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Şerh ve Haşiye Geleneği 
Kuşatılmadan İslam'ın Klasik 
Kaynaklan ve ilim Mirası 
Anlaşılabilir mi? 

Birinci Oturum 

Prof. Dr. İsmail Kara 
Marmara üniversitesi ilahiyat Fakültesi 

Mukaddiine 
Nered~ ise XIX. asnn ortalarına kadar bir bütün olarak kendi istisnai varlığırun far

kında olan ve devamlılığını sağlayacak mekanizmalan -xvın. asrın başlarından itiba
ren yer yer zorlanarak da olsa- işletebilen İslam ilim ve kültür mirasının nasıl ve hangi 
saiklerle ortaya çıktığı, nerelerden etkilenip beslendiği, nasıl oluştuğu, ne olduğu, ken
disini nasıl yenileyip sürdürdüğü, ne türden gerekçelerle hangi usulleri takip ettiği, han
gi mantık ve usullerle neyi başardığı, neyi ihmal ettiği, hangi siyasi, dini ve psikolojik 
problerrılerin içinde zaafa uğradığı, içine kapandığı ve tabü bütün burılarla irtibatlı olarak 
bugün kendini nasıl arılayacağı, ne türden yeni tenkit mekanizmalan geliştireceği ve ne 
şekilde devarn edeceği ... sorulan bizi İslam ilirrıleri tarihi, eğitim müesseseleri, ilim-bilgi 
arılayışlan, İslam klasikleri meselelerine götürdüğü kadar, XIX. yüzyıldan bu yana gide
rek daha fazla yerinden olan /yerinden edilen şerh ve başiye geleneğinin de tam önünde 
bırakacaktır. 

Şerh ve başiye literatürü.' aslında klasikierin ayrılmaz bir parçası hatta bazı bakım
lardan ta kendisidir. İslam klasikleri, kronolojik olarak şerhlerden daha önceki bir tarihe, 
diyelim ki ID-IV 1 IX-X. asır öncesine, isıarnı ilirrılerin teşekkül devrine nisbet edilecek 
olsa bile, bu yanlış veya eksik nisbet ancak şerh ve başiyeler ciddiyede hesaba katılarak 
sıhhatli bir yere oturtulabilir. Çünkü en azından tarih olarak bugürıle 1 bizimle kuruluş 
devri klasikleri arasında uzun bir tarih kesiti olarak şerh ve başiyeler dönemi vardır 
ve biz ancak orıların içinden irıkıtasız olarak geriye, ilk klasikiere doğru hareket ederek 
ilme yakışır bir hareketi gerçekleştirmiş olabiliriz. ilim ve kültür mirasımızın tarihinde 
ne olduğu ve niçin böyle olduğu sorulan da ancak bu irıkıtasız usul ve yoklama içinde 
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doğru ve yeterli cevaplannı bulabilecektir. Biziİn için mesela Fahreddin Razi'yi İbn Sina 
olmadan anlamak ve tarihi bir bağlama oturtmak ne kadar zor ve irrıkfulsızsa ibn Sina'yı 
Razi veya 1\1si şerhleri olmadan kuşatmak ve yorumlamak da o ölçüde eksik ve yetersiz 
kalacaktır. Razi ve 1\1s1 şerhlerine bugün için atfedeceğimiz değer her ne olursa olsun ilmi 
bir faaliyet onları görmezden gelemez. 

Şerh ve başiye geleneğinin önce muğlaklaşması, ardından menfı kelime ve terkiplerle 
tavsif edilerek itibarsız bir alan haline ge(tiri)lmesi Müslüman Türkler için, İslam ilim ve 
kültür mirası için olduğundan daha ciddi bir anlam ifade etmektedir. Çünkü Türklerin 
güçlü bir unsur olarak İslam tarihine katılmaları ile şerh ve haşiye literatürünün büyük 
ürünlerini vermeye başlaması, giderek güçlü bir telif tarzı olarak istikrar bulması ara
sında, en azından kronolojik bir ilişki bulunmaktadır. Bir başka ifade ile şerh ve başiye 
edebiyatını ihmal etmek Türklerin İslam tarihi içindeki yerlerini, İslam tarihine müdaha
lelerini ihmal etmek manasma gelecektir. Müslüman Türklerin tarihten tasfiyesi ile şerh 
- haşiye "edebiyatı" da kullarularak İslam ilim mirasının tasfiyesinin paralel yürü(tül)dü
ğünü ve bu tasfiyede, -aslında kendilerini de tasfiye eden- Müslüman ai.im ve aydınların 
da rolünün olduğunu söylemek gerekecektir. 

Bu tebliğin birbiriyle irtibatlı bazı arayışları ve sorulan var. Şerh ve haşiye literatü
cü hakkında, XIX ve XX. yüzyılda teşekkül etmiş birçok hüküm bulunmasına rağmen, 
mevcut hükümleri sorgulayıcı ve kuşatıcı akademik bir araştırmanın olmayışı ilk sebep 
olarak zikredilebilir. Asırlardır süregelen meşru bir telif tarzı XIX. ve XX. asırda nasıl 
hantal, gayrımeşru ve zayıf bir alan haline gelebilmiştir? Bu süreçte Oryantalizm nerede 
duruyor? Gazali sorırasım İslam düşüncesinin durduğu dönem olarak değerlendiren ve 
bu hükmü Müslüman ilim ve kültür adamlarına da kabul ettiren müsteşrikler bu siyasi-. 
akademik operasyonla şerh - haşiye literatürünü de sıradan bir alan haline mi getirmiş 
olqular?1 Bu meselede bize mahsus dönemsel, kültürel ve psikolojik sebeplerden de bah
sedilebilir mi? 

Bugün telif, akademik araştırma dediğimiz ve tebcil ettiğimiz metinler hangi özellik
leri sebebiyle şerh ve başiye türü bir metin olmaktan çıkıyorlar? Bütün sosyal ilimlerde 
ve giderek yükseliş gösteren zihniyet tarihçiliğinde metnin, farldı 1 çoklu okuma biçimle
rinin, iç tenkidin, dilin, üslubun, kavram çefçevelerinin, anlatma tekniklerinin, söylemin, 
yorumbilimin, dil felsefesinin, hermenötiğin ... düne göre çok fazla öri'em kazandığı bir 
dünyada, modernleşme döneminde teşekkül etmiş, indirgemeci şerh - haşiye "edebiyatı" 

• 1 
ile Islam dünyasındaki ilim vadileri canlandırılabilir mi? Nihayet şerh ve başiye literatürü 
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vazgeçilmez bir alan olarak kabul edilmeden klasikler doğru ve derinliğine okunabilir ve 
kendi ağırlığında anlaşılabilir mi? 

Şerh ve başiye literatürünün sadece İslam ilim - kültür havzasına ait bir hadise ve telif 
türü olmadığı malumdur. Semavi kitaplar ve kutsal metinler başta olmak üzere felsefi ve 
hikem1 eserler, karıunlar, kurucu siyasi metinler ve mevzuat ile neşideler 1 şiirler, nutuk
lar hemen her ilim ve kültür muhitinde anlaşılmak, sahiplenilmek, uyarlanıp sürdürüle
bilmek içiri şerh ve başiye türü çalışmaların konusu olmuştur. Klasik felsefenin Aristo ve 
Eflatun şerhleri üzerinden yürüdüğünü, felsefe yapmanın nerede ise şerh yazmak demek 
olduğunu, bu geleneğin bütün Ortaçağ İslam ve batı dünyasında da güçlenerek devam 
ettiğirıi hususen belirtmek gerekir. Bu yüzden ilirnlerin, felsefenin gelişmesirıirı en geniş 
manasıyla şerh üzerinden yürüdüğü bile söylenebilir. İlkçağda Grek, Mezopotamya, Mı
sır havzalarında oluşan ve bütün Ortaçağ boyunca hakimiyetini sürdüren bu güçlü şerh 
birikiminin İslam dünyasındaki Tefsir ilmi ve Felsefe şerhleri başta olmak üzere şerh ve 
haşiye geleneğirıi hangi düzeyde etkilediği, Müslüman cllimlerin bir şekilde devealdıkları 
şerh ve haşiye geleneğine katkılarının ne olduğu ayrı bir çalışma konusudur. 

Edebi metinlerin, bu arada şiirlerin şerhi, modernleşme döneminde de varlığını meşru 
ve itibarlı bir alan olarak sürdürmüş, üniversitede ders adı olmuş ender bir alan gibi gö
zükmektedir. Kanun şerhi metinlerini de bu canlı alana ilave etmek uygun olur. 

ı. Tarihten Bugüne Gelirken Şerh ve Haşiye 

ı. üzerine eğilmemiz gereken hususlardan ilki şerh ve başiye türünü n, ilmin kaynak
larından biri olarak "metin" ve "kitap" üzerine yapılmış, doğru anlamaya, ilmi muhafa
zaya ve malumatı olabildiğince kaydetmeye dönük, fonksiyonel çabaların ürünlerinden 
biri olduğudur. Kitap deyince Müslüman hafızanın (belki bütün hafızaların) ilk hatırlaya
cağı şey Kur'an-ı Kerim'dir (kutsal kitaptır). Bu noktada Kur'an-ı Kerim'iri (kutsal kitap
ların) tefsiri ile diğer kitapların şerhi arasındaki ayırım teknik bir ayırım olmaktan öteye 
geçmez. Dolayısıyla Kur'an tefsirlerinin aynı zamanda ilk şerh örnekleri olduğu söylene
bilir. Kur'an ayetlerinin tefsirirıde takip edilen metodun ve riayet edilen hususların farklı 
metinleriri şerhinde etkili olduğıında şüphe yoktur. Nitekim Thşköp(ızade'nin (öl. 1560) 
hadis şerhi ilmirıi tarifi de unsurları bakırnından tefsir tarifine çok yakındır: 

"İlın-i şerhi'l-hadis: Bu bir ilimdir ki Resulullah'ın eMelis-i şerifesiriden maksad-ı 
şerifı ne idüğirıden kavaid-i Arabiye ve usul-i şer'iye hasebirice bi-kadri't-taka 
bahistir. "2 

2 Taşköprizade Ahmed Efendi, Mevzuatu' l-illüm, tre. Kemaleddin Mehmed Efendi, İstanbul, 
İkdam Matbaası , 1313, U, 13. Bir önceki dönemlerde hadis şerhi faaliyetinin içinde mütalaa 
edildiği. "dirayetü'l-hadis" ilminin tarifi de aşağı yukart böyledir: "İlm-i dirayeti'l-hadis: Bu 
bir ilirndir ki anda elfaz-ı hadisten mefhum ve andan maksud olan manadan bahs olunur; 
kavaid-i Arabiyet ve zavabıt-ı şeriat üzre", Mevzuatu'l-Uiüm, I, 577-78. Aynca "dirayet" ma
lum olduğu üzere tefsir ilmirıde de aynı veya yakın manada kullanılmaktadır. 
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Kadim dünyada bir metnin doğrudan ilimle uğraşmayanlara ne demek istediğini 
karnil düzeyde anlayabilmek için bizim tek başına yeterli donaruma sahip olmadığunız 
t<abul edilir. Buradaki donanım sadece zihni yeterlilik ve maddi bilgi ile sınırlı da değildir, 
aynı zamanda manevi bir irtibat ve mensubiyet olarak kabul edilir. Tefsir usülü kitapla
rında müfessirin (şarihin) taşınıası gereken şartlar arasında vehbi ilim sahibi, abid ve 
zahit olmak gibi manevi özelliklerirı de zikredilmiş olması, bu çerçevede hatırlanmalıdır. 
Metnin kıvam düzeyde bize konuşması için -modern düşüncenin ve modern "birey"in 
pek sevmediği- bir otoritenin; peygamberirı, cllimin, mürşidin, hatta bunların ağzından 
veya kaleminden çıkma (otorite) bir metnin devreye girmesi gerekir. Bu yüzden bugünün 
bakış açısı ve gerçekleriyle klasik eser ve müellifiere, şerh ve başiye dünyasına kıvam 
düzeyde dahil olmak zordur. 

Şerh ve haşiyeyi doğru ve yerinde görebilmek için "kitap" merkezli anlama ve yo
rumlama çabalarının tamarnı hesaba katılmalıdır. Teknik olarak bir metni açmaya, ikmal, 
tenkit ve tashih etmeye doğru seyreden çalışmalara şerh, haşiye, talikat, zeyl gibi isim
ler verirken, bir metni tahkim ederek kısaltmaya, ezberlenebilirlik kabiliyetini artırma
ya, talirni hale getirmeye, seçme yapmaya dönük çalışmaları muhtasar, telhis, müntehab 
diye adlandırıyoruz. Aslında bunların hepsi için şerh kelimesinin kullanıldığı malumdur; 
metin etrafında yapılan her türden açıklama, metnin problerrılerini giderme, düzenleme, 
tenkit, tashih, dönerrıle irtibatlandırma ... çalışmalarının en genel ismi şerhtir. 

Kelam aiimi Sadeddin Thft:azani (öl. 1395), ömer Nesefı'nin (öl. ı 142) birkaç sayfalık 
Metnü'l-A.kaid'i üzerirıe yazdığı meşhur eseri Şerhu'l-.Akaid'in başında, şerh çalışmasıy
la neler yaptığını acılatırken bir metin üzerirıe çalışmaya dair birçok hususu da tek tek 
zikrediyor: 

"Bu eseri [Metnü'l-A.kaid'i], mücmel konuları tafsil ederek, anlaşılması güç yer
leri açıklayarak, kapalı ve dürülü kısırnlarını ortaya sererek ve gizli yönlerini izah 
ederek şerh ecmeye gayret ettim. Bunurıla beraber özetierne ve düzenleme işini 
yaparken sözleri esas maksadına yönelttim; açıklamalarda esas gayeye işaret et
tim; meseleleri zihinlere yerleştirdikten sonra araştırdım; delilleri, bütün açıklığı 
ile ortaya koyduktan sonra inceledim; maksatları sergiledikten sonra izah ettim; 
özetierne ve kısaltına işiyle birlikte faydaları çoğalttım; uzatma,ve usandırma işini 
bir yana bırakarak sözü kısa kestim; çok kısa ve müphem, çok uzun ve acılaşılmaz 
şekilde yazı yazmaktan uzak kaldım. "3 

Bir başka örnek, "şarih" unvanını taşıyan filozof şahsiyetlerden biri olarak 'ibn 
Rüşd'ün Aristo'ya yazdığı şerh, telhis, cami (uyarlanıa-telit) türü çalışmaların hepsi için 
"şerh"in. kullanılnıasıdır. İbn Rüşd, Renan'ın yerleştirdiği adlandırmayla büyük şerh, orta 

3 · Thfta.zani, Kelfun İlmi ve İslam Akaidi - Şerhu'I-Akai.d, tre. Süleyman Uludağ, istanbul, Dergah 
Yay., 1980, s. 91-92. 

64 



Birinci Oturum 

şerh (telhis) ve küçük şerhler (camiler) kaleme almış ve her birinde farklı tel.ifier yap
mayı denemiştir. İbn Rüşd şerh yaparken, esas metinlerde olmayan kavramsal analizler 
yapmış, tartışmalara derinlik katmış, Aristo sonrası felsefi çalışmaları devreye sokmuş, 
pagan kültürüne ait unsurlan tasfiye etmiş ve nihayet hem Aristo'yu hem de takipçilerini 
tenkit etmiştir. 4 

'Ialebenin hocasımian bir dersi, bir ilmi ve bir kitabı okurken. üstadından ve başka kay
naklardan aldığı notları kendine mal ederek düzenlemesine, hatta yer yer hocasının gö
rüşlerini tenkit ve tadil etmesine ta'lika(t) ve muhtasar dendiği gibi şerh de denmektedir.5 

XIX. asrın sonlarında, ilimler tasnifine dair Osmanlı topraklarında telif edilmiş bir kitapta 
eser yazma tarzları söz konusu edilirken şu bilgilerin verildiğini görüyoruz: 

"Emr-i telifatyedi kısma inkısam eder: 

Kısm-ı ewel: Sabikan telif edilmemiş olan mesailin birinci defa olarak cem' ve telif 
olunrnasıdır. Kısm-ı sam: Nakıs olan bir kitabın itmam ve ikmal edilmesidir. Kısm-ı 
salis: İbarat ve mesam muğlak ve mübhem olan bir kitap için şerh yazılmasıdır. 
Kısm-ı rabi': Bir büyük kitabın me'arusi ihlal edilmeksizin ihtisar haline konulma
sıdır. Kısm-ı hamis: Mesail-i müteferrikanın cem' ve zapttdır. Kısm-ı sadis: Mesail-i 
muhtelifenin tertip ve tehzibidir. Kısm-ı sabi': Sehv ü hatası görülen bir kitabın 
ıslahıdır. "6 

Klasik kaynaklarda da karşılıklarını bulabileceğimiz7 bu tasnifte bir sıralama ol
makla beraber birini diğerine tercih etme ve bazılarını diğerlerinden daha üstün görme 
manasında bir hiyerarşi söz konusu değildir. Dolayısıyla meşru ve muteber "telif' olmak 
bakımından bunların arasında daha baştan bir derece farkı yoktur. Derece farkını telif 
türü değil metnin kapasitesi ve başarısı tayin edecektir. Halbuki bugünkü yaygın kul
lanırnda sadece birinci kısırndaki metirılere telif denmekte, muhtevası ne olursa olsun 

4 bk. Muhittin Macit, İbn Rüşd ve Metafizik Şerhleri, Marmara Üniversitesi, SBE, yayınlanmanuş 
doktora tezi, 2002, s. 7 -8; Atilla Ar kan, "Klasik bir eser okuyucusu ve şfui.h olarak İbn Rüşd". 
Medeniyet ve Klasik, İstanbul, Klasik Yay .• 2007, s. 239-248. Hasan Haneli, İbn Rüşd merkezli 
felsefe şerhlerini ele alıp tahlil eden bir çalışma yayınlamıştır: Mine'n-Nakl ila'-İbda'-1: en-Nakl 
3: eş-Şerh: et-Tefsir et-Telhis el-cevanu', Kahire, 2000. Haneli'nin, felsefe şerhlerini önemse
yen ifadeleri için aynca bk. Hasan Haneli, İslami Araştırmalar, çev. i. Aydın - A. Durusoy, 
İstanbul, insan Yay., 1994, s·. 18-23. 

5 bk. George Makdisi, Ortaçağda Yüksek Öğretim - İslam Dünyası ve Hıristiyan Batı, çev. A. H. 
Çavuşoğlu - H. T. Başoğlu, İstanbul, Gelenek Yay., 2004, s. 182, 187. 

6 Serkiz Orpilyan - Seyyid Alıdülzade Mehmet Thhic, Mahzenu'l-Uiüm, Kısm-ı Evvel, İstanbul, 
A. Asadwyan Matbaası, 1308, s. 58-59. 

7 Mesela bk. Katip Çelebi, Keşfu'z-Zunün, ı. 36. 
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diğerleri daha alt düzeyde, taklit ve tekrar, orijiiıaliteden uzaklık, sözü uzatma, malumat
furuşluk seviyesinde mütalaa edilmektedir.8 

· .. 2. Şerh ve başiye geleneğinin medreselerle, bu kurumların yerleştiediği tedris tarzı ve 
üslubuyla irtibatlı olarak geliştiği hususu bilinen fakat yeterince değerlendirilmeyen bir 
vakıadır. Katip Çelebi'nin ve başka müelliflerin şerhlerin yazılmasının sebepleri olarak 
zikrettikleri hususlar9 da aslında medreselerde nizami olarak akutulacak kitapların stan
dartlarını yükseltme ve tedavül şartlarını artırma çerçevesinde anlaşılınaya müsaittir. Her 
ne kadar Nizarniye medreseleri öncesine, III/ IX. yüzyıla çıkan şerh türü çalışmalar var 
ise de bu durum bizce medreselerle şerh geleneği arasındaki kuvvetli ilişkiyi zayı.flatmaz. 
Bir başka deyişle medreseterin bir öncesine giden bu türden çalışmalar aynı zamanda 
medreseleri hazırlayan şartlarta alakalı olarak yorumlanmaya müsait olmalıd.ır. 10 

Şerh ve haşjye dibacelerinde yer alan; "cllim bir dosturnun 1 talebelerimin 1 bu kitabı 
okuyanların 1 devlet adamının ... metnin 1 kitabın meselelerini açmam, muğlak kısımla
mu açıklamam. ıstılahiarını tarif etmem istikametindeki arzularını yerine getirrnek için 
bu eseri telif ettim" mealindeki sözler, şerh ve haşiyelerle eğitim süreçleri, hoca - talebe 
münasebetleri ve ilim meclisleri arasındaki doğrudan ilişkiyi ortaya koymaktadır. 

Medreselerin ve tarikatların kurulduğu asırlar isıam. dünyasının siyasi birlik aramak 
ihtiyacını üst düzeyde hissettiği asırlar olduğu kadar aynı zamanda isıarnı ilimler ve kül
türel unsurlar arasında yeni bir ittibat ve geçişkenlik, bir üst dil aradığı zamanlardır. 
Müslüman Türklerin de aktif olarak katıldıkları İslam tarihinin bu kritik devrinde, bir 
taraftan ilimierin istiklaliyetlerinin korunmasına itina gösterilmiş, diğer taraftan ise ara
larındaki akışkanlığın üst düzeye çıkarılmasına irnkfuı verecek yeni standartlar aranmış, 
yeni sınırlar inşa edilmiştir. XIX ve XX. yüzyılda, isıarnı ilimierin durduğu, durağanlaştı7 
ğı, geriledi ği ... dönem olarak bu zaman dilimine vurgu da bulunulması, belki de bu yeni 
standartlar ve sınırların yeterince tetkik edilmeden tek tip bir şablonun içine yerleştiril
mesiyle alakalıdır. 11 

Şerh ve başiye türü eserler sanıldığının aksine sadece okurken başvurulan metnin 
problemlerini çözmez; onların yaptığı esas büyük iş metnin problemlerini çözmek üze-

8 Bir örnek için b k. Fahri U nan, "Osmanlı m~dreselerinde ilmi verimi ve ilim anlayışını etkileyen 
amıner", Türkiye Günlüğü, sayı: 58, Kasım- Aralık 1999, s. 96-97; ayİU_müellif, Kuruluşun
dan Günümüze Fatih Külliyesi, Ankara TIK Yay., 2003, s. 359. 

9 bk. Katip Çelebi, Keşfu'z-Zunı1n, ı, 35. 

10 Bu konuda bk. G. Makdisi, age, s. 197. 

11 Felsefe tarihçisi Harun Anay ve felsefe-bilim tarihçisi İhsan Fazlıoğlu ile yaptığımız ilti uzun 
konuşma, Osmanlı ilim ve fikir mirasının tabiatı, i.mkanlan, problemleri yanında şerh ve haşi
ye meselesine, modem dönemde bu meselerıin ele alınış mannğına da temas etmektedir: "Bir 
Osmanlı düşüncesinden bahsetmek mümkün mfı?", Dergah, sayı: 76, Hazirim 1996, s. 12-14, 
22; "ilim ilim bilmektir, bilim neyi bilmektir?", Dergah, sayı: 97, Mart 1998, s. 12-14, 22. 

66 



Birinci Oturum 

rinden bizzat problemi, metni bir üst kaderneye çıkarması, bunun içirı ilim talibi okuyu
cusunu teşvik etmesi, zorlarnasıdır. Şerhle, haşiye ile bir metnin problemini çözen kişi 
sadece bulunduğu seviyedeki problemlerini çözmüş olmaktan dolayı değil daha yukanda 
bir seviyede, daha sistematik, daha derin ve bu yüzden takibi daha fazla mesai isteyen 
yeni problemler edinmiş olmak yüzünden ilirnle irtibatı kuwetlenmiştir. 

Bu kademeli durum ilimlerin medreselerdeki okunma sistemine de çok uygundur. 
nun teşekküllü bir medresede veya İslfuni ilimleri kfunil düzeyde okutınayı düşünen bir 
müderrisin prograrnında ilimler üç kademede; iktisar, iktisa ve istiksa seviyelerinde tahsil 
edilir. Mesela bir medrese talebesi tefsir dersini iktisar düzeyinde Celaleyn'den, iktisa dü
zeyinde Hazin'den ve istiksa düzeyinde Kadi Beydav1 veya Zemahşeri'den takip ederek 
okur. Aynı şekilde Kelam dersini ilk kadernede Metn-i Akaid veya Şerh-i Akaid, ikinci 

kadernede Hayall Haşiyesi veya Makasıd ve nihayet son aşamada Şerhu'l-Mevakıf üze
rinden tarnarrılar.12 

İslami ilimierin hemen her dalında, farklı zamanlarda ve coğrafyalarda çokça şerh 
ve haşiyeye konu olmak bakımından adeta bir geleneğe sahip olmuş kitaplar da vardır. 
Niçin bu kitapların seçildiği ve uzun tarih boyunca niçin bunlarda ısrar edildiği veya 
bu eserlerin nasıl, hangi hususiyederi sayesinde bu dayanıklılığı kazandığı meselesi tek 
tek eserler üzerinden çalışılmaya değer bir konu olmakla beraber şimdilik okurulmaya 
elverişli olmak (talirrülik), tasnif ve dilirıin muhkerrıliği (bazen edebiliği), sistematiklik, 
mezhep ve meşrep uygunluğu, müellifi.n ve kitabın bereketli kabul edilişi (maneviyeti) 
gibi arniller zikredilebilir. 

Dile dair açıklamalar, kelime, kavram ve ıstılah tarifteri, iştikak bilgileri ve tartışmala
rı, ekol farklılıklarını hesaba katan sarf-nahiv kaideleri, şevahit, kısmen bunlarla irtibatlı 
olarak mantık meseleleİi. .. şerh ve haşiye türünün en çok önernsediği alanlar gibi gözük
mektedir. Bu özellik şerh ve başiyeleri dile ilişkin büyük bir bilgi hazinesi ve malzeme 
deposu haline getirmekte, talebe-i uıam kendi istidadına göre bu nadir anekdotlarla dolu 
metinler sayesinde istisnai ve derin bilgilerle, yer yer esası kaybettirecek veya iyi kulla
nılmadığında boğucu olarak addedilebilecek teferruatla donanmaktadır. (İlim mahfillerini 
canlandıran, şehirler ve bölgeler arası bilgi transferini teşvik eden, takip fikrirıi kuvvet
lendiren cedel ve münakaşa 1 münazara meclisleri, ilınl münakaşa meselesirıi müstakil 
bir ilim dalı olmaya doğru sevk ederken istisnai malumata, teferruat bilgilere olan ihtiyacı 
da artırmış ve onlan değerli hale getirmiştir). 

Niçirı dil, gramer ve mantık alanlarının öne çıktığı sorusu, görebildiğimiz kadarıyla 
yeterince sorulmuş ve cevaplanmış bir soru değildir. Herhalde Kur'an-ı Kerim'irı edebi 
değeri, i'cazı ve tefsir çalışmalarının en geniş manasıyla dil alanını birinci derecede 

12 Medrese derslerinin farklı düzeylerinde okunan kitaplar konusunda fikir edinmek için bk. 
Cevat İzgi, Osmanlı Medreselerinde ilim, 1-Riyazt İlimler, İstanbul, İz Yay., 1997, s. 163-178. 
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önemsemesinin burada belirleyici ve etkili bir tolü vardır. cahiliye şüri dahil olmak üzere 
İslfuniyet öncesi Arap dil mirasırun, atasözleri ve deyimierin Kur'an'ın tefsiri için kullanıl
ması. ve şevahit olarak gösterilmesi erken tarihlerde şahit olacağımız bir hadisedir. Edebi 
değer meselesi daha sonra hadis şerhleri alanına, giderek divan ve şiir şerhlerine de taşı
nacaktır. Fıkıh usulü, Mantık ve Edebiyat (Belağat. Mearu, Bed!, Beyan) ilimlerinin doğ
rudan dil felsefesi ağırlıklı sahalar olmaları bu alanı kuvvetlendirecektir. Ayrıca Kaside-i 
Bürde ve Hafız Divanı (bizde Muhanunediye, Mesnevi, Yunus Emre, Hacı Bayram-ı Veli 
ve Niyazi-i Mısr1 şiirleri) gibi hem dil hem de kültür itibariyle maruf ve "maneviyetli" 
şiir metinlerinirı şerhleri de kuvvetli dil ilgisinin yaygınlığını sağlayacaktır. Bunun kadar 
önemli olan bir diğer mesele şerh ve haşiye çalışmalarının, özelli.kle telhis türünün, metni 
dil ve ifade itibariyle daha yetkin, daha kusursuz ve muhkem hale getirmek hususundaki 
açık veya örtük iddiası 1 davasıdır. Bu dil ve ifade hassasiyetinin şerh ve başiyeler devri 
öncesindeki kurucu metinlerde bu ölçüde olmadığını söylemek sanırım yanlış olmayacak
tır. Temsil gücü yüksek farklı iki örneğe bakabiliriz: 

" ( ... ) Medreselerde Esirüddin Eb h eri'nin kaleme aldığı Hidayetü'l-Hikme başlangıç 
seviyesinde okutuluyor; bilindiği üzere bu eser İbn Sinacı çizgide doğa felsefesi ve 
metafizik ve ilahiyat konularını ele alır. Bu esere Kadı Mir'in yazdığı Şerh, aslında 
kelanu nazar açısından bir eleştiridir; bu Şerh de medreselerde orta seviyede bir 
ders kitabı olarak okutuluyor. İlginç olan şu ki, Muslihuddin Laıi'nirı (öl. 1569), 
daha sonra, bu Şerh üzerine Deşteki çizgisinde ve meşşru bakış açısından kaleme 
aldığı Haşiye de medreselerde ileri seviyede, hem de XVI. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren ders kitabı olarak benirnseniyor. -Ara bir cümle olarak dikkati çekmek için 
söyleyelim ki, xvm. yüzyılda Osmanlı düşünüderi meşşru doğa felsefesi ile meta
fi.ıik ve ilahiyatı yeniden ele aldıklarında Laıi'nirı bu metniyle hesapiaşarak yola 
çıktılar; bunun üzerinde durulması gerek.- Evet! Sıralamanın ilginçliği ortadadır: 
Metin meşşru, şerh kelfunl, başiye meşşru ... "13 

"Nasıreddirı 'lU si' nin Tecridü'l-.Akai.d adlı eserine hem Sünni hem de Şii alimierin şerh 
yazması gibi örnekler dikkate alındığında metin sahibiyle şerhi yazanlar farklı görüş ve 
mezhepten olabilmektedirler. Bu durumda metin nasıl bir değişime uğramaktadır; bazı 
şerhler ana metinde ortaya konulan görüşl~ reddetmek gayesiyle yqzıldığına göre bun-
ları nasıl izah edeceğiz ( .. . )"14 \ 

Şerh ve başiye geleneği açısından bakıldığında medreselerin ve tedris tarzının bazı 
standartlar ve teamüller oluşturduğundan bahsedilebilir. Tarihin zora girdiği dönemlhde 

13 İh~an Fazlıoğlu, ["Selçuklu ve Osmanlı döneminde felsefe-bilim meselesi"], Türkiye'de 1 Tür -
çede Felsefe Üzerine Konuşmalar içinde, haz. Cüneyt Kaya, istanbul, Küre Yay., 2009, s. 233-
34. Bir başka örnek için bk. age, s. 235-236. 

14 "Bir Osmanlı düşüncesinden bahsetmek mümkün mü?", Dergah, sayı: 76, Haziran 1996, s. 13. 
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bazen dezavantaj haline de gelebilen, ama esas itibariyle müsbet çalışan bu standart ve 
teamüller sırasıyla a) İntikal/ Tederrüs 1 Tevarüs, b) Tedris 1 İdame (Aktarma 1 Sürdür
me) ve c) Telif 1 Tenkit (Yeniden üretme) başlıklan altında toplanabilir. 

a) İlim (ve irfan) esas itibariyle hiyerarşik ve otoriter bir yapıya sahiptir; bilgi yuka
ndan aşağıya (Allah'tan peygambere 1 insana, peygamberden insana 1 alime, insandan 
1 alimden insana 1 alime, talebeye) doğru akar, bu yüzden üstadla talebe ilim önünde 
eşit değildir, biri verici biri alıcıdır. Tevarüs mekanizmasının işletilmesinin ilk kadernesi 
diyebileceğimiz talim ve tedris, bir başka ifade ile ilmin intikali, aktanmı, talebe açısından 
ilmin tesahübü aynı zamanda bir bilgi mantığının, bir üslubun ve ahlakın, bir değerler ve 
tearnüller dünyasının oluşması, sürdürülmesi ve tahkim edilerek devredilmesi demektir. 
Bu sürecin giderek kuwetlenen bir mensubiyet fikri ortaya çıkardığı ve bunu besleyen 
darnarlan güçlendirdiği, bazen katılaştırdığı aşikardır. Medreseler ve tarikatlada birlikte 
ilim ve irfan dünyasının daha güçlü, belirleyici ve yaygın bir unsuru haline gelen ica
zet ve hilafet teknik ve manevi özelliklerinden ötede kaynağa, hiyerarşiye, mensubiyete, 
adap-erkana ve besleyici damarlara da işaret eder.15 

b) İcazet alarak okutma yetkisine sahip olan medrese talebesi ikinci kadernede bir 
taşıyıcılık ve aktancılık vasfı kazanacak, hocasının, çevresinin ve metinlerin üslubunu, 
tavnru, zevk ve neşvesini sürdürürken bazılan aynı zamanda kendine ait bir yolun ve 
üslubun da arayışı içirıe girecektir. Yüksek seviyeli medrese hocalıklarına doğru tırmana
cak olan üstadiarda aranacak şartlar arasında bazen okuttuğu veya okutaeağı bir metirı 
için başarılı bir şerh yazması da vardır. (Burada medrese dünyasının aynı zamanda bir 
rekabet dünyası olduğunu ve mesafe kat ederek varlığını sürdürmenin ancak kendine 
ait hususiyetler, münazara teknikleri ve yorumlar kazanmak yoluyla mümkün olacağını, 
umeranın iyi ders okutmak ve eser vermek kadar ilmi münazara kapasitesi yüksek ule
mayı tercih ettiğini de hatırlatmak gerekecektir). 

c) üçüncü aşamada ise telif-şerh-haşiye-ictihad-tenkit süreçleri devreye girecektir. 
ilim talibi üstadların bir kısmı tecrübelerini harmanlayarak, tenkit mekanizmalarını işle
terek ilmin bir sonraki nesle nasıl aktanlacağını tartışır ve buna göre; yeni sorular sorar, 
kendi döneminin problemlerini ve arayışlarını ilim havuzuna dahil eder, itirazlarda bulu
nur 1 itirazlan cevaplandırır, metirıde olmayan farklı rivayetlere, görüşlere yer vererek on
lan tartışır, farklı hiyerarşiler kurar, tarifleri yeniler, yeni taksimler 1 tasnifler yapar, hedef 
kitleye göre metnin dilini yeniden kurar ... Bu yolla vasıflı bir "süzgeç" rolünü üstlenir ve 
istikbalde yürünecek yolun işaret taşlarını döşer, istikametler gösteırir. 

15 G. Makrusi'nin fıkıh tedrisi merkezli olarak ta'lika(t) yani talebeDin kendini ve arayışlaruu 
da dahil ederek bir üstaddan, bir derse ve esere dair nıttuğu notlar ve telif düzenlemeleri için 
yaptığı tasvir ve Gazali üzerinden gerçekl~tirdiği örnekleme konusunda söyledikleri için bk. 
age, s. 197-198; aynca bk. 191, 192, 193. 
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3. Elbette bütün bu ilişkiler ağının ve süreçİerin bir ahlakı, bir adap ve erkanı, nihayet 
bunlarla irtibatlı olarak yer yer sembollerle ve hususi işaretlerle seslenen-konuşan-yazan 
bir dili de oluşmuştur. İlme, hocaya, kitaba, metne saygıyı (riayeti) ihlal etmeden her 
iür!ü tenkidi ve tashihi yapmayı deneyen, farklı ve aykırı görüşleri zikretmekten kaçın
mayan, münasip bir yolunu bulup kendi tercihlerini ifade etmek isteyen, umumiyetl~ de 
ağır akan, taşıdığı iddiayı hemen göstermeyen bu dilin grameri gerçekten ince elenip sık 
dokunmuş, bu yüzden de çözülmesi farklı bir dikkat, bir tür ihtisas isteyen bir gramer 
olmuştur. 1 6 

XIX. asrın sonlarında kaleme alınmış aşağıdaki metin, rumuzlan bilinmediği zaman 
hantal ve itinasız bir yapı ve yük olarak görülebilecek bu ilim-metin ahlakı.ru.n ve dilinin 
hususiyetlerini hülasa etmektedir: 

"Kütüb-i müellefeye şerh yazmak hususunda ulema-yı kirarn hazaratının tayin 
huyurdukları adab ve şurüttan birisi şarih olan zatın şerh-i kitap hususunda nusret 
ve hirnmetini kema.J.i.yle sarf ederek şanh-i gayr-ı nakıs olmasıdır. Lakin mahmel-i 
sahihini bulmak mümkin olamayan bir şeye tesadüf olundukta o şeyi yalnız tasrih 
ve ıslah ile musannif hakkında bir vechile adem-i riayette bulunmamak lazımdır. 
Çünkü insan mahall-inisyan olduğundan hata ve noksandan an değildir. İnsanın 
hatası haiz olduğu fezail ve kemalatın inkarını mı1cib olamaz. Bu cihetle selefiçin 
tasrih-i ta'n u teşni' etmekten ictinab eylemek mukteza-yı edeb-i halef olmasıy
la metn-i kitapta tesadüf olunan o misillü noksanlan, şerhlerde kile [denildi] ve 
zarıne [zan düzeyinde bildi] ve vehirne [tahminen 1 hissen bildi], u'turıza: [itiraz 
edildi], ucibe [cevap verildi] ve bazu'ş-şurrah ve'l-muhaşşi [bazı şarih ve haşiye
ciler] ve ba'zu'ş-şurüh ve'l-havaşi [bazı şerh ve haşiyeler] gibi kinayat [kirıaye~ 
ifadeler] ile ikmal ve itmam etmek fuzela-yı müteahhirlnin de'b-i şeriflerindendir. 
Ulema-yı müta.hhirin hazaratı ulema-yı mütekaddimin hakkında itirazı tecviz et
meyip tazirnat-ı faika icrasıyla irae-i tarik-i edeb buyurdular ve o misillü hefevatı 
nasihlnin galatına hami ile rasihln-i kiramın şan-ı arnerini isnad-ı hatadan muha
faza eyledikleri gibi bazı hefevatı dahi ulema-yı mütekaddiınin hazaratının müba
hase ve ifadede fart-ı ihtimamlarına hami ettiler. Çünkü kütüb-i mütekaddiıninde 
meşhı1d olan bazı hefevatın ulema-'yı kiramın başa adem-i iktidarıarına hamli 
veehen mine'l-vücı1h caiz olmadığından ehl-i ulı1ma ta'n u tarizin veeh-i münasibi 

16 nun da burada bir tasawuf ve kültür tarihçisinin uyancı ifadelerine yer vermek isteriz: "O -
manlı kültürü sembollerin diliyle konuşur. Bu dili çözüp layıkıyla anlayanlar için bu medeniye
tin' insan ruhuna nakşettiği hazine tam bir cennet; kulaklan sağır, gözleri kör ve dilleri kekeme 
olanlar için ise ıam bir cehennemdir.", Ekrem Işın, "Sembolizm ve tasawufi hayat", Hoş Gör 
ya HCı - Osmanlı Kültüründe Mistik Semboller Nesneler, istanbul YKY, 1999, s. 13. 
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olmayıp bu babda tarik-i insaftan asla udiil olunmamak beyne'l-ulema cümle-i 
adab-ı ilmiyeden add ü şürnar olun.muştur." 1 7 

Bir meseleyi anlatmak için yaptığımız bu kademelendirme ve tasvir elbette mutlak 
değildir ve istisnasız olarak her zaman, her kişi ve her eser için müsbet olarak işleyen ve 
bu sırayı takip eden bir karakter de göstermez, gösteremez. Şerh ve başiye türünü İslanu 
ilimler ve kültür alanları için önemli bir saha olarak düşünmek elbette bu adı taşıyan 
bütün metinlere otomatik olarak ve eşit seviyede bir ehemmiyet, değer ve statü kazan

dırmak anlamına gelmeyecektir. Bu türün de çok başarılı, orta düzeyde ve düşük kıratta 
örnekleri vardır ve bu tabüdir. 

İlim talebi ve tedris sürecine katılan belli bir idrak düzeyinirı üstündeki herkes, ken
disine üstadlar, metinler ve dersler üzerinden intikal edenlerle okuyup öğrendiklerini 
aynen aktarır veya daha vasıfsız olarak naklederse bunun giderek tekrara, zaafıyete, 
durağanlığa ve çürümüşlüğe yol açacağıru bilir. Ayru şekilde kaynağı ve onun mantığıru 
unutur yahut bünyeye uygun olmayan ve kurucu mantığa zıt ilavelerde bulunursa bu
nun· varacağı yerin de sapma ve bozulma olacağıru kavrar. Hem geleneği sürdürmek ve 
devamlılığı sağlamak hem de dönemin arayışlan ve icaplarıru kavrayıp onlara uygun yeni 
yorumlar yapmak, yeni yollar açmak., yeni bir dil bulmak, önceki mirası bu zaviyeden 
tenkit ve şerh etmek ... ilmi taşıyan, yayan, yorumlayan ve değerirıi muhafaza etmeye 
çalışan müderris-müellif iilimin ana vazifelerinden biridir. 

2. Bugünden Tarihe Giderken Şerh ve Haşiye 
Bugünden geriye doğru bakarken, daha işin başında şerh ve başiye geleneğinin nere

deyse bütünüyle zayıf, iddiasız ve olumsuz bir alan haline gelişinin İslam tarihinde yeni 
bir hadise olduğunu tekrar söylememiz lazım. İslam dünyasının, bu arada Osmanlı Dev
leti ve Türklerin askeri mağlubiyetlerin sebepleri ve kendileriyle Batı arasındaki mesafe 
üzerine kafa yorarken başlattıklan yeni ıslahat süreçlerinin bir yerlerinde, esas itibariyle 
kendilerine karşı kurulmuş olan ve bu arada şerh-başiye literatürünü de yerinden eden 
oryantalistik dilin ideolojik hükümlerini ve akademik-siyasi iddialarını içselleştirmeye ve 
benimsemeye yöneldikleri müşahede edilmektedir. Buna isıarn dünyasının kendi ilim ve 
kültür mirasından şüpheye düşmesi, onu yetersiz görmeye başlaması, giderek küçüm
sernesi ve paradoksal olarak bu yetersizlik üzerinden beka 1 tecdid problemini çözmeye 
teşebbüs etmesi vakıası diyebiliriz. 

17 Serkiz Orpilyan - Seyyid Abdiiizade Mehmet nıhir, age, s. 61-62, "Şerh-i Kütüb" bahsi. Ka

şılaştır~ Kalib Çelebi, Keşfu'z-Zunı1n, I, 38. Bu edebin sırurlamu göstermesi açısından, Rize 
müftüsü iken ı 969 yılında vefat eden Fatih dersiarru Yusuf Kanıli hocanın kendisini, dersle
rini, telillerini nasıl anlattığına bakılabilir; İsmail Kara, Rize Müftülerinden Yusuf Karali Hoca, 
İstanbul, Dergah Yay., 2009, s. 21-23. 
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Yetersizlik fikrine ulaşmak acaba bir tenkit sürecini başlatmak olarak da mütalaa edi
lemez mi? İlk bakışta bu soruya evet denilebilir. Fakat süreç takip edildiği zaman İslam 
ilim ve kültür mirasını yeni ve kritik şartlarda bir daha gözden geçirip hangi güçlü kı
sımlanyla yola devam edileceği, hangi bölgelerinin tamir ve tashih edileceği, nerelerinin 
terk edileceği istikametinde işleyen gerçek (yapıcı 1 yeriiden kurucu) bir tenkit ve ıslah 
teşebbüsünden ziyade ağlrlıklı olarak istihfaf, önemsizleştirme, karalama, hatta terk ve 
red mekanizmalarını işleten, bu sebeple tarihi realite fikrinden de hayli uzaklaşan kaba 
(yıkıcı) bir tenkit hissiyatının ortaya çıktığı görülecektir. Şimdi bu süreçteki bazı kabul, 
düşünce ve yaklaşımlan önem sıralarına göre tasvir ve tahlil etmeye başlayabiliriz: 

ı. Bu düşünce ve yaklaşırnlar arasında İslam ilim ve kültürünün, Gazali'nirı felse
feye yönelttiği tenkitlerle irtibatlı olarak XII. asırdan sonra durağanlaşmaya ve gerile
rneye başladığı, özgünlüğü kalmadığı, ezberciliğe, tekrara ve taklide düştüğü fikri güçlü 
bir etkiye ve yere sahip gözükmektedir. Görüldüğü üzere XIX. yüzyılda dillendicilmeye 
başlanan yetersizlik fikri, eşzamanlı bu yaklaşımla neredeyse otomatik olarak yedi asır 
geriye çekilmiş olmakta, neticede İslam tarihinin yarısını, Müslüman Türklerin tarihinin, 
Selçuklu ve Osmanlı devirlerinin nerede ise tamamını adeta esareti altına alan bir muh
teva kazanmaktadu. 

Etkileri bala güçlü bir şekilde devam eden bu yaklaşun içinde muhtemelen ilk sor
gulanması gereken şey sihirli "ilerleme" (terakki, progres) fi.kridir. Modem Batı Avrupa 
düşüncesinde ilerleme fikri, bir taraftan dünyanın ve irısanın yaratılışını açıklamak dahil 
olmak üzere felsefi bir istikarnete doğru akarken diğer yandan mevcut siyasi, sosyal ve 
kültürel durumu batı merkezli olarak tasnif etmek, derecelendirmek ve adlandumak id
diasındadır. Modem bilim anlayışı ve pozitivizmle paralellik arz eden felsefi yönü büyük 
ölçüde dini ve geleneksel dünya tasavvurlarını "geçmişte kalmış", "hurafe" ve değersiz 
addederken sömürgecilik hareketleriyle paralellik arz eden sosyal ve siyasi yönü batı 
dışı toP.ıurnıarı, medeniyetleri ve kültürleri "geri" ve itibarsız kılmaktadır. Terakki fikrinin 
İslam dünyasına intikali ve yorumu ne kadar farklı olursa olsun bu iki hattın tortularını 
ve problemlerini taşıdığında şüphe yoktur. 

Hemen hiçbir önem atfedilnıeden yapdan ş~rh ve başiye vurgusu, ilimierin ve özellik
le felsefenin gerilediğini'ifade için başvurulan argümanlar arasında ön s~ada yer almak
tadu. Birkaç örnek vermek gerekirse; 
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"Görülüyor ki bizim [Müslüman olan Türklerin] birinci devredeki alirnlerirnizin 
hirnmetleri kendilerinden ewelce yazdmış mantık kitaplarına tercüme ve şerhden 

vey~ üzerlerine başiyeler yazmaktan ibaret kalmıştı. Bununla beraber on birinci 
asırdan beri bu himmet de gevşemişti. Çünkü medreselerimizde riyaziye, ulum-ı 
akliYe itibardan sakıt olmuştu. ( ... ) Bizde mantık üzerine mühim bir kitap yazdma
mıştu. Fllhakika diğer ilimler üzerine de esaslı bir kitabunız olmayınca mantıktan 
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öyle bir eser nasıl vücuda gelebilirdi? Fazla olarak büyük ediplerimizden bazılan 
halkı hikmet ve felsefeden soğutmaya çalışmışlardı" (vurgular bizim) .18 

"Maksadım, 'Arapça'daki ilm' denilen ilıne vans olan bir millette [Türklerde], beş 
asır (XIV-XIX) içinde, bu ilmin durumunu kısaca belirtmek ve XIX. asıra, yani 
modern ilmin Türkiye'ye girdiği tarihe kadar, inhitat ede ede, nasıl devam ettiğini 
göstermektir ( ... ). 

Bu eseri (Osmanlı Türklerinde İlim] okuyanlar, Osmanlı Türkiye'sinde müsbet 
ilimierin XIX. asra kadar ancak 'Arap ve Fars dillerindeki ilim'in eksik ve bazen 
de yanlış bir devanundan ibaret olup ne muhteva ne de metod itibariyle 'Yunan 
mucizesi'nin şarka intikali ile aldığı şekilden ayrı bir şekil almadiğını ve mamafıh 
bu ilimlerin, garptan fikir ve metod alarak yeniliğe doğru yürüdüğü nadir safhalar 
olmuş ise, onlann eheııuniyetle belirtildiğini göreceklerdir. ( ... ) Bizim gibi bütün 
modern ilim ve tekniği hazır bulmuş milletler için, o ilim ve tekniğin [Avrupa' daki] 
tarihini kısaca olsun bilerek beşeriyet tarihinde harp ve siyaset yanında bir de 
ilim ve medeniyetin mevkü olduğunu öğrenmenin pek faideli olacağına kaniirn" 
(vurgular bizim) .19 

"Ortaçağ tefsirlerinin büyük bir kısmı sadece gramer tahlilinden ibarettir. 
BeyzaYi'nin (öl. 1286) medreselerde devamlı okutulan meşhur tefsiri bile bu tür
den bir tefsirdir. İşte böylece insanı sarsan ve inkılapçı bir özelliği olan Kur'an gibi 
dini bir kitap, gramer ve hitabet süprüntüleri altında gömülü kalmaya mahkum 
edilmiştir. Çok gariptir ki Kur'an, bizzat kendi başına hiçbir zaman medreselerde 
tedrisat konusu olmamıştır. Herhalde Kur'an'ın bu şekilde incelenmesinirı, sadece 
öğrenimle ve kelamJ.a ilgili durumu değil, mevcut toplumsal düzeni dahi değiş

tirmesinden korkulmuştu. ( ... ) Sırf açıklama arnacı ile şerh yazma alışkanlığı ve 
özgün fikir üretme çabalarının bir şekilde yavaşlaması ile isıarn dünyası tam anla
mıyla ansiklopedik bilgi sahibi olan fakat bir mesel ed e söyleyeceği yeni hiçbir şeyi 
olmayan bir alim tipiyle karşı karşıya gelmiştir" (vurgular bizim).20 

İdarecilikten gelme bir kişi olmakla beraber Dılıülfünun müderrisi sıfatıyla felsefe, 
tasavvuf, ahlak, siyaset ilimleriyle de uğraşmış biri olarak Mehmet Ali Ayni'nin, tercüme, 
şerh ve başiye alanlannı bu kadar sıradan ve kıyınet ifade etmeyen cümlelerle geçiştirme
si başlı başına önemli bir problemdir. (Halbuki XIX. ve XX. yüzyılda yaşamış biri olarak 

18 Mehmet Ali Ayni, "Türk mantıkçıları" , Darülfünun ilahiyat Fakültesi Mecmuası, sene: 3, sayı: 
10, 1928, s. 55, 62. 

19 Abdülhal<'Adnan Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim, 2. bs., İstanbul, Maarif Matbaası, 1943, s. 
vn, ıx-x. 

20 Fazlurrahman, İslam ve Çağdaşlık - İsl.fun Eğitim Tarihinde Fi.k:ô Bir Geleneğin Değişimi, çev. 
A. Açıkgenç - H. Kırbaşoğlu, Ankara, Fecr Yay., 1990, s. 117, 119. 
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kendisinin yaptığı ilmi faaliyetler de tercüme, derleme ve uyarlama ağırlıklı dır). Muhte
va ve söylem itibariyle yaygın olan bu değerlendinne ve hükümleri, XI. asırdan sorıra 
medreselerde akli ilimierin terk edilmesiyle ilmi faaliyetin gevşediği vurgusu takip etmiş, 
nihayet Mantık sahası başta olmak üzere "bizde esaslı bir kitap" yazılmadığı yargısıyla 
sonuçlanmışnr. 

Ayni'nin bu yaklaşımıyla bir tabip politikacı olan ve Türkiye'yi terk etmek zorunda 
kalınca Avrupa'da Osmanlı ilim tarihiyle ilgilenmeye başlayan Adnan Adıvar•·ın yakla
şımı arasında esastahiçbir farklılık yoktur. Bir farklılıktan bahse4ilecekse, Adıvar'ın, 
"savaşmayı bilen fakat düşünmeyi bilmeyen" Türklerin modernleşme döneminde ilim 
konusunda da yeniliğe doğru hareket ettiklerini söylemesi zikredilebilir; batılılaşmak 
ilim-bilim konusunda da Türklerin "makils !Plih"irıiyenmesinin önünü açacaktır. Burada 
modem tarih anlayışının hakim izlerini de görüyoruz: Kısa klasik dönemler iyi (kuruluş, 

yükseliş, asr-ı saadet fikri), uzun orta dönemler zayıf, geri, durağan (inhitat, duraklama, 
eski rejim, ortaçağ fikri) ve kısa 1 nevzuhur modern dönem tekrar parlak ve iyi (uyanış, 

rönesans, inkılap, tecdid fikri). 

Acele verilen bu hükümler ne yazık ki hemen hiçbir ilmi şüphenin, sorgulamanın ve 
derin tetkikin mahsulü değildir. Belki aforizmaların zaman zaman nasıl ilmi hüküm sıra
sına geçebileceğine iyi birer örnek olmak bakımından bir değerleri olabilir.21 

İslami ilimleri tahsil ederek yetişen, klasik İslam felsefesi çalışarak akademik hayata 
atılan ve Amerikan üniversitelerinde görev aldıktan sorıra çağdaş İslam düşüncesinin 
meseleleri üzerine yoğunlaşan Fazlurrahman'ın şerh ve başiye üzerine yazdıklan ise, 
kayda değer "yeni hiçbir şey" söylememekle beraber bu konularda dışardan konuşan

Iarta içerden konuşanların aynı mantığı, yaklaşımı ve üslubu ne kadar kolay benimseye
bileceğini göstermesi açısından önem taşımaktadır. Fazlurrahman'ın İslam ilim ve kültür 
mirası içinde en büyük zenginlik ve kazanç sayılması gereken tefsir merkezli dil ve gra
mer çalışmalarını, onun "süprüntü" diye tavsif etmesi ve özgün fikir vurgusu, meselelere 
hangi düzeyde ve ne türden endişelerle eğildiğinin açık bir işaretidir. 

2. İlahiyat Fakülteleri ve Yüksek İslam Enstitülerinde, bunlardan etkilenerek veya 
bağımsız olarak akademi dünyasının dışında, isıarnı ilimierin tarihine dair yazılan telif
tercüme-uyarlama metinlerin kahir ekseriyeti~ XII. asır sorırasıyla ilgili ~enfi. vurgunun, 
duraklama-gerileme-çöküş edebiyatının gölgesi ve tahakkümü altında gelişti denebilir. 
(İctihad meselesini önemseyen iddia sahibi bu çevrelerin İslam ilimlerinin tarihiyle alakalı 

1 

21 Harun Anay'ın, "İslam düşüncesi hakkında İslam dünyasında ve Batıda son iki yüzyıldır y -

pılan çalışmalann çok az bir kısmı 12. yüzyıl sonrası İslam düşüncesi hakkındadır. Bu yüzden 
de elimizdeki çalışmalann yaklaşık sekiz asırlık bir dönem hakkında böyle bir hüküm vermeye 
yeterli olmadığım, bu iddiada bulunaniann büyük ölçüde subjektif davrandıklanru rahatlık-
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. la söyleyebiliriz" ifadeleri için bk. "Bir Osmanlı düşüncesinden bahsetmek mümkün mü?", 
DergıTh, sayı: 76, Haziran 1996, s. 12. 



Birinci Oturum 

tasnifler ve şerh-haşiye edebiyatı konusunda, nerede ise hemen hiçbir üst sorgulama 
yapmadan taklitçi bir tavır ortaya koymaları dikkat çekicidir).22 

imam Hatip Okullarının, Yüksek İslam Enstitülerinin, ilahiyat Fakültelerinin ve ak
tivist dini hareketlerin, din 1 İslam merkezli modern(ist) yaklaşunları, İslami ilimierin 
tarihiyle ilgili yeni yorumları nasıl anladığı, nihayet Cumhuriyet ideolojisinin din ve İslam 
tarihine bakışını ne ölçüde benimsediği ve içselleştirip taşıdığı yahut tenkit ve tashih edip 
dönüştürdüğü meselesi henüz ciddi sayılabilecek bir değerlendirmeye konu olmamıştır. 

Mevcut durumu tesbit etmeye ve anlamaya yöneldiğimizde, ilahiyat çevrelerinde şerh 
ve haşiye literatürünü n, :xn. asır sonrasının bariz telif tarzı ve hususiyeti olarak sık sık 
gündeme geldiği ve süregelen söylem etrafında tenkit konusu edildiği, en yumuşak ifa
deyle sıçramalar ve büyük başanlar taşımayan zayıf bir alan olarak görüldüğü söylene
bilir. Temsil gücü yüksek iki örnek üzerinde dunnak gerekirse; 

a) Türkiye'de 60'lı yıllardan itibaren Kelam ilminin yeniden kurulup gelişmesinde 
ciddi katkılarda bulunmuş, (bu satırların yazan dahil) çokça talebe yetiştirmiş bir hoca 
ve sahasında yaygın akademik etkiye sahip eserlerin müellifi bir akademisyenin değer

lendirmelerine bakabiliriz: 

"Akaid ilminin geçirdiği merhalelerden biri de cem' ve tahkik devridir. Hicri 8. 
yüzyılın ortalarından itibaren başlatabileceğimiz bu devir asrımızın başına kadar 
devam eder. Altı asır kadar süren bu uzun devre içinde, daha önce gördüğümüz 
hacimli telif eserleri yok değildir. Fakat bu devrin mümeyyiz vasfı ewelce meydana 
getirilen eserler üzerinde çalışmaktır. Bu çalışmalar, ilm-ikelam sahasında telif edi
len kitaplar üzerinde şerhler ve başiyeler yapmak, ta'Likat (notlar) eklemek, hüla
salar meydana getinnek veya bir eseri tehzib etmek (yeniden düzerıleyip yazmak) 
tarzında yürütülmüştür. Ayrıca bu devirde, mühim görülen bazı kelam meseleleri 
hakkında müstakil risaielerin de meydana getirildiği göze çarpmaktadır. Mesela; 
elfaz-ı küfür, kader ve isbat-ı Vacib risaieleri gibi". 

"cem· ve tahkik devri kelamcıları felsefe ile mezcedilmiş kelam metodunu devam 
ettirmişlerdir. Bu devir, İslam tefekkür tarihinin kelam ilmi sahasında bir durakla
ma ve gerileme devri sayılabilir. Hatta müteahhirinin bu ilm-i Kelanu, İslam felse-

22 Büyük ölçüde Arap milliyetçiliği ve Osmanlı-Türk muhalefeti düşünceleri içinde yetişen Mü -
lüman Arap ve bir ölçüde Acem müelli.flerln "XII. asır sonrası"na dair menfı vurguları önemli 
bir problem olarak görmemeleri-akademik olarak değilse de- psikolojik olarak anlaşılabilecek 
bir şeydir. Buna karşılık Müslüman Türk müelli.flerln, hususen ilahiyatçıların bu konuda ayrı 
bir has~iyete ve dikkate sahip olmayışiarı ise cidden düşündürücüdür. Tekrar edelim; İslam 
ilim mirasının tasfiyesi ile Türklerin tarihten tasfiyesi ayru siyasetin parçalarıdır. Birkaç örnek 
için bk. ömer Aydın, Türk Kelam Bilginleri, istanbul, insan Yay., 2004, s. 16, 152; Mustafa Said 
Yazıcıoğlu, "XV. ve XVI. yüzyıllardaki Kelam eğitimin tenkidi", İslam İlimleri Enstitüsü Dergisi, 
sayı: 4, 1980, s. 291. 
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fesi cereyanuu da durdunnuştur. Çünkü felsefeyi massetmiş ve onu kendi bünyesi 
içinde eritmiştir". 

"( ... ) Gazzali'den bir asır sorıra Razi, felsefe ile ketarnı birleştirmiş (mezcetmiş)tir. 
Daha sonra gelen Anıilli ve Kadı Beydavi ayru metodu daha da geliştirmiştir. Hicri 
8. asnn ortalanndan itibaren başlayıp 14. asnn başına kadar (miladi 19. asnn 
sonu) devam eden uzun devrede ise ayru yol takip edilmiştir. Bir duraklama ve 
gerileme vasfı taşıyan bu devrede daha çok şerh ve hclşiye üzerinde durulmuştur. 
Müteahhiıfu ilm-i kelfunı felsefe ile mücadele etmiştir. "23 

Buradaki temel sorulardan ilki, bir device adını veren ve ilim - düşünce tarihi ile te
lif çalışmalan açısından müsbet olarak ele alırup yorumlarıması gereken cem' ve tahkik 
gibi iki kelirnenirı niçirı duraklama ve gerileme gibi menfi. veya zayıf çağrışımları ağır 
basacak bir tarzda kullaruldıklandır.2~ Adı üzerinde, cem' ve tahkik dağınık duran bilgi, 
fikir ve meselelecin derlenip toplarırnası, sistematik hale getirilmesi, bilgilerin doğruluk, 
yerindelik, yeterlilik, sürdürülebilirlik vb. açısından tetkik ve tahkik edilmesidir. ilimierin 
(belki sanatların da) büyük atılun yapmalan ve yeni kavram öbekleriyle yeni paradigı:na
lar geliştirmeleri umumiyetle ya varolmak sarıcılannırı çekildiği kuruluş devirlerinde veya 
şartlann değişmesiyle varolanın sürdürülınesirıin zora girdiği kriz dönemlerinde olur. Ku
ruluş ve krizleri takip eden dönemler işin tabiatı icabı fikirlecin ve meselelecin oturduğu, 
kendi içinde veya mücavir alanlarla irtibatlannırı kurulduğu, mantık örgüsünün tahkim 
edildiği devirlerdir. Aslında bunu yapmak da büyük bir atılundır. Çünkü burada büyük 
bir gelişme ve sıçrama çizgisini belli bir otunnuşluk düzeyine intikal ettirmek söz konu
sudur. 

ilimierin ve fikirlecin tarihiriden biliyoruz ki büyük sıçramalara hayatiyet ve devamlı- . 

lık kazandıran, hatta onlann niçin atılım ve sıçrama olduklannın anlaşılmasıru mümkün 

23 · Bekir Topaloğlu, Kelam ilmi - Giriş, İstanbul, Damla Yay., 1981, s. 34, 35, 36; aynca bk. s. 
) 26. 

Bu konularda aynca bk. İzmirli İsmail Hakkı, Yeni ilm-i Kelam, İstanbul, Evkaf-ı İslanuye 
Matbaası, 1339-1341, I, 88, 89. Karşılaştırma için aynca bk. İzmirli İsmail Hakkı, Muhassalu'l
Kelam ve'J-Hikme, istanbul, Evkaf-ı İslanuye Matbaası, 1336, s. 9-10. 

24 Kelam konusunda benzer görüşler, tasiliffer ve değerlendirmeler için bk. Fahreddin Razi, 
Kelam'a Giriş: el-Muhassal, tre. Hüseyin Atay, Ankara İlahiyat Fakültesi Yay., 1978, s. 1-2; 
Tafta.zani, Keıarn ilmi ve isıarn .Akaidi - Şerhu'l-.Akaid, tre. Süleyman Uludağ, İstanbul, Dergah 
Yay., 1980, s. 79-84; Mustafa Said Yazıcıoğlu, "XV. ve XVI. yüzyıllardaki Keıarn eğitimin tertiu
di", isıarn İlimleri Enstitüsü Dergisi, sayı: 4, 1980, s. 289-91; Şerafeddin Gölcük, Kelam Th.rihi: 

76 

Kişiler, Görüşler, Eserler, Konya, Esra Yay., 1992, s. 201-203: A. Salın Kılavuz, Anahatlanyla 
isıarn Akaidi ve ı<eıarn·a Giriş, İstanbul, Ensar Neşriyat, 1993, s. 272; ömer Aydın, Türk Keıarn 
Bil~eri, İstanbul, insan Yay., 2004, s. ıs. Bu yaklaşunlan tasvir ve tenkit eden bir çalışma 
için bk. M. Sait özervarlı, "Osmanlı Kelam geleneğinden nasıl yararlanabiliriz?", Dünden Bu
güne Osmanlı Araştınnalan, İstanbul , İSAM Yay., 2007, s. 205-207. 
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kılan şey istikrar dönemlerindeki takipçilecin ince işçilikleri, tadil, tashih ve şerh istika
metindeki isabetli müdahaleleridir. İlimleri ve fikirleri belli çerçevelere sahip bir manzu
me, sadrnelere karşı dayanıklı ve muhtemel yeni kriziere karşı hazırlıklı hale getiren de 
bu.tadil ve müdahalelerden başkası değildir. 

Daha çok İslam sanatlarında kullamlan tenevvüden bu çerçevede bahsetmek uygun 
olur zannediyorum. Çünkü bu kavram yaratıcılıktan ziyade keşif peşinde koşan Müslü
man sanatkarın, hem geleneği sürdürmek hem de bir zaaf olduğu açık olan aynen tekrar 
ve mutlak taklitten uzaklaşmak için tekrar ediyor gibi gözüktüğü alanlarda tenevvü 1 

çeşitierne üzerinden ince ve estetik farklılıklar ortaya koyması, bu yolla hem kendini hem 
de sanatını taklit-bidat sarkacından kurtararak tekfunül ettirmesidir.25 

b) Vermek istediğimiz ikinci örnek Fıkıh tarihiyle alakalıdır. Kaynak olarak kullana
cağımız eserin müellifı yine 60'lı yıllardan itibaren Fıkıh ve Fıkıh usulü ilminin yeniden 
kurulup gelişmesinde ciddi katkılarda bulunmuş, yeni tartışmalar başlatmış, çokça talebe 
yetiştirmiş bir hoca ve sahasında yaygın akademik etkiye sahip eserlerin müellifı, top
lumsal karşılıklar bulmuş fikirlecin savunucusu bir akademisyendir. 

İlk baskısı 1975, genişletilmiş ikinci baskısı 1989 yılında yapılan İslam Hukuk Thrihi 
kitabı fıkıh ilminin tekfunülünü beş bölüm altında ele almaktadır: Birinci bölüm "Fıkhın 
Doğuşu" alt başlığıyla Hz. Peygamber Devri (s. 55-108), İkinci bölüm "Fıkhın Gelişme 
Çağı" alt başlığıyla Sahabe Devri (s. 109-168), Üçüncü bölüm "Fıklun Olgunluk Çağı" alt 
başlığıyla Abbasiler Devri (s. 169-248. Bu bölümde fıkıh mezhepleri de ele alınmakta
dır). Dördüncü bölüm "Fıkhın Duraklama Çağı" alt başlığıyla "Selçuklular Devrinde Fı
kıh" (s. 249-269), Beşinci bölüm "Fıkhın Gerileme Çağı" alt başlığıyla Moğol İstilasından 
Mecelle'ye Kadar (s. 270-313), Altıncı bölüm "Uyanış Çağı" alt başlığıyla Mecelle'den 
Zamarumıza Kadar (s. 314-384).26 Selçuklular devrini "Fıkhın duraklama çağı" haline 
getiren hususiyeder olarak ı. Thklit ruhu, 2. Münazara ve münakaşalar, 3. Mezhep taas

subu, 4. İctihad kapısının kapanması maddeleri zikredilmiş;27 Moğol istilasından sonra 

25 Tenevvü konusunda bk. Beşir Ayvazoğlu, İslam Estetiği ve İnsan, İstanbul, Çağ Yay., 1989, s. 
76-81. 

26 Hayrettin Karaman, Başlangıcından Zamanınuza Kadar İslam Hukuk Tarihi, ilaveli 2. bs., 
İstanbul, Nesil Yay., 1989. Aynca bk. Ayru müellif, "Fıkıh", DİA, xm. 10-11. "Hicri dördüncü 
asnn ortalarından başlayıp on üçüncü asrın sonuna, yani Mecelle-i Ahkam-ı Adiiye'nin haztr
lanışına kadar devam eden uzun dönem"! T.iklit dönemi, Mecelle sonrasını ise "Kanunlaşttrma 
ve yeni içtihat dönemi" olaı:ak adiandtran bir başka tasnif için bk. M. Akif Aydın, Türk Hukuk 
Tarihi, 7. bs., İstanbul, Beta Yay., 2009, s. 57-61. 

27 Karaman, age, s. 251-257. Benzer fikirler ve tasnifler için bk. Hudari, 'Ilirihu't-Teşrü'l-İslfuııi, 
9. bs., M.ıstr, el-Mektebetu't-Ticariyye, 1390 - 1970, s. 233-264 (İslam Hukuku Tarihi, tre. 
Haydar Hatipoğlu, istanbul, Kahraman Yay., 1974, s. 317-51); Hallaf, Hulasatu Tarihi't
Teşrü'I-İslami, 8. bs., ed-Daru'I-Kuveytiye, 1388 - 1968, s. 95-102 (İslam Teşrü Tarihi, tre. 
TcllatKoçyiğit, Ankara, İlahlyat Fakültesi Yay., 1970, s. 57-62). 
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fıkhın gerilemesinin sebepleri arasında ise ı. Fıkıhçılar arasındaki irtibatsızlık, 2. Selefın 
kitaplarına karşı ilgisizlik, 3. Müctehit yetiştirecek eserlerin yazılmaması, 4. Hile ve tevil 
b~Jıklan sayılnu.ştır. 

· Esas itibariyle Osmanlılar dönemine tekabül eden gerileme dönemi için yapılan değer-
Iendirmelerden biri de şöyle düzenlenmiştir: 

"Daha önceki devrelerde de geniş eserlerin kısaltıldığı, özetlendiği (ihtisar) görül
müştür. Fakat bu devirde ihtisar bir marifet kabul edilmiş, bir kelime ile anlatılacak 
hükmün iki kelime ile arılatılması kusur sayılmıştır. Bu telakki, bilmece şeklini 
almış metirılerin doğmasına sebep olmuş, aniaşılmayan metirılere şerh yazılmış, 
burılan da başiye ve ta'likler takip etmiştir. Bu metod talebenin ruh ve martadan 
lafza, şekle yönelmesine sebep olmuştur. "28 

Müellif, Fıkhın gerileme çağında "sayıları binleri bulan" fakih arasından 76 fıkıh 
aliminin hayatı ve eserlerinden bahsediyor. Bunlar içinde İbnu'l-Hacib, Kaiafı, Ebu'I
Berekat en-Nesefi, İbn Teymiye, İbn Kudame, Sadruşşeria, İbn Kayyım el-Cevziye, Davud-ı 
Kayseri, Sübki, Thftazani, Cürcani. Firuzabadt, Molla Fenaıi, İbn Hacer el-Askalant, Bed
mddin Aynt, İbni Hümam, Hızır Bey, Molla Hüsrev, Molla Gürant, Molla Lütfi, Süyutt, İbn 
Kemal, Ebussuud, Aliyyü'l-Kfui, Şah Veliyullah, Şevkant, nihayet İbn Abidtn gibi birçok 
alanda devasa eserler bırakmış, kendi vadisinde çığır açmış büyük aJ.imler, şfuihler, mü
ellifler, muhaşşiler, müderrisler, şeyhulislamJ.ar da bulunmaktadır. 29 

Burada Selçuklu-Osmanlı ilim hayatının, şerh ve başiye meselesinin müstakil b~ 
konu olarak ele alırup değerlendirilmediğine, sadece menfı dönemlerin sebep veya neti
celerinden biri, nihayet zayıf, ehemrniyetsiz bir alan olarak geçtiğine işaret etmek lazım. 
Bu aJ.imlerden herhangi birinin eserlerine, fikirlerine, arayışlarına, telif tarzlarına, meto- . 
dolojilerine, dönemlerinin ilmt-fi.kıi meseleleriyle ilişkilerine odaklanan "tarafsız;' bir göz, 
İslami ilimierin "yükseliş" çağı olarak vurgulanan dönemlere benzer şekilde, hatta bazen 
onlardan daha yukarıda endişelerin, tartışmaların, başarıların varlığını görebilir, bunu 
rahatlıkla savunabilir.30 

28 

29 

age, s. 273. Benzer ifadeler için bk. Aynı mü)llif. "Fıkıh", DİA, XIII, 10. B~ tesbit ve değerle -
dirinenin tenkidi için bk. Recep Cici, Osmanlı Dönemi İslam Hukuku Çalışm~an - Kuruluştan 
Fatih Devrinin Sonuna Kadar, Bursa, Arasta Yay., 2001, s. 357,393 ("150 eserden sadece 3'ü 
ihtisardır"). Diğer rakamlar: 30 metin, 44 şerh, 41 haşiye, 3 talik, 26 risale, 3 tercüme. 

\ 

Karaman, age, s. 278-313. Muhtasar bir fıkıh tarihi yazan ömer Nasuhi Bilmen'in fı.kih 
a.Iimlerini zi.krediş biçimi tamamen farklıdır. O aslıab-ı kirarndan günümüze 405 fakihin ha
yatıru alfabetik olarak vermiş, bu arada bazı son devir ulemasına da yer vermiştir. Hukuk-ı 

İsl~ye ve lstılahat-ı Fıkhıye Kamusu, ı, 327-474. 

30 · Molla Fenari ile alakalı bu türden bir değerlendirme için bk. nıhsin Görgün, "Molla Fenari" 
(Düşüncesi), DİA, XXX, 248. Aynca bk. Haklu Aydın, "Fusülü'l-Bedayi'", DİA, xm. 229. 
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isıarnı ili.mlerin tarihini katı tasnifl.ere tabi tutan bu yorumların arkasında kaynaklara 
dönüş fikrine odaklarunış bir ilim (örneğimizde fıkıh) anlayışının ve asr-ı saadet vur
gusu üzerinden yeniden kurgulanarı parçalı bir tarih 1 islam tarihi telakkisinin olduğu 
düşünülebilir. Fıklun tarihi, gelişmesi ve duraklaması nerede ise tamamen ictihadın olup 
olmaması ve mezhep taassubunun 1 mezhebe bağlılığın varlığı yokluğu meselesi etra
fında irışa edilmiş, diğer unsurlar ve gelişmeler ancak bu hakim unsura göre kendilerine 
yer bulabilrniştir. Bu düşünme ve tahlil biçiminin en önemli usul problemi, büyük ölçüde 
hadisenin ne olduğu üzerinden değil ne olması gerektiği önceliğinden yürütülüyor olma
sıdır. Yazara kulak verirsek; 

"[Fıkhın duraklama devrinde] inkişaf çizgisirlde duraklama ve sapma vardır. Artık 
büyük müctehidler devrinin hür ve mutlak ictihadı, doğrudan doğruya Kur'an ve 
Sürınet kaynağından hukuki hayata çözümler ve aydınlık getiren çalışmalar dur
muş, onun yerini taklitçilik ruhu alrnağa başlamıştır". 

"Bundan önceki devrede gördüğümüz tercih ve tahric selahiyetirıe malik fıkıh 
bilgirılerirlden sonra gelen bu devir [Moğol istilasından Mecelle'ye kadar süren 
gerileme devrinin] fıkıhçılarında taklit ruhu tam manasıyla kök salmıştır. Yeni
den müstakil ve müntesip ictihad bir yana, bir mezhebe bağlı Müslümarun diğer 
Sünni-İslam fıkıh mezhebirlden istifadesi, çeşitli mezhep saliklerinin birbiri ardm
da namaz kılmalarının cevazı... bile tartışılmıştır. ( ... ) Bu devir de İslam ülkesirlde 
yetişen fıkıh bilginlerinin yekdiğeriyle irtibatı kesilmiş, müctehid yetiştiren kitaplar 
okunmamış ve yazılma mıştır. "31 

Nitekim Mecelle ile başlatılan "uyanış çağı"nm ve bu çağı temsil eden ulemanm bariz 
özellikleri arasında ictihad kapısının açılması ve mezhepler arasmda tercihlerirl yapılması 
ilk sırada yer alacaktır.32 Halbuki modem dönemde yeni bir muhteva ile öne çıkan ictihat 
telakkisi ve mezhep meselesi klasik kaynakları tasnif ve tahlil içirl kullanılabilecek araç
lardan sadece biri, belki önemli bir tanesi olabilir. Yazarın, aynı zamanda modernleşme 
ve sekülerleşme süreçlerirıi işleten bir mekanizma olarak çalışan ictihat kapısının nereye 
doğru açıldığını, İslam ilim ve kültür rnirasıru nasıl dönüştürdüğünü, hangi laik yorum
lara kaynaklık ettiğini ve hem Fıkıh usulü hem de Fıkıh 1 hukuk meseleleri etrafında ne 
türden ciddi problemler doğurduğunu tartışmaması da dikkat çekrnektedir.33 

31 Karannan,age,s.250,272,273. 

32 Karaman, age, s. 315-316. Bu dönemin öne çıkan fıkıh aiimleri ve eserleri için b k. age, s. 338-
352. Farklı bir değerlendirme için b k. Halil Cin - Ahmet Akgündüz, Türk- İslam Hukuk Thrihi, 
İstanbul;, Thnaş Yay., 1990, I, 170. 

33 Burada bir başka fıkıh mütehassısırun kaleminden çıkma bir değerlendirme ve tenkit için bk. 
Eyyüp Said Kaya, "Modern dönemde Fıkıh ilminin temel meseleleriH, Modem Dönemde Dini 
İlim!erin Temel Meseleleri - ilmi Toplantı, İstanbul, İSAM Yay., 2007, s. 156-158. 
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Bu aşamada belki XII. asır sonrası için. bizim bugün var olduğunu kabul ettiğimiz ve 
gördüğümüz kritik durumu ve büyük meseleleri Müslüman müelliflerin, bu arada fıkıh 
al)!nlerinin üst düzeyde hissetmedikleri. görmedikleri ve bunlara karşılık gelebilecek ilmi 
ve fikri atılımlan yeterince yapmadıklan, netice itibariyle de İslfun dünyasının ve ilimierin 
gerilemesine sebebiyet verdikleri istikametinde işleyen.ve gelişen bir fıkrin ve yaklaşımın 
etkisini hesaba katmak gerekecektir. Yalnız bugünün arayışlan ve ihtiyaçlanndan, hatta 
psikolojisinden yola çıkarak tarihi değerlendirmek anlaşılabilecek bir şey olma.lda beraber 
anakronizme düşmek gibi ciddi bir metodolojik probleme de kaynaklık ettiği malumdur. 

3. Son iki asırda şerh ve haşiye literatürünü yerinden ederek zayıftatan ve itibarsız 
kılan arniller ve süreçler arasında kayda değer bir yeri olan "kaynaklara dönüş" fikrinden 
de kısaca bahsetmemiz gerekir. Çağdaş İslfun düşüncesinin önemli kavramsal çerçevele
rinden biri olarak "kaynaklara dönüş" hareketi, gerçek İslam - tarihi İslam ayınmına da 
yol açacak şekilde iki hususu öne çıkarıyor: ı. Bağlayıcı bilgi kaynağı olarak Kur'an (ve 
Sünnet'i). 2. Bağlayıcı uygulama olarakasr-ı saadet tatbikatını esas almak. İlk bakışta 
problemsiz, meşru ve makul gözüken bu etkili fıkriyatın caniandıncı ve harekete geçirici 
harrıleleri olduğu kadar açık veya örtük iddiaları, değiştirici, dönüştürücü ve tasfiye edici 
uçları. nihayet bozucu etkileri de bulunmaktadır. 

Bu hareketin açık veya örtük iddiaları arasında konumuz itibariyle önemli olanlar 
şöyle özetlenebilir sanırım: a) İslam tarih tecrübesi Kur•an•ı ve asr-ı saadeti büyük ölçüde 
göz ardı etmiş. ihmale uğratmıştır. b) İslam tarihi boyunca ortaya çıkan anlama ve yo
rumlama çabalan, telif çalışmalan asla 1 kaynaklara sadakat açısından ciddi problemler 
taşımaktadır. c) İslam'da olmayan ulema sınıfı ve ilim hiyerarşisi, zaman içirıde kay
naklan perdeleyerek ulemanın söylediğini nass düzeyine çıkarırken zamanın gerektirdiği 
yeni yorumların da önünü tıkamıştır ... Bu iddiaların her biri islamı ilimlerin, bu arada 
şerh ve haşiyelerin de içinde yer aldığı İslam tarih tecrübesini şu veya bu ölçüde zayıf, 
itibarsız. problemli ve hatta bazen gayruneşru hale getirmektedir.34 

4. XIX. ve XX. yüzyılda yetersizlik ve çürümüşlük fikri üzerinden medreselere, Os
manlı ilmiye sınıfına. tedris tarzına ve bunlarla bir şekilde irtibatlı olarak tasavvufa, ta
rikatlara yöneltilen tenkitlerle şerh ve haşiye tenkitleri eşzamanlı ve büyük ölçüde aynı 
mantık üzerinden yürümektedir. Bu mesele fuerirıe yoğunlaşan meti.Qlere bakıldığında 

' XII. asır sorırası vurgusundan Gazall meselesine, orijinalite arayışına. taklit konusuna, 
din - devlet ilişkilerine kadar birçok şeyin iç içe geçtiği müşahede edilmektedir. 

Modernleşme döneminde medreselere ve ulemaya yöneltilen tenkitler ve tasfiye ata
yışiarı birçok konuyla irtibatlı karmaşık bir meseledir ve bu karmaşık hadiseniri hemen 
her unsuru şerh ve haşiye meselesiyle de yakından ilgilidir. Felsefi olarak Osmanlı İslam 
dünyasının kendi i.l.ml ve fikri donanımından şüpheye düşmesi ve gittikçe derinleşen 

34 Temsil gücü yüksek bir örnek anlattın için bk. Fazlurrahman, age. s. 73-76. 
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bir yetersizlik girdabı içine yuvailanması medrese ve u lema problemi etrafında bir daha 
önemle hatırlanmalıdır. 

Medrese ve ilmiye için yerinden olma 1 yerinden edilme süreçleri aynı zamanda Os
manlı Devleti'nin gerilemesi ve çöküşünün mühim sebeplerinden biri olarak bir tenkit ve 

zayıfiatrna mekanizması olarak da işleyecek, giderek yeni bir medrese ve ilmiye tasavvu

ru ve bunun ardından ideolojik diyebileceğimiz bir medrese tarihçiliği ortaya çıkacaktır. 

ilmiye sınıfı ile Osmanlı hilafet ve saltanat sistemi arasındaki güçlü münasebetleri zayıf
latrnak, bir adım ötede ulemayı kendi safiarına çekmek ve bunun üzerinden bir meş

ruiyet sağlamak için Yeni Osmanlılar Cemiyeti ve İttüıat ve Terakki hareketi gibi siyasi 

muhalefet hareketlerinin bu tasavvurun oluşmasında önemli bir etkisi bulunmaktadır. 
Bunlara ilaveten modernleşme süreçlerinin beslediği yeni din 1 İslam yorumu ve ilim 

anlayışı da medreseleri geçmişte kalmış kurumlar, ilmiyeyi eski kafalar haline getire

cektir. Şerh ve başiye de geçmişte kalmış yetersiz kurumların ve kendini yenileyemeyen 

aiimlerin mahsulüdür. 

A.kif merhumun Asım'da çizdiği menfi medrese ve ilmiye tablosu bu bakımlardan 
hala temsil gücü yüksek iyi bir metindir: 

Medresen var mı senin? Bence o çoktan yürüdü 
Hadi göster bakayım şimdi de İbnü'r-Rüşd'ü 

İbni Sina niye yok? Nerde Gazali görelim? 
Hani Seyyid gibi Razi gibi üç beş alim? 

En büyük fazıl.ıru2 bunların asarmdan 

Belki on şer he bakıp bir kuru mana çıkaran 
Yedi yüz yıllık eserlerle bu dinin hala 

ihtiyacatını kabil mi telafi? Asla 

Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilharnı 
Asrın idrakine söyletrneliyiz İslfunı 

Kuru dava ile olmaz bu, fakat ilm ister 

Ben o kudrette adam görmüyorum, sen göster 

Koca ilmiyyeyi aktar da bul üç tane faküı 
Zevk-ı fıkhisi bütün, fikri açık, ruhu nezih 

Sayısız hadise var ortada tatbik edecek 

Hani bir tane "usfil" alimi, yahu bir tek? 

Böyle avare düşünceyle yaşanmaz heyhat 
"Mülteka" fıkluruzın narru, usiilün "Mir'at" 

Yaşanır zannediyorsan Baba caferliksirt 

Nefes ettir çabucak kendine olsun bitsin! 
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Türkiye'de medrese ve Osmanlı müesseseleti üzerine çalışan akademisyenlerin, ilim 
ve düşünce tarihçilerinin, ilahiyatçılann önemli bir kısmı farklı endişe ve gerekçelerle 
bu.yaklaşun tarzuu, yeterli bir sorgulama yapmadan tamamen veya büyük ölçüde pay
laşmakta, bu arada nerede ise değişmez bir unsur olarak şerh ve başiye meselesine de 
temas etmektedir. Bir örnek vermek gerekirse; 

"Osmanlı ulemasuun zikredilen bu bilimsel disiplinlerde [fıkıh ve kelamda] yeni 
atılunlar yapma endişesi taşıdığını, orijinal eserler telif etme ibtiyacuu hissettiği
ni -zaman zaman rastlanan tek tük istisnalar dışında- söyleyebilmek pek kolay 
görünmüyor. Onlar daha ziyade mevcut toplumsal düzenin bozulmadan korun
ması ve devlet işlerinin aksamadan yürümesi amacına hizmet endişesini taşı
dıklan için, kendilerinden üç, beş yüzyıl önce müteahhırün (sonrakiler) denilen 
Gazall'den sonraki Hanefi ve Maturidi uleması tarafından kaleme alınnuş fıkıh 
ve kelam eserlerini şerhetmeyi, onlara ta'lik ve haşiye, hatta haşiyelere haşiye, 
şerhlere şerh yazmayı tercih [ediyorlardı]. Fıkıh alanında özellikle Ali b. Ebibekr 
el-Merğınani'nin (ö. 1196-1197) el-Hidaye isimli eseriyle kelamda ünlü alim 
Neseti'nin (ö. 114) Akaid'ine yine ünlü alimlerden 'allame' lakabıyla şöhret bul
muş Sadeddin-i Thftazani'nin (ö. 1395) Şerhu'l-Akaid'i en gözde kaynaklar olarak 
büyük bir itibara sahiptiler."Js 

5. Son madde olarak yazı boyunca zaman zaman işaret ettiğimiz felsefe vurgusuna 
temas etmek istiyoruz. Oryantalistik çalışmalann yerleştirdiği, "İslam düşüncesinin XII. 

asırdan sonra durduğu" iddiası esas itibariyle felsefe ve ardından bilim ağırhklıdır. Gö
rülebildiği kadanyla isıarnı ilimler, sanatlar ve diğer kültürel unsurlar bu havuzun içine 
daha sonra dahil edilecektir. Buradaki iddianın gücü ve etkisi, Aydırılanma Felsefesi'nin 
ve Bilim Devrimi'nin modern dünyanın kuruluşundaki belirleyici konumu ve bunun üze
rinden felsefenin kazandığı istisnai önem hesaba katılmadan muhtemelen tam anlaşı
lamaz. Farklı bir şekilde söylersek; felsefenin hem varlık. ilim-bilgi konusunda hem de 
kainatın, insani olanın, toplumsal ilişkilerin ve değerlerin açı.klarunası ve anlarrılandınl
ması hususunda modern dönemde kazandığı etkinliğin derecesi insanlık taribinde sık 
tesadüf edilebilecek bir vakıa değildir. Felsefenin nerede ise yegane teorik çerçeve oluşu 
ve din, sanat başta olmak üzere farklı varlık. »ilgi, değer dünyalaruu, teorilerini bastırma
sı onu adeta tek başına taribin akışuu ve an1amıru açıklayan bir çerçev~; nihayet mutlak 
gerilik-ilerilik kıstası haline getirecektir. İslam'ın felsefe ile irtibatı veya bir ilim dalı ola-

\ 

35 Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler, İstanbul, Thrih Vakfı Yay., 
1998, s. 118. Osmanlı kelam çalışmalan ve siyaset literatüro konusunda benzer değerlendir
meler için bk. Mustafa Said Yazıcıoğlu, "XV. ve XVI. yüzyillardaki Kelfun eğitimin tenkidi", 
İslam ilimleri Enstitüsü Dergisi, sayı: 4, 1980, s. 289-291; Şefaettin Severcan, "Ali'nin siyaset 
felsefesi", İslfuniyat, u /4, Ekim-Aralık 1999, s. 126. 
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rak İslam felsefesinin konumu bu çerçevede bir yer bulacak ve oralardan kalkılarak geniş 
daire olan İslam hakkında hüküm verilecek, genelierne yapılacaktır. 

İslam Felsefesi tarihçisi oryantalist Roger Amaldez'in (öl. 2006), başlığı bile açık me
saj veren "İslam' da felsefi düşünce nasıl kötürümleşti?" tebliğ-makalesindeki akıl yü

rütme biçimi ve üslubu bu yaklaşımın çokça örneğinden sadece bir tanesidir. Felsefe ile 
birlikte ona karşı gibi duran Kelam ve Tasavvufun da metinde nasıl zayıfbirer alan haline 
getirildUderine dikkat edilmelidir: 

"Asıl arılamında felsefenin İslam'da her zaman için ancak eğreti (precaire) bir 
varlığa sahip olmuş olduğu ve çok erkenden, filozofların [İslfurul ilimlere veya mis

tisizme [tasavvuf felsefesine] veya her ikisine dönmek üzere ondan uzaklaşrnış 
olduklan doğrudur. şu halde felsefe İslam uygarlığının ilk zarara uğrayan organla
nndan biri olmuştur. Spekülatif teolojiye (Kelam) gelince, o bazı kudretli kişilerin 
karşı koymalarına rağmen pek çabuk 'taklit' hastalığına uğranuştu."36 

Son asırlarda Müslüman ilim ve fikir adarnlarının XII. yüzyıl soruasıru, aynı zaman
da paralel olarak Selçuklu ve Osmanlı mirasını, bu arada şerh ve başiyeleri anlama ve 
değerlendirme biçimleri büyük ölçüde mutlaklaşan yeni felsefe-bilim paradigması zemini 
üzerinde gerçekleşti denebilir. Kelam ilmi ve Tasavvuf tarihleriyle ilgili değerlendirmeler 
de muhtemelen bu süreçten ciddi olarak etkilenmiştir. Türk milliyetçiliğinin yükseliş gös
terdiği dönemlerde bile "Türk tefekkürü"nden, "Türk düşüncesi"nden ancak kısı.k sesle 
bahsedilebilmiş olması ve felsefenin Türkler için gerçekte olmayan fakat hasret çekilen 
uzak bir diyar olarak kalması da bunurıla irtibatlıdır. Mesela lise ve üniversitede oku
tulmak üzere hazırlanan ve ı 933-ı 934 yıllarında basılan Hilmi Ziya Ülken'in iki ciltlik 

Türk Tefekkürü Tarihi, daha ön sözünde; "edebiyatınuzın fikir hayatmuzdan daha fazla 
orijinal olduğu söylenemez", "Türk tarihinde garp mü tefekkir leriyle kıyas edilebilecek 
orijinal büyük bir feylosof yoktur. ( ... ) Feylesof ismiyle tanınanların nihayet yüksek birer 
mütercirn veya şarih olmalarına mukabil ( ... )" türünden ifadelere yer vererek kendisine 
bir alan, bir konuşma zemini açmaya çalışmaktadırY 

Orijinalite 1 özgürılük meselesi burada etkileyici ve çok yönlü bir unsur olarak dev
reye girecektir. özgürılük probleminin oryantalistler için esas itibariyle İslam'ın, Kur'arı 
ve hadisin özgürılüğü etrafında teşekkül ettiği hemen hatulanmalıdır: İslam ve Kur'an 
kendine mahsus tarafları, orijinal yönleri olan (ilahi) bir din ve (vahye dayalı) bir kitap 

36 Roger Arnaldez, "İslfunda felsefi düşünce nasıl kötürümleşti?", tre. A. Arslan, Ahmet Arslan, 
İslam Felsefesi üzerine içinde, Ankara, Vadi Yay., 1996, s. 47 (Arnaldez bu Fransızca tebliği 
1956 yılında kaleme alrruş ve sunmuşrur). 

37 Hilmi ziya Ülken, Türk Tefekkürü Thrihi, istanbul, Matbaa-ı Ebüzziya, 1933, I, 7, 8. Karşıla -
tır: Şerif Mardin, Jöntürklerin Siyasi Fikirleri, 2. bs., İstanbul, İletişim Yay., 1983, s. 13, 14, 16. 
Modernleşme döneminde bir problem olarak "Türk düşüncesi" konusunda ayrıca bk. İsmail 
Kara, Din ile Modernleşme Arasında, s. 15-25. 
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mıdır yoksa Yahudilik ve Hıristiyanlıktan, TeVİat'tan uyarlarunış (hatta iktibas edilmiş) 
bir karaktere mi sahiptir sorusu, umumiyede ikinci şıktan yana cevaplandınlan temel 
soru olmuştur. İslfuni ilimlerin, özellikle Fıkıh ve Tasavvufun, bu arada İslam felsefesinin 
özgünlüğü meselesi oryantalistler için, en azından psikolojik olarak menfı cevaplarıdı
rılması daha kolay alt bir başlıktır. Çünkü aslı özgünlükten uzaklaştınlmış bir dinirı tek 
tek ilim ve fikir unsurlarının harici tesirler altında, başka din ve kültür havzalarından; 
Roma'dan, Hint'ten, eski Yunan'dan etkilenerek teşekkül ettiğini ortaya koymak ve sa
vunmak güç olmayacaktır. 

Oryantalistlerin özgünlük etrafındaki beyanlarında Avrupamerkezcilik, hatta ırkçılık 
izleri de vardır. Bu beyanlara göre Araplar ve Türkler şiir söyler, ok atar, kılıç kuşanır, 
pala sallar ama soyut düşünemez, felsefe yapamaz; felsefe yapmak an ırkıara mahsus bir 
meziyettir. Aynca İslamiyet de felsefenin daha başta istediği özgür düşünceden uzak bir 
dindir. isıarn felsefesinin kurucu ve taşıyıcı unsurlan da zaten gayrımüslimler arasından 
veya "yabancı"lardan çıkmıştır.38 

Modernleşme döneminde Müslüman aydınların özgünlük problemine yaklaşımlan 
hayli karmaşık ve problernlidir. Doğru ve yeterli bir tasvir için meseleyi birkaç kadernede 
ele almak en uygun yol olacaktır sanınm: 

a) Oryantalistlerin birinci sıraya çıkardıklan İslam'ın kaynaklan ve ana mesajı itiba
riyle özgün olmadığı tezi modern dönem Müslüman aydınlarının kahir ekseriyeti tarafın
dan reddedilen bir görüştür. Bu merhaledeki özgünlük vurgusunun, Müslüman aydınlar 
nezdinde İslam'ın kendinden önceki dinlerle olan normal ve tabii irtibatını zayıtlatacak 
ölçüde kuvvetli olduğu bile söylenebilir. (Yeniden ve menfı olarak tanımlanan İsrailiyat 
kavranu bu süreçte önemli bir araç rolü oynayacaktır). 

b) İsJa.ml ilirnlerin ve İslam felsefesinin özgünlüğü meselesine gelindiğinde oryanta
listik tezlerin kısmen paylaşıldığı, bir başka ifade ile tezlerin boğucu baskısından kurtul
mak için ikiye bölündükleri görülecektir. Bir tarafta İslami ilimierin ve İslam felsefesinin 
kuruluş ve gelişme çağlan vardır ve bu dönemler özgündür; diğer tarafta ise özgünlükten 
uzaklaşan, gerileme, tekrar ve taklit devirleri bulunmaktadır (Kaynaklara ve asr-ı saadete 
dönüş fikrindeki yahut gerçek İslam - tarihi İslam ayınnundaki İslam tarihirü sistematik 
olarak iki farklı bloka ayırma teşebbüsü burcfda da biraz farklı bir şekilde görülüyor). Bu 
merhalede Tasavvuf düşüncesinin özgünlüğü büyük ölçüde bütünüyle feda edilmiş, yeni 
Selefi din yorurrılannın ve yeni aktivist ahlak anlayışlarının etkisi altında onun Hint'ten, 

\ 

Hıristiyanlıktan geldiği umumiyetle kabul edilmiştir. 

38 R Amaldez, "İslam'da felsefi düşünce nasıl kötürürnleşti?", s. 51 ve 49-50. özgünlük pro -
leıni için ayrıca bk. Ahmet Arslan, age, s. 71-72; Harun Anay, "Bir Osmanlı düşüncesinden 
bahsetmek mümkün mü?", Dergah, sayı: 76, Haziran 1996, s. 13; Dücane Cündioğlu, "Gazali 
ve Özgünlük", Keşf-i Kadim - imam Gazali'ye Dair içinde, İstanbul, Gelenek Yay., 2004, s. 40-
51. 
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c) XII. asır sonrası, Selçuklu ve Osmanlı asırlan veya medrese dönemi, şerh ve başi
ye devri söz konusu olduğunda özgünlükten yoksunluk kabul gören ve savunulan bir 
görüştür. 

Burada yeniden sorgulanması ve tartışılması gereken husus orijinaliteden, özgünlü k
ten, yenilikten neyin kastedildiğidir. Metinlerden anlaşıldığı kadarıyla özgünlük yeni 1 

duyulmadık bir mesele vaz etmeye veya tarihin şahit olmadığı cevaplar bulmaya, çözüm
ler üretmeye, hillasa modem düşüncenin felsefi olarak da fiili olarak da sevip arzuladığı, 
talep ettiği "mucizevi" çıkışlara indirgenmiş gibidir. Böyle olduğu için de mevcut mesele
leri farklı bir şekilde ele alma, yeni tasnifler ve tarifler getirme, bilgi ve görüşleri yeniden 
değerlendirme, dönemin arayışlan ve problerrıleriyle veya başka ilimlerle ilişkilendirme, 
meselenin yeni boyutlarına işaret etme, iç tezatları giderme, anlama ve açıklamada yeni 
model kullarırrıa, dil ve üsluplan geliştirme ... gibi medrese kafasının ve şerh ve haşiye 
literatürünün üst düzeyde gerçekleştirdiği ilmi-fikri yenilikler, hatta sıçramalar özgünlük 
sınırlannın dışında görülmüş, neticede istisnai bir çaba ve başarı, ilim siyaseti ve üslup, 
kütüphaneler dolusu eser değerinden çok aşağıda bir seviyede görülür olmuştur.39 

3. Nerede Duruyoruz? 

Hüseyin Vassaf Efendi merhumun ( öl. 1929) yazdığı büyük eserler arasında muta
savvıfların hal tercümeleri ve tarikatlar tarihine tahsis ettiği 5 ciltlik eser mühirrı bir yer 
tutuyor. özellikle son asır Türk safileri ve dervişleri ile tarikatlar açısından önerrıli bir 
kaynak olan bu muhalled eserin adını müellif şu şekilde koymuş: Setine-i Evliya-yı Ebrar 
Şerh-i Esrnar-ı Esrar.40 Kitabın adından Esrnar-ı Esrar'a şerh olarak yazıldığını arılıyor ve 
bu eseri keşfe çıkıyoruz. Yaklaşık 2500 sayfalık devasa bir şerbin yaslandığı asıl metin 
ne kadar olmalı dersiniz? Divan-ı Hümayun Kalemi memurlarından Mehmed Sami es
Sünbüli'nin telifi olan Esrnar-ı Esrar 1316 (1900) yılında basılmış 54 sayfalık orta boy 
bir eser. 54 sayfalık metne 2500 sayfalık şerh! Yazarın mukaddimesinde yazdığı birkaç 
satır yolumuzu aydınlatıyor; unuttuğumuz bazı noktalan hatırlıyoruz: 

"Bir gün Sahaflar Çarşısı'ndan geçerken Esrnar-ı Esrar namında bir risille gözü
me ilişti. Aldım, mütalaa ettim; bilumum turuk-ı aliyye ptrarı-ı kirarnının [tarikat 
şeyhlerinin] silsile-i tarikatını gösterir bir hazine-i irfan idi. o dakikada kalbirnde 
bu zümerat-ı kiramın teracim-i alıvaliyle meşgul olmak emeli husule geldi ( ... ) 
Tarik-i tedkike koyuldum. Yırmi seneyi mütecaviz tetebbuatta bulundum. Birçok 

39 Son yıllarda kaleme alınmış iki yazıdaki örnek ifadeler için bk. Bekir Karlığa, "Katip Çelebi 
ve Osmanlı düşüncesinin duraklama nedenleri", Vefannın 350. Yılında Katip Çelebi, istanbul, 
Büyükşehir Belediyesi Yay., 2007, s. 206; Alunet Kayacı.k, "Osmanlı medreselerinde mantık 
eğitimi üzerinen, İslarniyat, ll/4, Ekim-Aralık 1999, s. 120-121. 

40 Kısaca Seline-i Evliya olarak bilinen bu eser Mehmet Akkuş ile Ali Yılmaz tarafından yayına 
hazırlanmış ve S cilthalinde basılnuştır; İstanbul, Kitabevi Yay., 2006. 
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şehirler gezdim. Thhki.katta, tedkikatta niceler elde ettim. Bu eser vücuda geldi. 
Hüsnüniyetle çalıştım. Noksanı çoktur, ihtimal ki batiatı [hataları] da o nisbette
dir" (vurgular bizim). 

Hacminden anlamıştı.k, bu satırlardan bir daha anlıyoruz ki Setine-i Evliya bildik 
manada Esrnar-ı Esrar şerhi değil. Peki niçin yed-i rula sahibi bir müellif, eserine "şerh" 
adını koysun? Hem de "şerh ve haşiye"lerin küçümsendiği bir asırdal Bu kendisine, 
kitabına (ve bizim gibi şerh-başiye değil de orijinal ve özgün telif peşinde koşanlara) bir 
haksıziLk değil mi? 

Thin da bu noktada Akifin tenkit ve yakınmalarını bir daha hatırlayalım: 

En büyük fcizılınız bunların asarından 

Belki on şerhe bakıp bir kuru mana çıkaran. 

Hayır, iş bu kadar sade ve basit değil. İslam ilim ve kültür mirasıyla irtibata geçmek, 
onu anlamak, sahiplenmek ve bugüne taşımak için, -isterseniz klasikiere yaklaşmak için 
diyelim-, bu yol çıkar yol değil. 

Hüseyin Vassaf örneğinde görüldüğü gibi (ki binlerce benzeri var) şerh ve başiye ge
leneğinin i.lmi yetersizlikle, şahsi zaaflarla, kültür ve medeniyerin tıkanmasıyla, gerileme 
ve çökmesiyle alakası yoktur; aksine bilgi, kültür ve irfanın ancak bir miras ve zemin 
üzerinde inşa edilebileceğini, ancak bu yolla anlam kazanabileceğini ve nihayet başarı
sızlıkların, sı.kınttların, zaafların bu kanal işler tutularak üstesinden gelinebileceğini de
rinden hisseden ve bunun icaplarını yapan bir zihniyetin kökleriyle ilgisi vardır. 

Esrnar-ı Esrar Hüseyin Vassaf ı ve eserini "bir yerlere" bağlıyor. Bu başlı başına an
lamlı; müellifı ve eseri yukarı doğru çekiyor, yüceltiyor. Biz bir yerlere bağlı olmadan da 
ilim yaptlabileceğine inanıyor, bunu istiyoruz. Bu da başlı başına anlarrtlı; bizi ve yazdık-· 
larımızı irtibatsız kılıyor, zaafa uğratıyor. ilim için gerekli olan silsile, bize bilginin irtibatlı 
haİkalarını değil, kelime manasıru, zinciri, onun üzerinden fikir esaretini hatırlatıyor. 

öyle ise esaretimize haykıralım: Yaşasın hürriyet!41 

Oturum Başkam: Pek muhterem hocalarım, sayın misafirler. Otururnun bu ikinci fas
lında müzakerecile~ fikirlerini, kanaatletini lütfedecekler. Buyurumlütfen. 

41 Bu tebliğin daha mufassal hali Divan dergisinin XV/28. sayısında yayınlanacaktır. 
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