İlmü'l-alliti'z-;ılliyye,314 
8 'I'l ··•z "k 315 - mu -u er, 
9- 'İlmü'L-ükeri'l-müteharrike,316 

10- 'İlmü tastfhi'l-kürre,317 

ll- 'flmü suveri'l-kevakib,318 

12- 'ilmü makıldlri'l- 'ulviyyat,319 

13- 'ilmü menazili'l-kamer,320 

14- 'ilmü coğrafya,321 

15- 'ilmii mesaliki'l-büldan ve'l-emsar,322 

gAyenin yine dini olmasıdır. Şu cümleler bu husfisu açık bir şekilde ortaya koymaktadır: " ... 
anun/a Juıreket·i kevôkibün, lıusQsan se b 'a-i seyy{irenün makôdlri ve lı er birinün lıarekilruıı 
takvim ü ravdli'i ilırilc ta'arruf olunur .... Men.fa'ati, keviikibde/llıusQ.wn seb'a-i seyyareden 
lıer birilliinfelekine ve felekii'l-bllrQca nisbet-i mevıı 'ı m bilmekdür. Ve irıkıldldtını ve riicıl '
ı istikômdtmı ve teşrfk ıı tağrfbirıi ve ıulıur u lıafilsuıı lıer zanu1n ıı mekanda bilüp ta'yfn 
eylemekdür. Til ki umar-ı mez}dlreyi ma'rlfet ile kevlikib beynirıde o/cm ittisil/c1t dahi ta'arrııf 
oluna, ki muklirene vü muk/ibe/e ve terbf' ü teslls ü tesdi.rdür, kiisQj-i şem.r ve lıusiif-i kamer 
ve bu mecraya elir/ olur h{i/ô.t dahi nwkteıô.-yt hislib u deliiiiii ile bi-emri'I-Viihidi'l-Kcılılıt1r 
ta'ylıı ü ıılıiir oluııa. Ve bu umur-ı mezbürenün ma'rlfetinderı dahi garaı-ı alı/r iki emrürı 
ma'rifetidür: Ya ma'rifet-i sa'at u evklit vefusıll-i seııe ve semt-i Kıble ve evkiit-i satatdur ve 
ylilıud 'alem-I 'aıılisırda ol evzd' sebebi ile cô.riye olan alıkdmı ma 'rifetdür. Liikiıı gw·az-ı 
asli ve maksad-ı kllllf emr-i' evvel olmak lô.ı.ımdur. Zlrdta'bda ve 'ôdet-i şer'de miilıim olan 
bııdur.") (I, s. 411-412). 

309 Vak:itlerin yazılışı, diğer bir deyişle, takvim bazırlama ilmi (I, s. 412). 
310 

311 

312 
313 

Yıldızların hcs:lbı ilmi; tak'Vim hazırlanmasında gereklidir; gerçekte bu ilim sayı (='aded) 
ilminin füril'undandır; ama takvim münasebetiyle zlcin de fıirfi'u durumundadır (1, s. 412). 

Gök cisimlerini gözetierne ilmi ( I, s. 413). 
Rasat (gözlcme) aletleri ilmi (1, s. 413). 

Muvakkitlik ilmi; zamanlan bilme (I, s. 413). 
314 Gölge aletleri ilmi[" ... onurıla mikydslarurı zıUllirıürı mcıkddfri ve sil'ir ahvôli ve etrdfmd(ı 

res m olunan lıutütun ve zıtat-ı ınlisteviyye ve menkOsenli rı alıvii/i ta 'arruf olunur. 
Menfa 'ari, nıa 'rifet-i sa 'at-i nehdrdur d/at-ı mezbOre ile.") (I, s. 413). 

315 Küreler ilmi (1, s. 414). 
316 Hareketli küreler (=gezegenler) ilmi (1, s. 414). 
317 Kürreyi düz satıh hliline getirme ilmi(!, s. 414). 
3 18 Yıldızların suretleri, ~ckilleri ilmi (1, s. 414). 
319 Gök cisimlerinin ölçüleri ilmi (1, s. 414-415). 
320 Ayın nıenzilleri (=yörüngesi) ilmi (1, s. 415). 
321 Coğrafya[" ... ma'ııdsı sılretü'/-.an dimekdür."] ilmi (1, s. 414). 
322 Şehir ve kasabalar arasındaki yolları ve geçitleri bilme ilmi [ ... bllhisdiir miydtı-ı bilddda 

vaki' olan tımık-ı miirtefi'a ve vilı/Jddan ve biliid-ı mezküre ben·iyye midilr yiilııld balıriyye 



16- 'ilmü ma 'rifeti'l-bürüd ve mesafaıiha,323 

17- 'ilmü havassı'l-ekalim,324 

18- '/Lmü'L-edvar ve'L-ekvar,325 

19 'il '''lk A ~t 326 - mu - ırana, 

20 'il ••lt ·[Ah• 327 - mu -me a ım, 

21- 'flmü mevasimi's-sene,328 

22- 'ilmü mevakfti 's-salat,329 

23- 'ilmü 'ameli'l-usturlab,330 
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24- 'ilmü vaz'ı Rub'ı'd-dli'ireti 'l-müceyyeb ve'L-mukantarat,331 

25 'J'[ .. ub' 'd dA'' 332 - mu r ı - a ıre, 
26 ' ll " Al At • 1 A 1 333 - mu a a ı s-sa a, 

I- Dokuzuncu Şube: Sayı ilminin dalları : Bu başlık altında on bir 
ilim zikredilmiştir: 

1- 'ilmü hisabi't-teht ve'L-meyL,334 

2- 'flmü'l-cebr ve'l-muktıbile,335 

3- 'ilmü hisabi 'l-hata 'ey n, 336 

4- 'ilmü hisabi'd-devr ve'l-vesliya,337 

5- 'ilmü hisabi 'd-dirhem ve' d-dtnar, 338 

mi dür ve y/1/ıad g{Jmire midür selıliyye mi dür cebeliyye midllr miinlıarife midilr ... ") (1, s. 
415). 

323 Postacılık (" ... anunla mesô.lik ü emsô.rımjertisifı ii enıytll cilıetinden kemmiyyet tl mikdô.rı ve 
mesOje-i ,felıriyye midür ve ydlı{id eklıll veya eber midür rıı 'arn~f'olıınur."l (1, s. 415-416). 

324 

325 
Iklimterin husOsiyetleri ilmi (1, s. 416-417). 

Devirler ve kOrlar ilmi; "ilm-i 11ilcum alıkdmmunjiirıi'uııdaıı 'ır." (1, s. 417). 
326 Kırlinlar (gezegenlerin biribirine yaklaşması ve bu yakınlaşmanın mfinlilıırını bilme) ilmi (1, 

s. 417-418). 
327 BOyUk savaşlar ilmi (I, s. 418). 
328 Senenin mevsimleri ilmi (I, s. 41 8-420). 
329 Namaz vakitleri ilmi (I, s. 420). 
330 Usturlab kurma ve kullanma ilmi (I, s. 421). 
331 

Müceyyeb rub' daireyi ve mukantara(=güneşin gölgesiyle sanıleri gösteren bir alet]lan 
kurma ilmi (I, s. 421). 

332 Rub' dllirc [bir dairenin dörtte biri olan müselles kô.'imü'z-zdviye ki 90 dereceden ibiiret 
olup hey'eue mikyas yerini tutar] ilmi (1, s. 421) 

333 Saatiiietleri ilmi (1, s. 421). 
334 Tcht ve meyl hesabı ilmi (1, s. 422-423) 

335 Cebir ve denklem ilmi (I, s. 423). 
336 lki hatalı ihtimıllin hesabı; iki bilimneyenli hesap ilmi (I, s. 423-424). 
337 Devir ve vasiyet hesabı ilmi (L, s. 424). 
338 Dirhem ve dlnllr hesatli ilmi (1 , s. 424-425). 
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6 'I'l ··•tfi ..,,. 339 - mu - era ız, 
7 'll .. h' "b''l h ...340 - mu ısa ı - eva, 
8 'll .. h. "b . 'l 1 k "d 341 - mu ısa ı - u u , 
9- 'ibnü a 'dadi'l-vejk,342 

1 0- 'flmii havassı 'l-a 'da di' l-mütehtibiı ve' l-miitebagazit, 343 

ll- 'ilmü't-te'abt'l-'adediyye .fı'l-hurub,344 

J- Onuncu Şube: Mı1sıkl ilminin dalları. MOsıklnin · dal ı olarak 3 
ilim zikredi lmiştir: 

1- 'ilmü'l-alati'l- 'acfbe,345 

2- 'ilmü'r-raks 346 

3- 'ilmü'l-gınc>41 

V- Arneli hikmet (=hikmet-i 'ameliyye): 
Bu ana kategoride ele alınan ilimler, 'pratik felsefe' olarak da 

adlandmlabiJ ir. Bir mukaddimeden- sonra dört şu' b eye ayrılmış 

bulunan bu gruptaki ilimler ahlak, ev idaresi, siyasetidevlet idaresi 
ve benzeri konulara tahsis edi lmiştir: 

A- Birinci Şube: Bu başlık altında sadece ahlak llmi (=ilm-i ahlak) 
incelenmiştir. Taşköprülü-z§.de'ye göre, ahlak ilmi ile " ... enva '-ı 
fezô. 'il" bilinir. Burada sözü edilen ahlak ve faziletlerde vurgunun 
dini değil, pratik felsefe üzerine olduğu görülüyor. Nitekim, 
"fezô. 'ilden dahi maksad üç kuvvetdür ki kuvvet-i nazariyye ve 
gazabiyye ve şeheviyyedür," ibaresinden sonra, bu i.iç kuvveti n 

339 Peraiz ilmi (l, s. 425). 
340 Hayalen (ezbere) büyük mikdarlllf.l ul~an hesaplan yapma ilmi [" ... anunla emvt11-i 

'azimenün hayfilden lıisfibı ta'arruf olunur."] (1, s. 425-426). 
341 Dizi hesabı ilmi, parmak boğumlan ile hesap yapma ilmi (1, s. 426-427). 
342 Cedvel hesabı ilmi, cedvel ile yapılan hesap ilmi (1, s. 427-428). 
343 Sevdiren ve buğuz ettiren sayılar ilmi (1, s. 429-430) 
344 Sav~larda ta'biye [tabya] hesabı ilmi (1, s. 429-430). 
345 Ac5.ip musıki alederi (" ... meselfi 'ud u meziimir ü Iliinan hususatı ergatıutıdıtr Id vav 'ı atıda 

envfi'-ı smuyi'-i 'acfbe ibdfi' ve umur-ı garibe ilıtirfi' eylemi,fdiir.'1 ilmi (1, s. 430) 
346 Raks (oyun, dans) ilıni ['' ... bu 'ilm bizüm şer1'atiimüule lıarc1mdur."] (1, s. 430-431). 
347 Oyunda kıntma ilmi ["Bir 'ilmdür ki ı.arlifet a kem{ll ile ittisuf iden 'izilrı ve tıisvtln-ı 

fti'ikaıü'l-cemlilden sudur idetı evza'-ı makbaLe ve . efaliitı keyfiyyetitıdetı biilıisdür."]; fakat 
bu konuda ~ın gidilmemelidir (1, s. 431-432). 
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değerlendirilişi, daha ziyade mantık! ve felsefi bir temele oturtutarak 
incelenmektedir.348 

B- Ikinci Şube: Bu başlık altında da, aynı şekilde, yalnız bir 
ilim dalı, 'il mü tedbfri 'l-menz'il, diğer bir deyişle, ev idaresi ilmi 
zikredilmiş ve incelenmiştir. Taşköprütü-zade'ye gö~e, bu öyle bir 
ilimdir ki, " ... anımla insanun nefsi ile zevcesi ve eviadı ve huddamı 
beyninde müşterek olan ahvalde ıahsfl-i i 'tidal bilinür. 349

" 

C-: Üçüncü Şube: Burada kısaca sadece ilm-i siyaset tedkik 
edilmektedir. Yazara göre, bu ilirole " ... enva'-ı riyasat ve siyasiyar 
ve temeddün cihetinden olan ictima 'at ve anlarun ah vali ki ahval-i 
selatın ü müluk ve ümera vü ehl-i ihtisab ve kıızat ıı 'ıılema ve 
zu 'ama'u 'l-emval u vükela 'ü 'l-beyti 'l-mal ve bunlarun mecrasına 
carf olan mübaşirfn-i a 'miil ahvali" bilinir. Bu konulara geniş bir 
şekilde girilmemiştir. Ancak, konuyla ilgili bir kaç kitap adının 
zikredildiği görülüyor. Bunlar, Aristo'nun "iskender' e irsal itdüği 
Kitabu Siyaset", Farabi tarafından yazılan rcl. 'u'l-Medfneti'l-Fazıla , 

Hace Nasirü' d-din-i Tı1sl'nin Ahlak-ı Nasırl' si ve Celalü 'd-din-i 
De vv ani' nin Ahlak-ı Celalf' sidir350

. 

D- Dördüncü Şube: Bu başlık altında zikredilen ilimler ise 
anıelf hikmetin dallan (=füru 'u)dır. Burada 4 ilim dalı kısaca gözden 
geçirilmiş tir: 

ı • 'll •• AdAb''l ••tAk 351 
nıu a a ı -mu u , 

2- 'flnıü adabi'l-vezaret,352 

3- 'llmü 'l-ihtisiib 353 

4- ' flmü kudi'l- 'a;Cikir ve'l-cüyaş,354 

348 Teferruat için bkz. ı . s. 435-436. 
349 Teferruat, ı , s. 436. 
350 Bk:ı. ı, s. 437. 
351 Hükümdarınnn cdcpleri, nasıl davranmalan gerektiği ile ilgili iüm (1. s. 438·440). 
352 Vezirlik ve vezirlcrin nası l davranmaları gerektiği ile ilgili ilim (1, s. 440-441). 
353 lhtisil.b (belediyecilik) ilmi (ı, s. 441). 
354 Askeri kumandanlık ilmi (1, s. 441-442). 
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VI- Şer'i (=dini) ilimler (= 'ulUm-ı şer'iyye): 

Bu başlık altında ele alınan ilimler, Mevzu'atü'l-'Vlum'un en 
büyük kısrrunı oluşturmaktadır. Birer ilim olarak zikredilen konuların 

tedklki, dini çerçevede mütalaa olunan teferruata müteallik, başka 
ilim dallan altında da pekala yer alabilecek mevzuların hemen 
tamamının ayrı bir ilim olarak zikredildiğini gösteriyor. Diğer 

bölü mler (=devhalar) için söz konusu olan şey, yani konunun 
şubelere ayrılarak incelenmesi, bu bölüm için de geçerlidir. Diğer bir 
deyişle, 'Vlum-ı şer'iyye, bir mukaddime, sekiz şu 'be ve bu şObelere 
dahil alt ilim daliarına (=füru'a) ayrılarak tasnif edilmiştir. 

Bu ilimiere niçin şer 't (=şert'at) ilimler denilmiştir? Taşköprülü

zade, bu soruya şöyle cevap verir: "'Vlum-ı mezbureye 'ulum-ı 

şe ray i' tes mi ye olunduğunun vee hi, c emt' -i nas anlardan a/ız 

eyledüklerindendür. Ztra lügatde şerttat mevrid-i şaribediir, ya 'nt 
şürb-i ma' isteyenler viirud idiip ahz-ı ma' idecek mekandur ki 
Türktde Pınarbaiı dir ler. "355 

Şu halde, şer'! ilimler bütün insaniann faydalandıkları mevzı1ları 
ihtiva etmekte; herkes sıkıntısını bu ilimler sayesinde çözmektedir. 

Taşköprülü-zade'ye göre, itikada dair ilimler (='ulum-ı 

i 'tikadiyye), "ya nakle müte 'allik ola, yahud fehm -i menkule. V e 
yahud menkulü edille ile takrir ü teşytde ve yahud alıkam-ı 

müstenbatayı istilıraca mü te 'all ık ola." B inaenaleyh , buna göre, 
ortada vahiy kanalıyla gelen bir bilgi manzumesi bulunmakta, bunun 
layıkı veçhile anlaşılması , anlaşılanın delillerle takviye edilmesi ve 
nihayet buradan hareketle ahkam üretilmesi gerekmektedir. Bütün 
bu faaliyetler, dini (=şer '!) ilimler söz konusu olduğunda, ayrı ayrı 

isimlerle tavsif olunmakta, dolay ısıyla ilim grupları teşekkül 

etmektedir. Bu bakımdan, Taşköprütü-zade'nin izahını takip edecek 
olursak: 

"Imdi nakle dahi müte'allıka olan eğer Rasul'ün vasıta-i vahy ile 
getürdüğüne olursa 'ilm-i kıra'atdür. Ve yahCtd Rasul'ün 'ismet ile 
mii'eyyed olan nefs-i enfesinden sadır olana ise 'ilm-i rivayet-i 
hadtsdür. Fehm-i menkul dahi eğer Kelamu'llalı 'dan fehm ise 'ilm-i 
tejstr-i Kur'an 'dur. Eğer ketam-ı Rasul'den fehm ise 'ilm-i dirayet-i 

355 Mevzfi'ô.ı, ı. s. 422. 
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lıadtsdür. Takrfr-i menkul dahi eğer iin1' u meziihibe müte 'allık ise 
'ilm-i usul-i dfndür ki 'ilm-i keliim ile dahi tesmiye olunur. Eğer 
ef'iile müte 'allık ise 'ilm-i usul-i fıklıdur. Eğer ahkiimı edillesinden 
istihriica mü te 'allı k ise 'ilm-i ftklıdur." 

Bu cümleler, bir taraftan Taşköprütü-zade'nin şer'! ilimterin 
esasını oluşturan çalışma alanlanru nasıl belirlediğini ortaya koyarken, 
diğer taraftan zikrolunun ilim dallarının asli mevzQ' lannı ve sınırlarını 
çizmektedir356

. Esasen, "' ulum-ı mezbure cümle-i usul-i şeri'atdür. 
Ve her b'irinün fürıi'-ı kesiresi vardur." Keza, "bu yedi 'ilmden her 
birini bir şu 'bede ve şu' belerini bir şu 'be-i u/ırada zikr" etmek 
gerekiyor. Bu temel tasnlfe dayalı olarak şer'! ili mierin nelerden 
ibaret olduğunu aşağıda göreceğiz. Fakat, burada bir noktanın daha 
altını çizmekte ve en azından Taşköprülü-zade' nin gözüyle söz 
konusu ilimierin "menôfi 'i"ni vurgulamakla fayda vardır. Diğer bir 
deyişle, bu ilimleri niçin öğrenmek gerekiyor, faydası nedir? 

Mevzu 'aı'ın muhtelif yerlerinde dini çerçevede mütalaa olunan 
konularla ilgili olarak, bunların faydasına dair çeşitli açıklamalara sık 
sık rastlanmakta ise de, yukandaki sorunun daha kısa bir cevabını, 
yukanya aktarılan pasajın devamında da bulmak mümkündür: 

"Ve bu 'ulumun menaji 'i hisyar ve fevtt 'idi bi-lıadd ii şümiirdur. 
Amma dünyada hıfz-ı ... emval ve intizam-ı sii'ir- ahviildür. Ve amnıô. 
ahirtde 'azab-ı el'Lmden neciit ve na 'tm-i muktme fevz-ı ref' u 
derecatdur." 

Burada üzerinde durulan ilimierin her birinin dünyevl menfaatleri 
varsa da, asıl olan, hayatımızı bu ilimiere göre tanzim etmek, böylece 
Allah'ın rızasına nail olmak ve ahirette acıklı bir azaba dfiçar 
olmaktan kuıtulmaktır357 . 

Bu kısa değerlendirmeden sonra, 'ulum-ı şer'iyyenin tasnifine 
geçebiliriz: 

A- Birinci Şube: Doğrudan şeriatla ilgili ilimie re tahsis edilmiş 
olmakla birlikte, burada sadece 'ilm-i kıra'at (=Kur'an okuma ilmi) 

356 

357 

Burada bilhassa belirtmekte fayda vardır ki , bu tasnif münhasıran Taşköprülü-ıMc'ye rud 
olmayıp, Islam dünyüsının hemen her tarafında şer'i ilimler ana hatlanyla aynı şekilde 
anlaşılmaktadır. 

Teferru5t için bh. 1, s. 442-443. 
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zikrolunmuştur. Bu başlık altında kıra'at usulleri ve bu usulleri temsll 
eden kıra'at inıtlmları hakkında teferruatlı olarak bilgi verilmektedir 
(s. 444-507). 

B- ikinci Şube: Bu başlık altında da yine tek bir ilim 
zikredilmiştir (s. 507-508): 'ilm-i rivayet-i hadfs (=hadis nakletme 
ilmi). 

C- Üçüncü Şube: Bu şubede ise, 'ilm-i tejsfrü'l-Kur'an (Kur' an-ı 
Kerim' i tefsir etme, yorumlama i lmi) ele alınmış; esas olarak 
tefstr,müfessirler ve meşhfu tefsir kitaplarına yer verilmiştir (s. 509-
575). 

D- . Dördüncü Şube: ilm-i dirayetü'l-hadfse tahsis edilmiş olan 
bu bölümde, esas olarak hadis usulü (metodolojis i) üzerinde 
durulmakta, bir hadisin nasıl anlaşılması gerektiğine dair kısaca 
malUmat ile, meşhur muhaddisler ve eserleriy le ilgili bilgi 
verilmektedi r (s. 575-594). 

E- Beşinci Şube: Bu başlık altında ele alınan tek ilim, kelamdır . 

Taşköprülü-zade, ketarn üzerinde de oldukça geniş bir şekilde 
durmaktadır (s. 594-634). Bu ilim, aynı zamanda usulü 'd-dtn (=din 
usUlü, ilahiyat ve metodolojisi) olarak da adlandırılır. Kelam ne işe 
yarar? Taşköprülü-zade'nin bu soruya verdiği tek kelimelik karşı lık 

şudur: " ... anunla iktidar olunur 'aka 'id-i dfniyye is batına Irad-ı 
edille ve hücec ve ref'-i şübhe vü şükCtk itmekle"; yani, kelam, temel 
dini inançlar konusunda ortaya çıkabilecek olan şüpbeleri, güçlü akli 
dellllerle ortadan kaldırmak ve dini kaideleri isbat etmek için 
kullanılan bir ilimdir. 

Kelam ilminin bu şekilde tavsifi, Taşköprütü-zade'nin klasik 
sümıt kelam a~J-layışını benimsediğini göstermektedir. Mu 'tezile' nin 
kelam metodolojisi, kelam ilmi çerçevesinde ele alınan konulardan 
bilhassa Allah' ın zatını ve sıfatıarını akil metodlarla ve deyim 
yerinde ise kıyasıya sorgulamağa kalkışır, bizzat Kur'an üzerinde 
spekülatif yorumlara girişir, kainatın oluşumu ile ilgili yine spekülatif 
değerlendirmelere giderken, sünnt kelamı bütün bu hususlarda şer'l 
sınırları zorlamamağa, akli değerlendirmelerinde ki tab (=Kur' an) ve 
sünnet(=hadls)i aşınamağa Itina etmiş ve zamanla bütün akli delilleri 
Allah ' ın varlığını , birliğini, zat ve sıfatiarını Kur'an 'ın mantığına 
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uygun olarak is bat için kullanınağa yönelmiştir358 . Bu hususu, 
Taşköprülü-zade'nin şu satırlarından kolayca anlamak mümkündür: 

"Bunun mevzu'u Hakk Ta'ala'nun zat u sıfatıdur mütekaddimfn 
katında . Ba 'zıları dimişlerdür ki mevzu'u mevcuddur min haysi lıüve 
mevcud; ol takdtrce ilm-i ilahıden ki mevcud-ı m utlak alıvalinden 
bahisdür; imtiyazı gayetleri i 'tibarı iledür; zfra kelamda bahs 
kava cid-i ~ere üzerinedür ve şer'-i ilahlde mukteza-yı 'ukul üzerine
dür, ve nıiite'ahhirfn katında kela nı un mevzu'u ma'lumdur ki ana 
is bat-ı · caka 'id-i diniyye ta 'alluk ey/ediği haysiyyetden; gerek 
ta 'alluk kartb {?Lsun, gerek ba 'fd; ve d'iniyyeden dahi maksad 
Nebiyy-i Kerfmimüz Muhammed Mustafa (s.a.v.) d'inine mensube 
olandur ki asıl nıüdde ·a Hazretün dfninden ahz olunup nıüslim 
oldukdan sonra anun üzerine bürhô.n-ı aklt ikame ı oluna359 ." 

Nitekim, Eba Mansur bin Muhammed bin Mahmad el-Maıur'id'i 
[=Hanefi] ile Ebu'l-Hasan el-Eş'ari el-Basri [=Şafi'i]'nin "Ehl-i 
Sünnet ve'l-Cema'atün 'ilm-i ketamda re"isi" olarak zikreclilmesi de 
bunu göstermektedir360

. 

F- Altıncı Şube : Sadece 'ilmü usuli'l-fıklı (=fıkth usulü, 
metodolojisi) incelenmiştir361 . 

G- Yedinci Şube: Keza, yalnızca bir ilim, 'ilmü'L-fık!ı362 

zikrolunmuştur. 

358 Imam Gazı1ill"nin, ke/Umla ilgili şu eUrolesi bu bakıındnn mühimdir: "Onun maksadı, sünnet 
ehlinin akldesini mulıôfaza ve bunu bid'at e/ılinin tehlikesinden korumaktır." (el-Munkıw 
mine'd-Dall/il [=DaliUetten Hidfiyete, çev. A Subhi Furat], İstanbul 1978, s. 45); aynea bkz. 
Birgivi Mehmed Efendi, Telunile-i Terceme-i Tarikat-i Mulıammediyye (Vid1idi tre.) 
Istanbul 1256, s. 43; H.lnalcık, Tlıe Ottonıan Empire, The C/assical Age, /300-/600, London 
1973, s. 176; bu çerçevede ilk dönemlerde kelfimeılarla hadisçiler arasında eerey1in eden 
münakaşalar için bkz. Talat Koçyiğit, Hadisciler/e Kellimcılar AraJmdaki Miinakoşalar, 
TOV yay., 3. baskı, Ankara 1988. 

359 Mevzu'llı, ı, s. 594. 
360 A.g.e., 1, s. 596. 
361 A.g.e., 1, s. 634-642. 
362 Fıkıh ilmi; bu ilim, es1is olarak fıkhın uygularnaya yönelik (pratik) yönünü oluşturmaktadır ve 

Taşköprülü-ziide'nin iffide.~iyle " ... alık/im-ı şer'iyye-i fer'iyye-i 'wneliyyeden b/1/ıisd/ir. " 
(1, s. 642-644). 
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H- Sekizinci Şube363 : Bu bölüm ise şer"i (=dfnt) ilimterin 
dallan(=fürQ 'u)na tahsis edilmiştir. Fakat, yukarıdaki şu'belerin her 
birinin füru'unun tek tek ele alındığı görülüyor: 

363 

364 

a) Kıraat ilminin dalları: 

1- 'llmü ma 'rifeti'ş-şevô.zz ve't-teferrukatihii mine'l-mütevô.tir,364 

2- 'ilmü mahô.rici'l-huruj,365 

3- 'llmü mahiirici'l-elfaz,366 

4 'il .. '[ k "if,367 - mu -vu u, 
5 '!'t .. 1 ·ı ı·' l k ... ' t 368 - mu ı e ı - ıra a , 
6- 'Ilm ii resmi kitô.beti 'l-K ur' ô.n fi 'l-Masô.h if, 369 

7- 'llmü ma 'rifeti'L-Masô.hif,370 

b) Hadfs ilminin dalları : 

1- '/lmü şerhi'L-hadfs?11 

2 'll .. b "b .. "d''l h "d ' . k' 372 - mu es a ı vuru ı -e a ıs ve ezmıne ve em ıne, 
3- 'İlmii niısıhı'l-hadfs ve mensuhihf,373 

4- 'ilnıü te'vtli akvô.li'n-Nebt?14 

5- 'ilmü rumılzı akvô.li'n-Neb'i ve i.j':Zrô.tihl?75 

6- 'llmü gara'ibi'l-lügô.ti'l-had'is, 16 

7- 'flmü dej'i mattan 'ani'l-hadfs,371 

Mevzii 'iit'ın ikinci ci ldi bu böiUmle başlamaktadır. Binaenalcyh, bundan sonraki ilimler 
ikinci cilddc yer almaktadır. 

Kıraatin şı?zz olan (=umumi k5'ideye uymayan, istisna) kısımlannı bilme ve bunlan 
miiteviitir olanlardan ayırabilme ilmi (MevzO'at, cilt ll , s. 3-4). 

36Ş Harflerin mııhreçlerini (=çıkış yerlerini) bilıne ilmi (s. 4). 
366 

Lafız/kelimelerin çıkış yerlerini bilme ilmi (s. 4). 
367 Kırfiat esn5sında durul:ıcak yerleri bilme ilmi {s. 4-6). 
368 K ııilatiıı illeılerini, okumış şekillerinin sebeplerini bilme ilmi (s. 6). 
369 

Kur'ün'ın Muslıaflara yazılışı ilmi [" ... bıt 'ilmün mevz;i'ıı resm-i /um-ı Muslıafdur.") (s. 6-
9). 

370 
Kur'an'ın yazılışının kfiidelerini bilme ilmi [" ... andu Masulıijiiin keyjiyyeı-i kiıtlbeti 
biliniir.") (s. 9-13). 

371 
Hadis şerhi ilmi (s. 13). 

372 Hadislerin söyleniş sebepleri, zamaolan ve mekanıarı (s. 13-14). 
373 

Hadisin ibı1lli ilmi [=nusılı vemensuh bilgisi) (s. 14)). 
374 

Hz. Muhammed'in sözlerini te 'vii ilmi (s. 14). 
375 

Hz. Muhammed'in sözlerinin remizlerini ve işliretlerini bilme ilıııi (s. 14-15). 
376 

Hadisin garlb (=nadir) ke limelerini bilme ilmi (s. 15). 
377 

Hadise diluzatmayı red ilmi (s. 15). 



8- 'flmü telfikı'L-ehtidfs,318 

9- 'flmü ahvali rivayeti'L-ehadfs,319 

10- 'ilmü tıbbı'n-Nebf,380 

c) Tefsir ilminin dalları: 

1- '/Lmü ma'rifeti'l-Mekkf ve'l-Meclen'i,381 

2- 'ilmü ma 'rifeti'l-hadar'i ve's-sefer'i,382 

3- 'İ/mü ma'rifeti'n-nehtırf ve'l-leylf,383 

4- '/imü ma'rifeti's-sayfi ve'ş-şita''i,384 

5- 'llmü ma'rifeti'l-firaşf ve'n-nevmı?85 

6- 'ilmü ma'rifeti'l-'arzf ve's-sema'ı?86 

7- 'İlmü ma' rifeti evveli ma-nüzile.381 

8- 'flmü ma' rifeti sebebi' n-nüzUL, 388 
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9- 'İlmü ma' rifeti mtı-nüzile 'ala lisani ba 'zı 's-sahtıbe?89 

10- 'ilmü ma' rifeti ma-tekerrere nüzuluhu?90 

ll- 'llmü ma'rifeti ma-te'ahhara hükmulıu 'an-nüzulilıf ve 
ma-te'alıhara nüzululıu 'an-hükmih'i,391 

12- 'ilmü ma' rifeti ma-nüzile müferrikan ve ma-nüzile 
cemt'an,392 

13-· 'i/mü ma' rifeti ma-nüzile me ş 'i' an ve nıa-nüzile 
nıüfreden,393 

378 Hadi'sieri birleştirme ilmi (s. 15-16). 
379 Hadisleri rivayet etme ahvfilini bilme ilmi (s. 16). 
380 Tıbb-ı Nebevi' [" ... bir 'ilmdür ki tıbb-ı marazl hakkında v{Jrid olan eldidls-i Nebeviyyeden 

bOhisdür."] (s. 16). 
38l Mekke'dc ve ll:ledinc'de naı.il olan ayet ve sareleri bilme ilmi (s. 16-17). 
382 llaı.erde ve seferde inen ayet ve s!lrelcri bilme ilmi (s. 18). 
383 GündOz ve gece inen ayet ve silreleri bilme ilmi (s . 18). 

Yazın ve kışın inen ayet ve silreteri bilme ilmi (s. 18). 

Otururken ve uykuda iken inen ayet ve silreteri bilme ilmi (s. 18-20). 

Yerde ve semada inen ayet ve sareleri bilme ilmi (s. 20). 

lik inen ayet ve sareleri bilme ilmi (s. 20-23). 

Ayetterin nüı.ill sebeplerini bilme ilmi (s. 23-26). 

Bazı sahabenin lisiinı üzere inen ayetleri bilme ilmi (s. 26-27). 
390 Mükerrer inen ayetleri bilme ilmi (s. 27). 
391 Hükmü nüı.illünden ve nüı.iilü hükmünden sonra olan 1lycılcri bilıne ilmi (s. 28). 
392 Tek tek ve topluca inen süreleri bilme ilmi (s. 28-29). 

384 

385 
386 

387 

388 

389 

393 Cebrii'il'in tek başına veya diğer meleklerle birlikte getirdiği fiyet ve silreleri bilme ilmi (s. 
29). 
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14- 'ilmü ma'rifeti ma-ünzile minhü 'ala ba 1
Zl 1l-enbiya,394 

15- 'ilmü ma'rifeti keyfiyyeti inzali 1l-Kurlan,395 

16- 'ilmü ma'rifeti esma 1ihtve esmali süveriht,396 

17- '/lmü ma' rifeti cem 'ih'i ve terttbiht,397 

18- 'ilmü ma' rifeti 'adedi süveriht ve ayatiht ve kelimatiht 
ve hurufiht, 398 

19- 'ilmü ma' rifeti huffazih'i ve ruvatiht,399 

20- 'ilmü ma'rifeti~l-'al'i ve~n-nazil mine~s-esan'idiht,400 

21- 'ilmü ma' rifeti 1 l-mütew2tir ve 1 I-meşhUr ve 1 l-ahad ve 1Ş
şaz ve~l-mevzu' ve~l-münderic,401 

22- 'İlmü ma' rifeti beyani 1l-mevsuli lafzan [ve] 1l-mefsuli 
ma'nen402 . 

23-'ilmü ma'rifeti~l-imale ve~l-feth ve beyneM [ve keza] 
'ilmü ma'rifeti'l-idgam ve'l-inhar ve~l-ızhar ve~l-ıhfa ve 1l-ıklab,403 

24- 'ilmü ma'rifeti~l-medd ve~l-kasr [ve keza] 'ilmü 
f i.fi • hkAk ll h 404 ma rı etı ta ı ı - e~ze, 

25- 'llmü md' rifeti keyfi yy eti tahammüli 'l-K url -an,405 

26- 'ilmü ma'~ifeti cevazi~l-iktibas ve ma-cera mecrahu,406 

27- 'ilmü ma' rifeti gartbi 1l-Kıır 1an,407 

28- 'ilmü ma-vaka'afihi bi-gayri lügati 1 l-Hi-caz,408 

29- 'ilmü ma-vaka la fihi min gayri lügati'!- 'Arab,409 

394 
Kur'an'da yer alan Hz. Muhammed'den önce bllzı peygamberlere inen veya daha önce hiç 
kimseye inmemiş olan ayetleri bilme ilmi (s. 29-20). 

395 Kur' lin'ın nllıil oluş keyfıyyetini bilme ilmi (s. 30-33). 
396 Kur' an' m ve sfırelerin isimlerini bilme ilmi (s. 33-34). 
397 Kur' lin'ın toplanmasını ve tertıöini bilme ilmi (s. 34-36). 
398 

399 
400 

401 

402 
403 

Kur'an'ın sfirelerinin, ayetlerinin. kelimelerinin ve harflerinin sayısını bilme ilmi (s . 37-39). 

Kur'an'ın hiifızlannı ve raYilcrini bilme ilmi (s. 39). 

lsnadlann yüksek ve aşağı olarak anılan türlerini bilme ilmi (s. 39-41 ). 

Mütevatir, mcşhfir, fih5d, şaz ve münderie rivayetleri bilme ilmi (s. 41 -44). 
Mana bakımmdan aynianı ve lafız itibariyle birleşeni bilme ilmi (s. 44-45). 

lmlileyi, fethayı ve aralarını bilme ilmi; [keza] (ıecvid kllidelerinden) idgamı, inhlin, ızhan, 
ıhfiiyı ve ıkJabı bilme ilmi (s. 45). 

404 
Medd (=uıatma) ve kasrı (=kısaltma) bilme ilmi; [keza] hemzeyi okumayı bilme ilmi (s.45-
46). 

405 Kur'an'ı ezberlemenin keyfiyelini bilme ilmi (s. 46-54). 
406 

Kur' an'dan iktibasm iidiib ve usillünü bilme ilmi (s. 54-57). 
407 Kur'an'ın zor (=ganô) lügatierini bilme ilmi (s. 57-58). 
408 Kur' lin' da Hicaz dilinin dışmdaki dillere ait kelimeleri bilme ilmi (s. 58). 
409 

Kur'an' da Arap dilinin dı~ındaki dillere il.it kelimeleri bilme ilmi (s. 58-60). 
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30- 'ilmü ma'rifeti'l-vücuhi ve'n-neza'ir,410 

31- 'ilmü ma' rifeti ma 'ani'l-edevat elletf yehtacü ileyha ' l
müfessir,411 

32-'ilmü ma' rifeti i 'rabihf,412 

33- 'ilmü ma'rifeti kava'idi mühimme, yehtacü ileyha'l-
müfessir,413 

34- 'İlmü ma'rifeti'l-muhkem ve 'l-müteşabih,414 

35- 'flmü ma'rifeti mukaddemi'l-Kur'an ve mu'ahharihf,415 

36- '/Lmü ma'rifeti 'ammi 'l-Kur'an ve hassihf ve mücnıelihf 

b ' 'h A41 6 ve eyyını ı, 

37- '/Lmü ma'rifeti nasıhı'l-Kur'an ve mensuhıhf,4 11 

38- 'flmü ma'rifeti müşkili'l-Kur'an ve mevhumi'L-ihtilafi 
ve't-tenakuz,418 

39- 'flmü ma'rifeti mutlakı'l-Kur'an ve mukayyedihf,419 

40- 'flmü ma'rifeti manıUkı'l-Kur'an ve me(humihf,420 

41- 'ilmü ma'rifeti vücuhi muhatabatihf,42 

42- 'flmü ma'rifeti hakfkaıi 'l-elfazi'l-Kur'an ve mecazihf,422 

43- 'ilmü ma'rifeti teşbfhi'L-Kur 'an ve isti'aratihf,423 

44- '/[mü ma'rifeti kinô.yeti ' l-Kur'ôn ve ta 'rfzôtihf,424 

45- 'flmü ma'rifeti'l-hasr ve 'l-ihtisas,425 

46- 'ilmü ma 'rifeti 'l-fcaz ve'l-ıtnab,426 

410 Müşterek ve benzer lügatieri bilme ilmi (s. 61 -62). 
411 Müfcssirin ihtiyaç duyduğu illet veedeviltın mfinfilarını bilmesi ilmi (s. 62-63). 
412 Kur'an'ın i 'rabını bilme ilrne (s . 63-71 ). 
413 Milfessirin ihtiyaç duyduğu milhim kilideleri bilmesi ilmi (s. 71-91). 
414 Muhkcm ve müteşabih ayetleri bilme ilmi (s. 9 1-94). 
4 15 Kur' fin ' ın mukaddem ve muahhannı bilme ilmi (s. 94-96). 
416 Kur'an' ın umiimisini, husiisisini, hulilsa (=mücmel) ve açık olaruru bilme ilmi (s. 96). 
417 Kur' an' ın nils ıh ve mensiihlarını bilme ilmi (s. 96- 100). 
418 Kur'an ' ın zor, ihtilaflı ve milnenilkız olanını bilme ilmi (s. 100). 
419 Kur'an ' ın mutlak ve mukayyedini (=şartlısını) bilme ilmi (s. 100-101). 
420 

421 

422 

423 

424 

Kur'!in ' ın'rnantOkunu (lilgat ınilnilsını) ve mevfhOmunu bilme ilme (s. 101- 102). 

Kur' lin'ın üs!Obunu ve hitab şekillerini bilme ilmi (s. 102- 104). 

Kur'an ' ın Lafızlarının hakikatini ve mecazlarını bilme ilmi (s. 104). 

Kur' fin ' ın teşblhlerini ve isti 'arelerini bilme ilmi (s. 104-105). 

Kur'an' ın kinliyelerini ve ta'rizlerini bilme ilmi (s. 105- 107). 
425 Kur'an ' ın hasrını (=kasnnı, kısıtlamasını) ve ihtisasını (bir cihete tahsisini) bilme ilmi (s. 

107- 11 3). 
426 Kur' fin' ın lcllz ve ıtnabını (=kısa ve uzun anlaumını) bilme ilmi (s. 113- 138). 
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47- 'ilmü ma'rifeti'l-haber ve'l-irışa',427 

48- 'ilmü ma'rifeti bedayi'i'l-Kur'tin,428 

49- '//mü ma' rifeti fevasılı 'l-tiy,429 

50- '/tmü ma' rifeti fevatihi 's-süver,430 

51- '/lmü ma'rifeti havatimi's-süver,431 

52- 'llmü ma' rifeti münasebeti'l-tiyat ve 's-süver,432 

53- 'İlmü ma 'rifeti' l-tiyat ve' l-müt~abihliı,433 

54- 'llmü ma'rifeti i'cazi'l-Kur'arı, 34 

5 5- 'İlmü ma' rifeti 'l- 'ulumi 'l-müste nbıta mine' l-Kur' an, 435 

56- 'İlmü ma'rifeti emsali'L-Kur'an,436 

57- 'İlmü ma'rifeti akstimi'l-Kur'an,437 

58- 'İ/mü ma'rifeti cedeli'l-Kur'an,438 

59- '/lmü ma-vaka'a fı'l-Kur'atı mine'l-esma' ve'l-künti 
ve'L-elkab 439 

6o- 'ilmü ma' rifeti mübhemfiti'l-Kur'an,440 

61- '/lmü ma'rifeti esma' men nüzilefihimi'l-Kur'an,441 
62- 'İlmü ma'rifetifeza'ili'l-Kur'an,442 

63- 'flmü ma' rifeti efdali'l-Kur'an ve fazılıhl,443 

64- 'llmü ma'rifeti müfredati'l-Kur'an,444 

65- 'ilmü ma'rifeti havassı'l-Kur'an,445 

427 Haber ve inşfiyı bilme ilmi (s. 138-144). 
428 Kur' lin'daki edebi sanatları bilme ilmi (s.l44-157). 
429 Ayetlerin f!isıla(=son)larını bilme ilmi (s. 157-164). 
430 Sürelerin başlangıçlanru bilme ilmi(s. 164-165). 
43 1 Sürelerin sonlarını bilme ilmi (s. 166). 
432 Ayetlcrin ve sfirelerin biribiriyle münasebetini bilme ilmi (s. 166-168). 
433 Ayetleri ve müteşabihleri bilme ilmi (s. 168). 
434 Kur'an'ın i'clizını bilme ilmi (s. 168-174). 
435 Kur' lin'dan istiluilç olunan ilimleri bilme ilmi (s. 171-181). 
436 Kur'an' ın mesel(:atasöz)lerini bilme ilmi (s. 181-183). 
437 Kur' !in' ın kısımlanru bilme ilmi (s. 184-185). 
438 Kur'fin'ın ecdelini (:müc!idele, tart~ma üslObunu) bilme ilmi (s. 185-189). 
439 Kur' fin' da bulunan isimleri, künyeleri ve lakaplan bilme ilmi (s. 189-205). 
44° Kur'an' ın mübhemlerini (=kapalı sözlerini) bilme ilmi (s. 205-206) 
441 Kur' an 'da haklarında ayet inen kimselerin adlannı bilme ilmi (s. 206). 
442 Kur'an'ın faziletlerini bilme ilmi (s. 206-208) 
443 Kur'fin'ın daha faziletli ve fazileıli kısımlannı bilme ilmi (s . 208-215). 
444 Kur'an'ın müfrediitını (=" ... her bir ô.yetün ahvii/inı") bilme ilmi (s. 215-220). 
445 Kur'fin'ın husfisiyetlerini bilme ilmi (s. 220-224). 
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66- '/lmü ma' rifeti mersumi'l-hatt ve iidabiht,446 

67- 'İlmü ma'rifeti ıejstrihf ve te'vtliht ve beyanı şerefihf 
ve' l-hiiceti 'l-ileyh, 447 

68- '/[mü ma'rifeti şuruti'l-müfessir ve adiibiht,448 

69- 'İlmü ma' rifeti gara'ibi't-tefstr,449 

70- 'İlmü ma' rifeti tabakati'l-müfessirtn,450 

71- '/lmü haviissı'l-huruf,451 

72- '/lmü haviissı 'r-ruhôniyye mine' l-ev~ôkı 'l- 'adediyye 
ve'l-harfiyye ve't-tekstrôti'l- 'adediyye ve'l-harfiyye,4 2 

73- '/lmü't-tasarrufi'l-huruf ve'l-esmii',453 

74- 'flmü'l-hurufi'n-nuriiniyye ve'z-zulmiiniyye,454 

75- 'flmü't-tasrif bi'L-fsmi 'l-A 'zam,455 

76- 'flmü'l-kesr ve'l-bast,456 

77- 'flmü ma'rifeti'z-za'irçe,457 

78- 'flmü'l-cifr ve'l-cami'iht,458 

446 Kur'an'ın yazısını ve yazılışıoın edeplerini bilme ilmi (s. 224). 
447 Kur'an'ın tefsirini, te'vilini, şerefini beyfutı ve ıefslre olan ihtiyilcı bilme ilmi (s. 224-230). 
448 Müfessirin şartlannı veedeplerini bilme ilmi (s. 230-241). 
449 Tefslrin garibierini (=zor taraflannı) bilme ilmi. Taşköprülü-ı.fide, bu husilsla ilgili olarak 

bazı örnekler vermektedir ki, bu örnekler, Kur'an'da muhtelif sOrelerio başında bulunan bir 
takım harflerin te'vll saretiyle nasıl kullanıldığını göstermesi bakımından ilgi çekicidir. 
Mesela, Ha, M im, 'Ayn, Sin, Kaf harflerini yorumlanıağa kalkışan bllzı kimseler, "Hu'dan 
maksad lıarb-i 'Ali ve Mu'ô.viyedür ve Mim vilayet-i Mervô.11iyye ve 'Ayn 'Abbôsiyye ve Silı 
vilayet-i Süfyfiııiyye ve Kaf kudret-i Melıdi'dilr" demişlerdir. Bu harflerin, bu şekilde 
yorunılanması, dönemin siyasi iradesinin cemiyetin gözünde meşruiyet kazanabilmek için 
Kur'lin'ı nasıl kullanınağa kalkıştıldannı ve bu hususta nasıl tuhaflılclara başvurduklannı 
açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Taşköprülü-zacte, bu tür mlinasız tefsirlerden haberdar 
olunmasının, yanlış tefslri önleyeceğioi belirtir (s. 241-242). 

450 Müfessirlerin haJ tercümelerini bilme ilmi (s. 242-243). 
451 

452 

453 

454 

455 
456 

Harflerin husilsiyeılerini bilme ilmi (s. 243). 

Sayılann ve harflerin ruhiiniyyetini bilme ve bunu çeşitli gliyelecle kullanma ilmi ["Bu bir 
'ilmdür ki btıltlsdür a 'dlidun yli!ıad lıurtlfun tetıô.süb ve te 'ii/ ilzre keyfiyyef-i temı.icitıdetı, bir 
lıaysiyyet ile ki bu ta'dil vasıtasıyla ba'zı ervalı-ı mııtasarrıfa ta'alluk idüp kavô.bilde lıasbe'l
maksad ve'l-maksfld a'diid u hımlfwı terıib ü keyfiyyilrmda mavcad olan lıavilss iizre ıe 'sfr 
ide. Bu ilmün mevzı1 'u a 'diid ve yillıQd JııırCtfdur ve giiyeti matillib-i ditıiyye ya dünyeviyye 
ya ulıreviyyeye vusuldür."] (s. 244). 

Harfleri ve isimleri bir takım maksadiann husOii için tasarruf ilmi (s. 244). 

Nıırlu ve karanlık harfleri bilme ilmi (s. 224-245). 

tzm-i A'zam ile iş görme ilmi (s. 245). 

Harflerin kesilc yazılması ve kanştınlması yoluyla g1iibden haber verilmesi ve matiObun hfisıl 
olması ilmi (s. 245). 

457 Za'irçeyi (=harnerle falcılık) bilme ilmi [" ... bu dalıi kesr ii basıdan bir kısmdıır."] (s. 245). 
458 Ci:fr ve onun ihtivli ettiklerine dair ilim (s. 246). 
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79- 'llmü def'i mattan 'ani'l-Kur'tın,459 

d) Had'is ilminin dalları : 

1- 'llmü'l-mevtı 'iz,460 

2- 'llmü'l-ed'iye ve'l-evrtıd,461 

3- 'J'l '''[ A A 462 mu -asar, 
4- 'llmü'l-zühd ve'l-vera ',463 

e) Kettım (=Usul-i d'in) ilminin dalları: 

Bu başlık altında, diğerlerinde olduğu gibi tek tek ilim zikredilmc
mekte, sadece fi lozofların kullandıkları metodlardan haberdar olacak 
kadar felsefe ilmine a.şina olmanın gereği ve yeterliliği vurgulanmak
ta; Allah' ın zatını ve sıfatlarını, nübüvveti ve benzeri aktıidle ilgili 
konuları bu yolla (mantıkt deltllerle) aniayacak ve anlatacak ölçüde 
bilgi sahibi olunmasının ehemmiyeti üzerinde durulmakta, filozofla
rının ilm-i ilahi'sinin karşısına şer't çerçevede bir ilm-i ilahi' koymanın 
lüzumuna işaret edilmektedir (s. 248-249). 

f) Fıkıh Usulü ilminin dalları : 

1- '/Lmü 'n-nazar,464 

2- '/lmü'l-münazara,465 

3- '/Lmü 'l-cedel, 466 

4- '/lmü 'L-hılaj,467 

g) Fıkıh ilminin dalları : 
1- 'flmü'l-fertı'iz,468 

2- 'ilmü 'ş-şurot ve' s-sicilltıı,469 

459 Kur'an'a yönelik iıiraıları der ilmi (s. 246-247). 
460 Mev'iıeler (=vaaılar, hutbeler) ilmi (s. 247). 
46 1 Duiilar ve virdler ilmi (s. 247) 
462 

Ulemanın (=sahabe, tabiin ve sair ulema) MI tercümeleri ilmi (s. 248). 
463 Zühd ve vera' (=ıakvfi) ilmi (s. 248-249). 
464 Mantık ilmi (s. 249-250). 
465 
466 

Münaıara ilmi (s. 250). 

Cedel ilmi (s. 250). 
467 Bir ıür cedcl ilmi; mezhepler arasında teferruata taalluk eden konulardaki ihtilaflar ilıııi(s. 

250). 
468 Fera' i ı ilmi (s. 25 I). 
469 Si cil ıuıına i Imi (s. 251). 



3 'il ••lt ka Al 470 - mu - za, 
4- 'i lmü ma'rifeti hikemi'ş-şerayi',471 

5 'il ""'lfitAA472 - mu -e ava, 

VII- Batın-manevi ilimler (='ulum-ı batıniyye) : 
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Taşköprülü-zade' nin b atın ilimleri başlığı altında zilerettiği ilim 
dallarının niteliklerini tek cümle ile bulasa etmek gerekirse, yukanda 
kısaca gözden geçirilen dfnf (=şer 'i) ilimierin iç yönünün, sırlarının 
ve faziletlerinin söz konusu edildiğini söylemek mümkündür. Diğer 
bir deyişle, yukarıda bulasa olunan dini (=şer'f) ilimler 'şekil bilgisi' 
ise, burada ele alınan batını ilimler 'öz ve mana bilgisi'd ir: 
Dolay ısıyla, burada ele alınan batın ilimlerinin klasik tasavvuf 
tefekkürü ile de yakından ilgili olduğu söylenebilir. 

Gerçekten de, batınf bilgi tarifine uygun olarak Taşköprü lü
·zade' nin, bu ilmi tahsil edebilmek için , ferdi cehdin fazla bir mana 
irade etmediğini vurgu1adığı görülmektedir. Fakat, Mevza 'at' ın klasik 
bir tasavvuf kitabı olmadığı göz önünde bulundurulmuş olmalı ki, söz 
konusu batın bilgisinin klasik tasavvuf tefekkürü ile doğrudan 
ilişkilendirilmesi yoluna gidilmemiş, bilakis insanın önüne takvaya 
giden bir yol açılmağa çal ışılmıştır. Bu da, öncelikle yukarıda gözden 
geçirilen dini ilimierin tahsilini gerektirmektedir. Zira, batın bilgisini 
ancak bundan sonra kullanmak mümkün olabilecektir. Diğer bir 
deyişle, burada sıralanan ilimler, mü'min bir insanı aynı zamanda 
muttakf bir kimse durumuna getirecektir. Nitekim, "eı-tarafu's-siini 
mine' r-risfıle" başlığı bile, burada sözünü etriğimiz dtnf (=şer 'f) 
ilimierin ikinci tarafının, batınının hedeftendiğini gösterdiği gibi, 
ayn ı başlık altındaki değerlendirmelerde dikkati çeken ilim ve amel 
vurgusu da aynı hususu düşündürmektedir. 

Taşköprülü-zade, bu kategoride ele alınan ilimierin "tasfiyeye 
müte 'allık" olduğunu belirtir. Burada sözü edilen tasfiye, pek tabii 
ki, kalbin tasfiyesi, temizlenmesidir. Bu ise, "'ilm ile 'amelün 
semeresidür." Nitekim, hadiste "Her kim Hakk Ta'dlô. razı itdiği 
'ilm-i nafi' ile 'amil ola, Hakk Ta'ala ana bilmediği 'ulum-ı kesfre 

47° Kadılık (=karar ve hüküm verme, muh5.keme) ilmi (s. 251). 
471 Şeriatierin hikmetlerini (felsefesini) bilme ilmi (s. 25 1-252). 
472 Fetvii (verme) ilmi (s. 252-253). 
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ve feva 'id-i 'azızeyi dahi tevrts ü ta 'ltm ider." buyurulur. Öte 
yandan bu "'ilm-i mütevarisün dahi s emeresi vardur ki 'ulUnı-ı 

müka~efe ile tesmiye olunmışdur. Anda cay-ı 'ibaret yokdur, belki 
anı kaşif olan ancak işaretdür." Nitekim yine hadis te, "'U Uim-ı 
ilalıiyye ve ma 'arif-i ledünniyyeden ba 'zı 'ilm vardur ki meknun u 
mestur şeklinde olup zuhılr eylemez ve anı kimse bilmez; meğer 'alim
i Rabbanf ve mazhar-ı terbiyet-i Yezdani olanlar ana 'arif ve 
deka'ıkına vakıf olurlar." buyurulmuştur. Fakat, böyle bir itme ve 
dolayısıyla iltifata mazhar olanların, bunları anlayamayacak durumda 
olanlara anlatmamaları gerekir; zira o '"ilm-i kesirü 'L-lıaka 'ıkdan 
ba'zını nCıtık olsalar ehl-i iğtirar anı inkar ider.413

" 

Bu bakış açısından hareketle, batzni ilimler bir devlıa ile dört 
şu 'beye ayrılarak incelenmiştir . Bu dört şube, esas olarak ,ibarat 
(=ibareler), 'adat (=adetler), mühlikat (=helak edici fiiler) ve 
münciyata (=kurtarıcı fıiUer) tahsis edilmiştir. Tabiatiyle her şubenin 
alt başlıkları, yani füru'u bulunmaktadır. 

Batını ilimterin tasnifine geçmeden önce, bir noktanın daha 
üzerinde durmak, altını çizmek ve şu soruya cevap bulmak gerekiyor: 
Niçin batını ilirnler? Veya, btıtıni ilimiere neden gerek vardır? 

Bu sorunun cevabı ile insanın bir malıluk olarak mahiyeti arasında 
doğrudan ilişki vardır. Taşköprülü-zade'nin ifadesiyle, " ... insan bir 
nüsha-i cami 'adur ki iki 'alemden mürekkeb ve tertib-i garib üzre 
mürettebdür. Zira bed~n-i kesifi 'alem-i ecsam ve ruh-ı latifi 'alem-i 
melekutdandıır." Dolayısıyla, iki alemden ibaret olan insanın, maddi 
yönünün (=bedeninin) ihtiyaçlarını karşılamak nasıl gerekli ise, 
manevi yönünün (=ruhunun) ihtiyaçlarını gidermek de en azından 
diğeri kadar elzemdir, ki huzurlu ve dengeli bir hayat yaşamak 
mümkün olabilsin. Ruhun ihtiyaçlarını karş ılayacak olan ise 'ilm-i 
batındır. 

Bu kısa değerlendirmeden sonra, şimdi barın ilimlerinin 
dökümüne geçebiliriz: 

473 M evzü 'dt, s. 253-254. 
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A- Birinci Şube: Esas olarak 'ibadt2ta tahsis edilmiş olup, on alt 
bölüme (=asla) ve tali bölümlere (=metalib) ayrılmak suretiyle 
incelenmektedir. Bunlar: 

a) 'Ilm: 

1- Ma'rifet-ifazl-ı 'ilm ve ta'alliim ü ta'lfm,414 

2- Müslime vt2cib olan 'ilmün ma'rifeti. 

Bu konu, yani Müslümanın mutlaka öğrenmesi gereken ilimler 
meselesi, sürekli zihinleri meşgUl etmiştir. Hakikaten, Müslümanın 
öğrenmek zorunda olduğu ilimleri nasıl ve neye göre belirlemek 
gerekiyor? Mesele sadece vdciblerle de sın ı rlı değildir. Taşköprü tü

zade'nin de belirttiği gibi, ulema-i kadim ''farz- ı 'ayn olan 'ilmde" 
dahi ihtilaf etmişti r. Yine onun ifadesiy le: 

"Her tô.'ife kendi katında olan 'ilmi farzdur diye iddi'ô. 
eylemişdür." Nitekim, 

"Kelt2mi dir ki [farz olan] 'ilm-i kellimdur, ki anunla ztitu'llt2h u 
sıfatu'llt2h ve nübüvvet ü me'ad ma'lum olur." Aynı şekilde, 

"Fakilı dir ki 'ilm-i fıkhdur, ki anunla helt2l u haram ma'tam 
olur." Keza, 

"Müfessir ü mulıaddis dir ki 'ilm-i kitab u sünnetdür, ki anlar ile 
cemt'-i 'ulUma tavassul olunur." Ve, 

"Ba 'zılar eyitdi ki 'ilm-i batındur, lakin vücubu akvtim-ı 

mahsusadur." 

Peki hakikat nedir? Müslüman, hangi ilimleri mutlaka öğrenmek 
zorundadır? Taşköprülü-zade, yukarıdaki kabul ve görüşleri gözden 
geçirdikten sonra, "Lakin böyle değüldür" der ve şöyle devam eder: 

"Sah'ilı budur ki 'ilm-i mevruz ile maksad 'ulum-ı mükt2şefe 
değüldür, belki 'ulum- ı mu'ameledür, ki isitim'un mebiin'i-i hamse
sini 'ilmdür. Nitekim hadfs-i Nebiyy-i Sadık bunu ntitıkdur: 

'Büniye'l-1slt2mu 'ala hamsin .. ' [="İs lam beş esas üzerine bina 
olunmuştur" ifadesiyle başlayan meşhur hadis; İslam' ın şartl arı)" 

474 tlmin. ilim ö~rennıenin ve öğretmenin faziletini bilme (s. 256). Bu husOsun Mevı.ıi 'üt"ın baş 
tarafında geniş bir şekilde ele alındığını ve bizim de yukarıda bu meselcyi gözden 
geçirdiğimizi hatırlatalım. 
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Öyleyse, " ... akıl ve baliğa evvel vacib kelime-i şefuıdeti ta 'allünı
dür." Daha sonra, kişinin içinde bulunduğu duruma ve anlama 
kabiliyetine göre ["fehnıi mikdtirı"] çeşitli bilgiler öğrenmesi 
gerekir. Bu arada, her ilmin herkesi bağlayıcı olmadığını da belirtmek 
lazımd ı r. Mesela, " ... btiliğ olana erkan-ı salatı sahth ü ftisid olacalj, 
miktilir ta'allüm vacibdür, amma sablye vticib değüldür." Keza, " ... 
ganlye zekat u haccı ta 'allüm vticibdür, faktre değüldür." Diğer 
hususlar da böyledir. Mesela " ... ebkem olana hurmet-i keltimı 

ta 'allüm ya'nl tekeltümü hartim olanı ta 'allünı vticib değüldür. Ve 
dahi a 'maya nazar haranı olan eşya yı ta 'allüm vticib değüldür." 

Bu değerlendirme, karşımıza, temel ilm-i htil bilgisini 
çıkarmaktadır. Diğer bir deyişle, her Müslümanın mutlaka öğrenmesi 
gereken ilimler, temel ilm-i htil bilgileri ile sınırlıdır475 . 

3- 'Ulıimdan mahmud u mezmum olanlar,476 

4- Adab-ı mu'allinı ve müte'allim,477 

5- Afat-ı 'ilm, 'ulema-i dünya ve 'ulema-i ahiretin 
'alamtitı,478 

6- 'Akl, ;erefi, hakikati ve aksamı,479 

b) Kavti 'id-i 'akft'idiyye: 

Bu başlık altında ele alınan ili mler, yazarın ifades iyle "as lu' i-usul 
ve mebnti-yı Islam ve mukaddime-i cemi'-i ahkam"dır; diğer bir 
deyişle bu ilimler, di'nin doğrudaq doğruya inanç esasların 1 

oluşturmaktadtr. Bu sebeple, aynı zamanın İslam' ın temelini teşkll 
etmektedirler 480 

475 

476 

471 

Tcferrulit için bkz. MevzQ'iit, s . 256-257. 

ÖvUimeğe ve yerilmeğc müsıehak olan ilimler (s. 257-264). Bu başlık altında zikredilen 
ilimler, yukarıda, Taşköprülü-:ıiide'nio hangi ilimleri iyi , hangi ilimleri köıü gördüğil 
meselesi incelenirken ele alınmıştu. 

Muallimin (=hoca, Ustlid, lilim) ve taJebenin edepleri , uymalan, haiz olmalan ve göz önünde 
bulundurmaları gereken şartlar (s. 264). Bu hususun Mevz.ti'at' ın baş tarafında aynca ele 
alındığını ve konunun yukanda gözden geçirdiğini hatırlayalım . 

478 flmili afetleri (=kötülükleri), dünya ve alıiret ulemaSI/U/1 alametleri (s. 264-270). Konunun iyi 
ve kötü ilimieric ilgisi bulunması dolayısıyla, Taşköprülü-Ulde'nin bu mesele ile ilgili 
düşünceleri da daha önce kısaca gözden geçirilmiştir. 

479 MevzQ'at, s. 270-272. 
480 Teferrulit, s. 272-273. 



c) 'Ilm-i esrar-ı taharet,481 

d) 'Ilm-i esrar-ı salat: 

1- Salatın ba 'zı meratib ve tavırları , 482 

2- A 'mal-i kalbde olan şurut-ı batına,483 
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3- Her bir rüknde ve her bir şartda ihzar-ı kalbün 
keyfiyyeti, 484 

4- 'Ilm-i vezli'if-i imlimet,485 

5- 'ilm-ı fazl-ı Cum 'a, Cum 'anın adlib u sünneti, [keza] 
adab-ı nehlir-ı Cum 'a,486 

6- 'Ilm-i nevlifil-i salat,487 

e) 'İlm-i esrar-ı zek/it: 

1- Şuraı-ı zlihiresi, 488 

2- Adab-ı baıınası, 489 

3- Adab-ı kabız- ı sadaka,490 

4- Sadak-i tatavvu', fazlı, adlib-ı ahzı,491 

5- Zekatın alınıp alınmamasına dair görüşler,492 

f) 'ilm-ı esrar-ı savm: 

1- Vô.cibô.ı-ı zô.hiresi,493 

2 Le ~ iftA 494 - vazım-ı ı ar, 

48 1 Temizliğin sırlarını , hikmetini bilme ilmi (s. 273-282). 
482 Namazın dereceleri; diğer bütün ib5detlerin özü, en önde geleni ve temel direği olu~u (s. 

282-283). 
483 Kalbin arnellerinin bfitınt şartlan (s. 283-289). 
484 Her işte ve şartta kalbi hazır bulundurmanın keyfiyeti (s. 289-293) 
485 lınflınhğın vazifelerini bilme ilmi (s. 293-295). 
486 

Cum'a'mıı fazilctini, edcplerini ve sUnnetini, [keza] Cum'a gecesinin edeplerini bilme ilmi 
(s. 285-304). 

487 Namazın nafilelerini bilme ilmi (s. 3041-310). 
488 Zekann zahiri şartlan nı bilme (s. 315-3 16). 
489 Zekatın bfltınl ~artlannı bilme (s. 316- 31 9). 
490 Sadaka alanın Şdrtları (s. 319-321 ). 
491 Tatavvu' sadakası, fazileti ve al.ınmasının edepleri (s. 321-322). 
492 Burada, sadakayı kabulün zekliu kabulden daha doğru olduğuna; sadakayı verenin 

gönülden, zekıitı verenin ise mecbGriyetıen verdiğine dair bazı görüşler zikredilmektedir (s. 
322-323). 

493 Ziihiri vaciplerini bilme (s. 323). 
494 lfllirda (=yemc-içnıede) kilideler: Kaza, kefaret, fidye, i ınsak (s. 323). 
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3- Sünen,495 

4 E A A b" 496 - srar- ı savm ve şurut-ı atınası, 

5- Sıyô.nıda tatavvu ',497 

g) 'ilm-i esrô.r-ı hacc: 

1- Fazflet-i hacc ve faztlet-i beyt ve Mekke,498 

2- Mekke 'de ikô.metin fazflet ve keyflyyeıi, 
3- M edtne 1 de ikamelin fazilet i, 
4- Haccın vücub u sıhhati1 erkô.n ve vacibatı,499 

5- A 'mat-i zahiresinün tertl.bi ['ilm-i adô.b-ı Mc] 500 

6- Hacca müte'allık adLib-ı daklka ve a'mal-ı batına,501 

h) 'flm-i fazilet-i ezkô.r u tiltlvet ü evrad: 

1- 'ilm-i adLib-ı tiltlvet ve faz'ileti, 502 

2- Adab-ı batına,503 

3- 'ilm-i fehm-i Kurlan,504 

4- 'Ilm-i ezkar, 505 

5 6 7 8 'I'l ' d 1 ' ' 1 A 506 - - - - m-ı e ıyye-ı me sııre, 
9 D (A fi "[ "d"b 507 - u anın azı et ve a a ı , 

ı O F A 1 'd ' d ( A 508 - a ı e-ı u a, 

ı) Taks'im-i evrad ve faziLet ü ahkô.mı: 

1- F azflet-i evrad, 509 

495 Orucun sünnetlerini bi lme (s. 323). 
496 Orucun sırlan ve batıni şartlan (s.324-326) 
497 

Oruçlu iken tatavvu' (s. 326). 
498 Haccın, Kabe'nin ve Mekke'nin faziletini bilme (s. 327). 
499 Haccın mutlak gerekJiliği, sihhati, ıiikünleri ve vacipleri (s. 327-328). 
500 
501 

502 

503 

504 
505 
506 

Haccın nasıl yapılacağı ve bunun için gerekli olan bilgiler ve arneller (s. 328-346). 
Haccia ilgili ince edepler ve batını aıı:ıcUer (s. 346-355). 

Kur'fuı okumanın edeplerini ve faziletini bilme ilmi (s. 356-360) 

Kur' fuı okuman ın, ıikrin ve virdin batıni edepleri (s. 360-365). 

Kur'fuı'ı tek başına anlama ilmi (s. 365-467). 

Zikirler ilmi [=tezk:i'r, temhld, teblll, tekbir, saliii ve istiğflir] (s. 367-371). 

Tc'sirli duruan bilme ilmi (s. 371 -408). 
507 Dufuıın fazileti ve edepleri (s. 408-412). 
508 Dufuıın faydası (s. 4 12-413). 
509 

Virdlerin faziletleri [günün ve gecenin belirli zamanlannda okunınası öngörülen virdlcr 
(dufilar)] (s. 413-430). 



2- Alimin bir günlük hayatı ve virdleri,510 

3- Hal-i müte'allim,511 

4- Hal-i muhterif,512 

5- Valt olanların hati,513 

6- Hal-i muvahhid,514 

7- Kıyam-ı leyl,515 
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B- İkinci Şube: Bu ikıs ımda adetler (= 'adat) ele alınmış ve zikre 
değer görülen bütün adetler birer ilim dalı olarak değerlendirilmiştir. 

Burada da yine a lt birimler (=asl) ve bunların alt birimleri (=matlab 
ve kısmlar) söz konusudur: 

a) 'Adab-ı ekl (=yemek yeme edepleri]: 

1- Ahval-i münferide: 

*Kab le' l-ekl 'adabı 516 

* Hatet-i ekl 'adabı,517 
* Ba'de 't-ıa'am 'ô.dabı 518 

' 
2- 'Adab-ı cema'aı,519 

3- lhvan- ı za 'ire takdtm-i ta'am 'adabı,520 

4 'A~ .ıt::b . -:+. 521 - uu -ı zıyaJet, 

b) 'Adab-ı nikah: 

1- Nikahda tergtb, a'raz ve terh'ib,522 

2- Feva 'id-i nikah,523 

5 1° Konu, yukarıda bir ilim adamında aranan şartlarla ilgili kısımda gözden geçirildi. 
511 Talebenin durumu (s. 431 ). Bu husus da daha önce tedkik edildi. 

5 12 Meslek eıtllbımn durumu (s. 431 ). 
513 Bkz. s. 431-432. 
514 

515 

516 

517 

518 
519 

520 
521 

522 

523 

Muvahhid'in hali (s. 432). 

Ibadet için geceleyin kalkma ve bu vesileyle yapılacak ibadetler (s. 432-438). 

Yemek öncesi edepleri (s. 438-439). 

Yemek esn11.sındaki edeplcr (s. 439-440). 

Yemek sonrası edepelcri (s. 440-442) 

Cemaaıle yemek yenirken bilinmesi ve uyulması gereken edepler (s. 442-444). 
Ziyaretçi (ve misiifır)lere yemek ıakdimi ile ilgili edepler (s. 444-446). 

Ziylifet edepleri (s. 446-

Nikahta rağbet edilmesi ve sakınılması gereken husOslar (s . 453-453). 
Nikiihın faydalan (s. 454-458). 



258 

3- Afat-ı ni kah, 524 

4- 'Akdin şera'iıi,525 

5- Menkuhanın ahkamı,526 

6- Adab-ı mu'aşereı,527 

c) Adab-ı kesb-i ma 'aş: 

1- Faztlet-i kesb ve kesbe tahr'iz,528 

2- • Ukud-ı sittenin ahvtıli, 529 

3- Mu 'amelede 'adi 530 

' 
d) Heliil ve haram: 

1- Fazlleı-i hela/,531 

2- Derecat-ı helal ve haram,532 

3- Meratib-i şübühtit, onları helii.l ve haramdan temyiz,533 

4- Elde edilenin keyfiyetinin araştırılması ,534 

5- Elde edilen malın sarfinm şarıları,535 

6- Seltitinin idrarat ve 'atiyyatı,536 

e) Adab-ı sohbet ve esnaf-ı halk ile mu 'aşereı: 

1- Uhuvvetin fazileti, ş uru tu, dereceatı ve feva 'idi, 537 

2- Ma'as'inin aksarnı ve ahkamı,538 

3- Musahib olunan kimsede meşrut olan sıfat ve şurut,539 

524 NikUiıııı iifetleri (s. 458-460). 
525 Nikllh nkdillin şartları (s. 460-461). 
526 

527 
528 

529 

530 

531 

Evlenilecek kadında aranınası gereken vasıtlnr (s. 461-463). 

Evlilikle uyulması gereken görgü kliidclcri (s. 463-469). 

Kazanmanın fazileti ve kazanınağa teşvik (s. 469-470). 
Altı tür akidin durumu. Bunlar: Bey', riibil' [rib51ar], se/em [peşin para ile veresiye ınal 
almaJ], icllre. klrilz [karzlar: borçlar), şirket [ortaklık) (s. 470-473). 

Kazançla ilgili faaliyetlerde adalet (s.474-479) 

Helalin fazileti (s. 479-480) 
532 Haram ve belalin dereceleri (s. 480). 
533 Hela.J ve hariiınlıklan şüpheli olaniann dereceleri, bunları heliii ve harnından ayırdedebilme 

(s. 480-492). 
534 B kı.. s. 493-495. 
535 Bı. 497-500. 
536 Sultaniann gelirleri ve ihsfuılanrun niteliği (s.500-501). 
537 Kardeşliğin fazileti, şartları, dereceleri ve fayda.ları (s. 501-506) 
538 KötUiüklerin kısımlan ve bunlarla ilgili hükümler (s. 507-508). 
539 Sohbet edilecek kimsede aranması gereken vasıtlar ve şanlar (s. 508-5 10). 



4-HukCtk-ı sohbet,540 

5- Esnaf-ı halk ile mücalese adabı,541 

6- Hakk- ı müslim ve rahm ve hakk-ı civar u mülk,542 

7- Hukuk-ı civar,543 

8- Hukuk-ı akô.rib,544 

9- Hukuk-ı nıülk,545 

f) Adab-ı 'uzlet: 

1- 'Uzletinfazilet ve keraheti,546 

2- F eva' id-i 'uzlet, 547 

3- Afat-ı 'uzlet,548 

g) Adab-ı sefer: 
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1- Evvel-i nühCızdan ahir-i rücu 'a varınca olan adab,549 

2- Seferin evvel-i hareket ü nühuzdan ahir-i rücu' 
zamanına değin olan adabı,550 

3- Seferin adab-ı bô.tması,551 

4- Ruhas-ı nıüsafirde ve edille-i Kıble ve evkatda,552 

h) Adab-ı Sema' ve vecd: 

1- Hill u hurnıeti,553 

2- Mevazı '- ı hurnıet-i sema',554 

540 Sohbet hukOku (s. 510-517). 
541 

542 

543 

544 
545 

546 

547 
548 

Halktan çeşitli gruplarla bir araya gelip toplanma iidabı (s. 517-520). 

Müslüınarun hakkı, memleketi ziylirct, konu-komşu ve köle hakkı (s. 525). 

Çevre, konu-komşu haklan (s. 525-526) 

Akraba haklan (s. 526-528}. 
Kişinin bakımı altıoda bulunanların haklan (s. 528-529). 

Uılctin fazileti ve keıih olduğu durumint (s. 529). 

Uzletin fnydalnrı (s. s. 529-532). 

Uzletin afetleri (s. 532-538). 
549 Yoleulu~ıın başından döoüşün sonuna kadar olan zaman zarfındaki yolculuk cdepleri [sefer 

"la/eb-i 'ilm", "dini teşvlş ider bir sebebdeııjirtır", hastalık ve benzeri durumlar dolayısıyla 

550 
gerekli görUlmektedir] (s. 538-542). 
Yolculuia çıkış öncesinden dönüş sonu ıamanına kadar olan süredeki edeplcri (s. 542-547). 

551 Sefeıin batıni cdepleri (s. 547-548). 
552 

553 

554 

Yolculuk sırasında misafir için tanınan ruhsatlar, Kıblc'yi ve vakitleri layinde bilinmesi 
gereken del iller (s. 548). 

Helal ve bnr5m olduğu dururnlnr (s. 548-558). 

Scm5'ın haram olduğu yerler (s. 558-559). 
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3- Sema'ın adab ve semeratı,555 

ı) Emr bi'l-ma'ruf ve nehy 'ani'l-münker:556 

1- Feza'ili,557 

2- Erklin ve şera'iti,558 

3- Adab-ı muhtesib,559 

i) Ahlak-ı nübüvvet,560 

C- Üçüncü Şube: "Şu ' be-i salise;' yerine yanlışlıkla "devha-i 
salise" olarak zikredilen üçüncü grupta, insanı felakete götüren, 
helak eden ve kötülüğe sürükleyen (=mühlikat) veya bu kötülükler
den alıkoyan, insanı kurtuluşa erdiren (=miinciyat) çeşitli hususlar 
gözden geçirilmekte ve bütün bunlar, bilinmesi, sakınılması veya ona 
göre hareket edilmesi gereken konular olmaları bakımından birer ilim 
dalı şeklinde sıralanmaktadırlar . Diğer şubelerde olduğu gibi, burada 
da alt gruplar söz konusudur. Binaenaleyh, mühlikat ve münciyar 
esas olarak onbir alt başlık(=asl)ta bulasa olunmaktadır. Tabiatiyle, 
bunların da teferruata müteallık başka alt başlıkları vardır. Bunları şu 
şekilde bulasa etmek mümkündür: 

a) Şerh-i 'acii'ib-i kalb: 

1- Cünud-ı kalb,561 

2- Kalbin hakikati idrCik hususundaki du.rumu, 562 

3- 'Akl ve kalb,563 

4- Kalbin biibları,564 

5- Bu kapılara götüren "tarfkin vücudu, imkanı ve maksuda 
ıs ali" husus u, 565 

555 Sem1i'ın edepleri ve faydalan (s. 559-568). 
556 iyiliği emir /tavsiye etmek ve kötülükten alıkoymak 1 sakındırmak. 
557 Iyiliği eınredip kötülükten alıkoymanın fazileti (s. 568-569). 
558 Erkllnı ve şartlan (s. 569-575). 
559 Muhtesib(Jik) edepleri (s. 575-578). 
560 Peygamberlik ahl1ikı (s. 578-589). 
561 Kalbin şehvet, gazab ... gibi askerleri (s. 590-592). 
562 Bkz. s. 592-593. 
563 Bkz. s. 593-594. 
564 Kalbin metekar lllemine ve beş duyu (=havfis-i hamst)ya açılan iki kabısı (s. 594-595). 
565 Bz. s. 595-596. 



6- Kalbe varid olan suretler,566 
7- Ahval-i şeytan,561 

8- Vesvese,568 
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9- Vesveselerin zikir esnasında ortadan kalkıp kalkmadığı 
meselesi,569 

10- Kalbin siir'at-i sıkleti,510 

b) Riyazat- ı nefs ve tehzfb-i ahlak: 

1- Nefsin "hulk-ı hasen" ve "hulk-ı sey't" cihetinden 
durumu,511 

566 
567 

568 

569 

2- Ahiakın riyazat tartki ile tağy'iri,512 

3-l'tidal ve rıyazat ilişkisi,513 

4- Nefsin ve kalbin ma'rifeti,514 

5 R • A b A 575 - ıyazat-ı sı yan, 
6 Ş AJ• • ••tAk 576 - era ıt-ı su u , 

c) Kesr-i şehvet: 

ı J7 Al • A ( 577 
-razı et-ı cu • 

2- Kesr-i şehvet- i batn,518 

3- Şehvet-i ferc,519 

d) Afat-ı Lisan: 

1- Mala-ya 'nfde ketamın afatı,580 

Kalbe ulaşan bir takım hisler ve bunlann nitelikleri (s. 596-600). 
Şeyttinın kal be ta~allutu ile ilgili durumlar (s. 600-601 ). 

Vesvese ve kalb (s. 601). 
Bkz. s. 601-602. 

570 Kalbin sıkietinin sür'ati (s. 602-604). 
571 Nefsin gi.izel ve kötü ahlfik cihetinden durumu (s. 604-605). 
572 Ahlilkın riyazat yoluyla değ4tirilmesi (s. 605-607). 
573 Bkz. s. 607-608. 
574 

Kalbin ve nefsin asıl ma'riferi [AIIah'ı tanımak. tabi' olmak ve O'na muhabbet ile 

575 

576 
577 
578 

bağlanmak] (s. 608-609) 

Çocukların nyazat ile ilgili durumu (s. 609-612). 

Bir yola ve riyfizata girişin şartlan (s. 612-614). 

Şehvet karşısında açlığın fazileti (s. 614-615). 

lçtcki şehvet duygusunu alt etmenin yolu (s. 615·618). 
579 Kadın-erkek ilişkisinde şehvetin yeri ve durumu (s. 618-619). 
580 Miinfisız ve faydasız konuşmanın zararlan (s. 619-627). 
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e) Gaz.ab u hıkd ve hasedin z.emmi: 

1- Gaz.ab,581 

2- '/tac-ı gaz.ab,582 

3- Esbab-ı gazabın ma'rifeti,583 

4- Hıkd, 'afv ve rıjk,584 

5- Hased 585 
• 

t) Zemm-i dünya: 

1- Dünyaya meylin kötülüğü ve bunun yerilmesi,586 

2- Dünya malını elde etmek için gayr-i meşru' yollara 
başvuranlar, 587 

g) Zemm-i mal, mahabbetin keraheti ve buhlun zemmi: 

1- Malın zemm ve medh edildiği yerler,588 

2- Sehii 589 

3- 'flac~ı buhl, 590 

4- 'Abdin malı hususunda veza'ifi,59 1 

5- Medh-i fakr ve zemm-i gına,592 

6- Küçük günahları (sağa'ir] büyük günahlar ('azime) 
haline getiren şeyler, 593 

7- Tevbenin tamamı, ~urut ve adabı,594 

8- Tabakat-ı ta 'ibtn, 95 

58 1 Bkz. 627-629). 
582 Gazabın ilacı (s. 629). 
583 
584 

585 

586 

Gazaba sebep oleo şeylerio bilinmesi (s. 629-631). 

Kin, affve yumuşaklık (s. 631-632). 

Kıskançlık (s. 632-633). 

Bkı. s. 633-634. 
587 Bkz. s. 634-635. 
588 Bkz. s. 635-636. 
589 Cömeıt.lik (s. 636-637). 
59° Cimriliğin iHlcı (s. 637-638). 
59 1 Kulun malı ile ilgili vazifeleri (s. 638). 
592 Fakirliğin mcdhi ve zenginliğin yerilmesi (s. 638-639). 
593 Bkz. s. 639. 
594 Tevbenin tamamı , şartlan veedepleri (s. 639-640). 
595 Tevbe edenlerin tabakaları (s. 640-642) 



h) Sabr u şükr: 

1- Sabrın fazilet ve hak'ikaıi, 596 

2- Sabrın kuvvet ve za'f hasebiyle aksamı,591 

3- 'Abdin her Mide sabrdan istiğnt1sı olmadığı,598 

4- Sabra mü'edd'i olur mu'alecat,599 

5- Şükr ve faztleti,600 

6- Hakk Ta'ala'nın hakkında şükr,601 
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7- "Tahsil-i şükrde" her şeyin ne için yaratıldığının 
bilinmesi, 602 

8- Hakikat-i ni'met ve ahkamı,603 
9- Halkı şükrden sarif olan sebeb ve 'ilacı,604 

10- Sabr ile şükrün müşterek oldukları umur,605 

ll- Sabır ve §ük rün birbirine karşı efdaliyyet durumları, 606 

ı)1 Redi ve havf: 

1- Hak'ikat-i reca,601 

2- Fazıleı-i reca,608 

3- Havf,609 

4- Fazilet-i havftn akıl ve nakil karşısındaki durumu,610 

5- Havft isticlab eden hususlar,611 

596 Bkz. s. 64:Z,.643. 
597 
598 

599 

600 

Sabrın kuvvet ve zayıflık balamından kısımları (s. 643-644). 

Kulun her hfilükiirda sabırdan uzak kalamayacağı hususu (s. 644-645). 

Sabra sebep ve vesile olan hususlar (s. 645). 

Bkz. s. 645-647. 
601 Allah'a şükretmenin mahiyeti (s. 647-651). 

602 Bkz. s. 651-654. 
603 

604 
605 

606 

Nimctin hakikati (mahiyeti) ve bununla ilgili hükümler (s. 654-661). 

Halkı şükretmektcn alıkoyan şeyler ve bunun ilficı (s. 661-663). 

Sabrın ve şUkıün ortak Y'önleri (s. 663-665). 

Bkz. 665-667. 
607 Ümidin hakikati (mahiyeti) (s. 667-668). 

608 Ümidin fazileti (s. 668-670). 

609 Alllih korkusunun niteliği ve mlihiyeli (s. 670-672). 
610 Bkz. s.673-674. 
6ll Insanda Alllih korkusunu hlisıl eden husOslar (s . 674-
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i) Fakr ü zühd: 

1- Haktkat-i fakr,612 

2- Fakrın fazlleti,613 

3- Faklrin fakrında atan adtib,614 

4- Min gayr-i zararetin sıı'alin tahrtmi,615 

5- Haktkat-i zühd ve fazıteıi,616 

6- Derecal-ı zühd ve aksamı,617 

7- Kadar-ı hticetifuzuldan temytz,618 

j) Tevekkül: 

ı F ~~ . kk"l619 - azı et-ı teve u , 
2 D ~h~. 620 - eva ı-ı mevt, 
3- Haktkat-i mevt ve ahvtili,621 

6lı Fakirliğin hakikati (mahiyeti) (s. 679-681). 
613 Bkz. s. 68l..Q83. 
614 

Fakiıin fakirliğinde olan edepler (s. 683-685). 
615 Zarfiret hl!sLI olmadan soru sorulmasının harfunlığı (s. 685-688). 
616 Dünyaya aldırmamanın hakilcaıi (mahiyeti) ve fazileti (s . 688-690). 
617 

618 

619 

620 

Zühdün dereceleri ve kısımlan (s. 690-692). 

İhtiyaç mikdarını fazlasından ayırdedebilme (s. 692-695). 
TevekküJün fazileti (s. 695-705). 

Ölümün azameti ve şiddeti (s. 705-707). 
621 Ölümün hakikati (mahiyeti) ve ahvaii (s. 707-712). 


