


Devleti dâim ola hazret-i Hân Mahmûd’un 

Sâyesinde olup âsûde hemîşe ulemâ
Seyf ü hâmeyle edip destini Mevlâ te’yîd

Bir eline kılıç aldı bir eline fetvâ

Hakk-ı nimet ne imiş bilmeyenin hâli budur
Âb-ı tîğ u kalemi kıldı ocağı itfâ
Nice nush etdiler ol şirzime-i mekrûha
Ulemânın sözünü eylemediler isgâ

Âkibet yerlerin Allâh nasîb etti bize
 Dâr-ı fetvâları etmiş idi anlar yağma
Ömrü oldukça mübarek ede bi’1-istihkâk
 Müftî-i â´lem olan Tâhir Efendi’ye Hüdâ

Nûr-ı adlî ile mahv etdi zalâm-ı zulmü
Rûz u şeb eyleyelim hüsrev-i devrâna duâ
Melce-i ümmet ede haşre kadar bâbını Hak
Dura ol şâh-ı cihân tâ dura şer‘-i Mevlâ
  

Hak-i pây-i şeh-i devrâna teşekkür kıldı
İki cevher gibi tarihle İzzet-i füzelâ
Ağa Kapısı’nı verdi bize Sultân Mahmûd
Bâb-ı tezvîr idi Hak kıldı makâm-ı iftâ.  1241.

Sultan Mahmud Han’ın hükümdarlığı devam etsin
Onun gölgesinde ulema her zaman rahat yaşasın
Allah Padişahın bir eline kılıç bir eline de 
Kalemi(fetva) vererek yetkisini güçlendirdi.

Nimete şükretmeyenin hali budur
Yeniçeri ocağının idarî ve askerî yetkisine son verdi
Kötü olan bu ocağa (Yeniçeri) defalarca nasihat edilmişti
Ulemanın sözüne hiç kulak asmadılar.

Sonunda Allah (c.c.) bu yerleri bize nasip etti
Onlar şeraiti ayaklar altına almışlardı
Allah şeyhülislamMehmed Tahir Efendi'ye 
Ömrü boyunca bu makamı nasip etsin.

Adaletin nuru zulmün karanlığını ortadan kaldırdı
Gece gündüz Sultan Mahmud’a dua edelim
Allah kıyamete kadar bu mekânı müslümanların sığınağı kılsın
Osmanlı Devleti devam ettikçe Mevla'nın şeriati daim olacaktır.

Hattat Yesârî-zâde İzzet Efendi iki cevher gibi bu tarihi yazarak
Dönemin padişahına teşekkür vesilesi kıldı.
Sultan Mahmud, Ağa kapısını bize tahsis etti
Cenab-ı Hak bu fesad kapısını fetva makamı kıldı. 1241

II. Mahmud döneminde Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılarak bu mekanın 

şeyhülislamlığa tahsis edildiğini anlatan giriş kapısının üstündeki bu 

kitabe, 1241 yılında Yesarîzâde Kazasker Mustafa İzzet Efendi tarafından 

talik hattıyla yazılmıştır.  

Çevirimyazı ve Sadeleştirme:

Esra Yıldız



2 SAYI ŞUBAT 201524

TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSTANBUL ŞUBESİ ADINA
İMTİYAZ SAHİBİ VE YAYIN
YÖNETMENİ (SORUMLU)
Prof. Dr. Rahmi YÂRAN

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ve YAYIN 
KOORDİNATÖRÜ

Muteber Gülsefa UYGUR

EDİTÖR
Kâmil BÜYÜKER

kamilbuyuker@gmail.com
dergi@istanbulmuftulugu.gov.tr

YAYIN EKİBİ
Abdullah Rüştü KİŞİ

Dr. Ayhan IŞIK
Dr. Tuğba AYDENİZ
Elif Zeynep YILMAZ

Esra YILDIZ
Fulya İBANOĞLU
Mehmet YÜKSEL

Nevin MERİÇ
Şadiye ÇİMEN

TASHİH
Dr. Tuğba AYDENİZ

MALİ İŞLER SORUMLUSU
Hikmet BERBER

TDV İstanbul Şubesi

HUKUK DANIŞMANI
Av. Ayhan GÜLTEKİN

0 212 570 62 27
 

GRAFİK TASARIM
EMİR REKLAM

Altamira Adworks
0212 520 38 18

WEB
istanbulmuftulugu.gov.tr

BASIM YERİ ve TARİHİ
TDV Yay. Matbaası

Ostim Örnek San. Sit. 1. Cd.
No:11 Yenimahalle/ANKARA

Tel: (0312) 354 91 31

İDARE YERİ:
İstanbul Müftülüğü Ek Binası

Molla Fenari Mah. Vezirhan cad. 
Çemberlitaş-Fatih/İstanbul

0 212 526 16 80/ 14-15
0 505 314 69 78

ANKARA TEMSİLCİSİ
Mustafa ÇUHADAR

0534 779 49 70

DAĞITIM
Osman SARIKÖSE

TDV Yay. Mat. ve Tic. İşl. Çapa Fatih 
Yayınevi Millet Cad. No: 107 Saraç 

Doğan Camii Altı Çapa
Fatih/İSTANBUL

Yayınlanan yazıların hukuki-bilimsel 
sorumluluğu yazarlara aittir. Kaynak 

gösterilmeden alıntı yapılamaz.

S A Y I :  2 4  •  Y I L :  2 0 1 5

TDV - İSTANBUL
 MÜFTÜLÜĞÜ DERGİSİ

Türkiye’de önemi yeterince anlaşılamamış ve 
üzerinde çalışılmayı hak eden bir alan olarak 
“kurum tarihi” yazıcılığını görebiliriz. Kurum 
tarihi yazmak, bir nevi hafıza tazelemesi ve 
tarihin bir cüzünü kayıt altına almaktır. 

Şeyhülislamlık ya da Meşîhat’in tarihî mi-
rasının yanında, mekan ve arşiv mirası üze-
rinde bugün hizmetlerini sürdüren İstanbul 
Mütülüğü tarihini yazabilmek de bu büyük 
teşebbüsün bir parçasıdır. 

Din ve Hayat dergisi, 24. sayısı bu bilinçle ve yitik hafızasını tazelemek üzere hazırlandı. 
Cumhuriyet tarihini hareket noktası olarak belirlediğimiz İstanbul Mütülüğü tarihi 
dosyamızı, Meşîhat arşivi ve kataloglarının yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı özlük 
dosyaları, gazete, mecmua ve dergi taramaları belirledi ve çalışmamızın en önemli 
dayanak noktalarını oluşturdu. Sınırlı bir zaman içerisinde, imkanların el verdiği ölçüde 
-şimdilik- elimizdeki verileri kisve-i tab’a büründürmüş olmanın heyecanını yaşıyoruz. 

Dosyamızı Prof. Dr. Rahmi Yaran hocamızın "Dünden Bugüne Mütülük ve İstanbul 
Mütülüğü" yazısı ile açtık. Prof. Dr. Mehmet İpşirli “Şeyhülislam mı, İstanbul Mütüsü 
mü?” yazısı dosyamızın önemini ortaya koyan bir yazı oldu. “Meşihat-i İslâmiyye’den 
İstanbul Mütülüğü’ne: Fetvahâne” yazısıyla Prof. Dr. Ferhat Koca, Meşîhat’in bir başka 
hususiyeti olan fetva makamına vurgu yapan yazıyı kaleme aldı. 1924-1974 yılları arasında 
basına yansıyan İstanbul mütüleri ve İstanbul Mütülüğü ile ilgili haberleri, titiz bir 
tarama ile bu sayımıza Kâmil Coştu kazandırdı. Dün var olan bugün kullanmadığımız 
Meşîhat ve Mütülük ile ilgili terim ve terkipleri yine bir ilk çalışma ile Abdullah Rüştü 
Kişi tespit edip sınılandırdı. Mütülüğümüze bağlı Şer’i Siciller Arşivini Dr. Ayhan Işık 
kaleme aldı. Hepsini rahmetle andığımız geçmiş İstanbul Mütülerimiz, Şeyhülislamlık 
Deterleri, Mütülük Kütüphanemiz ve burada bulunan yazma eserler, her bir başlık 
kıymetli bir yazarımız tarafından kaleme alındı. 

Bu sayıda yine dosyamızı tamamlayıcı dört önemli söyleşi yer alıyor. Prof. Dr. İsmail 
Kara, Sadık Albayrak, İstanbul eski Mütülerinden Selahattin Kaya, Eyüp’ün ilk Kur’an 
kursu hoca hanımlarından Nezahat Ekizoğlu. 

Dosyayı bu hâli ile tekemmül ettirdiğimiz söylenemez. Başından beri bu dosyayı çalı-
şırken hissiyatımız ve arzumuz, bu işin sadece bir başlangıç olduğudur. Bizim için ve 
kurum tarihi yazmayı düşünenler için… 

Tarih ve hafıza tazelemesi için dosyamızı bu bilinçle okumanızı ve ileriye dönük bilgi, 
belge, fotoğraf anlamında katkı sunmanızı bekliyoruz. İstanbul Mütülüğü tarihi 
dosyasıyla sizleri baş başa bırakırken, yayın ekibimize ve yazarlarımıza katkılarından 
dolayı teşekkür ediyorum.

Kâmil BÜYÜKER
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DÜNDEN BUGÜNE MÜFTÜLÜK ve

İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ

İstanbul Müftüsü

Prof. Dr. Rahmi YARAN
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İnanan insan, inancına uygun yaşar, inancının 
belirlediği sınırların dışına çıkmak istemez. Bu-
nun için o sınırları bilmeye, bilmediklerini so-

rup öğrenmeye ihtiyacı vardır. Günümüzde, konunun ehli 
olan âlimler ve ilgili kitaplar vasıtasıyla giderilen bu ih-
tiyaç, geçmişte de hep olmuştur. Sahabe-i kirâm için bu 
manada bilgi kaynağı bizzat Peygamber Efendimiz idi. 
Sorulan soruları cevaplarken, bazen Yüce Allah devreye 
girer, cevabı O verirdi. Kur’ân-ı Kerîm’de on beş yerde 
“Sana… soruyorlar.” (َيْسأَلُوَنَك) ifadesi geçer ve bunlar-
dan on dördünde “De: …” (ُقْل) kelimesinden sonra, bi-
rinde de doğrudan cevaba geçilir ki böylece Peygamber 
Efendimiz’in muhatabı olduğu soru, doğrudan Allah ta-
rafından cevaplandırılmış olur. Diğer taraftan iki yerde de 
 ifadesi geçer ki bunları da “Senden açıklama (َيْسَتْفُتوَنَك)
istiyorlar.” veya “Sana soruyorlar.” şeklinde tercüme ede-
biliriz. Bunların cevabına geçilirken de Yüce Rabbimiz, 

“De ki Allah size açıklıyor: …” (ُقِل اّلُ يُْفِتيُكْم) buyurur 
ve ondan sonra cevabı verir. İşte Arapça ve Osmanlıca 
telaffuzu “müftî” (اَْلُمْفِتي) şeklinde olan “müftü” keli-
mesi bu ikinci kullanımdan alınmıştır ve “açıklama ya-
pan” demektir. Sözlük anlamı daha geniş ise de kelime, 
zamanla, terim halini almış ve dinî konularda açıklama 
yapan âlim hakkında kullanılır olmuştur. Bu manada 
açıklama isteyene de Arapça ve Osmanlıca eserlerde 
“müsteftî” (اَْلُمْسَتْفِتي) denir. Yapılan açıklama da “fetvâ” 
-olarak adlandırılır. Asıl “müftî” Allah’tır. Pey (اَْلَفْتَوى)
gamber Efendimiz de O’nun verdiği yetki ile fetva verir. 
Âlimler ise bu ikisinin görüş ve açıklamalarının kaynağı 
olan Kitap ve Sünnet’e bağlı olarak fetva verirler. Onla-
rın bu kaynakları dikkate almadan fetva vermeleri, Al-
lah’a karşı iftira olarak nitelenir ve çok büyük bir günah-
tır.(Nahl, 16/116-117) Peygamber Efendimiz de Allah’ın 
âlimlerin ruhunu kabzederek ilmi dünyadan çekip ala-
cağı bir zamanın geleceğini ve o zaman insanların ge-
ride kalan cahillerden fetva isteyeceğini, onların da ca-
hilliklerine aldırmadan fetva vereceklerini, böylece hem 
kendilerinin dalalete düşeceğini hem de insanları dala-
lete düşüreceklerini bildirir. (Buhârî, "İ'tisâm, 7) İnsan 
iradesine ve şahsiyetine büyük önem veren ve genelde 
insanın tasarruf ehliyetine kısıtlama getirilmesini redde-
den Ebû Hanife, “müfti-i mâcin” dediği bu tür cahil ya 
da ahlâkî hassasiyet ve duyarlılığı olmayan kimselerin 
fetva açıklamasına mani olunacağını söyler.

Mütü, ilk dönemlerde “müctehid”, “fakih” anlamında 
ve bir konuda dinî cevabı doğrudan Kitap ve Sünnet’e 
dayanarak verebilecek ilmî kapasiteye sahip ahlâklı âlim 
hakkında kullanılır. Sahabe döneminden itibaren “fıkh”, 
dinî nasları ve malumatın künhüne sahip olma, onları çok 
yönlü değerlendirebilme” kabiliyeti önem arz etmektedir. 
Özellikle Hanefiler fakih sahâbilerin rivayetlerine ve fıkhî 



görüşlerine/fetvalarına özel önem atfetmişlerdir. Şaii 
mezhebinin önemli usulcülerinden Cüveynî, sahabe arasında 
kimlerin mütü sayılabileceğini tartışırken, “Zamanında 
fetva veren ve bu durumu, yaygın olarak bilinen, ehl-i fetva 
olan diğerleri tarafından fetva vermesinin yadırgandığı 
bilinmeyen kimse mütüdür” dedikten sonra, Hulefâ-yi 
Râşidîn’in, Abdullah b. Mesud’un ve dört Abdullah’ın bu 
tarife uyduğunu söyler. 

Tâbiî arasında da fakih olanların ayrı bir yeri vardır. 
Bilhassa Medineli yedi fakih (fukahâ-i seb’a) meşhurdur. 
Said b. Müseyyeb, Urve b. Zübeyr, Ubeydullah b. Abdullah, 
Hârice b. Zeyd, Süleyman b. Yesâr, Kâsım b. Muhammed 
bu yedilinin altısını oluşturur. Bu alt tâbiî fakihin yedincisi 
olarak Ebû Bekr b. Abdurrahman, Ebû Seleme b. Abdur-
rahman ve Sâlim b. Abdullah’ın adları geçer. Fakat Tâbiî 
dönemi fakihleri bunlarla sınırlı da değildir. Bu dönemde 
Mekke, Kûfe, Şam gibi ilim merkezlerinde de fıkhî birikimi 
ile öne çıkan âlimler vardı.

Osmanlı döneminden bahsedersek, Şeyh Edebâli (ö. 
726/1326), Osman Bey’in kayınpederi olmanın yanında 
aynı zamanda fetva işlerine de bakmıştır. Fakat kurumsal 
manada Mütülüğün başlangıç tarihi ve ilk mütünün 
kim olduğu hakkında farklı görüşler vardır. Daha ziyade 
mütevazı bir kurum olarak Mütülüğün, hicrî 828 (m. 
1425) tarihinde Molla Fenari (ö. 834/1431) ile başladığı 
kabul edilir. Bu tarihten itibaren mütülere aynı zamanda 
şeyhülislam dense de şeyhülislamların yetki alanlarının 
genişlemesi ve bütün ilmiye teşkilatını kontrol eden bir 
mahiyet kazanması daha sonradır. Osmanlı devlet proto-
kolünde şeyhülislam, Padişahın hocasından sonra ikinci 
sırada, sadrazam ise üçüncü sırada yer alırdı. Şeyhülislam 

aynı zamanda İstanbul mütüsü idi ve şeyhülislam yerine, 
mütü veya müti’l-enâm kelimeleri de kullanılırdı. Hiciv 
üstadı Şair Nefî “Bize kâfir demiş Müti Efendi” diye başla-
yan kıtada şeyhülislamdan “Müti” olarak bahsetmektedir. 
II. Mahmud da bugünkü İstanbul Mütülüğü binasının 
da içinde bulunduğu araziyi, üzerindeki binalarla birlikte 
Meşîhat makamına tahsis ettiği fermanında, şeyhülislamdan 
“Müti’l-enâm” diye bahseder. 

II. Mahmud’un fermanı ile Fetva Kapısı denilen külli-
yede oturan şeyhülislam aynı zamanda İstanbul Mütüsü 
olduğu için burada fetva işlerine bakan ve “Fetvahane” 
denen bir bölüm vardı. Bugünkü İstanbul Mütülüğü’nün 
hizmet binasında vazife yapan Fetvahane üç bölümden 
oluşuyordu. Pusula odası, Fetva Odası ve İ’lâmât Oda-
sı’ndan oluşan bu bölümler fetva eminine bağlı olarak 
hizmet görürdü. 

Cumhuriyet’in kurulmasını müteakip 3 Mart 1924’ten 
itibaren yeni devlette fetva işlerinin de dâhil olduğu dinî 
kurumların yapılanması yeni bir mahiyet almış ve devle-
tin başkenti Ankara’da Diyanet İşleri Riyaseti kurularak, 
İstanbul Mütülüğü de oraya bağlanmıştır. Günümüzde 
mütülükler, tarihteki fonksiyonlarından bir kısmını bırakmış 
ama bir taratan da yeni fonksiyonlar üstlenmiştir. Bunlar 
arasında özellikle sosyal içerikli din hizmetleri önemli bir 
yer tutmaktadır. Aile ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Adalet 
Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile 
Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokollerle 
dezavantajlı kesimlere manevî bakım ve rehabilitasyon 
hizmeti sunma imkanı ve görevi doğmuştur. Başkanlık ve 
mütülükler bu yolla toplumsal barış ve huzura da önemli 
katkılar sağlamaktadır.

"Senden fetva istiyorlar. De ki: "Allah size hükmünü açıklıyor" (Nisa 176) Hat: Sultan II. Mahmud
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Prof. Richart Repp, Osmanlı Meşîhat maka-
mının Molla Fenârî’den Ebussuûd Efendi’ye 
kadar en başarılı ilk on beş şeyhülislamı 

üzerine yaptığı doktora tezine manidar bir şekilde 
“he Mütü of Istanbul” başlığını koymuştur.1 İlk 
bakışta biraz yadırganan bu başlık, payitaht (başkent) 
İstanbul’da halkın, askerî ve siyasî kadroların, dinî 
mesele ve ihtilalarının çözümünde şeyhülislamların 
çok önemli katkıları düşünülürse anlaşılabilir. Os-
manlı teşkilatında başkent İstanbul’un idaresi için 

bir beylerbeyi veya bir vali bulunmadığı gibi mütü 
de bulunmamakta, şeyhülislam, İstanbul halkının 
fetva ihtiyacını karşılamakta idi. Ancak bu makam 
için özellikle XVI. yüzyıl ortalarından itibaren yaygın 
tabirin şeyhülislam ve mütî-i enâm olduğu belirtil-
melidir. Mütü ve şeyhülislam terimlerinin zaman 
zaman birbiri yerine kullanıldığı bilinmektedir. 
Nitekim Evliya Çelebi, Seyahatnamesi’nde şehirlerde 
fetva verme yetkisine sahip mütüleri şeyhülislam 
olarak anmıştır.

ŞEYHÜLİSLAM MI, 

İSTANBUL MÜFTÜSÜ MÜ?
 29 Mayıs Üniversitesi

 Prof. Dr. Mehmet İPŞİRLİ

Haliç'ten Süleymaniye Camii ve Meşihat Makamı
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Osmanlılarda şeyhülislam ve mütî-i enâmlığın 
kuruluş tarihi ve bu makama ilk defa kimin tayin 
edildiği konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. 
Uzun yıllar Bursa kadılığı yapan Molla Fenârî’nin 
828/1425 Bursa Mütülüğü’ne tayin edilmesi genellikle 
Osmanlılarda mütülük ve şeyhülislamlığın başlangıcı 
kabul edilmiştir. Aslında şeyhülislam unvanı İstanbul 
mütüsü için kullanılmış ve devletin XVI. yüzyıl başla-
rında geçirdiği siyasî ve bürokratik değişim sebebiyle 
önemi artmış, “mütî-i enâm” da denilmiştir.

Molla Fenârî’den sonra 1431-1436 yıllarında Molla 
Yegan mütü tayin edilmiş, üçüncü olarak mütülük 
makamına getirilen Fahreddin Acemî’nin uzun 
mütülüğünün 1453’ten sonraki yedi yıllık dönemi 
İstanbul’da geçmiş, böylece pâyitaht İstanbul’un ilk 
mütüsü olmuştur. İlk dönem şeyhülislamları için 
mütü tabirinin kullanıldığı, o döneme ait Osmanlı 
tarihlerinde de şeyhülislam unvanının kullanılmadığı 
bilinmektedir.

Fatih Sultan Mehmed’in çok ünlü teşkilat ve teş-
rifat kanunnâmesinde, şeyhülislamın ulemanın reisi 
sayıldığı yolundaki ifadenin sonradan kanunnameye 
dercedildiği konusunda ciddi tartışmalar vardır. XVI. 
yüzyıl başlarında Zenbilli Ali Efendi’nin II. Bayezid ve 
Yavuz Sultan Selim devrindeki yirmi üç yıllık (1503-
1526) dönemi şeyhülislamın yetki ve sorumlulukları 
açısından bir dönüm noktasıdır. Önemli açılımların 
gerçekleştiği bu devirde, mütüler bazı yeni sorumlu-
luklar yüklenmiştir. Mesela II. Bayezid’in İstanbul’da 
inşa ettirdiği, bugün kendi adıyla anılan külliyedeki 
medresede mütî-i enâmların ders vermesi şart koşulmuş, 
ayrıca bütün külliyenin nezareti de onlara verilmiştir. 
Bu makamın etkili bir konum kazanmasında Zenbilli 
Ali Efendi’nin etkisi büyüktür. Nitekim Ali Efendi’nin 
Yavuz Sultan Selim’in bazı idarî ve siyasî kararlarını 
tasvip etmeyerek sert tepki gösterdiği, Sultan Selim’in 
bunların dünyevî işler olduğu, mütünün sadece dinî 
meselelerde yardımda bulunması gerektiği şeklindeki 
sözlerine karşı çıkıp padişahların hem din hem de 
dünyasını gözetmenin mütülerin başlıca vazifesi 
olduğunu belirttiği bilinmektedir. Zenbilli Ali Efen-

di’den sonra bu makamda bulunan Kemalpaşazâde ve 
Sâdî Çelebi de fetvalarıyla, önerileriyle yeni açılımlar 
sağlayıp Meşîhat makamının itibarını arttırmışlardır. 
Fikirleri, görüşleri, hatta mizacı sebebiyle, hakkında 
ciddi tartışmalar cereyan eden ilk mütî-i enâm Çi-
vizâde Muhyiddin Mehmed Efendi’dir (ö. 954/1547). 
Nitekim onun alışılagelmiş telakki ve uygulamalara 
muhalif fetvalar vermesi, azline yol açmış olmalı-
dır. Çivizâde’nin Muhyiddin İbnü’l-Arabî, Mevlânâ 
Celâleddîn-i Rûmî gibi mutasavvıları eleştirmesi, 
para vakfı (vakf-ı nükūd) meselesine karşı çıkması, 
abdestte mest üzerine mesh yapılması konusundaki 
sert muhalefeti tartışmalara sebep olmuş, başta Ebus-
suûd Efendi olmak üzere birçok âlimle fikir ayrılığına 
düşmüştür. O sırada Rumeli kazaskeri olan Ebussuûd 
Efendi, önceki fakihlerin görüşlerine aykırı bulduğu 
Çivizâde’nin bazı fetvalarını Dîvân-ı Hümâyun’a ge-
tirerek ilmî açıdan reddetmiştir. Bu gelişmeleri takip 
eden Kanunî Sultan Süleyman, veziriazama emir verip 
bu konuları görüşmek üzere ulemayı toplantıya çağır-
malarını istemiş, devrin âlimleri sonuçta Çivizâde’yi 
hatalı bulmuş, böylece Çivizâde görevinden azledilen 
ilk şeyhülislam olmuştur. 

Ebussuûd Efendi’nin mütülüğü sırasında Meşîhat 
kurumunda bürokratik açıdan bazı gelişmeler meydana 
gelmiş, onun yaklaşık otuz yıl süren şeyhülislamlığı 
bu müessesede derin izler bırakmıştır. Zaman zaman 
devlet işlerinde şer'î hukuka aykırı gördüğü uygulama-
lara, “Nâ-meşrû nesneye emr-i sultânî olmaz.” diyerek 
karşı çıkmakla birlikte fetvalarında genellikle devletin 
temel siyasî prensiplerini desteklemesi dikkati çeker. 
XVI. yüzyılın ortalarında idarî görevleri artan şeyhülis-
lamlar yüzyılın sonlarında devletin siyasî kararlarında 
vezîriâzamlarla eş bir rol üstlenmişlerdir. 

XVII. yüzyılda devlet teşkilatı ve saltanat kurumunda 
meydana gelen değişim ve zaaf, ilmiye mesleğini ve 
onun başındaki mütüleri de etkilemiş, şeyhülislam 
Hocazâde Mehmed Efendi ulema hiyerarşisini ko-
ruma ve tayinleri elinde tutma mücadelesi vermiştir. 
Onun bu yetki konusunda vezirlerle olan tartışmaları 
yeni bir dönüşümün habercisi olacaktır. Bu durum 
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veziriazamla şeyhülislamın yetki çatışmasını zaman 

içinde körükleyecektir. Askerî zümrelerin iktidarda 

söz sahibi olduğu, padişahların hal' edildiği (tahttan 

indirildiği) bu dönemlerde şeyhülislamların durumu 

giderek farklılaşmıştır. XVIII. yüzyılın başlarında 

1703 ve 1730 isyanlarında şeyhülislamların siyasete 

karışması kurumun önemli itibar kaybına uğramasına 

yol açmıştır. XIX. yüzyılda Vak'a-i Hayriyye’den (1826) 

sonra şeyhülislamın ve ilmiyenin gücü azalmaya baş-

lamış, Tanzimat dönemi ve II. Meşrutiyet’in ardından 

bu durum daha açık hale gelmiştir. 

Osmanlı tarihi boyunca şeyhülislamlık maka-

mına tayin konusu, padişahla veziriazamı doğrudan 

ilgilendiren bir özellik taşımıştır. İlmiye mesleğinin 

belirgin duruma geldiği XVI. yüzyılda şeyhülislamların 

tayini, belli bir tahsil ve kariyere sahip olan ilim erbabı 

arasından sadrazamın arzı ve padişahın tasdikiyle 

gerçekleşiyordu. Bu dönemde Rumeli kazaskerliğin-

den mütülüğe geçiş âdet halini almıştı. Daha önceki 

dönemlerde ise tanınmış bir âlimin kazaskerlikten, 

kadılıktan, hatta müderrislikten mütülüğe getiril-
diği görülmüştür. Nitekim Molla Fenârî müderris ve 
Bursa kadısı iken mütü olmuş, Fahreddîn-i Acemî 
de Edirne’de müderrislikten mütülüğe getirilmiştir. 
Zenbilli Ali Efendi, müderrislikten azledildiği sırada 
1503’te mütü tayin edilmiş, Kemalpaşazâde 1526’da 
müderrislikten mütülüğe nakledilmiştir. Doğrudan 
Rumeli kazaskerliğinden bu makama tayin edilen ilk 
âlim Ebussuûd Efendi’dir. Böylece Rumeli kazaskerli-
ğinden Meşîhat’e geçme uygulaması başlamıştır.

Kurumun, 1425’ten 1922’ye kadar beş asırlık ta-
rihi boyunca 131 âlimin şeyhülislamve mütî-i enâm 
olarak görev yaptığı dikkate alınırsa, ortalama sürenin 
üç buçuk yıl olduğu görülür. Bunlardan Ebussuûd ve 
Zenbilli Ali Efendi çok uzun müddet görev yapmıştır. 
Onları, padişah ve sadrazamla uyum sağlayan Min-
karîzade Yahya, Çatalcalı Ali, Yenişehirli Abdullah 
ve Hâlidefendizâde Cemâleddin Efendiler takip eder. 
Ancak XVII. ve XVIII. yüzyıllarda meşîhat süresinin 
uzaması bu göreve getirilmeyi bekleyen ulema arasında 
huzursuzluklara yol açmıştır. Bazı istisnalar olmakla 
birlikte bu yüzyıllarda görev süresi genellikle bir iki 
yıl arasında değişir. Aynı dönemlerde bir gün, hatta 
bir günden daha az bir süre makamda kalanlar da ol-
muştur. XVI. yüzyılın sonlarından itibaren bazı âlimler 
ikinci, üçüncü, dördüncü defa şeyhülislam olmuştur. 
Bunun en tipik örneği 1599-1608 yılları arasında dört 
defa bu makama gelen Sun'ullah Efendi’dir. Dürrîzâde 
Mustafa Efendi de tecrübesi, kıdemi ve itibarı sebebiyle 
1756-1774 yıllarında üç defa Mütülük makamına 
getirilmiştir. 

Şeyhülislamın belirlenmesinde özellikle XVI. yüzyıl 
sonlarından itibaren ilmî ve hukukî ölçüler yanında 
siyasî ve idarî uyum arayışı ön plana çıkmış, padişah-
lar ve sadrazamlar kendisiyle rahat çalışabilecekleri, 
icraatlarına destekçi olabilecek kimseleri bu makama 
getirmeyi tercih etmiştir. Daha önceleri kayd-ı hayat 
şartıyla tayin edilirken XVII. yüzyıldan itibaren sıkça 
şeyhülislam değişikliğine gidilmesi, bu anlayışın bir 
sonucudur. 1424-1574 arasındaki ilk 150 yılda on beş 
mütü görev yapmışken, 1575-1730 arasında kırk üç, 

Meşihat-ı İslamiye Dairesinin bahçe tarafından 
cephesi (Yıldız Fotoğraf Albümü, 1890) 
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1730-1880 arasında elli sekiz mütî-i enâm görevde 
bulunmuştur. Devlet hiyerarşisi içinde şeyhülislamlar, 
geliri en yüksek olanlar arasında bulunuyordu. Şey-
hülislamların ilk dönem maaşları hakkında fazla bilgi 
bulunmamaktadır. Alâeddin Arabî Efendi (1495) 100 
akçe yevmiye ile mütü olmuştu. Ebussuûd Efendi’nin 
yevmiyesi 200 akçe iken ünlü tefsiri İrşâdü’l-akli’s-selîm’i 
yazıp Kanunî Sultan Süleyman’a takdim edince, yev-
miyesi 600 akçeye çıkarılmıştı. 

Tanzimat döneminde ise kendilerine diğer görevliler 
gibi muayyen maaş tahsis edilmiştir. Mâzuliyet devrinde 
şeyhülislama maaş bağlanır, ölümünden sonra bunun 
bir kısmı ailesine verilir, geri kalanı hazineye aktarılırdı. 
şeyhülislamın protokol ve hiyerarşideki üstün konu-
munu göstermesi bakımından Fatih Kānunnâmesi ilk 
resmî belgedir. Burada şeyhülislamın ulemanın reisi 
olduğu, veziriazamın şeyhülislama ve padişah hocasına 
teşrifatta kendisinin önünde yer vermesi gerektiği 
vurgulanmaktadır. XVI. yüzyılda Lütfi Paşa’nın Âsaf-
nâme adlı eserinde sadrazamın her iki bayramda veya 
bir hastalık durumunda şeyhülislamı ziyaret etmesi, 
bunun dışında birbirlerini ziyaretin kanun olmadığı 
belirtilmekte, padişah hocasının protokolde şeyhülis-
lamdan önde geleceği ifade edilmektedir. Padişahlar 
ise şeyhülislamlara hitaplarında genellikle “efendi 
dâîmiz” tabirini kullanırlardı. Şeyhülislamlar, zaman 
içinde devlet erkânının katıldığı büyük merasimlerde 
yer almış ve giderek genişleyen teşrifatın vazgeçilmez 
bir rüknü haline gelmiştir. 

Mütüler fetvalarında, “el-fakīr Ahmed” şeklinde 
çok yalın ve kısa imzalar kullanmışlardır. Hamî-
dîzâde Mustafa Efendi belgelerde “ed-dâî Mustafa 
Hamîdîzâde ufiye anhümâ” imzasını, fetvalarında 
ise “ketebehû el-fakīr Mustafa ufiye anh” imzasını 
kullanmıştır. Fetvalar genellikle Fetvahane’de fetva 
eminleri, mübeyyizler tarafından yazılmakla birlikte 
cevap kısmını şeyhülislam yazar ve özellikle imzayı 
bizzat kendisi atardı. Dürrî Mehmed Efendi 1736’da 
felç olup imza atmakta zorlanınca I. Mahmud rahat-
sızlığı geçinceye kadar düzenleyeceği fetva, hüccet 
vb. evrakta mühür kullanmasına izin vermişti. İmza 

yerine izinle mühür kullanan başka mütüler de vardır. 
Şeyhülislamlar, başlarına ulemaya mahsus beyaz örfî 
kavuk koyarlardı; seyyid olanların kavuğu ise yeşil 
tülbent ile sarılırdı. Arkalarına merasim kıyafeti olarak 
“ferve-i beyzâ” (samur kürklü beyaz sof) denilen bir 
cübbe giyerlerdi. Göreve yeni getirilen şeyhülislamlar 
saraya çağrılır, tayinle ilgili tebligat yapılır ve törenle 
ferve-i beyzâ giydirilir, ardından kendi konağında 
tebrikleri kabul ederdi. Bayramzâde Zekeriyyâ Efen-
di’nin şeyhülislamlığa tayini için düzenlenen merasimi 
anlatan Selânikî, “kāide-i devlet” üzere tören kıyafetli 
on beş çavuşun şeyhülislamı evinden alıp Dîvân-ı 
Hümâyun’a getirdiklerini bildirir. 

Şeyhülislamların vefatında belli bir tören düzenlenir, 
cenaze namazları genellikle Fatih Camii’nde kılınırdı. 

Şeyhülislamların Görev ve Yetkileri
Şeyhülislamve mütî-i enâmların en temel görevi 

kendilerine sorulan dinî, siyasî ve idarî konularda 
fıkha ve özellikle Hanefî fıkhına göre fetva vermekti. 
Bu imkandan en çok istifade edenler şüphesiz İs-
tanbul halkı ve başkentte görev yapan devlet erkanı 
idi. Fetvaların giriş kısmında, “Bu mesele beyanında 
eimme-i Hanefiyye’den cevap ne veçhiledir ki” cümlesi 
bir formül halinde yer alırdı. Normal mahkemelerde 
veya Meşîhat’te görülmekte olan bir davada taraların 
getirdiği şeyhülislamfetvaları çok etkili olmaktaydı. 
şeyhülislamların ahvâl-i şahsiyyeye ve gündelik ha-
yatın akışına dair fetvalarının binlerce örneği kendi 
dönemlerinde veya kendilerinden sonra derlenen fetva 
mecmualarında toplanmıştır. İdarî ve siyasî nitelikli 
önemli fetvalar, bu mecmuaların “Kitâbü’s-siyer” bah-
sinde yer alırdı. Fetva mecmuası (derlenmiş standart 
fetva kitabı) olan mütülerin sayısı azdır. Bu derleme 
işi, XVI. yüzyıldan itibaren giderek artmıştır. Bunların 
içerisinde padişahı tahttan indirme fetvalarının özel bir 
yeri vardır. Çok defa siyasî mülahazalarla ve konjonktüre 
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göre asker ve ulema işbirliğiyle verilen bu fetvaların 
şer'î ve hukukî yönü tartışmalıdır. Sultan İbrahim’in 
hal'inde Mütü Hoca Abdürrahim Efendi ocak ağala-
rının ve ulemanın desteğiyle önce hal', ardından katil 
fetvasını vermiş, hatta infaz esnasında celladın yanında 
bizzat bulunmuştu. Son dönemde Abdülaziz ve V. 
Murad’ın hal'i için şeyhülislam Hayrullah Efendi’nin 
verdiği iki fetva, şeyhülislam Ziyâeddin Efendi’nin 
II. Abdülhamid’le ilgili fetvaları, gücü eline geçiren 
grubun, hukuku, kendi maksadına uygun şekilde 
siyasî emellerine nasıl alet ettiğinin tipik örnekleridir. 
I. Dünya Savaşı için verilen beş fetva, Vahdeddin’in 
hal' fetvası, Milli Mücadele aleyhine Dürrîzâde Abdul-
lah Beyefendi’nin fetvası, bu alanda son örneklerdir. 
Erken dönemlerde Kemalpaşazâde’nin ve Ebussuûd 
Efendi’nin umumi fetvaların verilmesi, bunların İslâm 
hukuku ve örf (şer'-i şerîf ve kānûn-ı münîf) ile bağ-
daştırılması konusunda önemli hizmetleri olmuştur. 
Özellikle Ebussuûd Efendi’nin bu nevi fetvalarda cevap-
larını gerekçeli ve açıklamalı olarak hazırlaması dikkate 
değer bir husustur. Ebüssuûd’un Kıbrıs’ın Venedik’ten 
alınmasıyla ilgili fetvası, İslâm’ın ve İslâm devletinin 
menfaatlerinin korunması konusunda dikkate değer 
bir örnektir; burada devlet siyasetiyle şer'î hukukun 
nasıl bağdaştırıldığı görülmektedir. 

Osmanlı gibi çok dinli ve kültürlü, yeni fetihlerle 
toprak kazanımları veya kayıpları olan, dış dünya ile 
devamlı irtibat halinde bulunan bir devlet için Ebus-
suûd Efendi’nin fetvaları zaruri açılımlardı. İleriki 
dönemlerde birçok şeyhülislam kendisinden beklenen 
bu açılımı sağlayamayarak hukukun tıkanmasına yol 
açmıştır. Şeyhülislamın dinî-hukukî alanlardaki ko-
numu her dönemde önemli olmakla birlikte başlangıçta 

idarî görevleri yok denecek kadar az olup, itâ (fetva 
verme) teşkilatının başı sıfatıyla mütülerin tayiniyle 
sınırlı idi. Ancak XVI. yüzyılın ortalarında mevleviyet 
derecesindeki kadı ve müderrislerin tayin, terfi ve diğer 
işlemleri kazaskerlerden şeyhülislamlara intikal edince 
idarî görevleri artmaya başlamıştır. 

XVI. asırdan itibaren padişah ve sadrazamlar, 
Dîvân-ı Hümâyun üyesi olmamakla birlikte giderek 
artan bir şekilde şeyhülislamın görüşüne müracaat 
etmiş, XVII. yüzyıldan itibaren şeyhülislamlar idarenin 
fiilen içinde bulunmuştur. I. Ahmed’in vefatı üzerine 
ehlü’l-hal' ve’l-akd olarak Sadâret Kaymakamı Sofu 
Mehmed Paşa, şeyhülislamHocazâde Esad Efendi 
ve diğer devlet erkânı sabah namazından önce şey-
hülislamın evinde toplanarak Şehzade Mustafa’nın 
cülûsuna karar verip biat etmişlerdi. Yine Sadrazam 
Kemankeş Ali Paşa, şeyhülislam Zekeriyyâzâde Yahya 
Efendi, ulema ve devlet erkânı Sultan Mustafa’nın 
hal'ine ve IV. Murad’ın cülûsuna karar vermişlerdi. 
Daha sonraki dönemlerde şeyhülislam önemli ölçüde 
ulemanın sözcüsü gibi hareket etmeye başlamıştır. 
Şeyhülislamların çoğunlukla kendi iradeleri dışında 
bilhassa askerî ayaklanmalar esnasında siyasî olayların 
içine çekildikleri görülmektedir. Beylerbeyi hadisesi 
(1589), II. Osman’ın katledilmesi (1622), Patrona İsyanı 
(1730), Kabakçı İsyanı (1807) buna örnek gösterilebilir. 
Buradaki ortak strateji, asker kıyamına meşruiyet kazan-
dırmak için dini ve hukuku temsil eden şeyhülislamın 
desteğini, dolayısıyla şer'î-hukukî metin olan fetvasını 
almaktı. Meşveret meclislerinde şeyhülislamlar etkili 
bir görev icra etmişler bu mühim toplantılara emekli 
şeyhülislamlar da katılmıştır. Dîvân-ı Hümâyun’un 
önemini kaybettiği XVIII ve XIX. yüzyıllarda savaş 
ilanı, barış akdi, padişah hal'i, İstanbul ve taşradaki 
huzursuzluklar gibi konularda meşveret meclisleri 
daha sık toplanmış, daha geniş katılımlı, daha yetkili 
bir kurum özelliği kazanmış, şeyhülislamlar burada en 
güçlü üye olarak baş sırayı almıştır. Zaman zaman bu 
meclisler, şeyhülislam konağında toplanmıştır. Dürrîzâde 
Mehmed Atâullah Efendi’nin şeyhülislamlığı sırasında 
devleti meşgul eden Osmanlı-Rus harbiyle ilgili olarak 

“Osmanlı gibi çok dinli ve kültürlü, yeni 
fetihlerle toprak kazanımları veya kayıpları olan, 
dış dünya ile devamlı irtibat halinde bulunan bir 
devlet için Ebussuûd Efendi’nin fetvaları zaruri 
açılımlardı.

”
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şeyhülislamın konağında yapılan meşveret meclisinde 
şeyhülislamsert konuşmalar yapmış, yetkililerin Rusya 
ile savaş konusundaki tereddütleri karşısında, “Mos-
kolu Kırım’ı açıktan açığa zaptetti, sükût mu edelim?” 
diyerek savaş açılmasını teşvik etmiştir. Meşveret 
meclislerinde görüşülen siyasî, askerî ve idarî konula-
rın dinî ve hukukî meşruiyetini sağlamlaştırmak için 
şeyhülislamdan ayrıca fetva alınırdı. Nitekim karantina 
uygulamasıyla ilgili meşveret meclisinde şeyhülislam 
Mekkîzâde Mustafa Âsım Efendi’den fetva alınmıştır. 
Yunanistan’ın bağımsızlığı hakkında 1830’da toplanan 
meşveret meclisinde bağımsızlık kararı şeyhülislamın 
fetvasına dayandırılmıştır. Kurulacak yeni askerî 
teşkilât için 1826’da şeyhülislamKadızâde Mehmed 
Tâhir Efendi’nin konağında üç gün arayla yapılan iki 

meşveret meclisinde ulema fıkhî açıdan konuyu de-

ğerlendirmiş, şeyhülislamın hazırladığı birinci fetvada 

askerî eğitimin zarureti, ikinci fetvada ise askerden 

kaçanlara verilecek cezalar konu edilmiştir.

Şeyhülislamın bir başka önemli görevi ruûs 

imtihanlarıdır. XVIII ve özellikle XIX. yüzyıllarda 

şeyhülislamları en çok yıpratan konulardan biri olan 

bu imtihanların çok uzun aralıklarla yapılması görev 

bekleyen ulema arasında büyük yığılmaya ve birçok 

usûlsüzlüklere sebep olduğu bilinmektedir. Genellikle 

yedi yılda bir yapılan imtihanlarda mağdur olduk-

larını iddia edenler çok değişik yollara başvururlar, 

şeyhülislamı ve kazaskerleri şiddetle eleştirip haklarını 

aramaya çalışırlardı. Bunların dışında şeyhülislamların 

Süleymaniye Camii ve Müftülük binasının çevresinin 1952 yılındaki hâli (Ahmet Hamdi Bülbül arşivi)
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büyük vakılara nezaret ettikleri, huzur derslerinde 

huzur hocalarını seçtikleri, huzur mürâfaasına baş-

kanlık yaptıkları bilinmektedir. Ayrıca özellikle XVII. 

yüzyıldan itibaren cülûs sonrası kılıç alayına katılarak 

padişaha törenle kılıç kuşandırmışlardır. 

Teşkil edildiği tarihten itibaren şeyhülislamlık, itâ 

teşkilatından sorumlu olmuş, bütün eyalet, sancak ve 

kaza mütülerinin tayinleri, yer değiştirmeleri, azilleri, 

fetva teşkilatıyla ilgili diğer problemlerinin çözümü 

onlara havale edilmiştir. Osmanlılar’dan ayrılıp ba-

ğımsız hale gelen Balkan devletlerindeki mütülerin, 

diyanet görevlilerinin her türlü özlük işlemleri de 

Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki müslümanların 

hâmisi olması sebebiyle şeyhülislamlık tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Yunanistan’da ve Bulgaristan’da 

1913 yılından sonra mütülerin menşurları İstanbul’da 

şeyhülislamtarafından verilmiştir.

Osmanlı teşkilatında başlangıçtan itibaren ulema-

nın kurucu, uygulayıcı ve ıslah edici olarak önemli 

rol oynadığı bilinmektedir. Ulemanın reisi sıfatıyla 

şeyhülislamlar bu konuda en önde gelmekteydi. Şey-

hülislam adayı aranırken XVII. yüzyıldan itibaren 

değişime ve yeniliklere ne ölçüde yardımcı, hatta 

öncü olacağı hususu dikkate alınıyordu. Bu hassasiyet, 

ıslahatın yoğunlaştığı XVIII. ve XIX. yüzyıllarda daha 

da artmıştır. Dürrîzâde Mehmed Ârif Efendi yenilik 

taratarı olması dolayısıyla III. Selim’in takdirini kazan-

mıştı. Dürrîzâde Abdullah Efendi, Yeniçeri Ocağı’nın 

kaldırılması sırasında hazırlanan mazbataya mâzul 

ulemanın en kıdemlilerinden biri olarak imzasını 

koyması sebebiyle II. Mahmud tarafından takdir edil-

miştir. ŞeyhülislamMeşrepzâde Mehmed Ârif Efendi 

açık fikirli, Tanzimat dönemi yeniliklerini tasvip eden 

bir âlimdi. Özellikle kadılık ve nâiblik mesleğinde bir 

süreden beri görülen bozuklukların giderilmesi için 

Meşihat-ı İslamiye Dairesinin avludan görünüşü (Yıldız Fotoğraf Albümü, 1890) 
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yeni düzenlemeler yapmış, Muallimhâne-i Nüvvâb 
adıyla bir hukuk mektebi açılmasını sağlamıştır. 

İlim hayatı, oluşan geleneğin icabı olarak birçok 
ulema ailesinin ortaya çıkışına zemin hazırlamıştır. 
Osmanlı döneminde bu durumun daha kuvvetli 
bir şekilde kendini gösterdiği bilinmektedir. Köklü 
ailelere mensup şeyhülislamların sayısı büyük bir 
yekun tutmakta, Dürrîzâdeler, Hocasâdeddinzâdeler 
ve Mirzazâdeler çok sayıda şeyhülislamçıkaran aile-
lerin başında yer almaktadır. Şeyhülislamların başta 
fıkıh olmak üzere dinî ilimlerin çeşitli dallarında eser 
yazmaları yanında şair, tarihçi, sanatkâr ve kütüphane 
sahibi, ayrıca ilim ve sanat hâmisi olarak Osmanlı 
kültür ve sanatına katkıları son derece önemlidir. Ke-
malpaşazâde, Hoca Sâdeddin, Zekeriyyâ-zâde Yahyâ 
Efendi, Ârif Hikmet Bey gibi tanınmış şair, tarihçi, 
hattat, kültür adamı dışında tezkirelerde ve diğer 
biyografik eserlerde adlarına ve eserlerine yer verilen 
birçok şeyhülislam bulunmaktadır. Şeyhülislamların 
nüfuzları ve muhitleri sayesinde ilmi ve sanatı himaye 
ettiklerine dair çeşitli örnekler vardır.

Osmanlı tarihinde Şeyhülislamlara ait listelerin 
oluşturulduğu bilinmektedir. Bunlar Kâtip Çelebi’nin 
Takvîmü’t-tevârîh’i (İstanbul 1146) ve Mehmed Şem'î’nin 
Esmârü’t-tevârîh’i (İstanbul 1311) içinde bulunur. Bu 
eserlerin zeyillerinde listeler devam ettirilmiştir. Toplu 
biyografileri Devhatü’l-meşâyih ile (İstanbul ts.) İlmiyye 
Salnâmesi’nde yer alır. Ayrıca eş-Şekaiku’n-numâniyye 
ve zeyillerinde geniş bilgilere rastlanır. 

Şeyhülislam Dairesi
İslâm dünyasındaki geleneği sürdüren Osmanlı-

larda yetkililer evlerinin selâmlık kısmını resmî daire 
şeklinde kullanırlardı. Evi uygun olmayanlar geniş 
bir konağa veya köşke taşınırlardı. XVII. ve XVIII. 
yüzyıllara kadar Şeyhülislamların maiyeti ve Meşîhat 
makamı hakkında kaynaklarda fazla bilgi yer alma-
maktadır. Erken dönemlerde Şeyhülislamların fetva 
emini, çuhadar, telhisçi, kâtip, müsevvid, mübeyyiz, 
mukabeleci, mühürdar ve müvezzi gibi yardımcıları 
vardı. Bunlar arasında önemli yeri olan fetva emini 

derin fıkhî bilgiye sahip, şer'î meselelere vâkıf dirayetli 

âlimler arasından seçilirdi. Fetva eminliğinin Ebüssuûd 

Efendi tarafından ihdas edildiği bilinmektedir. Özel-

likle XVI. yüzyıldan sonra Şeyhülislamlar fetvaların 

kaynaklarının bulunması ve formüle edilmesi işini 

eminlere bırakmışlardır. Şeyhülislamlardan fetva ema-

neti hizmetinde bulunanlar daha sonra düzenli fetva 

mecmuaları meydana getirmişlerdir (mesela Çatalcalı 

Ali Efendi, Yenişehirli Abdullah Efendi, Menteşzâde 

Abdürrahim Efendi ve Meşrepzâde Mehmed Arif 

Efendi). Şeyhülislamlar, sosyal durumlarına uygun 

biçimde sur içi İstanbul’unda ulema semti diye bilinen 

Fatih, Süleymaniye, Beyazıt üçgeni içinde veya çev-

resinde otururlardı. Ayrıca XVIII ve XIX. yüzyıllarda 

bazıları Boğaziçi’nde yalı sahibi olmuştur. Bu imkanı 

elde etmede mensup bulundukları ilmiye ailesinin 

önemli rolü vardı. Şeyhülislam biyografilerinde özel-

likle mâzuliyetten sonra yaşadıkları köşkleri ve yalıları 

zikredilmektedir. Bu köşkler ve yalılar yer aldıkları 

bölgeye itibar kazandırırdı. Şeyhülislam Feyzullah 

Efendi’nin Zeyrek semtindeki konağı o civarın en 

meşhur evi idi. 

Tarihimizde Vaka-i hayriyye olarak anılan Yeniçeri 

Ocağı’nın 1826’da kaldırılmasından sonra Ağa Kapısı 

olarak bilinen Süleymaniye de Haliç’e nâzır olan bu 

geniş mekan, Meşîhat makamı (Bab-ı Meşîhat) olmuş, 

Şeyhülislamlığın kaldırılmasından sonra Cumhuriyet 

döneminde, burası İstanbul Mütülüğü’ne verilmiştir.

“Tarihimizde Vaka-i hayriyye olarak anılan 
Yeniçeri Ocağı’nın 1826’da kaldırılmasından sonra 
Ağa Kapısı olarak bilinen Süleymaniye de Haliç’e 
nâzır olan bu geniş mekan, Meşîhat makamı (Bab-ı 
Meşîhat) olmuş, Şeyhülislamlığın kaldırılmasından 
sonra Cumhuriyet döneminde, burası İstanbul 
Müftülüğü’ne verilmiştir.

”



Çevirimyazı ve Sadeleştirme:

Esra Yıldız

Hilafet makamındaki Padişah Hazret-i Abdülhamid Han’ın

Varlığı dünyanın imarı ve asayiş temininin sebebidir

Sağlam fikirlerle devlet binalarını yeniledi

Her işte Allah’ın desteğine mazhar olmuş büyük bir padişahdır.

Bu güzel mekânı o seçkin Padişah ihya etmiştir.

Padişahın ömrünün uzun olması için dua etmek el-i şer'e boynunun borcudur.

Güzelliğin tamamlanması için buraya tarih düştüm

Şer‘iyye sicillerinin muhafazası için burası güvenilir sağlam bir mekândır.

Mehmed Keşfî (1309)

Sultan II. Abdülhamid Han döneminde arşiv binasının yapımı dolayısıyla yazılmıştır: 

Şeh-i taht-ı hilâfet hazret-i Abdülhamîd Hân’ın

Vücûdu bâ’is-i âsâyiş  ümrân-ı âlemdir

Binâ-yı devleti fikr-i metîni eyledi tecdîd

Her işte mazhar-ı te’yîd-i Hak ol Şâh-ı a’zamdır.

Bu dâr-ı dil-nişîni etti ol Şâh-ı güzîn ihyâ 

Duâ-yı izdiyâd-ı ömrü ehl-i şer’e elzemdir

Cemal-i itmâmına sa‘y ile yazdım cevherin târih

Sicill-i şer‘i hıfza bu mahall bir cây-ı muhkemdir.

 Mehmed Keşfî (1309)
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Şer’iye Sicilleri Arşivi Binası 
Üzerindeki Kitabe 



Ailesi ve Doğumu
Mehmet Fehmi Efendi, Huzur 

dersi mukarrirlerinden, Bâyezid 

dersiâmı ve Gümüşhanevî dergâhının 

şeyhlerinden Hacı İsmail Necati 

Efendi’nin oğlu olup 1865 (h. 1282) 

yılında Safranbolu’da doğmuştur. 

Mehmet Fehmi Efendi’nin hayatı 

çocukluk yılları hariç İstanbul’da 

geçmiştir.

Tahsil Hayatı
Mehmet Fehmi Efendi, İstan-

bul’da Kur’ân-ı Kerîm’i hıfz edip 

Bâyezid dersiamı olan babası İs-

mail Necati Efendi’den dini ilimleri tahsil ederek, 30 

Aralık 1892 tarihinde icâzet almış, tedris ruûsunda 

ehliyetini ispatlayarak Bâyezid dersiamları arasına 

katılmıştır. 24 Mayıs 1902 tarihinde 95 kuruş maaşla 

Bâyezid Camii’nde ders vermeye başlamıştır. Ayrıca 

Sultan Abdülaziz’in oğlu Şehzade Şevket Efendi’ye 

de hocalık yapmıştır.

İlmi payesi her geçen gün yükselen Mehmet 

Fehmi Efendi, 26 Ekim 1901’de Musıla-i sahn Bursa 

müderrisliği, 7 Ocak 1905’de Musıla-i Süleymaniye, 

5 Ocak 1908’de İbtida-i hâric İstanbul müderrisliği 

ve 2 Mayıs 1910 tarihinde de Hareket-i hârice terfi 

etmiştir.

Mehmet Fehmi Efendi İslâmî 

ilimlerde babası İsmail Necati 

Efendi’nin takipçisi olmuş, zâhiri 

ve bâtıni ilimlerde derinleşmiştir. 

Elsine-i selâseye tam bir vukufiyeti 

olan Ülgener, iyi derecede Türkçe, 

Arapça ve Farsça bilmektedir. Hat 

sanatına da ilgi duymuş ve meşhur 

Hattat Sami Efendi’den talik yazısı 

meşk etmiştir.

Memuriyet ve Öğretim Hayatı
Mehmet Fehmi Ülgener, 13 

Eylül 1899’da Vefa İdâdisi ikinci 

şube Akaid muallimliği ile başladığı 

öğretim görevini, Mercan İdâdisi Arapça muallimliği 

(14 Kasım 1900); İstanbul Leylî İdâdisi dini ilimler 

muallimliği (14 Eylül 1909); Daru’l-fünun-ı Osmânî 

Ulûm-ı Şeriyye ve Edebiyat şubeleri ilm-i fıkıh 

muallimliği (14 Eylül 1910); Edebiyat-ı Arabiyye 

muallimliği (18 Aralık 1910); Galatasaray Sultânîsi 

Arapça muallimliği (23 Aralık 1910) ve Dâru’l-fünûn 

Ulûm-ı Hukûkiye şubesi Mecelle muallimliği (14 Şu-

bat 1911) ile devam ettirmiştir. Mekteb-i Mülkiye’de 

fıkıh, hikmet-i hukûk-ı İslamiyye ve Mecelle dersleri 

okutmuştur (1909-1914).

1 Aralık 1913’te Mecelle ve 14 Ekim 1914’te de 

Galatasaray Lisesi Arapça muallimliğinden ayrılmıştır.

İLK İSTANBUL MÜFTÜSÜ
MEHMET FEHMİ ÜLGENER

(1865-1943)
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Dr. Ayhan IŞIK
İdari ve Mali İşler Şube Müdür vekili, İstanbul Müftülüğü.
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1 Eylül 1917’de bin beş yüz kuruş maaşla Med-
rese-i Süleymaniye Usûl-i fıkıh müderrisliğine tayin 
olunmuştur. 1916’da başladığı Huzur dersleri muha-
taplığı vazifesini 1918 yılına kadar üç yıl boyunca 
sürdürmüştür. 25 Ağustos 1919’da Medresetü’l-vâi-
zin’in Medresetü’l-irşâd’a çevrilmesi ile ilm-i Kelam 
muallimliğine tayin edilmiş ve ikinci sınıf talebelerine 
hatada iki saat kelam dersi vermiştir.

Dâru’l-hilafeti’l-aliyye medresesi tâli kısm-ı sâni 
umum müdürlüğü ile başladığı memuriyet hayatı, 6 
Ekim 1914 tarihinde Meclis-i Mesâlih-i Talebe aza-
lığı ile devam etmiş ve 2 Nisan 1917 tarihli kanun 
mûcebince Dâru’l-hilâfeti’l-aliyye medresesinin tâli 
kısm-ı sâni’si, İbtida-i Dâhil Medresesine çevrilince 
bu medresenin Umum Müdürlüğü görevi ile birlikte 
Süleymaniye Medresesi fıkıh usulü müderrisliğine 
de tayin edilmiştir.

1 Mart 1918’de Dâru’l-hilafeti’l-aliyye medresesi 
umum müfettişliğine; 6 Şubat 1919’da Senedât-ı 
Hakâni-i Şer'î memurluğuna; 9 Aralık 1919’da 
tekrar umum müfettişliğine ve 15 Aralık 1920’de 
de Dâru’l-hilafeti’l-aliyye medresesi tetiş heyeti 
başkanlığına getirilmiştir.

Dersaadet’te Alay ve Tabur İmamlarının Dâ-
ru’l-muallimînin İbtidâi kısmından mezun olanlarını 
imtihan yapmak üzere Harbiye Nezareti’nde teşkil 
olunacak heyette (3 Temmuz 1921’de); Dâru’l-Hilâfe-
ti’l-Aliyye Medresesinde müderrislik veya müdürlük 
yapan dersiamların maaşları hakkında ve onlarla ilgili 
alınacak kararlarda fikir beyan etmek ve gerektiğinde 
kanun teklifinde bulunmak üzere Fetvahâne’de teşkil 
olunan encümende (4 Mart 1922’de) ve Hanedân-ı 
Âl-i Osmân Kararnamesi gereği Şehzadelerin tahsil-i 
idâdi programını tertip edecek heyette (11 Nisan 
1922’de) görevlendirilmiştir.

12 Ekim 1922 tarihinde üçüncü rütbeden Mecidî 
nişanıyla taltif edilmiştir.

Cumhuriyetin ilanıyla Dâru’l-hilafeti’l-aliyye 
medresesindeki görevi sona ermiştir. Meşihat mü-
esseselerinin kaldırılması ile 2 Şubat 1924 tarihinde 

yapılan seçimle Cumhuriyet döneminin ilk İstanbul 

Mütüsü olmuş ve bu görevini vefatına kadar sür-

dürmüştür. 20 Nisan 1943 tarihinde görevde iken 

vefat etmiş ve Edirnekapı şehitliğine defnedilmiştir.

Mehmet Fehmi Efendi, 1892 yılında Behice Hanımla 

evlenmiş ve bu evlilikten bir kız ve bir erkek çocuğu 

olmuştur. Oğlu Türkiye’nin tanınmış iktisatçılarından 

merhum Prof. Dr. Sabri Fehmi Ülgener’dir.

Cumhuriyet Gazetesi 21.04.1943



17SAYI ŞUBAT 201524

Hafız Mehmed Fehmi Efendi, Huzur-ı 
Hümayûn ders-i şerif mukarrir-
lerinden İsmail Necati Efendi’nin 

mahdumudur. 

1282 sene-i hicriyesine müsadif 1281 sene-i 
maliye Zağferanbolu kasabasında tevellüd etmiştir. 
Mezkur kasabadan Dersaadet’e gelerek mukadde-
mat-ı ulûmu ba'de’t-tahsil hıfz-ı Kur'an’a muvafak 

olduktan sonra Bayezid Camii Şerif dersiamların-
dan pederi İsmail Necati Efendi’nin huzurunda 
tedrisine devam ile ulûm-ı âliyye ve aliyyeyi tahsil 
u ikmal ederek 10 Cemaziyelahir 1310 [30 Aralık 
1892] tarihinde ahz-ı icazete muvafak olmak ve 
usul ve naibiyet-i Ruus hakkına teşekkül eden 
heyet huzurunda icra kılınan imtihana isbat-ı 
ehliyet etmesine 1320 sene-i hicriyesinde tedrise 

MEHMET FEHMİ ÜLGENER
SİCİL VARAKASI*
Çevirimyazı: Fulya İBANOĞLU



18 SAYI ŞUBAT 201524

mübaşeret etmek üzre ders vekaletine 11 Mayıs 
318 [24 Mayıs 1902] tarihli tedris ruhsatnamesini 
haizdir. Türkî, Arabî, Farisî lisanlarıyla mükâleme 
ve mükâtebeye muktedir bulunduğunu tercüme-i 
halinde ifade etmiştir.

Mûma-ileyh Bayezid Camii Şerif ’inde tedrise 
mübaşeret etmesinde dolayı 1 Şubat 319 [14 Şu-
bat 1904] tarihinden itibaren doksan beş kuruş 
dersiamlık maaşı bi’t-tahkik 20 Ağustos 322 [2 
Eylül 1906] doksan dokuz kuruş otuz para, 1 
Mayıs 324 [14 Mayıs 1908] otuz sekiz kuruş on 
para, 1 Kanunuevvel 324 [14 Aralık 1908] on 
dokuz kuruş, 1Ağustos 325 [14 Ağustos 1909] 
tensikan iki yüz kırk sekiz kuruş ve 1 Şubat 326 
[14 Şubat 1911] yüz ve 1 Mayıs 331 [14 Mayıs 
1915] iki yüz ve 1 Mayıs 332 [14 Mayıs 1916] 
ikinci defa iki yüz kuruş zamaim icrasıyla maaşı 
bin kuruşa iblağ edilmiştir.

Mûma-ileyh uhdesine 12 Receb 319 [25 Ekim 
1901] tarihinde ba-musıla-i Sahn tevcih buyurulan 

Bursa Ruus-ı Hümayûn’a 1 Zilhicce 322 [6 Şubat 
1905] tarihinde musıla-i Süleymaniye’ye terfi, 1 
Zilhicce 325 [5 Ocak 1908] tarihinde ba-ibtida-i 
haric İstanbul Ruus-ı Hümayûn’a 21 Rabiulahir 
328 [2 Mayıs 1910] tarihinde hareket-i harice 
terfi buyurulmuştur.

Teşkil edilen Daru’l-Hilafeti’l-Aliyye Medresesi 
tali kısm-ı sani Müdir-i Umumiliğine Meclis-i 
Mesalih-i Talebe azalığı inzimamıyla mûma-i-
leyhin iki bin kuruş maaşla tayini hususuna 
bi’l-istizan 15 Zilkade 332/23 Eylül 330 [6 Ekim 
1914] tarihinde irade-i seniyye-i hazret-i padişahî 
şeref-südur buyurulmuş, 18 Mart 333 [18 Mart 
1917] tarihinde neşrolunan kanun mucebince 
uhdesinde memuriyet bulunmasından dolayı 
dersiamlık maaşı ücrete tahvil ve müdiriyet ünvanı 
medaris-i ilmiyye hakkındaki 10 Cemaziyelahir 
335 [3 Nisan 1917] ve 2 Nisan 333 [2 Nisan 1917] 
tarihli kanun mucebince ibtida-i dahil medrese-
sine tahvil kılınıp tali kısm-ı sani müdiriyetinde 
mesai-i cemilesi müşahid ve evsaf-ı matlubeyi 
haiz olmasına mebni ol miktar maaşla ifası hu-
sus lede’l-arz 26 Şevval 335/15 Ağustos 333 [15 
Ağustos 1917] tarihinde irade-i seniyye-i hazret-i 
padişahîye iktiran etmiş ve 1 Eylül 333 [2 Nisan 
1917] tarihinden Medrese-i Süleymaniye’ye Usul-i 
Fıkıh müderrisliği bin beş yüz kuruş ücretle uh-
desine tefviz ve 13 Rabiulahir 334 [18 Şubat 1916] 
tarihinde şeref-sünuh ve südur buyurulan irade-i 
seniyye mucebince Huzur-ı Hümayûn ders-i şerif 
muhatablığına tayin kılınmıştır. Mûma-ileyhin 
tarih ve mahall-i viladetine mübeyyin tezkire-i 
Osmaniye ve icazetname ve Ruus-ı Hümayûn ve 
tedrise mezuniyetini mübeyyin ruhsatname suret-i 
musaddıkalarından dersiamlık maaş tahsisi ve 
zemaim-i memuriyet kısm-ı derkenarından ve 
müdiriyete mikdar-ı maaşla tarih-i tayin ve tah-
vil-i ünvan ve dersiamlık maaşının ücrete tahvil 
ve mezkûr ücretle Fıkıh müderrisliğine tarih-i 

Mehmed Fehmi Efendi, talebesi 
Sultan Abdülaziz'in oğlu Şevket Efendi'yle birlikte
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tayini ve muhatıblığa tayini kuyud-ı mevcudeden 
müsteban olup evrak-ı müteferriası asl-ı tercüme-i 
haliyle dosyasında mahfuz bulunmuştur.

Mûma-ileyh 1 Mart 334 [1 Mart 1918] ta-
rihinden itibaren iki bin beş yüz kuruş maaşla 
Darü’l-Hilafet’il-Aliyye Medaris-i Müfettiş-i 
Umumiliği’ne bi’t-tayin 1 Ağustos 334 [1 Ağustos 
1318] tarihinden maaşı üç bin kuruşa iblağ edilip 
Senedat-ı Hakan-ı Şer'i memuriyetine uhdesine 
bilad-ı hamse payesi tevcihiyle tayini lede’l-arz 5 
Cemaziyu’l-evvel 337/6 Şubat 335 [6 Şubat 1919] 
tarihinde irade-i seniyye-i hazret-i padişahîye 
iktiran edip tarih-i mezkurda infikak etmiştir.
Müşarun-ileyh 1337 senesi Cemaziyu’l-ûlası-

nın beşinde 6 Şubat 335 [6 Şubat 1919] şer'î 

memuriyetine mahsus olan maaşla ba-irade-i 

seniyye-i hazret-i şehriyarî Senedat-ı Hakanî 

Şer'î memuriyetine tayin buyurulduğuna daire-i 

Meşihat’in 10 Şubat 335 [10 Şubat 1919] tarihli 2 

numerolu tezkeresinden anlaşılmıştır.

Müşarun-ileyhin maaşına bin üç yüz otuz 

beş senesi nisanının dokuzunda beş yüz kuruş 

zam ile üç bin kuruşa iblağ olunduğu Nezaret-i 

Celile Memuriyet Müdiriyeti'nin mucebince işa-

ret-i aliyyesine iktiran edip havale buyurulan 7 

Nisan 335 [7 Nisan 1919] tarihli derkenarından 

anlaşılmıştır.

Müşarun-ileyhin bin üç yüz otuz beş senesi 

Kanunuevvelinin dokuzunda [9 Aralık 1919] 

Meşihat-i İslamiye Dairesi Arz Odası, 19.yy.sonu
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ba-irade-i seniyye-i hazret-i şehriyarî Daru’l-Hi-
lafeti’l-Aliyye Medresesi Müfettiş-i Umumiliği'ne 
tayin buyurulduğu Makam-ı Meşihat-ı Ulya’nın 
11 Kanunuevvel 335 [11 Aralık 1919] tarihli 7 
numerolu tezkeresinden anlaşılmıştır.

Mûma-ileyh 1 Eylül 315 [13 Eylül 1889] tari-
hinde yüz kuruş maaşla Vefa İdadisi ikinci şube 
Akaid muallimliğine tayin ve 1 Teşrinisani 316 
[14 Kasım 1900] Mercan İdadisi’nin iki yüz kırk 
kuruş maaşla Arapça dersi muallimliğine ilaveten 
uhdesine bi’t-tevfiz 1 Mayıs 317 [14 Mayıs 1901] 
Vefa İdadisi muallimliği maaşı iki yüz elli ve 4 
Eylül 318 [17 Eylül 1902] üç yüz yirmi kuruş 
iblağı ve 1 Teşrinisani 319 [14 Kasım 1903] yüz 
yetmiş kuruşa tenzil olunmuş, 27 Nisan 322 [10 
Mayıs 1906] Vefa İdadîsi muallimliği uhdesinden 
alınarak Mercan İdadîsi muallimliği maaşı dört 
yüz seksen kuruşa iblağ ve 29 Teşrinievvel 323 [11 
Kasım 1907] dört yüz yirmi kuruşa tenzil etmiş ve 
1 Eylül 325 [14 Eylül 1909] altı yüz kuruş maaşla 
İstanbul Leylî İdadisi Ulum-ı Diniyye muallimli-
ğine nakli bi’l-icra gaye-i Ağustos 326 [13 Eylül 

1910] icra kılınan teşkilatta açıkta kalarak ve 1 

Eylül 326 [14 Eylül 1910] altı yüz kuruş maaşla 
Darulfünun-ı Osmanî Ulûm-ı Şer'iye ve Edebiyat 
şubeleri İlm-i Fıkıh muallimliğine bi’t-tayin 4 
Teşrinievvel 326 [17 Ekim 1910] tarihinde ted-
rise mübaşeret edip ve 5 Kanunuevvel 326 [18 
Aralık 1910] şube-i mezkurenin bin iki yüz kuruş 
maaşla Edebiyat-ı Arabiye muallimliğine nakli 
hasebiyle Fıkıh muallimliğinden infikak etmiş 
ve 10 Kanunusani 326 [23 Ocak 1911] ilaveten 
dört yüz kuruş maaşla Galatasaray Sultanisi Arabî 
muallimliğine tayin kılınıp Dâr-ı mezkûr Ulûm-ı 
Hukukiye şubesinin Mecelle muallimliğine 1 
Şubat 326 [1 Şubat 1911] ol miktar maaşla tayi-
nine mebni Edebiyat-ı Arabiye muallimliğinden 
infikak eylediği ve ahiran icra kılınan teşkilat 
dolayısıyla 18 Teşrinisani 329 [1 Aralık 1913] 
Hukuk şubesinin Mecelle muallimliğine hitam 
ve 1 Teşrinievvel 330 [14 Ekim 1914] tarihinde 
de Galatasaray muallimliğinden infikak etmiştir. 
Medresetü’l-Vaizîn şubesinde yeniden tanzim 
olunan heyet-i talimiye kadrosunda ikinci sınıfın 
hatada iki saat Kelam dersi altı yüz kuruş üc-
ret-i şehriyye ile 28 Zilkade 337 [25 Ağustos 

Bab-ı Meşîhat (Şeyhülislam kapısı)'in yanmadan önceki hali. Cumhuriyet Gazetesi Tarih eki.
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1919] tarihinde uhdesine tefviz buyurulduğu 
Darü’l-hikmeti’l-İslamiyye Riyaseti’nin mezkûr 
tarihli vesikasından ve ânifü’l-beyan muallim-
liklerde müddet-i istihdamıyla almış olduğu 
maaşat-ı mekadiriye dosyasında hıfzedilen Maarif 
Nezaret-i celilesi tedrisat-ı taliye ve müdiriyetinin 
23 Kanunuevvel 336 [23 Aralık 1920] tarihli mü-
zekkere-i cevabiyesinden Darulfünûn-ı Osmanî 
muhasebe memurluğunun 3 Nisan 330 [16 Nisan 
1914] tarihli kaydı suretiyle Galatasaray Sultanisi 
muhasebeciliğinin 3 Nisan 330 [16 Nisan 1914] 
ve 4 Kanunusani 337 [4 Ocak 1921] tarihli der-
kenarlarından anlaşılıp ânif ’uz-zikr Müfettiş-i 
Umumiliğine üç bin kuruş maaşla tayin olunup 
19 Zilhicce 338 [3 Eylül 1920] ve 3 Eylül 336 
[3 Eylül 1920] afv bi’l-me’mul (?) lede’l-istizan 
irade-i seniyyeye iktiran eylemişse de 19 Safer 
339/15 Teşrinisani 336 [1 Kasım 1920] tarihinde 
şeref-südur ve sünuh buyurulan irade-i seniyye 
mucib-i âlisince Müfettiş-i Umumiliğe maaş-ı 
sabıkıyla iadeten tayin kılınmıştır. Müfettiş-i 
Umumilerden birinin heyet-i tetişeye’ye riyaset 
ve altı ayda bir intihab yapılması talimatname 
icabından bulunması hasebiyle mûma-ileyh 
riyasete bi’l-intihab 3 Rebiulahir 339 [15 Aralık 
1920] tarihinde işaret-i aliyye-i fetva-penahî’ye 
iktiran eylemiştir.

20 Safer 341 [12 Ekim 1922] tarihinde üçüncü 
mertebe rütbeden Mecidî nişan-ı zişanı ihsan 
buyurulmuştur

Medresetü’l-Vaizîn ve Darü’l-Muallimîn’den 
mezun olanlar müstesna olmak üzre Dersaa-
det’teki bi’l-umum alay ve tabur imamlarının ol 
babdaki nizamnameye tevfikan Darü’l-Muallimîn 
ibtidai kısmından mezun olanlar derecesine 
haiz-i malumat olup olmadıkları bi’l-imtihan 
tesbiti için Harbiye Nezaret-i Celilesi’nde teşkil 
olunan heyette bulunmuş 3 Temmuz 337 [3 
Temmuz 1921] dersiâm efendilerinin Darü’l-Hi-

lafeti’l-Aliyye medresesinde müderrislik veya 

müdürlüğü ve mekâtib-i umumiyede muallimliği 

veyahut memuriyeti olanlara alacakları tahsisat 

hakkında divan-ı muhasebatça tehaddüs eden 

tebayün-i ekâra karşı icabını teemmül ederek 

mûma-ileyh’in ahkam-ı kanuniye ve mevadd-ı 

nizamiyede tamamen müstenid edilebilmeleri 

imkanını ihzar eylemek inde’l-furû bazı tadilat 

ve teklifat-ı kanuniyede bulunmak üzere daire-i 

fetvada teşkil olunan encümen riyasetine 4 Mart 

338 [4 Mart 1922] ve hanedan-ı âli Osman ka-

rarnamesinin 33. maddesinde muharrer olduğu 

vechile şehzadegân hazeratının tahsil-i idadilerine 

müteallık programın tertib ve ihzarı zımnında 

teşkili icab eden heyete 11 Nisan 338 [11 Nisan 

1922] tarihli tezakir-i aliyye-i fetva-penahî ile 

memur buyurulmuştur.

*İstanbul Mütülüğü Meşihat Arşivi 1. Bölüm 

deter nr. 62, sayfa nr. 25

Mehmet Fehmi Ülgener
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Bütün memur ve muallimlerin ve neticede 

bütün millet fertlerinin şapka giyeceği, imamların, 

hatiblerin, vaizlerin, bir de Diyanet İşleri Reisi ile mü-

şavere heyetinin sarık sarabileceği hususuna vekiller 

heyetince karar verildiğini gazeteler ilan etti, fakat bu 

husus henüz bir kanun ile teyid edilmediğinden çok 

kimseler fesini çıkarmakta ağır davranıyordu. Bunlardan 

biri de bendim (...) Fatih’teki dersimi hatırladım ki bu 

dersin bir vakfiyesi varmış. Ümmü Gülsüm isminde bir 

kadıncağız Laleli Camii’nde haftada bir vaaz ve nasihat 

etmek üzere yıllık 1200 kuruş vakfetmiş. Sonra cemaatin 

çokluğuna binaen bu ders Fatih Camii’ne naklolunmuş. 

Hocam Es’ad Dede Efendi ile Karahisarlı Ahmed Efendi 

seneden seneye verilen bu ücreti almışlar. İki defa da 

mütevelli tarafından bana verildi. Demek ki bu ders bir 

cihet idi ve hala benim uhdemde bulunuyordu. İstanbul 

Müftüsü Mehmed Fehmi Efendi’ye müracaatla meseleyi 

anlattım. Sarık için bir vesika i’tasını rica ettim, hatta 

Ramazan’larda ders okutabilmem için vermiş olduğu 

vesikaları gösterdim.

Sarık sarabilecek vaizlerin Diyanet İşleri Riyaseti’nce 

tayin edilmiş olması lazım geldiğini söyledi. Ben de bir 

arzuhal yazıp Diyanet İşleri Riyaseti’ne gönderdim ve 

mütevelli tarafından tayin edilmiş olduğum dersiyenin 

resmen uhdeme tevcihini istida ettim. Oradan isteğim 

is’af edilerek gereğini yapılması İstanbul Müftülüğü’ne 

yazıldı. Müftülükte uzun boylu bir muameleden ve 

Evkaf’ça muayyet vakfiye sureti görülüp tedkik edildik-

ten sonra şöyle bir vesika verildi. [1 Eylül 1341/1925 

tarihli bu evrakta kendilerinin Laleli Camii vaizi olduğu 

belirtilmektedir.]

Kaynak: Tahir’ul-Mevlevi, Matbuat Alemindeki 

Hayatım ve İstiklal Mahkemeleri, İstanbul 1991, s. 

196-197.

Türkiye Cumhuriyeti 
İstanbul Vilayeti Müftülüğü
Adet: 18

İbadet ve taata müteallık ahkam-ı âliye-i diniyeyi 
talim ve mesail-i itikadiye ve ahlak-ı fazile-i İslamiye’yi 
telkin ile halkı vazife-i ubudiyetlerini ifaya tergib etmek 
üzere Medresetü’l-İrşad müderrislerinden Tahir’ul-Mevlevî 
Beyefendi Fatih Cami-i Şerifi’nde Cuma günleri ikindiden 
sonra va’z u nasihat etmeye mezundur. 24 Şaban 1342

Mehmed Fehmi 

Mehmed Fehmi Efendi 1924 yılında İstanbul 

Müftüsü oldu. Müftülük görevine başladıktan sonra 

kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Genel Başkanı 

Kazım (Karabekir) Paşa ile partinin üst düzey yönetici-

lerinden Ali Fuat (Cebesoy) Paşa, enişteleri Mehmed 

Fehmi Efendi’ye İstanbul’dan mebus olmasını teklif 

ederler. Müftü Efendi alim, zahid, firaset sahibi pîr-i 

pak bir kimseydi. Ekonomi politiğe hiç bulaşmamıştı. 

Dahası, bir mecburiyet olan siyaseti hiç bilmezdi. 

Tabiatıyla yapılan bu mebusluk teklifi Mehmed Fehmi 

Efendi’nin evindeki huzurunu bozdu. Olayların bundan 

sonraki akışını Sabri Ülgener’in anlattıklarından izleyelim:

... Bir sabah Çemberlitaş’taki evimizin kapısı acı 

acı çalındı. Gelen meczub Ömer Efendi idi. Babama 

şunları söyledi: “Efendi! Sen şu mebusluk işinden 

vazgeç. Dün gece âlem-i mânâda yol karanlık, elimde 

fener sizin eve müteveccih geliyordum, birden şiddetli 

bir fırtına çıktı ve feneri söndürdü.” Bu sözler Fehmi 

Efendi’nin sıkıntılı günlerini sona erdirecektir.

Kaynak: Ahmet Güner Sayar, Ülgener Yazıları, s. 

134, İstanbul 2006.
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Daire-i meşîhatin Kantarcılar tarafındaki yıkılı duvarının 
tamiri için yapılan istimlâka dair belge.
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Osmanlı Devlet Teşkilatında Kapılar
On sekizinci yüzyıl sonlarında Bâbıâli’nin teşekkül 

etmesiyle Bâb-ı Âlî, Bâb-ı Deterî, Bâb-ı Seraskerî ve 

Bâb-ı Meşîhat olmak üzere bünyesinde evrak biriken 

dört daire ortaya çıkmıştır.1 Bunlar: Paşa Kapısı, Bâb-ı 

Deterî (Deterdarlık Kapısı), Bâb-ı Meşîhat (Şeyhülis-

lamlık Kapısı) ve Bâb-ı Seraskerî (Seraskerlik Kapısı)dır.

Paşa Kapısı: Sadrâzamların resmî makamı hü-

viyetini taşıyan Paşa Kapısı; Paşa Sarayı, Bâb-ı Âsafî, 

Sadrâzam Kapısı, Mîrî Saray ve Vezir Kapısı olarak 

da anılmıştır. Sultan Birinci Abdülhamid devrinden 

(21.1.1774-6.4.1789) itibaren bu makama Bâb-ı Âli 

denmeğe başlanmış ve nihayet bu isim zamanla di-

ğerlerini unutturmuştur.2

On yedinci yüzyılın ortalarına kadar sadrâzamların 

resmî bir makamı yoktu. Bu mevkie sahip olanlar, 

ekseriya saray civarında bir konak kiralayıp bunun 

selâmlık kısmını Paşa Kapısı olarak kullanırlardı. 

İlk defa olarak 1654 yılında sadrâzam olan Derviş 

Mehmed Paşa’ya Sultan Dördüncü Mehmed tara-

fından Alay Köşkünün karşı sırasında bulunan eski 

sadrâzamlardan Halil Paşa’nın sarayı verilmiş, o da 

burasını döşetip Paşa kapısı ittihaz etmişti. Bundan 

sonra sadrâzam olanlar burada oturdular. Paşa Kapısı 

daha sonra 1754, 1788, 1808, 1838, 1878 yıllarında 

yanarak yeniden yapılmış ve bu suretle yavaş yavaş 

son şekli ortaya çıkmıştır. 1911 senesinde ise Dahiliye 

Nezareti kısmen yandığından orta yeri yapılmamış ve 

bu suretle iki bölük olmuştur. Bir bölüğünde bugün 

İstanbul Valiliği, öbüründe ise İstanbul Deterdarlığı 

bulunmaktadır. 1754 yangınından sonra Kadırga’daki 

Esma Sultan Sarayı, 1808 yangınından sonra Bayezid’de 

Hasan Paşa Hanı civarında bulunan Reis Mahmud 

Efendi Konağı ve bir müddet sonra da yine Bayezid’de 

Mürekkepciler Kapısı ile Hasan Paşa Hanı arasındaki 

merhum valide kethüdası Yusuf Ağa’nın Konağı, 1838 

yangınından sonra da Bayezid’de şimdi Edebiyat ve Fen 

fakültelerinin bulunduğu yerde mevcud olan Necip 

Efendi ve bilâhare Zeynep Hanım Konağı, muvakkaten 

Paşa Kapısı olarak kullanılmıştır.3

Deterdar Kapısı: İkinci daire olan Bâb-ı Deterî’ye 
ait kalemlerinin evrakı başlangıçta Topkapı Sarayı’nda 
Deterhâne’de muhafaza edilmekteydi. Dîvân-ı Hümâyûn 
önemini kaybedip düzenli bir şekilde toplanamaz 
olunca Deterhâne de Bâb-ı Hümâyûn’daki (Topkapı 
Sarayı’nın ana girişindeki) Maliye Dairesi’ne taşınmıştır. 
1837’de Maliye Nezâreti kurulunca Bâb-ı Deterî için 
Sultanahmet’te bir arşiv deposu yaptırılmış, 1867’de ise 
Bayezid’deki Fuad Paşa Konağı’nın Maliye Nezâreti’ne 
tahsisinden sonra 1899’dan itibaren hazine dairesinin 
altındaki dükkânlar tahliye edilerek bir evrak mahzeni 
inşa edilmişti.

Seraskerlik Kapısı: Üçüncü daireyi oluşturan Bâb-ı 
Seraskerî; Yeniçeri Ocağı’nın 1826 tarihinde kaldırıl-
masına kadar Yeniçeri ve Acemi Ocağı halkının maaş 
ve künye deterlerini ihtiva etmekteydi. Sultan İkinci 
Mahmud devrinde Yeniçeri Ocağı ilga edilince, evvelce 
bu teşkilâtın başı olan Yeniçeri ağasının makamı Ağa 
Kapısı da Meşihat Dairesi yapılmıştı. Buna mukabil 
yeni teşkil edilen ve Asâkir-i Mansûre-i Muhamme-
diye ismi verilen nizamiye kuvvetlerinin başına bir 
serasker tayin edilmiş ve Bâyezid’de hâlen İstanbul 
Üniversitesi merkez binasının bulunduğu yerdeki Eski 
Saray, Serasker kapısı, yani Seraskerin makamı ittihaz 
olunmuştur. Daha sonra adı Harbiye Nezâreti olarak 
değişen bu dairenin pek az evrakı Osmanlı Arşivi’ne 
intikal etmiştir. 

Meşîhat Kapısı: Dördüncü daire olan Bâb-ı Meşîhat, 
Şeyhülislamların resmî makamının adıdır. Yeniçeri 
Ocağı’nın kaldırılışına kadar böyle bir makam mevcut 
olmayıp, şeyhülislam olanlar, konaklarının selâmlık 
kısmını resmî makam olarak kullanırlardı. Ocak ilga 
olunduktan sonra 1826’da Ağa Kapısı şeyhülislam Kapısı 

“Dördüncü daire olan Bâb-ı Meşîhat, Şeyhü-
lislamların resmî makamının adıdır. Yeniçeri Oca-
ğı’nın kaldırılışına kadar böyle bir makam mevcut 
olmayıp, şeyhülislam olanlar, konaklarının selâmlık 
kısmını resmî makam olarak kullanırlardı.

”
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olmuş ve Bâb-ı Fetvâ diye anılmıştır. Bugün yerinde 
İstanbul Mütülüğü binası vardır. Çeşitli semtlerdeki 
şer’î mahkeme sicilleri 1312 (1894) yılında burada 
toplanmıştır.

Sultan İkinci Bayezid devrine kadar, Ocak halkın-
dan olan Yeniçeri ağası, bu hükümdarın tahta çıkışı 
sırasında Ocakta görülen itaatsizlikler yüzünden 
Ocak yerine Enderûn’dan çıkar olmuşlardır. Böylece 
ağa olanlar Ocakta oturmadıklarından kendilerinin 
ve maiyyetlerinin oturmaları için hazırlanan ayrı 
dairelerde kalmağa başladılar. Bunun yeri, Yeniçeri 
Kanunnâmesi’ne göre Eski ve Yeni Odaların ortasında 
ve Divân’a yakındı. Eski odalar Şehzadebaşı’nda, yenileri 
ise Aksaray ve muhtemelen Çarşıkapı, Türbe civarında 
idi. Lâkin bu eski Ağa Kapısı, son zamanlara kadar 
bu vazifeyi gören yer değildir. Meşhur Ağa Kapısı ise, 
Süleymaniye’de Nebatat Enstitüsü ile İstanbul Mütü-
lüğü’nün bulunduğu yerdeydi.

Eski Ağa Kapısının terk edilip burasının ne za-
mandan beri kullanılmağa başlandığı bilinmemektedir. 
Yalnız on yedinci asrın başlarında eski Ağa Kapısının 
ve bu yüzyılın ortalarına doğru yenisinin kullanıldığı 
bilinmektedir. Yukarıda söylendiği gibi, Yeniçeri 
Ocağı’nın 1826 tarihinde kaldırılışından sonra burası 
Bâb-ı Meşîhat, yani şeyhülislam Kapısı olmuştur. Ağa 
Kapısında çeşitli dairelerden başka yeniçeri ağalarının 
aileleriyle beraber oturmaları için bir de harem kısmı 
vardı. Mevcut daireler ise şunlardı:

1. Daire-i Hümâyûn adıyla hükümdarlara mahsus 
kısım; burada bir yaldızlı oda ile ağa divanına bakan 
kafesli taht-ı hümâyun odası, abdest odası ve Mâbe-
yinci ağalar odası vardı.

2. Tekeli köşk ile bitişiğindeki sofa ve yatak odası.

3. Kış çarşamba dairesi. Burada ocaklı odalar, 
camekân dairesi, hazine odası, kahve odası, hizmet 
odaları, geniş bir sofa ve bir hamam vardı.

4. Yaz çarşamba dairesi.

5. Divan dairesi. Burada ağa odası, ağa hasekisi 
odası, gusülhane ve abdesthane vardı.

6. Silâhtar ağa odası ve cami.

7. Kul kethüdasının yazlık ve kışlık dairesi, ağa 
yazıcısı, serdar kâtibi, kethüda kâtibi odasıyla diğer 
memurların odaları.

8. Topçu, top arabacıbaşılarıyla birinci kethüda, 

beşinci çavuş, ocak bezirgânı odası.

9. Vekilharç, falakacılar dairesi ve hapishane odaları.

10. Kethüda, yeri, kâtip efendi odaları ve Akşem-

seddin makamı.

11. Kalem odası, şâkirt odası, ru’ûs dîvân odası, 
divân efendisi odası, kethüdâ yeri kâtibi odası, ka-
rakulak ağa odası, zindan kâtibi odası, orta kâtipleri 
odası, baş tüfekçi odası, baş yamak ağa odası, baş 
ağa odası, çâşnigir odası, sarıkçı başı odası, silâhtar 
ağa odası, kapı çamaşırcısı odası, mehter başı odası, 
mühürdar odası, emektar koğuşu, mehterler koğuşu, 
baş çuhadar kahve odası. Ağa Kapısında ayrıca bir 
cami, bir de tâlim yeri ve dışında ise Sakalar Kışlası 
ve Süleymaniye yakınında İmam hanesi diye anılan 

kadınlara mahsus hapishane vardı.

Ağa Kapısı ahşap olduğundan Temmuz 1660, 
Şubat 1750, 1771, 1782 tarihlerinde yanmıştır. Son 
yangının ardından Sultan İkinci Mahmud devrinde ve 
1820 tarihinde yapılan tamiri ile âdetâ yenilenmiştir. 
Ağa Kapısında, İstanbul’da çıkan yangınları görüp 
haber vermek üzere, etrataki binalardan daha yüksek 

olan ahşap bir Yangın (Harîk) Köşkü vardı. Burada 
dîdebân denen gözcüler daima etrafı gözlerlerdi. 
Yeniçeri Ocağı’nın kapatılmasından iki yıl sonra ve 
1828 yılında yapılan Bayezid Kulesi bu işi görmeğe 
başlamıştır. Burada hizmet edenler, halk tarafından 
“köşklü”den kinâye ve bozma olarak 'köşlu’ şeklinde 

adlandırılırlardı4.

Meşihat Dairesi’nin Tamirine Dair 
Yazışma Örnekleri
Süleymaniye Mütülük binasına dair elimizde bu-

lunan Osmanlı Devlet yazışmalarından birisi, Sultan 
Abdülmecid’in sadrazamlarından olup altıncı ve son 

kez bu makama gelmiş olan Koca Mustafa Reşid Paşa 

dönemine aittir.5
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Söz konusu bu evrakta Sadrâzam Reşid Paşa, 

“Bâb-ı Fetvâ’da Dâire-i Meşîhat-penâhî hazretlerinin 

fersûde” (Fetvâ Kapısı’nda Şeyhülislamlık Dairesi’nin 

eskimiş) olması sebebiyle yenilenmesi gerektiğini 

belirterek, bu maksatla sarf edilen dört bin yedi yüz 

doksan yedi kuruşun, 1273 (1856) senesi mefrûşât 

tahsisatından ödenmesi için Mâbeyn Başkitâbeti’ne 8 

Cemâziye’l-evvel sene 1274 (25 Aralık 1857) tarihinde 

bir tezkire arz etmiştir.

Sadrâzamdan gelen tezkireyi gördüğü, tezkirenin 

alt kısmına yazılan M [Manzûrum olmuştur] rumu-

zuyla anlaşılan padişah, talep edilen meblağın ilgili 

tahsisâttan ödenmesine dair gereken irâde-i seniyyeyi 

çıkararak sadrâzama, bu talebin bir gün sonraki tarihle 

bildirmiştir.

6 Şaban 1274 (22 Mart 1858) tarihli başka bir 

yazışmada ise; Kule Kapısı Mevlevihanesi ile Meşîhat 

Dairesi’nin teferruatının inşası hususunda padişahın 

iradesinin çıktığı ve inşaat mevsimi bitmeden bu işlerin 

tamamlanması gerektiği hatırlatılmaktadır.6

Yine Sultan Abdülmecid’in padişahlığı dönemine 

ait bir irâde-i seniyyede, Meşîhat Dairesi’nin tamiriyle 

alakalı bilgiler yer almaktadır.7

Maliye Nezâreti tarafından düzenlenerek padişaha 

arz ve takdim kılınan beş adet takrirden anlaşıldığına 

göre Şeyhülislama mahsus odaların tamiri için otuz üç 

bin kuruş gerekmektedir. Sultan Abdülmecid, kendisine 

arz edilen bu hususla birlikte mevcud diğer ödeme 

izni taleplerini olumlu bularak irâde-i seniyyesini 21 

Safer sene 1275 (30 Eylül 1858) tarihinde çıkarmıştır.

Meşihat Dairesi ve diğer mahallerin tamir masrafına dair vesika
BOA, ZB, 18-99.
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Fetvâ Kapısı’nın tamiri sırasında burada oturmakta 
bulunan sadreyn, yani Anadolu ve Rumeli kazaskerleri 
ile İstanbul kadısının mağdur olmamaları ve iş takibi 
için makama gelenlerin sıkıntıya düşmemeleri için 
“ebniye-i mezkûre hitâmına kadar konaklarında ikā-
met eylemeleri, veyahut mahall-i âhara nakil etmeleri 
hususuna dair Darbhâne-i Âmire deterdarı atûfetlü 
efendi hazretlerinin” tezkiresi huzura takdim olunmak 
üzere gönderilmiştir.

Darbhâne-i Âmire deterdarının ifadeleri makul 
görülmüş olduğundan, Meşîhat Dairesi’nin tamir 
ve inşası süresince Anadolu ve Rumeli kazaskerleri 
ile İstanbul kadısının kendi konaklarında ikāmet 
eylemeleri hususunda padişahtan talep edilen irâde-i 
seniyye, Sultan Abdülmecid’in de bu talebi uygun 
görmesi üzerine çıkmıştır.8 

Meşîhat Dairesi’nin Etrafına Koruma 

Duvarı İnşası ve Bunun İçin Satın Alınacak 
Emlâk İle İlgili Yazışmalar
Aşağıdaki 9 Zilhicce sene 1308 (16 Temmuz 1891) 

tarihli belgeye dikkat nazarlarımızı atfettiğimizde ise, 

bir devlet binasını yaparken bile amme hukukuna 

tecavüz edilemeyeceğini; yani Meşîhat binası inşası 

sırasında sokağa taşan bir arşınlık kısmın şikâyet 

konusu olduğunu kolaylıkla anlarız.9

Süleymaniye civarında inşa edilen şeyhülislam 

Dairesi’nin tarîk-i hâs cihetindeki muhafaza duvarı, 

kanunun tayin eylediği mevki'e yapılmadığı gibi bir 

arşun da sokağa haksızca tecavüz ettiği gibi cadde tarafı 

da gösterilen hat istikametinde tatbik edilmemiştir. 

Üstelik bu hususta yapılan resmî ihtarlara da inşaata 

nezâret eden zât tarafından aslâ kulak verilmeyişi 

sebebiyle gerekenin yapılmasına dair Şehr Emâneti 

tarafından bir tezkire gönderilmiştir.

Meşihat Binası inşası sırasında sokağa taşan bir arşınlık kısmın şikayet konusu olması.
BOA, DH. MKT, 1850-98.
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Kanun ve nizamların uygulanması hususunun 
bahsi geçen memur tarafından nazar-ı dikkate alın-
maması Şeyhülislamlık makamınca aslâ uygun gö-
rülemeyeceğinden; Ebniye Nizâmnâmesi’ne uygun 
hareket olunmak üzere icab edenlere emir ve gerekli 
tedbirlerin ifası istenmektedir.

23 Zilka'de sene 1311 (28 Mayıs 1894) tarihli 
evrakı10 incelediğimizde ise, Şeyhülislamlık binası 
etrafına bir koruma duvarı yapımı için gerekli emlâk 
istimlâki hususunda Meşîhat’ten gelen bu talebin dik-
kate alındığına ve Şehr Emâneti’ne, Başbakanlık’tan 
bir harita ile gerekenin yapılmasına dair yazısının 
gönderildiğine şahit oluruz.

Başbakanlık’ın yazışmalarını yürüten Sadâret 
Mektûbî Kalemi’nden 26 Zilka'de sene 1311 (31 Mayıs 
1894) tarihinde Meşîhat’e gönderilen aşağıdaki yazı, 
bu konuyu etralıca ele almaktadır.11

Şeyhülislamlık yüksek makamına
Bâb-ı Meşîhat’ın Kantarcılar cihetinde bulunan 

sed duvarı yıkılmağa yüz tuttuğundan tehlikesinin 
bertaraf edilmesi için iki tarafa birer muhafaza duvarı 
inşa olunmak üzere satın alınması için Sultan İkinci 
Abdülhamid’in irâde-i seniyye çıkardığı arsalar ile 
emlâke, İstimlâk Kararnâmesi’nin ilgili maddesine 
uygun olarak teşekkül eden komisyon marifetiyle 
takdir edilen kıymetleri hâvî mazbata ve kararlaştırılan 
bedellerin düşük olduğu beyanıyla eshâb-ı emlâk tara-
fından verilen arzuhaller üzerine icra kılınan tedkikat 
neticesinde söz konusu arsaların haritasında üç harf 
ile işaret olunan iki adet arsa ile biri dokuz yüz on 
dört ve diğeri üç yüz sekiz zirâ'dan ibaret arsaların 
yüzsüz olması cihetiyle beher zirâ'ına takdir edilen 
otuz kuruşun nisâbında görüldüğüne binâ’en bunlar-
dan mâadâsının beher arşınına onar ve Haşim Efendi 
arsasının mülk olması hasebiyle beher arşınına yirmi 
kuruş ilavesi ve dokuz yüz otuz üç arşundan ibaret olan 
Hacı İbrahim Efendi arsasının müştemilâtıyla birlikte 
beher arşununun seksen kuruşdan yetmiş dört bin altı 
yüz kırk ve Emine Zehra ve Halide hanımların dokuz 
yüz dokuz buçuk zirâ' arsalarının beher arşunu yetmiş 

kuruşdan altmış üç bin altı yüz altmış beş ve sekiz yüz 
on dokuz arşundan ibaret bulunduğuna; Mehmed 
Nuri ve Hasan Tahsin efendiler arsasının kezâlik beher 
arşununun yetmiş kuruşdan elli yedi bin üç yüz otuz 
ve kasap Hasan Efendi’nin yüz elli dokuz buçuk zirâ' 
arsasının beher arşununun yetmiş kuruşdan on bir bin 
yüz altmış beş ve hafâf Mehmed Efendi’nin seksen 
yedi arşun arsasının beher zirâ'ının yetmiş kuruşdan 
altı bin doksan ve Haşim Efendi’nin yüz arşun olan 
arsasının beher arşununun seksen kuruşdan sekiz bin 
ve davâ vekilinin yüz arşun arsasının beher arşununun 
yetmiş kuruşdan yedi bin ve Be harfiyle işaret olunan 
ve bin iki yüz kırk dokuz zirâ'dan ibaret olup yüzü az 
görülen Hacı İbrahim Efendi veresesi arsasının beher 
arşununun elli kuruşdan altmış iki bin dört yüz elli 
ve Elif harfiyle işaret olunan bahsi geçen beş yüz alt-
mış iki buçuk arşun Zehra Hanım veresesi arsasının 
yapılan tahmin mûcebince beher arşununun otuzar 
kuruşdan on altı bin sekiz yüz yetmiş beş ve üç yüz 
doksan buçuk zirâ'dan ibaret Cim harfi işaretli Ömer 
Bey veresesi arsasının beher zirâ'ının otuz kuruşdan 
on bin yedi yüz on beş ve dokuz yüz on dört arşun 
mahlûl mahallin kezâ otuz kuruşdan yirmi yedi bin 
dört yüz yirmi ve Şehr Emâneti’ne ait üç yüz sekiz 
arşun arsanın dahi otuz kuruşdan dokuz bin iki yüz 
kırk kuruşa, talebeden Hasan Efendi’nin hanesine iki 
bin beş yüz kuruşun daha zammıyla mezkûr hanenin 
kırk bir bin ve dökmeci Ârif Ağa hanesinin on dört 
bin kuruş bedel ile satın alınmaları münasib görülüp 
şu hâle göre istimlâk olunacak yerin iki adet hane 
ile altı bin beş yüz otuz iki zirâ' arsadan ve mecmû' 
fiyatlarının dört yüz on bin beş yüz doksan kuruşdan 
ibaret bulunduğu ve bu hususta cereyan eden tedkikât 
ve muâmelât, hâkim kararnâmeye ve emsâline uygun 
görünmekle beraber itiraz edenlerin dahi itirazlarını 
yaptıktan sonra sonra her hangi bir talepte bulunma-
dıkları anlaşılmış olduğundan, söz konusu meblağın 
inşaât-ı umumiye tertibinden ödenmesiyle mezkûr 
haneler ile arsaların istimlâki hakkında Meşihat maka-
mına havalesiyle Şehr Emâneti’ne malûmat verilmesi 
için Şûrâ-yı Devlet’in talebi üzerine Sultan İkinci 
Abdülhamid tarafından irâde-i seniyye çıkarılmıştır.



Bu irâde ve zikri geçen harita ekli olarak gönderilip 
ayrıca Şehr Emâneti’ne de gerekli bilgi verilmiştir.

Koruma duvarı yapmak için kurulan komisyonun, 
Hacı İbrahim Efendi mirasçılarının müştemilâtıyla 
birlikte kullandıkları sabunhanenin sabun imâline 
mahsus kısmını, diğer arsalara nisbetle düşük bir 
bedel takdir etmesi üzerine bu duruma itiraz ederek 
Dahiliye Nezâreti’ne seslerini duyurmuşlardır. Dahi-
liye Nâzırı Mehmed Memduh da 22 Cemâziyelevvel 
1313 (10 Kasım 1895) tarihinde bu durumu Sadâret 
makamına bir tezkire ile iletmiştir.12

Sadrâzam Halil Rifat Paşa’nın 13 Zilka'de 1314 
(16 Nisan 1897) tarihli tezkiresinde belirtildiğine 
göre; Meşîhat Dairesi’nin Kantarcılar tarafındaki yıkık 
duvarın tehlikesini gidermek üzere yapılacak koruma 
duvarını inşa etmek için kurulan komisyon kararıyla 
üç arsa ile iki hane sahibinden Hacı İbrahim Efendi 
mirasçılarının müştemilâtıyla birlikte kullandıkları 
sabunhanenin sabun imâline mahsus kısmının diğer 

arsalara nisbetle bir bedel takdir edildiği anlaşıl-
maktadır. Hâlbuki bu mahallin aylık gelir olarak bin 
kuruş geliri bulunduğundan yeniden bedel takdiri 
gerekmektedir. Yapılan tetkikat neticesinde ise binanın 
emsâline uygun olarak beher zirâ'ının ellişer kuruştan 
olmak üzere dokuz bin beş yüz kuruşun arsa bedeli 
olarak önceden kararlaştırılan on bir bin yedi yüz 
on beş kuruşa ilâveten verilmesi ve sabunhanenin 
de mutasarrılarına ait olması tabiî bulunduğundan, 
gerekli işlemlerin yapılması için Şehr Emaneti’ne tebliğ 
olunmuştur. Padişahın iradesi de Sadrâzam Halil Rifat 
Paşa’nın talebine uygun olarak 29 Zilka'de 1314 (1 
Mayıs 1897) tarihinde çıkmıştır.13

Sadâret Mektûbî Kalemi’nden 21 Zilka'de sene 1315 
(13 Nisan 1898) tarihiyle Meşîhat makamına gönde-
rilen yazıda ile bu konu vuzuha kavuşturulmuştur.14

Bâb-ı Meşîhat’in Kantarcılar cihetinde bulunup 
istimlâki hususunda irâde çıkmış arsalardan eski 
şeyhülislam Sadeddin Efendi merhûmun Konağı 
arsasında Zehra Hanım’dan mahlûl hissenin bedeli 
olan otuz dört bir beş yüz bir kuruş on paradan 
Hazînece ödenen yirmi yedi bin dört yüz yirmi kuruş 
tenzilât sonrası bakıyyesi bulunan yedi bin seksen bir 
kuruş on para ile mezkûr arsaların tefrîk ve tahdîdi 
için yeniden inşa ettirilen duvara ikinci keşif deteri 
mûcebince sarfı tahakkuk eden yirmi sekiz bin yedi 
yüz seksen beş kuruşun toplamı bulunan otuz beş 
bin sekiz yüz altmış altı kuruş on paranın üç yüz on 
üç senesi İlmiye Bütçesi dâhilindeki maaşların boş 
günlerinden ödenmesi hususunun 8 Rebîülâhir sene 
1315 tarihli ve 78 numaralı Meşîhat tezkiresi üzerine 
taleb edilen padişah iradesi çıkmıştır.

Meşîhat Dairesi ve diğer mahallerin tamir mas-
ralarına dair mevcut bir başka evrak da 29 Zilka'de 
1319 (9 Mart 1902) tarihli olup, Dahiliye Nezâreti 
tarafından Zabtiye Nezâreti’ne gönderilmiştir.15

 1 Necati Aktaş-Yusuf Halaçoğlu, “Başbakanlık Osmanlı Ar-
şivi”, DİA, c. 5, İstanbul 1992, s. 122.

 2 Midhat Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lügati, İstanbul 1998, s. 
32.

 3 Sertoğlu, a.g.e., s. 33.
 4 Bu kısım, Midhat Sertoğlu’nun Osmanlı Tarih Lügati’n-

den derlenmiştir.

 5 BOA, İ. DH, 394/26093.
 6 BOA, A. MKT. NZD, 254/22.
 7 BOA, İ. DH, 414/27439.
 8 BOA, HAT, 528/25985.
 9 BOA, DH. MKT, 1850/98.
 10 BOA, BEO, 412/30883.
 11 BOA, BEO, 412/30867.

 12 BOA, ŞD, 782/11 (3).
 13 BOA, İ. ŞE, 9/58 (2).
 14 BOA, BEO, 1108/83085.
 15 BOA, ZB, 18/99.

DİPNOTLAR

Meşihat Dairesinin inşası süresince Anadolu ve Rumeli Kazaskerleri ile 

İstanbul kadısının kendi konaklarında ikamet eylemeleri hususuna dair belge

BOA, HAT, 528-25985
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MEŞÎHAT ARŞİVİ KİTABESİ

Mehmed Keşfî gufira lehu [Sene] 1306 Mehmed Keşfî Allah onu bağışlasın [Sene] 1306

Bab-ı Meşîhat Arşivi’nin bulunduğu iki katlı kütüphane binasının kapısı üzerindeki 1306 yılında yazılmış olan kitabede, bu 
binanın “Kütüb-i fıkıh ve fetâvâya mahal olmak” üzere yaptırıldığı belirtilmektedir:

Hâmi-i şer‘-i metîn Şâh-ı Hamîdü’ş-şiyemin

Lütfu oldu bu bina-yı nevi inşâya sebeb

Hulk-ı şâhânesidir halkı ulûma teşvîk

Re’y-i müstahseni hoşnûd-ı Yezdânı taleb

Kütüb-ı fıkıh ve fetâvâya mahall olmak içün

Yaptı bu beyt-i kemâli şeh-i pâkize neseb

Tam tarihini Hüsnü dedi ehl-i ilme

Bâb-ı Fetva’ya bu dâr-ı kütüb oldu enseb

Sağlam dinin koruyucusu güzel ahlak sahibi Sultan Abdülhamid'dir

Bu yeni binayı inşa etmesi bir lütüftur

Halkı ilme teşvik etmesi onun yüce ahlakındandır

Onun asıl beğenilen gayesi Allah'ın rızasını talep etmesidir.

Fıkıh ve fetva eserlerinin kütüphanesi olması için 

Temiz soya mensup o padişah bu binayı yaptırmıştır

Hüsnü [Efendi] ilim ehline bu binanın tarihini yazdı

Bu kütüphane fetvahane için en uygun yer oldu.

Çevirimyazı ve Sadeleştirme:

Esra Yıldız
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MEŞÎHAT-İ İSLÂMİYYE’DEN 

İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ’NE: 

FETVAHANE*
Hitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi.

Prof. Dr. Ferhat KOCA

Meşihat Dairesi, 19.yy. sonu
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Meşîhat-i İslâmiyye’nin Kuruluşu
Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren halkın 

dinî sahadaki çeşitli problemlerine cevap verebilmek için 
daha sonraki dönemlerde adına “şeyhülislamlık” veya 
“meşîhat” denilen mütülük kurumu oluşturulmuştur.

Osmanlı ilmiye sınıfı ve din bürokrasisini mey-
dana getiren bu kurum, tarihte “meşîhat”, “meşîhat 
dairesi”, “makam-ı meşîhat”, “meşîhat-i İslâmiyye”, 
“bab-ı meşîhat”, “şeyhülislamkapısı” ve fetvaların 
burada verilmesi sebebiyle de “daru’l-istitâ”, “bab-ı 
fetva”, “bab-ı vâlâ-yı fetva” ve “fetvahane”, “fetvahane-i 
âlî” gibi çeşitli isimlerle anılmıştır.

Osmanlı tarihçilerinin çoğunluğu, ilk Osmanlı 
mütüsünün Molla Fenari Efendi (ö. 834/1431) 
olduğunu söylemişlerdir. Bu durumda, söz konusu 
tarihçilere göre, Osmanlılarda resmî ve gayri resmî 
kişilerin dinî sahadaki çeşitli sorun ve problemlerini 
çözmek ve onların fetva taleplerine cevap vermekle 
görevli resmî bir daire, adı geçen mütünün göreve 
başlama tarihi olan 828/1424 yılında kurulmuştur.

Osmanlıların ilk dönemlerinde şeyhülislamlar için 
ayrı bir bina tahsis edilmemiş, uygun ve elverişli ise 
evlerinin selamlık kısmında, değilse geçici olarak saraya 
yakın bölgelerde kiraladıkları konaklarda vazifelerini 
icra etmişlerdir. Raşid Mehmed Efendi’nin Tarih’inde 
1130 (1718)’da ŞeyhülislamEbû İshak İsmail Efendi 
(ö. 1137/1725)’nin azledilmesinden sonra bu göreve 
atanan Yenişehirli Abdullah Efendi (ö. 1156/1743)’nin 
Edirne’de “Sadr-ı fetva olanlara mahsus olan hâneye” 
götürüldüğü zikredilmekte ise de bu ifadelerden 
sürekli olarak değil de sadece padişahların Edirne’de 
geçici olarak bulundukları zamanlarda beraberlerinde 
bulunan şeyhülislamların kalmaları için bir dairenin 
tahsis edildiği anlaşılabilir.1 

1241 (1826) yılında Sultan II. Mahmud (ö. 
1255/1839) Yeniçeri Ocağı’nı lağvettiği zaman, 
Sadrazam Selim Mehmed Paşa, yeniçeri ağalarına 
ait Süleymaniye Camii yakınındaki Ağakapısı’nın 
şeyhülislamlara tahsis edilmesini padişaha arz etmiş, 
Sultan II. Mahmud da bu teklifi uygun bularak bir 
hatt-ı hümayunla burasının şeyhülislamların daimî 

ikametlerine mahsus “fetvahane” olarak kullanıl-
masını emretmiştir. Bu hatt-ı hümayunda padişah 
şöyle ferman buyurmuştur: 

“Buna hiç diyecek yoktur. Tıpkı takririnde beyan 
olundığı ve cümlenin tensip eylediği üzere icra olun-
sun... Kaldı ki yeniçeri namı mahv ve ilga ve asâkir-i 
mansûre-i Muhammediyye unvanı yâd olınduğı gibi 
ağakapısı lafzının dahi lisân-ı nastan ilgası ve hem bu 
madde mutlaka şeriat-i mutahhareye can-ı gönülden 
yapışılmasıyle hâsıl olub inşallah teâlâ şeriat-i garrâ-
nın mütemâdiyen icrâsına tefe’ül ile 'Ağakapusı’ nâmı 
külliyen lisanda söylenmemeğe vesile olmak içün ba’de 
ezîn 'Fetvahane’ tesmiye olunub Paşakapısı misüllü, 
mütiyyü’l-enâm olanlara mahsus olması zihn-i hümâ-
yunuma senûh itmekle, Efendi dâîmizin bundan sonra 
nakl ile ol mahalde şeriat-i mutahhareyi icra etsün 
ve cemî-i nâs her madde şerîat ile rü’yet olunacağını 
bilerek salâh-ı âleme bâis olmasını tefe’ül eyledim. Bir 
şey dahi hâtırıma tebâdür ider ki fetvahanenin ziyade 
odaları ve ebniyesinin Efendi dâîmize ziyade olanları 
boş kalmayub tarîk-i ilmiyyede ber-takrîb tahsil-i ilm 
idemeyenlere tâziyâne-i şevk olmak içün o misillüleri 
Efendi dâîmiz takım takım ederek içlerinden bilenler 
hoca tayin ve bilmeyenler âdetâ ders talebesi gibi tertîb 
ve hatada kaç gün münasip ise sabahları mülâzemete 
gelür gibi fetvahaneye gelüb taallüm-i ilm-i şerîf itseler 
devlet-i aliyyemizde ulema tekessür eder ve meşgûl-i 
ders olurlar idi. Efendi dâîmiz böyle şeyleri düşünmez 
değildir. Sen Efendi dâîmize işbu mülahazamı bildir. Ne 
vechile müstahsen görürse bana bildirsin.”2

“Osmanlı ilmiye sınıfı ve din bürokrasisini 
meydana getiren bu kurum, tarihte “meşîhat”, 
“meşîhat dairesi”, “makam-ı meşîhat”, “meşîhat-i 
İslâmiyye”, “bab-ı meşîhat”, “şeyhülislamkapısı” 
ve fetvaların burada verilmesi sebebiyle de “da-
ru’l-istiftâ”, “bab-ı fetva”, “bab-ı vâlâ-yı fetva” ve 
“fetvahane”, “fetvahane-i âlî” gibi çeşitli isimlerle 
anılmıştır.

”
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Padişahın bu fermanı üzerine şeyhülislam, 2 
Ağustos 1826’da yeni makamına taşınacağı sırada, 
Sirkeci’de Hocapaşa semtinde çıkan bir yangın birçok 
ev ve binalarla birlikte Babıâlî’yi de tahrip ettiğinden 
Babıâlî’nin çalışmaları geçici bir süre için buraya nak-
ledilmek zorunda kalınmış ve şeyhülislamlık makamı 
ancak Bâbıâlî’nin tamirinden sonra 1 Rebîulâhir 1243 
(22 Ekim 1827) tarihinde Ağakapısı’na taşınabilmiştir.

Osmanlı Devleti’nin idarî yapısı içerisinde önemli 
bir yer tutan meşîhat makamında çeşitli birimler bu-
lunmaktaydı. 1334 (1916) tarihli İlmiyye Salnâmesi’nde 
belirtildiğine göre meşîhat; fetvahane-i âlî (hey’et-i 
itâiyye, îlâmât-ı şer’iyye müdüriyeti odası), meclis-i 

tetkîkât-ı şer’iyye, ders vekâleti ve meclis-i mesâlih-i 
talebe, tetkîk-i mesâhif ve müellefât-ı şer’iyye meclisi, 
meclis-i meşâyih, mektûbî dairesi, ilmiyye muhâsebât 
dairesi, emvâl-i eytâm ve beytü’l-mal müdüriyeti, 
memûrîn müdüriyeti, sicill-i ahvâl müdüriyeti, evrak 
müdüriyeti, daire-i celîle-i fetva penâhi tabâbeti, şer’î 
mehâkim, çeşitli encümenler ve medreseler olmak 
üzere geniş bir teşkilat şemasına sahip idi.3 

Şimdi de şeyhülislamlığın en önemli fonksi-
yonlarından biri olan halkın dinî sorularına cevap 
vermekle ilgili işlemleri yapan fetvahane (fetvaha-
ne-i âlî) birimi hakkında kısa bazı bilgiler vermek 
istiyoruz.

Meşîhat İçerisinde Bir Birim
Olarak Fetvahane
Fetva (çoğulu fetâvâ) kelimesi sözlükte, “güç bir me-

selenin hükmünü açıklayan cevap” manasına gelir. İslâm 
hukukunda terim olarak ise, “mütünün kendisine sorulan 
bir meseleye verdiği sözlü veya yazılı cevap” demektir.

Arapça “fetva” ile “oda, ev, daire” anlamındaki farsça 
“hâne” kelimelerinden Osmanlıca bir terkip halini alan 
“fetvahane”, Osmanlılarda meşihat dairesi içinde fetva 
talepleriyle ilgili işlemleri yapan ve şer’iyye mahkemele-
rinden gelen hüccet ve ilamları tetkik eden fetva emini 
başkanlığındaki birimin adıdır.

Osmanlı Devleti’nde ilk büyük mütüler ülke sınırla-
rının dar, sosyal hayatın sade ve bürokratik görevlerinin 
az olması sebebiyle kendilerine sorulan dinî sorulara sözlü 
(şifâhî) veya yazılı (tahrîrî) olarak cevap vermişlerse de 
zamanla halkın ve idarenin dini konularla ilgili soru ve 
problemleri giderek artmış ve şeyhülislamlar yoğun fetva 
talepleriyle karşılaşmışlardır.

Şeyhülislamlar artan bu fetva talebi karşısında, fetva 
işlemlerinin daha hızlı ve sağlıklı olarak yürütülebilmesi 
için çeşitli çareler aramaya başlamışlardır. Mesela, XVI. 
asrın ilk çeyreğinin meşhur şeyhülislamı Zenbilli Ali 
Efendi (ö. 932/1525) küçük bir sepeti penceresinden 
sarkıtarak halkın sepete koyduğu soru kağıtçıklarına 
cevaplarını yazar ve sepetle geri gönderirdi ki, bu hususî 
âdeti sebebiyle kendisine “Zenbilli” lakabı takılmıştı. 

II. Mahmud'un Ağakapısını şeyhülislamlara 
tahsis ettiğine dair hatt-ı hümayunu
BOA, HAT, 294 / 17477
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Ancak, sosyal hayatın gelişmesine paralel olarak artan 
fetva talebi karşısında Zenbilli Ali Efendi’nin uyguladığı 
bu sade ve sevimli metot yeterli olamamış, şeyhülislamlık 
bünyesinde fetva işlemlerini takip edecek yeni bir birime 
ihtiyaç duyulmuştur. Zenbilli Ali Efendi’nin yaşlanması 
ve bilhassa hastalanarak fetva verme görevini yerine geti-
remez hale gelmesi üzerine, Kanuni Sultan Süleyman (ö. 
974/1566) onu şeyhülislamlıktan azletmemiş, ancak fetva 
işlerinin aksamaması için de yerine bir kişiyi görevlen-
dirmesini istemiş ve bu istek üzerine Zenbilli Ali Efendi 
ilim ve takvasına güvendiği Balıkesirli Şeyh Muhyiddin 
Muhammed b. Molla Bahâeddin Efendi (Muhyiddin 
Mehmed) (ö. 951/1544)’yi fetva işlerini yürütmek üzere 
kaimmakam veya naib olarak seçmiştir.

Muhyiddin Efendi’nin fetva işlerinde şeyhülislama 
vekil ve yardımcı olarak atanması, şeyhülislamlık içerisinde 
fetva işlemleriyle görevli hususî bir bölüm anlamında 
fetvahanenin de ilk nüvesini teşkil etmektedir.

Şeyhülislamlığın fetvahane (fetva emaneti) bölümünün 
başında bulunan kişiye fetva emini denir. Fetvahane’nin 
bütün muamelelerine nezaret eden fetva emini, fetva 
odasında (hey’et-i itâiyye) yapılan fetva işlemlerini kontrol 
eder ve uygun bulduğu fetvaları şeyhülislamın onayına 
sunardı. Ayrıca, İlâmât Odası’ndan (ilâmât-ı şer’iyye mü-
düriyeti) gelen ilâm ve hüccetleri tetkik ederek onaylardı.

Osmanlıların özellikle son döneminde fetvahanenin 
işleyiş ve çalışma esaslarıyla ilgili çeşitli nizamnameler 
yayımlanmıştır. Bunlardan 13 Muharrem 1292 (19 Şubat 
1875) tarihli on iki maddeden meydana gelen Fetvahane 
Nizamnamesi’nde fetvahanede görev yapacak kişilerin 
tayin edilmeleriyle ilgili esaslar belirtilmiştir.4

Fetvahane’de çalışan memurların kadro cetvelleri, 
XIX. asır ortalarından itibaren her sene yayımlanan 
Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye salnamelerinde düzenli 
olarak gösterilmiş ve uzun bir süre iş bölümüne ait 

bir ayrıma gidilmeksizin fetva emini, ilâmât-ı şer’iyye 
mümeyyizi, reîsü’l-müsevvidîn ve daha sonra da fetva 
emaneti muavininin isimleri zikredilmiştir.

Meşîhat-i İslâmiyye’den 
İstanbul Mütülüğü’ne
1 Teşrînisânî 1341 (1 Kasım 1922) tarihinde Ankara’da 

Büyük Millet Meclisi tarafından saltanatın kaldırılması 
ve 4 Teşrînisânî 1341 (4 Kasım 1922) de son Osmanlı 
hükümetinin (hey’et-i vükelâ) istifa etmesiyle birlikte 
şeyhülislamlık makamı da Osmanlı Devleti gibi ortadan 
kalkmıştır. Ancak bu teşkilatın tedvir ettiği bazı görevler 
Ankara’da Büyük Millet Meclisi hükümetinde Şer’iyye 
ve Evkâf Vekâleti’nce yürütülmüş, 3 Mart 1340 (1924) 
tarih ve 429 sayılı Şer’iyye ve Evkâf ve Erkân-ı Harbiyye-i 
Umûmiyye Vekâleti’nin İlgasına Dair Kanun’un bir ve 
ikinci maddesiyle de bu vekâlet lağvedilerek, onun yerine 
Başbakanlığa bağlı olarak “din-i mübîn-i İslâm’ın itikâdât 
ve ibâdâta dair bütün ahkâm ve mesâilinin tedviri ve 
müessesât-ı diniyyenin idaresi için” Diyanet İşleri Reisliği 
kurulmuştur.

Diyanet İşleri Reisliği başkent Ankara’da gelişmeye 
başlarken, İstanbul’da şeyhülislamlık makamı olarak 
kullanılan binalar ise İstanbul Mütülüğü’ne verilmiştir. 
Şu anda İstanbul Mütülüğünün kullandığı kısım çeşitli 
yangınlardan kurtulabilmiş olan Meşîhat'in fetvahane 
bölümüdür. Bu bölüm 1982-1985 yılları arasında tamamen 
yıktırılarak aslına uygun bir şekilde yeniden yaptırılmıştır.

İçerisinde İstanbul Mütülüğünün de bulunmuş ol-
duğu eski Meşîhat Makamı (Bab-ı Meşîhat) yerleşkesinin, 
orijinal plan ve projesine uygun olarak yeniden restore 
edilip bütün bina ve eklentilerinin İstanbul Mütülüğü’nün 
kontrol ve gözetimine devredilmesini ve tarihî amaç ve 
misyonuna uygun olarak hizmet vermesini temenni 
etmekteyiz.

DİPNOTLAR

* Bu makale, yazarın “Osmanlılarda Meşîhat Dairesi İçinde 
Müstakil Bir Birim Olarak Fetvahâne”, İLAM Araştırma 
Dergisi, II/1, İstanbul 1997, s. 133-151; “Fatwâkhâna: A 
Division of the Ottoman State’s Office of the Shaykh 

al-Islam”, EKEV Akademi Dergisi, VII/16, Erzurum 2003, 
s. 153-170; “Fetvahane”, DİA, XII, 496-500 adlı eserle-
rinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

1  Raşid Mehmed Efendi, Tarih, İstanbul 1282, IV, 394-395.

2  Ahmed Lütfi, Târîh-i Lütfi, İstanbul 1290, I, 161-162.
3  İlmiyye Salnâmesi, İstanbul 1334, s. 140-189.
4  Düstur, I/4, İstanbul 1295, 76-77.

35SAYI ŞUBAT 201524



36 SAYI ŞUBAT 201524

3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen 429 sayılı 
Kanun ile kurulan Diyanet İşleri Reisliği’nin görev 
alanı “İslâm dininin itikat ve ibadet alanıyla ilgili işleri 
yürütmek ve dini kurumları idare etmek” şeklinde 
tanımlanmıştır. Kurumun en önemli taşra teşkilatı 
yöneticilerinden biri şüphesizki İstanbul Mütüsü'dür. 
Sorumluluk alanı olan İstanbul halkının dinî ihtiyaçla-
rının giderilmesinde, kalabalık bir kitleye hitap ettikleri 
için, kimi zaman basın-yayından yararlanmışlardır. 
Sosyal hayatın vazgeçilmez bir unsuru olan din ile ilgili 
hususlar basın-yayın için de oldukça önem taşıması 
sebebiyle, kurumla ilgili haberlere gazeteler özellikle 
yer vermiştir. Bu makalede İstanbul Mütülüğü'nün 
kronolojisinde önemli görülen haberler, Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın kurulduğu tarih olan 1924 yılı başlangıç 
noktası alınarak ilk elli yıllık süreyle sınırlandırılmış 
olup, ulusal gazeteler ölçeğinde tarama yapılmıştır. 
Gazetelere bu bağlamda bakıldığında, dönemin dinî 
tartışmalarıyla özdeşleşen İstanbul mütülüğü ve mütü 
portresi ortaya çıkmaktadır. Maalesef bu durum, 
aslında mütülerin kişiliğinin anlaşılmasını da güçleş-
tirmektedir. Çünkü İstanbul Mütüsü olarak yapmış 
pek çok zât aslında kalemi kuvvetli bir yazar, iyi bir 
hatip, etkili bir müderris yani nevi şahsına münhasır 
bir kişiliktir. Bu bakımdan aşağıda vereceğimiz gazete 
kupürlerinde yer alan İstanbul Mütülüğü'nü doğrudan 

veya dolaylı olarak ilgilendiren dinî içerikli haberleri 
dönemin mütüsüyle özdeşleştirmek oldukça hatalı bir 
tutum olur. Olsa olsa bu küpürler, o dönemi anlama 
açısından ilginç birer bilgi kırıntısıdır. Gelin bu bilgi 
kırıntılarından bir kısmına hep birlikte bakarak, kimi 
zaman hüzünlenip kimi zaman gülümseyelim.

04.03.1924 Diyanet İşleri Reisliği kuruldu.1 İstanbul 
Mütüsü Mehmed Fehmi efendi hilâfetin ilgasının cuma 
namazına manî olup olmadığı hakkındaki soruyu; 
“Hutbelerde halifenin isminin zikrine hacet olmadığı” 
şeklinde cevapladı. Ayrıca “Biz mademki bütün huku-

kumuzu Heyet-i Vekile’ye vermişiz, o zaman her alınan 

kararı başımızın üstünde tutmaya mecburuz. Heyet, 

hilafeti ilga edeceğiz derse, bizde o karara tabi olarak 

hilafetin ilgasına ses çıkarmayacağız ” dedi.2

06.03.1924 Son halife Abdülmecit efendi Türkiye’ 
den ayrıldı.3

08.03.1924 Evkaf müdürünün gönderdiği tali-
matla, dünkü hutbelerde 'Cumhuriyet Hükümeti’ne’ 
dua edildi. Ayasofya Camii’nde okunan hutbenin bir 
kısmı neşredildi.4

09.03.1924 Diyanet İşleri Reisliği’ne Mehmed Ali 
Aynî’nin tayin edileceği iddia edildi.5

01.04.1924 Diyanet İşleri Reisliği’ne Rifat efendi 
tayin edildi.6

Gazetelerde 

İstanbul Müftülüğü

(1924 - 1974)

Salacak-Fatih Camii İmam-Hatibi, 
Üsküdar/İSTANBUL.

Kâmil COŞTU

Yeni Sabah Gazetesi, 20.06.1950
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05.04.1924 Anadolu’nun bazı yörelerinden rü’yet-i 
hilal göründüğü haberi gelmesi üzerine İstanbul Müf-
tüsü Mehmed Fehmi efendi dün Ankara, Konya, Sivas 
ve Kayseri mütülerine telgraf çekerek durumu sordu. 
Gelen cevaplar üzerine İstanbul’un oruca bir gün geç 
başlayacağı anlaşıldı.7

10.05.1924 Diyanet İşleri Reisi Rifat efendi yaptığı 
açıklamada Kur’ân-ı Kerim ve hutbelerin tercüme 
edileceğini ifade etti.8

04.08.1925 Cami satışı olacağı hususu haber 
konusu oldu.9

06.04.1926 Göztepe camii imamı Cemaleddin bey, 
namazı Türkçe olarak kıldırdı.10

30.04.1926 İstanbul Mütülüğü’nün sabık meşihat 
dairesi olup İstanbul Kız Lisesi olarak istiğmal edilen 
binada dün gece yangın çıktı.11 İstanbul mütülüğünü 
de oldukça etkileyen yangından meşihat dairesinin 
pek az eşyası kurtarılabildi.12 

03.05.1926 Diyanet İşleri Reisi Rifat efendi, Ce-
maleddin beyin yaptığı uygulamayı abesle iştigal etme 
olarak yorumladı.13 

16.03.1930 Çanakkale şehitlerini anmak için Şeh-
zadebaşı Camii’nde mevlid programı düzenlendi.14

4.10.1930 Seçimde belirli camilerde de oy kulla-
nılacağı ilan edildi.15

29.10.1930 Cumhuriyet Bayramı Programı’na İs-
tanbul mütüsünün de katılacağı bilgisine yer verildi.16

06.05.1931 İstanbul mütülüğü mührü kayboldu.17 

20.01.1932 Cuma günü Hafız Yaşar beyin Yeraltı 
Camii’nde Türkçe Kur’ân-ı Kerim okuyacağı bildirildi.18

31.01.1932 İlk Türkçe ezan Fatih Camii’nde Hafız 
Rıfat bey tarafından okundu.19

25.10.1938 Ramazan bugün başlıyor.20

21.04.1943 İstanbul Mütüsü Mehmed Fehmi 
Ülgener dün vefat etti.21

08.06.1943 İstanbul Mütüsünü belirlemek için 
yapılan seçim sonrasında üç kişinin ismi Diyanet İşleri 
Reisliği'ne gönderildi.

29.05.1947 İstanbul mütüsü Ömer Nasuhi Bil-
men’in 'İslâm İlmihali’ adlı eseri ilan edildi.22

04602.1949 Mecliste iki kişi ezanı Arapça olarak 
okudu.23 

14.06.1950 İstanbul mütüsü Ömer Nasuhi Bilmen 
ramazanın üç gün sonra başlayacağını bildirdi.24

15.06.1950 Eyüp Sultan Camii’nin temizliğinin 
yeteri kadar iyi olmadığı hususu şikâyet konusu olarak 
dile getirildi.25

17.06.1950 Arapça ezan yasağı Meclis tarafından 
kaldırıldı.26

Vakit Gazetesi, 08.03.1924 Cumhuriyet Gazetesi, 26.03.1959Akşam Gazetesi, 01.05.1926Vakit Gazetesi, 05.04.1924
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18.06.1950 Arapça ezan yasağı dün kalktı.27 Arapça 
ezan yasağının kaldırılması hakkında yorumda bulunan 
İstanbul Mütüsü Ömer Nasuhi Bilmen; “Kanaatimce 
bu karar muvafık olmuş, müslümanları memnun et-
miştir” dedi.28

20.06.1950 Ramazanda görev ve sorumlulukları 
artan İstanbul mütüsü Ömer Nasuhi Bilmen maka-
mında çalışmaktayken görüntülendi.29

16.08.1950 Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi 
Akseki, İstanbul Mütülüğü’ne gelerek radyoda Kur’ân 
okuyacak hafızları seçti.30

11.12.1950 Kore şehitleri için okunan Mevlid-i Şerif'in 
duasını İstanbul Mütüsü Ömer Nasuhi Bilmen yaptı. 
Oldukça büyük ilgi gösterilen programa Diyanet İşleri 
Başkanı Ahmed Hamdi Akseki de teşrif etti.31 

03.06.1951 Ramazan ayının ne zaman başlaya-
cağının İstanbul mütülüğü tarafından önceden ilan 
edilmesi telakkilerin değiştiği şeklinde yorumlandı.32

11.05.1953 Mihrimah camiinde ibadet mekânına 
yakışmayan tarz ve usullerle film çekilmek istenmesi 
üzerine ilçe mütülüğü tarafından duruma el konuldu. 
Konu hakkında açıklamada bulunan İstanbul Mütüsü 
Ömer Nasuhi Bilmen ise, yaşanan hadisenin memnu 
bir hareket olduğunu bildirdi.33

06.12.1954 Unkapanı’nda bulunan Hoca Halil 
Attar Camii’nin minaresinin âleminde bulunan şeklin 

ne olduğu hakkında İstanbul Mütüsü Ömer Nasuhi 
Bilmen’e bir gazeteci tarafından soru yöneltildi.34

01.04.1955 Tophane’deki Beyoğlu Mütülüğü bi-
nasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.35

23.03.1956 İstanbul’daki toplam 507 cami, bu ra-
mazanda sadece 20 vaizle vaaz ihtiyacını karşılamaya 
çalışılacağı ve çoğu ibadethanenin ise, imam-hatibinin 
dahi bulunmadığına dikkat çekildi.36 

17.7.1956 İstanbul Mütüsü Ömer Nasuhi Bilmen 
kurban bayramının 19.07.1956’da olacağını ilan etti.37 

10.10.1956 Bir Alman kızı İstanbul Mütülüğü’nde 
kelime-i şehadet getirerek müslüman oldu.38

21.04.1957 İstanbul Mütülüğü, İstanbul için 
uygun gördüğü bu yılki en düşük ramazan fitresinin 
108 kuruş olduğunu bildirdi.39

26.03.1959 Ömer Nasuhi Bilmen yaptığı açık-
lamada; “Vaizlere siyasî konulara değinmeyin” diye 
uyarıda bulunduğuna vurgu yaptı.40

12.06.1960 İstanbul mütüsü Ömer Nasuhi Bilmen, 
Diyanet İşleri Başkanlığı görevine getirildi.41

24.07.1960 İhtilal sonrasında alınan bir karara göre 
radyolarda ezan okunmayacağı bildirildi.42 

28.08.1960 İstanbul Mütüsü Bekir Haki Yener; 
“Peygamberimiz çarşafı şart koşmamıştır” açıklama-
sında bulundu.43 

Cumhuriyet Gazetesi, 04.02.1932 Yeni İstanbul Gazetesi, 18.06.1950Cumhuriyet Gazetesi, 08.06.1943
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Cumhuriyet Gazetesi, 22.07.1969 Cumhuriyet Gazetesi, 30.11.1972

09.10.1960 İstanbul Mütüsü Bekir Haki Yener, 
misyonerlik faaliyetlerine karşı mücadele edeceklerini 
bildirdi.44

11.10.1960 Diyanet İşleri Başkanı Ömer Nasuhi 
Bilmen son günlerin tartışmalı konusuna değinerek 
'Türkçe ezan ve namaz olmaz’ dedi.45

01.02.1961 Diyanet İşleri Başkanlığı’nın özerk 
olması tartışmalarını, başkan Ömer Nasuhi Bilmen 
lâiklik ilkesi çerçevesinde değerlendirdi.46

08.04.1961 Ailevî ve sıhhî sebeblerden dolayı Diya-
net İşleri Başkanı Ömer Nasuhi Bilmen emekli oldu.47

11.10.1962 İstanbul Mütüsü İbrahim Bedrettin 
Elmalı, 'İslâmiyet ve Doğum Kontrolü’ konulu rö-
portajda; “Millî gelirimiz az artıyor diye nüfus artışını 
durdurmaya kalkmak bence bir aczin işaretidir” dedi.48

20.07.1963 Müslüman olmak isteyen Alman genç 
kız, İstanbul mütü vekili Ali Fikri Yavuz’un dinî tel-
kinlerini huşu içerisinde dinledi.49

12.12.1964 Kartal Maltepesi’ndeki Maltepe Camii’nin 
kıblesinin yanlış olduğu tespit edildi. Bununla birlikte, 
seneler öncesinde caminin arsasının mezarlık olması 
sebebiyle kendisine soru yöneltilen dönemin İstanbul 
Mütüsü Ömer Nasuhi Bilmen’in cami yapımının uygun 
olmayacağına yönelik cevabına da dikkat çekildi.50

16.04.1966 İzmir merkez vaizi Yaşar Tunagür 
İstanbul mütüsü olarak atandı.51

05.10.1966 Diyanet İşleri Başkanı İbrahim Bedrettin 
Elmalı’nın görevden alınmak istenmesinde teklif edilen 
masonluğu kabul etmemesinin etkili olduğu iddia 
edildi.52 Bazı gazeteler ise, Diyanet İşleri Başkanı’nın 
azledilme meselesinin çıkmaza girdiğini duyurdu.53

13.10.1966 Diyanet İşleri Başkanı İbrahim Bedrettin 
Elmalı’nın şeriata dayalı bir devlet kurmak istediği 
iddia edildi.54 

19.12.1966 İstanbul mütüsü Ali Fikri Yavuz oruç-
luyken iğne ve ilaç kullanımı hakkında malumat verdi.55

21.06.1967 İran Şahı ve Kraliçesi’nin Sultanahmet 
Camii gezisine İstanbul Mütüsü Ali Fikri Yavuz da 
eşlik etti.56

22.07.1969 İstanbul Mütüsü Ali Fikri Yavuz, in-
sanlığın aya çıkmasını 'tekniğin ve fennin bir başarısı’ 
olarak yorumladı.57

28.05.1971 Yaşar Tunagür’ü Diyanet İşleri Başkan 
Yardımcılığı ve İstanbul Mütü Yardımcılığı görevinden 
alan kararname imzalandı.58

13.10.1971 Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul 
Mütülüğü görevleri de yapan Ömer Nasuhi Bilmen 
dün vefat etti.59

09.10.1972 Ramazan dün başladı.60

30.11.1972 Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı İstanbul 
Mütüsü olarak atandı.61

Yeni İstanbul Gazetesi 09.10.1960



28.10.1972 İstanbul Mütülüğü fitre miktarını 
açıkladı. En düşük fitre 5.50 lira olmalıdır.62

03.01.1974 İstanbul Mütülüğü’nden yapılan açık-
lamada, kurban da önemli olanın kan akıtmak olduğu 
hususuna dikkat çekilerek, para verilerek bu ibadetin 
yerine getirilemeyeceğine dikkat çekildi.63

09.08.1974 Türk Hava ve Deniz Kuvvetleri’ne yardım 
için düzenlenen yardım faaliyetine İstanbul’dan pek çok 
cami ve mütülük önemli ölçüde katkıda bulundu.64

İstanbul Mütülüğü ve mütüsü ile ilgili daha 
pek çok haberi gazetelerden bulmak mümkündür. 
Bununla birlikte, bunların çoğunluğu dolaylı haber 
niteliğinde olup, pek azı doğrudan konu ile ilgilidir. 
Bunun sebebi, kurumun basın-yayında sürekli olarak 
haber konusu edilmeyi uygun görmediği veyahut 

din-devlet-laiklik üçgeninin 1924-1974 yılları arasında 
hassas olmasından kaynaklandığı şeklinde yorum-
lamak mümkündür. Çünkü 1924-1974 arası yıllarda 
İstanbul mütüleri, din ile ilgili yetkin kurumun en 
üst seviyesindeki şahsiyetlerden biridir. Bu durum, 
mezkûr yıllar arasında İstanbul Mütülüğünün ve 
mütülerinin basın-yayından uzak durmasında etkili 
olması mümkündür. Bununla birlikte, yukarıda ele 
alınan mevcut gazete küpürleri özetlenecek olursa; 
ramazan, bayram, fitre, kurban, imam-hatip veya 
müezzin-kayyım atamaları, müslüman olmak isteyen 
kişilere düzenlenen merasimler, yardım faaliyetleri, 
önemli şahsiyetlerin cenaze-mevlid programları ve 
tabiki de Türkçe namaz-ezan-Kur’an hususlarındaki 
haberler, manşetlerde yer almıştır.
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Nuruosmaniye Külliyesi, Osmanlı İm-
paratorluğu’nun yönetim ve ticaretinin 
kalbi konumundaki tarihi yarımadada, 

Kapalıçarşı’nın hemen yanında kurulmuştur. Bu külli-
yenin müştemilatında bulunan Kur’an kursunun tarihi, 
Nuruosmaniye Külliyesi ile hemen hemen aynıdır. 
Tarih-i Cami-i Şerif-i Nur-i Osmaniyye Risalesi yazarı 
ve aynı zamanda bina kâtibi olan Ahmet Efendi’nin 
de kaydettiği üzere külliyenin yapımına 24. Osmanlı 
padişahı I. Mahmut tarafından 1749 yılında başlanmış, 
I. Mahmut’un vefatı üzerine kardeşi III. Osman tara-
fından 1755’te bitirilmiştir. Bu yönüyle Nuruosmaniye 
Külliyesi’nin iki banisi olduğunu söylemek yanlış 
olmayacaktır. Batılılaşma eğilimlerinin mimaride de 
kendini göstermeye başladığı bir dönemde inşa edilen 
Nuruosmaniye Camii, barok üslubuyla yapılan ilk cami 
olma özelliğini taşır. I. Mahmut’un emriyle Mimar 
Mustafa Ağa ve yardımcısı Simon Kalfa tarafından 
gerçekleştirilen inşaat, I. Mahmut devrinde tamamla-
namamıştır. Nitekim Sultan I. Mahmut’tan sonra III. 

Osman, imarethane ve medresenin temelini atmış, 

eserin vakfiyesini de yine o düzenlemiştir. 

Nuruosmaniye Külliyesi’nin bünyesinde cami, 

hünkar kasrı, türbe, sebil, dükkanlar, çeşme, imaret 

yapıları ve günümüzde Kur’an kursu olarak kullanılan 

medrese bulunmaktadır. Medrese ve İmaret yapısı Ca-

mi’nin dış avlusunda olmak üzere kıble istikametinde 

bulunmaktadır. Medrese, Sultani medrese de denilen 

Osmanlı padişahlarının yaptırdığı son medresedir. Kare 

planda inşa edilen medrese, farklı boyutlarda 12 oda 

ve bir dershaneden oluşmaktadır. Eserin vakfiyesine 

uygun olarak medresede Kur’an-ı Kerim öğretimi 

hizmeti günümüzde de devam etmektedir. 

Şunu belirtmek gerekir ki, tarihî süreç içerisinde 

vakfın gelir kaynakları, birer birer ortadan kalkmış, 

öyle ki Nuruosmaniye Camii ve Külliyesi’nin müştemi-

latı olan kargir sıra-dükkanlar dahi şahıs malı haline 

gelmiştir. Bu nedenle vakfiyede yapılması öngörülen 

vakıf hizmetleri, büyük ölçüde zaafa uğramıştır. 

CUMHURİYET DÖNEMİNDE 
AÇILAN İLK KUR’AN KURSU:
NURUOSMANİYE KUR’AN KURSU
Şadiye ÇİMEN BAYRAKTAR

Uzman Vaiz / Avcılar
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Vakfiyede yapılması öngörülen diyanî hizmet-
lerden sadece, imamet, hitabet, müezzin-kayyımlık 
hizmetleri ile Kur’an-ı Kerim öğretimi hizmeti veren 
Kur’an kursu öğreticiliği hizmeti 1755 yılından beri 
günümüze intikal etmiştir ki bu hizmet, vakfiyede yer 
alan tanıma göre Şeyhu’l-kurralık hizmetidir. 

Cumhuriyetin kurulmasıyla bu külliyede Kur’an-ı 
Kerim hizmetini başlatan ve uzun yıllar devam ettiren 
kişi, Nuruosmaniye Camii İmam-hatibi Hasan Akkuş 
(1895-1972) olmuştur. Hoca, medrese geleneğinden 
gelen son Osmanlı bakiyelerindendir. I. Dünya Sava-
şı’nda Yemen cephesinde savaşmış ve İngilizlere esir 
düşmüştür. Osmanlı’nın çöküşüne ve Cumhuriyet’in 
kuruluşuna şahitlik etmiştir. 1926 yılında Nuruosmaniye 
Camii Hatipliği’ne atanmış ve Cami kayyımhanesinde 
Kur’an eğitimi vermiştir. 

1933 yılında devrin Diyanet İşleri reisi Rıfat Bö-
rekçi rahatsızlığı sebebiyle Cerrahpaşa Hastanesi’ne 
yatırılmış, tedavi sonrası Hasan Akkuş hocanın evinde 
misafir olmuştur. Cami kayyımhanesinde dönemin 
şartları gereği gizli olarak Kur’an eğitimi veren Akkuş 
hocayı Rıfat Börekçi ansızın ziyaret etmiş, büyük bir 
telaşa kapılan talebeler sağa sola kaçışmışlardır. Bunun 
üzerine Hasan Akkuş hoca ile Rıfat Börekçi arasında 
şöyle bir konuşma geçmiştir: 

-Bak efendi hazretleri! Allah’tan korkuyoruz, bu 
talebeleri okutuyoruz. Sizden korkuyoruz, kaçacak 
yer arıyoruz. Allah rızası için buna bir çare bulun!

Bu sözler karşısında Rıfat Börekçi Hoca: 

-Hele Ankara’ya varalım da, bir görüşelim, diye 
cevap verir. Kayyımhanedeki Kur’ an derslerini bir 
süre takip eden Rıfat Börekçi, Ankara’ ya dönünce 
bu sözünü unutmaz ve Hasan Akkuş Hoca’nın 1934 
yılından geçerli olmak üzere İstanbul ikinci hafız mu-
allimliği kadrosuna atanmasını sağlar. Böylece Hasan 
Akkuş hocanın 1918 yılından beri devam ettirdiği 
Kur’an hizmeti resmiyet kazanmış olur. Nuruosma-
niye Camii bünyesindeki kayyımhanede erkeklerden 
hafızlık eğitimi yapanlar olduğu gibi kız öğrencilerden 
de hıfzını tamamlayanlar olmuştur. 

Hasan Akkuş, devrin 

önde gelen yöneticilerine, 

cami kayyımhanesinde 

yapılan Kur’an öğretiminin 

fiziki şartlar açısından 

yeterli olmadığını, cema-

atle iç içe bulunmanın 

hizmetin verimliliğine 

engel olduğunu, dolayısıyla 

müstakil bir mekâna ihtiyaç 

duyulduğunu defaatle bildirmiş ve müstakil bir mekân 

talebinde bulunmuştur. Bunun için de Nuruosmaniye 

Külliyesi bünyesinde atıl halde duran medresenin 

mütevelli odasının kendisine tahsis edilmesini talep 

etmiştir. Uzun süre bu talep yerine getirilmemiş 

sonunda meşhur milli piyango bileti satıcısı Nimet 

Abla tarafından Vakılar Genel Müdürlüğü’nden Ha-

san Akkuş hoca adına kiralanarak Kur’an hizmetine 

sunulmuştur. 1974 yılına kadar bu dershanenin adı 

Nimet Dershanesi olarak kalmış; günümüzde ise Hasan 

Akkuş dershanesi olarak kullanılmaktadır. 

Uzun süre tek derslikte Kur’an öğretimi devam 

etmiştir. Sonraki yıllarda Süleyman Çakır isimli ha-

yırsever medresenin tamamını Vakılar İdaresi’nden 

kiralamak suretiyle Hasan Akkuş Hoca’nın emrine 

vermiş ve böylece 1948 yılında İstanbul’da ilk yatılı 
Kur’an Kursu hayata geçmiştir. 

Kurulduğu günden itibaren Nuruosmaniye Kur’an 

Kursu, yapmış olduğu Kur’an hizmetiyle ülke çapında 

tanınmış ve çok yoğun ilgiye mazhar olmuştur. Bu 

kursta emekli İstanbul mütülerinden Selahattin Kaya, 

meşhur karilerden merhum İsmail Biçer, İlhan Tok gibi 

hafızlar yetişmiştir. Kursun faaliyetleri 1974 yılından 

beri “Nuruosmaniye Camii’ni ve Kur’an Kurslarını 

Koruma Derneği” vasıtasıyla yürütülmektedir. 

Nuruosmaniye Kur’an Kursu’ndan mezun öğrenciler 

sayıca fazla olmasalar da nitelik yönünden temayüz 

etmişlerdir. Halen 45 öğrencisiyle Kur’an hizmeti veren 

kursun, 1974 yılından beri öğrenim gören talebelerinin 

isimleri ve kayıtları mevcuttur.
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“Manaho Deresi Cezaevi Notları” isimli kitabı-
nızda kısmen bahsettiğiniz üzere İstanbul Mütülüğü 
bünyesindeki ilk göreviniz, Sultanahmet Camii 
kürsü vaizliği. Malum, “kürsü vaizliği” artık yok. 
Günümüzdeki vaizlikle sizin yaptığınız kürsü vaizliği 
arasında bir fark var mıydı? 

Bizde Osmanlı müesseselerinin bir kısmı Cum-
huriyet’ten sonra da ismen devam etmiştir. Ama 
Diyanet İşleri Reisliği, Şeyhülislamlığın yerine ikame 
edildi. Şeyhülislamlığın o dönemdeki fonksiyonu ile 
Cumhuriyet dönemindeki Diyanet’in arasında dağlar 
kadar fark var; çünkü 3 Mart 1924’te Hilafet ve Şey-
hülislamlık ilga edilince Diyanet, mevcut yönetimin 
kullanım alanı haline geldi. 

Kürsü şeyhliğinin/vaizliğinin en üst makamı Aya-
sofya idi. Diyelim ki Yeni Camii’den başlayan, sırasıyla 
Şehzade, Süleymaniye, Sultanahmet diye devam eden 
bir hiyerarşi vardı. “Kürsü vaizliği” ismini sanıyorum 
benden sonra kaldırdılar, yani 70’ten sonra. Bütün 
Osmanlı kurumlarını kuruttukları gibi “kürsü vaiz-
liği” makamını da kuruttular. Sultanahmet Camii’ni 
örnek verelim. Mesela 5 imamı, 10 müezzini vardı. 
Müezzinlerin de başı vardı. Ben ilk tayin edildiğimde 

Sadık Albayrak Bey ile Din ve Hayat Dergi-
si adına görüşmek üzere irtibata geçtim. Kendisi, 
annesinin hizmetinde bulunmak için geçici olarak 
köyünde ikamet ediyordu (Trabzon/Dernekpazarı/
Yenice Köyü). Annesinin yanından ayrılmak is-
tememesine rağmen, söyleşiyi köyünde değil de 
Ayasofya Camii’nin bahçesinde yapma konusunda 
ısrar etti. Sebebini de şöyle açıkladı: “Ben Trabzon 
İmam-Hatip Okulu’nda talebe iken 60 İhtilali sıra-

sında Ayasofya Camii’nin bahçesinde arkadaşlarla 
top oynardık. Ezan okunduğunda, camide namaz-
larımızı kılardık. İstanbul Müftülüğü’nün personeli 
olarak çalıştığım yıllar üzerine bir mülakat yapacak-

sak, bunun için en uygun yer burasıdır. Buradan 
bir duamı seslendirmek istiyorum. 60 İhtilali’nden 
sonra müzeye çevrilen Trabzon’daki Ayasofya 
Camii’nde tekrar ezanlar okunmaya, namazlar 
kılınmaya başladı. Allah İstanbul’daki Ayasofya Ca-

mii’nin de ibadete açıldığı günleri gösterir inşallah!”

Sadık Albayrak İle

Konuşan: Mahmut DİLBAZ
Arş. Gör., KTÜ, İlahiyat Fakültesi.

Söyleşi

“Meşîhat Dairesi Aslına Uygun Olarak Yeniden İnşa Edilmelidir!

”
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mahyacı baş müezzin Ali Efendi vardı. Kur’ân-ı Kerîm 
yazısıyla mahyayı yazardı. 

“Kürsü vaizliği” görevinizi tanımlar mısınız? 
Sorumluluklarınız nelerdi? Hatada kaç vaaz yapı-
yordunuz? Sultanahmet Camii’ndeki kürsü vaizliği 
görevi dışında başka camilerde de görevlendirildiniz 
mi? Personel olarak İstanbul İl Mütülüğü’ne mi 
bağlıydınız? 

Tabii ki vaiz olarak İstanbul Mütülüğü’ne bağlıy-
dım. Kürsü vaizliği, Selâtin camilerinde vardı. Ayrıca 
ilginç anılarım da var. Göreve ilk başladığımda oradaki 
görevliler beni çocuk gördüler. “Sen mi görevlisin?” 
dediler. “Evet, ben görevlendirildim, Yüksek İslam 
Enstitüsü’nde ikinci sınıfa geçtim.” dedim. “O zaman 
siz Cuma’dan sonra vaaz edersiniz.” dediler. 

Öyle bir gelenek mi vardı?

Şimdi şöyle; Cuma’dan sonra cemaat olmaz, mü-
ezzinler ezan yaklaştığında hatim duaları yaparlardı, 
isterlerdi ki cemaat çok olsun, çok sevap alalım. Ben 
de dedim ki; “Böyle bir kural yok.” “On dakika kala 
kürsüden inersin.” dediler. Ben de baktım, ikaz ışıkları 
yanıyor, devam ettim. Sonra öğrendim ki onlar beni 
tıfıl gördüler. Tabiî kürsü vaizi olunca Cuma günleri 

vaaz ediyordum, öğrenciliğim de devam ediyordu. Sâir 
yerlerde de vaaz ediyordum.Üç dört sene devam ettim 
bu göreve, Fatih Camii’nde, Beyazıt Camii’nde de görev 
yaptım. Askere gittikten sonra vaizlik görevim bitti. O 
zamanlar başmüsevvit merhum Ali Fikri Yavuz vardı. 

Baş müsevvit kimdir, ne iş yapar?

Mütüden sonra gelen, yazışmaları yapan ve 
yönlendiren kişidir.

Çalıştığınız dönemde il mütülüğünden, mütü-
lük personelinden, mütülük hizmetinden bahseder 
misiniz? 

Mütülük o zaman da pek kâle alınan bir yer 
değildi. Şöyle ki mütülükte çalışanlar Cumhuriyet 
öncesinin hocaları olduğu için Cumhuriyet devrinde 
sınıf arkadaşları, sarıklılar darağaçlarına çekildiklerinden 
hepsi korkuyorlardı medreseli oldukları için. Ama biz 
mektepli olduğumuz için o mütülüğün etrafını işgal 
eden Botanik Enstitüsü’ndeki öğrencilerle ve hocalarla 
kavga veriyorduk, yani “sen mektepliysen ben de mek-
tepliyim.” diye. Yani genç bir jenerasyon olarak. Onlar 
bizi hakir gördükleri kadar biz de onları işgalci olarak 
görüyorduk. O binanın etrafı Şeyhülislamlık binasıydı. 
Rumeli ve Anadolu Kazaskerlikleri, İstanbul’un 27 
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Mahkemesi, İstanbul Kadılığı ve şu anda İstanbul 

Mütülüğü’nün bulunduğu bina, İstanbul Kadılığı 

idi. Diğer tarafı yıkmışlar, Kız İdadisi (Lisesi) yaptılar. 

Mütülükle ilişkileriniz nasıldı? Hangi mütü-

lerle çalıştınız?

Ben daireye fazla gitmiyordum. Vaazlar yapıyordum. 

Tabii Cumhuriyet döneminde çok hakaret gördüler bu 

din adamları. Mesela birinin başında fötr varsa kerhen 

kafasına koyuyordu. Çünkü onu kaldırdığında arka-

daşları aklına geliyordu. Bir yerde başı eğik yürüyen 

biri varsa o mutlaka mütüdür, müderristir. Hepsi çok 

halim selim insanlardı. Bir düşünün, Ömer Nasuhi 

Hoca, yazdığı eserleri görüyorsunuz. Medine kadısının 

oğlu Mahir İz. Bir deryaydı onlar. Bir kültür hazinesi… 

Sultanahmet Camii imamı Gönenli Mehmet Efendi 
ile de anılarım vardır. Mesela Sultanahmet’e tayin 
edildiğimde önce, hiç kendimi tanıtmadan atmosfere 
bakmak için camiye gittim. Cumadan sonra Gönenli 
Mehmet Efendi’nin odasına uğradım. Millet kuyruğa 
girmiş. Çok muttaki ve ihlaslı bir adamdı. Millet gelirdi, 
elbisesi eskiyene gömlek, ceket verirdi, kimine para 
verirdi. Ben bekliyorum, “Ne istiyorsun?” dedi. “Ho-
cam özel olarak görüşmek istiyorum.” dedim. Kendimi 
tanıttım. Buraya “Vaiz tayin edildim.” dedim. Benden 
önce de İhsan Toksarı vaiz idi. O askere gidince tayin 
edildim. “Yahu sen daha çocuksun” dedi. “Hocam, 
kaht-ı rical var” dedim. “Nerelisin?”, “Oluyum.” “O 
zaman sende iş var.” dedi. Böyle bir nüktedânlığı da 
vardı, Allah rahmet eylesin. Bana tepki gösterdiği 
de oldu. Bir vaazım üzere gazetede haberim çıkınca 
İtalya’dan bir tv kanalı geldi. Camide, İslâm ile ilgili 
söyleşi yapmak istedi. Hoca, “Bu zındıkların işi ne 
cami kapısında!” diye onları kovmaya kalkıştı. 

Başka bir anım da şöyle. İlim Yayma Cemiyeti’nin 
yöneticilerinden Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş -ki 
Numan Kurtulmuş Bey’in babasıdır- Sultanahmet 
Camii’nin kapısına gelir, makbuzla para toplardı. Ben 
de sarığı cübbeyi çıkarmadan kapıda durur: “İlim 
Yayma Cemiyeti’ne yardım ediniz, bakın, benim gibi 
gençleri yetiştiriyor.” derdim. Ne âlim insanlar vardı. 
Bugün, İlim Yayma Cemiyeti mensuplarının, mutlaka 
bu cemiyetin tarihini yazmaları lazım, boyunlarının 
borcudur. Kurucuların her birinin hayatını yazsan, 
600-700 sayfalık kitap olur. 

Sultanahmet’teki bir vaazınız üzerine 9 Ocak 
1965 tarihli Hürriyet gazetesinde haberiniz çıktı. 
Bu olayı biraz daha açar mısınız? Basında yer al-
manız, çevrenizde özellikle Mütülük teşkilatında 
nasıl yankı buldu? 

Bu ilginç bir tesadüf, Ramazan günüydü, Ocak 
ayı kış mevsimi… Ramazan programını -o dönemde 
Ramazan’da da ayrıca görev verirlerdi- öğrenmek için 
mütülüğe gittim. O dönemde şık giyinen bir deli-
kanlıydım. Maaşım 396 lira ama kumaşıyla dikişiyle 
beraber elbisemin fiyatı 330 lira. Bu şıklık içinde, 
mütülükteyken Hürriyet gazetesinden gazeteciler 
geldi. Onlar da program almak istiyorlar, hangi vaiz 
nerede, öğrenmek istiyorlar. O dönemde meşhur vaizler 

Hürriyet Gazetesi, 9 Ocak 1965
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vardı, onlar sosyeteyle çok yakın ilişkileri olanlardı. 
Tabiî adam orada sordu, “Sen müezzin misin, ne iş 
yapıyorsun?”diye. “Ne müezzini ben vaizim.” dedim. 
“Yapma ya!” dedi. “Evet” dedim. “Allah Allah, nerede 
vaizlik yapıyorsun?”dedi. “Sultanahmet’te.” dedim. 
“Biz senin vaazına geleceğiz.” dediler. “Buyrun gelin.” 
dedim. Ondan sonra Hürriyet, Cuma vaazımın özetini 
bastı. O devirde dışarıya açılma, kendini tanıtma diye 
bir imkân yoktu. Yani 60’lı yıllarda basında, orada 
burada herkes imam hatiplilere, hocalara karşı tahkir 
edici, aşağılayıcı bir tutumdaydılar. Benim 23 yaşında 
başıma böyle bir şeyin gelmesi popüler olmama neden 
oldu. Hiç unutmam, o devirdeki arkadaşlarımın çoğu 
okula gittiğimde “Vay mason oldu.” diye propaganda 
da yaptılar. Sonra bu değişti, hatta kulakları çınlasın 
Hayrettin Karaman Hoca, “Sadık Albayrak’ın bu vaazı-
nın bu şekilde basında yer alması Türkiye’de bir imam 
hatip gerçeğinin varlığının ilanı olmuştur.” demişti.

Peki arkadaşlarınız takılmak için mi mason 
oldunuz dediler, yoksa birtakım korkuları mı vardı?

O devirde böyle bir şey var; çünkü onlar hayırla 
bizden bahsetmezlerdi. Sakallı hoca, yobaz, gerici, 
çağ dışı. O gazetede haber çıktıktan sonra Hürriyet’in 
yazarları beni tanımak istediler, ben de gittim. İşte, 
“Hocam futbol günah mıdır?”, “Niye günah olsun ki!” 
dedim, “Futbol dürüstçe oynandıktan sonra, ben de 
giderim, seyrederim.” O zaman tuttuğum takımı da 
söylemiştim, “aaa öyle mi falan” diye magazin kısmına 
götürdüler, dedim ki “Kusura bakmayın, magazinle 
ilişkim yoktur.” 

Mütülük teşkilatının bu olaya bakışı nasıldı?

Bir şey yapmadılar. Bu haber, Diyanet teşkilatında 
ilgi uyandırdı. Cemaat çoğaldı, yani camiye gelenler 
çoğaldı. Gelenler genç vaiz diye bakıyorlar, hatta çoğu 
kimse o zamanlar dedi ki, “Sen genç ve yakışıklısın, 
bu kadar popülersin, sosyete vaizi ol.” O dönemde 
mevlithanlar vardı. Zengin birisi ölünce uçakla bile 

davet ederlerdi. Şimdi var mı bilmiyorum. İnsanlar, 
cenazeyi kaldırmakta veya mevlit okutmakta üç sınıfa 
ayrılırlardı: En zenginler, orta halliler bir de gariban-
lar. Garibanlar zaten mahalle müezzini ve imamına 
giderlerdi. Ekâbirden birilerinin anası babası öldüğü 
zaman sesleri teganni yönünden ilgi uyandıran meşhur 
mevlithanlara giderlerdi. 

Kürsü vaizliği görevinizi kaç yıl yaptınız?

4 sene yaptım. Askere gittim, 2 sene askerlikten 
sonra Şer’iyye Sicilleri’ne geçtim. O dönemde çok 
baskı oldu bana, “Anadolu’ya git, bir İmam Hatip 
Okulu’na git.” diye.

Kim baskı yapıyor?

Diyanettekiler, İstanbul’da kalmamı istemiyorlar, 
“Anadolu’ya git, Milli Eğitim’e geç.” diyorlardı. Hatta 
“meşhur oldun, mebusluğa başvur” dediler. Ama ben 
hiçbirini istemedim, niyetim Şer’iyye Sicilleri’ne girmek 
ve orada ilmî çalışma yapmak. 

İstanbul Mütülüğü bünyesinde 1970-1978 
yılları arasında ifa ettiğiniz Şer’iyye Sicilleri Arşiv 
Uzmanlığı görevine nasıl başladınız? Burayı vaizlik 
yaparken mi keşfettiniz?

Evet, vaizlik yaparken biliyordum. Eski yazıya 
olan ilgim genlerimde olan bir şeydi. Ben şimdi bile 
Latin harli eserleri zor okurum, ama İslâmî yazıyla 
yazılmış eserleri okurken dinleniyorum. Lütfü Do-
ğan’ın, Diyanet İşleri reisiliği zamanında tayin edildim. 
Dedi ki “Bak, Olular gibi gidip ticaretle uğraşma!” 
O dönemde İstanbul’daki büyük camilerin etrafında 
bazı imamlar, müezzinler namazı eda ettikten sonra 
cami önünde tespih, kolonya, takke satarlar, ticaretle 
uğraşırlardı. Ben “Asla böyle bir şey yapmayacağım.” 
dedim. Osmanlı uleması çalışmaları böyle başladı. 
Başımdan çok maceralar geçti, ama o çalışmayı se-
kiz senede tamamladım ve bütün birikimimi de ona 
borçluyum. 

“Lütfü Doğan’ın, Diyanet İşleri reisiliği zamanında tayin edildim. Dedi ki “Bak, Oflular gibi gidip 
ticaretle uğraşma!” O dönemde İstanbul’daki büyük camilerin etrafında bazı imamlar, müezzinler 
namazı eda ettikten sonra cami önünde tespih, kolonya, takke satarlar, ticaretle uğraşırlardı. Ben 
“Asla böyle bir şey yapmayacağım.” dedim. Osmanlı uleması çalışmaları böyle başladı.

”
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Sizden önce veya sizinle birlikte bu işi îfa eden 
var mıydı? 

Vardı üç dört kişi ama kimse bir şey yazmıyordu. 
Bir şey sorulursa yazıyorlardı, ama ben öyle yapmadım.

Kimler vardı? Hatırlıyor musunuz?

Yaşlılardan Nuri Yeprem, ki Saim Yeprem’in baba-
sıdır, rahmetli Ahmet Davutoğlu’nun Bulgaristan’dan 
gelen arkadaşı Ali Nizam vardı. Hatta Esat Coşan’ın 
babası rahmetli Necati Amca vardı.

Bunlar Osmanlı’dan kalma insanlardı…

Tabiî yaşlıydılar, ben hareketli genç olduğum için 
mahzenlere giriyordum, deterleri kitapları güneşleti-
yordum, tasnif ediyordum. Benimle beraber işe baş-
layanlar çok oldu. Mesela Durali Yılmaz var, profesör 
oldu, bir eser yazdı: Fetva Yokuşu isimli. Cahid Baltacı 
da çalıştı. Ama onlar büyük eserler vermediler. 

Cahid Bey, İslam Medeniyeti dergisinde tarik 
deterleriyle ilgili uzun bir makale yazmıştı, o kadar. 
Ben bu eserleri imha eden rejime uşaklık etmedim. 
Ve bunları gün yüzüne çıkardım. 

Arşivdeki eserlerden herkes korkardı. Hacı Mu-
zafer Özak anlatmıştı, Harf Devrimi yapıldığı zaman 
sahaların bahçesine yüzlerce binlerce kitap atmışlar 
öyle ki mürekkep akmış oradan günlerce. Bana da 
derlerdi ki “Meşîhat dairesi mülgadır, siz kara trenin 
kömürcübaşı mısınız?” Çünkü orada toz toprak içinde 
uğraşıyorum. Ben de derdim ki, kim bir müminin 
hayatını/hal tercemesini yazarsa onu diriltmiş gibi 
olur. Yani onlara hayat vereyim diye uğraştım. Yoksa 
oradaki kalın sicil deterlerinin kapaklarını sobaya 
atıp, yakarlardı, Meşîhat’ten kalma kuzine sobalar 
vardı. Hatta o dönemde Diyanet İşleri Başkanı’nın 
makamındaki masası da Şeyhülislamlık’tan kalma 
idi, şimdi duruyor mu bilmem.

Bu göreve ilk başladığınız döneme ait mahzen-
lerde olan vesika ve deterleri güneşletip depolara 
taşırken çekilmiş bir fotoğrafınız var. Tek başınıza 
mı yapıyordunuz bunu? Belgelerin teknik bakımıyla 
ilgilendiniz mi? Buna dair bir eğitim aldınız mı?

Hayır, kendi isteğimle yaptım. Orada ben neleri 
buldum; 1334-1338 arasında faaliyet gösteren Da-
ru’l-Hikmeti’l-İslâmiyye’nin evrakını buldum. Kim 
orada bulunmuş, Elmalılı Hamdi, Mehmet Akif, İzmirli 

İsmail Hakkı, Arapgirli Hüseyin Avni, Bediüzzaman 
Said Nursi… Ben şimdi bunları görünce ne yapıyorum, 
ne varsa kurtarmak istiyorum, ondan sonra yukarı 
çıkıyorum, oturuyorum, yazıyorum. Önce kaba bir 
tasnif yaptım. Osmanlı ulemasını yazdım. Ama on 
bin deter vardı, dosya vardı. Ben üç binini buldum, 
diğerlerinin nereye gittiği belli değil, Adliye’ye mi, 
Diyanet’e mi, Milli Eğitim’e mi gitmiş, imha mı edilmiş, 
çöpe mi atılmış?

Arşiv uzmanlığı yaptığınız dönemin ürünü olan 
artık klasikleşmiş ve temel başvuru kitabı olmuş 
olan Son Devir Osmanlı Uleması başlıklı kitabınızın 
önsözünde; ilk yıllarda geniş bir çalışma imkanına 
sahip olmanıza rağmen sonradan karşınıza bir sürü 
engellerin çıkarıldığını ifade ettiniz, bu konuyu biraz 
açar mısınız? Kim ne tür engeller çıkarıyordu?

Bunu müşahhas bir şeyle anlatayım, Diyanet’in 
müfettişleri var, bunlar bütün teşkilatları tetiş ederler 
ama Şer’iyye Sicilleri’ne gelince durup kalıyorlar: çünkü 
o yazıları okuma yetenekleri yoktu. O bilgiye sahip 
değillerdi, haliyle bizim çalışmamız onların gözüne 
batıyordu. Osmanlı ulemasını da yazınca beni şikayet 
ettiler Hayrettin Bey’e, Bekir Topaloğlu’na. Hemen 
gittim Hayrettin Bey’in ve Bekir Bey’in yanına. Dediler 
ki “Sadık kardeşimiz maaşını helal etmiyor deniyor.” 
İçim kan ağlayarak, “Bakın, ben burayı buldum, mirî 
mal, perişan olmuş, bana soru soran adam bu düzeni 
buradaki ulemanın sarıkları üzerine yükselterek kur-
muş.” dedim. 

“Ben imam-hatip mezunuyum, Yüksek İslâm Ens-
titüsü mezunuyum. Zengin değilim, zenginin zekatı 
gibi benim de bu çalışmayı yapmam lazım, buradaki 
insanları ihya etmem lazım.” diye konuşuyordum. 
Türkiye’de Din Kavgası’nı 1973’te yazmışım, o kitaba 
bir belge koydum. Mütülük personeline 80 kuruş 
şapka avansı, para kesiyor muhasebeci. Tabiî ben bunu 
ortaya koyduğum zaman yer yerinden oynuyor, zülf-i 
yâre dokunuyor diye. 

Son Devir Osmanlı Uleması adlı 5 ciltlik eseri 
nasıl hazırladınız? Bu eserin birinci baskısı arşiv 
uzmanlığı görevinizden ayrıldıktan sonra 1980 yı-
lında yayımlandı, ikinci baskısı 1996 yılında yapıldı. 
Kitabın telif tarzı ve yayınlanma süreci hakkında 
bilgi verebilir misiniz? Kitabın ön hazırlıkları arşiv 
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memurluğu sırasında oldu herhalde, yazımı da aynı 
dönemde mi?

Eserin basılma süreci çok önemli. Kitabın yayınevi 
Medrese Yayınevi diye geçiyor. Bu yayınevini ben 
kurdum. Babam bana ve kardeşlerime Güngören’de 
arsa aldı. Babamın haberi olmadan 400.000 liraya bu 
arsayı sattım. Osmanlı Uleması’nı bastırmaya başladım. 
İkinci ciltte tıkandım. 1981’de başka bir yayınevine 
bastırdık. Benim için büyük bir itihar vesilesidir.

Bu eser Türkiye Yazarlar Birliğinin birincilik 
ödülüne layık görüldü, onun hâricinde bir yansı-
ması oldu mu?

Bu kitap, artık Sicill-i Osmânî, Osmanlı Müellileri 
gibi biyografi tarzında kaynak bir eser oldu. Bu kitap, 
Diyanet İslâm Ansiklopedisi’nde periyodik yayınlar 
içinde sürekli vardı, ayrıca David Kushner, bir araş-
tırmasında, bu kitabım için “major” tabirini kullanır, 
yani öncü. Bu çalışmayı yeniden bastıracağım, 1-2 
cilt ilave edeceğim.

Ne tür ilaveler?

İlk baskısıyla ikinci baskısı arasında da büyük fark 
vardı. İlk baskısında tekkeler, zaviyeler yoktu, ikincisine 
ekledim. Şimdi ise Osmanlı’nın hâkim olduğu İslâm 
coğrafyasındaki vilayetler ve sancakların mütü ve 
kadı tayin deterlerini ekleyeceğim. Artık milletin de 
öğrenmesi lazım diye, Latin harli falan değil asıl haliyle 
yani Osmanlıca yayınlayacağım. Yemen’e, Basra’ya kim 
tayin edilmiş, ortaya çıkacak.

Bu deterleri ne zaman bulmuştunuz?

Onları arşivde çalışırken bulup tasnif etmiştim. 
Sonradan, Mütülük’ten aldım. Değerlendirip ilave 
yapacağım. 

Ne zaman çıkacak?

Birkaç sene içinde çıkması lazım, malzeme hazır. 

Arşiv uzmanlığı yaptığınız dönemdeki hatırala-
rınızı bizimle paylaşır mısınız? Bir röportajınızda 
belirttiğiniz üzere, hayatınızdaki en büyük mut-
luluklardan biri 1973 yılında Bediüzzaman Said 
Nursi’nin dosyasını bulup, okumanız ve bunun 
üzerine bir kitap yazmanız. Bu kitap, Son Devir 
İslam Akademisi isimli kitabınız mı?

Evet.

Ondan önce bunu kimse bilmiyor muydu?

Bilmiyordu. Mesela Bediüzzaman, “ben Daru’l-Hik-

meti’l-İslâmiyye’de iken” der  geçer  ama Bediüzzaman 

bu kurumda neler yapmış, neler yazmış, hepsini ortaya 

çıkarttım. Hatta bunları çıkarttıktan sonra imam ha-

tiplere karşı olan cemaatler, İmam-Hatip okullarına 

sempatiyle bakmaya başladılar. Onların çoğuna da 

dedim ki, “Siz boşta kalmakla bir şey yapamazsınız. 

İmam-Hatip okuluna gidin, yetişin, okuyup gerçeği 

öğrenin.”

Arşiv uzmanlığı yaptığınız süreçte arşive yerli 

ya da yabancı araştırmacılar geliyor muydu? Buna 

dair hatıralarınız var mı?

Var tabii. Halil Sahillioğlu gelirdi, Mübahat Kü-

tükoğlu gelirdi. Mesela Mübahat Hanım, İstanbul 

medreseleriyle ilgili bir deteri aldı, çalıştı ve yazdı. 

Anarşi döneminde Edebiyat Fakültesi’nin önünde 

arabasının camlarını kırdılar, evraklarını, çalışmalarını 

yok ettiler. Mübahat Hanım’a yardımcı oldum, deter 

üzerinde tekrar çalıştı ve araştırmasını yayımladı.

Sadık Albayrak Meşîhat Arşivi'nde çalışırken
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Türkiye-Hollanda münasebetleri üzerine çalışan 
Gerard Erdenbirg diye birisi gelmişti. O devirde arşivde 
çalışma yapardın ama fotokopi verilmezdi.

70’li yıllardan itibaren gazeteciliğe başladınız. 
Bazı dergi ve gazetelerde yazılarınız çıktı. Bu ya-
zılarınız, Memurîn Kanunu’na aykırı görülerek, 
1978’de memuriyetinize son verildi, bu süreci biraz 
anlatır mısınız? 

Bunlar, daha çok Yeni Devir gazetesinde siyasî, 
sosyal içerikli yazılardı. İçinde dinî yazılar da vardı. 
Din, toplumdan soyutlanamaz. Önce belgeleri yasak-
lıyorlardı, sonra yorumları yasaklamaya başladılar. 
Böyle bir dönemden geçtik. Gerçeği ortaya koysan 
zülf-i yâre dokunacağından istemiyorlardı. 

Dedelerimin dedesi ulemadan kişiler idi, haliyle 
bu genlerime işlemiş. Babam ticaretle uğraşırdı. Ben 
okumayı istedim. İstemekle kalmadım, direnç de 
gösterdim. “Din adamı olarak devlet kapısından bir 
şey beklemeyerek imrâr-ı hayat etmek mümkündür.” 
inancı bizi ister istemez mücadeleye sevk ediyordu. 
İdeolojik saplantılar, siyasî kavgalar, aşağılamalar, 
tahkir etmeler… Bir İmam Hatipli, bir din görevlisi 
müspet bir şey yapmış, basında yeri yok. Düşünün 
radyoda bir mevlit okunsa, bir “Allah” dense biz 
bayram ediyorduk. 

Memuriyete geri dönmek için uğraştınız mı?

Kesinlikle hayır. Ondan sonra yazılara başladık. 
Kitaba başladık. Tayyar Altıkulaç’ın bir hatıratı var. 
İkinci ciltte on sayfa benden bahsediyor. Nelerden 
bahsediyor üstelik... İslâm Ansiklopedisi’nin bu 
noktaya gelmesinin sebebi benim. Bu ansiklopediyi 
önce verdiler Ergun Gözeye. İlk önce bir fasikülünü 
bastılar ben de İsmail Kara’dan aldım. Baktım ki bu 
forma cehaletle dolu. Mesela, Zemzem: “Hacıların 
rağbet ettiği su.” Ansiklopedide madde yazacaklar 
arasında Fuat Köprülü var ki, vefat edeli çok olmuş. 
Bunun gibi saçma sapan şeyler. “Diyanetin bastığında 
fahiş hatalar olduğu için bunu piyasadan toplatmıştır.” 
diye yazdım. O yazıdan sonra at kaçtı, torba düştü. 

İlk defa ben yazdım; 12 Eylül sonrasındaki hü-
kümet zamanında imam-hatip okullarında kızlar 
Kur’ân-ı Kerîm dersinde baş örtebilirler diye. O zaman 
Diyanet’in başında bakan olarak Özgüneş vardı. Milli 
Eğitim Bakanı da emekli tüm general Hasan Sağlam’dı. 
Onlar, “Bunu Diyanet’e yazalım.”dediler. Diyanet’e 
gönderdiler, Diyanet bir rapor hazırladı, şarttır diye. 
Diyanet’ten biri bunun fotokopisini bana gönderdi 
1981’de. Ben bunu yayımladım. Yine at kaçtı, torba 
düştü. Ben Diyanet’ten kendimi attırdım. İstedim ki 
din görevlilerine, imam hatiplere bir cesaret gelsin. 
Ama öyle dönemler oldu ki, 12 Eylül sonrasında hapse 
girip çıkmışım, sakal bırakmışım, arkadaşlarım selam 
vermezlerdi bana. 

İstanbul Mütülüğü bünyesindeki Meşîhat ve 
Şer’iyye Sicilleri Arşivi’nde ilk çalışmaları yapan, 
bu arşivin ilk sıkıntılarını, zorluklarını yaşayan biri 
olarak arşivin şu anki durumunu nasıl değerlendi-
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riyorsunuz? Yapılması gerekenler layıkıyla yapılıyor 
mu? Daha nelerin yapılması gerekiyor?

Orası hâlâ bâkir… Evet tasnif ettiler, bilgisayara 
geçtiler ama benim baştan beri istediğim bir şey var. 
Diyorum ki, “Şer’iyye Sicilleri’ne uzman olarak ilahiyat 
mezunu tayin ediniz. Bu uzmanlara iki senelik müddet 
içinde 200 sayfadan aşağı olmamak üzere arşivden 
bir kitap hazırlatın”. İkinci dileğim, buradaki uzman 
kadrolarının ihtisaslaştırılması. Bu arşivden binlerce 
eser çıkar, kültürümüz orada. Ama bu dediğim hâlâ 
yapılmamıştır. Diyanet İşleri Reisi sayın Görmez’den 
bu konuyla ilgilenmesini istirham ediyorum.

Bakın ben hâlâ yazıyorum ve bitmiyor. Çünkü 
kaynağını biliyorum. Rahmetli Erol Güngör, Mehmet 
Genç çok gelirlerdi arşive. Erol Bey bir gün bana 
dedi ki, “ne varsa yaz”. Mesela belgede şöyle geçiyor: 
“Batum’da doğdum, Gürcüyüm”, diğer belgede şöyle: 
“Kürtçe tekellüm ederim, Arapça ve Osmanlıca kitabet 
ederim”. Bunları yazdım. Sosyolojik olarak çok önemli 
bir şeydir bu. Orada 3000 kişinin hayatı böyle yazıldı 
ve bununla övünüyorum. Bu bana yeter. 

Meşîhat’in ilgasıyla boşaltılan binalardaki değerli 
eşya ve belgelerin akıbetiyle alakalı herhangi bir 
malumatınız var mı?

Bu eşyaları orada burada perişan etmişler. Meşîhat 
Dairesi’ndeki deterler bile evlerden, oradan buradan 
toparlandı. Bir kısmı da Topkapı Sarayı’ndadır. Niye 
sarayda? Bir yerde bu sicil deterleri bulunmuş, hur-
dacıya vermişler. Seka’ya giderken biri şikâyet etmiş, 
onlar da Topkapı Sarayı’na getirip koymuş. Atatürk 
Kitaplığı’nın mahzenlerinde tespihinden takkesine, 
cüppesinden şeceresine kadar bir sürü şey var. Hâlâ 
duruyor, kimse ortaya çıkarmadı. Tarikatlar ve tekkeler 
Meşîhat’e bağlı olduğundan tekkelerde ne varsa gelmiş 
Meşîhat’e. Bunlar çürümesin diye çok uğraştım ben. 
Neler yok edilmiş, neler satılmış, neler atılmış!... Yerli 
adam kıymet bilmiyor. Yabancı oryantalist geliyor, 
adam basıyor parayı, alıp götürüyor. Keşke bu nadide 
eşyalardan bir Meşîhat Müzesi ve Tekke ve Zaviyeler 
Müzesi yapılsa…

Son olarak Meşîhat binası ve arşivi hakkında 
neler söylemek istersiniz?

Mütülük binasının sağ tarafındaki Şer’iyye Sicilleri 
Arşivi’nin altında bir sarnıç vardı, bir mahzen vardı. 
Taş attığımızda su sesi gelirdi. Orada Abdülhamid’den 
kalma belgeler vardı. Sonra Mütülük onları oradan 
çıkarttı ve orayı hac bürosu yaptı. Burada ayrıca taş 
basması birçok Kur’ân-ı Kerîm, tarik deterleri ve 
memurîn deterleri vardı. Arşivden ayrıldıktan sonraki 
gitmelerimde o deterlerin tezhiplerinin kesildiğini 
gördüm. 

Bu arşivde, fethe tekaddüm eden yıllarda Ahmet 
er-Rufaî tarafından yazılmış el yazması Kur’ân-ı Kerîm 
gibi nadide eserler de vardı. Birçok deter vardı. Mesela 
Medresetü’l-mütehassisîn imtihan deterlerinden birinin 
kaybolmuş olduğunu sonraki bir gitmemde fark ettim.

Burada şunu da ifade etmek istiyorum. Birkaç 
sene evvel kütüphanemde bulunan İlmiye Salnâmesi’ni 
imzalayıp dönemin Başbakanı -şimdiki Cumhurbaş-
kanımız- Recep Tayyip Erdoğan Bey’e takdim ettim. 
Sayın Başbakan’a kitabın içindeki Meşîhat Dairesi’nin 
fotoğrafını göstererek Meşîhat’ın aslı gibi yeniden 
ihyâ ve inşâ edilmesinin gerekliliğini anlattım. Sayın 
Başbakan, gerekenin yapılması için hemen talimat 
verdi ama hâlâ bir çalışma yok.

İstanbul Üniversitesi Botanik Enstitüsü kendilerine 
teklif edilen yere taşınmalı ve Meşîhat Dairesi aslına 
uygun olarak yeniden inşa edilmelidir. Onun için şu 
anda Diyanet’te olanlara, hele hele Meşîhat Dairesi’nde 
ikamet edenlere sözüm şudur: Lütfen o Meşîhat 
Dairesi’ni aslı üzere ihyâ ediniz. Bunu yapmazlarsa, 
vebalden kurtulamazlar. İkincisi, ulemanın, fudalânın, 
şu anki neslin ortaya çıkmasına vesile olan o insan-
ların hayatlarını yazsınlar. Ecdadımızın mihnet, çile, 
yoksulluk ve açlıkla nasıl bu müesseseleri kurduklarını 
yeni nesle aktarsınlar ki, bugünkü nesil, bu aydınlık 
şehrâhın nasıl patika yollardan, nasıl çileli yollardan, 
nasıl mezbelelik yollardan ve karanlık dehlizlerden 
bugüne geldiğini anlasınlar. Benim Diyanet camia-
sından beklediğim budur. 

Hocam, kıymetli vakitlerinizi ayırdınız, çok 
teşekkür ediyorum.

Ben teşekkür ederim, Allah sa’yinizi mebrûr ve 
mesrûr eylesin. 
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27 Mayıs 1960 tarihinde yapılan askerî darbe 
ile birlikte Milli Birlik Komitesi ülke yönetimini ele 
almıştır. 1961 yılının Eylül ayında yaşanan idamlar 
siyasî tarihimizin utanç verici hadiseleri olarak tarihe 
geçmiştir. Ekim 1961’deki seçimlere Demokrat Par-
ti'nin devamı olarak  Adalet Partisi seçimlere girmiş ve 
CHP ile birlikte koalisyon kurmuştur. 1965 yılındaki 
seçimlerde ise Adalet Partisi tek başına iktidar olmuştur. 
Siyasî tarihimizin bu önemli sürecinde (1960-1965 
yılları arasında) İstanbul Mütüsü olarak üç önemli 
şahsiyet görev yapmıştır: Ömer Nasuhi Bilmen, Bekir 
Haki Yener, İbrahim Bedreddin Elmalı. 

1- Ömer Nasuhi Bilmen
Ömer Nasuhi Bilmen, 16 Haziran 1943 tarihinde 

İstanbul Mütüsü seçilmiş, 29 Haziran 1960'ta  Diyanet 
İşleri Başkanlığı görevine gelene kadar aynı vazifede 
kalmıştır. Onun Diyanet İşleri Başkanı olması üzerine 
Sebilürreşad’da çıkan Mehmet Süleyman Teymuroğ-
lu’na ait “Diyanet İşleri Reisinin Değişmesi Üzerine 
Bir Sohbet” isimli yazıdaki şu ifadeler Ömer Nasuhi 
Bilmen’in mütülüğü sürecinde hazırladığı iki büyük 
eseri olan Hukûk-ı İslâmiye ve Istılahât-ı Fıkhiye Kamusu 
ve Büyük İslam İlmihali ile kazandığı haklı şöhreti 
ortaya koymaktadır: 

“Hayırlıoğlu [Eyyub Sabri Hayırlıoğlu] dünya ve 
ahirette hayrını göreceği bu büyük ve muhteşem hatıra 
ile ayrılırken bu makamın Türkiye’nin ve belki de bü-
tün İslam âleminin en büyük değerlerinden bulunan 

Ömer Nasuhi Efendi hazretleriyle doldurulması da 
diyanet ve manevi hayatımızda çok feyizli ve manevi 
bir olgunluk ve dolgunluğa erişeceğimizin müjdesini 
teşkil etmektedir. Müşarunileyh ilmen yüksek olduğu 
kadar mütevazı ve âmil bir din adamıdır da. Onun 
uzun bir emek mahsulü ve derin bir ilmin semeresi 
olan eserleri beynelmilel derin akisler yapmış, kendi-
sine Garp Üniversitelerinden profesörlük payesi tevcih 
edilmiştir. (Hukûk-ı İslâmiye ve Istılahât-ı Fıkhiye) 
dünya hukuk âleminde derin tesir ve akisler bırak-
mıştır. Bu yüksek eserile profesörlerimizin de itihar 
ettiği makalelerinden ve eser hakkındaki yazılanlardan 
anlaşılmaktadır. (Büyük İslam İlmihali) bütün Türk 
ailelerinin ve vatandaşların bol bol istifade ettiği bir 
hazinedir.

Eyüp Sabri Hayırlıoğlu’nun emekliye sevkedil-
mesi, yerine Ömer Nasuhi Bilmen’in tayin edilmesi 
Cumhuriyet gazetesinde “Nihayet Diyanet İşleri Reisi 
emekliye sevk edildi.” şeklinde haber yapılmıştır.1 
Bunda Hayırlıoğlu’nun özellikle Türkçe Kur’an’la ibadet 
edilemeyeceği ve Kur’ân-ı Kerîm’in Latin harleri ile 
yazılamayacağı hususundaki 'büyük cesaret-i mede-
niyesi’2 nin etkili olduğu anlaşılmaktadır3. Bu husus, 
27 Mayıs Bakanlar Kurulu Tutanaklarına “Devlet 
Vekili [Âmil Artus], Diyanet İşleri Reisi’nin sabık 
Reisicumhur’un [Celal Bayar’ın] adamı olduğunu 
ve basına karşı takındığı tavrı belirtmiş ve İstanbul 
Mütüsü Ömer Nasuhi Dilmen’in [Bilmen’in] [Diya-
net İşleri Başkanı Eyüp Sabri] Hayırlıoğlu’nun yerine 

Bir İhtilal, 
Üç Müftü
(1960-1965)

Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi.
Ahmet Hamdi FURAT

Cumhuriyet Gazetesi, 28.04.1962
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getirilmesini teklif etmiştir. Vekiller heyeti şimdilik bu 
mevzuda acele hareket edilmemesi kararına varmıştır” 
şeklinde geçmektedir. Ömer Nasuhi Bilmen’in Diyanet 
İşleri Başkanlığı zamanında özellikle Türkçe ezanla 
ilgili bazı beyanları gazetelerde yer almıştır4. Bunları 
yazımızın İstanbul Mütülüğü ile alakası olması sebe-
biyle belirtmiyoruz. Bununla birlikte onun, 26 Mart 
1959 tarihli Cumhuriyet gazetesi’nde çıkan beyanatını 
burada zikretmek istiyoruz:

“İstanbul Mütüsünün Açıklaması” başlığı ile çıkan 
haberin bir kısmı şu şekildedir. Ömer Nasuhi Bilmen, 
vaizlere siyasete katiyen âlet olmamaları bildirilmiştir, 
dedi. Son günlerde bazı vaizlerin vaaz sırasında dini 
siyasete âlet etmeleri, Müslümanlık dininin icapları 
hakkında ulu orta tefsir ve telkinlerde bulunmaları ve 
devrimlerimize dair haksız iddialar ortaya atmaları ile 
alakalı havadislerin dikkati çekecek derece fazlalaştığı ….

Dün, İstanbul Mütüsü Ömer Bilmenle bu konuda 
bir görüşme yaptık. İstanbul Mütüsü, vaizlere vaazları 
sırasında hangi hususlara dikkat etmelerinin icap ettiği 
mevzuundaki sorumuzu şöyle cevaplandırdı: -Vaizlere 
ilçe mütüleri vasıtasıyla konuşmaları sırasında ibadet 
ve ahlaki telkinlerden gayrı hususlara temas etmemeleri 
için tebligat yapılmıştır. Bilhassa siyasete katiyen alet 
olmamaları bildirilmiştir.”5

2- Bekir Haki Yener
Bekir Haki Yener, Ömer Nasuhi Bilmen’den sonra 

15 Haziran 1960’da önce vekaleten, sonra asaleten İs-

tanbul Mütülüğüne atanmıştır. Bekir Haki Yener’in 9 
Eylül 1960 tarihinde Milliyet Gazetesinde, “vâizlerin bir 
plana göre konuşmaları konusunda 'çalışmalar devam 
ediyor’ şeklinde bir beyanatına” yer verilmiştir6. 60’lı 
yıllarda vaizlerin vaazlarından “rahatsız” olanların 
ihbarı ile gazetelerde çok sayıda haberin yer aldığı 
burada hatırlatılmalıdır. Ayrıca, Yener’in, kadınların 
“çarşaf” giymesi hakkında verdiği beyanatlar da ga-
zetelerde yer almıştır7. 

Yeni Sabah gazetesinin 'suni döllenme ve kısırlık’ 
hakkındaki sorularına Bekir Hâki Yener’in verdiği 
cevaplar Sebilürreşad’da yayımlanmıştır. Haberde, 
dünya gazetelerinde “Üç İtalyan Profesörünün bir 
tüp içerisinde sun’i ilkah (yapay döllenme) yaptıkları 
ve bir yaratık meydana getirdiği” şeklinde bir haber 
çıktığı ve bu tecrübelerin devamına Vatikan’ın mü-
saade etmediği belirtilmiştir. Mütü Hâki Yener’in 
bu husustaki sorulara verdiği cevaplar şu şekildedir: 

“Soru: “Bir tüp içinde ilkâh yapılmasına İslam 
dininde cevaz var mıdır? 

Cevap: Tüp içinde ilkâh yapılmasına İslam dinince 
cevaz yoktur. 

Soru: Kısırlaştırma İslam dinince caiz midir? 

Cevap: Kısırlaştırma İslam dinini istihdaf eylediğinden 
ve gayelerine aykırı olduğundan câiz değildir.

Soru: Zaman zaman Vatikan bazı hususlarda 
fikirlerini açıkladığı halde bizde bu şekilde niçin açık-
lamalar yapılmaz? 

Milliyet Gazetesi, 22.10.1963 Yeni İstanbul Gazetesi, 11.10.1960Cumhuriyet Gazetesi, 28.08.1960
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Cevap: Mütülerin yetkileri mahdut olduğundan 
her meselede fikrini beyan edemez.” 

3- İbrahim Bedreddin Elmalı 

20 Aralık 1961 tarihinden 20 Ekim 1965'e kadar 
İstanbul Mütüsü olarak görev yapmıştır. Elmalı ile 
ilgili rastladığımız ilk haber 28 Nisan 1962 tarihli 
Cumhuriyet Gazetesindedir. Hahambaşı’nın David 
Asseo’nun İstanbul Mütülüğünü ziyaret ettiğini belir-
ten haberde, Mütü İbrahim Elmalı ile Hahambaşı’nın 
fotoğrafına yer verilmiştir.

11 Ekim 1962 tarihli Milliyet Gazetesinde Stajyer 
Doktorlar Akkor Aytuğ, Baysal İ. Coşkun, Palamar 
Sevinç tarafından hazırlanan “Doğumun Kontrolü” 
başlıklı yazıda Elmalı ile yapılmış bir röportaj yer 
almaktadır8. Bu yazı ayrıca, Mütülük binasının o 
zamanki durumunu ve din adamlarına bakışı gös-
termesi bakımından önemlidir. Yazının bir kısmı şu 
şekildedir: 

"[Doğum Kontrolünün] Hukuki cephesini sizlere 
aksettirdikten sonra bu bölümde de işin dini yönünü 
salahiyetli din adamlarından dinleyelim:

Bunun için İstanbul Mütülüğüne gidiyoruz. Süley-
maniye’deki harap mütülük binası botanik bahçesinin 
bir köşesinde yer almış. Fakat bahçe o kadar güzel ki 
bu kavurucu sıcakta çölde bir vaha gibi geliyor insana. 
Harap binanın en üst katına çıkıyoruz. Beş dakika 
kadar misafir odasında bekledikten sonra, mütü efen-
dinin yanına giriyoruz. Bembeyaz sakalının çevrelediği 
yüzünden nur akan bir adam karşılıyor bizi. Evet, 

İstanbul Mütüsü İbrahim Elmalı Efendi’nin karşısın-
dayız. Yer gösteriyor. Oturuyoruz. Hatırımızı soruyor. 
“Teşekkür” ediyoruz. Gayemizi hatırlattıktan sonra bir 
an duraklıyor ve: 

- Fetva vermek Diyanet İşleri Reisliğine düşer, ben 
burada ancak gayri resmi olarak konuşabilirim diyor. 

Kendisine bunun sade bir röportaj olacağını resmi 
bir hüviyet taşımadığını izah ederek: 

- Efendim milli gelir çok az artıyor. Hâlbuki iktisaden 
büyük bir hamle yapmamız gerekiyor. Sizce nüfusumuzu 
milli gelirimize göre ayarlamalı mıyız? 

Nur yüzlü din adamımız bir anda dikleşiyor. Çökük 
omuzları kalkıyor ve heyecanlı bir sesle adeta haykırıyor:

 - Milli gelirimiz az artıyor diye nüfus artışını 
durdurmaya kalkmak bir aczin ifadesidir. Bu vaziyet 
tembellikten ileri geliyor. Bu toprakların daha yüz 
milyon insanı geçindireceğine kâniyim. Yeter ki el ele 
verelim çok çalışalım. 

Efendim, diyorum. İktisatçılarımız bu tempoda artışın 
bize zararlı olduğunu söylüyorlar. Buna ne dersiniz? 

-Nüfusun artışı hem de bu tempoda artış bizim 
için elzemdir. Frenlemeye çalışacağımıza çok çalışalım, 
artan nüfusumuzu besleyerek faydalanacağımız hale 
getirelim. Bence dava nüfus kontrolü davası değildir. 
Bizim ki neye benziyor biliyor musunuz?9 Biz büyük 
bir ekmek çuvalının üzerine oturmuşuz. Fakat çuvalı 
açıp yemeyi beceremiyoruz. Bakın Peygamber efendi-

Milliyet Gazetesi, 25.01.1965Milliyet Gazetesi, 17.03.1961



miz dahi “Ben ümmetimin çokluğu ile itihar ederim” 
buyurmuşlardır."10 

Sebilürreşad dergisinin 347. sayısında (yıl 1963) 
yer alan bir habere göre Milli Eğitim, İçişleri Ba-
kanlığı ve Diyanet İşleri Reisliği'nin tamimi üzerine 
kurulan “Bölge İlmi Araştırma Heyeti” İstanbul’da 
toplanmış, “Halkı dini yönden aydınlatmak, gençliği 
dini kültürle de teçhiz etmek” konularını münakaşa 
etmişlerdir. Bu toplantının gündemi bu dönemin çokça 
dile getirilen tartışmalarından birisi olan Kur’an’ın 
tercümesi meselesidir. Habere göre, Vali Muavini 
ve Milli Eğitim Müdürü “halkın ve gençliğin dini 
kültürle mücehhez olmasını, mevcutlarının ıslahı, 

yenilerinin yapılması ile Kur’an’ın tercümelerine 
bağlamışlar”, İstanbul Mütüsü İbrahim Elmalı’nın 
başkanlık ettiği din adamları ise “tercümelere Kur’an 
denilemeyeceği, tercüme ile ibadet yapılamayacağı” 
savunmuşlardır11. 

Ayrıca, İbrahim Elmalı’nın Fatih Üç Baş Med-
resesi’ndeki Kur’an Kursu’nda medrese metotlarının 
tatbik edildiği şeklinde iddialar,12 çocukları din der-
sine çağıran hocaya öğretmenlerin müdahalesiyle 
ortaya çıkan olaylar,13 turistlerin uygun kıyafetlerle 
camileri ziyareti14 ile ilgili haberler hakkında çeşitli 
beyanatları bulunmaktadır. 

1 12 Haziran 1960
2 18.06.1960, Sebilürreşad.
3 Bu konuda ayrıca bkz. 27 Mayıs Bakanlar Kurulu Tuta-

nakları, II, yayına hazırlayan: Cemil Koçak, 2010, II, 857.
4 “Diyanet İşleri Başkanı, Kur’an ve ezanın Türkçe okun-

masına taraftar değil” 11 Ekim 1960, Cumhuriyet. 
5 26 Mart 1959, Cumhuriyet.
6 9 Eylül 1960, Milliyet (Vaizler bir plana göre konuşacak. 

Bundan böyle camilerden vaaz veren kimseler istedik-
leri mevzuları seçemeyeceklerdir. Bu iş bir plan dâhilinde 
yapılacak vaaz konuları bir komisyon tarafından tespit 
edilerek mahalli müftülükler vasıtasıyla vaizlere bildiri-
lecektir. Aksi şekilde hareket edenlerin tecziyesi cihetine 
gidilecektir. Dün bu konuda vilayete bir toplantı yapıl-
mıştır. Toplantıya İstanbul Baş Müftüsü Bekir Haki Ye-
ner de iştirak etmiştir. İlgililer bu konuda herhangi bir 
açıklama yapmamış, sadece “çalışmalar devam ediyor”, 
demekle yetinmiştir. )

7  28 Ağustos 1960, Milliyet. 

8  Bu yazı, Ali Naci Karacan Yarışmasında eleme kurulu-
nun seçtiği yazılar arasındadır. 

9 11. Ekim 1962, Milliyet.
10  12.10.1962, Milliyet, S. 5.
11  Sebilürreşad, cilt 14, sayı: 347, s. 367.
12  19.04.1964, Milliyet (Kuran Kursları için müftülük tahki-

kat açtıracak Fatih’teki “Üç Baş Medresesi”nde faaliyette 
bulunan Kuran Kursu’nda hâlâ medrese metotlarının 
uygulandığı hakkındaki haberler ilgili çevrelerde akis-
ler uyandırmıştır. Kuran Kursları Diyanet İşleri Başkanlı-
ğının izni ile açılmakta, müftülükler tarafından kontrol 
edilmektedir. Bir süre önce, kursların kapatılması için il-
gili makamlara müracaatta bulunulmuştur. Ayrıca ev-
lerde faaliyet gösteren gizli Kuran Kurslarının da sıkı bir 
şekilde takip edilmesi istenmiştir. İstanbul Müftüsü İbra-
him Elmalı “Devamlı surette kontrol edilen Üç Baş Kur-
su’nda medrese metotlarının tatbik edildiğini sanmıyo-
rum” demiş ve tahkikat açtıracağını söylemiştir. )

 13  25.01.1965, Milliyet (Müftüye göre olayı gazeteler büyüt-
müş. İstanbul Müftüsü İbrahim Elmalı’ya göre Kırkağaç 

olayı gazeteler tarafından büyütülmüştür. Müftü bu ko-
nuda görüşünü şöyle açıklamıştır: okuduklarıma göre 
olay çocukları din dersine çağıran hocaya öğretmenle-
rin müdahalesiyle başlamış ve bazı gazeteler tarafından 
çok büyütülmüştür. Ayrıca İbrahim Elmalı “kültürlü din 
adamlarının ancak 10 yıl sonra yetişebileceklerini, bu ko-
nuda İmam Hatip okullarının hizmet ettiğini de sözlerine 
ilave etmiş, din adamlarının parasızlık içinde kıvrandı-
ğını açıklamıştır. Müftü tarafından verilen şifahi rakam-
lara göre İstanbul’da 600’ü aşkın camide görevli olan din 
adamlarının yüzde 78’i ilkokul mezunudur. Yüzde 22’si 
de hiç bir resmi okul eğitimi görmemiştir. Bugün ancak 
119 İmam Hatip Okullu camilerde görev almıştır.)

 14 22.10.1963, Milliyet (İbrahim Elmalı sözlerine şöyle de-
vam etmiştir: Turizm ve Tanıtma Bakanlığının da bu hu-
susta teşkilatını ikaz etmesi gereklidir. Bir insanın camiye 
açık saçık girmesi İslam dinine aykırıdır. Turizm memur-
ları bunu hatırlattığı takdirde tatsız olaylar artık cere-
yan etmeyecektir. Herhalde yabancılar kiliseye böyle gi-
remezler.)

DİPNOTLAR

Milliyet Gazetesi, 09.09.1960 Milliyet Gazetesi, 06.05.1956Yeni Sabah Gazetesi, 10.01.1961
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Ailesi ve Doğumu
Ömer Nasûhi Bilmen, Erzurum’un Salasor (şim-

diki adı Sarıyayla) köyünde 10 Ocak 1883 tarihinde 
(1 Rebîülevvel 1300) dünyaya geldi.1 Babası ulemadan 
Hacı Ahmet Hamdi Efendi olup, Şeyh-Efendizâde diye 
tanınırdı.2 Ahmet Hamdi Efendi ikinci haccı sırasında 
Medine-i Münevvere’de vefat edince (v. 1312/1895) 
Ömer Nasûhi küçük yaşta yetim kalır. Annesi Muhibe 
Hanım’ın3 varlığına ve üzerine titremesine rağmen 
babasını kaybetmenin acısını hayatı boyunca hisse-
der. Yirmili yaşlarında Erzurum’da iken yazdığı ve 
vefatından ancak dört yıl sonra oğlu Ahmet Selim 
Bilmen tarafından yayımlanan, İki Şukûfe-i Taaşşuk 
adlı küçük romanında, babasını çocuk yaşta kaybeden 
roman kahramanının acısından bahsederken aynı acıyı 
kendisinin de yaşadığını anlatır.4 

Amcası Abdürrezzâk İlmî Efendi’nin Nakîbü’l-eşrâf 
Kaymakamlık Tevcih Deteri’nde “seyyid” kaydının 
bulunması ve aynı zamanda Ömer Nasûhi’nin Şey-
hülislamlığa sunduğu tercüme-i hâl varakasında 
babasının “…sülâle-i tâhireden olduğu beyne’l-ahâli 

malûmdur…” ifadesi onun da bu kutlu soydan geldiğini 

göstermektedir.

Tahsil Hayatı
Ömer Nasûhi Bilmen’in ilk hocası, Erzurum Ah-

mediye Medresesi müderrisi ve aynı zamanda Erzurum 

Nakîbü’l-eşrâf kaymakamı olan amcası Abdürrezzâk 
İlmî Efendi’dir.5 Abdürrezzâk İlmî Efendi’den iyi bir 

eğitim almış, Arapça ve Farsça öğrenmiş, Tatazânî’nin 
Şerhu’l-makâsıd’ına kadar birçok kitabı amcasından 
ve Erzurum Mütüsü Narmanlızâde Hüseyin Hâki 
Efendi’den okumuştur. Yirmi yaşlarına kadar feyz 

aldığı bu iki âlimin birbirine yakın tarihlerde vefatı 

üzerine İstanbul’a gelerek (1908), Fatih dersiâmlarından 

Tokatlı Şakir Efendi’nin derslerine devam etmiştir. İki 
senelik tahsilden sonra bu hoca efendiden de icâzet 

alarak dönemin kadılarının yetiştirildiği ve bir nevi 

hukuk fakültesi sayılan Medresetü’l-kudât’a girmiştir.6 

Üstün başarı ile geçen öğrencilik hayatının ardından 

16 Temmuz 1913’te, 29 yaşında birincilikle mezun 
olmuştur.

İLME ADANAN ÖMÜR: 
ÖMER NASÛHİ BİLMEN
(1883-1971)
Dr.Ayhan IŞIK
İdari ve Mali İşler Şube Müdür vekili, 
İstanbul Müftülüğü.

Portre
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Memuriyet ve Öğretim Hayatı
Ömer Nasûhi Efendi, Medresetü’l-kudât’ta öğrenci 

iken 26 Eylül 1912 tarihinde ruûs imtihanını başarıyla 
geçerek dört yüz kuruş maaş tahsisiyle Fatih dersiâm-
ları arasına katılır ve Dâru’l-hilâfeti’l-aliyye Medresesi 
kısm-ı âlî fıkıh müderrisliğine tayin edilir. 7 Mezuni-
yetini takiben bu görevine ilaveten 24 Temmuz 1913 
tarihinde Fetvâhane-i Âlî müsevvid mülazımlığına 
da tayin edilir. 

Ömer Nasûhi Bilmen, memuriyet hayatı esna-
sında bilgi birikimini yeni nesillere aktarmayı ihmal 
etmez. Dâru’l-hilâfeti’l-aliyye medresesi kısm-ı âlî 
fıkıh müderrisliği ile başladığı öğretim görevini,8 

Medresetü’l-vâizîn, Sahn Medresesi, Dâruşşafaka 
Lisesi, İstanbul İmam Hatip Lisesi ve İstanbul Yüksek 
İslam Enstitüsü’nde verdiği derslerle de devam ettirir. 
Dâruşşafaka Lisesi’nde yirmi yıla yakın bir süre sîre-
tü’n-Nebî, ahlâk ve yurttaşlık bilgisi dersleri okutan 
Ömer Nasûhi Bilmen, İstanbul İmam Hatip Okulu 
ve İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nde usûl-i fıkıh 
ve kelam dersleri de vermiştir. 

Arapça ve Farsça’yı çok iyi bilen, Türkçe ile bir-
likte bu dillerde de şiir yazabilen Bilmen, Fransızca’ya 
da ilgi duymuş ve bu dili tercüme yapacak seviyede 
öğrenmiştir.9

Ömer Nasûhi Efendi’nin Mekteb-i kudât talebeliği 
ve dersiâmlığı sırasında Beyânü’l-hak ve Sebilü’r-reşâd 
mecmualarında çeşitli makaleleri yayınlanır. Bu maka-
lelerinin bir kısmı, Ömer Nasûhi Efendi’nin, Mecelle 
Ahvâl-i Şahsiyye komisyonu üyeliği yaptığı döneme 
denk geldiği için aileyi ilgilendiren konular, bir kısmı 
da bunun dışında kalan çeşitli meseleler üzerinedir. 

24 Temmuz 1913 tarihinde Fetvâhane-i Âlî mü-
sevvid mülazımlığı görevine başlayan Ömer Nasûhi 
Efendi,10 8 Ekim 1914’te baş mülazımlığa ve 16 Ağustos 

1915’te de Heyet-i Te’lîfiye azalığına tayin edilmiştir. 

22 Şubat 1914 tarihinde Bahr-i Siyâh (Karadeniz) 

medresesi Farsça dersi muallimliği, 2 Nisan 1917’de 

“Mahkeme-i Temyîz Şer’iyye Dairesi Terekeye Mü-

teallik İlamât Telhîs Mümeyyizliği”, 1 Mayıs 1920’de 

tekrar Fetvahâne-i Âli Heyet-i Te’lifiye azalığı ve 26 

Temmuz 1922’de Meclis-i Tetkikât-ı Şer'iyye azalığı 

görevlerine tayin edilmiştir.11 Türkiye Büyük Millet 

Meclisi hükümetinin Ankara’da tesisi üzerine devâirin 

ilgasından dolayı 1 Kasım 1922 tarihinde gayrifaal 

memurîn meyânında Meclis-i Tedkîkât-ı Şer'iyye 

azalığından açıkta kalmıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Tercüme-i hâl varakası
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1 Haziran 1923’te Sahn Medresesi kelam müder-
risliğine tayin edilen Ömer Nasûhi Efendi’nin bura-
daki hocalığı daha bir sene dolmadan 1924 tarihinde 
medreselerin kapatılması ile sona ermiştir. 

İstanbul Mütüsü Seçilmesi 
Ömer Nasûhi Efendi, 14 Şubat 1926 tarihinde 

İstanbul Mütülüğü müsevvidi12 olarak görev almış13, 
daha sonra başmüsevvidliğe yükselmiş ve Cumhuriyet 
döneminin ilk İstanbul Mütüsü Mehmed Fehmi Ül-
gener’in 20 Nisan 1943’te vefatına kadar bu vazifesini 
sürdürmüştür.14 16 Haziran 1943 tarihinde yapılan 
seçimde dersiâmlar ve imam hatipler tarafından 
İstanbul Mütüsü seçilmiştir.15 

Ömer Nasûhi Bilmen, güncel tartışmalardan uzak 
kalmaya özen göstermiş ancak yeri geldiğinde gayet 
dirayetli bir biçimde dinî bahislerdeki fikirlerini kamu-
oyuna açıklamaktan geri durmamıştır. 1958’de Kur’ân-ı 
Kerîm’in Latin harleriyle yazılması gündeme gelip, 
dönemin Diyanet İşleri Başkanı Eyüp Sabri Hayırlıoğlu 
bu teklife menfi cevap verdiğinde; Bilmen, o zamanlar 
İstanbul Mütüsü sıfatı ile yayımladığı bir risalede bu 
konudaki görüşlerini belirterek Hayırlıoğlu’na destek 
vermiştir.16 Bu konuların çokça yazılıp çizildiği gün-
lerde kaleme aldığı diğer eserlerinde de Türkçe Kur’an 
okunmasıyla ilgili fikirlerini her fırsatta ifade etmiştir. 
“Dinde reform” tartışmalarına ise “Bozulmayan bir 
dinde reform mu olur?” diyerek İslâm’ın ortaya koy-
duğu iman, ahlak ve hukuk ilkelerinin orijinalliğini ve 
evrenselliğini kendinden beklenen liyakat ve cesaretle 
savunmuştur.17

Döneminde, vaiz, hatip, imam, Kur’an öğreticileri ve 
Diyanet personelinin siyasî ve bazı dinî münakaşalara 
karışmaları engellenmiştir. Özellikle Kur’ân-ı Kerîm’in 
Latin harleriyle yazılıp yazılamayacağı konusundaki 
tartışmalara karıştıkları takdirde gereken muamelenin 
yapılacağı tüm mütülüklere bildirilmiştir.18

Ömer Nasûhi Bilmen’in İstanbul Mütülüğü ve 
Diyanet İşleri Reisliği dönemi dinî müesseseler açı-
sından oldukça sıkıntılı dönemlerdir. Gerek Bilmen 
Hoca ile gerekse dinî müesseselerle ilgili sıkı bir takibat 

yapılmıştır. 1948 yılında İstanbul Cumhuriyet Savcılı-
ğı’ndan İl Emniyet Müdürlüğü aracılığı ile Mütülüğe 
gönderilen bir yazıda, içerisinde “Yiğit ancak Hz. Ali’dir. 
Kılıç da ancak Zülfikar adındaki kılıçtır.” yazılı deve 
motili resmin irticai bir nitelik taşıyıp taşımadığı 
sorulmaktadır.19 Bu durum insanların evlerine astık-
ları resimlerin dahî takibata uğradığını göstermesi 
açısından oldukça manidardır. 

Dönemin basınında da sık sık dinî müesseselerle 
ilgili yıpratıcı yazılar çıkmaktadır.20 Ömer Nasûhi Bilmen 
de kravat takmaması, başı açık oturmaması, rejime 
muhalif olması ve dinî telakkilere aşırı bağlılığı gibi 
sebeplerle sık sık şikayetlere maruz kalmıştır.21 Yapılan 
tahkikat neticesinde ihbar mevzularından hiç birisinin 
idarî ve adlî takibi gerektirecek mahiyette olmadığı, 
bunların tamamen gerçek dışı asılsız iddialar olduğu 
neticesine varılmıştır.

Ömer Nasûhi Bilmen’in İstanbul Mütülüğü gö-
revinde bulunduğu dönemde Kur’ân-ı Kerîm’in kese 
kağıdı olarak kullanıldığı ile ilgili bir takım şikayet-
ler kendisine iletilmiştir. 12 Kasım 1958 tarihinde 
İstanbul Mütülüğü’ne gelen bir dilekçede üzerinde 
Kur’ân-ı Kerîm’den ayet ve surelerin yazılı bulunduğu 
kağıtların ambalaj ve kese kâğıdı olarak kullanıldığı 
ve bu durumun müslümanları üzdüğü belirtilerek, 
durumun tahkiki istenmiştir. Ömer Nasûhi Bilmen 
imzasıyla durum Diyanet İşleri Başkanlığı’na bildirilmiş 
ve benzer hadiselerin önüne geçilmiştir.22

Döneminde İstanbul’da yeni cami ve Kur’an kursları 
açılmıştır. Sarıyer’de İstanbul’un fethinden itibaren 504 
sene süresince mahallelerinde cami bulunmamasından 
ve çan sesi duyulmasından yakınan müslüman mahalle 
sakinlerinin istekleri üzerine 21 Mart 1958 tarihinde 
Sarıyer Yenimahalle Camii ibadete açılmıştır.23 

Halktan ve resmî kurumlardan çeşitli konularda 
fetvalar sorulmuştur. Camilerde teypten aşır ve mevlid 
okunup okunamayacağı24, hoparlörün bazı insanları 
rahatsız etmesi sebebiyle ezan okunurken kullanılma-
sının gerekli olup olmadığı25, abdest, yemin26, ticaret 
sigortası, gelir ve kazanç vergilerinin zekat yerine geçip 
geçmeyeceği, Kızılay, Türk Hava Kurumu ve Çocuk 



Esirgeme Kurumu’na yapılan bağışlar, seferîlik27, miras 
taksimi28 vb. pek çok konuda sorular yöneltilmiştir. 

Ömer Nasûhi Bilmen, döneminde ortaya çıkan bi-
datlere karşı mücadele etmiş, halkın cami ve mescidlerde 
uyarılmasını istemiş ve özel hutbeler hazırlatmıştır.29

İstanbul Mütülüğü’ne ait yıllık çalışma cetvelleri 
oluşturulduğu gibi30 camilerde okutulacak hutbelerin 
çizelgeleri de hazırlanmıştır.31

Diyanet İşleri Başkanlığı Dönemi
Ömer Nasûhi Bilmen, daha önce yapılan teklileri 

reddetmesine rağmen 27 Mayıs 1960 İhtilali sonrasında 
Milli Birlik Komitesi Başkanı ve aynı zamanda hem-
şehrisi olan Orgeneral Cemal Gürsel’in Diyanet İşleri 
Başkanlığı teklifini kabul eder. Bir müddet vekaleten 
yürüttüğü bu görevi daha sonra asaleten de devam 
ettirerek, beşinci Diyanet İşleri Başkanı unvanını alır.32 
Daha önceki tarihlerde yapılan Başkanlık teklifini ka-
bul etmeyip bu kez kabul etmesi oldukça manidardır. 
Aslında Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden on ay gibi 
çok kısa bir süre içerisinde ayrılmasının gerçek sebebi, 
o günkü yönetimin Türkçe ezan, Kur’ân-ı Kerîm’in 
namazlarda Türkçe okunması, Türkçe ibadet ve dinde 
reform gibi konularda Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinde 
baskı kurmaya çalışmasıdır. Bilmen de seleleri gibi dinî 
meseleler söz konusu olunca asla taviz vermeyen bir 
yapıya sahipti.33 O günün şartlarında bu görevi kabul 
etmekle Türkiye’de olabilecek menfî birçok değişikliği 
önlemeye çalışmış, sonrasında da emekliliğini isteyerek 
kendisini ilmî çalışmalara vermiştir. 

Bilmen, ezanın tekrar orijinal şekliyle Arapça 
okunacağı kararı 16 Haziran 1950 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclis’inde kabul edilince34 uygulamanın 
bir an önce başlaması konusundaki titizliği ile bu has-

sasiyetini ortaya koymuştur. Meclis’in kararı, sabaha 
karşı kendisine ulaşan İstanbul Mütüsü Ömer Nasûhi 
Hoca, erken saatte Fatih Camii’ne gitmiş, yakın cami ve 
mescidlere de haber göndererek Ezân-ı Muhammedî’nin 
o sabahtan itibaren Arapça okunmasını istemiştir.35

Hizmet hayatı boyunca üç aylık hac dışında36 uzun 
süreli izin kullanmadığı bilinen37 Ömer Nasûhi Bilmen, 
24 Temmuz 1913 tarihinde başladığı memuriyet haya-
tını 5 Nisan 1961’de emekliye ayrılarak sonlandırır.38 

Emekliye ayrıldıktan sonra kendisini tamamen 
ilmî çalışmalara adayan Ömer Nasûhi Bilmen; allâme 
yani bütün dini ilimlere vâkıf âlim modelinin son tem-
silcilerinden birisi olarak fıkıh, kelam, hadis, tefsir ve 
hatta edebiyat alanında eserler kaleme almıştır. Bilhassa 
fıkıh ilmindeki vukûfiyeti oldukça yüksek bir seviyeyi 
temsil eder. Bilmen, dört yaşında okumaya başladığı 
Kur’ân-ı Kerîm’e adeta âşıktır. Her gün mutadı olduğu 
üzere Kur’ân-ı Kerîm’den bir cüz bitirince kendisini 
ilmî çalışmalara verirdi.39 

Son yıllarını tefsirini telife hasreden Ömer Nasûhi 
Bilmen, yatağında, yorganına sarılmış vaziyette, yazı 
yazarken kendisini ziyarete gelen eski bir öğrenci-
sine son arzusunu şöyle ifade eder: “Şu tefsiri bitirip 
öyle öleyim, duam budur.” Duası kabul edilen Ömer 

“Ömer Nasûhi Bilmen’in İstanbul Müftülüğü 
ve Diyanet İşleri Reisliği dönemi dinî müesseseler 
açısından oldukça sıkıntılı dönemlerdir. Gerek 
Bilmen Hoca ile gerekse dinî müesseselerle ilgili 
sıkı bir takibat yapılmıştır. 

”
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Nasûhi Bilmen, 80 yaşında başladığı eserini 85 ya-
şında tamamladıktan üç yıl sonra 12 Ekim 1971 Salı 
sabahı Fatih’teki evinde Hakk’ın rahmetine kavuşur.40 
Ertesi gün ikindi namazını müteakip, Fatih Camii’nde 
dönemin Diyanet İşleri başkan yardımcısı Dr. Lütfi 
Doğan’ın kıldırdığı cenaze namazından sonra büyük 
bir kalabalık eşliğinde, cemaatin elleri üzerinde Edir-
nekapı Sakızağacı Mezarlığı’na defnedilir.41 

Vefatından sonra gazetelerde çıkan yazılarda bir ilim 
güneşinin battığı ifade edilmiş, “büyük âlim” şeklinde 
isimlendirilmesi için sadece Büyük İslam İlmihali’ni 

yazmış olmasının bile yeterli olacağı belirtilmiştir.42 

Ömer Nasûhi Bilmen, İstanbul Mütülüğü’ne tayin 
edildiği tarihten vefatına kadar gerek ilmi ve ahlaki 

otoritesi, gerekse samimi dindarlığı ve tevazuu ile 
dini konularda Türkiye’de müslüman halkın başlıca 
güven kaynağı olmuştur.43 İlminin, dinî ve hukukî 
dehasının derinliğine rağmen alçak gönüllülüğü onu 
bir kat daha yüceltmiştir. En kolay meselelerde dahi 
kitaba bakmadan ve soru sorana kaynak eserlerden 
yerini göstermeden fetva vermeyen bir ilmî disipline 
sahiptir.44 

Eserleri
Bilmen’in, çocukluğundan itibaren iyi bir eğitim 

almış olduğu, Erzurum’u ziyaret ettiği nakledilen 
sahabi Abdurrahman Gazi’ye 16 yaşındayken yazdığı 
şiirden de anlaşılmaktadır. Eserlerinde kendisine ve 
başka şairlere ait Türkçe, Arapça ve Farsça pek çok 
beyit kullandığı görülmektedir. Türkçe, Arapça ve 
Farsça’ya vukûfiyetini yazı telif usulünde de gösteren 
hoca efendi, Farsça Nüzhetü’l-Ervâh isminde bir di-
vançe de kaleme almıştır. Hayatının büyük bir kısmını 
telile geçirmiş ve temel İslâmî ilimler alanında çok 
sayıda eser vermiştir.

1- Hukûk-ı İslamiyye ve Istılâhat-ı Fıkhiyye Kamusu

2- Büyük İslam İlmihâli: (İlk baskı İstanbul 1954).

3- Kur’ân-ı Kerîm’in Türkçe Meâl-i Âlisi ve Tefsiri

4- Büyük Tefsir Tarihi (Tabakâtü’l-Müfessirîn): (İlk 
baskı Ankara 1955).

5- Nasâyıh-ı Kur’âniyye: Kurân-ı Kerîm’den Dersler 

ve Öğütler: (İstanbul 1928).

6- Sûre-i Fetih’in Türkçe Tefsiri İ’tila-yı İslam ile 

İstanbul Tarihçesi: (İstanbul 1953).

7- Muvazzah İlm-i Kelâm Dersleri: (İlk baskısı 
İstanbul 1339-1342). 

8- Mülahhas İlm-i Tevhid: Akâid-i İslâmiyye (İlk 
baskısı İstanbul 1962).

9- Hikmet Gonceleri: (İstanbul 1961). 

10- Nazarî ve Amelî Ahlâk-ı İslâmiyye Dersleri: 

İstanbul 1347/1928.

11- Dini ve Felsefî Ahlak Lügatçesi: İstanbul 1967.

12- Sualli-Cevaplı Dini Bilgiler: (İstanbul 1959).
Diyanet İşleri Başkanlığındaki Tercüme-i hâl dosyasındaki tezkire-i 
osmaniyesi (Nüfus cüzdan sureti)



13- Ashâb-ı Kirâm Hakkında Müslümanların Nezih 

İ’tikadları: (İstanbul 1948).

14- Yüksek İslâm Ahlakı: İstanbul 1949.

15- İslâmiyet’in Ulvî Mahiyeti, Müslümanların 

Yüksek İ’tikadları Hakkında Tetkikatta Bulunan Bir 

Amerikalının Suallerine Cevaplar: Ankara 1956.

16- Kurban: Mahiyeti, Vucûbu, Hikmet-i Teşrîiyyesi: 

Ankara 1956.

Medresetü’l-kudât’ta öğrenci olduğu dönemlerden 

itibaren Beyanülhak, Sırât-ı Müstakîm ve Sebilürreşad 

gibi ilmi, edebî ve fikrî mecmualarda makaleleri yayın-

lanan Bilmen’in “Nüzhetü’l-Ervâh” isimli divançesi ve 

“İki Şukûfe-i Taaşşuk” adlı bir de romanı vardır. Ayrıca 

Ömer Nasûhi Bilmen, İslam Türk Ansiklopedisi’nde45 

başta fıkıh ve İslâm tarihi olmak üzere temel islâmî 

ilimler alanında kırka yakın madde kaleme almıştır. 

Bilmen, Türk Hukuk Kurumu tarafından ha-

zırlanan Türk Hukuk Lügati’nin46 İslâm hukuku ile 

ilgili maddelerinin yazımında beş kişilik ilmî heyet 

içerisinde yer almıştır.
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Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'ndaki Kabri



MEŞÎHAT’TEN 
İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ’NE
KURUM VE UNVANLAR 
LÜGATÇESİ

İmam-Hatip, Fatih Müftülüğü

Abdullah Rüştü KİŞİ

Bu lügatçe, Meşîhat makamından İstanbul Müftülüğü’ne ka-

dar kullanılan kurum, unvan ve bazı kavramları açıklamayı amaç-

lamaktadır. Maddeler seçilirken, Meşîhat ve İstanbul Müftülüğü ile 
geçmişte bir şekilde ilgili olmalarına dikkat edilmiştir. Sıralama; bi-
rim ve unvanların birbirlerini tamamlar nitelikte olmasından dolayı, 
tekrara veya muğlaklığa mahal vermemek için alfabetik olarak de-

ğil, birimlerin ve unvanların kendi aralarındaki ilişkileri gözetilerek 
düzenlenmiştir. Günümüzde farklı isimlerle devam eden kurum ve 
unvanların bugünkü karşılığı verilmiş, devam etmeyenler veya başka 
görevlere dâhil edilenler ise ayrıca belirtilmiştir.
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Ağakapısı: Osmanlı bürokrasisindeki en yüksek 

memurlardan biri olan yeniçeri ağasının görev 

yaptığı dairenin ismidir. Süleymaniye Camii’nin 

kuzeyinde bulunan Ağakapısı, Sultan II. Mahmud 

devrinde Yeniçerilik kaldırılınca Şeyhülislam’ın 

başında bulunduğu Meşîhat makamına tahsis 

edilmiştir. Osmanlı’nın yıkılışına kadar Meşîhat 

makamı olan bu mekanda günümüzde İstanbul 

İl Mütülüğü hizmet vermektedir.  

Şeyhülislam: Osmanlı Devleti’nde dinî kurumların, 
şeriat mahkemelerinin ve ilmiye sınıfının başı 
durumunda olup bunlara nezaret eden en yüksek 

rütbeli din adamına verilen unvandır. Şeyhülis-

lam’a Mütî veya Müti’l-enâm da denilmiştir. 
Şeyhülislamlık, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından önce 

Şer'iyye ve Evkaf Vekâleti’ne dönüştürülmüş, 
1924’te hilafetin ilgasıyla birlikte bu vekâlet 

kaldırılarak Diyanet İşleri Reisliği kurulmuştur. 
Osmanlı Devleti’nde 174 şeyhülislamgörev yapmış 

olup, bunların ilki Molla Fenari, sonuncusu ise 

Medenî Mehmed Nûri Efendi’dir.

Bab-ı Meşîhat: Osmanlı devrinde Şeyhülislamın başında 

bulunduğu ve dinî işlerin yürütüldüğü daire 

için kullanılan isimdir. Bu daireye Meşîhat-ı 
İslâmiyye de denilirdi.

Fetva: Fetva, ehil bir kişinin, sorulan fıkhî bir meseleye 
yazılı veya sözlü olarak verdiği cevap, ortaya 
koyduğu hüküm demektir. Fıkhî bir meselenin 
hükmünü fetvaya yetkili kişilerden sormaya 
“istitâ”, fetvayı isteyene “müstetî”, böyle bir 
meseleyi açıklamaya veya meselenin hükmünü 
sözlü veya yazılı olarak cevaplandırmaya “itâ”, 
verdiği fetva ile hükmü açıklayana da “mütî” 
denir. 

Fetvahane: Osmanlı Devleti’nde Meşîhat makamı 
içerisinde fetva işlerini yürüten birimin adıdır. 
İçerisinde fetva isteyenlerin sorularının yazıldığı 
Pusula Odası, yazılan soruların müsevvidlere 
sorulduğu Fetva Odası, şer’iyye mahkemele-
rinden gelen ilâmları ve hüccetleri tetkik eden 
İ’lâmat Odaları bulunuyordu. Hey’et-i İtâiyye 
ve Fetvâhâne-i Âlî de denilen bu daire bugün 
İstanbul İl Mütülüğünün hizmet verdiği binanın 
yerinde bulunuyordu.

Te’lif-i Mesâil Heyeti: Fetva odasına bağlı olarak fıkıh 
ve fetva kitaplarında bulunan meseleleri seçmek, 
Meşîhat tarafından belirtilen konular hakkında 
dört mezhebe ait bütün fıkıh kitaplarındaki bil-
gileri toplamak ve fetva kitaplarından büyük bir 
fetva mecmuası tertip etmekle görevli heyettir. 

Taharri-i Mesâil Heyeti: Te’lîf-i mesâil heyetinin ha-
zırladığı soru kalıplarını seçen, şeyhülislamların 
cevaplarını hazırlayan ve bunları kütüklere 
kaydeden heyettir.

Fetva Emini: Osmanlı devrinde fetva dairesinin 
başta gelen amirine verilen unvandır. Fetva 
emini; şeyhülislam’a sorulan şer’i meselelerin 
fetvalarını hazır-
lamak, dilekçeyle 
gelen sorulara 
cevap vermek 
ve şer’iyye mah-
kemelerinden 
verilen kararları 
incelemek gibi 
görevleri yerine 
getirirdi. 

Son ŞeyhülislamMedeni Mehmed Nuri Efendi (1859-1927)
Son Padişah Sultan Vahdettin ile birlikte. 17 Kasım 1922

Fetva Emini ve Te’lif-i Mesâil Heyeti 

reislerinden Ahıskalı Ali Haydar Efendi 

(1870-1960)
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Fetva Emini Muavini: Fetva emininin yardımcısına 
verilen unvandır. Fetvaları hazırlamak ve mahke-
melerde verilen kararları incelemekle görevlidir. 

Müsevvid: Yazı taslağı hazırlayan kimse manasına 
gelen ve resmî dairelerde müsvedde kaleme alan 
katipler hakkında kullanılan tabirdir. Meşîhat’te 
Fetva Odası’na gelen soruları fetva formuna 
sokup müsveddesini çıkaran ve Fetva eminine 
takdim eden memurlar için kullanılan unvan-
dır. 1916 tarihli İlmiye Salnamesi'ne göre Fetva 
Odası’nda yirmi sekiz müsevvid bulunmaktadır. 

Reisü’l Müsevvidin: Fetva odasındaki müsevvidlerin 
başı konumunda olan memura verilen unvandır. 
Müsevvidler arasından ehil ise kıdemli olanı, 
değilse fıkıh ilmini en iyi bileni fetva makamı 
tarafından bu göreve tayin edilirdi. 

Müsevvid Mülâzımı: “Ayrılmayan, hep beraber olan 
ve devam eden” manasına gelen mülâzım, Os-
manlı döneminde belirli bir makama atanmak 
için sırasını bekleyen kişilere denilirdi. Bunlar 
bir nevi asistan müsevvid idi. Fetvahane’de mü-
sevvid kadrosuna atanmak üzere bekleyen sekiz 
müsevvid mülazımı bulunurdu. Müsevvidlik 
kadrosundan yer açıldığı takdirde mülâzımların 
en kıdemlisinin Meşîhat makamınca müsevvid 
olarak tayini yapılırdı. 

Mübeyyiz: “Beyaz eden” manasına gelip, devlet dai-
relerinde müsveddeleri temize çeken görevliye 
denir. Fetvahane’de fetvayı temize çeken kimseye 
verilen unvandır. Müsevvidler tarafından yazılan 
müsvedde, fetva emini tarafından görüldükten 
sonra mübeyyizler tarafından beyaza çekilir ve 
şeyhülislama takdim olunurdu. 

Mukabeleci: Devlet dairelerinde temize çekilen belge-
leri müsveddeleri ile karşılıklı okuyup kontrol 
eden memurlara denir. Meşîhat’te karalaması 
yapılan ve temize çekilen fetvaları karşılaştıran 
memurlara verilen unvandır.

Müvezzi: “Dağıtmak, taksim etmek” manasında, bazı 
resmî dairelerde evrak dağıtıcılarına verilen 
isimdir. Fetvahane’de Şeyhülislamtarafından 

tetkik edilip imzalanan ve fetva odasına iade 
edilen fetva metnini müvezzi isimli memur 
ilgili kişiye verirdi. 

Katip: Resmî dairelerde bir kişinin yanında yazı yaz-
makla görevli kimseler için kullanılır. Osmanlı 
devrinde Fetva Dairesinde fetva emininin verdiği 
fetvaları yazan şahıslara denilirdi. 

İlâmât Odası: Mahkeme sonucu hüküm ve kararı 
içeren resmî belgeye; “bildirmek ve duyurmak” 
manasında ilâm denilirdi. Fetvahane’ye bağlı 
olan bu odada, şer’iyye mahkemelerinde veri-
len ilâm ve hüccetler doğru ve usulüne uygun 
olup olmamaları açısından incelenerek fetva 
emini ve ilâmat müdürü tarafından mühürlenip 
onaylanırdı. 

İlâmat-ı Şer’iyye Mümeyyizi: İlâmât odasında şer’i 
mahkemelerden gelen i’lamları tetkik etmekle 
görevli kimselerdir. 

Kethüda: Büyük devlet adamlarıyla zenginlerin işlerini 
gören şahıs hakkında kullanılan bir tabirdir. 
Meşîhat dairesinde ise; siyasî, iktisadî işlerinde 
ve nezaretinde bulunan vakıf muamelelerinde 
şeyhülislamın vekili olup onun namına hareket 
eden kişiye denilirdi. 

Telhisçi: Uzun bir şeyi özetlemek manasına gelen 
telhis, devlet işlerinde padişaha yazılan yazılara 
denilirdi. Meşîhat dairesinde ise şeyhülislamın 
hükümet nezdindeki memuru olup hukuka, dinî 
işlere ve kanunlara ait muamelelerde hükümetle 
temas kurardı. 

Mühürdar: Bir zatın mührünü taşıyan ve gerektiğinde 
kullanan kimse, özel katip manasına gelir. Meşî-
hat’te ise şeyhülislamın mührünü muhafaza 
eden şahıs için kullanılan unvandır. 

Mektupçu: Şeyhülislam’ın divan efendisi veya mü-
hürdarı, şimdiki ismi ile yazı işleri müdürü için 
kullanılan unvandır. Meşîhat’ten çıkan sonuç, 
tayin, berat ve icazetnamelerin yazıldığı dairenin 
amiri konumundadır. 

Tetkîk-i Mesâhif Heyeti: Matbaalarda basılacak Kur’ân-ı 
Kerîmlerin hatasız olmasını temin için tashihlerini 
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yapan ve basıldıktan sonra 
hatasız olduğu hususunda 
resmî mühürle tasdik eden 
heyettir. Meşîhat’te Hufaz 
Meclisi ve Tetîş-i Mesâhif-i 
Şerîfe ve Müellefât-ı Şer'iyye 
Meclisi ismini taşıyan bu 
kurul Cumhuriyet’ten sonra 
önce Tetkîk-i Mesâhif daha 

sonra Mushaları Tetkik Heyeti ismiyle İstanbul 
Mütülüğü bünyesinde çalışmalarını sürdür-
müştür. Kurul şu anda Ankara’da Mushaları 
İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı olarak 
hizmet vermektedir.

Reisülkurra: “Okuyan” manasındaki “kârî'” kelimesinin 
çoğulu olan kurra kelimesi, hafızlardan kıraat 
ilmini tamamlayanlar için kullanılan tabirdir. 
Osmanlı devrinde Tetkîk-i Mesâhif heyetinin 
başı olan Reisülkurra, kıraat icazeti en eski ta-
rihli olan, İstanbul’da ikamet eden ve bu ilmin 
aktif olarak içinde bulunan şahıs olurdu. 
Meşîhat’in kaldırılmasıyla beraber resmî 
olarak Reisülkur-
ralık unvanı da 
kalkmıştır. Bu 
makam bugün 
gayri resmî 
olarak devam 
etmektedir. Gü-
nümüzde bu 
unvanı Hafız 
Ahmet Arslanlar 
taşımaktadır.

Mütü/Mütî: Dinî bir meselenin hükmünü beyan 
eden ehil kişi manasına gelir. Osmanlı devrinde 
vilayet ve kazalarda halkın dinî meselelerine 
cevap veren kimseler için kullanılan bu unvan 
günümüzde, il ve ilçelerde Diyanet İşleri Baş-
kanlığının temsilcisi; vaiz, imam, hatip, müezzin 
gibi din görevlilerinin amiri ve dinî hususlarda 
fetva verme yetkisine sahip olan kişiler için 
kullanılmaktadır.

Mütü Müsevvidi: Özellikle Cumhuriyet’ten sonraki 
yıllarda mütünün gerek fetva gerekse yazı 
işlerinin tümünü hazırlayan, mütülükte katip 
ve muhasebeci bulunmadığında bu kimselerin 
görevlerini yapan, mütü olmadığı durumlarda 
makama vekalet eden o dönemde bir nevî mütü 
yardımcısı gibi görev yapanlar için kullanılan 
unvandır. 

Mütülük Mümeyyizi: “İyiyi kötüyü ayırt eden kimse” 
manasındaki mümeyyiz kelimesi, bir dairede 
katiplerin yazılarını ve evrakları inceleyip tashih 
eden memur için kullanılan unvandır. İstanbul 
Mütülüğü’nde Yazı İşleri ve Levazım Kalemi 
başında bulunan bu kadro, daha sonra İdarî 
Malî İşler amiri olarak değiştirildi. Şu an bu 
görev ilgili şube müdürleri ve mütü yardımcıları 
uhdesindedir.

Mütülük Katibi: Mütülüğün kayıtlarını düzenlemek, 
yazı işlerini takip etmek ve demirbaş eşya def-
terlerini tutmak gibi işler ile görevli memurlar 
için kullanılan unvandır. Şu an bu görevi veri 
hazırlama memurları yerine getirmektedir.

Sicillât-ı Şer’iyye Mahzeni: Sicillât-ı Şer’iyye; Kadı 
Deterleri ve Mahkeme Kayıtları ismiyle de 
anılan, Osmanlı şer’iyye mahkemelerinde ve-
rilen kararların ve tutulan kayıtların toplandığı 
deterlerin adıdır. Meşîhat’te bu deterlerin 
muhafaza edildiği yere ise Sicillât-ı Şer’iyye 
Mahzeni denilirdi. II. Abdülhamid devrinde 
Meşîhat dairesinin cümle kapısının sağına inşa 
edilen bu yapı halen İstanbul Mütülüğü bün-
yesinde Şer’iyye Sicilleri Arşivi olarak hizmet 
vermektedir. 

Cihet: Çoğulu “cihât” olup vakıların çeşitli dinî, sosyal 
ve kültürel hizmetlerini sürdürebilmeleri için 
tahsis edilmiş olan görevlere veya bu görevlile-
rin aldıkları ücretlere verilen isimdir. İmamlık, 
hatiplik, müderrislik gibi ilim tahsiline dayalı 
olanlara “cihât-ı ilmiyye”; kayyımlık, ferrâşlık, 
türbedârlık gibi beden hizmetine bağlı olanlara 
“cihât-ı bedeniyye” denilirdi. Diğer taratan 
vakfın birinci dereceden gayesini teşkil eden 
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imamlık, hatiplik, müezzinlik gibi görevlere 
“cihât-ı asliyye”; Buhârîhanlık, Müslîmhanlık, 
Şifâhanlık gibi vakfın ikinci dereceden gayesini 
teşkil eden görevlere “cihât-ı fer’iyye” denilirdi. 

Hademe-i Hayrât: “Hayır hizmeti yapanlar” manasında 
cami ve vakıf müesseselerindeki imam, hatip, 
müezzin-kayyım gibi görevlilere verilen isimdir. 
1924’te Şer’iyye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılıp 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurulması ile imam, 
hatip ve müezzin kayyımlar “hayrât-ı şerîfe 
hademesi” unvanı ile anılmıştır. Daha sonraki 
yıllarda kanunlarda yapılan düzenlemelerle bu 
isim, cami görevlileri olarak değiştirilmiştir. 
Bu görevlilerin idaresi ve maaşlarının takibi, 
13.06.1931 tarihinde Vakılar Genel Müdürlü-
ğüne verilmişse de 23.3.1950 tarihinde yeniden 
Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmiştir. 

Dersiâm:  “Umuma, halka açık ders” anlamına ge-
len ders-i âm tabiri, medreselerde öğrencilere, 
camilerde halka açık ders verme yetkisine sahip 
müderrisler için kullanılan bir unvandır. 
Cumhuriyet’ten sonra bu unvana sahip kimse-
ler bulundukları muhite yakın camilerde vaaz 
etmekle mükellef olarak vefatlarına kadar 
görevlerine devam etmişler ancak yerlerine 
yeni dersiâmlar tayin edilmemiştir. Şahsa 
bağlı kadrolar arasında sayılan bu unvana 
sahip 1935 yılında İstanbul’da 315 1984 
yılında ise 3 kişi bulunmaktadır. Günü-
müzde bu unvana sahip kimse kalmamıştır.

Müstahikkîn-i İlmiye: Müstahikk kelimesi 
“hak etmiş, hak ka-
zanmış kimse” ma-
nasına gelmektedir. 
Müstahikkîn-i İlmiye 
ise tekke ve zaviyeler 
kaldırıldıktan sonra 
bu kurumlarda çalışıp 
ilmî özelliği olan ve 
kendilerine Diyanet 
İşleri Reisliği tarafından 
maaşları ödenmeye de-

vam eden kimseler için kullanılan tabirdir. 1943 
yılında İstanbul Mütülüğü’nden bu konumda 
maaş tahsis edilen 32 kişi bulunmaktadır. 

Vaiz: Arapça öğüt vermek manasına gelen bu kelime, 
ibadethanelerde kalpleri yumuşatacak, sevaba, 
taata, güzel ahlâka, iyiliğe, nefsi ıslaha sevk 
edecek, kötülüklerden tevbe ettirecek şekilde 
dinî konuşma yapan, nasihat veren görevliler 
için kullanılır. 

Kürsü Vaizi: Cumhuriyet döneminin başlarına kadar 
camilerde Cuma hutbeleri Arapça okunurdu. 
Kürsü vaizleri de hatibin irad ettiği hutbeyi Cuma 
namazından sonra cemaate açıklamakla görevli 
kimselerdi. Selatin camilerde görev yapan bu 
vaizler, Eyüp’ten başlayıp sıra ile Sultan Selim, 
Fatih, Beyazıd, Süleymaniye, Sultan Ahmed 

ve en son Ayasofya Camii’ne terfi ederlerdi. 
Sonradan bu camilere başka selatin camiler de 
eklendi. Bu vaizlere Cuma Vaizi veya Kürsü 
Şeyhi de denilirdi. 1931 yılında İstanbul’da 26 
cuma ve kürsü vaizi bulunduğu görülmektedir. 
Günümüzde böyle bir kadro bulunmamaktadır.

Cezaevi Vaizi: Görevlendirildiği ceza ve tevkif ev-
leri ile çocuk ıslah evlerinde dinî konuşmalar 
yapmak, din ve ahlak bilgisi dersini okutmakla 
görevli vaizlerdir. 

Cumhuriyet Dönemi Dersiamlarından 
Hüsrev Aydınlar Hoca (1884-1953)

Ayasofya Kürsü Şeyhlerinden Manastırlı İsmail Hakkı
(1846-1912)
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Hatip: Topluluk karşısında güzel ve etkili söz söyleyen 
manasına gelip, Cuma günleri minbere çıkarak 
hutbe okumakla görevli olan kimseye verilen 
unvandır. Cumhuriyet’ten sonraki yıllarda 
müstakil bir unvan olarak bir dönem devam 
eden hatiplik, şimdilerde cami imamlarının 
uhdesinde bulunmaktadır.

Hıfız Muallimi:  Hıfz kelimesi “Koruma, ezberde 
tutma” manasına gelmekle beraber Kur’ân-ı 
Kerîm’i ezberlemek için kullanılan bir tabirdir. 
Kayıtlarda hıfız , hafız veya hufaz muallimliği 
olarak geçen bu kadrolar için günümüzde özel 
bir unvan yoktur. Bugün hıfz işi Kur’an kursu 
öğreticileri tarafından takip edilmektedir. 1931 
yılında Türkiye genelinde dokuz adet hıfız 
muallimi bulunmaktadır. 1934 yılında İstanbul 
Müftülüğüne bağlı ola-
rak bu kadroda iki 
kişi olduğu tespit 
edilmiştir. 

Murakıp: Denetleyen ve 
kontrol eden kim-
seye denir. Mütü-
lükçe düzenlenen 
görev programına 
uygun olarak cami 
ve Kur’an kurslarını 

ve buralarda görevli personelin çalışmalarını 
denetlemek, kendisine inceleme veya soruşturma 
görevi verildiğinde gerekli incelemeyi yapmakla 
vazifeli kimseye ait unvandır. 

Muvakkit: Dünyanın güneş etrafındaki hareketlerine 
göre namaz vakitlerini tespit eden kimseye 
denir. Camilerin sokak üzerinde ve ekseriya 
yapılarının yanında vazife gören bu memurların 
bulundukları yere muvakkithane adı verilirdi. 
İsmi vakit hesaplama uzmanı olarak değiştirilen 
muvakkitler Cumhuriyet’ten sonra uzun süre 
Kandilli Rasathanesi İstanbul’da olduğu için bu 
şehirde çalışmışlardır. Günümüzde ise Ankara’da 
vakit hesaplama şubesi’ne bağlı olarak bu görev 
devam etmektedir. 

Cüzhan: Namazlardan evvel Kur’ân-ı Kerîm’den birer 
cüz okumakla görevli olan kimseler için kulla-
nılan unvandır. 

Devirhan: Aşağıdan yukarıya devamlı olarak okuyan 
manasında kullanılan bu kelime; camilerde 
namaz vakitlerinden önce Kur’an okumakla 
görevli şahıslara verilen isimdir. 

Sûrehan: Camilerde namazlardan önce veya sonra vakıf 
senedinde kaydedilen Yâsîn, Mülk, Fetih, Nebe 
gibi belirli sureleri okumakla görevli kimseler 
için kullanılan tabirdir.

(25 Aralık 1932 tarihli Nizamnâme ile cami-
lerdeki cüzhanlık, devirhanlık, sûrehanlık gibi 
hizmetler imam-hatip ve müezzin-kayyımlara 
devredilmiştir) 

Buhârîhan: İmam Buhârî (v. 256/870)’nin tedvin 
ettiği hadis kitabı Sahih-i Buhârî’yi camilerde 
okumakla görevli olan şahıslara verilen unvandır.

Müslimhan: Buhârî’nin Sahîh’inden sonra en muteber 
hadis kitabı olan İmam Müslim (v. 261/875)’in 
tedvin ettiği Sahih-i Müslim’i camilerde okumakla 
görevli şahıslara verilen unvandır.

Şemâilhan: Şemâil, Hz. Peygamber’in fizikî ve ahlâkî 
özelliklerini ifade eden bir terim ve bu konuda 
yazılan eserlerin ortak adıdır. Bu eserlerin en 
meşhuru ve ilki, İmam Tilmîzî (v. 279/892)’nin 

Ayasofya minberinde hatip hutbe irad ederken

İstanbul'un 2. Hıfız muaillimi, 
Nuruosmaniye camii baş imamı 
Hasan Akkuş (1895-1972)



eş-Şemâilü’n-nebeviyye adlı kitabıdır. Bu gibi 

eserleri camilerde okumakla görevli kişilere ise 

şemâilhan denilmektedir.

Ferrâş: Sözlük anlamı “bir şeyi yayan ve döşeyen” 

olan bu kelime, Osmanlılarda cami, medrese, 

mektep, han, hamam, kervansaray vb. vakıf 

eserlerin temizliğiyle ilgilenen, halı, kilim ve 

hasır gibi mefruşatını serip toplayan hizmetliler 

için kullanılan unvandır.

Mahyacı: Ramazan, bayram ve kandil gecelerinde 

camilerde, iki minare arasına gerilen ipler 

üzerine ampullerle (eskiden yağ kandilleriyle) 

yazılan yazı veya çizilen şekle mahya, bunu 

kuran sanatkâra mahyacı adı verilir. Eskiden 

bu mesleği caminin müezzin ve kayyımlarından 

bu işi bilenler de yaparlardı. 

(Günümüzde Buhârîhan, Müslimhan, şemâil-

han, ferrâş ve mahyacı unvanlarına ait kadrolar 

bulunmamaktadır.)

Selâtin Camii: Selâtin “sultan” kelimesinin çoğuludur. 

Padişah veya hanım sultan ve şehzadeler gibi 

padişah ailesine mensup kimseler tarafından 

yaptırılan camilere selatin cami denir. Bunlar 

genellikle şehrin büyük camileri olmakla bera-

ber bütün büyük camiler selatin cami unvanını 

taşımaz.

Teberrukât Eşyası: Cami ve mescitlerde bulunan, 

hayırsever kişi veya kuruluşlar tarafından din 

hizmeti için bağışlanmış her türlü eşyaya denir.
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1943 yılında İstanbul Müftülüğü'nde bulunan bazı unvan ve 
kadrolar (M.A., T.C., 52, 18/3)

Süleymaniye Camii ve Meşîhat Makamı
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GÖRE CAMİLER ve GÖREVLİ SAYILARI



İSTANBUL 
MÜFTÜLÜĞÜ 
ŞER’İYYE 
SİCİLLERİ 
ARŞİVİ
Dr.Ayhan IŞIK
İdari ve Mali İşler Şube Müdür vekili, 
İstanbul Müftülüğü.

Şer’iyye Sicilleri Arşivi’nin  
Kısa Tarihçesi ve Teşekkülü 
Osmanlı Devleti’nde merkezî arşivlerin teşekkülü 

düşüncesinin ortaya çıkmasından yaklaşık yarım yüzyıl 
sonra tesis edilen Şer’iyye Sicilleri Arşivi (1892), kuruluş 
gayesi ve Türkiye’de şer’iyye sicilleriyle ilgili tek arşiv 
olması bakımından kendinden önceki arşivlerden ayrı 
bir konuma sahiptir. Şer’iyye Sicilleri Arşivi, binasının 
tarihî dokusu,1 kitabesi, tarihî dolapları, sicil deterleri 
ve levhalarıyla Osmanlı Devleti’nin arşivcilik sistemi 
hakkında mükemmel bir örnek sunmaktadır. 

Osmanlı döneminde adı “Sicillât-ı Şer'iyye Mahzeni” 
olarak geçen ve 1310/18922 yılında II. Abdülhamid Han’ın 
emriyle yaptırılan bu arşiv, sicillerin, kadı konaklarında 
veya çeşitli cami depolarında yok olmaktan kurtarılıp 
mahkeme sırasına göre tasnif edilip, bu defterler için 
yaptırılan binaya nakledilerek koruma altına alınmasıyla 
teşekkül etmiştir. Söz konusu defterler, dava kararlarının 
adı geçtiği şekilde kayıtlarının tutulmasıyla oluşturul-
muştur. Şer’iyye Sicilleri Arşivi, İstanbul’da faaliyet 
gösteren 26 ayrı mahkeme ve 1 tane de Bilâd-ı Metrûke 
Mahkemesi olmak üzere 27 şer'î mahkemenin toplam 
9.872 adet kadı sicil defterini ihtiva etmektedir. İs
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Bu sicillerin saklandığı, II. Abdülhamid’in bizzat 
kendi emeğinin de bulunduğu dolaplar, Yıldız Sarayı 
marangozhanesinde yapılarak3 arşivdeki yerlerine 
monte ettirilmiş, ardından İstanbul’a ait bütün şer’iyye 
sicilleri toplattırılarak bu binadaki hususî dolaplarına 
yerleştirilmiştir. Şer’iyye Sicilleri Arşivi’nden Meşîhat’e 
yazılan tezkirede bu husus şöyle ifade edilmiştir:4

“...mehâkim-i mezbûre sicillât-ı atîkası celb oluna-
rak cânib-i eşref-i cenâb-ı Padişahîden ihsân ve irsâl 
buyurulan muntazam dolaplar derûnuna ale’t-tertîb 
vaz’ ile fermûde-i hikmet-beyân-ı hazret-i zillullâhiye 
tevfîkan muhafazalarına itina ve ihtimâm kılınmakta 
bulunduğu...” 

Şer’iyye Sicilleri Arşivi’nin kitabesinde ise şunlar 
yazmaktadır:

“Şeh-i taht-ı hilâfet hazret-i Abdülhamîd Hân’ın

Vücûdı bâ’is-i âsâyiş ümrân-ı âlemdir

Binâ-yı devlet-i fikr-i metîni eyledi tecdîd

Her işde mazhar-ı te’yîd-i Hak ol Şâh-ı a’zamdır.

Bu dâr-ı dil-nişîni itdi ol Şâh-ı güzîn ihyâ 

Duâ-yı izdiyâd-ı ömrü ehl-i şer’e elzemdir 

Cemal-i itmâmına sa'y ile yazdım cevherin târih

Sicill-i şer'i hıfza bu mahall bir cây-ı muhkemdir.

Mehmed Keşfî (1309)”5

Şeyhülislamlık bünyesinde faaliyet gösteren Si-
cillât-ı Şer'iyye Dairesi, Meşihat'ın ilga edilmesinden 
sonra İstanbul Mütülüğü’ne bağlı bir birim olarak 
çalışmalarına devam etmiştir. Dairenin görevi, İstanbul 
mahkemelerinden toplanan şer’iyye sicillerini koru-
mak, muameleleri bitmiş sicillerin buraya düzenli bir 
şekilde getirilmesini sağlamak, mahkemeler tarafından 
arşive yapılan müracaatlarda istenilen belgenin suretini 
çıkarmak gibi işlemlerin yürütülmesi şeklinde tanım-

lanmıştır. Şer’iyye Sicilleri Arşivi’nde bulunan deterler 
1950 yılına kadar orijinal paketleri içinde muhafaza 
edilmiş, bu tarihten sonra kurulan bir komisyon va-
sıtasıyla kronolojik esasa göre tasnif edilmiştir.6 

Şer’iyye Sicillerinin Muhtevası ve Mahiyeti

Siciller, XV. yüzyılın ilk yarısından XX. yüzyıla 
kadar geçen zaman içerisinde Osmanlı toplumunun 
sosyal, siyasî, askerî ve hukukî durumu hakkında çok 
kıymetli bilgiler içermektedir. Şer’iyye sicilleri, kadı 
sicilleri, kadı divanı, kadı deteri, zabt-ı vakâyı, zabt-ı 
dava cerideleri, mahkeme kayıtları veya şer’iyye sicil 
deterleri isimleriyle7 anılan aile, miras, ticaret ve ceza 
hukuku ile8 ilgili kararların ve merkezden gelen fer-
man, buyruldu ve emirlerin kaydedildiği deterlerdir.

Şer’î sicillerin önemini bina içine yerleştirilen 
levhalardaki arşiv niteliğini haiz yazılar en iyi şekilde 
ifade etmektedir. Öncelikle arşivin isminin yer aldığı, 
girişte asılı bulunan talik hattı ile yazılmış levhadaki 
Arapça “Hazînetü’s-Sicili li’l-Mehâkimi’ş-Şer’iyye (Şer’î 
Mahkemelerin Sicil Hazinesi)” ifadesindeki hazine 
vurgusu büyük önem arz etmektedir. 

Bunun yanında Meşîhat Arşivi’nde her meclisin 
isim ve görevlisinin aslî vazifelerini anlatan levhalar 
olduğu gibi,9 Sicillât-ı Şer’iyye Dairesi’nde görev yapacak 
memurların vazifelerini ihtar mahiyetinde Arapçası10 
talik, Türkçesi rika hattıyla yazılmış olan ve bugün 
Şer’iyye Sicilleri Arşivi’nin birinci salonunda (uzman 
odasında) asılı bir levha da bulunmaktadır. Levhada 
şu iki beyit yazılıdır: 

“Ey muhâfız! Burasıdır Şer'î Siciller Mahzeni

Selefine mer'iyetle halef eylediler seni

   ***

Çıkarıldıkça hem aslından müteferri'asını

Yazmalısın menfa'at-ı ibâd içün göreyim seni.”11

Osmanlı Devleti’nde kadıların görev ve yetkileri 
bugünkü hâkimlerin görev ve yetkilerinden çok daha 
genişti. Bundan dolayı siciller içerisinde veraset, 
tereke, evlenme, boşanma gibi hukukî kayıtların 
yanı sıra esnaf teşkilatının nizamı, satılan eşyalar 
için belirlenen standartlar, bâc, damga, cizye ve 

“Siciller, XV. yüzyılın ilk yarısından XX. yüzyıla 
kadar geçen zaman içerisinde Osmanlı toplumunun 
sosyal, siyasî, askerî ve hukukî durumu hakkında 
çok kıymetli bilgiler içermektedir.

”



72 SAYI ŞUBAT 201524

avarız gibi vergiler, kıtlık ve salgın hastalıklar, tahrir 
ve nüfus kayıtları, yer isimleri, merkezî yönetimden 
gönderilen bölge ile ilgili ferman ve emirler, o böl-
gede yapılan imar faaliyetleri, sefere çıkan ordunun 
lojistik desteğiyle ilgili yapılan hazırlıklar, göçler, 
yerleşim sorunları, muhacirlere ait kayıtlar, ticarî 
şirketler ile ilgili hususlar gibi sosyal, iktisadî, idarî 
ve hukukî her türlü işlemler hakkında bilgi ve bel-
geler bulunmaktadır. Esir, köle ve cariye alım satımı, 
memleketin idarî ve mülkî teşkilatı, emlak ve arazi 
tasarrufu, müslüman ve gayrimüslim halkın kılık 
kıyafeti, gıda maddelerine konacak fiyatlar, yabancı 
devletlerle yapılan antlaşmalar, askerî ve ilmî sını-
fın payeleri ve elkabı ile ilgili bilgilere de ulaşmak 
mümkündür. Bu anlamda şer’iyye sicilleri, millete 
ve devlete ait pek çok hadiseyi olduğu gibi gözler 
önüne seren sağlam bir hazinedir.12 

Şer’iyye sicilleri, Osmanlı Devleti’nde önemli 
bir yeri olan vakfiyelerin tescili, bir kısım vakıların 
idaresi,13 vakılara mütevelli ve müderris tayini, 
dinî hizmetlerin ifası için imam-müezzin ve vaiz 
tayini, ayrıca hukuk, ceza, emniyet-asayiş, ziraat, 
hayvancılık, ticaret, sanayi, timarlar ile mukataala-
rın tetiş ve murakabesi, sosyal güvenlik, her türlü 
meslek grubunda uygulanan mecburi sigortaların 
tesisi ve yürütülmesi, işyerlerine ruhsat verilmesi, 
esnaf tetişi, esnaf teşkilatının organizasyonu, lonca 
idarecilerinin tayini, çarşı-pazar ve gıda kontrolü, 
kapanların murakabesi, narh koyma, kassam mua-
melatı, nafaka, yeniçeri devşirilmesi, savaş vs. ile ilgili 
çeşitli askeri kayıtlar, bir kısım fetvalar, vatandaşlar 
ile devlet arasındaki münasebetler, gayrimüslimle-
rin14 ve müslümanların arasındaki münasebetler, 
sayımlar, şehircilik, mimarî yapı, köy ve kasabaların 
durumu, sosyal hayat, sosyal çevre, hayvan hakları 
ve daha birçok yönden devlet yapısını en güvenilir 
biçimde tespit eden arşiv kaynaklarıdır.

Osmanlı dönemindeki adliye teşkilatının idarî 
yapısı, hukuk sisteminin uygulanışı15 ve uygula-
madaki mahalli farklılıkları, hukuk sisteminin 600 
yıllık uzun süreçte ne tür değişikliklere uğradığı, 
mevcut sorunların nasıl halledildiği gibi konular 
en iyi ve düzenli şekilde şer’iyye sicillerinden takip 
edilebilmektedir.16 

Şer’iyye Sicilleri Arşiv Binasının İnşası 
Şer’iyye Sicilleri Arşivi, İstanbul’un en eski 

semtlerinden biri olan Süleymaniye’de, İstanbul 
Mütülüğü cümle kapısının sağ tarafındaki tek 
kat üzerine yapılmış müstakil, kâgir bir binada 
hizmet vermektedir.17 Bab-ı Meşîhat’te yapılan ke-
şif neticesinde, arşiv binasının yapımı için cümle 
kapısının sağ tarafının münasip olduğuna karar 
verilmiştir.18 Şeyhülislam Cemaleddin Efendi’nin 
Sadaret’e sunduğu arz tezkiresinde durum şöyle 
anlatılmaktadır:

“Devâir-i Şer'iyye sicillâtının hıfzı için Bâb-ı Fetvâ’nın 
münâsib cihetinde kargîr bir mahall inşâsı şifâhen sâdır 

Şeriyye Sicilleri Arşivi, İstanbul Kadılığı, sicil nr. 334, sayfa nr. 132
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olup müsteşâr-ı azîzî Efendi Hazretleri vesâtatıyla teblîğ 
buyrulan irâde-i seniyye-i Hazret-i Hilâfet-penâhî ik-
tizâ-yı âlîsinden olmağla Bâb-ı Fetvâ’nın deniz cihetine 
elverişli bir mahall intihâb edilerek ihtiyâca kâfi sûrette 
yapılacak binanın haritasıyla masârıf-ı muhammenesini 
nâtık deterin sür'at-i tanzîm ve irsâli Şehremânet-i 
celîlesine izbâr olunmuştur. Muâmele-i kesîfe icrâsından 
sonra emânet-i müşârün-ileyhâ hendesehânesince tan-
zîm ve bâ-tezkire irsâl olunan harita ve deter-i meşmûl 
nigâh-ı hakâyık-ı iktinâh-ı âlî olmak üzere lefen takdîm 
kılınmış ve binâ-i mezkûr tahminen beş bin sicil istiâb 
edecek  vüs'atte ve istimâlince suhûlet ve mahfûziyet 
mülâhazasına binâen üç kısma münkasim ve müstatîl 
sûrette resm ettirilip masârıf inşâiyyesi dahi otuz altı 
bin altı yüz küsur kuruş tahmin edilmiş ise de emr u 
fermân hikmet-nişân Hazret-i Padişâhî her ne merkezde 
şeref-sünûh ve  sudûr buyrulur ise hükm-i celîli üzere 
hareket olunacağının beyânıyla tezkire-i senâverî terkîm 
kılındı efendim.

Fî gurre-i Zilkâde sene 1309 ve fî 15 Mayıs sene 1308

Şeyhülislam 

Mehmed Cemaleddin” 19 

İlk keşfolunan mahallin zemininin sağlam çık-
maması üzerine, Bab-ı Meşîhat’in sağ tarafındaki 
(arşivin şu anki yeri) askerî koğuş ve mahzenlerin 
yeri uygun görülerek, on bin sicil alacak genişlikte 
bir binanın yapımına karar verilmiştir. Ancak Şey-
hülislamlık bünyesindeki binaların arsası parçalar 
halinde alındığı için tüm birimler aynı anda yapıl-
mamış, peyderpey yeni binalar inşa edilmiştir.20 
Arşiv binasının temeli kurban kesilerek ve dualar 
eşliğinde atılmıştır.21 Kiriş, çatı ve kapıların demirden, 
döşemesinin mermerden ve merdivenlerin taştan 
imal olunması; duvar ve tavandaki tezyinata (kalem 
işine) azami derecede özen gösterilmesi masraların 
artmasına, tamirat ve tadilat için 133.320 kuruş 10 
para harcanmasına yol açmıştır.22 Binanın tavan ve 
duvarları kalem işleri ile süslenmiştir.23 Aşağıda yer 
alan tezkire, binanın kullanıma hazır hale getiril-
mesi hususunda gösterilen özeni her açıdan ortaya 
koymaktadır:

“Meşîhat’e Tezkire-i Husûsiyye Müsveddesi Sûreti

Ber-mantûk-ı irâde-i seniyye-i mülûkâne Bâb-ı 
vâlâ-yı Meşîhat-penâhîlerinde inşâ olunan Sicillât-ı 
Şer'iyye Dâiresinin aldırılan Kotografyasının takdîmine 
ve şifâhen telâkkî eyledikleri emr u fermân Hazret-i 
Hilâfet-penâhî hükm-i münîfi vechile binânın dâhili 
mermer firâşıyla tarsîn ve tavan ve cidârı nukûş-ı 
zarîfe ile tezyîn olunduğu beyânıyla böyle bir eser-i 
münîfin sâha-ârâ-yı vücûd olmasından dolayı arz-ı 
teşekkürâne dair arîza-i mahsûsa-i Meşîhat-penâhîleri 
manzûr-ı âlî oldu. Dâire-i mezkûrenin inşâsı Sicillât-ı 
Şer'iyyenin hüsn-i muhâfazası gibi bir emr-i mühimmin 
husûlünü te’mîn etmesiyle bunun mesned-i celîl-i Meşîhat-i 
İslâmîye’de bulundukları hengâmda inzimâm-ı himem-i 
mahsûsa-i Meşîhat-penâhîleriyle be-gâyet ehven ve metîn 
sûrette vücûda gelmesi cümle-i muvafakıyât-ı seniyye-i 

BOA, Y.EE, 78/52
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mülûkâneden olmasıyla kifâyet-i nezd-i meâli-i vefd-i 
Hazret-i Padişâhî’de mevcûd-ı mahzûziyet olarak zât-ı 
vâlâ-yı Meşîhat-penâhîleri selâm-ı mesadet-ittisâm-ı 
mülûkâne ile taltîf buyrulduklarının ve der-dest imâl 
olan Sicillât dolaplarının karîben hitâm-ı imâlâtında 
irsâl olunacağı dahi beyân ve fermân buyrulduğunun 
ber-mantûk-ı irâde-i seniyye-i Cenâb-ı Hilâfet-penâhî 
tebşîr ve teblîğine ibtidâr kılınmağın olbâbda” 

Fî 7 Cemâziye’l-âhir sene 310, fî 15 Teşrîn-i sâni 
sene 30824

Binanın inşası devam ederken “Manzûme-i Tari-
hiyye”de yani kitabesinde yazılacak beyitler, şeyhülislam 
Mehmed Cemaleddin Efendi tarafından padişaha 
arz edilmiştir. Mermerin üst kısmında tuğra ve arma 
olmak kaydıyla, alt tarafında arşiv binasının kim ta-
rafından ve niçin inşa edildiğini izah eden dört beyit 
teklif edilmiştir. Her ne kadar kitabenin son beytinde 
“Teşekkürle okur tarih-i cevherdârını hükkâm/Sicill-i 
şer'î hıfza bu mahall bir cây-ı muhkemdir/1310” ifadesi 
geçse de Sultan II. Abdülhamid “Hicret-i seniyye-i Ne-
beviyyenin 1309 senesinde bâ-irâde-i seniyye-i Hazret-i 
Hilâfet-penâhî şeyhülislam Mehmed Cemaleddin Efen-
di’nin taht-ı nezâretinde olarak inşâ edilmiş olan işbu 
binânın nezd-i Hümâyûn-ı mülûkânede karîn-pesend 
olduğu efendi-i müşârün-ileyhe iltifât-ı mahsûs olmak 
üzere ber-mantûk-ı emr u fermân-ı Cenâb-ı Pâdişâhî işbu 
mahalle hakk ve tahrîr edilmiştir.” ibaresinin hakkettiril-
mesini irade buyurmuştur.25 Bunun üzerine kitabenin 
son beytinde değişiklik yapılmış, “Cemâl-i itmâmına 
sa'y ile yazdım cevherin târih/Sicill-i şer'i hıfza bu ma-
hall bir cây-ı muhkemdir/1309”26 ifadesi hakkedilerek 
arşiv binasının yapımına öncülük eden Şeyhülislam 
Mehmed Cemaleddin Efendi taltif edilmiştir. Arşiv 
binasının kitabesindeki hicrî 1309 tarihi, temel atma 
tarihidir. Arşivin faaliyete geçmesi ise bir sene sonra 
olmuştur. Arşiv binası, denize nazır olduğundan belli 
bir süre zarfında, rüzgara maruz kalmış ve rutubet 
sebebiyle sık sık tamir görmüştür.27

Siciller için sağlam bir bina inşa edildikten sonra, 
sicil kayıtlarının yazıldığı deter varaklarının “adi ve zayıf 
olmaması” ve en kaliteli mürekkeplerin kullanılması 
hususunda gerekli uyarılar da yapılmış, Dersaadet ve 
Bilâd-ı Selâse mahkemelerinin hâkimleri değiştiğinde 
sicillerini mühürlettirerek arşive teslim etmeleri karar-
laştırılmıştır.28 Böylece kadıların tuttuğu sicil deterini 
görev tesliminde kaybetmesinin de önüne geçilmiştir.

Şunu belirtmek gerekir ki, bütün şer’iyye sicilleri 
günümüze kadar ulaşmamıştır. Bazı siciller yangın-
larla, bir kısmı da muhtelif sebeplerle zayi olmuştur.29 
1991 yılında Kültür Bakanlığı’nın kararı ile İstanbul 
Şer’iyye Sicilleri Arşivi’nde bulunanlar hariç, tüm 
şer’iyye sicilleri Ankara Milli Kütüphane’de toplan-

Şer’iyye Sicilleri Arşivi’ndeki Sicil Deterleri

MAHKEME ADI SİCİL 

SAYISI

KAPSADIĞI 

TARİHLER (Hicri)

1 İstanbul Kadılığı Mahkemesi 334 1021-1342

2 İstanbul Bâb Mahkemesi 544 1076-1327

3 Kasımpaşa Mahkemesi 179 1004-1342

4 Evkâf-ı Hümâyûn Müfettişliği 

Mahkemesi

801 888-1342

5 Kısmet-i Askeriyye Mahkemesi 2138 1000-1342

6 Üsküdar Mahkemesi 801 919-1342

7 Ahi Çelebi Mahkemesi 661 1036-1327

8 Davutpaşa Mahkemesi 192 1196-1342

9 Bakırköy Mahkemesi 16 1302-1342

10 Kartal Mahkemesi 40 1129-1342

11 Adalar Mahkemesi 8 1178-1330

12 Beykoz Mahkemesi 3 1328-1342

13 Bilâd-ı Metrûke Mahkemesi 

(Varna, Niğbolu, Köstence, 

Şumnu Mah.)

36 1247-1295

14 Galata Mahkemesi 1040 943-1343

15 Havâss-ı Refîa Mahkemesi 629 978-1342

16 Mülga Beledî Kassamlığı 

Mahkemesi

155 1066-1303

17 Balat Mahkemesi 154 964-1255

18 Yeniköy Mahkemesi 174 959-1333

19 Hasköy Mahkemesi 40 955-1254

20 Rumeli Sadareti Mahkemesi 642 955-1343

21 Mahfel-i Şeriyyat Mahkemesi 108 1271-1327

22 Anadolu Sadareti Mahkemesi 177 1247-1341

23 Beşiktaş Mahkemesi 231 960-1327

24 Tophane Mahkemesi 275 960-1327

25 Mahmutpaşa Mahkemesi 248 1241-1341

26 Evkâf Muhasebeciliği Mahkemesi 129 1043-1263

27 Maliye Beytülmâl Kassamlığı 106 1254-1327
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mıştır. Bugün bu siciller İstanbul Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi’ne intikal etmiş ve dijital görüntüleri de İslâm 
Araştırmalar Merkezi’nde (İSAM) araştırmacıların 
istifadesine sunulmuştur.

Arşivde hususî mahiyette bazı sicil deterleri 
de bulunmaktadır. Örneğin Eyüp (havâss-ı refîa) 
Mahkemesi İstanbul’daki su davalarına bakan özel 
mahkeme olduğu için bu mahkemenin deterleri 
arasında su kayıtlarını ihtiva eden ve “mâ-i lezîz” 
başlığında kayıtlı müstakil siciller;30 İstanbul kadılığı 
sicilleri içerisinde merkezden gönderilen ferman ve 
hükümlerin yazılı bulunduğu “evâmir ve ferâmin” 
(emirler ve fermanlar) adıyla kaydedilmiş müs-
takil ferman sicilleri;31 İstanbul kadısının tüketim 
mallarının fiyatlarını ve kalitesini kontrol etmek 
gibi görevleri de bulunduğundan müstakil narh 
deterleri;32 yine aynı kadılık, sanat ve ticaret erbabı 
arasındaki ihtilalara baktığından, müstakil gedik 

sicilleri;33 İstanbul tüccarlarına verilen beratların 
kaydedildiği “Hayriye tüccarı sicili”;34 Değirmen ve 
fırınlarla ilgili tahrir kayıtları, ferman ve buyruldu 
suretlerinin kaydedildiği “tahrir sicili”;35 Üsküdar 
kadılığında eytam sicili36 ve bazı mahkemelere ait 
müstakil vakıf sicilleri mevcuttur. 

Şer’iyye Sicilleri Arşivi’nde 
Yapılan Çalışmalar (2008-2014)
Şeyhülislamlık bünyesinde bir arşiv binasının 

yaptırılarak böylesi geniş bir hukuk külliyatının top-
lanmasının ardından geçen bir çeyrek asra rağmen 
şer'iyye sicilleri, güncelliğini muhafaza etmektedir. 
Sicillerin canlılığının muhafazası hususunda son 
dönem arşiv çalışmalarının katkısı büyüktür. Bu 
çalışmalara kısaca değinecek olursak, yapılan son 
tasnif ve kataloglama çalışmalarında İstanbul Müf-
tülüğü bünyesindeki Meşîhat Arşivi’nde de şer’iyye 

M.A. I.Bölüm, Defter nr. 3, sayfa nr.392



sicil deterlerinin bulunduğu tespit edilmiştir.37 
Meşîhat Arşivi kataloğuna, sonradan tasnif edilen 
bu siciller, iki bölüm halinde eklenerek deterlerin 
katalog bilgileri dijital sisteme kaydedilmiştir. Meşî-
hat Arşivi’ndeki yaklaşık bir milyon evrak da tasnif 
edilerek dijital ortama aktarılmıştır. 

9.872 adet şer’iyye sicilindeki tüm vakfiyeler 
tespit edilmiş; sicil numarası, varak numarası, 
vâkıfı, mevkufâtın cinsi, mevkufâtın yeri, tarihi ve 
vakfedildiği cihet gibi kalemler yazılmak suretiyle 
yaklaşık 10.000 adet vakfiyenin muhteva kataloğu 
hazırlanmıştır. Şu an tüm şer’iyye sicil deterlerinin 
kurumumuz bünyesindeki “Restorasyon ve Kon-
servasyon Atölyesi”nde gerekli bakım-onarım ve 
temizliği yapılmaktadır. 

İstanbul İl Özel İdaresi’nin katkılarıyla 2013’te 
başlanan Şer’iyye Sicilleri Arşivi ve Meşîhat Arşivi 
binalarının restorasyonu hâlen devam etmektedir. 
Binaların iklimlendirme ve gazlı yangın söndürme 
sistemlerinin projeleri hazırlanmıştır. Yerli yabancı 
akademisyenler ve araştırmacılar için dijital araştırma 
salonunun yapımına başlanmıştır. En yakın zamanda 
binaların restorasyonlarının tamamlanarak şer’iyye 
sicil deterlerinin uygun ortamda muhafaza edilmesi 
ve araştırmacılara en kaliteli hizmetin verilmesi 
amaçlanmaktadır.

Arşiv malzemesinin nakli, tasnifi ve araştırma-
cılara açılması gibi arşivcilik faaliyetlerinin düzenli 
bir şekilde yapıldığı ilk ve bu isimde tek arşiv olan 
Şer’iyye Sicilleri Arşivi,38 yalnızca Türkiye için değil, 
diğer dünya milletleri için de sağlam ve güvenilir 
bir kaynaktır.

1 İstanbul Müftülüğü, Meşîhat Arşivi (MA), I. Bölüm, Def-
ter Nr. 3, s. 391, 392, 426.

2 BOA, Y.MTV, 71/81.
3 Bilgin Aydın, “Osmanlı Dönemi İstanbul Mahkemelerinde 

Sicillerin Korunması ve Şeriye Sicilleri Arşivinin Kurul-
ması”, Arşiv Araştırmaları Dergisi, (1999), sayı: 1, s. 55.

4  MA, Sicillâtı Şer’iyye Dairesi Defterleri, Müsvedde Vara-
kası Dosyası, 9 Receb 1312 tarihli tezkire, s. 19.

5 “Hilafet makamındaki padişah Hazret-i Abdülhamid 
Han’ın 

 Varlığı dünya medeniyetinin huzurunun yegâne sebe-
bidir.  

 Sağlam fikirlerle devlet binalarını yeniledi.  

 Her işte Allah’ın desteğine mazhar olmuş büyük bir pa-
dişahtır.  

 Bu güzel mekânı o seçkin padişah ihya etmiştir.  

 Padişahın ömrünün uzun olması için dua etmek her 
Müslümanın boynunun borcudur.  

 Güzelliğin tamamlanması için buraya tarih düştüm.  
 Şer’iyye sicillerinin muhafazası için burası güvenilir sağ-

lam bir mekândır.”
6 Bu defterler, dijital ortama aktarılarak araştırmacıların 

hizmetine hazır hâle gelmiştir.
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10 İlk dönem sicilleri, noktasız Arap hattı ve diliyle yazılır-
ken, sonraki dönemlerde “talik kırması” denilen ve mah-
kemelerde kullanılan özel bir yazı sitili ile yazılmaya 
başlanmıştır. Zamanla sicillerin dili tamamen Osmanlı 
Türkçesine dönmüştür. Ancak bazı vakfiyeler ve bir kı-
sım kayıtlar Arapça tutulmaya devam edilmiştir. 

11 Beytin Arapça okunuşu:
  “Hazînetü’s-sicili li’l-mehâkimi’ş-şer'iyye 
  Men selefe li halefi tedâru bi’l-mer'iyye 
  Ma üstuhricet min asliha mevâridü’l-fer'iyye
  Fe’l-yektüb ve liyemlelhâ li menfe'ati’r-ra'iyye   

 Neşerahu ve nemekahu Abdülkadir min hidmetihima

 Muharrem sene 1368”
12 Necmettin Dinçer, “Şeri Mahkeme Sicilleri,” İslam’ın Nuru 
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15 Mahkemelerde davalı ve davacı dinlenir, şuhudülhâl adı 
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Arşiv uzmanı Ayhan Işık tarafından Şeyhülislamlık Ar-
şivi defter kataloğuna ilave edilen 5. Bölümde İstanbul 
(12 adet), Galata (6 adet), Eyüp (1 adet), Tophane (2 
adet), Küçükçekmece (5 adet), Bakırköy (1 adet), Beykoz 
(1 adet), Kısmet-i Askeriye (1 adet), Anadolu (14 adet) 
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Sicillerin Korunması ve Şeriye Sicilleri Arşivinin Kurul-
ması”, Arşiv Araştırmaları Dergisi, (1999), sayı: 1, s. 61.

DİPNOTLAR
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İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde Arap Dili 
ve Edebiyatı asistanı olarak İmam Birgivî'nin 
eserleri üzerinde çalışmak istediğimi söylediğim 

zaman (1978) bazı hocalar istihfaf ederek “üç sayfa 
Hadis Usûlü, beş sayfa Avâmil’i var, ne bulacaksın ki ne 
yazasın?” demişti. Ancak bu fikrimi, bilerek konuşan 
müeddeb insan rahmetlik Prof. Dr. Nihad M. Çetin 
hocaya açtığım zaman, büyük bir memnûniyetle “Çok 
güzel olur; İmam Birgivî ve Arapça Tedrisâtındaki 
Yeri, dersin!” demişti. Ben de  -bir vefâkârlık olsun 
diye- hocanın ağzından çıktığı gibi yazıp dilekçemi 
sunmuştum ve o şekilde Yönetim Kurulu’nda kabul 
edilmişti. Tezi kararlaştırdıktan sonra İmam Birgivî’nin 
eserlerini almak üzere -Rahmet olsun canına!- Bâyezîd 
Câmii yanında Sahalar Çarşısı’nda dükkânı bulunan 
Muzafer Ozak Hoca Efendiye gitmiştim. Bir şahıs 
sırtını ovalıyordu; bir yaşlı zât da yanındaki iskemlede 
oturuyordu. Muzafer Efendi’ye hitâben : 

“İmam Birgivî’nin kitaplarını almak istiyorum 
Efendim” dedim. 

O nüktedan bir zâttı. Tanıyanların hatırlayacağı 
üzere o müşekkel vücuduyla arkasına yaslanarak 
-İmam Birgivî'yi sanki sevmediğini ifade eden bir edâ 
ile- "kalmadı, elhamdülillah!" dedi. Ben de, tabii, ne 
diyeyim, "peki öyleyse" dedim. Ralara, diğer kitaplara 
doğru bakıyordum. Sonra bana, 

"Ben böyle dedim diye İmam Birgivî'yi sevmedi-
ğimi mi zannettin yoksa?!” dedi. 

"Estağfirullah Efendim, öyle takdir buyurdunuz, 
öyle söylediniz” dedim. Sonra kendisi, 

“Neye hamd ediyorum, biliyor musun?” dedi. 

"Neden Efendim?" dedim.

"Bundan yirmi sene evvel bu ralar çakılı, kitap 
doluydu, yerlere yığıyordum, dışarı koyuyordum, 
alan yoktu! Şimdi sizin gibi gençler çoğaldıda, aldılar, 
kalmadı! Onun için hamd ediyorum" dedi.

Yanında oturan kısa ve kır sakallı -sonradan ken-
disinin Diyanet İşleri Başkanlarından İbrahim Elmalı 
olduğunu öğrendiğim- zât bana dedi ki: 

“Ne yapacaksın evlat, İmam Birgivî’nin kitaplarını?” 

Ben de Birgivî’nin kitaplarını ne maksatla almak 
istediğimi anlatınca demişti ki:

"Elmalılı Hamdi Efendi benim hemşehrim ve 
medresede hocamdı; o derdi ki; 'Bir kimse Birgivî’nin 
İzhar kitabını anlayarak okursa nahiv olarak ona ye-
ter! Sartan da Şerhu’l- Mufassal’ı okursa yeter! Başka 
kitaplara ihtiyaç duymaz!’ İşte geçen asırda en güçlü 
bir Tefsir kitabını yazmış olan ve Arapça’yı Türkiye’de 
öğrendiğini övünerek ifade eden kudretli bir ilim 
adamının İzhâru’l-esrâr kitabı hakkındaki şehâdeti 
böyledir. Elmalılı Hamdi Efendi böyle söyledikten 
sonra, sarfa-nahve ihtiyaç var mı, yok mu veya ne 
ölçüde var? Varın siz kıyas edin...

Kaynak : 

Ahmet Turan Arslan İle Arap Dili Ve Belâgati 
Okumaları Üzerine Mülâkât,İlam Araştırma Yayın-
ları, Ağustos 2014 (İslami İlimler Rehberi adlı eserin 
içinde) (Çevirimiçi: www.deter-iussak.blogspot.com.
tr 25.02.2015)

İBRAHİM ELMALI İLE MUZAFFER 
ÖZAK'TAN BİR HATIRA
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İstanbul Mütülüğü Şer’iyye Sicilleri Arşivi’nde 
sicil deterlerinin muhafazası için Sultan II. 
Abdülhamid Han tarafından yaptırılan do-

laplar, ecdadın arşivlere ve arşivlerde muhafaza edilen 

belgelere özel bir ehemmiyet verdiğini göstermektedir. 

O dönemde yapılan dolaplar ve kataloglar sayesinde 

hem evrak düzenli bir şekilde muhafaza edilmiş, hem 

de günlük evrak bürokrasisinin hızlı ve rahat işlemesi 

sağlanmıştır. 

Şer’iyye Sicilleri için dolap, kütüphane ve yazıha-

nelerin yapımına binanın inşasıyla birlikte başlanmış 

ve bina bittiğinde bu malzemeler teslim edilmiştir. Bu 

husus Şeyhülislamlık’tan sadarete yazılan tezkirede 

şöyle ifade edilmiştir:

“Bâb-ı Fetva

Daire-i Meşîhat

Müberrât-ı seniyye-i Hazret-i Hilâfetpenâhîye 

ilâveten Bâb-ı Fetvâ’da inşa olunan Sicillât-ı Şeriyye 

Dâiresiyle sed duvarının bakiyye-i masârıf-ı inşâiyyesi 

olarak ihsan buyrulan sekiz yüz üç lirayadır ki tevdîan 

irsâl olunacağının ve zikr olunan daire ve sed duvarının 

kâide-i tasarrufa riâyetle ve câlib-i takdir-i âli olacak 

sûretle inşası mûceb-i mahzûziyet-i cihan-kıymet-i 

cenâb-ı şehriyâri olup derdest-i ikmâl bulunan kü-

tüphane ve yazıhânelerin dahi imalat-ı resîde-i hitâm 

olunca irsâl buyrulacağının bâ-irâde-i mekârim-ifâde-i 

Hazret-i Hilâfetpenâhî tebliğ ve tebşîrini mutazammın 

14 Cemâziyelevvel sene 1310 tarihli tezkire-i husûsiyye-i 

dâverileri ve ihsân buyrulan meblağ-ı mezkûr vâsıl-ı 

dest-i ibhâc oldu. Veli-nimet-i bî-minnetimiz Padişah-ı 

adîmü’l-eşbâh efendimiz hazretlerinin dâire-i ilmiye 

hakkında an be an şerefpâş-ı sâha-zuhûr olan inâyât 

ve eltâf-ı aliyye-i mülûkâneleri sadâkat ve ubûdiyet-ı 

râsıha ile hâiz-i nisâb-ı meharet olan kâfe-i dâiyân 

için ile’l-ebed bâis-i menn u şükran olacak bir yâdigâr-ı 

kıymetdâr olduğundan vecebe-i uhde-i ubûdiyyet 

olan duâ-yı füzûni-i ömr ü ikbâl veli-nimet-i azamî 

ŞER’İYYE SİCİLLERİ ARŞİVİ 
SİCİL DOLAPLARI
Esra YILDIZ
Musahih / TDV İstanbul

Arşiv dolaplarından bir detay



bu sırada dahi tekrar ve mea’l-acz arz-ı teşekkürâne 

ibtidâr olundu efendim.

Fî 15 Cemâziyelevvel sene 1310 ve fî 23 Teşrîn-i 

sâni sene 1308

Şeyhülislam 

Mehmed Cemaleddin”1 

İstanbul ve bilâd-ı selâse mahkemelerinden ge-

tirilen siciller dolaplara yerleştirilmeden önce ralara 

saplı tüyler konulmuştur.2 Böylelikle deterlerin rafa 

yerleştirilirken aşınması ve yıpranması engellenmiştir. 

Dolapların yapımından sonra her dolabın üzerine 

ait olduğu mahkemenin adının yazıldığı levhalar satın 

alınmış ve taç kısmındaki Sultan II. Abdülhamid’in 

tuğrasının altına asılmıştır.3 

Şer’iyye Sicilleri Arşivi binası ilk olarak 5.000 

sicil alacak şekilde tasarlanmış, sonrasında 10.000 

sicil kapasiteli farklı bir mekan inşa edilmiştir. Binaya 

konulacak dolaplar da her ne kadar 5.000 sicil alacak 

şekilde tasarlanmışsa da4 sonrasında sayının 10.000 

adede ulaşacağı tahmin edilerek dolap sayısı arttırıl-

mıştır. Nihayetinde mahkemelerden getirilen şer’iyye 

sicilleri 9.872 adede ulaşmıştır. Siciller, ralara ikişerli 

sıralar halinde dizilmek suretiyle yerleştirilmiştir. 2008 

yılında deterlerin daha rahat hava alması için tarihî 

dolaplara benzer iki adet daha dolap yaptırılmış ve 

deterler tek sıra halinde dizilmiştir.

Şer’iyye Sicilleri Arşivi’ndeki dolaplar, 1.42 cm en, 

3.58 cm boy ve 71 cm derinliğinde, raf şeklinde, onar 

gözlü, sürme ray üzerinde hareketli, haşerata karşı 

içi telli, çite kapaklı ve birbirine geçmeli, bulunduğu 

odanın duvarlarını kaplayacak uzunlukta yapılmıştır. 

Dolapların karkas kısmı meşe, kapakları ise ceviz ağa-

cından imal edilmiş olup, sandık geçmesi şeklindedir. 

Dolapların üst başlık kısmında macun üzerine beyaz 

boya çekilerek Sultan II. Abdülhamid’in tuğraları 

yerleştirilmiştir. Tuğralar pirinçten, kulp ve anahtarları 

ise bakırdan yapılmıştır.5 

Arşiv binası pek çok defa tamir ve tadilat görme-

sine rağmen dolaplar günümüze kadar orijinalliğini 

korumuştur. 2013-2014 yıllarında İstanbul İl Özel 

İdaresi tarafından binaların restorasyonunun yanı sıra 

dolapların da bakım ve onarımı yaptırılmıştır. 

“İstanbul Müftülüğü Şer’iyye Sicilleri Arşivi’nde sicil defterlerinin muhafazası için Sultan II. Abdül-
hamid Han tarafından yaptırılan dolaplar, ecdadın arşivlere ve arşivlerde muhafaza edilen belgelere 
özel bir ehemmiyet verdiğini göstermektedir.

”

DİPNOTLAR

1 BOA, Y.MTV, 71/100: 15 Ca 1310 (5 Aralık 1892).
2 İstanbul Müftülüğü MA, II. Bölüm, Defter nr. 1720, s. 34.
3 MA, II. Bölüm, Defter nr. 1719, s. 10.

4 BOA, Y.MTV, 63/9: 1 Za 1309 (28 Mayıs 1892).
5 Dolaplar ile ilgili teknik bilgiler, dolapların bakım, onarım 

ve restorasyonunu yapan Hakkı İMAT’tan alınmıştır. Hakkı 

İMAT, Yavuz Sultan Selim Camisi, Yıldız Sarayı, Adile Sul-
tan Kasrı ve İstanbul Müftülüğüne tahsisli Tabhane’nin 
kapı ve pencere restorasyonlarında görev almıştır.
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İstanbul Mütülüğü için özel bir sayı yapma ka-
rarı aldığımızda, literatürde 1924’ten 50’lere kadar 
neredeyse dolaylı bazı bilgiler dışında, hemen hiçbir 
kayda rastlayamadık. Bu durumu nasıl anlamalıyız?

Elbette bir İstanbul Mütülüğü sayısı yapılacaksa bu 
kesinlikle 1924’ten başlatılmalıdır. Literatürde Meşihat 
tarihine dair, henüz hâlâ bilinmeyen noktalar olsa da 
epeyce malumat var. Fakat İstanbul Mütülüğü ile 
alakalı kayda değer hemen hiç bir şey yoktur. Sadece 
İstanbul Mütülüğü’nün değil Diyanet’in tarihiyle 
ilgili de vasılı büyük metinler bulmak zordur; çünkü 
Türkiye’de kurumların tarihi yok! Tabii burada kurum 
tarihini ele alan bir kaç örneği istisna etmeliyiz. Bun-
lardan biri merhum Ali Çankaya’nın Mülkiye Tarihi’dir. 
Ekmeleddin İhsanoğlu’nun ve Emre Dölen’in Darul-
fünun-İstanbul Üniversitesi monografileri de iyidir. 
Birkaç bankanın, bazı kurumların tarihi de yazıldı. 
Düşünün ki Diyanet’le, Türkiye’deki on-yirmi büyük 

okulla ya da üniversitelerle ilgili elimizde hem içer-
diği doyurucu tarihî bilgi ve biyografiler hem görsel 
malzemesi bakımından bunun gibi nitelikli kitaplar 
bulunsaydı, ne kadar büyük zenginlik içerisinde 
olabilecektik. Hâlbuki bırakınız Diyanet teşkilatının 
tarihinin yazılmasını, Diyanet İşleri başkanlarının 
biyografileri dahi doğru düzgün yazılmış değildir, bir 
sürü kara delik var. 

Şunu dikkatten kaçırmamak gerek: Kurum tarihi 
yazmak bir bakıma memleketimizin ilim, fikir ve sanat 
tarihini ortaya koymak, ilim fikir ve sanat hayatımızın 
izlerini takip etmektir. Kendi konumuza dönecek 
olursak, Diyanet teşkilatının tarihinin yazılması aynı 
zamanda Türkiye’deki dinî hayatın, dinî meselelerin, 
problemlerin, imkanların yazılması anlamına gelir. 
Ne yazık ki bugün bunların hiçbiri hakkında yola 
devam edebileceğimiz bir bilgi zemini oluşmuş değil. 
Bu nedenle önümüze çıkan insanlara “Bulunduğunuz 

Prof. Dr. İsmail KARA ile

Konuşanlar: Nevin MERİÇ, Fulya İBANOĞLU, Tuğba AYDENİZ
Fotoğraf: Abdullah Rüştü KİŞİ

Söyleşi

“Şunu dikkatten kaçırmamak gerek: Kurum tarihi yazmak bir bakıma memleketimizin ilim, fikir 
ve sanat tarihini ortaya koymak, ilim fikir ve sanat hayatımızın izlerini takip etmektir.

”
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yerin, bulunduğunuz kurumun tarihini yazın.” diyoruz. 

Düşünebiliyor musunuz, İstanbul Mütülüğü gibi bir 

kurumun tarihi yok! Allah’tan ilk mütünün hayatını 

Ahmet Güner Sayar epey tafsilatlı bir biçimde yazdı da 

bugüne kadar bununla iktifa ettik. Ömer Nasuhi Hoca 

hakkında hâlâ kayda değer bir şey yok. Son yapılan 

sempozyumla ne yazık ki bunu bir kez daha gördük.

Bunun sebebi nedir? Türkiye’de kurumların 
tarihi neden yazılmıyor? Özelde İstanbul Mütülüğü 
tarihi niçin yazılmamıştır? 

Bunun bir çok sebebi var. Bakın burası yani 

Marmara İlahiyat akademik bir kurum ve buranın da 

tarihi yok! İlahiyat fakülteleri içinde tarihi yazılmış tek 

örnek Bursa İlahiyat’tır. Onun yazılışı da doğrudan 

Bursa İlahiyat’ın kendisinden kaynaklanmıyor. Din 

eğitimi hocası Mustafa Öcal, Türkiye’deki din eği-

timi ile ilgilendiğinden kuruluşundan itibaren Bursa 

İlahiyat’ın tarihini de yazmıştır, sağ olsun. Marmara 
İlahiyat ise, bir kaç kez gündeme gelmesine, benim 
de ısrar etmeme rağmen, kendi tarihini yazamadı. 
Hâlbuki 1959’dan beri eğitim veren bir fakülte burası 
ve bu bir kurum için epey uzun bir tarih demektir. 
Hocalarımızın bir kısmı, talebelerimizin belki tamamı 
Ömer Nasuhi Bilmen’in, Hilmi Ziya Ülken’in, Mu-
hammed Tanci’nin, Mahir İz’in Marmara İlahiyat’ta 
hocalık yaptığını bilmez. Nereden bilsin? Bunun bazı 
önemli sebepleri var tabii. En genel ve en derindeki 
sebep Türkiye’deki Osmanlı-Cumhuriyet kopuşudur. 
Bunu hesaba katmak lazım. Bu kopuş tamir ve ıslah 
edilemedi. Bu kopuşu tamir edecek kayda değer bir 
fikir de Türkiye’de ortaya çıkmadı. Üniversitelerde 
de çıkmadı.

Bununla irtibatlı ikinci sebep Türkiye’de yaşayan 
insanların kurumlarının tarihinin olmadığını düşün-
meleridir; çünkü kurumların pek çoğu 40-50 yıllık 
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bir maziye sahip. Bir kurum için bu tarih neredeyse 
çocukluk çağı demektir. Dolayısıyla insanlar farkında 
olarak olmayarak kurumlarının tarihini önemsemiyor. 
Ben nerede çalışıyorum? İnsanların böyle bir meselesi 
yok. Kurumunu değil kendisini ciddiye almıyor aslında, 
farkında değil. Dolayısıyla kurumlarımızın yani kendi 
hikayemizin bir akışı elimizde tam mevcut değildir. 

Sebeplere bazı perhizkârlıkları da eklemek lazım. 
Bu perhizkârlığa ilk bakışta haklı diyebiliriz. Diyanet 
yahut İstanbul Mütülüğü açısından söyleyecek olur-
sak, “Diyanet’in, Mütülüğün gerçek tarihini yazarsak 
bunlar bazı sıkıntılar doğuracak, daha sonra ayağımıza 
dolanabilir” diye düşünüyor yetkililer. Eğer olan biteni 
olduğu gibi yazarsan… Yazmazsan? O zaman da ne 
anlamı var, ortaya çıkacak metin zayıf olacak felan. 
Dolayısıyla bu psikolojik sebebi de hesaba katmak 
lazım. Fakat ben bunu önemli bir sebep olarak gör-
müyorum; çünkü büyük bir kafa, vasılı bir yaklaşım 
bu problemi çözer. Meseleyi öyle bir şekilde anlatır 
ki anlattıkları, söyledikleri ayağına dolanmaz, aksine 
imkanlar ortaya çıkarır. Büyük bir kafanın, büyük bir 
teşebbüsün uygun şekilde yazamayacağı hiç bir şey 
yoktur. Bu bahaneyle yazmamak, vazifeden kaçmaktır. 

Netice itibariyle tüm bunlar ve muhtemelen başka 
sebepler de bir araya gelerek bizi tarihsiz bırakıyor. 
Zaten kimsenin tarihi önemsediği yok. Türkiye’de 
eğitim almış insanlar bile ne isimlerini, soyadlarını, ne 
ailelerini ve memleketlerini önemsiyor. Bu şu anlama 
geliyor: Türkiye’de eğitim insanlarda bir farkındalık 
oluşturmuyor, “Ben kimim?” sorusunu sordurmuyor. 

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişte bir kopuş 
yaşandı dediniz. İstanbul Mütülüğü bu kopuşun 
neticesinde ortaya çıkan en önemli kurumlardan 
birisi ve bu kurumun mensupları pek çok inkılaba 
da şahitlik etmek durumunda kalıyor: Dil devrimi, 
kılık kıyafetle ilgili düzenlemeler, tekke ve türbelerin 
kapatılması, Türkçe Kur’an-Türkçe ezan tartışma-
ları… İlk mütü Mehmed Fehmi Ülgener de tüm bu 
meselelere muhatap. Bu sürecin nasıl geçirildiğine 
dair sarih bilgilerimiz yok. Bu konuda siz neler 
söylersiniz?

Esas itibarıyla sessizler. Sessizlik onlar için bir 
siyaset ve korunma tarzı. İşlerine bakıyorlar olabildi-
ğince. Konuşma mecburiyetinde kaldıkları durumlar 
da var. Mesela halifelik ilga ediliyor, vatandaş soruyor: 
“Cuma namazı kılınacak mı?” “Hutbeyi kim ve kimin 
adına okuyacak?” Tabii bu türden sorulara İstanbul 
Mütüsü cevap vermek zorundadır. Bu ve benzeri 
sorulara Fehmi Efendi’nin verdiği cevaplar basına da 
intikal ediyor. Zaten din ile alakalı devrimler yapılırken 
-ki Türkiye’de din ile alakalı olmayan hemen hiçbir 
devrim yoktur- Diyanet’e doğrudan ve resmen hiç 
danışılmıyor. Bu, işin hem hukuken, hem dinen zor 
taralarından biridir. Dinle ilgili bir çok karar alınırken 
Diyanet devrede değil. Buna isterseniz ezanın Türkçe 
okunma meselesinden bakın, ister Ayasofya’nın müze 
haline getirilmesi örneğinden bakın, hiç birinde Di-
yanet’in görüşünün alındığına dair elimizde bir bilgi 
yok. Kırık dökük malumattan biliyoruz ki çok sıkıntılı 
bir dönem. Bir kısmı milletvekili, bazıları bürokrat bu 
insanların siyasetin içinden geldiğini hesaba katma-
mız lazım. İttihad ve Terakki’nin, Millî Mücadele’nin 
içinden geliyorlar, Cumhuriyet’i kuran kadroyu şu 
ya da bu düzeyde tanıyorlar, bir şekilde hukukları, 
yakınlıkları var. Dolayısıyla kendilerine göre onlar da 
yüksek siyaset takip ediyorlar. 

Yine dolaylı ve nakıs bazı malzemelerden anlıyoruz 
ki, kendilerini olabildiğince siyasî tartışmaların dışına 
çıkarmaya çalışıyorlar. Siyasî merkez dinî bir meseleyi 
doğrudan tartışma konusu yapmışsa buna herhangi bir 
şekilde müdahil olmamayı tercih ediyorlar. Esas olarak 
birinci tutumu muhkemleştiriyorlar; çünkü bu onların 
elinde. Bunu olabildiğince hassas bir şekilde yönetmeye 
çalışıyorlar. Maalesef elimizde bu dönemde üst düzey 
görevlerde bulunmuş kişilerin hatıratı, günlükleri 
yok. Bu insanların bir kısmı yakın zamanlara kadar 
aramızdaydı. Tabii perhizkârlıkları, çekingenlikleri ve 
korkuları vardı. Çevrelerindeki insanlar da bunları 
harekete geçirmedi. Mesela ben Ömer Nasuhi Hoca’ya 
yetiştim. Tesadüfen cenazesinde de bulundum 1971. Bu 
şu demek: Benden önceki nesil, Hoca ile görüşebilir, 
bir çok şeyi zabtedebilirlerdi. Onun etrafındakiler 
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de hatıralarını, Hoca’dan gördüklerini, duyduklarını 
kayıt altına alabilirdi. Onlardan hâlâ yaşayanlar var. 
Olmadı. Ayrıca Hoca’nın hususî evrakı nerede? Bu 
dahi bilinmiyor. Hâlbuki oğlu düne kadar hayattaydı. 

Yine üçüncü İstanbul Mütüsü Bekir Haki Yener 
Hoca’nın yanında bulunmuş, ondan ders okumuş 
kimseler hâlâ hayatta. Onlar da pek bir şey yazmadı. 
Mahmut Kaya Hoca’nın biri bir dergide, biri DİA’da 
madde olarak yazdığı sınırlı iki metin var sadece. 
Hâlbuki eskiden, bir hocadan ders okumak demek 
en az yarım gün onunla vakit geçirmek demekti. O 
sırada şahit olunanlar kayda geçseydi, geçirilseydi 
önemli bir eksik doldurulacaktı diye düşünüyorum. 
Bekir Haki Efendi’nin evi iki-üç sene öncesine kadar 
aynen duruyormuş. Kütüphanesi bir yere taşınacaktı. 
O kütüphanede kitaplarla birlikte, evraklar, yazışma-
lar, notlar olacaktır. İstanbul Mütülüğü ve talebeleri 
önemsemedi bile. Hâlbuki Hoca 60 İhtilali akabinde, 

Ömer Nasuhi Hoca Ankara’ya gidince onun yerine 

vekaleten göreve getiriliyor ve görev yaptığı o yıllar 

Türk siyasî tarihi açısından son derece kritik zamanlar. 

Milli Birlik Grubu üyeleri dahil aktif görev alan birçok 

subayla görüşüyor, birlikte bazı faaliyetler yürütüyorlar.

İstanbul Mütülüğü’nün hususen 1924 sonrası 
Cumhuriyet idaresi nezdinde konumu neydi?

İstanbul Mütülüğü’nün hakikaten çok önemli 

taraları var. Öncelikle “devamlılık”a dikkat çekme-

liyiz. Devamlılık açısından Diyanet İşleri’nden bile 

önde bence. Mesela Mütülük binası, bugün içinde 

bulunulan mekan, 1924 öncesinde Meşîhat’e evsahip-

liği yapıyordu. Burada maalesef yakın senelere kadar 

gerekli itina gösterilmemiş önemli bir arşiv malzemesi 

var. Meşîhat Arşivi’nden, geriye ne kadarı kaldı bunu 

tam bilmiyoruz. 1970’lerde Meşîhat’e gittiğimde so-

balarda hâlâ şer’iyye sicillerinin, Meşîhat evrakının 
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yakıldığına dair rivayetler vardı! İlmiye mensuplarının 
sicill-i ahval dosyaları var. Bunlar personel dosyaları 
olduğu için muhtemelen en iyi korunanlardır. Şer’iyye 
sicillerinden elimizde kalanlar da iyi korunmuş görü-
nüyor ama kalanlar ne kadar? Zarların içi ne ölçüde 
aynen duruyor?! Maalesef bunu bilme şansımız yok. 
Dolayısıyla İstanbul Mütülüğü’nün en önemli yönü 
her türlü nakısaya rağmen bu devamlılığı bünyesinde 
muhafaza ediyor olmasıdır. 

Burada şunu belirtmeliyim: Benim çalışma ala-
nım direkt olarak Diyanet tarihi değil, ağırlıklı olarak 
Türkiye’deki dinî düşünceyle, buna bağlı olarak dinî 
kurumlarla ve yapılarla ilgileniyorum. Ancak ilgilendi-
ğim alanların tarihi ortada olmadığı için, dolaylı olarak 
Diyanet’in, cemaat ve tarikatların, dinî grupların, din 
eğitimi kurumlarının tarihiyle de uğraşıyorum. Bunu 
takip ederken rastladığım bir çok şey İstanbul Müf-
tülüğü’nü merkezî bir yere doğru götürüyor. Aslında 
çok partili hayata geçişe kadar İstanbul Mütüsü’nün, 
Mütülüğü’nün statüsüyle Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
ve başkanının statüsü teamül olarak aynıdır. 

Bu kanaate nasıl varıyoruz?

Mütüler kaydı hayat şartıyla görev yapıyorlar. 
Mehmed Fehmi Efendi, Ömer Nasuhi Hoca… İk-
tidarlar, başbakanlar değişiyor ama onlar görevde. 
Böyle bir mevzuat yok, fakat teamül böyle yürüyor. 
Görevde vefat ediyorlar. Görevden alınma, yeni tayin 
vs. sözkonusu değil. Ayrıca çokpartili hayata kadar, 
Diyanet İşleri Başkanlığı’na geitirilen isimlerle İstanbul 

Mütülüğü’ne getirilenlere baktığımızda bu ikisinin 
rahatlıkla yerlerini değiştirebilirsiniz. Mehmed Fehmi 
Efendi, Rıfat Efendi’nin; Ömer Nasuhi Bilmen, Şera-
fettin Yaltkaya’nın yahut Akseki’nin yerini birikimleri, 
hayat hikayeleri, toplumsal itibarları bakımından 
kolaylıkla alabilir evsatadırlar. Burada esas dikkat 
çekmek istediğim husus Diyanet İşleri Başkanı ile 
İstanbul Mütüsü’nün statüsünün ve teamüllerinin 
aynı olduğudur. 

1924 sonrası Cumhuriyet idaresi din meselelerinin 
alanlarını iyice daraltmış olmasına rağmen, İstanbul 
Mütülüğü’nün bu yönünün devam etmesine dikkat 
etmek gerekir. Dolayısıyla ilk İstanbul mütüleri, ilk 
Diyanet İşleri başkanlarıyla karşılaştırılacak önemde ve 
düzeydedir. Bu tesadüfî değildir. Bunun bugün itibarıyla 
havsalamızın dahi almayacağı enteresan örneklerinden 
biri de şudur: Ömer Nasuhi Bilmen’in Istılahat-ı Fıkhiye 

Kamusu’nu İstanbul Hukuk Fakültesi basıyor. Devrin 
rektörü ve dekanının -ki bunların hepsi devrimlere 
ve Cumhuriyet ideolojisine bağlı adamlardır- kitap 
için yazdıkları cümleler son derece calib-i dikkattir. 
Şimdi güya şartlar çok değişmiş olmasına rağmen hiç 
bir Hukuk Fakültesi dekanı ya da rektörü İstanbul 
Mütüsü için böyle ifadeler yazmaz, yazamaz, bir 
mütünün kitabını basmaz, basamaz. O gün İstanbul 
Üniversitesi Rektörü Sıddık Sami, dekanlar Hüseyin 
Nail Kubalı, Hıfzı Veldet kendisini İstanbul Mütüsü 
ile eşit düzeyde görüyor, hürmette kusur etmiyor ve 
“Hocam” diye hitap ediyor. 

Bu, geldikleri kültürel çizginin benzeşmesiyle 
alakalı bir durum mudur? 

Sıddık Sami Onar, Hüseyin Nail Kubalı, Hıfzı 
Veldet Velidedeoğlu… Elbette Ömer Nasuhi Bilmen’le 
aynı eğitimden gelmiyorlar, aynı mektebten yetişme 
değiller. Ama netice itibarıyla onlar da Osmanlı’nın 
içinden geliyorlar. Bu kültüre aşinalar ve Ömer Na-
suhi Hoca’nın Kamus’unun önemini bugünkü ilahiyat 
fakültelerinden daha iyi biliyorlar. Problem bu! Hatta 
bugünkü İstanbul Mütülüğü’nden çok daha fazla 
biliyorlar. 

“1924 sonrası Cumhuriyet idaresi din 
meselelerinin alanlarını iyice daraltmış olmasına 
rağmen, İstanbul Müftülüğü’nün bu yönünün de-
vam etmesine dikkat etmek gerekir. Dolayısıyla ilk 
İstanbul müftüleri, ilk Diyanet İşleri başkanlarıyla 
karşılaştırılacak önemde ve düzeydedir. Bu tesadüfî 
değildir.

”
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İlk Mütü Mehmed Fehmi Efendi’nin bu göreve 
getirilişinin sebebi nedir? Çünkü kendisi medresede 
yetişmiş, üst düzey kadrolarda görev yapmış; baba-
sının ailesi sebebiyle tekke kültürüne aşina; anne 
tarafından mensup olduğu aile ise son derece önemli 
siyasî kadrolarda bulunmuş… Böylesine birikime 
ve mensubiyetlere sahip birinin seçilmesi tesadüfî 
olamaz herhalde?

Bu gayet normal bir durum. Ankara’ya Rıfat Bö-
rekçi’nin getirilmesi neyse İstanbul’a Fehmi Ülgener’in 
getirilmesi de odur. Yani bu hiç şaşırtıcı değil. Ülgener 
kıvamında başka biri de getirilebilirdi. İstanbul’da o 
yıllarda bu düzeyde pek çok, evet pek çok yetişmiş, 
vasılı insan vardı. Niçin Fehmi Efendi seçildi? Bu-
nun sebeplerini bilmiyorum. İttihad Terakki ve Millî 
Mücadele üzerinden ilişkileriyle ilgili olabilir, ama bu 
konularda birşey okuduğumu hatırlamıyorum. Yine 
de Mehmed Fehmi Efendi’nin İstanbul Mütülüğü 
görevini, yazışmalardan ve münasebetlerinden yola 
çıkarak, problemsiz yürüttüğünü görüyoruz. 

Cumhuriyet’in ilk yılları için Diyanet sözkonusu 
olduğunda Ankara ile İstanbul itibar bakımından 
eşit düzeyde mi demek istiyorsunuz?

Hatta bazan İstanbul Ankara’dan daha önemli 
fonksiyonlar icra ediyor. Bir kere basın İstanbul’da. 
Dolayısıyla basınla bir biçimde İstanbul Mütülüğü 
muhatap oluyor, Diyanet, İstanbul’a havale ediyor. 
Hem de rahatlıkla. Matbaalar da burada olduğu için 
Diyanet neşriyatı İstanbul Mütülüğü üzerinden yürüyor. 
Ankara bir kitabın basılmasına karar verdiği zaman 
o İstanbul’da basılıyor, mütülük takip ediyor. Mesela 
Elmalılı’nın tefsiri İstanbul’da basılmıştır. Aksekili’nin 
eserleri İstanbul’da, bir kısmı da Ebuzziya Matbaası’nda 
basılmıştır. Bu nedenle -ne kadar muhafaza ediliyor 
bilmiyorum ama- bir sürü yazışma vardı Mütülük 
Arşivi’nde. Bunlar Türkiye’deki dinî yayıncılığın tarihi 
açısından bâkir malzemelerdir. Bugüne kadar kimse 
bunlarla ilgilenmedi maalesef. Özellikle Tek Parti 
Dönemi’nde dinî yayıncılık ve bunun problemleri 
bu yazışmalar üzerinden kısmen, belki büyük ölçüde 
takip edilebilir. 

Konuyla ilgili size bir hadise anlatayım: Şemsed-
din Yeşil meselesini biliyorsunuzdur. Kerbela ve Hz. 
Muaviye ile ilgili Sünnî muhitte yadırganan ifadelerde 
bulunuyor, bazıları da onun aleyhinde konuşuyor, 
yazılar yazıyor. Bu sıkıntılı bir konu olarak Diyanet’e, 
mütülüklere de yansıyor. Ömer Nasuhi Hoca da bu-
nunla ilgili, sahabenin faziletine dair bir kitap yazıyor. 
Bu kitap özel yayımlanmış gibi görünüyor. Yani resmî, 
Diyanet’in bir yayını değil. İstanbul Mütülüğü’nün 
zaten yayın yapma hakkı yok. Evraktan anlıyoruz ki 
aslında Ömer Nasuhi Hoca’ya böyle bir kitap yazması 

Diyanet tarafından tavsiye ediliyor ya da o bunu üst-
leniyor. Kitabı kendisi bastırıyor, fakat Diyanet beş 
yüz tane satın alıyor; muhtemelen mütülere, ilgili 
zevata dağıtıyor. Bu, kitabın maliyetini Diyanet’in 
karşılaması anlamına gelir. Yani bu kitap, yarı resmî 
bir yayındır. Şemseddin Yeşil’in alevî meşrep tutumuna 
karşı Sünnî sahabe anlayışını savunmak istikametinde 
bir faaliyet İstanbul Mütülüğü merkezli olarak böyle 
yürüyor. Bunun evrakları da Mütülük’te duruyor 
bildiğim kadarıyla. 

İstanbul Mütülüğü’nün Ankara karşısındaki 
itibar meselesini başka hangi açılardan görebiliriz?

Teferruatını henüz öğrenemediğimiz bir husus var: 
1924’te bütün müderrisler yaşına, hizmet yılına bakmadan 
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emekliye sevkediliyor. Benim evraklardan görebildi-
ğim bu müderrislerin emeklilik ve fahri hizmetlerini 
Ankara değil İstanbul Mütülüğü takip ediyor. Niçin 
böyle? Bunun cevabını bulamadım. Ancak emekliye 
sevkedilen bu müderrislerin hayat hikayelerini takip 
etmek bakımından İstanbul Mütülüğü’ndeki evrak 
çok önemli. Hangi görevlere veriliyorlar, maaşları, 
bunlarla ilgili şikayetler, takipler, yazışmalar… Hepsi 
İstanbul Mütülüğü üzerinden yürüyor. Ne zamana 
kadar? Bunu da tespit edemedik. Sanki 1952’ye, belki 
biraz daha ötesine kadar işler böyle yürüyor. Dolayısıyla 
bu devamlılık önemlidir. Osmanlı bakıyesi âlimler, 
müderrisler, şeyhler Cumhuriyet döneminde ne türden 
dinî hizmetler yapıyorlar, nasıl yapıyorlar, bu soruların 
bir kısmı mevcut evrakla takip edilebilir gibi duruyor.

60 ihtilaliyle birlikte itibar noktasında bir kırılma 
yaşandığını mı söylüyorsunuz?

60 ihtilali önemli tabii. Hem İstanbul Mütülüğü 
açısından hem de Türkiye’de din meseleleri açısından 
ciddiyetle ve derinliğine değerlendirmeler yapmak lazım. 
Bunun için evrak ve hatırat parçacıklarına ihtiyacımız 
var. Çok partili hayata geçtikten sonra Ankara, din 
işlerini çok ciddi bir biçimde ele alıyor. Temel soru 
şu: Bundan sonra din işleri, dinle ilgili meseleler nasıl 
devam edecek? Konuyla ilgili ağırlıklı olarak askerler 
ve Cumhuriyet ideolojisine yakın olanlar çalışıyor 
gibi. Askerlerin çalışmalarının seviyesinin Türkiye’yi 
taşıyabilme kapasitesi bakımından yetersizliğinden, 
bazen basitliğinden şikayetçiyiz. Ancak meseleye kendi 
şartlarında ciddiyetle eğildiklerini hesaba katmalıyız. 
Bu ilgi aynı zamanda şu demek: Diyanet İşleri, din 
meseleleri yeni şartlarda nasıl kontrol altına alınacak, 
dağılmanın önüne nasıl geçilecek, laiklik nasıl koru-
nacak, hangi bölgeler gevşetilecek? 

60 İhtilali’nin ikinci problemi, Türkiye’de belli bir 
din anlayışının nasıl geliştirileceğidir. Bu nedenle o 
tarihte Diyanet başkan yardımcılığına enteresan bir 
adam getiriliyor: Emekli General Saadettin Evrin. 
Kendisi Arapça ve Farsça bilen bir paşa. Tefsir alanı 
başta olmak üzere dinî ilimlere vâkıf. Onlarca eseri, 
tercümeleri var. Sadettin Evrin ihtilalin bu iki prob-

lemiyle de ciddi olarak uğraşıyor. Diyanet degisinin 

yayımlanması bu sırada gündeme geliyor. İlk Diyanet 

dergisinin tarihi 1961’dir. Maalesef bir sayı olarak çı-

kıyor. İçerik ve estetik bakımdan bugünkü aylık hatta 

akademik dergiden daha vasılıdır. Sadettin Evrin, 

ihtilal sonrasında Diyanet ne tarafa doğru gidecek, 

hangi bakımlardan gelişecek, hangi bakımlardan 

sıkılaşacak meseleleri gündemdeyken, bu derginin 

çıkışına sebep oluyor. 

Yine Diyanet’in ilk meali 60 İhtilali sonrasındaki 

kararların akabinde yayımlanmıştır. Elmalı tefsirinin 

mealini ayrı bir çerçevede kabul edersek, bu ilk mealdir. 

Önce üç cilt halinde sonra tek cilt olarak neşrediliyor. 

Kağıdı, hurufatı, baskısı devrinin şartlarında çok 

kalitelidir. Hüseyin Atay başta olmak üzere Ankara 

İlahiyat’tan hocalara hazırlatıyorlar, üç dört kişiye 

okutuyorlar. Dili de çok güzel ve başarılıdır. Bu husu-

siyetler bu meale Ankara’nın ve ihtilalcilerin, elbette 

hazırlayanların da ne kadar ehemmiyet verdiklerini 

gösterir. Yakın senelerde Diyanet bu meali basmaktan 

vazgeçti. Artık Hayrettin Bey’in de içinde bulunduğu 

komisyonun mealini basıyor. Dil olarak bence birinci 

meal, komisyonun hazırladığı şimdiki mealden daha 

başarılıdır. 

Diyanet niçin vazgeçiyor?

Bilmiyoruz. Zaten komisyonun meali Diyanet 

için hazırlanmamıştı. Ali Özek’in projesi kapsamında, 

Marmara İlahiyat’ın bir meali olarak fakülte vakfı 

tarafından basılmıştı. Sonra Diyanet ona sahip çıktı. 

Esas meseleye intikal edecek olursak, Diyanet’in, 

-devletin desek yanlış mı olur acaba?- ilk meali 1960 

İhtilali sonrasında gündeme gelmiştir ve hazırlatılıp 

basılmıştır. Bu dönemde tabii İstanbul Mütülüğü’nde 

Bekir Haki Efendi oturuyor ve büyük zorluklarla 

karşılaşıyor. Ömer Nasuhi Hoca kadar olmasa da 

bir itibarı var. İstanbul’da, hususen hocalar arasında 

tanınıyor ama Anadolu’da Ömer Nasuhi Hoca kadar 

tanınmıyor. Eser vermediği için Anadolu’da tanınmasını 

mümkün kılacak bir durum da yok.
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 Bekir Haki Efendi, İstanbul’da Valiliğe ve Belediye 
Başkanlığına getirilen general, Emniyet Müdürlüğüne 
getirilen subaylarla muhatap oluyor. Mesela Mütü 
Efendi çarşaf meselesine, çarşalı kadınların manto 
giymeye teşvik edilmeleri hatta zorlanmaları işine 
müdahil olmak zorunda bırakılıyor. Resmî belgeler 
dışında bunların hiçbiri maalesef yazılmadı. Mahmut 
Bayram Hoca tarafından nakledilen bir iki anekdot 
dışında kayda geçen notların sayısı benim görebildi-
ğim kadarıyla çok az. Bu notlardan da anlıyoruz ki 
ihtilalin görevlendirdiği subaylar Bekir Haki Efendi 
ile sık görüşüyorlar, bu görüşmelerin bir kısmı sıkıntılı 
geçiyor. Hoca’ya bazı şeyleri yapması, vaaz ve hutbe-
lerden ihtilale, askerî idarelerin icraatlarına destek 
vermesi için ısrar ediyorlar. Bazılarına sessiz kalıyor, 
bazısına açıkça karşı çıkıyor. Önemli bir kısmını da 
yapıyor tabii. 

Öyleyse 60 ihtilali İstanbul Mütülüğü tarihinde 
ikinci bir evre midir? 

Bazı bakımlardan evet. Aslında Fikri Yavuz’a 
gelinceye kadar Osmanlı bakiyesi kişilerin mütü 
yapılması uygulaması devam ediyor. İbrahim Elmalı 
da, Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı da Osmanlı bakı-
yesi. Cumhuriyet döneminde yetişmiş birinin mütü 
olması Fikri Yavuz ile başlıyor. Normal şartlarda Fikri 
Yavuz’un mütü olmaması, olamaması lazım; çünkü 
yüksek tahsili yok.

1950’lere kadar Diyanet’in dolayısıyla İstanbul 
Mütülüğü’nün personel sıkıtısı da var. Bu açıdan 
dinî hizmetlerin devamlılığı nasıl sağlanmıştır? 

Hizmetlerinde bir daralma var tabii. Yine de o yıllarda 
İstanbul’da bu faaliyetlerin azaldığını düşünmüyorum; 
çünkü bütün zorluklarına katlanmak kaydıyla fahri 
olarak bu görevleri yürüten pek çok insan var. Taşra 
gibi değil yani. Camilerin büyük kısmı harap vaziyette 
de olsa 1950’ye kadar bazı açıkları kapatıyor. Dersler 
okunuyor camilerde. Nispeten korunaklı yerler. Ben 
1969 başında İstanbul’a geldim, okulumuza yakın olduğu 
için sık gittiğimiz Fatih Camii’nin birkaç köşesinde 
neredeyse her gün ders okutan, sohbet yapan hocalar 

vardı. Birçok problem olmasına rağmen İstanbul’da 
dindar vatandaş muhtemelen taşraya göre hoca ve dinî 
yetkili sıkıntısını daha az hissediyor. Kadro meselesi 
de ancak 1950’den sonra tekrar ele alınıyor. 

Bu arada tek parti iktidarının İstanbul’daki selatin 
camileri önemsediği söylenebilir. Selatin camilerin 
kadrolarında iki imam göreve devam ediyor. Müezzin 
ve hademesi var. Hatta bu görevlileri bazen vakılar 
tayin ediyor. Bu nedenlerle nispeten daha bakımlılar. 
Ama o yıllarda İstanbul'da harap ve bakımsız cami 
çokça. Bunların bir kısmında kasıt var. Önemli bir 
kısmı da Türkiye’nin o yıllardaki şartlarıyla alakalı. 
İktisadî bakımndan Türkiye bu kadar cami ve mescidi 
ayakta tutacak cesamette değil. Onun için bu camilerin 
başka kurumlara verilmesi problemli olmakla beraber 
bugüne gelmelerini sağlıyor. 

Son olarak, Diyanet’e ve İstanbul Mütülüğü’ne 
halkın büyük bir teveccühü var, bunun sebebi nedir?

Bunun basit, sade bir sebebi var. Türkiye’de yaşayan 
insanların zihniyet dünyaları itibariyle hâlâ din ile 
devlet işleri birbirinden ayrı değildir. Bu hem büyük bir 
avantaj hem de dezavantaj. Mesela hâlâ sayıları hiç de 
az olmayan bazı insanlar, Diyanet mensubu olmayan 
hocayı benimsemez. Devletle bitişik olan dinin dışında 
gördüğü için bu türden hocaları kabul etmiyor veya 
zayıf bir statüde görüyor. Bu kültürel olarak normal 
ve anlaşılır bir tutumdur. Bunun esas yaslandığı şey, 
devletin dışında bir din anlayışına tahammülün ol-
mamasıdır. Diyanet ve mütülükler de sosyal karşılık 
olarak buna yaslanıyor. Prensip itibariyle iyi bir şey 
bu. Karşılıklı olarak hakkı veriliyor mu, o ayrı mesele.

“Çok partili hayata geçtikten sonra Ankara, 
din işlerini çok ciddi bir biçimde ele alıyor. Temel 
soru şu: Bundan sonra din işleri, dinle ilgili me-
seleler nasıl devam edecek? Konuyla ilgili ağırlıklı 
olarak askerler ve Cumhuriyet ideolojisine yakın 
olanlar çalışıyor gibi.

”



ESKİ İSTANBUL MAHALLELERİNDEN 
İSTANBUL CAMİLERİNE 
HATIRALAR

 Vaiz, Üsküdar Müftülüğü.
Fatma BAYRAM
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O sabah bir heyecan bir heyecan.. İçi içine 
sığmıyordu. İkide bir “Ne zaman gidicez?” 
diye sormasından bıkınca annesi, onu 

“Hadi sen Zehra teyzenlerle git.” diye önden gönderdi. 
Koşa koşa Zehra teyzelere gitti. Evin taşlığında ko-
valar, süpürgeler, arap sabunları, toz bezleri, halıları 
dövmek için uzun sopalar, lambaları parlatmaya sir-
keler hazırlanmış.. Mahallenin genç hanımları, eline 
bez verilip iş gördürülecek yaştan yukarı olan kızları 
hep birlikte neşeyle caminin yolunu tuttular. Bayram 
yaklaşmış. Şimdi sorsan arefe günü diyecek ama bu 
pek akla yatkın değil. Caminin temizliğini hele böyle 
günlerin iyice kısaldığı serin mevsimde -çünkü şimdi 
geriye dönüp baktığında o günün neredeyse soğuk bir 
gün olduğunu, caminin içinde koşturup durmazsa 
üşüdüğünü hatırlıyor- bayramdan önceki son güne 
bırakmış olmaları akıl kârı değil.

Mahallenin camisinin (Kadıköy Hasanpaşa Camii), 
daha sonra neredeyse başka hiç bir yerde görmediği 
şekilde iki asma katı var. Bu da asma katların tavanları-
nın alçak olması demek. Oraya iş yapmaya gittiler ama 
kim demiş ki iş yaparken eğlenilmez! Diğer çocuklarla 
birlikte defalarca ikinci asma kattan birinciye, oradan 
da zemine atlayıp heveslerini alana kadar büyükler 
çoktan iş bölümü yapmışlar. Onların da ellerine birer 
bez tutuşturulmuş, merdivenlerin tırabzanlarındaki 
oymaların içinin tozlarını alacaklar. Yani ancak ufak 
parmakların yapabileceği, yorucu olmayan bir iş 
düşmüş paylarına. İşte yıllar ve yıllar boyunca cami 
deyince gözünün önüne ilk gelen manzara bu özenli 
ve neşeli temizliktir. Basamaklara oturmuş küçücük 
parmaklarıyla hiçbir kıvrımı atlamadan tahta oymaların 
tozunu alırken görür kendini. O nedenle dayanamaz 
camilerin bakımsızlığına. 

Mahallenin camisi herkesin emek verdiği, güle 
oynaya temizlediği ve birazdan anlatacağımız gibi 
günlük yaşamlarının tam ortasında, nereye gitseler 
yolları avlusundan geçen mekandır. Evin yaşlılarının 
neredeyse tek sosyalleşme mekanıdır. Babaanne aklına 
esen her gün onu camiye gönderir: “Git caminin tah-
tasına bak bakalım. (Küçük ilan tahtasını kastediyor.) 
Bugün ne varmış?” Koşa koşa gider, eğer o gün bir 
mevlid ya da bir vaaz varsa sevine sevine döner. Çünkü 
bu, babaanne için ciddi bir meşgale demektir. Siz de 

bilirsiniz ki yaşlıların meşguliyetleri, onlarla birlikte 
yaşayan gençler için bir konfordur. Mevlid sahibinin 
kim olduğu, onu tanıyıp tanımadığınızın hiçbir önemi 
yoktur. Babaannenin hazırlanmasına yardım edilir, 
kendisi camiye götürülür, bazen onunla oturulup 
mevlid dinlenir, ama çoğu zaman upuzun mevlid 
süresince birkaç kez avluya, yahut ikinci asma kata 
çıkılıp kocaman mekanda kendine göre sessiz sedasız 
oyunlar oynanır, hayaller kurulur... Camiler, kendi 
küçücük yaşam alanlarına kıyasla çocuk havsalasına 
sığmayacak denli kocaman, içindeki ilginç köşe bucakla 
ve başka hiçbir yerde görülemeyecek eşyalarıyla bir 
hayal evi gibidir. Nedense bu mevlidlere çocuklar pek 
gelmez. O nedenle mevlid dinleyen teyzeler arasında 
bu küçük kız pek popülerdir. Hiçbir şey anlamadığı 
mevlidlerle, pek az şey anladığı vaazlar bir arka fon 
gibi kulağından girip doğrudan şuuraltına giderken o 
camiye gelen teyzeler arasındaki popüleritesinin keyfini 
ceplerden, çantalardan çıkarılan şekerler, çikolatalar 
eşliğinde sürdürür. 

Babaanne sadece mevlid ve vaazlara mı gider? Tabii 
ki hayır.. Bir de teravih namazları vardır ki sınırlı küçük 
dünyasında başlıbaşına iz bırakmışlardır. Babaanne 
nefes darlığı çektiğinden arka salarda kılamaz. Tera-
vihi, kadınlara ayrılan son asma katın en ön safında 
kılabilmek için yanına aldığı az bir itarlıkla beraber 
camiye akşam namazından önce götürülür, yerine 
yerleştirilir, koşa koşa eve gidip itar edilir. Teravihi 
her zaman kılmasa da sonrasında babaanneyi almak 
için mutlaka camiye gidilir. Daha sonraları inşa edilen 
Söğütlüçeşme Camii çok daha geniş ve ferah olduğu 
halde babaanne oraya kadar yürüyemez. Küçük kızın 
hatıralarında Söğütlüçeşme Camii’nde kılınan teravihler, 
güzel sesli müezzinlerin okuduğu ilahiler ve çıkışta 
karşıdaki pastaneden alınan dondurmalarla birlikte 
yer etmiştir. Bir de ramazanlarda sabah namazı sonrası 
okunan mukabele için komşu teyzeyle camiye gitme işi 
var ki şimdi geriye baktığında komşu teyzelerin hemen 
her işlerinde onları yanlarına katarak hayat tarzlarını, 
hangi şeyden, nasıl zevk alınacağını gösterdiklerini, 
yol yordam öğrettiklerini anlıyor... 8-9 yaşlarındaki 
bir çocuğun bir mukabele (veya teravih) süresince 
kendine hakim olmayı öğrenmesi hayatı için ne büyük 
bir kazanımdır. Zamanla kendi yaşıtlarının camilerle 
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ilgili çocukluk hatıralarının da aynen kendisi gibi evin 
büyük hanımlarının devam ettiği vaazlar, mevlidler, 
teravihlerle süslendiğini görecektir. O yaşlardaki hemen 
herkesin anılarında düzenli olarak kadınlara yapılan 
vaazlara giden bir aile büyüğü var. Kiminin zihninde 
Fındık Hoca olarak kalmış bu hocaefendilerin ismi 
kimininkinde de İba Hoca, Musa Efendi, Gönenli 
Hoca olarak...

Babaannenin bir huyu daha var. Ne zaman başı 
sıkışsa mahallede Mahmut Dede diye bilinen türbeye 
ziyarete gider. Bu nispeten uzun yolculuklarda da ona 
eşlik eden çocuk, aradan geçen uzun yıllardan sonra 
cami ve türbelerin bu milletin inançlarını koruma ve 
aktarma konusunda nasıl merkezî bir rol oynadıklarını 
görüp, elinden geldiğince türbe ziyaretlerinin, mev-
lidlerin bidat diye dışlanmasına karşı çıkacaktır. Çok 
sonraları da o yıllarda tüm gücüyle batılılaşmaya çalışan 
bir toplumun fertlerinin cami ile ilişkisinin, bir ölüm 
olayında ister istemez yolu camiye düşenlerle, dinini 
bütün bütün kaybetmemek için camiye sığınanlar 
olmak üzere temelde iki şekilde yürüdüğünü kendi 
hatıralarının da rehberliğiyle anlayacaktır.

Ramazanlarda sadece babaanne yok tabii ki. Baba 
da giriyor devreye ve babaannenin yapamayacağını 
yapıyor. Her Ramazan’da İstanbul ve civarındaki büyük 
tarihî camileri gezdiriyor ailesine. Kendi çocukluğunda 
bir hoca yüzü görmemiş, Fatiha ile İhlas’tan başka 
dine ait hiçbir şey bilmeyen, sadece ve sadece camiye 
gide gele yolunu bulmuş bu akıllı adam, öğrenebil-
diği kadarıyla o camileri iki küçük kızına tanıtıyor, 
tarihçesini anlatıyor, her birinin içine girip namazlar 
kılınıyor. Bu ziyaretler çoğunlukla cami ile türbenin 
yanyana olduğu mekanlar esas alınarak yapılıyor. 
Türbe caminin, cami de türbenin değerini artırıyor 
adeta... Her yıl tekrarlanan bu geziler, yorgunluk, 
açlık ve susuzluk yanında o ulu camilerin serinleten, 
dinlendiren, huzur veren gölgeleri olarak kodlanmış 
hatıralarına... Bu cami ziyaretleri özellikle kadınlar 
arasında giderek daha organize hale gelecek, niha-
yetinde de özellikle Ramazanlarda otobüsler dolusu 
insanın başta İstanbul olmak üzere tarihî şehirlere 
akın etmesine dönüşecektir..

Beş vakit namazını camide kılan babanın bir huyu 
da akşam namazlarından çıkışta caminin etrafında 

biraz oyalanıp gidecek yeri olmadığı için cami avlu-
sunda kalan kimse var mı diye bakınmak... Bu yolla 
tespit edip eve bazen yemeğe bazen de yatıya getirdiği 
ilginç insanlar, onlarla yaşanan ilginç öyküler var. Bir 
de her Ramazan ayında caminin etrafında camiye 
hizmeti geçen tuvaletçiden çaycıya kadar her kim 
varsa toplayıp itara getirmesi var... 

İşte o hatıralarının en merkezî yerleri hep camiler-
den geçen küçük kız benim. Şimdi kendi yaşıtlarıma 
sordukça onların her birinin de böyle aile büyükleriyle 
birlikte camilerde geçen güzel çocukluk hatıralarına 
sahip olduğunu görüyorum. Bir de cami ile ilgili nahoş 
anıları hayatı boyunca zihin dağarcığında büyüterek 
taşıyanlar var. Belki de zaman içinde hatıralarımızın 
orasına burasına inançlarımız doğrultusunda ufak 
düzeltmeler ekliyoruz. Camiyle arasını bir türlü düzel-
temeyenler, çocukluklarındaki o kötü anıyı büyüterek 
yapıyorlarsa bunu, biz de Allah’a, Peygambere, dine, 
imana duyduğumuz sevgiyi-saygıyı hatıralarımızdaki 
camilere ekleyerek orada geçen kötü anılarımızı 
unutuyoruz. Yaz tatiline köye gittiğimizde “Şimdi 
Tatildeyiz.” denilmeyip her gün erkenden kaldırılarak 
gönderildiğimiz köy camisinden pek bir anımın ol-
mayışı bundandır belki. Ya da bir teravih namazında 
babaannesinin yanında yani ilk sata namaz kılan 
küçük kız çocuğunun orada duruşuna sinirlenip onu 
arkaya göndermek isteyenleri değil de onu müdafaa 
ederek yerinde kalmasını sağlayan teyzelerin kimler 
olduğunu hatırlaması ve hep onlara rahmet okuması 
da bundan olabilir. Bugünkü seçimlerimiz sadece 
bugünü ve yarınımızı değil, geçmişimizi de etkiliyor 
demek ki...

Yetişkin dönemlerimizde her pazar günü ailecek 
gittiğimiz vaazlar var. Osmanağa Camii’nin üst ka-
tındaki kadınlar bölümünde bazen gözyaşlarıyla ama 
her zaman büyük bir samimiyetle dinlenen vaazların 
o günden bugüne tüm hayat tarzımızı etkileyeceğini 
o vaazları veren rahmetli hocaefendi tahmin edebil-
miş miydi acaba? Yine o yıllara denk gelen Gönenli 
Hocaefendi’nin sohbetleri bütün İstanbul’da hanımları 
camilere koştururken ben -ne yazık ki- sadece bir kez 
dinlemiştim kendisini İskele Camii’nde. Vaazın çok 
kısa oluşu ile Gönenli Hocaefendi’nin ilahi söylemesi 
dışında hiçbir şey kalmamış aklımda. Gönenli Ho-
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camızla yolumuz sonraları daha anlamlı bir şekilde 
kesişecek ve aşere okuyan ilk kız öğrenciler olarak 
İbrahim Tanrıkulu hocamızın evinde düzenlenen 
mütevazı icazet törenini kendisi yöneterek kız karde-
şimle bana icazetnamelerimizi “Reis-i Kurra” sıfatıyla 
o verecekti. Tarih boyunca bütün icazet törenleri 
camilerde olduğundan bu icazet törenini sembolik 
olarak da olsa hanımlar için camide tekrarlamamak 
olmazdı. Gözcü Baba Camii de belleğimizdeki yerini 
böylece almış oldu. Bizim mütevazı ve sadece aşere 
okuyup takrib okumadığımız için teberrüken icra 
edilen icazet merasimimiz yanında daha sonraları ka-
dınlar âleminde işi aslına uygun şekilde icra eden hoca 
hanımlar çıktı çok şükür. Bugünlerde kız öğrencilere 
aşere-takrib-tayyibe okutup usûlüne uygun şekilde 
icazet veren Şeyma Çebi Hanım’ı burada anmamak 
olmaz. Kendisi Fatih’te Dülgerzade Camii’nde yaklaşık 
otuz beş yıl müezzinlik yapan İbrahim Gündoğan 
Hoca'nın kızı. Şeyma Hanım’ın çocukluğu da camiye 
kendi evi gibi bakan rahmetli babası sayesinde cami-
nin evin devamı gibi görüldüğü bir ortamda geçmiş. 

Babası meşhur Bacağıkesik İsmail Efendi’den oku-
muş. Daha sonra Tayyibe'yi Aşıkkutlu Hocaefendi’den 
tahsil etmiş. Yıllarca Dülgerzade Camii’nde gönüllü 
olarak kıraat dersleri vermiş. Babasının icazet mera-
simi Fatih Camii’nde yapılmış. O da talebelerine aynı 
mekanda icazet vermiş. Şeyma Hanım kendisinin de 
diğer dinleyici hanımlar arasında bu törenlere iştirak 
ettiğini anlatıyor. Kendisi de babasından aşere-takrib 
okuyor. Hocaefendi diğer dört erkek öğrencisinin icazet 
töreninde kendi kızına da Fatih Camii’nde icazet veriyor. 
Halen Reis-i Kurra olan Ahmet Arslanlar Hocaefendi 
icazet günü öğleden önce hünkar mahfilinde Şeyma 
Hanım’ın okuyuşunu dinliyor, öğleden sonraki asıl 
törende de kendi ismi söyleniyor ve kendisine veka-
leten kayınpederi babasının elinden icazetini alıyor. 
Şeyma Hanım 2008’de yedi kız öğrenciyi, 2012’de sekiz 
kız öğrenciyi mezun ediyor ve ilk gruba Fatih Kur’an 
Kursu’nda; ikinci gruba da Yıldırım Bayezıd Camii’nde 
icazet merasimi yapılıyor. Bunlardan birincisine ka-
tılmış biri olarak izdiham denilebilecek kalabalıkta 
kadın dinleyici iştirakine şahitlik etmiştim. Her iki 
törende de Resi-i Kurra’nın öğrencileri dinlemesi icazet 
merasiminden bir gün önce misafirsiz olarak gerçekleş-

tiriliyor. Allah'a sonsuz hamd u senalar olsun ki, değil 
icazet merasimleri, hatim merasimlerine dahî hasret 
kaldığı dönemler yaşayan İstanbul Camileri giderek 
artan oranda Allah’ın kadın kullarının da ibadet, vaaz, 
nasihat ve ilim meclislerine şahitlik ediyor. 

Gönül dünyamızın en derinlerinde sığınılan, hu-
zur veren bir mekan olarak camiler nasıl yer etmişse 
sonraları fakülte yıllarında her ne zaman içim sıkılsa 
Aziz Mahmut Hüdai Camii’ne gider, üst kata çıkar 
otururdum. Kadınlara ait yerin önce cami dışına, 
sonra da bodruma gönderilmesiyle bu mekanın huzur 
veren yapısından payımıza düşen kısım iyice azaldı. 
Sonraları orada kadınlara vaaz verirken tanıştığım 
rahmetli Nadide Sınır hanımefendiyi de kadın-cami 
ilişkisini anlattığımız bu yazıya misafir etmek lazım. 
Kendisi Cumhuriyet döneminin ilk kadın öğretmen-
lerindendi. Beş vakit namazını camide cemaatle kılan 
dürüstlük ve disiplin abidesi bu hanım sabah namaz-
larına görevlilerden bile önce gelip kapıda beklediği 
için en sonunda Abdi Efendi Camii’nin anahtarlarının 
kendisine verildiğini anlatırdı.

Cumhuriyet sonrasının İstanbul’unda camilerin 
acıklı halini bizzat kendi ağzından dinlediğimiz 1938 
Fatih doğumlu Fatma Çalıkavak Hanımefendi, Eyüp 
Camii’nin harabe gibi olduğunu, rahmetli Menderes’in 
camiyi ziyaretinden sonra tamir ve tadilat görüp içine 
girilecek hale geldiğinde annesiyle birlikte ilk ziyareti 
ağlayarak yaptıklarını anlatıyor. Fatma Hanım’a cami 
hayatına dair hatıralarını sorduğumuzda kendisinden 
büyük dört ağabeyini sabah namazına kaldırmaya 
muvafak olamayan babasının 8-9 yaşlarındaki kızını 
elinden tutarak Şehremini’den Kocamustafa Paşa sem-
tindeki Ramazan Efendi Camii’ne kadar yürüyerek 
götürdüğünü, kendisinin kadınlar kısmında tek başına 
namaz kıldıktan sonra dönüşte babası tarafından cevizli 
sucuk alınarak ödüllendirildiğini anlatıyor. Kızına bu 
müsamahayı gösteren baba, hanımına aynı serbestiyi 
tanımaz ve kadının en makbul namazı evinin en 
gizli köşesinde olduğunu söylermiş. Hanımlar ancak 
bir vefat münasebetiyle okunan mevlidlere bir de 
Ramazan ayında teravih namazlarına katılmak için 
camilere giderlermiş. Hanımlar ne kadar evdeyse 
beyler o kadar mutluymuş, Fatma Hocanın ifadesiyle. 
Ülkemde kadınların camilerle ilişkisinin düşündüğüm 
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ve düşlediğim kadar parlak olamamasının temelinde 
belki de bu bakış açısı var.

Kendisine çocukluğunda hatim törenlerine katılıp 
katılmadığını sorduğumuzda, hatim törenini bir ta-
rafa bırakın, mahalledeki çocukların Hocababa diye 
hitap ettiği babasının ancak gece 12’den sonra, teker 
teker gelmek şartıyla ve camlara kalın battaniyeler 
asmak suretiyle tanıdık çocuklara evde Kur’an dersi 
verdiğini, bu dersler esnasında da kendisine kapıda 
nöbet tutturduğunu anlatıyor. Yedi yaşında Ulûm-i 
İslâmiyye tedris etmek için Gostivar’dan İstanbul’a 
gelen, Fatih medreselerinde okuyan, 13 yaşında ders 
vermeye başlayan, beş dil bilen bu baba dinsiz olacak 
korkusuyla kızının okula gitmesine şiddetle karşı 
çıkıyor. Annesinin zoruyla okula gönderilen Fatma 
Hanıma babası bir şart koşuyor: “Her gün sınıfın-
dan birkaç güvenilir çocuğu eve getireceksin, onlara 
kelime-i şehadeti ve İslâm’ın şartlarını öğreteceksin.” 
Fatma Hanım’ın bu çabaları annesinin o çocuklar 
için hazırladığı ikramlar ve muvafak olan çocuklara 
babasının verdiği hediyeler sayesinde savaş yıllarının 
fakir İstanbul çocukları birer ikişer namaza başlıyor. 

Ezanın aslına döndüğü gün sevincinden kalp krizi 
geçirenler olduğunu, babasının da hüngür hüngür 
ağladığını anlatıyor Fatma Çalıkavak. Zamanla dinî 
hayata getirilen kısıtlamalar gevşedikçe kız çocukla-
rının hatim duaları camilerde yapılmaya başlanmış. 
Eğer okutan hoca da hanım ise imamdan izin alınarak 

camide tamamen hanımlar arasında bir hatim töreni 
icra edilirmiş. Gençlik yıllarında kızlardan hafızlık 
yapan hiç kimseyi duymadığını söyledi. Daha sonraki 
yıllarda Gönenli Hocaefendi’nin sohbetleri hanımlar 
arasında revaç buluyor ve Hocahanım’ın ifadesine göre, 
hanımlar onun Örümceksiz Dede veya Sankiyedim 
Camilerindeki sohbetlerine gidebilmek için evlerinin 
işini, yemeklerini bir gün önceden hallediyorlar. 

Tabii bir de kadınlar arasında hiç şaşmayan türbe 
ziyaretleri var Fatma Hanım’ın hatıralarında. Ona 
göre özellikle modern hayat yaşayanlar, dinle kurmak 
ihtiyacında oldukları ilişkiyi türbe ziyaretleri ile tesis 
etmeye ve sürdürmeye çalışmışlar. O dönemde mahalle 
aralarındaki evlerde hanımlara yönelik sohbetler yapan 
molla teyzelerden ve onların verdikleri vaazlardan biraz 
da kötü anılarla bahsediyor Fatma Hocahanım. Bu 
ürkütücü vaaz ve tavırlarla genç ve modern insanları 
uzaklaştıranlara mukabil bir de rahmetle andıkları 
Rabia Anne gibi vakıf insanlar var.. Onlar sessizce 
yaşamış, tanıştığı herkesin hayatına hayırlı dokunuşlar 
yapmış, yaşadıklarının, yaptıklarının eserlere konu 
olması gereken isimsiz kahramanlar ona göre..

İstanbul hanımlarının camiyle ilişkisinin anlatıl-
maya çalışıldığı bu yazıda Gönenli Mehmed Efendi’ye 
müstakil bir başlık açmamak olmaz. Yukarıda geçtiği 
üzere devrinin erkekleri kadınları evlerinin en gizli 
yerlerine mahkum etmeye çalışırken o hatada 60-70 
cami dolaşarak kadınları irşad etmeye çalışıyor, bu 
tavrını hoş görmeyenler arasında biraz tahkir içere-
cek şekilde kadınlar vaizi diye anılıyor. Buna karşın 
ömrünü cami cami dolaşarak geçiren Hocaefendi’yi 
sevenler, onu “camilerin şeyhi” olarak görüyorlar. 
Gönenli Mehmed Efendi Vakfı Başkanı Zeynep 
Kurtulmuş Hanım’ın verdiği bilgiye göre tam bir 
iletişim ustası olan, adeta bir psikolog gibi insanla-
rın dertlerini teşhis edip çareler üreten Hocaefendi, 
hem kadınların ulaşımını hem de bire-bir iletişimi 
kolaylaştırmak için mahalle aralarındaki küçük 
camileri tercih edermiş. Bu camilerin temizliğini 
kadın cemaat yapar, Cuma ve cenaze namazlarına da 
katılırlarmış.1 Zamanla Gönenli’nin vaazlarına rağbet 
o kadar artıyor ki sırf onu dinlemek için İstanbul 
civarındaki illerden sabah namazına İstanbul’a gelip 



akşama kadar onun gittiği camileri dolaşıp akşama 
dönen hanımlar olmuş.

Küçük çocuğu olan kadınların camiye gelebilmesi 
için cemaati teşvik eder, vaaz sırasında bir bebek 
ağladığında “Ne bilirsiniz belki sizin duanız onun 
sayesinde kabul oluyor.” diyerek annesini rahatlatır, 
camiye anneleriyle birlikte gelen çocukları mihrabın 
önüne oturtur, onlara sureler ilahiler okutur sonra 
da cebinden çıkardığı şeker v.s. ile ödüllendirir, 
bir camiye gittiğinde çevresindeki fakir-fukarayı 
soruşturur, ihtiyaç sahiplerini öğrenip yardımlarına 
koşarmış. İstanbul’un mahalle hayatı üzerine yazı ve 
kitapları bulunan Haluk Sena Arı Hanım’ın ifadesine 
göre de zaten mahalle mescitleri sadece dinî hizmet 
görmez, bir eğitim ocağı gibi çalışırmış. “İmamlar 
sadece namaz kıldırmakla yetinmez, mahalle halkının 
sorunları ve mahallenin asayişi ile ilgilenir, bilhassa 
ahlâkî konularda titizlik gösterirmiş. “Mahallede 
ihtiyaçlı olanlar da cami cemaatinin himayesinde 
idi.” diyor Haluk Sena Hanım.

Gönenli, sadece kadınlara yönelik vaazlarıyla 
değil, talebeyi himayesiyle de tanınırdı. Anadolu’dan 
İstanbul’a ulûm-i islâmiye tahsili için gelen fakir ta-
lebeler Sultanahmet Camii’nde Hocaefendi’yi bulur, 
kendilerini teslim ederler, Hocaefendi de tahsilleri 
ikmal olana dek bütün geçimlerini üstlenirmiş. Ka-
dın cemaatini bu öğrencilere yatak-yorgan-giyecek 
teminiyle görevlendirir, çamaşırlarının yıkanmasını 
da bizzat kendi hanımına yaptırırmış. Bu talebelerin 
sadece okumalarıyla ve maddî ihtiyaçlarıyla ilgilen-
mekle yetinmez, düğünlerine, cenazelerine, çocukla-
rının doğum mevlidlerine iştirak eder, arzu edilmesi 
halinde çocuklarının isimlerini de kendisi koyarmış. 
Bütün hayatımız içinde sadece bir icazet merasimi 
süresi kadar birlikte olduğumuz Gönenli’nin kadınları 
önemseyen, hayatın zorlukları karşısında onlara hayır 
ve sabır yollarını telkin eden, kimsesizleri himaye eden 
tavrını vefatından sonra bile üzerimizde hissettiren 
Rabbimizden, yeni nesiller içinde de onların yollarını 

takip edecek gayret ehlini lutfetmesini isteriz. Kadınların 
yaptırdığı, temizlediği, sahiplendiği, sevdiği camileri 
kadınlara fazla gören zihniyetin, toplumu (hayra veya 
şerre) dönüştürmede kadınların rolünü göremeyen 
hamakatinden de Allah’a sığınırız.

Cibuti’den Boston’a, Kudüs’ten Saraybosna’ya 
dünya camilerini mümin bir sanatçı hassasiyetiyle 
gözlemleyen, bir kadın mümin olarak her birinin 
içinde namazlarını eda ederek havalarını tenefüs 
eden sevgili Yıldız Ramazanoğlu bizim camilerimizde 
kadınlara reva görülen muamele üzerine pek çok yazı 
kaleme aldı. Onun tespitiyle bazı camilerimize bir 
kadın olarak ancak İngilizce konuşursanız rahatlıkla 
girebileceğiniz duruma nasıl geldik. Camilerde kadın-
ların durumunun hâlâ içler acısı olduğunu biliyoruz, 
ama bu yazı üzerinde çok konuşulan, bu yüzden de 
okuyucuyu camiye gitmekten korkuya düşüren o 
olumsuzlukları değil de camilerin evlerimizden daha 
çok bizim olduğunu, korka korka girilecek, kabahat 
işlemiş duygusuyla çabucak çıkılacak yerler olmadığını 
anlatmak için yazılmıştır. 

Bu yazının dimağlarda bırakmak istediği his, 
yazıyı okumayı bitirir bitirmez ilk vakit namazını 
en yakın camide kılmayı isteyecek kadar bir cami 
iştiyakı doğurmaktır. Kıymetli Ayşe ve Havva Sula’nın 
Ramazan teyzeleri olarak yaptıklarını2 hayatın her 
anına yaymayı, hiç olmazsa çeşitli gerekçelerle bütün 
gün dışarıda olan hanımların namazlarını cemaatle 
kılacak şekilde günü organize etmelerini teşvik 
etmektir. Hiç biri olmazsa, en azından bir bayram 
namazını ailecek cemaatle Süleymaniye’de kılmanıza 
vesile olursa ne mutlu bu yazıya. O takdirde nama-
zınızı avluda kadınlar için ayrılan yerde kılmanızı 
tavsiye ederim. Namazın içindeyken binlerce insanın 
sessizliğinde başınızın üstünde uçan kuşların kanat 
çırpışlarını bile duyarken selamdan sonra alınan 
tekbirlerle gök kubbenin nasıl çınladığına şahitlik 
etmeden gitmeyin bu dünyadan..

DİPNOTLAR

1  Buna benzer bir bilgiyi Aysel Canatan Hanım da Kayseri'den aktarmıştı. Onun gençliğinde 
dahi bazı hanımlar Cuma günleri erkenden Ulu Camiye giderek namaza kadar ibadetle 
meşgul olurlar ve cumayı kıldıktan sonra dönerlermiş.

2 Her Ramazan'da her teravihi bir başka camide kılacak şekilde üstelik de bir temayla dolaşmaları. 
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Öz geçmişi
Bekir Haki Yener, Dağıstan’ın Karabağ eyaletinde 

Hicrî 1299’da (1882) dünyaya gelmiştir. Doğum tarihi 
ile alakalı olarak: “Karabağ bölgesinde yaşayanlar 
umumiyetle yarı göçebedir. Kışı Aras vadisinde geçirir, 
yazları yaylaya çıkardık. Doğumları, günü gününe 
tespit etmek mümkün olmadığı için kim bilir kaç 
yıl sonra nüfusa kaydedilmişimdir.” diye bahseder. 
Babası Safioğulları’ndan Molla Ahmed, annesi ise 
Medine Hanım’dır.1

İlk tahsilini, doğduğu yer olan Karabağ’da, önce 
babasından, daha sonra ise Seyyid Abdülaziz Çelebi’den 
almıştır. 1900 yılında ailesiyle birlikte önce Van’a, daha 
sonra Tokat’a giderler ve Tokat’ın Zile ilçesine bağlı 
bulunan Tevfikiye köyüne yerleşirler. Bekir Hâki Efendi, 
bu yolculuğunu talebesi Prof. Dr. Mahmud Kaya’ya 
şu sözlerle anlatır: “Oğlum, bizim iki kıblemiz vardı: 
biri Kâbe-i Muazzama diğeri de İstanbul. Gözlerimiz 
ufukta günlerce heyecanla yol aldık. Osmanlı ülkesi 
ha göründü ha görünecek, derken Osmanlı toprağına 
ayak bastığımız haberi verilince babam attan inerek 
hemen secdeye kapandı. Vallahi bilmiyorum, o anda 

abdesti var mıydı yok muydu? İşte güzel oğlum, bütün 

dünya müslümanları, Türklere ve Türkiye’ye bu derece 

bağlıydılar. Ne yazık ki, düşmanlar o bağı kopardılar 

ve o duyguyu sildiler.” 

Bekir Hâki Efendi, Tokat’a yerleştikten sonra o 

yıllarda Tokat mütüsü olan Hacı Osman Efendi’nin 

derslerine devam ederek icazet alır. 1912 yılında ilim 

tahsili için İstanbul’a gelir ve Süleymaniye’de bulunan 

Yoğurtçuoğlu Medresesi’ne yerleşir. Fatih dersiâmla-

rından Muharrem Lütfi Efendi’nin derslerine devam 

eder ve Haziran 1912’de icazet alır. Aynı yıl İstanbul’da 

ilk defa açılan Medresetü’l-vâizîn imtihanını kazanır.2

Aldığı Vazifeler
28 Haziran 1913’te Meclis-i Kebîr-i Maarif ’te açılan 

imtihanı birincilikle kazandığı için Maarif Nezâreti 

tarafından Üsküp Dârü'l-muallimîni edebiyyât-ı Fâ-

risiyye hocalığına tayin edilir, fakat bazı sebeplerden 

dolayı bu görevini ifâ edemez. 1914 yılında açılan 

“ruûs imtihanı”nı üstün başarı ile kazanarak “müder-

ris” unvanını alır ve 27 Eylül 1914 tarihinden itibaren 

Beyazıt Dârülhilâfet-i Aliyye Medresesi ikinci sınıf 

Portre

Nurgül DERE

KAFKASYADAN İSTANBUL’A 

BİR İLİM YOLCUSU 
BEKİR HÂKİ YENER 
(1882-1975)
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birinci şube sarf ve lügat müderrisliğine tayin edilir. 
Bir yandan da Mekteb-i Kudât’a yazılır ve 26 Haziran 
1915’te de buradan mezun olur. Böylelikle nâib (kadı) 
olma hakkını kazanır. 14 Mayıs 1917’de Muhallefât-ı 
Umûmiyye Kassamlığı dördüncü sınıf kâtipliğine, 18 
Ağustos 1918’de Dârülhikmet-i İslâmiyye ikinci sınıf 
kâtipliğine, 22 Eylül 1920’den itibaren de İstanbul Ka-
dılığı ikinci sınıf katipliğine tayin edilir. Kasım 1920’de 
ise önceki memuriyeti olan Dârül-hikmet-i İslâmiyye 
ikinci sınıf kâtipliğine tekrar getirilir. 12 Ağustos 1922’de 
Mahmud Paşa Mahkeme-i Şer’iyye ikinci sınıf katipliğine 
tayin olduktan sonra, 28 Kasım 1923’te İbtidâ-i Dâhil 
Medresesi ferâiz ve intikal müderrisi ve 26 Ocak 1924’te 
ise Sahn Medresesi belâgat-ı Arabiyye müderrisi olur. 
4 Kasım 1924 tarihinde tevhîd-i tedrisat kanunu ile 
medreseler lağvedilince görevine son verilir. Dersiamlık 
maaşıyla geçinmekte zorluk çeken Bekir Hâki Efendi, 
İstanbul Barosu’na bağlı olarak da dokuz yıl avukatlık 

yapar. Bekir Hâki Efendi, 1934 yılında Soyadı Kanunu 
çıktıktan sonra “Yener” soyadını alır. 

İstanbul Mütülüğüne Tayini
15 Haziran 1936’dan 1949’a kadar İstanbul Mütülüğü 

müsevvidliği görevini yürüten Bekir Hâki Efendi, bu 
tarihte kendi isteğiyle emekli olur. Daha sonra üç yıl 
kadar Süleymaniye Kütüphanesi’nde tasnif işinde çalışır 
ve 1953’te buradaki görevinden de ayrılır. Aralık 1954’te 
tekrar memuriyete dönerek altı yıl süreyle Eminönü 
Mütülüğü yapar. 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra 
İstanbul Mütüsü Ömer Nasuhi Bilmen, Diyanet İşleri 
başkanlığına getirilince, Bekir Hâki Efendi 15 Haziran 
1960’ta vekaleten, on beş gün sonra da asaleten onun 
yerine tayin edilir. Fakat dönemin İstanbul valisi ile 
ezanın Türkçe okunması konusunda yaptıkları tartışma 
yüzünden 2 Haziran 1961’de görevinden alınarak 
İstanbul Mütülüğü raportörlüğüne getirilir.3 

Mütülük Vazifesinden Alınması
Bekir Hâki Efendi’nin görevinden alınmasının 

sebebini Eyüb Said Tokatlı, Tohum dergisine Hoca-
efendinin vefatından sonra yazdığı bir makalede şu 
şekilde anlatır:

“(… ) O günün askerî [İstanbul] valisi General 
Refik Tulga ve yanında yüksek rütbeli iki subay, birlikte 
İstanbul Mütüsü Bekir Hâki Efendi’yi makamında 
ziyarete gelirler. Refik Tulga, Hocamıza dönerek:

“Hocam emir verin de ezan Türkçe okunsun.” 
der. Hoca Efendi de, “Biz burada kendi başımıza 
buyruk değiliz. Diyânet Riyâsetimiz var. Onlardan 
böyle bir emir almadıkça biz kendiliğimizden her-
hangi bir şey yapamayız.” buyurur. Vâli diretir: “Siz 
pekâlâ emir verirsiniz. Ben de emrediyorum, ezan 
Türkçe okunsun.”

Merhum Hoca Efendi o derin gözleriyle vâlinin 
yüzüne mânâlı mânâlı bakar ve o nur gibi sakalını 
eliyle tutarak: “Oğlum, ben bu yaştan sonra gavur 
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olamam!.” der. Vâli: “Ezanı Türkçe okumak gâvurluk 
mudur?” diye ısrar edince, şu karşılığı alır: “Oğlum 
sen onu bilmezsin; o bizim sâhamızdır, onu biz biliriz.”

Böyle bir durum karşısında, bir diktacının başvura-
cağı tek çare tehdittir. Vâli de bunu yapmakta gecikmez: 
“Öyleyse, siz de bu makamda daha fazla kalamazsınız” 
deyince, Hocamızın verdiği cevap, îmân ve şahsiyet 
sâhibi her İslâm âliminin vereceği cevap olmuştur: 
“Oğlum, anam beni bu makamda doğurmadı. Zaten 
biz hizmet edeceğimize inandığımız müddetçe burada 
kalırız. Aksi halde gideriz.” Tabii netice malum… Bir 
hata sonra Hoca Mütülükten alınır.”4

Mütülüğe Dönüşü ve Emekliye Ayrılışı
Ağustos 1961’den itibaren İstanbul merkez vaizliğine 

başlayan Bekir Hâki Efendi, bu dönemde Şehzâdebaşı 
ve Fâtih camilerinde verdiği vaazlarla kalabalık ve seç-
kin bir cemaat elde etmiştir. Raportörlük görevinden 
Nisan 1964’te ayrılan Bekir Hâki Efendi, Aralık 1965’te 
yeniden İstanbul mütülüğüne vekaleten tayin edilir 
ve 11 Kasım 1966’ya kadar bu görevde kalır. Bundan 
sonra Ocak 1972’ye kadar İstanbul merkez vaizliğine 

devam eder. Bundan sonra yaşının ilerlemesi ile birlikte 
bulunduğu resmî görevlerden ayrılır.5

2 Mart 1975 tarihinde (başka bir bilgiye göre 4 
Mart 1975’te) doksan üç yaşında iken vefat eden Bekir 
Hâki Efendi çok sevdiği Seyyid Şefik Efendi’nin yanı 
başına Edirnekapı Kabristanı’na defnedilir.6Şahsiyeti

Herkesi kendine hayran bırakacak kuvvetli bir 
hafızası olan Bekir Haki Efendi, talebelik yıllarında 
girdiği her türlü imtihanı yüksek derecelerle kazanmıştı. 
Ayrıca okuduğu her şeyi hafızasında tutabiliyordu. 
O’nun bu yönüne hayran kalanlar bunun sırrını sor-
duklarında, “Ezberlemek için değil, okuduğumu haz 
duyarak okuyorum, o da hâfızama nakşediliyor…” 
cevabını verirdi. Ayrıca Bekir Hâki Efendi, hadis ve 
siyer ilimlerinde otorite sayılıyordu. Kendisine, Kü-
tüb-i Sitte ve Müsned kitaplarında mevcut herhangi 
bir hadîs-i şerîfin başından bir iki kelime okunduğu 
vakit, o, hadisi sonuna kadar ezbere okur, rivayetler 
arasındaki farkları anlatır ve o mevzuda geniş bilgi 
verirdi. Oldukça mütevazı bir hayat yaşamış ve eser 
bırakmamıştır. 

Edebî Yönü
Bekir Hâki Efendi, Türk, Arap ve İran edebiyatla-

rına hakkıyla vâkıf idi, bu üç dilde de şair olan Bekir 
Hâki Efendi, şiirlerini maalesef bir araya toplamamıştır. 
Zarlar üzerine ve gelişigüzel kağıtlara yazdığı şiirlerini 
gören talebeleri: “Ne olur hocam, müsaade buyurun 
da şu şiirlerinizi toplayalım.” dedikleri vakit müsaade 
etmemiştir. 

Emin Saraç, onun edebî yönü ve ilmi için şunları 
söylemektedir: “Bekir Hâki Efendi’de çok büyük bir 
hâfıza vardı. Farsça şiir mahfuzatı kadar, Arapça ve 
Türkçe şiir mahfuzatı çok fazlaydı. Arap edebiyatına 
çok âşina idi. Devamlı kitap okuyan ve zeki bir kimse 
idi.”7 Ehl-i beyt’e olan sevgisini Farsça yazdığı şiirinde 
şöyle ifade eder: 

Behûn ender be her rek hubb-i âl-i Mustafa cûşed

Ben în zâdem be în mîzistem ferdâ beîn âyem.

Diyanet İşleri Başkanlığı Özlük Dosyası



(Damarlarımda dolaşan her zerre kan Muham-

med Mustafa’nın Ehl-i beyt’inin sevgisiyle coştu. 

Ben böyle doğdum; bu sevgiyle yaşıyorum; yarın 

Allah’ın huzuruna böyle çıkacağım.)

Hatıralar
Enver Galip Ceylan, Bekir Hâki Efendi ile ilgili 

şunları söyler:

“Bekir Hâki Efendi hitabeti fazla olmayan, fakat 

hadis üzerine Türkiye’de ileri gelen hocalardan. O, 

Kakasya taralarından, sanırım Karakalpak Türkle-

rindendi. Kendi memleketinin şivesiyle konuşurdu. 

“Gözel kardaşım” diye hitap ederdi. 

Hatta sonradan profesör olan bir talebesi anlatmıştı. 

Diyor ki, “Ders okurken hoca bir ibareye uygun olma-

yan bir mânâ verdi. “Hocam burası şöyle olmalı değil 

mi?” dedim. Ben böyle deyince, Hocaefendi kalkıp 

alnımdan öptü ve “oğlum, ben kırk senedir burayı böyle 

biliyordum. Allah senden razı olsun” dedi. Tevazuya 

bakın efendim… Bunlar böyle insanlardı… Osmanlı 

devrinde yetişmiş insanlarda ekseriyetle bambaşka bir 
terbiye, bir edep vardı…”8

***

Talebelerinden olan Enver Baytan Hoca ise bir 
mülakatta anılarını şu şekilde anlatmıştır:

“Bekir Hâki Efendi esasen Eminönü mütülüğü 
yapıyor, aynı zamanda isteyen olursa orada ders 
okutuyordu. Çok kudretli bir hocaydı. Ne var ki eser 
yazamadı, biraz sıkıntılıydı. Bize hem hadis, hem tefsir 
dersi verdi. Ayrıca evde kitap karıştırırken Farsça veya 
Arapça bir beyite rastladığım zaman, bir beyiti çöze-
mezsem yine Hoca efendiye giderdim. “Hoca efendi, 
vaktiniz müsait ise maruzatım var” derdim. “Gel gel 
sen de olmasan câhil kalacağız” derdi. Şakayı severdi, 
“soracağım şeyler var” derdim. Ve çözemediği bir beyit 
yoktu. Onun zamirini, her şeyini bulurdu. Şu fiilin 
tahtındaki zamir neye raci olabilir. Hangi kelimeye 
veya kişiye raci olabilir bunu bulur, o kadar kudret-
liydi. Farsçada edip, Arapçada edip, Osmanlıcada edip, 
bugünkü Türkçede de edip, böyle cemiyetli bir zâttı.”9 

DİPNOTLAR
1 Yeni Nesilleri İnşâ Eden Âlimlerimiz, der. Selman Tan, İs-

tanbul 2009, II, 267.
2 Mahmut Kaya, “Bekir Haki Yener”, DİA, V, 361.
3 Kaya, a.g.md., V, 361-362. 
4  M. Ertuğrul Düzdağ, Mehmed Âkif Mısır Hayatı ve Kur’ân 

Meâli, İstanbul 2009, s. 224.
5  Kaya, a. g. md., V, 361-362.
6  Tan, a.g.e., II, 267-273; Kaya,. a. g. Md., V, 361-362.

 7 Salih Okur, “Emin Saraç Hocaefendi İle Son Devir Âlim-
lerimiz Üzerine.. (1)”, (Çevrimiçi) http://www.cevaplar.
org/index.php?khide=visible&sec=16&sec1=59&yazi_
id=5387&menu=1, 05-05-2010.

 8  Okur, Salih, “Enver Galip Ceylan Hocaefendi İle Son De-
vir Ulemamız Çerçevesinde-2”, (Çevrimiçi) http://www.
cevaplar.org/index.php?khide=visible&sec=120&se-
c1=122&yazi_id=7346&menu=1#top, 03-10-2010.

 9 Sedat Düztepe, “Enver Baytan Hocaefendi İle Osmanlı 

Bakiyesi Âlimlerimiz Etrafında-1”, (Çevrimiçi) http://

www.cevaplar.org/index.php?khide=visible&sec=120&-

sec1=122&yazi_id=7389, 06-05-2010. Daha detaylı bi-

yografi için bkz: Nurgül Dere, Ulemâ [Seküler Düzende 

Âlim Olmak], İstanbul 2014.

Soldan sağa: İkinci sırada Ömer 
Nasuhi Bilmen, Bekir Haki Yener, 
İbrahim Bedrettin Elmalı, Mahmut 
Sami Ramazanoğlu, Ali Yekta 
Sundu
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Kadim belde İstanbul, coğrafî yeri ve ta-
rihî-kültürel mirası ile dünyadaki birçok 
şehirden benzersiz vasılara sahiptir. Bizans’ın 

başkenti olan Konstantinople, II. Mehmed tarafından 

fethedildiğinde harap bir hâlde idi. Şehrin imarı ile 

kısa süre içinde bir İslâm beldesine dönüştü. Camiler, 

çeşmeler ve sebiller ile donatıldı. Ancak ne yazık ki, 

Cumhuriyet döneminde bu emanete olması gerektiği 

gibi sahip çıkılmadı. Yeniden yapılanma çalışmaları 

sırasında şehrin altı üstüne getirildi. Bundan en çok 

nasibini alan hiç şüphe yok ki bu medeniyet beldesinin 

can damarları cami ve mescidlerdi. Hızla betonlaşıp 

asıl kimliğine yabancılaşırken, bir taratan da yıkı-

lan, yıktırılan, kaybolan, kaybolmasına göz yumulan 

cami ve mescidleriyle derin bir suskunluğa büründü 
İstanbul. Suriçi cami ve mescidlerinin bir çoğu 1932-
1935 yıllarında çıkarılan kararnamelerle oluşturulan 
gerekçelerin kurbanı oldu.1 Kayıp camiler konusunda 
hassasiyet sahibi ve bu konunun gündeme taşınma-
sında hayli etkili bir isim olan Mehmed Şevket Eygi, 
Cami Kıyımı isimli kitabında şunları söylemektedir:

“Müslüman bir ülke üzerindeki âbideler, mimar-
lık eserleri, camiler, medreseler, mezarlıklar ve diğer 
bütün tarihî binalar, o ülkenin tapu senetleri gibidir. 
Dünyadaki bütün milletler, vatanlarının yani varoluş 
mekanlarının üzerindeki tarihî ecdad eserlerini titizlikle, 
hassasiyetle, kıskançlıkla korurlar. Bizde maalesef yakın 
tarihimizde tam tersi yapılmış ve bu toprakların bize 

İSTANBUL’UN KAYIP İNCİLERİ: 
BURADA BİR CAMİ VAR (DI)!

Hadikatü'l Cevami'de bu civarda dört cami bulunduğu yazılıdır. Tazıcılar Ocağı mescidi, Bostancılar Ocağı mescidi, Yedekçiler Mescidi, Yeşil Kiremitli 
Mescidi. Yukarıdaki fotoğraf büyük ihtimalle Yedekçiler Camiini gösteriyor.(Necdet İşli Arşivi)

Vaiz, Beşiktaş Müftülüğü
Hazırlayan: Dr. Tuğba AYDENİZ



ait olduğunu ispat eden on bine yakın tarihî, mimarî, 
sanat kıymeti olan bina ve eser yok edilmiştir. Bu 
cinayeti, bu hıyaneti, bu kıyımı kimler yapmıştır?”2

Hiç şüphe yok ki, Türkiye’nin birçok şehrinde yaşanan 
bu elîm kıyım, en çok İstanbul’da gerçekleştirilmişti. 
Bu ecdad yadigârları bakımsızlıktan harabe haline 
gelirken, arsa ve harabelerin satılması için ilanların 
verilmesi ile hayatiyetlerini de kaybettiler. Neticede 
bugün Suriçi İstanbul’da satılarak şahıs mülkü haline 

gelmiş, yerine işhanı, ev, dükkan yapılmış, yol, cadde, 
park-otopark alanı olmuş pek çok cami bulunmakta-
dır. Bu itibarla Suriçi’nde, satılarak ortadan kaldırılan, 
bakımsız ve kadrosuz bırakıldığı için yıkılan, imar 
faaliyetleri ile yok edilen cami ve mescidlerimizin 
sayısı 196’dır. Kayıp camilerin izini sürme ve yerini 
tespit, ardından bunların ihya edilmesi çalışmaları 
vakılar, belediye ve diğer kurumlar vasıtasıyla halen 
devam etmektedir.3

1 Resmî Gazete’nin Teşrinisani 1935 tarihli 3163 sayılı 
ilanında yer alan 2845 numaralı kanun maddesi cami 
ve mescidlerin kapatılması hakkındadır.

2  Mehmed Şevket Eygi, Yakın Tarihimizde Cami Kıyımı, 
İstanbul 2003, s. 11.

3 Burada verilen rakamlar, İstanbul’un Kaybolan Kültür 
Varlıkları Suriçi (Fatih) Camileri ve Mescidleri 1, İstanbul 

2014 isimli kitaptan alınmıştır. Camilerin ihyası konu-

sunda göz doktoru Erhan Sarışın’ın 2007 yılında kur-
duğu İstanbul Çevre Kültür ve Tarihi Eserleri Koruma 
Derneği’nin gayretleri zikre değerdir.

DİPNOTLAR
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İstanbul’un Kaybolan Kültür Varlıkları Suriçi (Fatih) Camileri ve Mescidleri 1, İstanbul 2014 
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İstanbul, Osmanlı Devleti’nin başkenti olarak, 
dünyanın en önemli tarihî arşiv koleksiyon-
larından birine sahiptir. İstanbul'daki arşivler 

dağınık halde bulunduğu için Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi'nin kurulmasından sonra bu arşivler tek bir çatı 
altında toplanılmaya çalışılmıştır. Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi'nin dışında, sahip olduğu deter ve belgeler 
bakımından en zengin koleksiyonlardan sayılabilecek 
iki arşiv; Şer'iyye Sicilleri Arşivi ve Meşîhat Arşivi gü-
nümüzde İstanbul Mütülüğü'ne bağlı bulunmaktadır. 
Şer’iyye Sicilleri Arşivi’nde 10.000 civarında mahkeme 
sicili ve Meşîhat Arşivi’nde ise 4524 deter ve sicil ile 
yüz binlerce belge bulunmaktadır.

Meşîhat Arşivi’nde, Bab-ı Meşîhat’in tesisinden 
önceki şeyhülislamlık, Anadolu ve Rumeli kazasker-
liği ve nakibüleşralık deterleri ile Bab-ı Meşîhat'in 
tesisinden sonra bir asır boyunca biriken evrak ve 
deterler yer almaktadır.

Bab-ı Meşîhat'in 1826 yılında Ağakapısı’nda tesisi 
ve şeyhülislamların burayı daimî ikamet mahalli olarak 
kullanmaya başlamasıyla Bab-ı Meşîhat'te zengin bir 
arşiv meydana gelmiştir. Meşîhat Arşivi'ndeki deterler, 
kendi içerisinde Bab-ı Meşîhat meclislerinin teşkilinden 
önceki devre ait olanlar ve Meşîhat meclisleri dönemi 
deterleri şeklinde iki kısma ayrılabilir. 

I. Bab-ı Meşîhat Meclislerinin Teşkilinden 
Önceki Devre Ait Olan Deterler

1. Şeyhülislamlık Deterleri
“Şeyhülislamlık Deterleri” başlığı altında tasnif 

edilen deterler, Meşîhat Arzları ve İradelere Mahsus 
Kayıt Deterleri, Telhis Deterleri, Tarik Deterleri, Mütü 
Deterleri, Medrese Deterleri, Murafa´a Deterleri gibi 
serilerden teşekkül etmiştir.

Meşîhat Arzları ve İradelere Mahsus Kayıt Deterleri 
Meşîhat’ten Sadaret’e yazılmış olan arzlar ile bunlara 
dair çıkan iradelerin kaydedildiği altı deterden oluşan 
ve h.1262-1339 yılları arasındaki kayıtları ihtiva eden 
bir seridir. Şeyhülislam Uryanizade Ahmed Esad 
Efendi’nin şeyhülislamlığına kadar (7 Aralık 1878/12 
Zilhicce 1295) ilmiye tevcihatları ve idari hususlara 
ait maruzatlar ile bunlara dair çıkan iradelerin kaydı 

tutulmazken, bu tarihten sonra tezkire ve iradeler için 
hususi deterler tutulmaya başlanmıştır. Ayrıca daha 
önceki döneme ait tezkire ve iradeler hususi bir araş-
tırma ile tespit edilmiş ve 1901 (1319) yılında, önceki 
şeyhülislamlardan Arif Hikmet Beyefendi, Mehmed 
Arif Efendi, Mehmed Saadeddin Efendi, Hasan Fehmi 
Efendi, Ahmed Muhtar Beyefendi ve Hafız Hasan 
Hayrullah Efendi’nin bulunabilen arz tezkireleri ile 
padişah iradeleri de ayrı bir deterde toplanmıştır. 

Telhis Deterleri, Meşîhat’ten Sadaret’e yazılmış olan 
telhisleri ihtiva etmekte olup dört adettir. İlki 1871 
(1288) yılına ait olan deterler 1922 (1341) yılına kadar 
tutulmuştur. Meşîhat telhisleri, tayin muamelelerinin 
neticelendirilmesi için yapılan yazışmaların son basama-
ğını oluşturmaktadır. Şeyhülislamtarafından mevleviyet 
kadılıkları ve yüksek dereceli müderrislerin tayiniyle 
ilgili olarak rutin bir şekilde tekrarlanmakta olan tayin 
prosedürü üç kademeli bir işlemle gerçekleştiriliyordu. 
Bir tayinin gerçekleşmesi için önce Şeyhülislamlık’tan 
arz tezkiresi (tezkire-i ma'rûza) yazılıyor, padişaha arz 
edilen tezkire üzerine Mabeyn’den tayin hakkında 
iradeyi mübelliğ tezkire kaleme alınıyor ve son işlem 
olarak da Meşîhat’in telhisi hazırlanıyordu. 

Tarik Deterleri, ilmiye sınıfına mensup idarî gö-
revliler ile mevleviyet kadıları ve müderrislerin tayin 
ve terfi tarihlerinin sırayla kaydedildiği deterlerdir. 
Tarik deterlerinin, kadı ve müderrislerin tayin usulünü 
muntazam hale koymak üzere 1829 (1245) yılında 
tutulmaya başlandığı söylenmekle beraber1 İstanbul 
kütüphanelerinde daha eski tarihli deterlere de tesadüf 
olunmaktadır2. Meşîhat Arşivi’nde 22 adet tarik deteri 
mevcut olup ilk deter 1829 (1245), en geç tarihli deter 
ise 1919 (1338) yılına aittir. 

Mütü Deterleri, Anadolu ve Rumeli vilayet ve 
kazalarındaki mütülerin tayin muamelelerini gös-
termektedir. Meşîhat Arşivi’nde yer isimlerine göre 
alfabetik olarak düzenlenmiş iki mütü deteri bulun-
maktadır. Bu deterlerin ilki 1810-1825 (1225-1275), 
ikincisi 1862-1911 (1279-1330) yılları arasındaki 
kayıtları ihtiva eder.

Medrese Deterleri’nde yüksek rütbeli müderrisle-
rin tayin kayıtları bulunmaktadır. Meşîhat Arşivi’nde 
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tarihleri itibariyle XIX. yüzyılın ilk yarısından başlayan 
ve Edirne ve Bursa medreselerine ait kayıtları ihtiva 
eden 14 deter mevcuttur. Bunlardan Edirne ve Bursa 
için müşterek olarak tutulanlar olduğu gibi, her iki 
vilayet için ayrıca tutulmuş deterler de vardır. Edirne 
için müstakil olarak tutulmuş ilk deter 1845 (1261) 
yılından başlarken Bursa medrese deterlerinin ilki 
1859 (1276) yılını taşımaktadır. Edirne ve Bursa için 
müşterek olarak hazırlanmış ilk deter 1809 (1224) 
yılına aittir. Bu serinin sonunda 1861-1873 (1278-1290) 
yılları arasında Bab-ı Meşîhat’te yapılan murâfa´aların 
kayıtlarını ihtiva eden üç adet Murâfa´a Deteri ile 
muhtelif konuları ihtiva eden üç adet müteferrik deter 
bulunmaktadır.3

2. Sicill-i Ahval Müdüriyeti Deterleri
Sicill-i Ahval Müdüriyeti Deterleri başlığı altında 

tasnif edilen deterler, Sicill-i Ahval Deterleri ile Fet-
vahane Memurları Deterleri’nden teşekkül etmiştir. 
Ulemaya ait Sicill-i Ahval Deterleri kadı, müderris, 
mütü, naip ve mahkeme görevlilerinin tercüme-i hâl 
varakalarından derlenmiş olan bilgilerle vücuda geti-
rilmiştir. Üzerinde veya içinde hazırlandıkları tarihe 

ait bir bilgi bulunmayan deterler, “sicil deteri”, “sicil 
hulasa deteri” gibi muhtelif isimlerle etiketlenmiştir. 
30x44 cm ebatlarında sekiz büyük boy deterden teşek-
kül eden sicil deterlerinin ilkinde nüvvab, ikincisinde 
mütü ve müderrisler, üçüncüsünde kadı ve mütüler, 
dördüncüsünde dersiâmlar kaydedilmiştir. Beş, altı ve 
yedi numaralı deterler mahkemelerde görevli katipler 
ve diğer memurin-i şer’iyye sicillerini ihtiva etmektedir. 
Sekiz numaralı deterde ise sadece mütüler kayıtlıdır. 
Sicil deterlerindeki kayıtlar, ilmiye memurlarının 
terfi ve azil durumlarıyla ilgili bilgilerin eklenmesiyle 
zenginleştirilmiştir. Ulema Sicil Deterleri, Son Devir 
Osmanlı Ulemâsı isimli çalışmanın ana kaynağını 
oluşturmuş; fakat bu çalışmada metinler özetlenerek 
kullanılmış ve neşir yöntemi hakkında bilgi verilme-
miştir. Dolayısıyla bu deterlerdeki sicil kayıtlarının 
tamamının neşredilip edilmediği hususunda bir fikir 
sahibi olunamamaktadır.4

Sicil deterlerinin dışında Fetvahane memurlarının 
listelerini ihtiva eden üç deter de bu serinin sonuna 
eklenmiştir. Bunlarda da tarih kaydı yoktur.

3. Nakibüleşralık Deterleri
Nakibüleşraf deterlerinde alfabetik olarak dü-

zenlenmiş seyyid isimleri ile seyyid ve şeriler için 
düzenlenmiş siyadet huccetlerinin suretleri kayıtlı 
bulunmaktadır. Sâdât silsilenamelerinin ilk kez XVI. 
yüzyılda Seyyid Mahmud’un nakibüleşraf olmasından 
sonra “nakib cerideleri”ne kaydedildiği belirtilmekte-
dir5. Meşîhat Arşivi’ndeki ilk nakibüleşraf deteri ise 
Seyyid Mahmud’dan sonra nakibüleşraf olan Muhterem 
Efendi zamanına ait olup, üzerindeki kayıt 1535 (942) 
yılına aittir. Bu deter serisinin sonunu teşkil eden 33. 
deter müsvedde görünümünde olup tarihi kayıtlı de-
ğildir. 34-39 hususi numaralarda kayıtlı deterler Bab-ı 
Meşîhat’in arşiv malzemesi içinde sonradan bulunup 
tasnif edilmiş olan deterlerdir.6

4. Anadolu ve Rumeli Kazaskerliği 
Deterleri
Anadolu ve Rumeli kazaskerlerinin XVI. yüzyıldan 

itibaren idarî ve kazaî (yargı) faaliyetleri sonucu ortaya 
çıkmış olan deterler, Meşîhat Arşivi’nin önemli deter 

Meşihat Arşivi I.Bölüm Defteri nr.68
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serilerinden bir bölümünü oluşturmaktadır. Kazasker-
lerin kaza (yargı) faaliyetlerine ait deter serileri bugün 
Şer’iyye Sicilleri Arşivi’nde muhafaza edilen Rumeli ve 
Anadolu kazaskerlikleri sicilleridir. Kazaskerlerin idari 
görevlerine ait deterler ise “Ruznamçe Deterleri”’dir.7 
Bunların dışında kazaskerler tarafından tutulan farklı 
mahiyette deterler de bulunmaktadır. Bu deterler 
burada “Anadolu ve Rumeli Kadıları Mahiye ve Maaş 
Deterleri”, “Divan Deterleri”, “Mesbukin Deterleri”, 
“Kadı Deterleri”, “Mühür Tatbik Deterleri” gibi baş-
lıklar altında tasnif edilmiştir. 

Sancak ve kaza kadıları ile müderrislerin tayin 
kayıtlarını ihtiva eden deterler “Ruznamçe Deteri” 
şeklinde isimlendirilmiştir. Şer’iyye Sicilleri Arşivi’nin 
inşasından sonra kazaskerlerin idari faaliyetlerine 
ait kayıtların yer aldığı ruznamçe deterleri, Meşîhat 
Arşivi’ne intikal etmiştir. Arşiv’de halen 1545-1894 
(952-1312) yıllarını ihtiva eden 257 Rumeli ve 1665-
1892 (1076-1310) yıllarını ihtiva eden 120 Anadolu 
kazaskerliği ruznamçesi bulunmaktadır. 

“Divan Deterleri”, Anadolu ve Rumeli kazas-
kerlerinin Muharrem ve Recep aylarında toplamış 
oldukları divanlarda tutulmuş olan deterlerdir. Rumeli 
kazaskerliğinin 1799-1884 (1214-1302) yıllarını ihtiva 
eden altı adet divan deteri vardır. Bir numaralı deter 
1799-1891 (1214-1309) yıllarını ihtiva etmekte olup 
icmal deteri görünümündedir. Diğer divan deterleri 
ise kronolojik bir sırayı takip etmektedir. 

Anadolu divan deterleri Rumeli’ye göre daha er-
ken bir tarihte başlamaktadır. Meşîhat Arşivi’ndeki en 
eski divan deteri Anadolu kazaskerine ait olup 1663 
(1074) yılını taşımaktadır. Bu deterlerde kadıların 
tayin edildikleri mahaller alfabetik olarak sıralanmış 
ve her bir şehrin altında müjdegâne olarak alınan ücret 
belirtilmiştir. Müjdegâne veya müjdecilik, kazasker 
muhzırlarının kadı ve müderris tayinlerinde almış 
oldukları muayyen bahşişlerdir. Bu bahşişler kazaların 
derecelerine göre artar veya eksilirdi. Anadolu kazas-
kerliğinin 23 divan deteri olup sonuncusunda 1884 
(1302) yılı kayıtlıdır.

“Mühür Tatbik Deterleri” sancak ve kaza kadılarının 
mühürlerinin basılı bulunduğu kâğıtların deterlere 

yapıştırılması suretiyle hazırlanmıştır. Belge sahtekâr-
lıklarının önlenmesi gayesiyle devlet kademelerindeki 
bütün kadılar adlarına yaptırdıkları mühürleri bir kağıt 
parçasına basarak İstanbul’da ise bizzat kendileri, taş-
rada ise kethüda, çavuş ve benzeri görevliler vasıtasıyla 
bu tatbik kağıtlarını Meşîhat makamına vermişlerdir. 
Şer’iyye Sicilleri Arşivi dolaplarında mühür tatbik deteri 
olarak numaralandırılmış 13 deter bulunmaktadır. 

“Rumeli ve Anadolu Kadı Deterleri” Rumeli ve 
Anadolu’daki kazaların isimlerine göre alfabetik olarak 
düzenlenmiş kadı tayin deterleridir. Anadolu kadı 
deterleri, 1853-1882 (1270-1300) yılları arasına ait 
7 deterden oluşmaktadır. Rumeli kadı deterleri ise 
9 adet olup 1861 (1278) yılından başlamakta ve 1891 
(1309) yılına kadar devam etmektedir.

5. Sicillat-ı Şer’iyye Dairesi Deterleri
İstanbul mahkemelerine ait sicillerin tek bir çatı 

altında toplanması maksadıyla kurulan Şer’iyye Sicil-
leri Arşivi faaliyetlerine 1894 yılında başlamıştır. İlk 
devlet arşivi olan Hazine-i Evrak’tan yaklaşık yarım 
yüzyıl sonra kurulan Şer’iyye Sicilleri Arşivi, kuruluş 

Meşihat Arşivi I. Bölüm defter nr. 68, sayfa nr.5 (Nakîbüleşraf Defteri)



gayesi ve faaliyetleri bakımından kendinden önceki 
arşivlerden ayrı bir yere ve öneme sahiptir. Arşiv, Bab-ı 
Meşîhat’a bağlı olarak tesis edildiği için mahkeme 
sicillerinin arşive intikalini sağlamak ve arşiv işlerine 
bakmak üzere Sicillat-ı Şer’iyye Dairesi isimli bir daire 
de teşkil edilmiştir.

Sicillat-ı Şer’iyye Dairesi, mahkemelerden intikal 
eden sicillerin önce 22 ciltten oluşan bir kataloğunu 
daha sonra da sicillerin arşive geliş durumunu göste-
ren ve iki ciltten oluşan Şer’iyye Sicilleri Paket Kayıt 
Deteri’ni hazırlamıştır.8. Bu kataloglar daha sonra 

7 cilt halinde Latin alfabesine aktarılmıştır. Arşive 
yapılan müracaatlarda, aranan kayıtlara bu kataloglar 
vasıtasıyla ulaşılmıştır.

II. Bab-ı Meşîhat'teki Meclislere ve Diğer 
Dairelere Ait Deterler
Bab-ı Meşîhat (Şeyhülislamlık) bünyesinde tesis 

edilen meclislere ve diğer yeni dairelere ait deterler; 
müzekkire, derkenar ve müsvedde deterleri ile muh-
telif türdeki evrak kayıt deterlerinden oluşmaktadır. 
Meclislere ait deterler arasında en düzenli seriler, karar 
veya muamele kayıtlarını içeren müzekkire, derkenar 
ve müsvedde deterleridir. Bu deterlere ait seriler ilk 
dönemlerde genellikle temize çekilmiş ve ciltlenmiştir. 
XIX. yüzyılın sonlarından itibaren daireler için klişeli 
deter veya evrak bastırılmış ve yazışmalar müsveddeler 
halinde ciltlenmiş veya müsveddeler, “evrak karton 
deterleri” ismi verilen dosya şeklindeki deterlere 
yapıştırılmak suretiyle birleştirilmiştir.

1. Meclis-i Tedkikat-ı Şer’iyye Deterleri
Osmanlı Devleti’nde mahkeme kadılarının ka-

rarlarının istinafen veya temyizen görüldüğü üst 
mahkemeler mevcut olmadığı için bu kararlara 
yapılan itirazlar huzur murafaası denilen hususî bir 
oturumda görüşülürdü. Huzur murafaasına konu 
olan hususlar hatada iki gün şeyhülislamhuzurunda 
yapılan “Deavi Divanı”nda görülürdü. Şeyhülislam-
lığa havale olunan davaların çokluğu yüzünden söz 
konusu davaların incelenme sahası uzun sürmekte ve 
meselelerinin zamanında çözülmesini isteyen halkın 
şikâyetine sebep olmaktaydı. Huzur murafaasında 
görülen aksaklıkların giderilmesi düşüncesiyle 1861 
yılında Rumeli kazaskerinin başkanlığında üyeleri 
kazaskerler ve Bab-ı Fetva’da bulunan memurlardan 
oluşan “Meclis-i Tedkikat-ı Şer’iyye” adıyla geçici bir 
meclis kuruldu. ŞeyhülislamSadeddin Efendi’nin teklifi 
üzerine 11 Ekim 1862 (16 Rebiülahir 1279) tarihinde 
Meclis, daimî olarak tesis edildi. Meclis kararlarının 
kaydı için müzekkire deterleri tutulmuştu. Meclis-i 
Tedkikat’ın 1862 (1279) yılından itibaren başlayan 
müzekkire deterleri, Bab-ı Meşîhat’teki en eski mü-
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zekkire deterleridir.9 Bu seride 1279-1341 yıllarına ait 
203 deter bulunmaktadır.

2. Mahkeme-i Temyiz-i Şer’iyye  
Dairesi Deterleri
12 Mart 1917 (18 Cemaziyelevvel 1335) tari-

hinde bütün şer'î mahkemelerin Adliye Nezareti’ne 
bağlanması üzerine Meclis-i Tedkikat-ı Şer’iyye ilga 
edilerek tüm yetkileri ve deterleri de yerine kurulan 
Mahkeme-i Temyiz-i Şer’iyye Dairesi’ne devredildi. 
Bu yeni dairenin görevi, şer'î mahkemelerden verilen 
ilam ve hüccetlerin özellikle tedkik ve temyizini yap-
maktı. Mahkeme-i Temyiz-i Şer’iyye Dairesi adına 
özel müsvedde deterler oluşturulmuştur. Mahkeme, 
müsvedde varakalarından ayrı olarak “Temyiz-i 
Şer’iyye Mahkemesi İ'lâmât Sicili” adı altında deterler 
de tutmuştur. Adliye Nezareti’ne bağlı olarak faaliyet 
gösteren Mahkeme-i Temyiz-i Şer’iyye Dairesi, şer'î 
mahkemelerin 3 Nisan1920 (14 Şaban 1338) tarihinde 
tekrar Şeyhülislamlığa bağlanması üzerine ilga edildi. 
Bunun yerine Meclis-i Tedkikat-ı Şer’iyye daha önceki 
şekliyle yeniden tesis edildi.10

3. Fetvahane-i Âli Deterleri
Fetva Emaneti Dairesi ve bu dairenin alt birimleri 

olan Fetva Odası, Pusula Odası ve İlamat Odası’nın 
çalışmalarına ait kayıtların bulunduğu deterler “Fet-
vahane-i Âli Deterleri” başlığı altında tasnif edilmiş-
tir.11 Fetvahane-i âli ve bağlı bürolarının ürettiği arşiv 
malzemesinin çoğu yargı kararlarına dair olup fetva 
kayıtları bunlara nispetle daha azdır.

4. Bab-ı Fetva Sicill-i Ahval  
Dairesi Deterleri
Osmanlı bürokrasisinde XIX. yüzyıla kadar per-

sonel sicillerini tutmakla görevli resmî bir kurum 
yoktu. Tanzimat’tan sonra devletin memur politikası 
ve bunların özlük hakları konusunda yeni düzenlemer 
yapıldı. Bu düzenlemelerden biri de devletin istihdam 
ettiği personeli hakkında gerekli bilgilere en hızlı ve 
kolay ulaşabilme ihtiyacından doğdu. Bu konuda ya-
pılmış bazı hususi düzenlemeler olmakla beraber ilk 
kez daha kapsamlı bir şekilde 1879 yılında bu amaca 
matuf olarak Sicill-i Ahval Komisyonu kuruldu. Tarihî 

süreç içinde de tüm nezaretler ve diğer idari birimler 
kendi sicil şubelerini kurdular. Bu şubelerden biri de 
Bab-ı Fetva Sicill-i Ahval Şubesi idi.12 Bu şube, personel 
sicil dosyalarını tutmuş ve bununla ilgili yazışmaları 
yürütmüştür. Sicill-i Ahval Şubesi’nin ilmiye personeliyle 
ilgili yazışmalarının toplandığı deterler müsvedde ve 
derkenar deterleri başlığı altında toplanmıştır.

5. Bab-ı Fetva Memurin Kalemi Deterleri
Bab-ı Meşîhat’te bir yüzyıl boyunca teşekkül eden 

muhtelif daireler, bu müessesedeki personel sayısını da 
büyük oranda artırmıştı. Müessesenin teşkilat yapısındaki 
genişlemeye parelel olarak personel işleriyle ilgilenecek 
bir daireye ihtiyaç duyulmuş ve bu gayeyle Memurin 
Müdüriyeti ismiyle yeni bir daire kurulmuştur.13 Bu 
kalemin tuttuğu deterler üç ayrı seri teşkil etmektedir.

6. Evrak Odası Deterleri
Bab-ı Fetva’ya gelen nezaret tezkireleri, vilayet 

tahriratları ve resmî ve hususî istidalar fark gözetil-
meksizin Bab-ı Fetva Evrak Müdüriyeti tarafından 
kaydedilerek muameleleri takip edilmiştir. Evrak 
Müdüriyeti’nin ismi daha sonra Evrak Odası olarak 
değiştirilmiştir. Bab-ı Fetva’da tutulan kayıt deterleri 
Amed-Ret (Gelen-Giden), İstida Hulasa, Makbuz, 
Yevmiye, Tezkire-i Aliyye Kayıt Deterleri, Muharrerat 
Sûretleri Kayıt Deterleri ve Aynen Kayıt Deterleri 
isimleriyle muhtelif seriler oluşturmaktadır.

7. Mektubi Kalemi Deterleri
Şeyhülislamın hususî katibi ve kalem müdürü olan 

şeyhülislam mektupçusu, Şeyhülislamlık’ta yapılan 
reformlar sonucunda bir kalem amirine dönüştü ve 
Mektubi Kalemi ortaya çıktı. Mektubi Kalemi Bab-ı 
Fetva ile Babıâli ve nezaretler arasındaki yazışmaları 
yürütüyordu.14 Mektubi Kalemi deterleri, müzekkire, 
muharrerat müsvedde deterleri ve evrak hulasa kayıt 
deterleri olmak üzere üç grupta toplanmıştır. Müzek-
kire deterlerinde Mektubi Dairesi’nin Bab-ı Meşîhat 
dahilinde yapmış olduğu yazışmaların kayıtları yer 
almaktadır. Evrak hulasa kayıt deterlerinde Mektubi 
Kalemi’ne gelen ve muamele gören evrak hulasa 
olarak kaydedilmiştir. Mektubi Kalemi’nin en önemli 
deter serisini Meşîhat makamı adına yapmış olduğu 
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yazışmaların derlendiği muharrerat (tezkire, tahrirat) 
müsvedde deterleri oluşturmaktadır. Bu deterler vilayet 
ve nezaretler için ayrı ayrı ve aylık olarak tutulmuşlardır. 

8. Tevliyeti Şeyhülislamlığa Ait 
Vakıf Deterleri
Şeyhülislamlık Arşivi’nde tevliyeti Bab-ı Fetva’ya ait 

olan vakıların muhasebe deterleri de bulunmaktadır. 
Deterlerden en eski tarihli olanı (1296-1341) yıllarını 
ihtiva eden “Kösem Vâlide Sultan Evkafı Sadat Tahsisleri” 
deteridir. Bunu, 1298-1334 yıllarına ait “Fetvahane 
Müsevvidlerine İrbâh Olunan Nukud-ı Mevkufe” def-
teri takip etmektedir. Bu vakıf deterlerinden bazıları 
sadece bir vâkıf adına düzenlenmişken bazılarında 
sekiz ile on vâkıfın vakıf muhasebeleri kaydedilmiştir. 

9. Sicillat-ı Şer’iyye Dairesi Deterleri
İstanbul mahkemelerine ait sicillerin muhafazası 

maksadıyla 1894 (1311) yılında inşa edilen Şer'iyye 
Sicilleri Arşivi’nin idaresi Sicillat-ı Şer’iyye Dairesi’ne 
tevdi edilmişti. Muameleleri bitmiş sicillerin arşive 
düzenli bir şekilde intikali işlemleriyle uğraşan Sicillat-ı 
Şer’iyye Dairesi’nin bu hususta yapmış olduğu yazışma-
lar ile mahkeme sicillerinden suret çıkarılmasına dair 
yazışmalar, müzekkire deterlerine kaydedilmekteydi. Bu 
daire Cumhuriyet’in ilanından sonra da faaliyetlerine 
İstanbul Mütülüğü’ne bağlı olarak devam etmiştir.15

10. Meclis-i Meşayih Deterleri
1864 yılında İstanbul ve Bilad-ı Selase’de bulunan 

tekke ve zaviyelerden birine yapılacak tayin konusunda 
dervişler arasında ihtilaf çıkması üzerine, konunun 
incelenmesi için Şeyhülislamlık bünyesinde “Meclis-i 
Meşayih” teşkil olunmuştu. Fakat Evkaf-ı Hümayun 
Nezareti’nin Meclis’in atama yazılarını dikkate almaması 
nedeniyle meclis faaliyete geçemedi. 15 Kasım 1866 
(7 Receb 1283) tarihinde yeni bir düzenleme yapıldı 
ve tüm tekkelere şeyh tayininde Evkaf Nezareti’nden 
atama için gerekli kayıtlar çıkarılarak incelenmek üzere 
Meclis-i Meşayih’e havale olunması kararlaştırıldı ve 
bu karar üzerine Meclis-i Meşayih yeniden faaliyete 
başladı. Meclis-i Meşayih, bütün tarikat ve tekkelerin 
idarî ve malî meseleleriyle ilgili bir karar mercii olarak 
bununla ilgili hususlarla ilgilenmiştir. 

11. Tedkik-i Mesahif Ve Müellefat-ı Şer’iy-
ye Dairesi Deterleri
Dinî muhtevalı eserlerin kontrolü için 1889 (1306) 

yılında Bab-ı Meşîhat’te bir reis ve üç azadan müteşekkil 
olarak Tedkik-i Müellefat Encümeni kurulmuştur. Ted-
kik-i Müellefat Encümeni, Maarif Nezareti bünyesinde 
bulunan Encümen-i Tetiş ve Muayene isimli diğer bir 
teşekkülle işbirliği içinde çalışıyor ve Maarif Nezareti 
kontrol ettiği dinle alakalı kitapları Bab-ı Meşîhat’a 
gönderiyordu. Bab-ı Meşîhat’te Tedkik-i Müellefat 
Encümeni bu eserleri inceleyerek basılıp basılamaya-
cağı hakkında görüş bildiriyordu. Tedkik-i Müellefat 
Encümeni’nin faaliyetlerini belgeleyen deterlerin 
büyük bir kısmı kaybolmuş ve günümüze sadece iki 
deter ulaşabilmiştir. 

12. Daru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Deterleri
Osmanlı ilmî cemiyetlerinin en önemlilerinden biri 

olan Daru’l-hikmeti’l-İslâmiyye, Şemsettin Günaltay 
ve Urfa mebusu Şeyh Safet Yetkin’in girişimleriyle 
Meclis-i Âyan’daki uzun görüşmelerin sonunda 25 
Şubat 1918’de kuruldu. Halkın dinî konulardaki prob-
lemlerini çözmenin yanı sıra, Batı’da İslâm aleyhtarı 
propagandalara cevap vermek ve Osmanlı basınında 
İslâm aleyhinde çıkan yazıları doğrudan cevaplandı-
rıp bunların önüne geçmek gibi görevleri bulunan 
Daru’l-hikme, bu gaye ile kitaplar kaleme almış ve 
beyannâmeler neşretmiştir.

13. Şura-yı İlmiyye ve Encümen-i Islahat-ı 
İlmiye Deterleri
Şûra-yı İlmiyye, 18 Eylül 1909 (3 Ramazan 1327) 

tarihli nizamname ile Meşîhat müsteşarının riyase-
tinde sekiz azadan müteşekkil olarak kurulmuştur. 
Şûra-yı İlmiyye, şer'î mahkemeler ve Bab-ı Fetva’daki 
meclislere ait kanun ve nizamnameleri hazırlayacak; 
bunlarla ilgili olarak ortaya çıkacak meseleleri tetkik 
edecek; medrese, mahkeme ve eytam işleriyle ilgili 
ıslahatı yapacak; ilmiye memurlarının kanunların 
tatbikinde karşılaştıkları güçlüklerde onlara yardımcı 
olacak, emvâl-i eytam ve intihab-ı memurine ait işlerde 
takip edilecek usûlü tesbit edecek ve gerekli muameleyi 
yürütecekti.



Şûra verdiği kararları sıra ile bir detere kaydedecek 
ve kararlar azalar tarafından imzalanacaktı. Şûra’ya ait 
müzakerat Şûra’nın resmî mührüyle mühürlenecek 
ve reis tarafından imzalandıktan sonra şeyhülislama 
takdim edilecekti.16

14. Meclis-i İntihab-ı Hükkam-ı Şer’iyye 
Deterleri
Meclis-i İntihab-ı Hükkam-ı Şer’iyye 5 Nisan 

1855 (17 Recep 1271) tarihli düzenlemeyle faaliyete 
geçmiştir. Meclis, kadı naiplerinin seçimini yapar ve 
verilen kararların icrası şeyhülislamın denetiminde 
yürütülürdü.17 Meclis-i İntihab-ı Hükkam-ı Şer' ka-
rarları müzekkire deterlerinde toplanmıştır. Bunların 
ilki 1865 (1281) yılına aittir. 

15. Ders Vekâleti ve Meclis-i Mesalih-i 
Talebe Deterleri
Ağakapısı 1826’da Bab-ı Meşîhat’e tahsis edilince, 

Şeyhülislamlık teşkilatı yeniden düzenlenmiş ve ders 
vekili, rüûs ve medrese imtihanlarına nezaret etmekle 
görevlendirilmiştir. 1878 (1295) yılında, Meclis-i Tale-
be-i Ulûm kurulmuş ve bu meclis bütün medrese ve 
müderrislerden sorumlu bir teşekkül haline getirilerek 
Ders Vekâleti ve Meclis-i Mesalih-i Talebe ismini al-
mıştır.18 Bu meclise ait deterler, medrese müderris ve 
talebelerinin işlemleri ile ilgili yazışmaları toplamıştır.

16. Muhasebe-i İlmiyye Dairesi Deterleri

XIX. yüzyılın sonlarına doğru kadı ve naipler için 
düzenli bir maaş sisteminin oluşturulmaya çalışılması, 
Bab-ı Meşîhat’te bu işlemleri takip edecek bir dairenin 
varlığını zorunlu hale getirmiş ve Muhasebe-i İlmiyye 
Dairesi bu gelişmelerin sonucunda teşekkül etmiştir. 
Bu daire Bab-ı Meşîhat personeli ve ilmiye sınıfı men-
suplarının bütün muhasebe işlemleriyle ilgili deterleri 
tutmuştur.19

17. Emval-i Eytam ve Beytülmal Müdüri-
yeti Deterleri
Osmanlı Devleti’nde kassamlık, askerî ve beledî 

olarak ikiye ayrılırdı. Askerî sınıfın tereke taksimine 
kazaskerler adına “askerî kassamları”, reayanınkine ise 
vilayet ve sancak kadıları adına “beledî kassamları” 
bakardı. Kazaskerlik ve kadılıklar tereke yazım işinden 
sonra yetim mallarının denetimine ve muhasebe ka-
yıtlarının tetişine de nezaret ederlerdi. Tereke yazımı 
ve yetim mallarının yönetimi konularındaki denetim 
yetersizliği zamanla yolsuzluk olaylarının çoğalmasına 
sebep olmuştu. 19 Temmuz 1851 (19 Ramazan 1267) 
tarihinde de askerî sınıfa ait olan yetim mal ve paralarının 
yazım ve taksimi Anadolu ve Rumeli Kazaskerliği’ne, 
paraların işletilmesi de Emval-ı Eytam Nezareti’ne 
ait olmak üzere iki iş birbirinden ayrıldı. 25 Ekim 
1852 (11 Muharrem 1269) tarihinde Emval-ı Eytam 
Nezareti, Şeyhülislamlık bünyesine alındı. Nezaretin, 
Şeyhülislamlık dönemindeki faaliyetlerini tespit eden 
deterler önemli bir seri oluşturmaktadır. 
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İSTANBUL 
MÜFTÜLÜĞÜ 
KÜTÜPHANESİ
Dr. Pehlül DÜZENLİ
Laleli Camii İmam-Hatibi, Fatih Müftülüğü.

İstanbul Mütülüğü Kütüphanesi aslen Meşîhat-ı İslâmiye 
Kütüphanesi'dir. İstanbul Mütülüğü ana giriş kapısının 
solunda yer alan iki katlı, altıgene benzer, dıştan mer-

divenlerle çıkılan bina 1306/1888 tarihinde, fetvahanenin özel 
olarak fıkıh ve fetva kitapları için yapılmış olup kütüphane olarak 
kullanılmaktadır. 

Yapıldığı günden bu yana kütüphane olarak kullanıldığı 
anlaşılan binanın ikinci katında 493’ü yazma olmak üzere toplam 
3330 adet Arapça ve Türkçe eser mevcuttur. Eserlerin büyük bö-
lümü fıkıh ve fetva kaynaklarından oluşmaktadır. Bunun yanında 
hadis, tefsir, tasavvuf ve Arapça gramer kaynakları ile Meşîhat-ı 
İslâmiye, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’ne ait resmî 
yayınlarla bu dönemlerdeki süreli yayınlardan bazıları da yer 
almaktadır. Bu eserlerin bazıları sonradan kaydedilmiş olmakla 
beraber büyük bölümü Meşîhat’ten kalmadır. 

"el-Mebsut" eserinin cilt kapağı

İstanbul Müftülüğü Kütüphanesi 
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"el-Mebsut" eserinin cilt kapağı

İstanbul Müftülüğü Kütüphanesi 

Belh ve Mâverâünnehr fukahasından Osmanlının 
son dönemlerine kadar telif edilen meşhur fıkıh ve 
fetva mecmûalarının hemen hepsinin bulunduğu 
kütüphanede en eski yazma nüsha 620/1223 tarihini 
taşımaktadır. Bu eserlerin bir kısmı müellif nüshası 
ya da ona en yakın olan yazmaları teşkil etmektedir. 
Mecelle’nin ilk yazma nüshasının burada bulunması 
da kütüphaneye ayrı bir önem kazandırmaktadır. 

Kütüphanenin tesbit edilebilen en eski kataloğu 
1 Haziran 1926’da yangın sonrası yapılan katalogdur. 

Kütüphanede bulunan yazma eserler künye olarak 
274, cilt olarak ise 492 adettir. 238 tanesi Arapça, 36 
tanesi de Osmanlı Türkçesi ile yazılmıştır. Kitapların 
6 tanesi kelam, 17 tanesi Arap Dili ve Edebiyatı, 209 
adedi fıkıh/fetva, 8 adedi hadis, 1 adedi ilm-i cifir, 2 
adedi kıraat ilmi, 2 adedi ilm-i münazara, 16 adedi 
mantık, 1 adedi nesep ilmi, 1 adedi siyer, 4 adedi 
tasavvuf, 4 adedi de tefsir ilmine aittir. Görüldüğü 
gibi kütüphanede önemli sayıda fıkıh ve fetva kitabı 
bulunmaktadır. Bunlardan kimileri müellif nüshasıdır. 
Kimileri tashih ve mukabele görmüş, kimileri ise mü-
ellife yakın tarihleri taşımaktadırlar. 113 kadarı vakıf 
mührü taşımaktadır. Bu demektir ki, eserlerin yarıya 
yakını yapılan vakılar ile oluşmuştur. 

Vakfiyelerde adı geçen şahsiyetler ve vakfettikleri 
eser sayısı şöyledir: Ahmed Said Efendi 1 adet, Ahizade 
Hüseyin Efendi 1 adet, Akifzâde Abdurrahim 3 adet, 
Ankaralı Emin Efendi 1 adet, Arif Efendi 1 adet, Ar-
pacılar Camii İmamı Ahmed Efendi 2 adet, Diyabakır 

Vilayeti Bidayet Mahkemesi Reisi Malatyalı Hocazade 
Muhammed Rasim Efendi’nin oğlu Tacettin Efendi 
1 adet, Ebubekir Efendi 1 adet, fetva emini Ebubekir 
Efendi 5 adet, fetva emini Hafız Muhammed Efendi 
1 adet, fetva emini Ahmed Efendi’nin Osman Efendi 
1 adet, Filibeli Halil Efendi’nin oğlu Muhammed 
Hayrettin Efendi 1 adet, Geredeli Ahmed Efendi 1 
adet, Hacı Emin Aksarayî Efendi 1 adet, Hacı İbrahim 
Efendi 1 adet, Hamidizade Mustafa Efendi 1 adet, 
Hüseyin Ağa 1 adet, İçelli Seyyit Abdullah Saib b. 
Süleyman 1 adet, İsmet Beyzade Ahmed Arif Hikmet 
Bey 2 adet, Kadızade Ahmed Efendi 1 adet, Mirzizade 
Seyyid Mehmed Said Efendi 2 adet, Muhammed 
Ziyaeddin Efendi 1 adet, müsevvid Mustafa Münib 
1 adet, Mustafa Vasfi Efendi 1 adet, müsevvid İsmail 
Efendi 1 adet, müsevvid Seyyid Mustafa Efendi 1 adet, 
Sadık b. Hüseyin 1 adet, Süleymaniye valisi Ahmed 
b. Süleyman 1 adet, Şerife Zeynep Hanım 2 adet, 
Şerife Zübeyde Hanım 13 adet, ŞeyhülislamAhmed 
Arif Hikmet Bey 10 adet, ŞeyhülislamArif Hikmet 
Beyzade İsmet Bey 3 adet, ŞeyhülislamDürrizâde Mus-
tafa Efendi 1 adet, ŞeyhülislamHamidizade Mustafa 
Efendi 3 adet, Şeyhülislamİsmet Beyzade Ahmed Arif 
Hikmet Bey 4 adet, ŞeyhülislamMekkizade Mustafa 
Asım Efendi 6 adet, ŞeyhülislamMirzazâde Seyyid 
Muhammed Said Efendi 9 adet, şeyhülislam Mustafa 
Asım Efendi 2 adet, Şeyhülislam Ömer Lütfü Efendi 
1 adet, ŞeyhülislamUryanizade Ahmed Esad Efendi 8 
adet, Şeyhü'l-kurrâ Ahmed Efendi 1 adet, tesvidhane 
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müsevvidi Hacı Fethullah Efendi 1 adet, Uryanizade 
Muhammed Reşit Efendi’nin mahdumu Şam Kadısı 
Muhammed Said Efendi 1 ve Veli Efendizade Mu-
hammed Emin Efendi 2 adet.

Kütüphanede Bulunan “Yazma Eserler”

Müellif Nüshası Eserlerdan Bazıları:

Damânât-ı Fadli, Zenbillizâde Fudayl Çelebî: 
Eser, 91 numarada kayıtlı ve iki cilttir. 174+237 va-
raktır. İkinci cildin sonunda Fudayl el-Cemâlî vakıf 
mührü ile eserin bitiş tarihi bulunmaktadır: “İntehâ fî 
evâhir-i Rebîülevvel min sene 984”. Ayrıca kenarlarında 
tashih kayıtları vardır. Yazı karakterinin aynı olması 
tashihin bizzat müellif tarafından yapıldığı intibaını 
vermektedir. 

Fethu’l-verde şerhu'l-Bürde, Edirne Mütüsü 
Muhammed Fevzi Efendi. 275 numarada tek cilt 
halinde olan eserin bitiş tarihi 16 Ramazan 1034 h. 
olarak kaydedilmiştir. 169 varak olan eserde yer yer 
tashih kayıtları bulunmakta olup, yazı karakteri bu 
tashihlerin de müellife ait olduğunu göstermektedir. 

el-Eşbâh ve’n-Nezâir, Zeynuddin (Zeynelabidin) 
b. İbrahim b. Muhammed b. Nüceym el-Mısrî (ö. 
1005/1596). Eserin ferağ kaydında İbn Nüceym bu 

eseri H. 969 tarihinde, altı aylık bir süre içerisinde 
telif ettiğini belirtmiş, kenar kayıtta da “Merhûm İbn 
Nüceym hazretlerinin kendi hattıyladır. Mukabele ve 
tashih olunmuştur.” kaydı düşülmüştür. zahriyyesinde 
de benzer ifadelerde bulunulmuştur: “Eşbâh müellifi 
merhûm İbn Nüceym hazretlerinin kendi hattı iledir. 
Mukabele olunup tashih dahi olundu. İtimad buyurula.” 
Yine zahriyyede şeyhülislam Ebussuûd Efendi’nin bir 
takrîzine yer verilmiştir: “Ben bu sevimli esere vakıf ol-
dum. Mütalaası ile gönüllerin açıldığını, uyarılarını elde 
etmek için nice değerli mehirler ödenir olarak buldum. 
Meseleleri ele alışı, delilleri değerlendirişi, maksatları 
açıklayışı ve beklentilere cevap vermesi sebebiyle de buna 
layıktır. Allah Teâla müellifinin gayretini meşkur eylesin. 
Dua edenin ve musannifinin günahlarını afetsin. Bu 
cümleleri diliyle söyleyip, kalemiyle yazan Ebussuûd 
el-hakir el-fakirdir –Allah onu ve anne babasını afetsin, 
ona ve anne-babasına güzel lütularda bulunsun.” Eser 
nesih-talik okunaklı bir yazı ile İstanbul Mütülüğü 
Kütüphanesi 311 numarada kayıtlıdır. Tek cilt ve 127 
varaktır.

Mecelle-i Ahkâmiye Adliye: Kütüphaneye değer 
kazandıran önemli eserlerden birisi şüphesiz İslâm 
hukuk tarihinin şaheserlerinden olan Mecelle’nin 
orijinal nüshalarının da burada bulunmuş olmasıdır. 
Osmanlıca 16 cilt halinde mecelle heyetinin orijinal 
imzalarını taşıyan nüshalar 352-368 numaralarda 
kayıtlıdır.

İstinsah Tarihi Açısından Önemli Eserler

İstanbul Mütülüğü Kütüphanesi'ni önemli kılan 
diğer bir özellik, içerisinde bulunan ve istinsah tarihi 
açısından önem arz eden eserlerdir. En eski nüshası 
647 tarihini taşımaktadır. 58 numarada kayıtlı olan 
eser, Yusuf b. Ahmed b. Ebu Bekir el-Harezmî el-Hâsî 
(ö. 634/1236)’nin el-Fetâva’s-suğrâ’sıdır. 

Şeyhülislamlık Fetvaları

Kütüphanede Osmanlı dönemine ait bir çok fıkıh / 
fetva derlemeleri yanında yalnızca Osmanlı mütülerinin 
fetvalarını ihtiva eden mecmualar da bulunmaktadır. 
Bu mecmualarda isimleri geçen mütülerden tespit 
edilebilenler şunlardır:
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Abdülkerim Efendi (893/1487-900/1494)

Âhîzâde (1047/1637-1043/1633)

Ahmed Arif Hikmet Bey (1262/1845-1270/1853)

Ak Mahmudzâde (1159/1746-1161/1748)

Ali Efendi (1084/1673-1097/1685)

Ali el-İmâdî (?)

Ankaravî Muhammed Efendi (1097/1685-1098/1686)

Bostanzâde Muhyiddin Efendi (997/1588-1000/1591; 1001/1592-1006/1597)

Bâlîzâde Mustafa Efendi (1067/1656-1067/1656)

Çivizâde Muhammed b. İlyas (898/1581-995/1586)

Çivizâde Muhyiddin Efendi (945/1538-948/1541)

Debbağzâde Mehmed Efendi (1098/1686-1099/687; 1099/1687-1101/1689)

Dürrî Muhammed Efendi (1147/1734-1148/1735)

Dürrîzâde Abdullah Efendi (1223/1808-1225/1810; 127/1812-1230/1814)

Dürrîzâde Muhammed Arif (1200/1785-1202/1787; 1206/1791-1213/1798)

Ebu Said Efendi (1053/1643-1055/1645; 1061/1650-1062/1651; 1064/1653-

1065/1654)

Ebu’l-Hayr Ahmed Efendi (1144/1731-1146/1733)

Ebussuûd Efendi (952/1545-982/1574)

Es’ad el-Medenî b. Ebu Bekr Efendi (öl. 1116/1704)

Fahreddin Acemi (834/1430-865/1460)

Feyzullah Efendizâde Mustafa Efendi (1148/1735-1158/1745)

Filibeli Ahmed Hulusi b. Muhammed. (?) 

Halid Efendizâde Muhammed Cemâleddin (1309/1891-1327/1909)

Hamîdîzâde Mustafa Efendi (1024/1784-1205/1790)

Hasan Hayrullah (1291/1874-1293/1876)

İbn Kemal (932/1525-940/1533)

Kadızâde Muhammed Tahir(1241/1825-1243/1827)

Kara Halil Efendizâde Muhammed Saîd (1162/1748-1163/1749)

Karaçelebîzâde Abdülaziz (1061/1650-1061/1650)

Kasım el-Bendedî (?)

Mahmud Efendi (1125/1713-1126/1714)

Medenî Mehmed Nuri Efendi (1336/1920-1338/1922)

Mekkîzâde Mustafa Asım (133/1817-1234/1818; 1239/1823-1241/1825; 

1248/1832-1262/1845)

Menteşzâde Abdurrahim (1127/1715-1128/1715)

Minkarîzâde Yahya Efendi (1073/1662-1084/1673)

Mirzâzâde Şeyh Muhammed (1143/1730-1143/1730)

Molla Fenârî (828/1424-834/1430)

Muhammed Arif (Meşreb Efendi Hafîdi) (1027/1853-1275/1858)

Muhammed Behâî (1059/1649-1061/1650; 1062/1651-1064/1653)

Muhammed Bostanzâde (997/1588-1000/1591; 1001/1592-1006/1597)

Muhammed Refik (1283/1866-1285/1868)

Muhammed Sadık (1118/1706-1119/1707)

Muhammed Zıyâeddin (1327/1909-1327/1909)

Musa Kazım Efendi (1328/1910-1330/1911)

Mustafa Aşir (1213/1798-1215/1800)

Mustafa Hayri Efendi (1332/1913-1334/1918)

Ömer Hüsameddin Efendi (1280/1863-1283/1866)

Ömer Lütfi Efendi (1307/1889-1309/1891)

Paşmakçızâde Seyyid Ali Efendi (1115/1745-1157/1746)

Pîr Mehmed Efendi (öl. 1030/1620)

Pîrîzâde Muhammed Sâhib Efendi (1158/1745-1159/1746)

S’adullah S’adî Efendi (940/1533-945/1538)

Seyyid el-Hac Abdurrahman (öl. 1225/1810) 

Sıdkızâde Ahmed Reşîd Efendi (1238/1822-1239/1823)

Sunu’llah Efendi (1008/1599-1010/1601; 1011/1602-1011/1602; 1012/1603-

1015/1606; 1015/1606-1017/1608)

Üryânîzâde Ahmed Esad Efendi (1295/1878-1307/1889)

Yahya Efendi (1031/1621-1032/1622; 1034/1624-1040/1631; 1043/1633-

1053/1643)

Yâsincizâde Abdülvehhâb Efendi (1243/1827-148/1832)

Yenişehirli Abdullah Efendi (1130/1717-1143/1730)

Zekeriya Efendi (1000/1591-1001/1592)

Zenbilli Ali Efendi (908/1502-932/1525)

Osmanlı dönemi mecmûaları içerisinde orijinalliği olan tek eserin de 

şeyhülislam Hayreddin Ürgüplü’nün fetvalarını ihtivâ eden el-Ferâidü’l-Be-

hiyye fi’l-fetâvâ’l-Hayriyye adlı mecmûadır. 315 numarada kayıtlı olan 

eser, fetva kaydı için hazırlanmış, Hayreddin Efendi’nin orijinal imzasını 

taşıyan fetvalara nakilleri de kaydedilmiştir. Varakların bir çoğunun boş 

olduğu mecmûa 112 varaktır.
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Meşîhat Arşivi’nde, fıkıh kitapları ağır-
lıklı olmak üzere tefsir, hadis, kelam, 
belagat, mantık, tasavvuf, lügat, sarf 

ve nahiv kitaplarından oluşan beş yüzü aşkın elyaz-
ması eser bulunmaktadır. Mecelle’ye kaynaklık eden 
nadide elyazması eserlerden bazısı, beş yüz, altı yüz 
hatta sekiz yüz yıl önce istinsah edilmiştir. Osmanlı 
toplumunun dinî, ahlâkî ve sosyal yapısını yansıtan 
şeyhülislamfetvalarını ihtiva eden kitapların varlığı, 
bu arşivin önemini daha da artırmaktadır. 

Arşivde bulunan bu eserlerin tamamının katalog-
ları hazırlanmış ve basım aşamasına gelinmiştir.1  Bu 
çalışmada, eserin orijinal adı, müellifi, müstensihi ve 
istinsah tarihinin tespitine çalışılırken, eserin muhtevası 
hakkında kısa bilgi verilmiştir. Ayrıca eserde kullanılan 
kağıt, yazı ve cilt tanıtımları yapılmıştır. Aynı mücelled 
içinde yer alan eserler ayrı ayrı tanıtılmıştır. Eserleri 
Fetvahane’ye vakfedenlerin isimlerine ve vakıf kayıtlarına 
yer verilmiştir. Eserin önsözü ve ferağ kaydı bilgisayar 
ile yazılmış ancak metin elyazması eserde görüldüğü 
üzere yazılmış, metin tashihine gidilmemiştir. 

Aşağıda okuyucu ve araştırıcılara bir fikir vermek 
düşüncesiyle çalışma ile ilgili bazı örnekler sunulmuştur. 

Sıra No: 1, Yeni kayıt No: 1, Tasnif No: 297/517, 
Dili: Arapça

el-Mebsût I

Serahsî, Şemsü’l-Eimme Ebû Bekr Muhammed 
b. Ahmed Ebî Sehl (ö. 483/1090).

Bu eser, Hâkim Şehîd (ö. 334/945) tarafından 
İmam Muhammed’in Zâhiru’r-rivâye diye bilinen altı 
adet eserinden derlenen el-Kâfî adlı kitabın şerhidir. 
Serahsî’nin, bu eserini Özcend hapishanesinde iken 
talebelerine imla ettirdiği rivayet edilmektedir. Kitapta 
Hanefî fıkhı, delilleriyle en geniş biçimde ele alınmıştır.

Kitap, “Kitabu’s-salât” ile başlayıp “Babu’l-garûr” 
ile sona ermektedir.

Varak 770/a’ da bu sözlerden sonra altın yaldız 
cetvelli iki adet koltuk mevcut olup, sağdaki koltuk 
içinde "ketebehû el- fakir Sırrîzâde Muhammed Sâhib” 
bulunmaktadır. Ancak bu ismin kitabın müstensihi 

olmadığı, soldaki koltuk içinde bulunan ve kırmızı 
mürekkeple yazılan  "ketebehu hâze'l-cüz ve mâ 
ba'dehû Seyfeddin Muhammed bin Ali "el-Hanefi", 
ifadesi ile anlaşılmaktadır. Çünkü bu ifadenin yazı 
karakteri ile kitabın yazı karakteri arasında net bir 
uyum görülmektedir. Ayrıca ikinci cildin sonunda 
kitabın müstensihi açıkça ifade edilmiştir. 

Sıra No: 3, Yeni Kayıt No:3, Tasnif No: 297/511, 
Dili: Arapça

el-Muhîtu’l-Burhânî I

Buhârî, Mahmud b. Ahmed b. Abdülaziz b. Ömer 
b. Mâze el-Mergînânî (ö. 616/1219).2

Müellif bu önemli eserini İmam Muhammed’in 
Zâhiru’r-rivâye adıyla anılan altı adet eserindeki me-
seleleri, nevâdir görüşleri ve daha sonraları meydana 
gelen olaylara âlimlerin verdiği cevapları da ekleyerek 
telif etmiştir.
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Kitap, “Kitabu’t-taharet” ile başlayıp müstensihi 

birinci ciltte belirtilmemekle beraber altıncı cildin 

sonunda Seyyid Muhammed en-Nesîb b. İbrahim 

olduğu anlaşılmaktadır. Kitap 1178 h. yılında yazılmış 

olup, müstensihi birinci ciltte belirtilmemekle beraber 

altıncı cildin sonunda Seyyid Muhammed en-Nesîb 

b. İbrahim olduğu anlaşılmaktadır.

Sıra No: 9, Yeni Kayıt No: 9, Tasnif No: 297/511, 

Dili: Arapça

el-‘İnâye şerhu’l-Hidâye II

Bâbertî, Ekmeluddin Muhammed b. Muhammed 

b. Ahmed (ö. 786/1384).

Müellifin bu eseri el-Mergînânî’nin (ö. 593/1197) 

el-Hidâye adlı eserinin önemli şerhlerinden biri olup 

başta es-Siğnâkî’nin (ö. 711/1311) en-Nihaye’si olmak 

üzere çeşitli el-Hidâye şerhlerinden faydalanılarak 

hazırlanmıştır.3 

Kitap, “Kitabu’t-tahâret”ten  “Babu sıfatı’s-salât” 

a kadar olan bölüm (I.cilt) mevcut değildir. “Babu 

sıfatı’s-salat” ın bir bölümü ile başlayıp “Babu sada-

kati’s-sevâim” ile sona ermektedir. 

Kitabın hicrî 1000. yılda Mustafa b. İbrahim tara-

fından yazılmış olduğu 7. ciltte (13 numarada kayıtlı 

kitapta) belirtilmiştir.

Fetâvâ-yı Feyzıyye    

Şeyhulislâm, Feyzullah Efendi (1048-1115/1638-

1703).

Fetâvâ-yı Feyziyye, Osmanlı Fetvâhanesinin mu-

teber fetva kitaplarından biri olup matbudur. İstanbul 

1266 (1 cilt), 1324-1325 (c. I-II Fetâvâ-yı Ali Efendi’nin 

kenarında).4 

Kitap, “Kitabu’t-tahâret” ile başlayıp “… fi’l-arazî” 

ile sona ermektedir. Seyit Mustafa tarafından 1158 

hicride istinsah edilmiştir.

Sıra No: 30, Yeni Kayıt No: 27, Tasnif No: 297/511, 

Dili: Arapça

el-Bahru’r-râik şerhu Kenzü’d-dekâik I

İbn Nüceym, Zeynuddîn (Zeynelabidîn) b. İbrahim 

b. Muhammed b. Nüceym el-Mısrî (926-970/1519-1562).

Nesefî’nin (710/1310) Kenzü’d-dekâik adlı eserinin 

önemli şerhlerinden biridir. İbn Nüceym’in “İcâre-i 
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fâside” bahsine kadar getirdiği eseri Muhammed b. 

Hüseyin et-Tûrî (ö. 1004/1595) ikmal etmiştir. 

Kitap, “Kitabu’t-tahâret” ile başlayıp “Mesâili 

mensûre” ile bitmektedir. Ahmed b. Cemaleddîn 

tarafından 1172 h.de istinsah edilmiştir.

Sıra No: 53, Yeni Kayıt No: 50, Tasnif No: 297/511, 

Dili: Osmanlıca

Fetâvâ-yı Ali Efendi

Çatalcalı Ali Efendi (1041-1103/1631-1692).

Osmanlı fetvahanesinin en meşhur dört fetva 

kitabından biri olup Kefevî Salih Efendi tarafından 

derlenmiştir. Devrinin dinî, sosyal ve kültürel hayatına 

ışık tutan fetvalardan oluşmaktadır.

Sıra No: 60, Yeni Kayıt No: 57, Tasnif No: 297/511, 

Dili: Arapça

Cami‘u’l-fusûleyn

Simavna Kadısı oğlu Şeyh Bedreddin Mahmud 

b. İsrâil b. Abdülaziz (ö. 823/1420).

Kaza ve muhakeme (yargılama) ile ilgili konular 

ağırlıkta olmak üzere muamelâta dair bir eserdir. 

el-Fusûlu’l-Ustrûşeniyye ve el-Fusûlu’l-'İmâdiyye adlı 

eserlerin derlenmesi ile meydana gelmiştir.5 

 Kitap, “el-Faslu’l-evvel fî mesâili’l-kazâ ve’l-hukû-

met” ile başlayıp “el-Faslu’l-erbaûn fi’l-haleli fi’s-sicillât” 

ile sona ermektedir. Kitabın müstensihi ve istinsah 

tarihi belli olmamakla birlikte varak 300b’de müellif 

nüshası ile mukabele edildiğine dair bir kayıt vardır.

Sıra No: 62, Yeni Kayıt No: 59, Tasnif No: 297/511, 

Dili: Arapça

Fetâvâ Kâdîhân (el-Fetâvâ’l-Hâniyye)

Fahruddîn Hasan b. Mansûr b. Muhammed 

el-Özcendî el-Ferğânî (ö.592/1196).

Klasik fıkıh kitaplarının tertibinde olan bu meşhur 

eser, nazarî fıkıh konularını ihtiva etmektedir. Ancak 

bu fetvalar hayatta sıkça rastlanan konular olduğu için 

önem ve fetva konusunda kolaylık arzetmektedir. Ebû 

Hanîfe ve talebelerinin görüşleri yanında mütaahhirin 

Hanefî âlimlerin görüşlerinin de verildiği eserde diğer 

mezheplerin görüşleri ile hükümlerinin delillerine 

hemen hemen yer verilmemiştir.6 

İstanbul Müftülüğü Kütüphanesi nr. 1 - sayfa nr. 2



Kitap, “Faslun fî resmi’l-mütî” ile başlayıp “Faslu’n 

fi’l-hicri bi sebebi’s-sefeh” ile sona ermektedir. Zahri-

yesinde "Evliya Efendinindir" yazan kitabın istinsah 

tarihi ve müstensihi belli değildir.

Sıra No: 79, Yeni Kayıt No: 76, Tasnif No: 297/511, 

Dili: Osmanlıca

Fetâvâ-yı Abdürrahim       

Şeyhulislâm Menteşzâde, Abdürrahîm Efendi (ö. 

1128/1716).

Osmanlı Devletinde günlük hayatta karşılaşılan 

veya tartışılan konularla ilgili 11.000’i aşkın fetvayı 

ihtiva eden eser, devrinin din anlayışını ve içtimaî 

yapısını yansıtması bakımından önemlidir. Hanefî 

fıkhı yanında akaid, kelâm ve tasavvuf gibi ilimlere dair 

fetvaları da ihtiva eden eser klasik fıkıh kitaplarındaki 

gibi kitap ve bablara göre tanzim edilmiştir.  

Sıra No: 85, Yeni Kayıt No: 82, Tasnif No: 297/511, 

Dili: Arapça

el-Hidâye şerh’u Bidâyeti’l-mübtedî

Ebu’l-Hasan Burhanuddîn Ali b. Ebûbekr b. Abdul-

celîl el-Fergânî el-Mergînânî er-Riştânî (ö. 593/1197).

Hanefî mezhebinde meşhur ve muteber bir fıkıh 

kitabıdır. Müellif bu esesrini İmam Muhammed 

eş-Şeybânî’nin el-Câmî‘u’s-sağîr’ini ve İmam Kudûrî’nin 

el-Muhtasar’ını esas alarak telif etmiştir.

Kitap, “Kitabu’t-tahâret” ile başlayıp “Mesâilu 

şettâ” ile sona ermektedir. Muhammed b. İbrahim 

tarafından 742 h. de istinsah edilmiştir.7

Sıra No: 93, Yeni Kayıt No: 90, Tasnif No: 297/511, 

Dili: Arapça

Dürerü’l-hükkâm fî Şerhi Gureri’l-Ahkâm

Molla Hüsrev, Muhammed b. Ferâmûz b. Ali (ö. 

885/1480).

Müellifin Gureru’l-Ahkâm adlı eserinin şerhidir. 

Muhtelif şerh ve haşiyeleri olan bu eser Hanefî âlim-

lerince muteber bir kaynak olarak kabul edilmektedir.  

Kitap, “Kitâbu’t-tahâret” ile başlayıp “el-Bâbu’s-sânî 

fi’l-îsâ” ile sona ermektedir. Ferağ kaydının hemen 

devamında ince bir yazıyla müellif hattıyla yazılan 

nüsha ve kitabın telif tarihi ile ilgili bilgi verilmektedir. 

Mustafa b. Yusuf tarafından 964 h.de istinsah edilmiştir.

Sıra No: 161, Yeni Kayıt No: 157, Tasnif No: 297/511, 

Dili: Osmanlıca

Fetâvâ-yı Es‘ad Efendi

Şeyhulislam Ebû İshak İsmâilzâde Es‘ad Muham-

med Efendi (ö. 1166/1753).8 

Kitap, Esad Efendi’nin verdiği fetvalardan oluşur. 

Birinci bölüm şeyhülislamlığının ilk dönem fetvalarını, 

ikinci bölüm ise ikinci dönem fetvalarını ihtiva eder.  

Birinci bölüm “Kitâbu’s-salât” ile başlayıp “Kita-

bu’d-diyât” ile 272. varakta sona erer. İkinci bölüm 

“Kitabu’t-tahâret” ile başlayıp “Kitabu’l-ferâiz” ile 97. 

varakta son bulmaktadır. Müstensihi ve istinsah tarihi 

belli değildir.

Sıra No: 485, Yeni Kayıt No: 445/II, Tasnif No: 

297/511, Dili: Arapça

et-Teysîr fi'l-kiraâti's-seb'

Ebû Amr Osman b. Said b. Osman el-Mukrî ed-

Dânî (ö. 444/1053).

İlm-i kırâat'e dair bir kitaptır.9 

DİPNOTLAR

1 Meşîhat Arşivi’ndeki elyazması eserlerin katalogları Kerim 
Buladı ve Masum Vanlıoğlu tarafından hazırlanmıştır. 

 2 Ahmet Özel, Hanefi Fıkıh Âlimleri, Ankara 1990, s. 61-62. 
3 Arif Aytekin, “Bâbertî”, DİA, İstanbul 1991, IV, 378.

4 Özel, a.g.e., s.139.
5 Özel, a.g.e., s. 91.
6 Özel, a.g.e., s. 56.
7 DİA, XII, 437.

8 Mehmed Tahir, Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellif-
leri, İstanbul 1333, I, 238. 

9 Katip Çelebi (Hacı Halîfe), Keşfu’z-Zunûn, Beyrut 1992. 
I, 520.
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İstanbul Müftülüğü'nde Sekiz Yıl
Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı

Uygarlık sembolü ve Peygamber müjdesi kutlu kent 
İstanbul’a layık her hizmet gibi din alanında hizmet 
etmenin de bir ibadet olduğu bilinci ve sorumlulu-
ğuyla, İstanbul mütülüğü görevini sekiz yıl boyunca 
sürdürmenin onurunu yaşadım. Elbette buranın, 
ülkemizin en büyük ve her bakımdan en gözde ilinin 
en yüksek dinî kurumu olduğunun farkındaydım; 
vaktiyle altı yıl süreyle bünyesinde görev yapmıştım. 
Ama doğrusunu isterseniz yine de mütü olduktan 
sonra bu kurumun öneminin, düşündüğümden çok 
daha büyük, sorumluluğunun çok daha yüksek ol-
duğunu anladım. Bunu fark ettiğim günden itibaren 
de o dönemde sayısı altı bini bulan mensuplarımızla 
ciddi çalışmalar başlattığımızı ve imkanlar ölçüsünde 
önemli işler başardığımızı düşünüyorum. 

Kuşkusuz bireyler gibi kurumların da toplumdan 
ilgi ve destek görmesinin başta gelen şartı, hizmetlerini 
bilgisel ve ahlakî anlamda doğruluk, liyakat, adalet ve 
dürüstlük içinde sürdürmeleridir. Günümüz İslâm 
toplumlarının yaşadığı ağır sorunların büyük ölçüde 
bu yüce ilkelere riayetsizlikten kaynaklandığı kanaa-
tindeyim. Bu sebeple İstanbul mütülüğü makamında 
bulunduğum sekiz yıl boyunca mensuplarımızın 
meslekî ve genel bilgilerini arttırmalarına yardımcı 
olacak zengin programlar uygulamaya; ayrıca sınav, 
atama, soruşturma vb. işlerde adalet ve hakkaniyetle iş 
yapmaya ve yaptırmaya büyük özen gösterdim; bunu 
yaparken karşılaştığım problemlerin altında kalmadı-
ğımı, bütün meslektaşlarım ve diğer ilgililer bilirler. 

Bilim ve teknolojideki baş döndürücü gelişmelere 
karşılık, çevre sorunlarından ahlakî yozlaşmalara, 
cinsel sapmalara, küresel siyasî ve iktisadî zulümlere, 
despotik yönetimlere, şiddet ve terör çılgınlığına, haksız 
savaşlara kadar pek çok ağır sorunun yaşandığı dün-
yamızda, Rahmet Dini’nin kurtarıcılığına insanlığın 
ihtiyacı olduğu açıktır. Bu dini insanlığa sunma ödevi 
ise bizim gibi kurumlara, din âlimlerimize ve din gö-
revlilerimize düşmektedir. Diyanet ve İlahiyat camiası 
olarak hepimizin, bu görevin derin sorumluluğunu 
vicdanlarımızda diri tutup hayatımızın ana belirleyicisi 
haline getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bizi bu 
hedeten saptıran bir din yorumunun ve hizmetinin, 

Hz. Muhammed (a.s.)’in insanlığa “şifa ve rahmet” 
olsun diye getirdiği Yüce Kur’an’a aykırı olacağında 
kuşku yoktur.

Son yıllarda ülkemizin dünyada itibarının yüksel-
mesinde Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve teşkila-
tının sergilediği; “İslâm’ın, Kur’an’ın ve Peygamber’in 
dünyamız ve insanlık için rahmet olduğu” ilkesine 
dayanan; fanatizm, radikalizm, şiddet, mezhepçilik, 
ayırımcılık gibi sapmalara fırsat vermeyen, ağırbaşlı 
ve sorumlu görev anlayışının ve hizmet kalitesinin 
önemli katkısının bulunduğu kanaatindeyim. Ül-
kemizle başka birçok İslâm ülkesini, din bağlantılı 
gelişmeler ve sorunlar zemininde karşılaştırdığımızda 
bu gerçeği kolaylıkla fark edebiliriz. Bütün Diyanet 
mensuplarının, yüce Peygamberimizden gelen kutlu 
misyona uygun bir bilgi, bilinç ve erdem donanımıyla 
hizmet vermelerini diliyorum. 

İstanbul mütüsü olduğum dönemde, camia olarak, 
elinizdeki derginin hayata geçirilmesi de dâhil olmak 
üzere çok sayda başarılı ve hayırlı işler yaptık. Kuş-
kusuz başaramadıklarımız da oldu. Bunların başında 
cami ve din hizmetleriyle ilgili olarak cami ve Kur’an 
kursları çevresinde kurulmuş dernek ve vakıların 
bugün olduğundan daha düzenli, olumlu, verimli ve 
kuruluş amaçlarına uygun çalışmalarını sağlayacak; 
onları töhmet altında kalmaktan, zaman zaman müf-
tülükler, görevliler ve cami cemaatleriyle anlaşmazlığa 
düşmekten koruyacak yasal bir düzenlemeye kavuş-
turmaktı. Ama türlü nedenlerle bunu başaramadık. 
Çeşitli entrikalarla İstanbul Mütülüğü’nün elinden 
alınan tarihî mekanların iadesi için sürdüğümüz çaba 
sonuçsuz kalmıştı. 

Benim açımdan en önemli başarımız, il mütü 
yardımcıları ve ilçe mütülerinden en mütevazı görevde 
bulananlara kadar Mütülük camiamızın binlerce 
mensubuyla -kendi adıma- daima mutlu olduğum ve 
gururla yad ettiğim sevgi ve dostluğa dayalı bir ilişki 
kurmamızdı. Hepimiz beşeriz ve elbette kusurlarımız 
olmuştur; ama bugün geriye dönüp baktığımda içimi 
burkan ve beni üzen hiçbir kötü anı hatırlamadığımı 
söyleyebilirim. Bütün mensuplarımızı yüreğimin bir 
parçası olarak anıyorum ve hep öyle hissedeceğim.
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Öz geçmişi

İbrahim Bedrettin Elmalı, 1903’te Antalya’nın 
Elmalı ilçesinde doğdu. Babası Ali Efendi, annesi 
Naciye Hanım’dır. Sekiz yaşındayken annesini, on 
dört yaşındayken de babasını kaybetti. İlk mektebi 
memleketinde tamamladıktan sonra dayısı, ulemadan 
Muhammed Hamdi Yazır’ın desteğiyle 1916’da İstan-
bul’a gelerek Dârülhilâfeti’l-Aliyye Medresesi’ne girdi. 
1919’da bu medresenin ibtida-i hariç, 1923’te de ibtida-i 
dâhil kısmını bitirdi. 1928’de de Dârülfünun İlahiyat 
Fakültesi’nden mezun oldu. Bilahare bir müddet de 
Mekteb-i Hukuk’a devam etti.

Elmalı, resmî memuriyetinden önce ücretli olarak 
13 Ekim 1927-7 Kasım 1931 tarihleri arasında İstanbul 
Hayderî Hüseyin Dede Camii ve Haseki semtindeki 
Şirmerd Çavuş Camii (Bu camiler, 1950’li yıllardaki 
imar faaliyetleri çerçevesinde yıkılmış olmalıdır) 
müezzinliği; 8 Kasım 1931-25 Haziran 1932 tarihleri 
arasında İstanbul Sankt Georg Avusturya Lisesi ve 

Ticaret Okulu ilk kısım vekil Türkçe öğretmenliği ve 
24 Kasım 1932-30 Nisan 1934 tarihleri arasında da 
İstanbul Beyoğlu Bulgar Okulu vekil Türkçe ve Yurt 
Bilgisi öğretmenliği görevlerinde bulundu. O yıllardaki 
uygulama gereği, 1934-1935 yıllarında birinci defa, 
1942-1944 yıllarında da ikinci defa askerlik görevini 
yerine getirdi. İlk askerlik görevinden sonra kısa bir 
süre daha (2 Mayıs-12 Aralık 1935) İstanbul Beyoğlu 
Bulgar Okulu Türkçe ve Yurt Bilgisi öğretmenliğine 
devam etti.

İstanbul Mütülüğü’ndeki İlk Vazifesi
İbrahim Bedrettin Elmalı, İstanbul Mütülüğü’ndeki 

ilk resmî görevine 19 Aralık 1935’te Mütülük katibi 
olarak başladı. Bu görevini, ikinci kez silah altına 
alındığı 28 Ağustos 1942 tarihine kadar sürdürdü. 
28 Mart 1944’te terhis olduktan sonra İstanbul Müf-
tülüğü’ndeki vazifesine tekrar başladıysa da buraya 
devam etmedi. İsteği üzerine 11 Mayıs 1944’te Vakılar 
Umum Müdürlüğü’ne naklen tayin edildi. 1944-1953 

Portre

Yrd. Doç. Dr. Mehmet BULUT
Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ'NDEN 
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NA

İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI 
(1903-1994)
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yılları arasında sırayla, Vakılar Umum Müdürlüğü, 
Başbakanlık Arşiv Umum Müdürlüğü ve Çalışma Ba-
kanlığı’nda çeşitli görevlerde bulundu. Yaklaşık on yıl 
aradan sonra 30 Kasım 1953 tarihinde Üsküdar mütüsü 
olarak Diyanet teşkilatına geri döndü. Sekiz yıl süre 
ile Üsküdar mütüsü olarak görev yaptı. Ömer Nasuhi 
Bilmen’in Diyanet İşleri Başkanlığı'na tayini üzerine 
Bekir Haki Yener’den sonra İstanbul Mütülüğü’ne bir 
süre vekalet etti. 8 Aralık 1961’de de asil olarak İstanbul 
mütülüğüne getirildi. Bu göreve, fiilen 20 Aralık 1961 
tarihinde başladı. 15 Haziran 1963 tarihini taşıyan 
Başkanlık onayı ile İstanbul Mütülüğü'nden emekli 
edildi ve yerine dersiamdan Şükrü Eren atandıysa da 
Bakan emriyle bu işlem iptal edildi.1

İbrahim Bedrettin Elmalı’nın İstanbul mütüsü 
olduğu yıllarda mütülüğün personel sayısı son derece 
azdır. Kadro, mütü, bir mütü yardımcısı, 2 müsevvit, 
bir mütü katibi ve 19 vaizden oluşmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı
Görevine Getirilmesi
Elmalı, İstanbul mütüsü iken, 7 Ekim 1965’te, 1965 

tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilat 
kanunuyla ihdas edilmiş olan Personel Dairesi'nin 
ilk başkanı olarak tayin edildi. Kısa bir süre sonra da, 
Bakanlar Kurulu’nun 9 Aralık 1965 tarih ve 6/5619 
sayılı Kararnamesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı'na tayin 
edildi. Buna göre Elmalı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. 
Diyanet İşleri başkanı olmaktadır. Bu görevde bir yılını 
bile tamamlamadan, Bakanlar Kurulu’nun 11 Ekim 
1966 gün ve 6/7162 sayılı kararı ile emekliye sevk 
edildi.2 İstanbul (1969-1973) ve Afyon (1973-1977) 
Milletvekili olarak iki dönem Parlamento'da görev yaptı. 
Milletvekilliği sonrasında Finike’ye yerleşerek ömrünün 
kalan kısmını burada geçirdi. Finike’de, 5 Aralık 1994 
gecesi, kıldığı teheccüd namazının ardından evinde 
ruhunu teslim etti. Finike İlçe Mezarlığı’na defnedildi. 

Merhum Elmalı, hiç evlenmemiştir. Yayımlanmış 
herhangi bir kitap veya makalesi bulunmamaktadır.

Kişiliği
İbrahim Bedrettin Elmalı, dinî yükseköğrenimini 

Cumhuriyet dönemi eğitim kurumlarından olan 
Darülfünun İlahiyat Fakültesi’nde yapmış ilk İstanbul 
mütüsü ve ilk Diyanet İşleri başkanıdır. Ayrıca Elmalı, 
Ömer Nasuhi Bilmen’den sonra, İstanbul mütüsü 
olarak vazife alıp, bilahare Diyanet İşleri reisliğine 
getirilen ikinci şahıstır. 

Elmalı, selelerinden Ahmet Hamdi Akseki, Ömer 
Nasuhi Bilmen gibi, dinî meselelerde otoriter, telif sahibi, 
yüksek dinî eğitim kurumlarında ders okutmuş bir âlim 
oluşuyla değil; görevli bulunduğu bütün kurumlarda 
ve bilhassa Üsküdar ve İstanbul mütülükleri sırasında 
çalışkanlığıyla, disipliniyle, idarî mevzuata vukufuyla 
temayüz etmiş bir kişidir. Başka bir ifade ile yetenekli 
bir bürokrat oluşuyla öne çıkmıştır. Üsküdar mütüsü 
iken şahsına yapılan birtakım ithamlara cevap verirken 



120 SAYI ŞUBAT 201524

söylediği, “Türkiye’de mevcut mütüler arasında beş on 

tane muameleye aşina kimse varsa onlardan birisinin 

de ben olduğumu göğsümü gere gere söyler ve iddia 

edebilirim”3 şeklindeki ifadesi, onun bu özelliğine 

işaret etmektedir. Ayrıca, Devlet Arşivi’nde çalışmak 

üzere Başvekâlet’e yazdığı 31 Ekim 1944 tarihli di-

lekçesinden onun Arapça ve Farsça bildiğini, “eski 

yazıların muhtelif çeşitlerine âşina” olduğunu, tarihî 

eserleri ve arşiv kuyudatını tetkike heves ve merakının 

bulunduğunu öğreniyoruz. 

Henüz otuzlu yaşlarında iken yakalandığı ve uzun 

süre mücadele ettiği tüberküloz hastalığı, bazen onun 

aylarca görevinden uzak kalmasına sebep olduğu 

gibi, bu durum onu derinlikli ilmî faaliyetlerden de 

alıkoymuş olabilir.

Memuriyeti boyunca mal-mülk edinmemiştir; 
nitekim dosyasındaki bir kayıtta kendisi hakkında bilgi 
verilirken, "nafakası üzerine vacip olan kimseler" ve 
"emlak-servet" sütunlarının karşısına “yoktur” kaydı 
düşülmüştür.

Dönemi ve Maruz Kaldığı Sıkıntılar

İbrahim Bedrettin Elmalı’nın mütülük ve reislik 
görevlerinde bulunduğu 1950’li ve 1960’lı yıllar, siyasî 
iktidarların Diyanet teşkilatına müdahalelerinin yo-
ğun olduğu, reis ve mütülerin zaman zaman tezyif, 
tahkir ve tehdide maruz kaldıkları yıllardır. Bilhassa 
üst düzey görevlere hem atamalarda hem de bu gö-
revlerden uzaklaştırmalarda birtakım tavassutlara, 
politik tasarrulara sıkça rastlanmaktadır. 1960’dan 
1966’ya kadar yedi yıl içerisinde tam yedi kişinin 
Diyanet İşleri Başkanı olarak tayin edilip kısa süre 
sonra bu görevden uzaklaştırılmaları, bunun en çarpıcı 
örneğidir. Bir mütü ve Diyanet İşleri Başkanı olarak 
İbrahim Elmalı da bu tür müdahalelere maruz kalmış 
kişilerin başında gelir. Şöyle ki:

Elmalı’ya İstanbul mütülüğü ve dolayısıyla Diyanet 
İşleri Başkanlığı yolunun açılmasında Üsküdar Müf-
tülüğü'22ne getirilişi bir dönüm noktasıdır. Hocanın 
Üsküdar Mütülüğü'ne atanmasından önceki son görevi 
Çalışma Vekâleti Kâğıt İşleri Müdürlüğü birinci sınıf 
mümeyyizliğidir. Bu görevde iken, 24 Eylül 1953 tarihli 
bir dilekçe ile Diyanet İşleri Başkanlığına başvurarak 

Başkanlıkta herhangi bir göreve atanmasını talep 

etmiştir. Bu talepten iki ay kadar sonra, izinde olan 

dönemin Diyanet İşleri Başkanı Eyüp Sabri Hayırlıoğlu’na 

Başvekâlet Müsteşarı Salih Korur’un vekalet ettiği bir 

Sankt Georg Avusturya Lisesi Memurin defterindeki kaydı



İbrahim Elmalı'nın Antalya Finike'deki mezarı.

sırada, Başkanlık Zat İşleri Müdürlüğünce kendisine 

önce İstanbul Adalar Mütülüğü teklif edilmiş; ancak 

sonuçta, Mekki Üçışık'ın Kadıköy Mütülüğü'ne nak-

len tayini ile açılan Üsküdar Mütülüğü'ne atanmıştır. 

Elmalı, mütülüğe tayininin ileri sürüldüğü şekilde, 

Başkanın bilgisi dışında ve hemşehrisi olduğu ileri 

sürülen Zat İşleri müdürünün himayesiyle yapıldığı 

iddiasını reddetmiştir. Ancak, İbrahim Bedrettin El-

malı’nın hem Üsküdar ve İstanbul Mütülüğü'ne ve 

hem de Diyanet İşleri Başkanlığı'na getirilişlerinde 

birtakım müdahale ve tercihlerin olduğu bilinen bir 

vakıadır. Ne var ki, Elmalı’yı reisliğe getiren siyasî 

irade, maalesef onun rahatça çalışmasına, hizmet 

etmesine, icraatta bulunmasına imkân tanımamıştır. 

En acısı da yine politik mülahazalarla, rencide edici 

tarzda ve olaylı bir şekilde reislikten uzaklaştırılmış 

olmasıdır. Şunu da belirtelim ki, Elmalı’ya reva görülen 

politik baskılar, Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden 

alınışındaki haşin üslûp, halkın dikkatinden kaçmamış 

ve insanımız bu tavra medenice tepkisini göstermiştir. 

Nitekim bu süreçte, çıktığı bir yurtdışı gezisini tamam-

lamasına bile fırsat verilmeden baskı ile hocanın geri 

çağrılmasından haberdar olan Ankaralıların, buna 

tepki olarak Elmalı’ya büyük teveccüh göstermeleri 

ve buna nişane olmak üzere kendisini havaalanında 

coşkulu bir konvoyla karşılayıp şehre kadar sevgi ve 

hürmet gösterileri arasında Başkanlık binasına kadar 

uğurlamaları, Başkanlık tarihinde belki de ilk defa 

karşılaşılan bir hadise olmuştur. Nihayet görevden 

alındığında da, görevine iade edilmesi için Başbakanlığa 

yüzlerce mektup ve telgraf gönderilmiştir.4 

DİPNOTLAR KAYNAKÇA
1 Dönemin Diyanet İşleri Başkanı Hasan Hüsnü Erdem’dir.
2 Diyanet İşleri Başkanı olarak Elmalı ve görevi sırasında Başkanlıktaki gelişmeler konu-

sunda bkz. Mehmet Bulut, “Dönemleri ve Öne Çıkan Hizmetleriyle Diyanet İşleri Baş-
kanları: İbrahim Bedrettin Elmalı”, Diyanet Aylık Dergi, sy. 248 (Ağustos 2011), s. 52-55.

3 Sözü edilen ifadenin yer aldığı dilekçe, Elmalı’nın özlük dosyasında yer almaktadır.
4 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA)’nde bunlardan 161 adedi bulunmaktadır (BCA, 

30.1.0.0/23.135).

• İbrahim Bedrettin Elmalı’nın Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki özlük dosyası.
•  “Yeni Diyanet İşleri Başkanımız İbrahim Bedreddin Elmalı”, Diyanet İşleri Başkanlığı Der-

gisi, V (1966), sayı: 1-2, s. 3-6.
• “İbrahim Bedrettin Elmalı”, Diyanet İşleri Başkanlığı Biyografik Teşkilat Albümü: 1924-

1989, Ankara 1989.
• Mehmet Bulut, “Dönemleri ve Öne Çıkan Hizmetleriyle Diyanet İşleri Başkanları: İbrahim 

Bedrettin Elmalı (1903-1994)”, Diyanet Aylık Dergi, sayı: 248 (Ağustos 2011), s. 52-55.
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İstanbul Mütülüğü cümle kapısının sol tarafında 
inşa edilmiş olan iki katlı kârgir binanın alt katı 
Meşîhat Arşivi, üst katı ise Şeyhülislamlık Kü-

tüphanesi’dir. “Kütüb-i fıkıh ve fetâvâya mahal”1 olmak 
üzere inşa edilmiş olan bu bina, yazma ve matbu muteber 
fetva kitapları başta olmak üzere zengin fıkıh eserleri 
ile Şeyhülislamlık deter ve belge koleksiyonlarını ihtiva 
etmektedir.

Meşîhat Arşivi’nde 5.454 adet deter2 ve yaklaşık 1 
milyon belge bulunmaktadır. Arşiv malzemesi, araştır-
macının hizmetine sunuluncaya kadar tespit, muhafaza, 
depolanma ve ilmî yöntemlere göre tasnif aşamalarından 
geçmiştir.3 2008-2010 yılları arasında Meşîhat evrakı 
dosya usûlü tasnif edilmiş ve 2012 yılında dijital ortama 
aktarılmıştır. Evrak serileri; Evrak Odası (EO), Tahrirat 
(THR), Sicill-i Ahval İdaresi Dosyaları (SAİD), Şeyhü-
lislamlığın bünyesindeki Meclislere ait belgeler (MEC), 
hüccet, zabt-ı dava, ilam ve tereke gibi şer’î kararları ihtiva 
eden Hukuk fonu (HUK) ve ilmiye sınıfının muhasebe 
kayıtlarının bulunduğu Muhasebe (MH) fonu olmak 
üzere 6 ayrı fondan oluşmaktadır. 

MEŞÎHAT 
ARŞİVİ 
EVRAK 
FONLARI
Esra YILDIZ

Meşihat Arşivi Nakibü'l-Eşraf Defterinin cilt kapağı

Musahhih, TDV İstanbul.
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1. Evrak Odası (EO)
Osmanlı Devleti’nde evraklar, dosya usûlünün 

başlangıcına kadar zarlar veya paketler içerisinde 
muhafaza edilmiştir. Bu döneme ait arşiv belgeleri 
muamelenin bitiş tarihini esas alan bir numara ile tek 
bir seri teşkil edecek şekilde arşivlenmiştir. Yapılan ya-
zışmaların suretleri müzekkire, derkenar ve müsvedde 
ismi verilen deterlere kaydedilmiş, ancak evrak olarak 
saklanmamıştır. Bu sebeple tüm muamelelerin üze-
rinde yapıldığı Evrak Odası fonu aynı zamanda evrak 
olarak saklanan ilk malzemeyi de teşkil etmektedir.

H. 1300-1332 yılları arasındaki belgeleri ihtiva eden 
Evrak Odası fonu, 1821 dosya ve 188.560 gömlekten 
oluşmaktadır. Şeyhülislamlığa sadaretten, vilayet ve 
nezaretlerden yazılan evrakın muamelesinin yine aynı 
belge üzerine yazılarak tamamlandığı ve belgelerin 
muhteva sahasının çok geniş ve çeşitli olduğu görül-
mektedir. İlk dönemlerde resmî evrak ile ilgili işlem 
belgenin ön yüzüne yapılsa da 1301 yılından sonra 
evrak, gerekli birime havale edildikten ve evrakın 
arka yüzünde ilgili meclisin kararı yazıldıktan sonra 
mühürlenmiştir. 

2. Tahrirat (THR)
Tahrirat (THR) şeklinde adlandırılan bu fonda, 

Şeyhülislamlığa gelen evrakın cevabî yazısı müsvedde 
olarak hazırlanmış ve gelen evrakla birlikte aynı dosya 
içerisinde muhafaza edilmiştir. 

Meşîhat Arşivi’ndeki tüm resmî yazışmalar (THR 
evrakı), makamı temsilen şeyhülislamadına yapılmış-
tır. Meşîhat’e bağlı meclis ve dairelerin istisnai haller 
dışında kendi adlarına yazışma yapmaları mümkün 
değildi. Meclisler; “müzekkire, derkenar, takrir veya 
ilmühaber” adı verilen yazılarla görüşlerini Meşîhat 
makamına bildirmiş, şeyhülislamveya müsteşarın 
uygun görmesiyle de Meşîhat tezkiresi olarak kaleme 
alınmıştır. 

H. 1298-1341 yıllar arasındaki belgeleri ihtiva 
eden THR fonu, 1.041 dosya ve 144.617 gömlekten 
oluşmaktadır. 1310 yılından sonra yazışma sisteminde 
yapılan yenilikler neticesinde evraklara verilen vilayet 
kodları4 istenilen evraka ulaşmayı kolaylaştırmıştır.

3. Sicill-i Ahval İdaresi Dosyaları (SAİD)
Osmanlı bürokrasisinde XIX. yüzyıla kadar mülkî 

memurların tercüme-i hallerinin tafsilatlı şekilde resmi 
olarak tutulmadığı gibi, personel sicillerini tutmakla 
görevli resmî bir kurum da tesis edilmemiştir. Ancak 
Tanzimat’tan sonra personel hakkında gerekli bilgilere 
en hızlı ve kolay ulaşabilme amacıyla devletin memur 
politikası ve özlük hakları konusunda yeni düzenle-
meler yapılmıştır. İlk kez 1879 yılında Sicill-i Ahval 
Komisyonu’nun kurulmasıyla birlikte ilerleyen zaman 
içinde tarihî süreç içinde de tüm nezaretler ve diğer 
idarî birimler kendi sicil şubelerini tesis etmişlerdir. 
Bu şubelerden biri de Meşîhat’te kurulan “Bâb-ı Fetva 
Sicill-i Ahval Şubesi”dir.5

Sicill-i Ahval dosya ve deterlerinin hazırlanması 
için matbu sicil varakaları oluşturulmuş olup aynı 
şekilde bunlar merkez ve taşradaki ilmiye sınıfına 

M.A, THR, 574/23
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mensup memurlara gönderilmiştir. Ardından her 

şahsa bir sicil numarası verilerek doldurulan sicil 

varakası, bu sayılara göre dosyalara konulmuştur. 

Meşîhat sicil dosyalarında, başında “Daire-i Meşî-

hat-ı İslâmiyye Sicil Şubesi” klişesi, onun altında da 

es’ile ve ecvibe başlıklarıyla ikiye bölünmüş soru 

ve cevap haneleri bulunan tercüme-i hâl varakası, 

ayrıca intihabname, mürasele, berat ve ferman gibi 

tayin muamelelerinin seyrine ait evraklar; Meşîhat 

memurlarının tayin edildikleri görevler ve aldıkları 

maaşlarla ilgili olarak Anadolu ve Rumeli tezkireha-

nelerinin, Meclis-i İntihâb-ı Hükkâm-ı Şer'iyye’nin, 

Muhasebat Dairesi’nin, Sicill-i Ahval Şubesi ve diğer 

birimlerin düzenledikleri pusula ve müzekkireler de 

yer almaktadır. Ayrıca eğitim ve memuriyet hayatını 

belgeleyen icazetname, izinname, şehadetname gibi 

vesikalar ile vefat nedeniyle mahalle muhtarlığından 

Bab-ı Meşîhat’e gönderilen ilmühaberler de bu sicil 

dosyalarında muhafaza edilmektedir. Tercüme-i hâl 

varakalarının doldurulmasından sonra memurların 

tayin olundukları yeni görevler ve maaşlarıyla ilgili 

bilgilerin takibi için gerekli olan “Tercüme-i hâl vara-

kalarının telhîsine mahsûs müsvedde varakasıdır ve 

Bâb-ı Fetva Sicill-i Ahval Şubesine mahsûs müsvedde 

varakasıdır.” klişelerini taşıyan evrak da dosyalara 

eklenmektedir.6 

6.554 ulemaya ait 254 dosya ve 6.554 gömlek bu-

lunmaktadır. Evrakların tasnifinde ve dijitale aktarım 

aşamasında ulemanın ismi ve Osmanlı döneminde 

verilmiş olan dosya numarası kaydedilmiştir.

4. Şeyhülislamlığın Bünyesindeki Meclis-

lere Ait Belgeler (MEC)

Meclis-i Tedkikât-ı Şer’iyye, Sicill-i Ahval İdaresi, 

Sicill-i Ahval-i Memurîn Kalemi, Meclis-i İntihâb-ı 

Hükkâm, Meclis-i Meşâyih, Muhasebe Maaş Cetveli, 

Ders Vekâleti, Şura-yı İlmiye, Mektûbi Kalemi, Emvâl-i 

Eytâm gibi Şeyhülislamlık bünyesindeki meclislere 

ait h. 1296-1345 yıllarına tarihli 132 dosya ve 17.874 

gömlek bulunmaktadır. 

5. Hukuk (HUK)

Zabt-ı dava, hüccet, tereke ve ilam gibi şerî ka-

rarların kaydedildiği evraklardır. H.1298-1332 yıllar 

arasında 198 dosya ve 14.963 gömlek bulunmaktadır.

6. Muhasebe (MH)

İlmiye teşkilatının muhasebe kayıtları, maaş cet-

velleri7 ve makbuzlarını ihtiva eden Muhasebe fonu 

1149-1342 yılları arasında 242 dosya ve 12.317 gömleği 

ihtiva etmektedir. Tasnite kronolojik sıralamada diğer 

fonların aksine rumi tarih esas alınmıştır. 

DİPNOTLAR
* Fon kelimesi, arşivde belgelerin oluşum süreci ve içeriği 

dikkate alınarak bir araya getirilmiş evrak koleksiyonları 
için kullanılmaktadır.

1 Kitabenin tüm metni şöyledir:
 Hâmi-i şer'-i metîn Şâh-ı Hamîdü’ş-şiyemin/Hulk-ı 

şâhânesidir halkı ulûma teşvîk
 Kütüb-ı fıkıh ve fetâvâya mahall olmak içün/Tam tari-

hini Hüsnü dedi ehl-i ilme
 Lutfu oldı bu binâ-yı nev'i inşâya sebeb/Re’y-i müstah-

seni hoşnûdi-i Yezdânı taleb
 Yapdı bu beyt-i kemâli şeh-i pâkize neseb/Bâb-ı Fetvâ’ya 

bu dâr-ı kütüb oldı enseb
 Mehmed Keşfî gafera lehu Sene 1306
2 Bilgin Aydın, İlhami Yurdakul ve İsmail Kurt’un hazırla-

dığı Bâb-ı Meşîhat Şeyhülislamlık Kataloğuna, yapılan 
son tasnifte iki bölüm daha eklenmiştir.

3 Mübahat Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplo-
matik), İstanbul 1998, s. 3.

4 Vilayet numaraları: 1-Taraf-ı sâmi-i cenâb-ı sadâret 
penâhi/Mabeyn-i humâyûn, 2-Şurây-ı devlet riyâset-i 
celîlesi, 3-Adliye nezareti, 4-Hariciye nezareti, 5-Maliye 
nezareti, 6-Taraf-ı vâlây-ı seraskerî, 7-Hassa-i ordu-yı 
Hümâyun, 8- Tophane Müşiriyet-i Celilesi, 9- Bahriye 

Nezareti, 10-Maaarif nezareti, 11-Nâfia nezareti ve Ti-
caret nezareti, 12-Orman ve Maden ve Ziraat Nezareti, 
13-Evkâf-ı Hümâyun nezareti, 14-Defter-i Hâkâni, Şehr 
emaneti celilesi, 15-Zaptiye nezareti, 16- Şehr Ema-
neti, 17-Rusûmât-ı emanet celîlesi, 18-Hazine-i hassa, 
19-Meslis-i mebusân-ı riyâset-i cenâb-ı âli , 20-Dâhi-
liye nezareti, 21-Muharrat-ı aliyye, resmiyyei istîzan, 
daire içi müzekkire, tezâkir ve muharrerat-ı resmiye, 
22-Edirne, Gümülcine, Eceabad, Ahiçelebi, Dimetoka, 
24-Selanik, Usturumca, Siroz, Petriç, 25-Yanya, Ergiri, 
Berât, 26-Manastır, 27- İstanbul Vilayeti Defterdarlığı, 
28-Kosova, Preveze, Yenipazar sancağı, 29-İşkodra, Tiran, 
Bosna, 30-Cezayir-i Bahr-i Sefid, Sakız, Midilli, Limni, İs-
tanköy, 31- Girit, 32-Hüdavendigar, İzmit, Kale-i Sultâ-
niye/Çanakkale, Ezine, Geyve, Sandıklı, Karahisar, Kara-
mürsel, Gönen, Simav, Biga, Yenişehir, Balıkesir, Uşak, 
Adapazarı, Bursa, Gemlik, 33-Aydın, Kuşadası, İzmir, Sa-
ruhan, Bergama, Eşme, Manisa, Turgutlu, 34-Konya, Is-
parta, Hamidabâd, Uluborlu, Nevşehir, Niğde, , 35-Adana, 
36-Ankara, Bala, Dedeli, Sungurlu, Çorum, Avanos, Kırşe-
hir, Yozgat, Kayseri, 37-Kastamonu, Zağferanbolu (Saf-
ranbolu), Düzce, Çankırı, Sinop, Bolu, 38-Trabzon, Sam-
sun, Giresun, 39-Sivas, Amasya, Tokat, Merzifon, 40-Van, 

Bitlis, Erzurum, Hınıs(Honas), Muş, Bayburt, 41-Diyarbakır, 
Mamuratülaziz, 42-Halep, Zor, Urfa, 43-Suriye, Beyrut, 
Kudüs, Trablus-Şam, Sayda, Lazkiye, Nablus , 44-Musul, 
Bağdat, Kazımiye, Basra, Dehuk, Kerkük, 45-Trablusgarp, 
Bingazi, 46-Yemen, 47-Kartal, Büyük çekmece, Beykoz, 
Çatalca, Şile, Gebze, 48-Cidde, Medine-i Münevvere, 
Tophane mahkemesi niyabet-i şer'iyyesi, Berlin, Viyana, 
Mısır, Posta ve telgraf nezareti, Bulgaristan komiserliği, 
Rumeli vilayeti, Kıbrıs, Evkâf-ı Humayun Müfettişliği, 
Hicaz, Sofya, Atina, Maliye Komisyonu, Tesisat-ı Aske-
riye Komisyonu, Cebeli Lübnan, Ders vekâleti, Paris se-
fareti, 49-İlâmât-ı şer'iyye, 50-Divan-ı muhâsebât riyâ-
seti, 51-Vilâyet ve elviye-i müstakılle

5  Bu konuda geniş bilgi için bkz. Gülden Sarıyıldız, Sicill-i 
Ahval Komisyonu’nun Kuruluşu ve İşlevi (1879-1909), 
İstanbul, 2004, s.4-28.

6 Bilgin Aydın, Osmanlı Yenileşmesi Döneminde Bâb-ı 
Meşîhat’ın Bürokratik Yapısı ve Evrak İdaresi, MÜ., Tür-
kiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstan-
bul 1996, s. 53.

7 Cetveller vilayetlere göre ayrılmıştır.
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PROF. DR. MUSTAFA ÇAĞRICI

1950 yılında Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı 
Taşlıhüyük köyünde doğdu.  1969’da Sivas 
İmam-Hatip Lisesi’nden, 1973’te de İstanbul 
Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. 1977 
yılında Lisansüstü çalışmalarına başlayan Çağrıcı, 
ahlak felsefesi alanında hazırladığı doktora tezini 
tamamladıktan sonra 1982 yılında M.Ü. İlâhiyat 
Fakültesi’nde İslâm Felsefesi Anabilim Dalında 
Yardımcı Doçent oldu. 1990’da aynı anabilim 
dalında Doçent, 1996’da Profesör unvanını aldı. 
Aynı fakültede Bölüm Başkanlığı, Anabilim Dalı 
Başkanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği gibi idari 
görevlerde bulundu.  2003-2011 yılları arasında 
İstanbul Müftülüğü görevini üstlenen Mustafa 
Çağrıcı’nın başlıca eserleri arasında “Anahatlarıyla 
İslam Ahlakı” ve “İslam Düşüncesinde Ahlak” gibi 
telif kitaplar, TDV İslam Ansiklopedisi için kaleme 
alınmış pek çok makale ve dört kişilik bir komisyon 
tarafından hazırlanmış olan “Kur’an Yolu” isimli 
tefsir sayılabilir.

1948 yılında Erzincan Refahiye’de doğdu. 
1968 yılında Kayseri İmam-Hatip Lisesi’nden 
mezun oldu. 1974 yılında Erzurum Yüksek İslam 
Enstitüsü’nü bitirdi. 1968 yılında Erzincan Çayırlı 
ilçe vaizi olarak başladı. Daha sonra sırasıyla, 
Erzincan Kemaliye ilçe müftülüğü, Erzincan 
Tercan ilçe vaizliği, Kahramanmaraş-Elbistan ilçe 
müftülüğü görevlerinde bulundu. Hatay-İskenderun 
ve Gaziantep Oğuzeli ilçe müftülüğü, Diyarbakır il 
müftü yardımcılığı ve Diyarbakır, Bolu, Kastamonu 
il müftülüğü görevlerinde bulundu. 1992 yılında 
Ankara Müftülüğüne, 16.10.1998 tarihinde İstanbul 
müftülüğüne, 06.11.2002 tarihinde de Diyanet 
İşleri Başkan yardımcılığına atandı. 25.08.2003 
tarihinde Ankara İl vaizliğine, 22.03.2004 tarihinde 
de Bilecik İl müftülüğüne atanan Necati Tayyar 
Taş; Bilecik İlinde 9 yıl 9 gün görev yaptıktan sonra 
02 Nisan 2013 tarihi itibariyle emekliye ayrıldı.
Evli ve 3 çocuk babası olan Necati Tayyar Taş’ın 
yaklaşık 45 senelik hizmeti süresince çeşitli dergi, 
mecmua ve gazetelerde yayımlanmış makaleleri 
ve “Düşünceler ve Gerçekler”, “Fikir Istırabı”, “Bir 
Nefes” isminde basılmış eserleri bulunmaktadır.

NECATİ TAYYAR TAŞ

Portre



İSTANBUL 
MÜFTÜLÜĞÜ 
ARŞİVİ'NDEKİ 
FETVAHANE-İ ÂLÎ 
DEFTERLERİ
Kırklareli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi.

Yrd. Doç. Dr. Emine ASLAN

Bu yazıda, Meşîhat Arşivi’nde kayıtlı olan 
Osmanlı son dönemine ait Fetvahane-i Âlî 
deterlerinin bazı özelliklerine yer vermeye 

çalışılacaktır.1 Tek bir deteri tanıtmak bu türden bir 
çalışmanın kapsamı açısından çok daha elverişli gibi 
görünebilir. Ancak diğer deterlerde de bazı mühim 
özelliklerin bulunması, fazla sayıda deter üzerinden 
bilgi verme zaruretini doğurdu. Öncelikle ifade etmek 
gerekir ki, fetva mecmualarında olduğu gibi fetvaların 
soru ve tek kelimelik olur-olmaz şeklindeki formlarda 
dizayn edilen cevaplarının olduğu deterlerin sayısı 
oldukça azdır ve konu çeşitliliği bakımından diğer 
deterlere göre daha kısıtlıdır. Bu yüzden, Fetvahane’nin 
hem kendi iç işleyişi hem de sosyal ve siyasi hayattaki 
değişim ve tartışmaları bünyesinde saklayan bu def-
terleri daha genel olarak soruların geldikleri yerler, 
şekil ve muhteva açısından ele almaya gayret edeceğiz. 
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Deterlerde ne tür bilgilerin yer aldığını, en geniş 
şekilde 379 numaralı deterdeki çizelge üzerinde gös-
terebiliriz. Bu çizelge, diğer pek çok deterde aynen ya 
da benzeri şekilde kullanılmaktadır. Mezkur çizelgede; 
deter numarası, varak numarası, tarih-i havâle, târih-i 
evrâk, târih-i iâde, hulâsa-i evrâk, aded-i melfûfât, 
muâmelât-ı câriye ve hulâsa-i derkenâr ile mülâhazât 
bölümleri yer almaktadır. Evrak numarası kısmında 
belgenin nereden geldiği (Hâriciye Nezâreti, Maliye 
Nezâreti, Adliye Nezâreti, Evkaf Nezâreti, Sıhhat 
Nezâreti, Şûra-yı Devlet, İstanbul Kadılığı vb. ), geldiği 
yerdeki numarası ve bu deterde daha önce kaydı var 
ise o numaralar da yer almaktadır. Hulâsa-i evrâk kıs-
mında konunun mahiyeti, aded-i melfûfat kısmında 
ise asıl belgeye ek olarak gelen diğer belgelerin niteliği 
(istîdâ, tahrîrât sureti, ilmühâl, harita, pusula, mazbata 
sureti, telgraf vb.) ile sayıları bildirilmektedir. Hulâsa-i 
evrâk kısmında konunun mahiyeti, muâmelât-ı câriye 
ve hulâsa-i derkenâr kısmında ise evraktaki talep hak-
kında ne karar verildiği belirtilerek tarih atılmaktadır.1 
Bazı deterlerde ise bilgilerin daha sınırlı tutulduğu 
görülmektedir. Mesela 393 numaralı deterde benzer 
bir cetvel bulunmasına rağmen sadece fetva numarası, 
soruyu soran kişinin adı, nereden olduğu (Kasımpaşa, 
Üsküdar gibi) ile olur-olmaz şeklinde tek kelimeyle 
cevap verilebilecek nitelikte formüle edilmiş sorular 
ve cevapları yer almaktadır. Bazı deterlerde muhtasar 
fihristler varsa da verilen numaralardan fetvanın yerini 
tayin etmek her zaman mümkün olamamaktadır. 

Soruların geldikleri yer açısından bakıldığında, 
deterlerin, mahkeme kadılarından, resmî dairelerden, 
mütülerden ve hem şahıs hem de dairelerden gelen 
soruları ihtiva edecek şekilde tutulduğu söylenebilir. 
Bu deterlerde Fetvahane’nin, halkın yanında, -II. 
Abdülhamid’in oğlu2 ve Sultan Abdülaziz’in kızı3 ile 
oğlunun4 babalarının şahsî malları ve bu mallarla 
kurduğu vakılar hakkında bir nevi şikayetçi olarak 
fetva istemeleri durumunda olduğu gibi- hanedan 
üyeleri tarafından da başvurulan bir makam olduğu 
görülmektedir. Deterlerde ekseriyetle müslümanlardan 
gelen sorular yer aldığı halde gayrimüslim şahısları 

ilgilendiren sorulara da zaman zaman rastlanmaktadır. 
Sorunun nereden geldiği ve işlem tarihleri deterlerin 
önemli bir kısmında yer almaktadır. Fetvayı soran 
şahıs ise, ismi muhakkak orijinal haliyle kaydedilirken 
fetvanın içeriğinde isimler klasik usule uygun olarak 
Zeyd, Amr, Hind vb. olarak kullanılmaktadır. 

Deterlerde kullanılan tarihler meselesi dikkat edil-
mesi gereken bir husustur. Hicrî takvimin yanında rûmî 
takvimin de kabul tarihinden itibaren kullanıldığına 
tanık olmaktayız. miladî takvimin kabul edilmesiyle 
birlikte ise 399 numaralı deterde olduğu gibi tarih 
olarak hicrî takvim de, Arap harleriyle miladî takvime 
geçildiğini de görmekteyiz. 

Deterlerde tarihle ilgili karşılaşılabilecek bir di-
ğer farklılık da Aksaray Sulh Mahkemesi tarafından 
gönderilen bir istitada olduğu şekilde sorulan suale 
cevap aynı yılda verilmiş, tarih kaydı farklı bir takvime 
göre yapılmıştır.5 

Deterlerde yer alan soru ve cevapların içeriği ise 
dönemlerinin pek çok özelliğine ışık tutacak mahi-
yettedir. Mesela 378 numaralı deterde “1325 sene-i 
maliyyesinde yeniden teşkîl ve tenmîk olan Fetvahane 
memuriyyetinin vezâif ve sıfat-ı memuriyetleri hak-
kında talimattır.” başlığının altında 23 madde ve bir 
hâtime ile bütün Fetvahane görevlilerinin iş tanımları 
yapılmaktadır. Dönem dönem vefat, terfi ya da nakil 
gibi sebeplerle yapılan görev değişikliklerinde ise iç 
hiyerarşinin gözetilerek tayinlerin yapıldığını gör-
mekteyiz. En alt kademede boşalan 400 kuruş maaşlı 
müsevvid mülazımlığı için ise dışarıdan memur alımı 
için ilana gidilmekte, hatta bu ilan son dönemlerde 
gazete yoluyla yapılmaktadır.6 Sınav sonuçlarında 
eşitlik vukuunda hüsnü hatta önde gelene göre seçi-
min yapıldığının belirtildiği durumlar da olmaktadır. 
İmtihanla Fetvahane’ye müsevvid mülazımı olduğunu 
gördüğümüz kişilerin dersiâmlar olması da en alt dere-
cedeki memurun seviyesine dair bize fikir vermektedir. 

Fetvahane deterlerinde önemli yer tutan alanlar-
dan biri de muhakeme usûlüdür. Bu konudaki görüş 
talepleri ekseriyetle mahkemelerden geldiği halde 
şahısların da zaman zaman bu meseleleri sorduğuna 
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şahit olunmaktadır. Hangi davaların kadı tarafından 
dinlenebileceğine dair soruların yanında, hangi şahitlerin 
sözünün evlâ olduğuna, örfün, adetin ne zaman delil 
olarak geçerli olacağına dair sorular bulunmaktadır. 
Mahkeme-i Temyîz Reîs-i evveli Osman tarafından, 
1336 senesinde Fetvahane’ye iletilen bir dilekçede, 
Cerîde-i İlmiyye’nin 5 Mayıs 1330 tarihli nüshasında 
yer alan tevatür şühûdu hakkındaki ifadeler ile Şâm-ı 
Şerif Müti-yi Sâbıkı Hamza Efendi’nin Tercîh-i Beyyinât 
adlı eseri arasında açık bir tezat olduğu, bu durumda 
hangisinin tercih edileceği sorulmaktadır. Fetvahane 
ise cevabında kendi makaleleriyle Hamza Efendi’nin 
eseri arasında tezat olduğunu kabul etmekle birlikte, 
Cerîde-i İlmiyye’de yer alan görüşün doğru olup 
olmadığı hakkında bu eserin ölçü alınamayacağını 
belirtmektedir.7 Tire Mütüsü Mehmed tarafından 20 
Rebîulevvel 1336’da istenilen fetvada yine Cerîde-i İlmiyye 
gündeme gelmiştir. Bu sefer neşrolunan fetâvâ-yı şerîfe 
ve Fetvahane-i Âlî mukarrarâtı muktezâsınca verilecek 
fetvalarda söz konusu cerîdenin me’haz ve nakil olarak 
gösterilmesinin caiz olup olmadığı sorulmuştur. Bu 
soruya taşrada bulunan mütü efendiler tarafından 
verilecek fetâvâ-yı şerîfe için kütüb-i fıkhiyye-i mute-
bereden nakil göstermelerinin takip edilmesi gereken 
usûl olduğu ifade edilerek, bu soruya menfî cevap 
verilmiştir. Deterlerde yer alan fetvalarda ise sadece 
bir kaç tanesinde oldukça kısa nakillerde bulunulmuş 
olmasına rağmen genellikle kaynak belirtilmemiştir.

Balkan savaşları ve I. Dünya Savaşı’nda farklı cephe-
lerde savaşmak zorunda kalan Osmanlı Devletinde harp 
kaynaklı sorunların ve soruların olması da kaçınılmazdı. 
Fetvalarda maddî olarak zor durumda olan devletin 
çözmekte aciz kaldığı durumlarla ilgili çareler arandığı 
görülmektedir. Mesela, Müdâfaa-i Milliye Cemiyeti 
Riyâseti’nden 14 Şubat 1328 tarihinde gönderilen bir 
dilekçede vakıların fazla gelirlerinin iâne-i harbiyye 
olarak verilmesinin caiz olup olmadığı sorulmuştur. 
Fetvahane ise verdiği cevapta vakfın aslının acilen 

tamire ihtiyacının olmadığı durumlarda fazla gelirinin 
müslüman esirlerin kurtarılmasında harcanmasının caiz 
olduğu belirtilmiştir.8 Hilâl-i Ahmer Cemiyeti ikinci 
reisi ve genel katibi tarafından ayrı ayrı gönderilen 
dilekçelerde zekatların Hilâl-i Ahmer vasıtasıyla esirlere 
ulaştırılması hakkında umumi bir tebligatta bulunul-
ması ve müslüman ahalinin bu hususa teşvik edilmesi 
emrine izin verilmesi talep edilmiş ancak Fetvahane 
tarafından her iki talebe de doğabilecek mahzurlar 
ifade edilerek olumsuz cevap verilmiştir.9 Yine savaş 
sebebiyle kesilmeyen kurbanların bedellerinin ya da 
kendilerinin savaşanlara gönderilmesinin cevazının 
sorulduğu 22 Zilkâde 1330 tarihli bir fetvada, vacip 
olan kurbanın bilfiil kesilmesi gerektiği, vacip olma-
yanların ise bedel ya da aynî olarak da savaş alanlarına 
gönderilebileceği ifade edilmektedir.10 Harp ortamı ve 
ibadetlerle ilgili bir diğer soru da savaş meydanında 
cihat eden askerlerden gusül alması gerekenlerin 
teyemmüm aldıkları takdirde temizlenmiş olup olma-
yacakları meselesidir. Fetvahane’den verilen cevapta, 
bu tereddüdün giderilmesi için Meşîhat Müsteşarlığı 
tarafından daha önce şifahî cevap verildiği belirtilmiş, 
bir defa da yazılı olarak teyemmümün hangi şartlarda 
geçerli olacağı, nasıl alınacağı açıklandıktan sonra 
teyemmümle askerlerin temiz olacakları, teyemmüm 
dahî alamadan şehit olan kimselerin şüheda arasına 
dahil olacakları konusunda hiç bir şüphe bulunma-
dığının fıkıh kitaplarında yazdığı ifade edilmiştir.11 

Osmanlı Devleti’nin kendi hakimiyet alanında 
olduğu gibi savaşlar neticesinde vatan toprakları dı-
şında kalan yerlerdeki müslümanların da bazı konuları 
Fetvahane’ye sormaya devam ettikleri deterlerden 
anlaşılmaktadır. 1339 senesinde sorulan bir soruda şu 
an Yunanistan topraklarında olan Selanik vilayetinde 
miras olarak intikal eden mirî arazinin nasıl paylaşıla-
cağı sorulmakta, fetvahane de miras paylarının nasıl 
olacağını açıklamaktadır.12

“Osmanlı Devleti’nin kendi hakimiyet alanında olduğu gibi savaşlar neticesinde vatan toprak-
ları dışında kalan yerlerdeki müslümanların da bazı konuları Fetvahane’ye sormaya devam ettikleri  
defterlerden anlaşılmaktadır. 

”
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Harp sırasında ortadan kaybolan kocadan uzun 

müddet haber alınamadığında bu kişinin karısının ve 

mirasının durumu bazı deterlerde defalarca sorulmuş 

meselelerdendir. 400 numaralı deterde yer alan “Hind 

nikahlısı Zeyd, asker olarak askere gidip dört seneden 

beri hayat ve memâtından malumat olmadığı cihetle 

Hind fesh-i nikah ettirmekle nefsini âhara tezvîce kâdire 

olur mu? Olmaz cevabı verilmiştir. 7 Haziran 1334 (7 

Haziran 1918)” fetvası13, 393 numaralı deterde yer 

alan, “Zeyd mevki’-i harbde a’dâ ile muhârebe ettikden 

sonra mekûd olub hayat ve memâtı malum olmasa 

Zeyd’in memâtı gâlib-i zan olucak mertebe murûrundan 

sonra mevtiyle hükm olunmak sahih olur mu? el-cevâb: 

Olur. Bu surette Zeyd’in mevtiyle hükm olduktan sonra 

zevci Hind ba’de-l inkıdâ-i idde nefsini âhara tezevvüc ve 

veresesi terekesini mesele-i miras vechile taksim etmeye 

kadir olurlar mı? el-Cevâb: Olurlar. (Muharrem) 1338(m. 

Eylül-Ekim 1919)”14 gibi deterler arasında bir tezat 

var gibi görünmektedir. Üstelik ilk fetva Hukûk-ı Aile 

Kararnâmesi’nin yürürlükte olduğu tarihe15 ikinci fetva 

ise yürürlükten kaldırıldığı tarihe denk gelmektedir. 

İki fetva arasındaki fark, hakimin kocanın ölümüne 

hükmedip taraları tefrik etmiş olup olmamasına 
bağlıdır. Bu durumdaki bir kadının, hakimin hükmü 
olmadan başkasıyla evlenmesi durumunda neler ola-
bileceğine dair Sütlüce’den Sümbüle Hanım’ın sorduğu 
“Dâru’l- harbde esir olan Zeyd’in zevcesi Hind nefsini 

Amr’a tezvîc eylese Zeyd esirlikden halas olup geldikte 

Hind’i Amr’dan tefrik ettirmeye kadir olur mu? soru-
suna verilen el-Cevâb: Olur.” fetvası fikir vermektedir.16 
Rusların eline esir düşen hatip Zeyd’in yerine geçecek 
vekil hakkında söylediği sözlerin nasıl yorumlanması 
gerektiği, düşman tarafından malına el konulan kişinin 
kendisine verilen silahı satıp satamayacağı da harp 
ilintili sorulardan bazılarıdır. 

Ferâiz, intikal, miras her devir ve durumda sorulan 
konulardan olmakla birlikte, bu suallerin, bazı deter-
lerde yoğunluklu olarak kaydedildikleri görülmektedir. 
393 ve 400 numaralı deterleri buna örnek verebiliriz. 
Bilhassa 400 numaralı deterde miras paylaşımları 
önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca mirî arazinin 
intikaline dair yapılan kanun değişikliklerinin de fet-
valara konu olmaya başladığı görülmektedir. Mesela 
1284-1331 tarihli arazi-i miriyyeye dair fermanlar 

M.A. II. Bölüm defter nr.395, sayfa nr.4
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393 numaralı deterdeki intikallerle ilgili fetvalarda 
sıkça gündeme gelmektedir. Söz konusu deterler bu 
alanlarda çalışacaklar için önemli kaynaklardandır.

Değişen ticarî durumlar ve gerçekleşen bazı 
felaketler sebebiyle Osmanlı’da yer almaya başlayan 
sigortacılık işlemleri hakkında kimi deterlerde arka 
arkaya fetvalar yer almaktadır. Mesela “Robertos 

Kaseratto(?) imzalı: 1 mart 1330.(21 Rebîulâhir 1332) 

Hayat Sigortasına Dair: Havâle buyurulan işbu arzuhâl 
mütâlaa olundu. Âkid ile sigorta şirketi beyninde icra 

olunan akit dâr-ı İslam’da olduğu halde akd-i mezkûre 

binaen alınan sigorta bedelinden sigorta ettirenin nakden 

verdiği miktardan ziyadesi şer'an helal olmayıp ancak 

mezkûr akit ve mukavele dâr-ı ecnebiyede olduğu ve 

sigorta şirketi bedel-i mezkûru kendi rızasıyla verdiği 

surette bedel-i mezkûrun ahzinde beis olmadığı bazı 

kütüb-i fıkhiyyede mesturdur. Ol bâbta. 27 Rebîulâhir 

332.17” fetvasının hemen ardından Mustafa Kazım 
imzalı benzer bir soruya daha rastlanmaktadır. Mezkûr 
sorulardan iki sayfa sonrasında yer alan bir başka 
fetvada ise cevap aynı olmakla beraber, sorunun şu 
şekilde değiştiği görülmektedir: "Belçika’da bir sigorta 

kumpanyasının İstanbul’a gelen vekili ile veyahut bir kaç 

müslüman tarafından Belçika’ya iğram olunan vekil 

tarafından akd olunan sigorta bedelini ahz caiz olur 

mu beyanına dair" Aynı deterin yedinci sayfasında 
da emval sigortasına dair bir soru yine aynı cevapla 
karşılanmaktadır. Müslüman memlekette yapılamayan 
şeylerin gayr-ı müslim memleketlerde yapılabileceğine 
dair bu fetvalar kimi şahısları cesaretlendirmiş olmalı 
ki bazı enteresan soruların sorulmasına yol açmıştır. 
“Zeyd-i müslim Memâlik-i Osmâniyye’den rakı alıp... 

memâlik-i ecnebiyyeye gidip orada bey’ ederek esmânı 

ile tuz ve sair emvâl-i mübâha alıp Memâlik-i Osmâ-

niyye’ye getirmek câiz olup olmadığı hakkındaki hükm-i 

şer'î ne cihetledir? Rakı satmak câiz değildir deyû cevap 

verilmiştir. 25 Eylül 1334 (m.25 Eylül 1918).”18 

Fetvahane’nin zamanında vermiş olduğu her fet-
vayı tartışmasız hala yürürlükte olan fetvalar olarak 
değerlendirmek yanlış olacaktır. Mesela, “Seyyib olan 

Hind parasını bankaya teslim edip de faizini ekl haram 

olur mu? Olmaz, İlzâm-ı ribh ile helal olur deyû cevap 

verilmiştir. (25 Eylül 1334/m.1918.)”19 ve yine “Boş diş-

lerini doldurma ve kaplamada cevâz-ı şer'î var mıdır? 

Yoktur cevabı verilmiştir. (25 Eylül 1334/m.1918.)” 20 
fetvaları, aynen uygulanamayacak hükümlerdendir. 
Yine hutbelerin Türkçe okunması, yahut Arapça 
okunmasından sonra Türkçe tercümesinin verilme-
sinin cevazının sorulduğu fetvaya, hutbenin Arapça 
okunmasının örf-i âmm olduğu, değiştirilmesi için 

M.A. II.Bölüm Defter nr. 397, sayfa nr.46
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bir maslahatın da bulunmadığı, zaten Osmanlı top-

raklarında da halkın hutbeyi anlaması için namazdan 

sonra vaizlerin gerekli açıklamaları yaptıklarının uzun 

uzun ifade edildiği fetva artık uygulanmamakta ve 

hutbelerin önemli bir kısmı Türkçe okunmaktadır.

Fetva deterlerinde yer alan fetvaların bazı form-

larını gösterebilmek için bir kaç soru-cevap tarzına 

burada yer vermek istiyoruz. 

Henüz fetva haline gelmemiş ama nasıl cevap 

verileceğini içeren deterlerdeki fetvalara örnek olarak 

Urfa mütüsünden gelen müzekkire ve müstakbel ce-

vabı verebiliriz: “21 Teşrîn-i evvel (1289) tarihiyle Urfa 

mütüsü efendi tarafından bi’l-vürûd havâle buyurulan 

bır kıt'a telgrafnâmede inan şerîkleri olan Zeyd ve Amr 

akd-i şirketi fesh ettikten sonra mâl-ı şirket olan zimem 

ve sâirenin muhasebelerini ba’de’r-ru’ye Zeyd Amr’ın 

hissesini nakidden Amr’a eda Amr dahi kabz edip “Zeyd 

zimmetinde şirketten hakkım kalmadı” deyû tav’an 

ikrâr ve ba’dehû her biri ber hayat olarak sekiz sene 

başka başka ticaret ederler iken Amr fevt olsa Amr’ın 

veresesi Zeyd’den şirket-i münfesihaya müteallika nesne 

davasına kadirler olup olmayacağının telgraf ile iş’ârı 

istirham olunmuştur. Siyâk-ı iş’âre nazaran hîn-i fesh 

ve taksîm-i mâl-i şirkette mâl-ı şirketin mecmûu nakid 

olmayıp bir mikdarı zimem olduğu münfehim olmakla 

bu suretde her ne kadar Amr-ı mezbûr hissesini nakid 

olarak almış ise de mâl-ı şirketin bir miktarı zimmette 

iken kısmet-i mezkûre sahîha olmamakla zımnında 

olan ikrâr ve ibrâ dahi şer'an sahih olmayacağından bu 

halde ikrâr-ı mezkûr Amr’ın veresesinin davasına mani 

olamayacağının cevâben iş’ârı re’y-i âlîlerine menûttur. 
26 L(Şevval) (1)290.”21

Kısaca soruyu içeren bir cümle ve cevabına; “Dört 
odayı hâvî hanenin nısfını ailesine ve nısf-ı diğerini dahî 
valide ve hemşiresine tahsîs eylese mesken-i şer'î olup 
olmadığına dair. Mütâlaa olundu meâline nazaran, 
menzil-i mezkûrun vech-i muharrer üzere ifrâz edilen 
kısmı mesken-i şer'î addolunur. (Fî 4 R. 1339.)22 örnek 
verilebilir.

Soru ve tek kelimelik cevap şeklindeki fetvaya, 
“Zeyd babası Amr’ın iyalinde iken Amr’a kâr ve kes-
binde muavenet edip bir mikdar mal hasıl olsa Zeyd 
ol malda Amr’a müşârekete kâdir olur mu? el-Cevâb: 
Olmaz.”23 örnektir.

Soru ve cevap olarak bir yönlendirmenin olduğu 
fetvaya ise, “Yirmi dört yaşında olan Zeyd-i zimmî 
dîn-i İslam’ı kabul edip şeref-i İslam ile müşerref olmak 
arzusunda bulunsa ne vecihle muamele olunmak lazım 
gelir? Mezâhib müdürüne24 gitmek lazımdır deyû cevap 
verilmiştir. 24 Eylül 1334/m. 24 Eylül 1918)”25 iyi bir 
örnek teşkil etmektedir.

Fetvahane’nin gönderilen her soruya cevap ver-
mediğini ifade etmek gerekir. Pek çok fetva talebi 
Fetvahane’nin yetki alanına girmediği belirtilerek 
geri çevrilmiş ya da başka birimlere havale edilmiştir. 
Konunun mahkemece iki tarafın da dinlenerek çö-
zülmesi gereken meselelerden oldukları gerekçesiyle 
cevap verilmediği de sık rastlanan bir durumdur. Bu 
meselelerin bazısında gerekli olduğu takdirde kadı 
efendinin Fetvahane’ye sorabileceği o zaman kendisine 
cevap verileceği bilgisinin eklendiği de görülmektedir. 

DİPNOTLAR
1 Mezkur defterde bu kısım genellikle ayrı bir kağıda ya-

zılarak deftere iliştirilmiş, mülâhazât kısmı ise neredeyse 
tamamen boş bırakılmıştır.

2 398 Numaralı Defter, s.70.
3 398 Numaralı Defter, s.129.
4 398 Numaralı Defter, s.81.
5 399 Numaralı Defter, s.33.
6 378 Numaralı Defter, s.58.
7 399 Numaralı Defter, Arap harfleriyle yapılan numara-

lamaya göre s. 24.
8 378 Numaralı Defter, s.57.

9 399 Numaralı Defter, Arap harfleriyle yapılan numara-

lamaya göre s. 23.
10 378 Numaralı Defter, s. 52.
11 (Yazılı cevabın veriliş tarihi h. 15 Zilhicce 1330’dur.) 378 

Numaralı Defter, s. 52.
12 398 Numaralı Defter, s.162.
13 Fetva No:469.

14 No: 2574.
15 Hukûk-ı Aile Kararnâmesi 5 Ekim 1917-19 Haziran 1919 

tarihleri arasında yürürlükte kalmıştır. Mehmet Akif Ay-

dın, “Hukûk-ı Aile Kararnâmesi” DİA, XVIII, s.314-318.
16 393 Numaralı Defter, No: 1765.

17 398 Numaralı Defter, s.1.
18 400 Numaralı Defter. No: 956.
19 400 Numaralı Defter, No: 949.
20 400 Numaralı Defter, No: 950.
21 374 Numaralı Defter, s.9.
22 398 Numaralı Defter, s. 160.
23 393 Numaralı Defter, No: 2377.
24 Mezâhib Müdüriyyeti bu tarihte Adliye Nezâreti’ne bağlı 

bir birim olup gayr-ı müslim azınlıkların mezhep işle-

rine bakmaktadır. (Yavuz Hulusi, “Adliye Nezareti”, DİA, 
I, s.390.)

25 400 Numaralı Defter, no: 947.
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İnsanların gündelik hayatlarında bir problemle 
karşılaştıklarında, sorumluluğun önemli bir 
kısmını dinle ilişkilendirmeleri ve meseleye 

dinî bir mahiyet kazandırmaları, kadim bir durumdur. 

Değişen toplum hayatının gerekleriyle, dinin pratik-

lerini bir arada gerçekleştirme imkanını öğrenmenin 

yanında, yaşanan her türlü gerginlik, sıkıntı gibi 

durumlarda birey kendine yakın bulduğu, vereceği 

bilgilere güven duyduğu yer/lere başvurma ihtiyacı 

hisseder.1 Bu yaklaşım, modern örgün eğitimin son 

aşamasında olan kişilerde de görülmekte olduğundan, 

dinî danışmanlığın kurumsal sınırları kesin olarak 
belirlenememektedir.2 

Yapılan araştırmalar, karmaşık sorunları olan ve 
bunun için psikoloğa giden pek çok insanın da, dinî 
danışmanlara başvurduğunu açığa çıkarmaktadır. 20 
yıl süren bir araştırma, psikolojik problemi için yar-
dım arayan insanların yaklaşık %40’ının ruh sağlığı 
uzmanları yerine din adamına gitmeyi tercih ettiklerini 
göstermektedir.3 Nitekim mütülüklerin fetva birimine 
gelen sorular da bu tespiti doğrulamaktadır.4 Dola-
yısıyla fetvalarla, dinî davranma biçimleri, modern 
toplum hayatında da yerini korumakta ve inanan 
insanları maddî-manevî anlamda rahatlatmaktadır. 
Bir anlamda dinî davranma biçimlerine ait meşrui-
yetin, zamanlarüstü bir tarzda korunması ile toplum 
hayatında 'dindar’ kalabilmenin mümkün olması, 
birbirini tamamlayan iki önemli dinî/toplumsal-sosyal 
tavır alış olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Fetva, bireysel problemlerin giderilmesinden, top-
lumsal huzuru sağlamaya kadar çok geniş bir yelpazede 
verilen hizmetin ilk basamağıdır. Diyanet teşkilatının 
ve dolayısıyla mütülüklerin en önemli birimidir. Fetva 
soruları 'prototip’ şeklinde değerlendirilerek toplumsal 
sonuçlara katkı da sağlanabilir. Bu anlamda fetvalar-
dan yola çıkılarak yapılan çalışmaları; dinî, bireysel 
ihtiyacın hizmete dönüştürülerek yeniden topluma 
kazandırıldığı çalışmalar şeklinde de tanımlayabiliriz. 

Fetva sorularında en çok yekûnu birey-ibadet ilişkisi 
tutmaktadır. Bu da insanın yaratılma gayesine matuf 

İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ 
FETVA SORU ÖRNEKLERİNDE
GÜNDELİK HAYAT
Nevin MERİÇ

 Din Hizmetleri Uzmanı, İstanbul Müftülüğü.
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önemli bir duruşu göstermektedir. Fetva birimine, 
rüyalardan ticaret hayatına, çocuğa isim koymadan 
ahirete, ağacın dallarının farklı meyveler verecek 
şekilde aşılanmasına kadar gündelik hayata dair her 
konuda soru gelmekte; fetva hattı, akademisyenden 
okuma yazma bilmeyenine, hemen her kesim tara-
fından aranmaktadır. Alo Fetva, ev oturmalarında 
konuşulan bir konu üzerine hanımlar tarafından, ders 
esnasında öğrencilerine fetvanın işleyişini göstermek 
ve soru örnekleri hakkında bilgi vermek için ilahiyat 
fakültesi veya imam-hatip liselerinden hocalar tara-
fından aranan aktif bir hattır.5 Her yaş grubu fetvayı 
arayarak problemini sormaktadır:

“29 yaşındayım, üç gün sonra evleneceğim. Gusül 
abdesti nasıl alınır?” diye soran beyefendiden, “Bundan 
sonra böğrümde idrar torbası ile yaşayacağım. Abdest 
ve namazım nasıl olacak?” şeklinde soru soran teyzeye 
bakıldığında fetvanın, tam da gündelik hayat-din/î 
davranma biçimlerinin merkezinde yer aldığı ve insa-
nın bulunduğu hâl üzerinden din ile ilişkisini meşru 
biçimde kurmasını sağladığı görülmektedir. 

Yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak kısa bir fetva 
soru analizi yapmak istersek, alo fetvaya bir yılda 
yüz bine yakın soru sorulduğunu söyleyerek söze 
başlayabiliriz. Bunlardan kırk-elli bini bayan fetvaya, 
geri kalanını da erkek fetvaya gelen sorular oluştur-
maktadır. En fazla soru Ramazan’da, kandillerde ve 
tabi afet veya gündem oluşturacak siyasî-sosyal bir 
hadise olduğunda gelmektedir. Cinsiyet açısından 
kadın ve erkek aramaları sayı itibariyle birbirine yakın 
olurken, yaş aralığında 20-50 arası aramaların öne 
geçtiği görülmektedir.

Konu içerikleri açısından baktığımızda en çok 
ibadetlerle alakalı sorular gelmektedir. Ramazan 
ayında oruç sorusu kadar zekat sorusu da dikkat çe-
kecek kadar fazladır. Bunda Ramazanın kendine has 
hususiyetlerinin olması yanında, bir takvim başı olarak 
zekat ibadetinin unutulmasını engellediği gerçeği de 
etkili olmaktadır diyebiliriz. 

Yıl geneline bakıldığında en çok namazdan soru 
gelmektedir. Namazın, günlük hayatta ibadetten cin-

selliğe bir çok alanla dolaylı veya dolaysız bağlantılı 
olması, aynı zamanda mekan itibariyle de aile, iş yeri, 
yolculuk, yaşanılan ülke vs. gibi çok geniş bir yelpazeyi 
içine alacak potansiyele sahip oluşu, soru sayısındaki 
fazlalığın temel sebeplerinden birisidir. Bu durum, 
diğer ibadetler için de geçerlidir. Nitekim ibadetle 
ilgili bir soru devamında aile dramına dönüşmüştür.  
Bu anlamda fetvanın, insan doğmak ile insan olmak 
arasındaki mesafenin derinliğini keşfetme imkanını 
da veren bir yapıya sahip olduğu söylenebilir.

Aile sorunları açısından fetva sorularına baktı-
ğımızda, en çok aile içindeki iletişimsizlikten doğan 
durumlarla karşılaşmaktayız. Modern bireyin evin dışı 
üzerinden inşası, evin iç işleyişini ciddi anlamda etkile-
miş, evler, adeta yaşlıların mahsur ve yalnız kaldığı bir 
mekana dönüşmüştür. Gün içinde bütün aile bireyleri 
dışarıda olduğundan evde geçirilen vakit hem azalmış 
hem de pasileşmiştir. Dışarının yorgunluğunu evde 
atmaya çalışan insanın çocuğu veya birbiriyle iletişime 
geçme, ilgilenme imkanı giderek sınırlanırken, böyle 
bir ihtiyacın olduğu bilgisi de zamanla belleklerden 
silinmiş gibidir. Nitekim bir babaannenin sorusu tam 
da bu durumu örneklendirmektedir: 

“Ayda bir, çocuklarla torunlarla buluşuyoruz. Onda 
da birlikte yemek dışında bir şey yapmaya vakit kalmıyor. 
Bu şartlarda ben torunumla nasıl vakit geçirip ona bir 
şey anlatır, öğüt veririm ki?” 

Soru, bir başka açıdan, bu problemin farkına va-
ranların kendilerine yakın olarak fetvayı seçtiklerini 
açığa çıkarmaktadır. Bu durumun bize göre ayrıca 
düşünülmesi ve gözetilmesi gerekmektedir.

Aile hayatında yaşadığımız bir diğer problem de 
insanın tercihlerine dair sonuçları bilmemesi, algıla-

“Fetva, bireysel problemlerin giderilmesinden, 
toplumsal huzuru sağlamaya kadar çok geniş bir 
yelpazede verilen hizmetin ilk basamağıdır. Diyanet 
teşkilatının ve dolayısıyla müftülüklerin en önemli 
birimidir.

”



yaması durumudur. Nitekim bir senelik evli bir hanım 

yaşadığı problemler üzerine yaptığımız konuşmanın 

nihayetinde “Evlenirken bunlardan hiç bahsetmediler.” 

demiştir. Evlilik, kendine mahsus emek, ilgi, sorum-

luluk ve zaman ayrılması gereken bir müessesedir. 

Günümüzde kadın ve erkeğin anneliğe ve babalığa 

dair eğitimlere ciddi anlamda ihtiyaç duyduğu, fetva 

sorularına da yansıyan bir problemdir. Bugün, gençlere 

pompalanan içi değer ve sorumluluktan arındırılmış 

sevgi ve aşk kavramları, zaman içinde her iki cinsin 

de ciddi kopuşlar yaşamasına neden olmaktadır. 

Medya ve sosyal medya üzerinden kendini inşa eden 

günümüz insanının hak-hakikat algısı da ciddi tehdit 

altındadır. Sürekli haz pompalanan günümüz insanında 

hızla azalan ve daralan dinî duyarlılık ve sınırlar, her 

yaş ve konumdaki insanımıza gittikçe daha fazla sira-

yet etmektedir. Bu algıya sahip zihinlerde nikahın da, 

haramın da etkisi azalmaktadır. Nitekim son yıllarda 

aile ile ilgili sorularda artan sayıda nikahsız ilişkiyi ve 

bunu meşrulaştırma çabalarını veya iki taraf da evli 

olduğu halde yaşanan nikahsız beraberliği dinî nikahla 

aklama arayışlarını bu çerçevede değerlendirebiliriz: 

“Evliyim, ama tanıştığım bir erkek de çok hoşuma 

gidiyor. Ama ben evli olduğum için onun taleplerine cevap 

vermiyorum. Geçen gün dinî nikah yaptırabileceğimizi 

söyledi. Böyle bir şey mümkün mü?” 

Buna benzer bir durum da dinî nikahla yıllarca evli 

kaldığı halde zaman içinde kadını tek başına bırakıp 

giden erkeklerde görülmektedir. Bir diğer mesele, dinî 

nikah yaptırıp, anlaşmazlıktan sonra boşanmadan 

gerçekleştirilen ayrılıklardır: 

“Üniversite yıllarında dinen nikahlandık, evlenecektik 

ama olmadı, ayrıldık. Herkes kendi yolunu çizdi başka 

başka insanlarla evlendi. Ama geçen gün televizyonda 

bir hocaefendi, nikah ve boşanma konusunda buna 

dikkat çekince boşanmadığım aklıma geldi. Hem dinî 
nikahtan nasıl boşanılır ki… şimdi ne yapmam gerekir?” 

Bunun tersini gösteren bir diğer örnek de boşan-
dıkları halde aynı evi paylaşan çitler için verilebilir: 

“Boşandık ama aileden kimse bilmiyor. Hem çocuklar 

etkilenmesin hem de ailelerle çatışmaya girmeyelim istiyo-

ruz. Aynı evde yaşıyoruz ama yatak odasını ayırdık. Ben 

yine bütün hizmetimi devam ettiriyorum. Eşimin de bir 

başka ilişkisi olduğunu sanmıyorum. Bana çok bağlı ama 

boşanmayı da o istedi. Böyle yaşamak mümkün mü?” 

Bu durumdaki ailelerde kişilerin cinsel tercihlerinin 
farklı olduğu, fakat toplumsal kabul anlamında bunu 
dış dünyaya açmadıkları görülmektedir. Nitekim “Eşim 

geçen gün bir erkek arkadaşı olduğunu söyledi. 'Sana 

saygımdan söylemek zorundaydım.’ dedi ama benimle de 

hayatını devam ettirmek istiyor. Ne yapmalıyım? Böyle 

bir adamla evli kalınır mı?” gibi sorular da bu merkezde 
sayılabilir. Bu ve benzeri örneklerden de anlaşılacağı 
üzere insanlar, davranışlarının dinî açıdan ne anlama 
geldiğini, nikah gibi Allah’ın şahit tutulduğu bir akdin 
kapsama alanını bilmemektedir. 

Aile sorunlarında en mağdur kesim, çocuklar 
ve yaşlılardır diyebiliriz. Özellikle okul öncesinde 
anne-baba yoksunluğu yaşayan çocuğun, gençlik ve 
sonrası dönemde hayat ile kurduğu ilişki biçimi ciddi 
anlamda sorunlu gözükmektedir. Çocuğun bir de dinî 
alanda yaşanan problemlerin içine çekilmesi dünyasını 
tamamen alt-üst etmektedir. Sosyal medyadan gençlerin 
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“Medya ve sosyal medya üzerinden kendini inşa eden günümüz insanının hak-hakikat algısı 
da ciddi tehdit altındadır. Sürekli haz pompalanan günümüz insanında hızla azalan ve daralan dinî 
duyarlılık ve sınırlar, her yaş ve konumdaki insanımıza gittikçe daha fazla sirayet etmektedir. Bu algıya 
sahip zihinlerde nikahın da, haramın da etkisi azalmaktadır. 

”



1 Gülay Cezayirli, “Dini Grup ve Toplumsal Grup”, AÜİFD, 
(1997), c. XXXVII, s, 375. Nitekim bizim çalışmamızda da 
fetva biriminin, 17 Ağustos depremi ve sonrasında şehir 
dışından en çok Adapazarı’ndan aranması bu tezi des-
teklemektedir.

 2 İstanbul Müftülüğünü eğitimli ve eğitimsiz çok farklı ve 
geniş bir kesim aramaktadır. 

 3  V Genia, “Seküler Psikoterapistler ve Dindar Danışanlar”, 
çev. Üzeyir Ok, İslami Araştırmalar, (1999), XII/1, s, 79.

 4  Müftülüklere gelen fetva sorularından önemli bir kısmı 
vesvese/takıntı hastalığı ile ilgilidir. Bazı durumlarda bu 
hatta görev yapan hocalar soru soran kişiyi tıbbî destek 
alması gerektiği şeklinde yönlendirmekte, soru sahibin-
den “Zaten tedavideyim.” cevabını almaktadır.

  5 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı Prof Dr 
Ali Köse’den böyle bir telefon gelmiştir. Bunun dışında 
lise ve Kur’an kursu öğrencilerinden de okulda gördük-
leri derslerde geçen konuya dair telefonlar gelmektedir.

  6 Bu gibi soru sahiplerine, literatürü ve işleyişi öğrenme-
leri için uzaktan eğitim ilahiyat programı tavsiye edil-
diğinde, olumlu geri dönüşlerle karşılaşılabilmektedir.

değişen dünya algısı ve hayatı çok rahat takip edilebilir. 
Fetva sorularında benzer örnekler bulunmaktadır. 

Fetvaya yansıyan bir diğer problem de din alanı-
nın herkese açık olduğu düşüncesidir. Özellikle din 
eğitimi almayan kimselerin meal okuyarak hüküm 
çıkarma cüretkarlığını bu bağlamda değerlendirebi-
liriz. Abdest ayeti olarak da bilinen, “Ey İnananlar! 
Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar 
ellerinizi, -başlarınızı meshedip- topuk kemiklerine kadar 
ayaklarınızı yıkayın…” mealindeki Mâide suresinin 6. 
ayetini okuduktan sonra, “Ayakları yıkayın diyor. Mesti 
nereden çıkarıyorsunuz?” gibi yorumlarda bulunan  
kişilerle de karşılaşmaktayız.6  

Yine, Kur’an okumayı öğrenen annesine, “Türk-
çesi de var, neden Arapçasını öğreniyorsun ki?” diyen 
çocuğun dine nasıl baktığını, “Hz. Peygamber, Hz. 
Zeyd’in hanımıyla nasıl evlenir! Dinden çıkacağım!” 
diye soran gencin sorusundaki çarpık algı ve bunu 
oluşturan süreçleri çok açık bir biçimde görmek 
mümkündür. Sonuç olarak, fetva soruları insanın 
bulunduğu hal üzere din ile ilişkisinin doğru ve 
meşru bir biçimde kurulmasını sağlamaktadır. Birim 
olarak taşıdığı sorumluluk kadar içerdiği bilgi ve 
veri imkanıyla da diğer kurumsal işleyişlere, eğitim 
ve sosyal hayatın düzenlenişine katkıda bulunabilir 
ve bulunmaktadır.

DİPNOTLAR
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Kaç yılında nerede doğdunuz? İstanbul’a ne 

zaman geldiniz?

1934 Adapazarı Hendek doğumluyum. İstanbul’a 

dolayısıyla Eyüp’e 25 yaşında gelin geldim. 

Göreve ne zaman başladınız?

1970 senesinde kadrolu Kur’an kursu hocası olarak 

başladım. Daha öncesinde Eyüp’te fahrî olarak çalıştım. 

O dönemde sizin gibi Kur’an kursu hocalarımız 

var mıydı?

Yoktu. Eyüp’te ilk açıldığında kurs Ortakçılardaydı. 

Büyük küçük çok talebem vardı. Sonra ilk defa merkez 

açıldı. O dönemde Fatih’te vardı bir de. Fatma Hoca 

vardı Fatih’te. Burada Kur’an kursu açılması murad 

olununca mütülük beni fahrî-resmî olarak Mütü-

lüğün karşısında olan Cafer Paşa Medresesi’ne tayin 

etti, ardından kadrom geldi Eyüp’e. Halkın teveccühü 

çok fazlaydı. Cafer Paşa tadilattan çıktıktan sonra beni 
buraya aldılar. 

O dönemde öğretici olmak için ne isteniyordu?

Benim zamanımda hafızları tayin ediyorlardı. 

Kaç öğrenciniz vardı?

İlk yıllarda çok talebem vardı. 60 yaşında bile 
hanımlar geliyordu. Elhamdülillah, çok başarılı talebe 
yetiştirdim. Bir cemiyet yapardım; Zal Paşa dolardı, o 
kadar kalabalık olurdu. Ben çok meraklıydım. Zaten 
hafız olmamın sebebi de böyle bir merasimdir. Kü-
çüktüm, bir hafızlık cemiyetine katılmıştım Adapa-
zarı’nda. Annem beni Hafız Hayriye’nin cemiyetine 
götürdü. Ben orada çok özendim. Benim aslında 
bütün sülalem hocadır. Bir araya geldik mi on hafız 
oluruz biz. Anneme, “Beni bu hocaefendiye ver, ben 
de hafız olayım.” dedim. O zaman ilkokulu bitirmiş-
tim, küçüktüm. Annem ve teyzem beni aldılar ve 

Nezahat Ekizoğlu İle
Söyleşi

Eyüp’ün İlk Kur’an Kursu Öğreticisi

Konuşanlar: Fulya İBANOĞLU, Nevin MERİÇ
Fotoğraf: Tuğba AYDENİZ

“Annem ve teyzem beni aldılar ve Adapazarı’nda meşhur Mehmet Eren 
Hocaefendi'ye götürdüler. Hocaefendi de eniştemin arkadaşı oluyordu. Hocam 
bana biraz Kur’an okuttu. Ben de bir aşr-ı şerif okudum. Hocam beni dinledi 
ve dedi ki “ben bu yavruyu iki yıl okutursam İstanbul’da sevilir, anılır bir Ho-
cahanım olacak” dedi. Hocanın duasına bakın! Hemen ertesi günü Hasırcılar 
camiinde başladık. O zaman özel kurs yoktu. Benim hocam da ayakları kesik 
İsmail Efendi’nin talebesi idi.

”
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Adapazarı’nda meşhur Mehmet Eren Hocaefendi’ye 
götürdüler. Hocaefendi de eniştemin arkadaşı oluyordu. 
Hocam bana biraz Kur’an okuttu. Ben de bir aşr-ı şerif 
okudum. Hocam beni dinledi ve “Ben bu yavruyu iki 
yıl okutursam İstanbul’da sevilir, anılır bir hocahanım 
olacak.” dedi. Hocanın duasına bakın! Hemen ertesi 
günü Hasırcılar Camii’nde başladık. O zaman özel 
kurs yoktu. Benim hocam da Ayakları Kesik İsmail 
Efendi’nin talebesi idi. 

Hafızlık yaparken sizin gibi başka 
talebeler var mıydı?
İki-üç kızdık. Hocamız erkekleri okuturdu. Beni, 

(hafız) Resmiye ve (hafız) Şükran ile beraber kürsünün 
altından dinlerdi. Önce caminin üst katında derslerimizi 
çalışıyorduk. Sonra hocamız bizi dinlerdi. Bu sırada 
kürsünün önünde onlarca erkek talebenin talimini 
takip ediyordu. Hocamız kürsüye oturduğunda belki 
10 hafız sıralanırdı. O dönem zaten kız Kur’an kursu 
yoktu ki... Ondan sonra biz eve giderdik. Sene bu 

arada 1946 gibi. Ben 17 ayda hafız oldum. Ondan 
sonra hocamız hafız cemiyetini yaptı. 

Evlenene kadar geçen sürede ne yaptınız?

O dönemde Adapazarı’nda Kur’an öğrettim. Ben 
çok talebe okuttum. 

Hafızlığa başlamadan önce Kur’an’ı kim öğretti 
size?

Annem öğretti. Annem hocahanımdı. Babaları 
rahmetli olunca beş kardeşiyle birlikte Baltalimanı Sa-
rayı’nda eğitilmiş ve yetiştirilmişler. Onları hocahanım 
yapmışlar. Kimin yaptığını bilmiyoruz. Annem eski 
Türkçe’yi de çok güzel yazardı. Bende bazı deterleri 
vardır. Benim annem ve kardeşleri vaiz hocahanımdı. 
Dayım ve teyzelerimin hepsi vaaz vererek rahmetli 
oldular. Tabi ki resmî vaiz değillerdi ama evlerde ce-
maatlere giderek vaaz verirlerdi. Ben küçüktüm belki 
ilkokul bittikten sonra bile mukabele okuyordum. 
Bu yaşıma kadar mukabele okumadığım bir sene hiç 
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olmadı. Benim başladığım dönemde Eyüp’te başka 

hoca yoktu. 

Mütülükle ilişkiniz nasıldı? Eyüp Mütülüğü, 

İstanbul Mütülüğü ile ilişkileri resmî düzeyde 

hatırlıyor musunuz? 

Mütülükte her ay toplantı yapılırdı. İstanbul 

Mütülüğü’ndeki toplantılara da giderdik. 

Çalıştığınız mütüleri hatırlıyor musunuz? İlk 

hangi mütü beyle çalıştınız?

Kemal Malkoç ile çok sene çalıştım. Recep Akakuş 

ile biraz çalıştım. Fevzi Bey'le de çalıştım.

Toplam kaç sene çalıştınız?

Toplam 28 sene çalıştım. İki sene de fahrî-resmî 

çalışmamı saydılar. Toplam 30 yıl diyebiliriz. Yaş 

haddinden 65 yaşında emekli ettiler beni. Hiç doy-

madan emekli oldum. Emekli olsam da etrafa hep 

yararlı oldum. 

Toplantılarda sizlere ne tavsiye ederlerdi? Mesela, 

hassas olunan konulara girmeyin, şunları söyleyin 

ya da söylemeyin denir miydi? 

Hayır, herhangi bir şey söylemezlerdi. 

Kaç saat ders yapıyordunuz? Mütülükte öğret-

menlik dışında görev veriliyor muydu?

Hayır, sadece ders yapıyorduk öğlene kadar. İki 

sınıfım vardı. 15’e yakın hafızım vardı. Medresedeki 

odalarda derslerini çalışıyorlardı sonra da ben dinli-

yordum. 

Hafız talebelerinizden görev alan oldu mu?

İlk hafızım Kasım Çavuş Camii’ne öğretmen oldu. 

Hâlâ görüştüğümüz talebelerimiz var. Nereye gitsem 

bir talebe karşıma çıkıyor. 

Dönemin siyasî hadiseleri sizi işinizle ilgili olarak 

hiç etkiledi mi? Ya da öğrencilerinizi sayı açısından 

etkiledi mi?

Hayır, kursu ya da öğrencileri hiç etkilemedi. 

Nezahat Ekizoğlu ders yaparken. (1967) 
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Eyüp Sultan Camii

Özellikle yaşı ilerlemiş olan hanımlara Kur’an’ı 
nasıl öğretiyordunuz?

Tatlı dilli ve güler yüzlü olmak lazım. Aynı zamanda 
severek ve sevdirerek öğretmek gerekiyor. Sürekli tekrar 
çok önemlidir. Kur’an’a geçmeyi hak etmediyse tekrar 
cüzlerden okutuyordum. Talim okuturken Amme'ye 
kadar talimi okutuyordum. Ondan sonra da Fatiha’ 
dan, Elif-lam-mim'den başlıyorduk. 

İlk aldığınız maaşın miktarı nedir?

200 lira idi. 

Kursa gidemeyeceğiniz bir durum olunca kursu 
kime bırakıyordunuz?

Mütülük oraya başka bir hoca gönderiyordu. 

Ders saatleriniz nasıldı?

Saat 9’ da başlıyor, 45 dk. sonra tenefüs veriyorduk. 
Dört ders yapıyorduk. 

Hiç iki kişi aynı kursta çalıştınız mı?

Bir ara Fatma Hocayı verdiler ama çok az çalıştık. 

Son dönemlerde Zal Paşa’da bir Hocahanım vardı ben 

o kursa talebe gönderiyordum. Kayıtların fazlasını ona 

gönderiyordum. 

Kursun ısınmasını nasıl sağlıyordunuz?

Talebeler nöbetleşerek sobayı yakıyorlardı. Önceleri 

aramızda para toplayarak odun-kömürü biz alıyorduk 

ama daha sonra mütülük vermeye başladı.

Yaptığınız merasimlerden bahseder misiniz biraz?

Cemiyetlere çok önem verirdim. Güzel elbiseler 

hazırlanırdı. İlahi, kaside öğretirdim ve talebelerimi 

çok iyi yetiştirirdim. Konuşmalar hazırlardım. Talebe-

lerin hepsine görevler verirdim. Her şeyden önce çok 

emek gerektiren işlerdi. Bunların provalarını Mütü-

lük’te ya da kursun avlusunda yapıyorduk. Cemiyet 

dışında Kur’an okuma ve bilgi yarışmaları ve kandil 

programları yapardık. 



İslâm dünyasında tarih boyunca kurulan medre-
seler genelde “umumi” ve “ihtisas” medreseleri 
olarak önce ikiye ayrılmış; sonra da ihtisas 

medreseleri, kuruluş amaçları ve verdikleri hizmetler 
bakımından “dârülkurrâ”, dârülhadis” ve “dârüşşifa” 
başlıklarıyla incelenmiştir. 

Geçmişi, Hz. Muhammed (a.s.) dönemine kadar 
giden “dârülkurrâ”, Kur’an öğretilen ve hafız yetiştirilen, 
kıraat talimi yapılan medreseler için kullanılmaktadır. 
Bilindiği gibi, İslâmiyetin temel kaynağı olan Kur’ân-ı 
Kerîm’in öğretilmesi ve ezberletilmesi müslümanlarca 
kutsal sayılmıştır. İlk Kur’an öğretimini hicretten önce 
Hz. Peygamber başlatmış ve Kur’an’ı ashabına bizzat 
öğretmiştir. Daha sonra diğer İslâm ülkeleri bu geleneği 
devam ettirmiştir.

“Yer, mekan, ev” gibi anlamlara gelen “dâr” ile 
“okuyan” anlamındaki “kārî” kelimesinin çoğulu olan 
“kurrâ” kelimelerinden meydana gelen dârülkurrâ, 
Kur’ân-ı Kerîm’in öğretildiği, bir bölümünün veya 
tamamının ezberletildiği ve kıraat vecihlerinin talim 
ettirildiği müesseseler için kullanılmıştır. Bu müesse-
selere, “dârülkur’ân” ve “dârülhufâz” adı da verilmiştir.

İslâm’ın İlk Dönemlerinde 
Kur’an Öğretimi
Hicretten önce Mekke’de Kur’an öğretimi daha 

çok Dârülerkam’da olmuştur. Hz. Peygamber, daha 
peygamberlik ve vahyin gelişinin dördüncü senesinde 
kendi evine ilaveten gizlice eğitim-öğretim faaliyetlerinde 
bulunmak üzere, Safa tepesinin eteklerinde bulunan 
ve Beni Mahzum kabilesine mensup Erkam’ın evini 
kullanmaya başlamıştır. Hz. Peygamber burada hem 
müslümanlara, hem de kendisini dinlemek ve buna 
göre karar vermek isteyenlere Kur’an okuyup öğret-
miştir. Böylece İslâm dünyasındaki ilk dârülkurrânın 
Ebu’l-Erkam’ın evi, ilk hocanın da bizzat Resûlullah 
olduğu söylenebilir. 

Akabe biatlarından sonra Hz. Peygamber, Me-
dineliler’e Kur’an muallimi olarak Mus’ab b. Umeyr’i 
göndermişti. Fetihten sonra vilayetlere tayin ettiği bir 
kısım valiler aynı zamanda Kur’an muallimleriydi. 
Mescid-i Nebevî’de bu görevi Hz. Peygamber bizzat 
yapmakla birlikte Ubâde b. Sâmit’i de Sufe ashabına 

MEDENİYETİMİZİN 
KUR’AN İHTİSAS 
MEDRESELERİ: 
DÂRÜLKURRÂLAR
Mefail HIZLI
Prof. Dr., Ankara Müftüsü
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Kur’an öğretmekle görevlendirmiş, mescidlerde Kur’an 
derslerini teşvik etmiştir. Bilindiği gibi İslâm dünyasında 
camiler, uzun süre birçok fonksiyonu birden icra eden 
mekan olma özelliğini korumuşlardır. 

Kur’an’ı çok güzel okuduğu bilinen görme engelli 
sahabi Abdullah b. Ümmü Mektûm’un Medine’ye 
hicretinde, Mahreme b. Nevfel’in “dârülkurrâ” deni-
len evinde misafir olduğu bilindiğine göre, bu ismin 
mescidler dışında Kur’an okunan ve öğretilen yerler 
için daha Hz. Peygamber devrinde kullanılmaya 
başlandığı anlaşılmaktadır. 

Asr-ı saâdet’te Mescid-i Nebevî’de başlayan ve daha 
sonra ashab-ı kiramın bir kısmının evlerinde devam 
eden kıraat ilmi eğitimi zaman içinde kurumlaşarak 
bu maksatla inşa edilen ve dârülkurrâ (dârülkur’ân, 
dârülhufâz) adı verilen yapılarda sürdürülmüştür. 

Emeviler ve Sonrasında Kur’an Öğretimi
Dokuz mescidde eğitim ve öğretimin devam 

ettiği Medine’den başka fethedilen ve yeni kurulan 
merkezlerde ashabın kıraatte mahir olanlar Kur’an 
dersleri vermişlerdir. Dımaşk’ta (Şam) Emeviyye Ca-
mii’ndeki ders halkalarının birçoğu kıraatle ilgiliydi. 
Ebü’d-Derdâ burada Kur’an tâlim ettiği için öğrenci 
sayısının zaman zaman 1500’ü geçmesi onun derslerine 
olan rağbeti gösterir. Birçok merkezde Kur’an dersleri 
veren ashab-ı kiramdan itibaren tâbiîn ve tebeü’t-tâbiîn 
dönemlerinde değişik lehçelere göre okuyuş tarzları 
şekillenmeye başladı. Hicrî II. yüzyılda Medine’de Nâfi’ 
b. Abdurrahman, Mekke’de Ebû Ma’bed Abdullah b. 
Kesîr ve Humeyd b. Kays el-A’rec; Kûfe’de Âsım b. 
Behdele, Hamza b. Habîb, Ali b. Hamza el-Kisâî ve 
A’meş; Basra’da Ebû Amr b. Alâ; Dımaşk’ta İbn Âmir 
kıraat ilminde şöhret buldular. Bunlardan İbn Kesîr, 
Nâfi’, İbn Âmir, Ebû Amr, Hamza, Kisâî ve Âsım’ın 
okuyuş tarzları “kırâat-i seb’a” olarak tanındı. Ebû Ca’fer 
Yezîd b. Ka’kā’, Ya’kūb el-Hadramî ve Halef b. Hişâm’ın 
kıraatleriyle sayısı ona çıkan mütevâtir kıraatler daha 
sonra dârülkurrâların başlıca derslerinden oldu.

İlk dört asırda yüksek seviyede Kur’an dersleri yalnız 
camilerde verilmekte, mescidlerde ibadet huzurunu 
bozacağı düşüncesiyle küçük çocuklara “küttâb” adı 
verilen mekteplerde Kur’an öğretilmekteydi. Daha Hz. 

Peygamber döneminde var olduğu anlaşılan ve Os-
manlılar’daki sıbyan mekteplerini andıran küttâblarda 
çocuklara okuma-yazma öğretildikten başka temel 
dinî bilgiler, yazı ve Kur’an dersleri de veriliyordu.

İslâm dünyasında ilk medreseler hicrî IV. yüzyılın 
ortalarında Nîşâbur’da kurulmuştur. Bunlardan bir 
kısmı hadis okullarıydı. Diğerlerinin en azından bir 
kısmında okutulan dersler arasında kıraat ilminin 
önemli bir yer tuttuğu muhakkaktır.

Camiler dışında yüksek seviyede Kur’an öğretimi 
için kurulan ilk müstakil medreseler “dârülkur’ân”lar-
dır. Dımaşk’ta kurrâdan olan ve İbn Âmir kıraatini iyi 
bilen Rişâ’ b. Nazîf, IV. (X.) yüzyılın sonlarında veya 
V. (XI.) yüzyılın başlarında buranın ilk dârülkur’ânını 
kurmuştur. Burası kurucusu ve hocasına izâfeten 
Rişâiyye Dârülkur’ânı adıyla anılmıştır.

Dımaşk’ta ayrıca dârülkur’ân ve dârülhadisi müş-
tereken bünyesinde toplayan veya sadece dârülhadis 
olarak zikredildiği halde kırâat-i seb’a da okutulan 
öğretim kurumları da mevcuttu. Eşrefiyye Dârül-
hadisi’nin hocaları arasında mukrî ve vakfiye gereği 
sayıları onla sınırlı olan kırâat-i seb’a öğrencileri vardı.

Dârülkur’ânlar sadece Şam bölgesine münhasır 
değildi. Vâsıt şehrini ziyaret eden İbn Battûta, Kur’an 
öğrenmek üzere buraya gelen öğrencilerin kalması 
için yapılmış 300 odalı büyük bir medreseden söz 
etmektedir. Bağdat’taki Müstansıriye Medresesi’ndeki 
dârülkur’ânda bir kıraat hocası ve muîdi ile belli sayıda 
kıraat öğrencisi vardı. Mısır’daki meşhur Ezher’de 
kurulduğu günden beri Kur’an dersleri okutulmuştur. 

Selçuklular ve Osmanlılarda Dârülkurrâ
Selçuklular, kıraat ilminin okutulduğu medreseleri 

genellikle “dârülhufâz” şeklinde adlandırmışlardır. 
Timur devri mimarisinde bazı türbelerin çevresinde yer 
alan külliyelerde hafızların Kur’an okuması için yapılan 
odalara bu isim verilmiştir. Nitekim Meşhed’de İmam 
Ali er-Rızâ Türbesi ve Gevher Şâd Camii planlarında 
dârülhufâz olarak adlandırılan odaların bulunduğu 
görülmektedir.

Türk-İslâm mimarisi tarihinde günümüze ulaşa-
bilmiş en eski örnekler, Konya’da Karamanoğulları 
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devrinde inşa ettirilen dârülhufâzlardır. Bunların en 
eskileri, Karamanoğlu II. Mehmed Bey devrinden 
kalan iki dârülhufâzdır.

Osmanlılar, Kur’an ihtisas medreselerine genel-
likle dârülkurrâ demişlerdir. Osmanlı topraklarının 
her tarafında çok sayıda dârülkurrâ vardı. Ancak bu 
binaların büyük bir kısmı bugün mevcut değildir. 
Mimar Sinan’ın yaptığı dârülkurrâlardan İstanbul 
Süleymaniye, Hüsrev Kethüdâ, Sokullu Mehmed 
Paşa, Atik Vâlide dârülkurrâları ile Dâvud Ağa’nın 
yaptığı Edirne Selimiye Dârülkurrâsı zamanımıza 
kadar gelebilmiştir.

Osmanlılarda İlk Dârülkurrâ
Osmanlı devrinde ilk dârülkurrânın, Orhan 

Gazi’nin saltanat yıllarında İznik’in fethinden (1331) 
sonra Süleyman Paşa Medresesi ile birlikte ve onun 
yanına yapıldığı Evliya Çelebi tarafından rivayet edilir. 
Yıldırım Bayezid’in Bursa’da XIV. yüzyılın sonlarında 
inşa ettirdiği Ulucami Külliyesi’nde camiye bitişik 
tasarlandığı anlaşılan dârülkurrânın belgelerde “mu-
allimhâne” adıyla zikredilmesi, yine Bursa’daki aynı 
döneme ait Gazi Demirtaş (Timurtaş) ve Ebû İshak 
Kâzerûnî camileriyle daha önce I. Murad’ın Çekirge’de 
yaptırdığı külliyede yer aldıkları bilinen muallimhâ-
nelerin de dârülkurrâ niteliğinde oldukları ihtimalini 
güçlendirmektedir. İstanbul’daki Fâtih Külliyesi’nde 
(1463-1470), dış avluyu çevreleyen duvarın kuzey 
kenarında ve Boyacılar Kapısı’nın yanında yer aldığı 
bilinen mektep de “sıbyân-ı müslimîn için dârü’t-ta’lîm-i 
Kur’ân” olmak üzere bina edilmiştir. Osmanlı mimarisi 
tarihine ilişkin güvenilir kaynaklarda açıkça dârülkurrâ 
adıyla anılan ilk yapılar, Trabzon’daki Fâtih Dârülkurrâsı 
ile Amasya’daki II. Bayezid devrine ait Abdullah Paşa 
ve Sultan Hatun dârülkurrâlarıdır. Osmanlı devrinden 

kalma en eski örnek, Bursa’daki 1492-1493 tarihli Hoca 
Yakub Dârülkurrâsı’dır. 

Osmanlı dârülkurrâlarında görülen önemli bir 
özellik, bu yapıların genellikle büyük veya küçük kap-
samlı bir külliyenin programı içinde yer almaları, en 
azından bir cami veya mescidin yanında inşa edilmiş 
olmalarıdır. Tek başına tasarlanmış olan Bursa’daki 
Hoca Yakub ve Kütahya’daki Cafer Paşa dârülkurrâları, 
bu yönleriyle de istisna kabul edilirler.

Evliya Çelebi’nin Gözlemlerine Göre 
Osmanlı Dârülkurrâları
Evliya Çelebi Bursa’da birçok dârülkurrâ bulundu-

ğunu söylemekte, ancak bunlar hakkında fazla bilgi 
vermemektedir. Haremeyn’i de gezen müellif Medi-
ne’de 7, Mekke’de 40 yerde dârülkurrâ olduğundan ve 
buralarda çeşitli seviyelerde kıraat okunduğundan söz 
etmektedir. Onun verdiği bilgilere göre Amasya’da 9 
dârülkurrâ vardı. Bunlardan sadece Sultan Bayezid 
Dârülkurrâsı’nda 300’den fazla hafız bulunmaktaydı, 
bunların arasında kırâat-i seb’a, aşere ve takrîbi bilenler 
de mevcuttu. Edirne’de de birçok dârülkurrâ bulundu-
ğunu ve buralarda hafızlık yapıldığını, çeşitli seviyelerde 
kıraat dersleri görüldüğünü, İbnü’l-Cezerî ve Şâtıbî’nin 
eserleriyle şiirler okutulduğunu yazan Evliya Çelebi, 
İstanbul’da bütün büyük camilerin bünyesinde birer 
dârülkurrâ yer aldığını, bazı müstakil dârülkurrâların 
da mevcut olduğunu ve döneminde İstanbul’da 3000’i 
kadın olmak üzere 9000 hafız bulunduğunu kaydeder. 
Evliya Çelebi’ye göre 9 dârülkurrânın bulunduğu Ma-
nisa’da halkın Kur’an öğrenme ve ezberlemeye büyük 
bir ilgisi vardır; burada büyük küçük, kadın erkek 3000 
hafız bulunmaktadır. Saraybosna’da toplam 8 yerde 
Kur’an hıfzedilir ve kırâat-i seb’a üzere okunur; ancak 
hafızların sayısı azdır; özellikle ileri seviyede ve büyük 
vakfı bulunan dârülkurrâları yoktur, ulucamilerde 
şeyhülkurrâlar bulunmaktadır. Üsküp’te de camilerin 
bünyesinde yer alan 9 dârülkurrâ eğitim vermektedir.

Dârülkurrâda Eğitim
Osmanlı döneminde bir sıbyan mektebini bitiren, 

yani temel eğitimini tamamlayan bir öğrenci, önce 
alt seviyedeki bir dârülkurrâya gider, orada hıfzını 

“Osmanlı dârülkurrâlarında görülen önemli 
bir özellik, bu yapıların genellikle büyük veya küçük 
kapsamlı bir külliyenin programı içinde yer almaları, 
en azından bir cami veya mescidin yanında inşa edil-
miş olmalarıdır.

”
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tamamlar, sonra daha yüksek bir seviyedeki dârül-
kurrâya devam ederdi. 

Dârülkurrâlarda her çocuk için küçük bir rahle 
ve bir de minder bulunurdu. Hocaefendi için de bir 
sedir ile minderi ve önünde sedef kakma büyükçe bir 
rahle vardı. Dersler, çoğu zaman sabah namazından 
hemen sonra başlardı. Derse bir talebenin Kur’an’dan 
bir bölüm okumasından ve Hz. Peygambere salât ü 
selâm okumasından sonra başlanırdı. Talebeler Kur’an’ı 
ezberlemek için şöyle bir yöntem izlerdi: Önce Kur’ân-ı 
Kerîm’den birer sayfa okur, ezberlemeye çalışır, ez-
berledikçe hocasının karşısına otururarak o sayfaları 
ezbere okur ve hocasına dinletirdi. Bu yöntemle so-
nunda Kur’ân-ı Kerîm’in tamamını ezberlerdi. Her gün 
çalışmak şartıyla en çok bir yıl içinde Kur’an’ın hıfzını 
tamamlanabilirdi. Yaşları 8-9 olan hafızlar, mübarek 
Kur’an’ı hiç hatasız okuyabilecek duruma gelirlerdi. 

Üst düzey dârülkurrâ medreselerinde ise öğrencilere 
“ilm-i kıraat” ve “ilm-i mehâric-i hurûf” öğretilirdi. 
Daha önce olduğu gibi, Osmanlılar döneminde de bu 
medreselerde “kârî”ler ve cami hizmetlerinde görev 
alan imam, müezzin, vaiz gibi görevliler yetişirdi.

Dârülkurrâların Kapanması
Türkiye’deki dârülkurrâlar, 3 Mart 1924 tarih ve 

430 sayılı Tevhîd-i Tedrîsat Kanunu’nun 2. maddesi 
gereğince bütün okullar gibi Maarif Vekâleti’ne bağ-
lanmak istenmişse de zamanın Diyanet İşleri Başkanı 
Rifat Börekçi’nin bu kurumların birer ihtisas okulu 
olduğu için Başkanlığa bağlı olarak öğretime devam 
etmesi gerektiği yolundaki ısrarları sonucu Kur’an 
kurslarına dönüşerek varlıklarını kesintisiz devam 
ettirmişlerdir. Fakat bunlar zamanla sadece Kur’an 
okumanın öğretildiği, din dersleriyle takviye edilen 
okullar durumuna geldi. Kıraat ilminde ihtisaslaşma 
ise sayıları pek fazla olmayan hocaların şahsî gayret-
leriyle sınırlı kaldı. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı’na 
bağlı İstanbul Haseki Eğitim Merkezi’nde 1976’dan 
beri devam eden üç yıllık aşere, takrîb, tayyibe ihti-
sas kursları dârülkurrâların tarihî misyonunu büyük 
ölçüde yüklenmiş görünmektedir.

Sonuç
İslâm dininin kutsal kitabı olan Kur’ân-ı Kerîm’in 

öğretilmesi konusunda Hz. Peygamber’in gösterdiği 
hassasiyet, tarih boyunca İslâm dünyasında ihtisas 
medreseleriyle sürdürülmüştür. Osmanlılar döneminde 
kurulan medreselerin bir bölümü işte bu ulvî gaye 
doğrultusunda hizmet vermiş ve Kur’an ilimleri en 
ince detaylarıyla buralarda öğretilmiştir. Yüzyıllarca 
devam eden bu eğitim-öğretim, Cumhuriyet’in ila-
nından sonra bir süre sekteye uğramış olsa da 1932 
yılında Kur’an kursu şeklinde açılan ve sayısı 9’a 
yükselen bu kurumlar halkın da büyük teveccühüyle 
yaşamaya devam etmektedir. Günümüzde hafızlık 
eğitimi veren yüzlerce Kur’an kursunda binlerce hafız 
öğrencimiz yaygın din eğitimi faaliyeti içinde eğitim-
lerini sürdürmektedir.

• Yahya Akyüz, Başlangıçtan 2001’e Türk Eğitim Tarihi, İs-
tanbul 2001.

• Nebi Bozkurt, “Dârülkurrâ”, DİA, C.VIII
• Suat Cebeci, Din Eğitimi Bilimi ve Türkiye’de Din Eğitimi, 

Ankara 1996. 

• Ahmed Çelebi, İslâmda Eğitim-Öğretim Tarihi, (çev. Ali 
Yardım), İstanbul ts.

• Evliya Çelebi, Seyahatname, I-X, nşr. Ahmet Cevdet, İs-
tanbul 1314. 

• Muhammed Hamidullah, Kur’ân-ı Kerîm Tarihi, (çev. Sa-
lih Tuğ), İstanbul 2000.

• Ziya Kazıcı, Osmanlı’da Eğitim Öğretim, İstanbul 2004. 
• M. Baha Tanman, “Dârülkurrâ: Mimari”, DİA, c.VIII.
• Z.Salih Zengin, II. Meşrutiyette Medreseler ve Din Eği-

timi, Ankara 2002.
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ÂLİM, EDİP, MÜFTÜ: 

ABDURRAHMAN ŞEREF 
GÜZELYAZICI
(1904-1978)

Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı, 23 Nisan 
1320 (6 Mayıs 1904) tarihinde Selanik 
vilayetinin Serez sancağına bağlı Petriç’te 

dünyaya geldi. Babası Petriç Fazlı Ağa Camii imamı 
ve aynı medresenin müderrisi Hafız İbrahim Edhem 
Efendi, annesi müderris ve hattat Hacı Ali Siyami Efen-
di’nin kerimesi Latife Hanım’dır. 4 yaşında babasını, 9 
yaşında annesini kaybeden Güzelyazıcı, kendisi gibi 
değerli bir âlim olan ve Edirnekapı Mihrimah Sultan 
Camii imamlığı da yapmış olan ağabeyi Abdullah 
Hulusi Efendi tarafından himaye edilmiştir. Ağabeyi 
Abdullah Hulusi Efendi’nin teşvikiyle Dâru’l-hilâfet-i 
Âliyye Medresesi imtihanlarına girmiş, imtihanı 
kazanınca da İbtidâ-i Hâric kısmına kaydolmuştur. 
Burada 3 yıl okuduktan sonra İbtidâ-i Dâhil bölümüne 
geçerek üç yıl da burada okuyarak âli derece ile mezun 
olmuştur. Sonrasında Tıbbiye’ye kaydolsa da, maddî 
imkansızlıklar yüzünden burayı bırakmak durumunda 
kalmış, Dâru’l-hilâfet-i Âliyye (Sahn) kısmına kayıt 
yaptırmış ancak buranın kapanması ile Dârulfünûn 
İlahiyat Fakültesi’ne geçmiştir. 1927 yılında altıncı 

dönem derslerini ikmal ettiği, sadece tez savunması 

kaldığı için mezun olmuştur. İlahiyat eğitimi sırasında 

Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki kurslara katılmış ve 

başta Elmalılı Hamdi Yazır olmak üzere dönemin pek 

çok önemli hocasının ders halkalarında yer almıştır. 

İlahiyat öğrenciliği sürecinde maddî imkânsızlıklar 

nedeni ile bir yıl Numune-i İrfan Mektebi’ndeki özel 

hocalığın ardından, önce Sebzeciler Hasır İskele’deki 

Salih Ağa Mescidi sonra Fatih Hacı Ferhâd Mahallesi 

Mescidi’nde müezzinlik ve kayyumluk görevlerinde 

bulunmuştur. Hoca aynı zamanda 1926 yılında Felsefe 

Fakültesi’ne de kaydolmuş, Doğu dilleri yabancı dil 

sayılmadığından Fransızca öğrenmiş, ancak mezuni-

yet belgesi almamıştır. Güzelyazıcı Arapça, Farsça ve 

Fransızca bilmektedir. 

1934 yılında kızı Hilal Cavidan, 1937 yılında eşi 

Hürmüz Hanım vefat etmiştir. Hocanın ilk kitabı olan 

Eylül Yaprakları, bu hüznü yansıtmaktadır. İkinci evliliğini, 

1940 yılında Kevser Hanımla yapmış, bu izdivaçtan da 

iki erkek, dört kız çocuğu dünyaya gelmiştir.

Portre

Abdülkerim YATĞIN
Vaiz, Gökçeada Müftülüğü.
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Memuriyet Hayatı 
İlk memurluğa 10.08.1927 tarihinde Fatih Mil-

let Kütüphanesi Pertevpaşa kısmında başlamıştır. 
10.08.1927-30.01.1935 tarihleri arasında Fatih Pertev-
paşa Kütüphanesi’nde 10 lira maaşla çalışmış olduğu 
belirtilmekle beraber, 24.01.1935 yılındaki bir 
kayıtta, Murat Molla Kütüphanesi memurluğuna 
ilaveten 60 lira maaş ile Vefa Lisesi Türkçe yardımcı 
öğretmenliğine atandığı belirtilmektedir. 24.10.1939 
tarihli yazıda bu görevinin yanında Zeyrek Ortao-
kulu’nda ders vermiştir.

Çarşamba Molla Murat Kütüphanesi’nden sonra 
Nuruosmaniye Kütüphanesi’nde görev yapmaya başlayan 
Güzelyazıcı, 1940 yılında yazma ve basma eserler konu-
sundaki uzmanlığına istinaden kütüphanenin teklii ile 
Süleymaniye Kütüphanesi’nde göreve başlamıştır. Aynı 
yıllarda (1941 ve öncesi), 13 lira maaş ile Tophane İlyas 
Çelebi Camii’nde görev yapmıştır.

2 Teşrinisâni 1931 yılında Muhâbere Alayı Hazırlık 
Kıtası’nda başladığı askerlik hizmetini 30 Nisan 1933’te 
muhâbere zâbit vekili olarak bitirmiştir. 22.02.1941 ta-
rihinde 37 yaşında iken İkinci Dünya Savaşı öncesinde 
tekrar ihtiyat subayı olarak askere alınmış, bu dönemde, 
kütüphanedeki görevine yeğeni Abdurrahim Güzelyazıcı 
atanmıştır. 1943 yılında terhis edilerek döndüğünde 
Süleymaniye Kütüphanesi tasnif heyetinde yer almıştır. 
Ayrıca Hocası Hasib Efendi’nin arzusu üzerine Şehzade 
Camii’nde Cuma namazı öncesi vaaz-irşad görevine baş-
lamıştır. Bu çemberi Beyazıt, Aksaray Pertevniyal Valide 
Sultan, Fatih Camilerini de dâhil ederek genişletmiştir. 

İstanbul Mütülüğü’ne İntisabı
Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı, Süleymaniye 

Kütüphanesi’ndeki görevinden 1950 yılında ayrılarak, 
vaiz ve hademe-i hayrât murakıplığına naklen atanmıştır.1 
Ancak bu sırada bazı problemler yaşandığı, kütüp-
hane yönetiminin bu atamaya pek rıza göstermediği 
anlaşılmaktadır.2 

Güzelyazıcı, 20.02.1950 tarihinden sonra 

İstanbul Mütülüğü’ndeki görevinin yanı sıra Çapa 

Öğretmen Okulu’nda derslere girmiş, bazı kitapla-

rında İstanbul Mütülüğü “Vaiz ve Hademe-i Hayrat 

Murakıbı ve Çapa Öğretmen Lisesi Öğretmeni” 

unvanını kullanmıştır.

1952 yılında hacca gitmek için izin istemiş kendisi-

nin yurtdışında olduğu dönemde görevlerinin ağabeyi 

Abdullah Güzelyazıcı tarafından yürütüleceğini dilekçe 

ile ifade etmiştir. Güzelyazıcı, -Ali Ulvi Kurucu Hoca’nın 

hatıratında ifade ettiği üzere- bu izinlerini hac ibadetini 

ifa etmek maksadı ile kutsal topraklarda kullanmıştır. 

Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı, İstanbul İmam-Ha-
tip Lisesi’nin kurulması için büyük çaba harcayan 

ekibin içinde yer almış aynı zamanda burada tefsir, 

hadis, fıkıh gibi temel meslekî derslere de girmiştir. 

17 Mayıs 1959’da Güzelyazıcı’nın Mütülükteki görevi 

hariç3 Eğitim Enstitüsü’nde 2, İstanbul Kız Lisesi’nde 

5, İmam-Hatip Lisesi’nde 2 saat derse girdiği görül-

mektedir. 

Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı, 1963-1968 yılları 

arasında Fatih Camii’nde fahri olarak hatiplik görevi 

yapmış, bu yıllar arasında verdiği etkili hutbelerini iki 

ciltlik bir kitapta toplamıştır. 

M.A., T.C., 289/3
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1962 yılında dönemin İstanbul Mütüsü İbrahim 

Elmalı, Güzelyazıcı’nın hademe-i hayrat murakıplığı 

görevinde terfi derecesi için uygun bir kadro kal-

madığından ya uygun bir kadronun ya da bir vaiz 

kadrosunun ihdasını Diyanet’ten talep etmektedir. 11 

Ocak 1963 tarihli yazı ile İzmir gezici vaizliği kadrosu 

İstanbul’a nakledilerek Güzelyazıcı, bu kadroya terfien 

atanmıştır. Eylül 1965’te ise İstanbul ihtisas vaizliğine 

terfi etmiştir. 1968 yılı Ramazan ayı irşad faaliyetleri 

kapsamında Kırklareli’nde görev yapmıştır.

Ali Fikri Yavuz’dan boşalan İstanbul Mütülüğü’ne 

22 Kasım 1972 tarihinde atanmıştır.4 Görev yaptığı 

dönemlerde 1973 ve 1975 yıllarında iki kez Bolu’da 

il mütüleri seminerine katılmıştır. Ayrıca 1972 yılın-

dan ölümüne kadar İbnülemin Mahmut Kemal İnal 

Vakfı başkanlığını yürütmüştür. 1976 yılında Riyad’da 

yapılan bir sempozyumda “İctihad” üzerine bir tebliğ 

sunmuştur.

Vefatı
Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı, 28.04.1978 tari-

hinde rahatsızlığı dolayısı ile Vakıf Gurabâ Hastanesi’ne 
sevk edilmiş, Nakledildiği İstanbul Tıp Fakültesi Has-
tanesi’nde tedavisi sürerken, 15 Mayıs 1978 tarihinde 
vefat etmiştir. 1927 yılında başladığı hizmet hayatının 
50 yıl 7 ay ve 17 gününü kürsülerde, kütüphanelerde, 
sınılarda, sohbetlerde, mihraplarda tamamlayarak dâr-ı 
bekâya irtihâl etmiştir. Cenazesi 17.05. 1978 günü Fatih 
Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından mürşidi 
Nakşibendî Şeyhi Serezli Hasib Efendi’nin Edirnekapı 
Şehitliği Sakızağacı bölümündeki mezarının yanına 
defnedilmiştir. Ali Yakup Efendi, “Eski usulde yetişmiş, 
çeşitli ve geniş malumatı olan ictimaî ve ilmi meseleleri 
ihatalı bir şekilde takip eden âlimlerimiz böylece sona 
erdi.” sözleriyle kendisini tavsif etmiştir. 

Edebî Kişiliği
Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı, Osmanlı’nın son 

dönemine yetişmiş, ehl-i ilim bir aile içerisinde medrese 
ve tekke kültürünü yakından tanımıştır. Hoca’nın Vefa 
Lisesi’nin hemen yanında bulunan Damat İbrahim 
Paşa Camii imamı, Gümüşhanevî tarîkine mensup 
Tekirdağlı Mustafa Feyzi Efendi’nin halifesi, meşâyıhtan 
Serezli Hasib (Yardımcı) Efendi’nin bendegânından 
olduğu bilinmektedir. Hoca Hasib Efendi’nin tertip 
ettiği erbaîn sulûkuna Sabahattin Zaim’in dedesi, 
Üçbaş Medresesi’nde kalan bekâr ulemadan Erzurumlu 
Yakup Efendi ile beraber iştirak etmiştir. Özellikle 
Osmanlının son döneminin önemli âlimlerinin ilim 
meclislerinden istifade etmiştir. Onun edebî kişiliği, 
şairliği, yaptığı mütülük göreviyle taçlanmıştır. 

Hatıralar
Hocanın ilim meclisleri sadece camiler, okullar 

değildir. İmkan bulduğu her fırsatta özellikle gençleri 
irşat çabası içerisinde olmuştur. Kendi döneminde 
öğrenci olan Necmettin Erbakan, Turgut Özal, Nev-
zat Yalçıntaş, Mahmut Kaya, Emin Saraç vb. pek çok 
önemli isim sohbetinden istifade etmiştir. Ali Ulvi 
Kurucu hatıratında Hoca ile ilk kez Haseki’deki evinde 
karşılaştığında, kendilerini çok tatlı buyur ettiğini, 

Diyanet İşleri Başkanlığı Özlük Dosyası



sanki merhum Hasan El-Benna karşılıyormuş gibi 
hissettiğini söylemiştir. Ayrıca o akşam evde 100’ü 
aşkın seçkin talebe olduğunu ifade etmiştir. 

Güzelyazıcı kutsal topraklara gittiği yıllarda Ali 
Ulvi Kurucu Hoca’nın evinde misafir olarak bulun-
muştur. Ali Ulvi Kurucu Hoca, bir gün yine Güzel-
yazıcı Hoca’nın daveti ile Şişli Camii’ndeki vaazını 
dinlemeye gittiğini, hocanın dinleyenlerin seviyesine 
inerek toplumda İslâmî olmayan âdetlerden çok etkili 
bir şekilde bahsettiğini aktarmaktadır. Dostlukları o 
derecededir ki, yetmişli yıllarda ailecek geldikleri bir 
hac ziyaretinde, Ali Ulvi Kurucu Hoca’nın dışarıda 
olduğu bir saatte Hoca’nın kitaplarının olduğu odaya 
geçmiş, hane sahibi teşrif edince de “Kimdir bizi 
men’ eyleyecek bâğ-ı cihandan/Mîrâs-ı pederdir, 
gireriz, hâne bizimdir” beytini okuyarak ve “Burası 
da bizim Medine-i Münevvere’deki cennet bahçe-
mizdir; kardeşimizin evidir, girdik azizim.” diyerek 
tebessüm etmiştir.

Merhum Mahir İz, Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı’yı, 
o naif üslûbuyla, edebî yönüne atfen şâir-i güzide-eser, 
şâir-i fukahâ, edîb-i lebîb, vâiz-i şehîr-i muhterem, 
İstanbul Mütîliğine zînetbahş şeklinde tavsîf etmiştir. 
Güzelyazıcı Hoca çok ince düşünceli olup, insanları 
kırmaktan imtina ederdi. Onu tanıyanlar kadirşinas, 
melek haslet, halûk, ehl-i dîl, hatip, edip, doğuştan 
şair vb. sıfatlar ile tanımlamıştır. İhsan Süreyya Sırma, 
Hoca’nın hassasiyetiyle ilgili şu hatırasını nakletmiştir: 
“Bir keresinde İstanbul Mütüsü Abdurrahman Şeref 
Güzelyazıcı hocayla saat 19:00’da buluşacaktık. Saat 
18:55’te geldim. Hoca oradaydı. “Hocam, daha beş 
dakika var.” dedim. Dedi ki: “Biliyorum, sen dakiksin, 
vaktinde gelirsin. Ben erken geldim ki sen bekleyip 
üşümeyesin!””

Emin Saraç, Abdurrahman Hoca’nın yeniden 
basılan “Fatih Minberinden Mü’minlere Hutbeler” 
isimli eserine yazdığı takrizde, hocanın ilim meclisleri 
hususundaki gayretinden bahsederken, okumak için 
Ezher Üniversitesi’ne giderken Hoca’yı ilim meclis-
lerinde nasıl bıraktıysa, yıllar sonra döndüğünde de 
aynı gayretle bulduğunu ifade etmiştir. 

Hocanın, zamanında yazılan kitap ve görüşlere 
kayıtsız kalmadığını, bunlar hakkındaki düşüncelerini 
uygun tarz ve ortamlarda ifade etiğini de görmekteyiz. 
Mehmet Akif Ersoy’un damadı Ömer Rıza Doğrul gibi 
zamanın önemli muharririnin Tanrı Buyruğu isimli 
eserini Beyazıt vaazlarında konu edinerek, tercümedeki 
bazı noktalara ağır eleştiriler yönelttiği bilinmektedir. 

Sadrettin Yüksel ve Enver Baytan ile birlikte Muham-
med Hamidullah’ın İslâm Peygamberi isimli eserindeki 
düşüncelerini tenkit eden, ağır ve tezyif edici bir metin 
kaleme almışlar ancak yayımlamamışlardır. 

Eserleri
1-Eylül Yaprakları: 1938 yılında yayımlanmış ilk 

şiir kitabıdır.

2-Gönül Yolcuları: 1944 yılında yayımlanan eser, 
Gönül Yolcuları, Perişan Çiçekler, Gazeller ve Şarkılar 
olmak üzere dört ana bölümden oluşur. Güzelyazıcı 
kitabın Gönül Yolcuları bölümünü Fırat Pirinççi’ye, 
Perişan Çiçekler bölümünü şair Halil İmergeye, Gazeller 
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bölümünü edip ve şair Mehmet Kadir Bey’e, Şarkılar 
bölümünü Yesârî Âsım’a ithaf etmiştir. 

3-Ehli Sünnet İnanışının Değişmez Metinleri: 
1947 yılında yayımlanmış 32 sayfadan müteşekkil küçük 
bir eserdir. Fıkh-ı Ekber, Nesefiyye, Adudiyye, Nûniyye 
gibi temel Ehl-i sünnet eserlerinden yola çıkarak İslâm 
akaidini 137 maddede özetlemiştir. Kitap, Rûhan isimli 
birisine ithâfen basılmıştır. 

4-Din Dersleri: Kitabın önsözünde Çapa Öğretmen 
Okulu’nda görevlendirildiğinde din dersleri ile ilgili kitap 
bulmakta zorlandığını, eski reislerden merhum Ahmet 
Hamdi Akseki’nin İslâm Dini adlı eserini takip ettiğini 
ancak bu kitabın da tafsilât ve dil ağırlığı bakımından 
gerekli faydayı sağlayamadığını, dolayısıyla bu kitabı 
hazırlamaya kendisini mecbur hissettiğini ifade etmiştir. 
Nihayet din derslerinin okullarda kabul görmesi ile 1957 
yılında ilk cildi basılmış, ikinci cilt ise yayımlanacağı 
belirtilmesine rağmen yayımlanamamıştır.

5-Fatih Minberinden Mü’minlere Hutbeler I-II: 

Kitabın ilk cildi 1966 ikinci cildi 1970 yılında yayım-

lanmıştır. Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı’nın Fatih 

Cami’nde irat ettiği hutbelerden müteşekkildir. Kitap 

2010 yılında Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan tarafından 

neşre hazırlanarak tekrar basılmıştır. Bu aynı zamanda 

Güzelyazıcı’nın ikinci baskıyı yapan tek eseridir. 

Basılmayan Eserleri 
Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı’nın basımı ya-

pılacak kitapları yayınlanan eserlerinin sonunda şu 

şekilde listelenmiştir: Hakikat Meclisleri, İman Mes’eleleri, 

Berzah Geceleri (Kabir hayatı), İmam Âzam ve Fıkh-ı 

Ekber, Fatiha Tefsiri, Ayetü’l-kürsî Tefsiri, Kasîde-i Bürde 

Tercümesi, Kasîde-i Münferice Tercümesi, Kadir gecesi, 

Din Bilgisi (İlmihal), Cennâtü’l-irfân fî Tefsiri’l-Kur’ân 

(5 Cilt), Livâü’l-İslâm fî İlmi’l-kelâm (2 Cilt) Gerçekler 

Baharı Gönüller Esrârı (Tasavvuf), İrşâdü’l-Mü’minîn 

ilâ Fezâilü’d-din (hutbeler), Ruh ve Söylentiler (ruh 

hakkında ihtilalar ve tenkitler), Rü’yalar, Ta’birler 

(Rü’yalar, Ta’birler hakkında bir etüd), Nur Günler ve 

Geceler (Cuma, Arefe, Bayram, Aşûra, Mevlid, Recebin 

ilk gecesi, Regâib, Mi’râc, Berât, Kadr), On günler ve 

Geceler (Aşr-i Muharrem, Aşr-i Ramazan, Aşr-i Zilhicce) 

Muhterem Aylar (Recep, Şaban, Ramazan, Zülka’de, 

Zülhicce, Muharrem), Din Dersleri (II. Cilt-İbadetler 

ve Ahlâk). Bu kitaplardan sadece Din Bilgisi kitabının 

birinci cildi ve Hutbeler kitabı basılmıştır.

Not: Yazının genel akşını bozmamak amacıyla gerekli olmadıkça 

dipnot kullanılmamış, kaynakça verilmiştir. Temel olarak Meşihat 

Arşivi ve Diyanet İşleri Başkanlığındaki sicil dosyası esas alınmıştır. 

1 13 Temmuz 1950 tarih 7878 sayılı kararla 40 liralık kadroya 35 lira maaş ile atanmıştır. 
(Meşîhat Arşivi Dosyası.)

2 Kütüphane ile Müftülük arasında yapılan yazışmalarda üzerine zimmetli kitapların de-
vir tesliminin yapılmadığı, izin müddeti dolduğu halde görevine dönmediği, kütüpha-
neye ait işlemlerini tamamladıktan sonra ayrılışına müsaade edileceği, atamanın henüz 
gerçekleşmediği, görevine yani Süleymaniye Kütüphanesi’ne dönmesi gerektiği belirtil-
mektedir. (Meşîhat Arşivi dosyası)

3  Aynı dönemlerde, derslerin yanı sıra hafta sonları da dâhil çoğu hususî 11 farklı camide 
12 adet haftalık vaazı gözükmektedir. Merkez tarafından belirlenen vaaz konuları dik-
kat çekicidir. Mesela 1970 Eylül ayında belirlenen vaaz konuları şunlardır: a-Temizlik, 
şehir temizliği, kolera tehlikesine karşı halkımızı ikaz b-Hava kuvvetlerine yardımın lü-
zumu c-Müslümanlara göre işçi ve işveren münasebetleri. (Meşîhat Arşivi dosyası)

 4 Dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay imzalı 23 Kasım 1972 tarih ve 15552 sayılı ya-
zıya istinaden. (Meşîhat Arşivi dosyası)

DİPNOTLAR KAYNAKÇA

• DİB. 27-0061 numaralı Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı sicil dosyası.
• İstanbul Müfütlüğü, MA, Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı 0289_0003 numaralı si-

cil dosyası.
•  İSAM, “Güzelyazıcı” dokümantasyon dosyası. 
• Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı, Fatih Minberinden Mü’minlere Hutbeler, yay. haz. 

Ahmet Turan Arslan, İstanbul 2010.
• M. Ertuğrul Düzdağ, Üstad Ali Ulvi Kurucu Hatıralar IV, İstanbul 2014.
•  Meserret Diriöz, “Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı”, Töre, (1979) sayı:91.
• İsmail Kara, “Dini Düşünce Tarihimiz Açısından Hamidullah’ın Eserlerinin Türkçe’ye/

Türkiye’ye İntikali ve Tesirleri”, Muhammed Hamidullah, Bursa Müftülüğü, 2005.
•  Mahir İz, Yılların İzi, İstanbul 2000.
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Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı'nın Edirnekapı 
Sakızacağacı'ndaki mezarı



Nereden kaynıyor hayat ırmağı

Bu durmaz karanlık akış nereye?

Annem mi açılan mezar kucağı?

Ebedi geceden bakış nereye?

Mechûl bir yolcuyum bu son akşamda

Ümit nurum söndü siyah bir camda

Evim, çocuklarım, gözüm arkamda

Ahbaplar bu itiş, kakış nereye?

Gönlümde yıldız yok, gözümde ışık

Emelle, rüyalar karmakarışık

İmanım! Neredesin, gel karşıma çık

Bu derin girişten çıkış nereye?

Artık ne mavilik, ne pembe bahar

Ne mehtap, ne sahil, ne sandal, hep kar

Söyleyin benimle uçan ey kuşlar

O yazlık dünyadan bu kış nereye?

Birkaç rekât namaz, zekât, oruç, hac

Dualarım gibi kabûle muhtâc

Şeref son nefeste edince mi’râc

Semâlardan koptu alkış nereye?

Nereye ?
Abdurrahman Şeref GÜZELYAZICI
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Toplumun İslâmî, insanî ve ahlakî değerlere 
itibar etmesi, bu değerleri yaşayarak insanlara 
örnek olan model şahsiyetlerin varlığına 

ve önderliğine bağlıdır. Bu tür insanlar Allah’a giden 
yolda adeta pusula gibidir. Kur’ân-ı Kerîm’in ifadesiyle, 
en güzel insan modeli Hz. Peygamberdir. Âlimler de 
bu hususta onun ve diğer peygamberlerin varisleridir. 
Bu itibarla ilim, irfan ve insanlıklarıyla hayatımıza ışık 
tutan model insanları, neslimize tanıtmak önemlidir. 
Güzel örneklerden mahrum olan toplumlar pusulasız 
gemi gibi meçhule ve karanlığa doğru giderler. 

Tasavvuf, şuur ve zevkine ererek İslâm’ı halisane 
yaşama, anlama ve istikamet üzere olma mesleğidir. 
Tarikat ise, belirtilen tarzda yaşamanın yolu, tarzı ve 
üslûbudur. Mehmet Zahid Kotku hazretleri, tasavvuf 
ve tarikat hayatımızın önde gelen, güzel izler ve eserler 
bırakan şahsiyetlerindendir. Ben kendisini ilk defa altmışlı 
yılların ortasında İskender Paşa Camii’nde tanıdım. O 

zamanlar Balıkesir İmam-Hatip Okulu öğrencisi idim. 
1976 yılının başında Haseki İhtisas Eğitim Merkezi 
açılınca, İstanbul’a gelerek buranın ilk kursiyerlerin-
den oldum. Turgutlu vaizi iken geldiğim İstanbul’da 
Hocaefendi’yi yakînen tanıma imkanım oldu. Bazı 
dostların delaletiyle Fatih’in Sofular semtinde oturan 
hocamızın dünürü Hafız Necati Coşan Efendi’nin ve 
Özalların anneleri Hafize Hanımefendi’nin oturduğu 
Yıldız Apartmanı’na taşındım. Bu apartman sakinleri 
İskender Paşa’ya bağlıdırlar. Zaman zaman Hocaefendi 
apartmanın altındaki mescide gelirdi. Benim vaiz ve 
Haseki talebesi olduğumu öğrenince kandil gecelerinde 
İskender Paşa Camii’nde vaaz etmemi istedi. Ailece 
hanesini ziyaret etme imkanımız oldu. Bir defasında 
oğlum Ahmet Vefa’ya üç cümlecik bir ders tarifi yaptı 
ve bunu tekrar etmesini tembihledi. Bu ders: “Allahu 
Rabbî, Allahu maî, Allahu şahidî/Allah Rabbimdir, Allah 
benimledir, Allah şahidimdir.” şeklinde idi.

“Sohbetlerinde üç şeyi tavsiye ediyordu: Kendinizde varlık görmeyin, karşınızdakinde hata  

görmeyin, kendinizde kusur görün, sevileceklerin başında Allah’ı görün

”

ÖRNEK BİR İMAM VE REHBER: 
MEHMET ZAHİD KOTKU 
(1897-1980)

Eğitim Görevlisi, Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi.

Ali Rıza TEMEL
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İskender Paşa Camii / Fatih
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Bir defasında kendisini tek başıma ziyaret etti-

ğimde, “Sen talebesin, kitap alırsın.” diyerek bana bir 

miktar para uzattı. Ben de, “Efendim, daha muhtaç 

olanlara verseniz.” dedim. Bana cevaben, “Evlat! Almak 

nefse ağır gelir.” deyince hata ettiğimi anladım. Onun 

prensibi, “istemek yok, reddetmek yok, ısrar etmek yok” 

şeklindeydi. 

Hocamızın imameti tekkelerin kapatılmasından 

sonra Bursa’ya dönmesi ile başlamıştır. Zira 1929’da vefat 

eden babası yerine Bursa Ovası’ndaki İzvat köyünde 

imamlığa başlamıştır. 15-16 sene kadar imamlık ettikten 

sonra Ütade Camii Şerifi’nin imam-hatipliğine tayin 

edilerek şehirde hisar içindeki baba evine yerleşmiştir. 

Burada, 1945-1946’dan 1952’ye kadar hizmet etmiş, 

1952 Aralık ayında Gümüşhâneli Dergahı postnişini 

ve eski tekke arkadaşı Kazanlı Abdülaziz Bekkine’nin 

vefatı üzerine, İstanbul’a naklolarak Fatih’te bulvara 

nazır Ümmügülsüm Mescidi’nde vazife görmüştür. 

01.10.1958 tarihinde Fatih İskenderpaşa Camii Şerifi’ne 

nakil olduğunda, İskender Paşa Camii bir liman gibi 

herkesin sığınağı idi. Buraya her çeşit insan gelirdi. 

Hiç kimse geri çevrilmezdi. Cemaat taassubu yoktu. 

Ümmetin birliği ön planda tutulurdu. Hac dönüşü 

Hocaefendi’yi ziyarete gelen bir parti liderine birlik 

beraberlikten bahsetmiş, suların bir yerde birikmesi 
için benlik küplerinin kırılması gerektiğini, omlet 
yapabilmek için yumurtanın kırılmasının şart oldu-
ğunu belirtmişti. 

Sohbetleri herkesin anlayabileceği sadelikte idi. 
İskender Paşa Camii pazar günleri münevver kesimin 
buluşma adresi idi. Görünmeyen üniversite konumun-
daydı. Devlet yönetiminde söz sahibi pek çok siyasî 
ve bürokrat oradan feyz almıştır. Derslerde tasarruf, 
yatırım ve sanayileşme teşvik edilmiş, Hocaefendi bazı 
teşebbüslere bizzat katılmış, öncülük etmiştir. 

Hocaefendi, söz ve davranışlarında daima Ehl-i 
sünnet çizgisini tatbik etmiş, bidatlere karşı çıkmıştır. 
Bazı tarikatlara sızan bidatlerden birini şöyle tel'in 
etmişti: “Birisi resim gezdiriyor; bu resme bakın, beni 
bilin, beni şeyh tanıyın diyor. Hiç akıl yok, put bu … 
biz putçu muyuz ya hu? Hz. Peygamber’in resmi mi 
var? Ama onun sevgisi hepimizin gönlünde yaşıyor.” 
derdi. Bu ifadelerle fotoğrafa bakarak rabıta yapanları 
kastetmişti.

Hocaefendi, hem kelam hem de kalem sahibiydi. 
Yazdığı onlarca eserde Kur’an ve Sünnet çizgisini 
aşmamış örnek bir imam ve önder profili çizmişti. 
Son haccında rahatsızlanmıştı. Kendisini Arafat’ta 
çadırda ziyaret etmiştim. Hayatının son üç senesinde 
genellikle rahatsızlık çektiği için pazar sohbetlerini 
çoğunlukla bendeniz yapmıştım. Bu derslerde Ahmet 
Ziyaeddin Gümüşhanevi’nin Râmuz’ül- ehadis adlı 
eseri esas alınırdı. 

Hocaefendi, 13 Kasım 1980’ de Rahmet-i Rahman’a 
kavuştu. Seksen ihtilalinin kasvetli havasına rağmen 
muhteşem bir katılımla cenaze namazı Süleymaniye 
Camii’nde kılınmış ve hazireye defnedilmiştir. Bende 
güzel hatıralar, güzel insanlar bırakan hocamız sevgisiyle 
gönüllerde yaşamaktadır. Son sözleri, hayatın anlamı 
ve özeti mahiyetindeydi: “İş yok dervişlikte şeyhlikte. 
İş, Allah rızasını kazanmaktadır.” Mevla hepimizi 
rızasını kazananlardan eylesin. Âmin.



TAŞ BASKI 
KUR’ÂN-I KERÎM 
KALIPLARI
Esra YILDIZ
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Musahhih, TDV İstanbul.
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Grekçe lithos (taş) ve graphein (yazmak) 
kelimelerinden oluşan litografya kelimesi, 
Türkçe’de taş baskı anlamına karşılık 

gelmektedir. Litografya ifadesi, ilk defa taş baskının 
mucidi kabul edilen Çek asıllı Bavyeralı Johann Alois 
Senefelder’in 1818 yılında bu teknikle ilgili kaleme 
aldığı eserde kullanılmıştır.1 

Osmanlı Devletini taş basma ile tanıştıran Henri 
Cayol’dur. Devlet adamlarına bu tekniğin faydalarını 
anlatmasının ardından kendisine, Serasker Hüsrev 
Paşa öncülüğünde Harbiye Nezareti’nde bir atölye 
kurması ve litografi tezgahlarında kitap basılması 
için izin verilmiştir.2 Litografi matbaalarında Kur’ân-ı 
Kerîm3, hadis-i şerif kitapları4, Yazıcızâde Mehmed 
Efendi’nin Muhammediye adlı kitabı5, Cülûs-ı Hümâyun 
dolayısıyla verilecek beratlar6, nüfus ve emlak sayım 
deterleri7, Arapça risaleler8, gazeteler9, talimatnameler10 
ve haritalar11 başta olmak üzere pek çok eser ve resmî 
evrak basılmıştır. Yazışmaların artması ve iş yoğunluğu 
gerekçe gösterilerek12 taş baskı kalıpları satın alınmış-

tır. Litograf baskı için kullanılan litograf mürekkebi, 
merdane, tezgah gibi malzemeler Hamburg13, Paris14, 
Viyana15 ve Londra16 gibi Avrupa’nın çeşitli yerlerinden 
getirtilmiştir. Litografya taşı ise Mihaliç’teki taş ocakla-
rından temin edilmiştir.17 Dersaadet18 başta olmak üzere 
Kastamonu19, Konya20, Karesi21, Erzurum22, Ankara23, 
Bursa24 ve daha pek çok şehirde taş baskı matbaaları 
açılmış, bu uygulamaya rağbet artınca litografi tekniğini 
öğretmek üzere vilayetlere memurlar gönderilmiş,25 
hatta ustalar şakirdiyle beraber görevlendirilerek, 
gittikleri bölgelerde bu tekniği öğretmeleri ve uygu-
lamaları için atölye ve matbaa açmalarına müsaade 
edilmiştir.26 Litografik baskı süreci ustalık ve tecrübe 
gerektirdiği için litograf memurları aldıkları eğitime 
ve sahip oldukları liyakate binaen genellikle Mekteb-i 
Sanayi mezunlarından seçilmiştir.27

Litografi matbaası açmak isteyen müslüman ve 
gayrimüslimler hakkında gerekli tahkikat yapılıp,28 
Matbaa Nizamnamesi29 gereği kefalet senedi alındıktan 
sonra basım ruhsatı verilmiştir.30 Ayrıca basım ruhsatı 

Kur'an-ı Kerîm taş baskı kalıbı ve sure başlıkları
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verilmeden önce matbaanın açılacağı bölgede matbaaya 

ihtiyaç olup olmadığı da araştırılmıştır.31 Ruhsatsız 

olarak taş baskı kalıplarıyla evinde baskı yapanların 

evi mühürlenmiştir.32

Taş Baskı Kur’anlar
Taş baskı Kur’ân-ı Kerîm kalıpları, Maarif Neza-

reti’nin denetiminde “foto-litografik” yani “fotoğrafı 

alınarak baskı yapma” tekniği ile yapılmıştır.33 1873 

yılında Maarif Nezareti’nde Mushaf-ı Şerîf ’in litografik 

olarak basılması için bir oda tahsis edilmiş34 ve işten 

anlayan ustalar bu bölümde görevlendirilmiştir.35 Kur’ân-ı 

Kerîm basımı için ihtiyaç duyulan tüm gereçler temin 

edilmiştir.36 Mushaf-ı Şerîf kalıplarıyla yapılan deneme 

baskılarda adi kağıt kullanılmasına müsaade edilse 

de37 taş baskı tekniğinin uygulandığı kağıtların kaliteli 

olmasına özen gösterilmiştir.38 Matbaa-i Âmire’deki 

Litografya memurlarının basımda titiz davranmaları 

hususunda kendilerine tembihatlarda bulunulmuştur.39 

Basılan Mushaların Fetvahane’de incelenmeleri 

ve doğru olduğuna dair mühürlenmelerinin akabinde 

piyasada satışına müsaade edilmiştir.40 Şeyhülislamlık 

bünyesinde 1309/1892 tarihinde Tetiş-i Mesâhif Mec-

lisi’nin kurulmasıyla Kur’ân-ı Kerîm’in basım öncesi 

tetkiki bir nizama bağlanmıştır.41

Matbaada yazısı bozuk çıkan Mushaf-ı Şerîler bir 

torba içine konularak denize bırakılmıştır.42 Mühürsüz 

Acem baskısı Kur’ân-ı Kerîm nüshaları ise toplatılıp 

Maarif Kütüphanesine konulmuş43, Matbaa-i Âmire’nin 

mührü olmayan ve Fetvahane’nin onayından geçmeyen44 

nüshalar da basılmayarak kitap ambarlarında muhafaza 

edilmiştir.45 Gümrük geçiş noktalarında sıkı takibat 

yapılmış, hatalı görülen nüshaların basılmasına izin 

verilmeyerek ambara gönderilmiştir.46 Hatta Meşîhat’ta 

teşekkül eden Tetiş-i Mesâhif-i Şerîfe Komisyonu’nun 

tasdikinden sonra Maarif Nezaretince mühürlenen 

Mushaf-ı Şerîlerin taşraya dağıtımının sadece Os-

manlı postalarıyla yapılması kararlaştırılarak, ecnebi 

postalarıyla gönderilmesine müsaade edilmemiştir.47 

Bugün, İstanbul Mütülüğü bünyesinde bulunan 

Şer’iyye Sicilleri ve Meşîhat Arşivi evrak deposu olarak 

kullanılan mahalde (mahzen) 54x37, 72x50 ve 94x 63 

ebatlarında 440 adet taş baskı Kur’ân-ı Kerîm kalıbı 

bulunmaktadır. Bu kalıplarda kullanılan hat, Kayışzâde 

Hâfız Osman hattıdır.48 Taş kalıplarının yan kısmına o 

dönemde sıra numarası verilmiştir. Mahzende sadece 

Tefsirli taş baskı kalıbı
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taş baskı kalıpları vardır. Taş baskıda kullanılan litografi 

presi ve diğer malzemeler mevcut değildir. Mütülü-

ğümüz arşivi haricinde Osmanlı Devleti döneminde 

Burdurlu Hâfız Osman hattı49 ve Şekerzâde hattı50 

ile hazırlanmış taş baskı Kur’ân-ı Kerîm kalıplarının 

olduğu da bilinmektedir.

Kur’ân-ı Kerîm taş baskı kalıpları sadece Osmanlı 

Devletinde değil Cumhuriyet döneminde de kulla-

nılmıştır. 17.10.1931 tarihinde Osman Bey Matbaası 

müdürü, Kur’ân-ı Kerîm taş kalıplarını kullanarak 

10.000 adet basım yaptıktan sonra taşların silinmiş 

olması sebebiyle basacağı ikinci 10.000 adet mushaf 

için yeniden taş yapılması gerektiğini İstanbul Müf-

tülüğüne bildirmiştir.51

Diyanet İşleri Riyâseti “Mushalar ve Dini Eserler 
Tetkik Heyeti”, 02. 02. 1943 tarihinde Bahriye Matba-
ası’nda yaptığı tahkikat neticesinde, matbaalarında 
bulunan Kur’ân-ı Kerîm taş baskı kalıplarının küçüklü 
büyüklü beş takımının noksansız ve muntazam oldu-
ğunu belirtmiştir.52 

Bilim ve kültür hayatımızda önemli bir yere sa-
hip matbaanın tarihî serüveninde şüphesiz taş baskı 
kalıpları da büyük ilgi görmüştür. Gerek maliyetinin 
yazma eserlere nazaran daha az olması, gerekse 
mektep ve medreselerin kitap ihtiyacını karşılaması 
açısından kritik bir noktada yer almıştır. Günümüzde 
her ne kadar Kur’ân-ı Kerîm basımı için bu kalıplar 
artık kullanılmasa da kültür ve sanat tarihi açısından 
büyük önem arz etmektedir. 
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Konservasyon, objenin zaman içerisinde 
meydana gelebilecek kimyevî, biyolojik, 
mekanik ve çeşitli tahrip unsurlarıyla aslî 

hüviyetini kaybetmesini engellemek ve belirli şartlar 
altında sağlıklı bir şekilde yaşamasını ve muhafaza edil-
mesini sağlamaktır.1 Eserin fazla ısı, ışık ve neme maruz 
kalmasının engellenmesi de konservasyon uygulamaları 
içinde değerlendirilmektedir. Restorasyon ise, eserin 
aslına zarar vermeden gelecek nesillere aktarabilmek 
için yapılan zorunlu işlem ve onarımlardır.2

Şer’iyye Sicilleri Arşivi’ndeki eserler, muhafaza 
edildikleri dolapların telli olması sebebiyle fazla toza 
maruz kalmamaktadır. Ayrıca her yıl düzenli olarak 
eserler havalandırılmakta, arşiv depoları da düzenli 
olarak ilaçlanmaktadır.

Osmanlı döneminde de Şer’iyye sicil deterlerinin 
bakım ve onarımının yapıldığını bizzat sicil deterlerin-
den öğrenmekteyiz. Şer’iyye Sicilleri Arşivi binası en 
uygun yere inşa edilmiş3 olmasına rağmen pek çok kez 
rutubet sebebiyle tamir ve tadilat görmüştür.4 Binanın 
maruz kaldığı rutubet, sicil deterlerinin bozulmasına 
sebep olmuştur. O dönemde sicil sayfalarının parçalanıp 
dağılması sebebiyle sağlam ve kaliteli kağıtların satın 
alınması ve yazıların zamanla yok olmaması için en 
kaliteli mürekkeple yazılması istenmiştir.5 Evrakların 
yapıştırma, ekleme gibi ufak tamirleri arşivdeki sicil 
memuru tarafından yapılmış,6 ciltleme işlemleri kurum 
dışından özel mücellitlere yaptırılmıştır.7 Ayrıca Sicillât-ı 
Şer’iyye Nizamnamesi’nin “Sicillâtın fersûde olan ma-
halleri kadı veya nâib efendi tarafından sûret-i lâzıme 
vechile tamir ettirilecektir.”8 Maddesi gereği yıpranmış 
sicil sayfaları kadı denetiminde tamir ettirilmiştir. 

Bugün ise Şer’iyye Sicilleri ve Meşîhat Arşivi’nin 
zarar görmüş deter ve evrakını koruma ve onarım 
çalışmaları 2005 yılında İstanbul Mütülüğü tarafın-

dan kurulan koruma-onarım atölyesinde sürdürül-

mektedir. Şer’iyye Sicilleri Arşivi binasının alt katı 

restorasyon ünitesi olarak kullanılmaktadır. Eserlerin 

öncelikle durum tespiti yapılarak restorasyona girme 

derecesine göre eserler sınılandırılmaktadır. Kendini 

sürekli geliştirmekte olan atölyemizde eserlerin zarar 

görmüş kağıt ve ciltleri koruma amaçlı onarımdan 

geçirilmektedir. 

Meşîhat Arşivi evrakının asitsiz belge gömleğine ve 

dosyasına konması belgenin ömrünü uzatma açısından 

önemli bir atılım olmuştur. Yine Şer’iyye Sicilleri Arşi-

vi’nde yapılan ilave dolaplarla, öncesinde sıkışık olarak 

dizilen eserlerin rahat hava alması sağlanmıştır. Bu 

sayede ratan eser alınıp yerine yerleştirilme esnasında 

eserlerin ciltlerinin hasar görmesi de engellenmiştir. 

Ayrıca tüm eser ve belgeler, dijital ortama aktarıldığı 

için araştırmacılar bilgisayar ortamında çalışmakta, 

eserler üzerinden çalışılmadığı için de arşiv malzemesi-

nin tahrip olması engellenmektedir. Belgeler fotokopi, 

baskı makinesi gibi esere zarar verecek materyallerle 

çoğaltılmadığından ve araştırmacılar tarafından eser 

üzerinde laş kullanılmadığından sağlıklı olarak gelecek 

nesillere taşınmaktadır.

Şu an arşivlerin fizikî şartlarının iyileştirilmesi 

adına binalar restorasyona alınmıştır. Arşiv depolarına 

ısı-nem, iklimlendirme ve yangın sistemleri kurul-

duğu takdirde sicil deterleri ve belgeler en iyi şekilde 

muhafaza edilmiş olacaktır. Eseri geleceğe taşımanın 

hedelendiği bu çalışmalar esnasında eserde kalıcı 

değişiklik yapmamak ve aslına uygun şekilde korumak 

esas ilkemizdir. Bu önemli çalışma ile mütülüğümüz 

ileride yazma eser korumacılığı alanında atılacak yeni 

adımlar için bir model teşkil edecektir. 

DİPNOTLAR

1 Serkan İlden, “Tahrip Olmuş El Yazmalarının Ona-

rım ve Tedavi Teknikleri”, UÜ, Sosyal Bilimler Dergisi, 
2(2009), sayı: 1, s. 67.

2 Aynı yer.

3 MA, I. Bölüm, Defter Nr. 3, s. 9.
4 MA, II. Bölüm, Defter Nr. 1719, s. 94.
5 MA, II. Bölüm, Defter Nr. 1719, s. 157.
6 MA, II. Bölüm, Defter Nr. 1720, s. 133.

7 MA, II. Bölüm, Defter Nr. 1719, s. 96.
8 Şer’iyye Sicilleri Arşivi, Sicil nr. 334, s. 48.
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05.05.1924 tarihinde Trabzon/Çaykara’ya bağlı 

Akdoğan (Yukarı Hopşera) köyünde dünyaya geldi. 

Babası eski Rüştiye mezunlarından Muallim Abdullah 

Selim Efendi, annesi Fatma Hanım’dır. İlkokulu Çay-

kara’da, ortaokulu ise ailevî sebeplerden ötürü 1939 

yılında Bayburt’ta tamamladı. Sonrasında bölgenin tek 

okulu Trabzon Lisesi’nde eğitim hayatına devam etti 

ve 1943 yılında buradan mezun oldu. Liseyi takiben 

üç yıl kadar babası Hacı Selim Efendi’nin Erzurum’da 

sahibi olduğu ticarethanesinde 1946’ya kadar ticaretle 

meşgul oldu. Bu sahaya pek ilgi duymadığını fark 

eden Ali Fikri Yavuz, ticaret hayatını terk edip 1947’de 

askerlik hizmetine katıldı. Yedek subay olarak 1948’de 

terhis olup doğduğu köye geri döndü.

1948 yılında yeni kurulan Çaykara Belediyesi’nde 

muhasip/kâtip olarak işe başladı. Bu yeni işiyle beraber 

o dönemde Çaykara Vaizi olan amcazadesi Müderris 

Hacı Hasan Rami Yavuz’dan medrese derslerini almaya 

başladı. Aynı köyün aşağı mahallesinde mukim olan 

Hacı Hasan Efendi’ye ait evin alt katında bulunan 

medresede, halazadesi öğretmen Hasan Türker ile 

sabah namazını müteakip, belediyedeki mesaisi ön-

cesinde ders okuyup, mesai çıkışında yine hocasına 

ders takrirlerini sunarak beş yıl boyunca hocanın 

rahle-i tedrisinden geçti ve Nisan 1953’te icazet aldı.

ALİ FİKRİ YAVUZ 
(1924–1992)
Ali Fikri YAVUZ (Torunu)
Araş. Gör. İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi.

Portre

“Ömrünü ilme ve eser telifine adayan Ali Fikri Yavuz, emeklilik sonrası mesaisinin önemli 
bir kısmını Kadıköy Feneryolu’ndaki evinin çalışma odası olarak kullandığı bölümde, daktilosunun 
başında geçirdi.

”
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1953 yılının sonunda hocasının da teşvikiyle İs-

tanbul Mütülüğünde açılan müsevvidlik imtihanını 

kazandı ve Şubat 1954’te görevine başladı. 1962 yılına 

kadar 8 yıl boyunca Ömer Nasuhi Bilmen, Bekir Haki 

Yener ve İbrahim Bedrettin Elmalı’nın mütülükleri 

döneminde onlarla çalıştı. Mesai arkadaşı ve dostu 

Şükrü Yüksel ile müsevvidlik görevini layıkıyla yerine 

getirdi. Ömer Nasuhi Bilmen ve edebiyata düşkün-

lüğü ile bilinen Eminönü Mütüsü olan Bekir Haki 

Yener’den çokça ders okuyup istifade etme fırsatına 

erişti. Bu zaman zarfında İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Arap-Fars Filolojisi'nde okumaya başladı. 
Derslerini vermesine rağmen bitirme tezini vermeyip 
diplomasını almaktan vazgeçti. Müsevvid olarak görev 
yaptığı zaman zarfı içerisinde bir süreliğine İmam-Hatip 
Lisesi’nde Arapça dersleri verdi. 1966 yılında çok kısa 
bir süreliğine Gaziosmanpaşa Mütülüğü'ne atandı, 
hemen akabinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na getiri-
len İbrahim Bedrettin Elmalı’nın bıraktığı mütülük 
makamına 1971 senesine kadar 4 yıl vekalet etti. Bu 
süre zarfında vekaletinin asalete dönüşmesi için li-
sans tezini verip fakülte diplomasını alması yönünde 
çevresinden gelen baskılara rağmen bu duruma itibar 
etmedi. 1971 yılında Kadıköy Mütülüğü'ne nakledildi 
ve 1976 yılında buradan emekliye ayrıldı.

Emekliliğini takiben kendini daha da çok ilme 
adayan Ali Fikri Yavuz, 1971 yılında hocasının oğlu ve 
dostu Yunus Vehbi Yavuz ve iki arkadaşları ile beraber 
Feyiz Yayınlarını kurdu. Telif ve yayın faaliyetlerini 
yoğunlaştıran A. Fikri Yavuz, ayrıca çeşitli vakıf ve 
camilerde ders (bilhassa feraiz) okutmaya devam etti. 
Bunun yanında ilim hayatını canlandırmak için İlim 
Yayma Cemiyeti, İlim ve Fazilet Vakfı, Suadiye Tuba 
Kız Kur’an Kursu gibi çeşitli kuruluşların kurucu 
kadrosunda yer aldı. Ömrünü ilme ve eser telifine 
adayan Ali Fikri Yavuz, emeklilik sonrası mesaisinin 
önemli bir kısmını Kadıköy Feneryolu’ndaki evinin 
çalışma odası olarak kullandığı bölümde, daktilosunun 
başında geçirdi. Hayatının son dönemlerinde ortaya 
çıkan böbrek yetmezliği sebebiyle çalıştığı kanepesinde, 
kitaplarının yanıbaşında 27 Aralık 1992’de ahirete 
irtihal etti. Evli ve 6 çocuk babasıydı.

Kişiliği

Vefatının ardından dostlarından ünlü psikiyatrist 
Ayhan Songar, Ali Fikri Yavuz hakkında şunları söy-(M.A., T.C., 306/5)



160 SAYI ŞUBAT 201524

lemektedir: “Ufak tefek bir insandı Fikri Hoca. Ama 

o küçücük beden içinde büyük bir enerji taşıyordu.1 

Karadenizli idi. Yüzü hep güler, espri yapmaktan çok 

hoşlanır, etrafındakilere de kendi iyimserliğinden ve 

neşesinden bol bol dağıtırdı.” 

Ben de yaşımın küçüklüğü dolayısıyla yeterince 
tanıma fırsatı elde edemesem de etrafındayken kendimi 
çok iyi hissettiğimi ve moralimin yükseldiğini hatır-
larım. Küçük olmama rağmen bana büyük adam gibi 
muamele etmesi, küçük bir çocukla diyalog kurmaktan 
hiç çekinmemesi ve bu diyaloğu beni ahbaplarıyla 
sohbet meclislerine götürerek daha da ileri götürmesi 
şahsiyeti hakkında oldukça şey anlatmaktadır.

Karakteri hakkında oğlu Süleyman Abdülhadi’nin 
şu mülahazaları önemlidir: 

“Aşırı derecede dost ve akraba canlısı idi. Bütün 

akraba ve dostlarını Allah için karşı tarafın aramasına 

bakmadan, sıra gözetmeden arayıp sorardı. Mütevazı 

bir hayatı vardı. Sadelikten hoşlanırdı. Lüzumsuz de-

mirbaş ve ihtiyaçtan kaçardı. Giyim-kuşam ve mobilya 

konusunda aşırı cimri olmasına rağmen, yeme-içme ve 
seyahatle ilgili harcamalarında gayet cömert idi. Çok 

misafirperverdi, yemekli davetlerin vazgeçilmez siması 

idi. Çok yemek yemezdi ama iyi yerdi. Gençliğinden beri 
yüksek tansiyonu olmasına rağmen ağır yerdi. İyi de 

yemek yapardı. Çok güzel çiğ köte yaptığına katıldığım 

davetlerde bizzat şahit olmuştum.”

Kadim dostlarından Yunus Vehbi Yavuz ise “Dürüst 
ve istikamet sahibi idi.” diye nakletmektedir Ali Fikri 
hocamızı. Çaykara’da daha gençlik yıllarında babası 
ve bir komşuları arasındaki arazi anlaşmazlığında 
haklı bulduğu için komşusu lehine, babasının aleyhine 
mahkemede şahitlikte bulunması onu tanıyan bilenler 
arasında artık efsaneleşmiş bir kıssadır.

İlmî Şahsiyeti 

Yaşadığı bölgenin en saygın okulundan mezun 
24 yaşında bir genç olarak muhtemel pek çok kariyer 
imkanı içerisinde köyüne dönüp sıfırdan medrese eği-
timine başlamış birisiydi Fikri Hoca. Söz konusu azim 
ve kararlılık, daha önceden almış olduğu iyi eğitimle 

beraber, kendisini ilimde itkan sahibi yapmış olan 
saiklerdendir. Akademiye mesafeli duran Fikri Yavuz, 
ilmî çalışmalarının büyük çoğunluğunu yaygın kitle-
lere yönelik olarak gerçekleştirmişti. Bunların başında 
meal, ilmihal ve hadis çalışmaları zikredilebilir. Klasik 
bir Hanefî âlimiydi, mezheplerin telfikini2reddederdi. 
Eserlerinde ilmî tartışmalara yer vermez, tercih edilen 
görüşü zikrederdi. 

Eserleri

1-Muhtasar İslam Akaidi, 1964.

2-Muhtar’ul-ehâdîs Tercümesi, 1964. (Abdullah 
Aydın ile birlikte)

3-Babaların Çocuklara Öğütleri, 1965 (Muhammed 
Şakir’in Nesâihu’l-âbâ li evlâdihim adlı eserinden ter-
cüme. Sonradan Gençlere Öğütler adıyla basılmıştır.)

4-Kur’ân-ı Kerîm ve Türkçe Meâl-i Âlîsi, 1966. 
Otuzdan fazla baskı yapmış bu eser, Mushaf sayfa-
larının kenarına ayet mealinin yazıldığı formatın 
ilki olmuştur. Türk halkının meal kültürü ile yaygın 
olarak tanışmasına vesile olması açısından oldukça 
önem arz etmektedir.

5-Peygamberimizin Dilinden Dört Halifesi ve Ashabı, 
1967. (Kutbüddin el-Bekrî’nin es-Salavâtü’l-hâmi'a adlı 
eserinden tercüme)

6-Otuz Ramazan Vaazları, 1968.

7-Açıklamalı-Muamelâtlı İslâm İlmihali-İslâm Fıkhı 
ve Hukuku, 1970. Sonrasında İslam Fıkhı ve Hukuku 
adıyla basılmış olan eserin otuzdan fazla baskısı mev-
cuttur. Muamelat bahislerinin ilk defa bir ilmihalde 
bulunması açısından özeldir. Bir diğer önemli özelliği 
ise eserde feraiz hukukunun da yer alması ve feraiz 
hesaplarının şematik ve anlaşılır bir şekilde örneklerle 
halka tanıtılmasıdır. İçerisinde bulunan temel aritmetik 
kavramları ve hesaplarından dolayı o döneme kadar 
ayrı bir icazetle okutulan bu ilmin basitleştirilerek 
anlaşılır hale getirilmesi oldukça beğeni toplamıştır.

8-Ahlâk Hadisleri I-II, 1970. (Buhârî’nin el-Ede-
bu’l-Müfred adlı eserinden tercüme) İki cilt halinde 
basılan önemli hadis tercümelerinden birisidir. Ayrıca 
hadisleri şerh ederek eseri kendisine mal etmiştir.



9-Küçük İlmihal, 1972. (Yunus Vehbi Yavuz ile 
birlikte)

10-Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellileri I-III, 

1972. (sadeleştiren: A. F. Yavuz, İ. Özen)

11-Resimli Hac Rehberi, 1973. (Yunus Vehbi Yavuz 
ile birlikte) Yine döneminin ilklerinden olan bu küçük 
eserin çokça baskısı yapılmıştır.

12-Kırk Kudsî Hadis, 1975. (Şeyh Muhammed Trab-
zonî Medenî tarafından derlenen el-İthâfâtü’s-seniyye 

fi’l-ehâdîsi’l-ķudsiyye adlı kitaptan seçme hadislerin 
tercümesi)

13-“İslâm’da Birlik ve Fıkıh Mezhepleri” yahut 

“Mezâhibin Telfîkı ve İslâm’ın Bir Noktaya Cem’i” Adlı 

Kitap Üzerine Bir İnceleme, 1976. M. Reşîd Rızâ’ya ait 
Muhâverâtü’l-Muslih ve’l-Mukallid fî Mes'eleti’l-İc-
tihâd ve’t-Taķlîd adlı eserinin Ahmet Hamdi Akseki 
tarafından Mezâhibin Telfîki ve İslâm’ın Bir Noktaya 

Cem'i adıyla yapılan tercümesinin Diyanet İşleri Baş-
kanlığı’nın teklifiyle Hayreddin Karaman tarafından 
sadeleştirilerek yeniden yayımlanması üzerine kaleme 
alınmış bir risaledir. Fıkıh mezheplerini ortadan kal-
dırmanın veya birleştirmenin yanlış olduğuna dikkat 
çeken risaleye karşı Hayreddin Karaman Zarûrî Bir 

Cevap adıyla bir eser yazmıştır. Bu iki eser Yunus Vehbi 
Yavuz’un himmeti ve arabuluculuğuyla bu iki değerli 
ilim adamının ilmî münazarası niteliğinde aynı anda 
basılarak belli ilim çevrelerinde dağıtımı yapılmıştır.

14-Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, 
1984. (sadeleştiren Ali Fikri Yavuz). Bu sadeleştirilmiş 
nüsha, oldukça uzun bir süre Türkiye’de en çok basılan 
ve okunan ilmihal kitabı olmuştur.

15-Kur’ân-ı Kerîm’den Mûcizeler Hikmetler ve 

Öğütler, 1984.

16-Zübdetü’l-Buhârî, 1985. Buhârî’nin el-Câmi'u’s-Sahîh’inin 
muhtasarı olan ve Ömer Ziyâeddin Dağıstânî tarafından 

derlenerek Türkçe’ye 
çevrilen eserin sade-
leştirilmiş şeklidir.

17-Peygamberimizin 
Dilinden Dualar ve 
Zikirler, 1991. (İmam 
Nevevî’nin el-Ezkâr adlı 
eserinden tercüme)

18-İslam’da Evlilik 
Müessesesi, 1991.

19-Riyâzü’s-Sâlihîn 
Tercümesi, 1992. Eserin 
III. cildi Yavuz’un 
vefatından sonra 
Ali Sacit Türker 
tarafından tercüme 
edilmiştir. Her hadisin 
tercümesini takiben 
maddeler halinde 
hadisten çıkartılacak anlam ve hikmetler 
verilmiştir.

20-Bu eserlerin dışında Gazzâlî’nin ed-Dürretü’l-fâhire 
fî keşfi umûri’l-âhire adlı eserinden tercümeyle Ölüm 
ve Sonrası, Kabir-Kıyâmet-Âhiret Hayatı yayınlanmış-
tır. Ayrıca kendisinin de içinde bulunduğu bir heyet 
tarafından tercümesine başlanan Ahmed Mustafa 
el-Merâgî’nin tefsiri tamamlanamamıştır.

Ali Fikri Yavuz hoca, ilmî kitaplar dışında edebî bir 
eser bırakmamıştır. Kütüphanesindeki notlarımızdan 
elimize ulaşan bir çit kıta müstesna:

Rahmet-i İlâhî’ye nâil olmak,

Ebediyet budur; ama kim bilir?

Günahkâr kulum, halim ne olacak!

Ya Rab! Rahmetin sonsuz senin, bu hak!

Şükür ki, ehl-i tevhidim, sen bilirsin.

Elbet rahmetin bana da ulaşacak…

DİPNOTLAR KAYNAKÇA
1 Aynı noktaya kendisiyle çokça güreş tutup 

nasibini almış küçük oğlu Süleyman Abdül-
hadi Yavuz da şahitlik etmektedir.

2 Telfik: İki veya daha fazla mezhebin farklı 
hükümlerinin birleştirilerek tatbik edilme-
sine denir.

• Süleyman Abdülhadi Yavuz, “Rahmetli Pederim Ali Fikri Yavuz”, Çaykaralılar Dergisi, 4/1993, s. 36.
• Yunus Vehbi Yavuz, “Kur’ân Hâdimi Ali Fikri Yavuz’un Ardından”, Çaykaralılar Dergisi, 4/1993, s. 31.
• Yusuf Şevki Yavuz, “Ali Fikri Yavuz”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 43, s. 351.
• Ayhan Songar, "Fikri Yavuz Hoca", Türkiye Gazetesi, 01.01.1993.
• Ali Fikri Yavuz’un Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki özlük dosyası.
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Selahattin Kaya İle

Konuşan: Kâmil BÜYÜKER, Nevin MERİÇ
Fotoğraf: Abdullah Rüştü KİŞİ

Söyleşi

“Abdurrahman Şeref Efendi vefat edince, Diyanet Reisi Tayyar Bey ile birlikte cenaze-
sinde bulunduk ve definden sonra İstanbul Müftülüğü’ne gelip, makam odasına girdik. Bana 
makam koltuğunu gösterince; “Ne yapıyorsun?” dedim. “İstanbul’u emanet edecek kimse 
bulamıyorum.” dedi.

”
 

 02.01.1934 tarihinde Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başarı (Şıhlar) köyünde doğdu. Baba-

sı Hüseyin Efendi’dir. İlkokulu köyünde bitirdikten sonra, 1946 yılında İstanbul’a gelerek Nuruosma-

niye Kur’an Kursu’na kaydoldu. Burada, hocası Hafız Hasan Akkuş’tan hıfzını ve talimini ikmal etti. 
Ayrıca başka hocalardan özel Arapça dersleri aldı. 1951-1952 ders yılında açılan İstanbul İmam-Ha-

tip Okulu’na kaydoldu ve bu okulun ilk öğrencileri arasında yer aldı. 30.06.1959 tarihinde mezun 
olduktan sonra askerliğini yedek subay olarak yaptı. Terhis olduktan sonra 28.06.1961 tarihinde 
Beyoğlu müftü müsevvidi olarak göreve başladı. Bu görevde iken İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’ne 
devam etti ve 30.09.1965 tarihinde bu okuldan mezun oldu. Mezuniyetini müteakip, 15.10.1965-
28.01.1966 tarihleri arasında aynı ilçede müftü yardımcılığı yaptıktan sonra 28.01.1966 tarihinde 
Beyoğlu müftüsü tayin edildi. Bu hizmeti yürütürken, 12.04.1978 gün ve 7/15221 sayılı kararname 
ile Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine getirilmesi üzerine, mevcut görevinden 24.04.1978’de yeni vazi-
fesine başlamak üzere ayrıldı. Kısa bir müddet bu vazifede bulunduktan sonra 18.05.1978 tarihinde 
İstanbul müftülüğüne vekaleten; 24.10.1978 tarihinde de asaleten tayin edildi. 

Meslekî konularda neşredilmiş makale ve tercümeleri, Seyyid Kutub’un “Fî Zılâli’l-Kur’ân”  adlı 
eserinin tercümesi, Elmalı Hamdi Yazır Tefsiri’nin sadeleştirme çalışmaları ve aynı yazarın mealinin 
de neşrine yardımcı olan Selahattin Kaya, evli ve üç çocuk babasıdır.
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Hocam isterseniz, Kur’an kursunda oku-
duğunuz yılları anlatarak söyleşimize başlaya-
lım. Ne zaman ve nerede okudunuz? 

Nuruosmaniye Kur’an Kursu 1943 yılında açılıyor. 
Ama rahmetli Hasan Akkuş Hoca cami imamı iken 
gayri resmî okutuyormuş. Zamanın Diyanet Reisi Rifat 
Börekçi, aynı zamanda hemşerisi de olan hocamızı 
camide ziyaretine geldiğinde bütün  talebeler  kaçar. 
Bu durumdan rahatsız olan Börekçi, Akkuş hocaya, 

-Talebeler neden benden bu kadar korktu ki? diyor.

-Gayri resmî olduğu için çekiniyorlar efendim. 

-Müsaaden yok mu senin? 

-Yok, efendim, deyince: 

-O zaman sana kadro verelim de rahat rahat 
okut, diyor. 

Böylece 1943’te dershane olarak resmen dersler 
başlıyor. Dershaneyi rahmetli Nimet Abla Vakılar’dan 
kiralayıp, tefriş etmişti. O yıllarda halı, rahleler, iki 
tane masa, yan tarata da sedirler vardı, sıra yoktu. 

Ziyaretçi geldiği vakit oraya oturuyordu. Nimet Abla 

hocayı sever, ziyaretine gelir, dersleri de dinlerdi. Ho-

camız minderde oturur, biz de dört beş kişi diz kırıp 

hıfzımızı dinletirdik. En ufak bir hata oldu mu hemen 

ikaz ederdi. Dört kişi aynı anda okur, hocamız da aynı 

anda dördümüzü dinler ve hatayı hemen bulurdu. Bu, 

Kur’an’la olan melekesinin fazlalığındandı. 

Dershane’nin masralarını uzun yıllar Nimet Abla 

karşılamıştır. Biz de orada okuduk ve hafızlığımızı 

bitirdik. Son yıllarda Vefa’daki Taştekneler Camii’nde 

beş-altı arkadaş Şeref Hoca’ dan Arapça okumaya baş-

ladık.1951 yılında imam-hatip okulları açıldı. Hemen 

Fatih’teki okula kaydımızı yaptırdık. Langa’da bir taş 

mektepte başladık, sonra Vefa’da terk edilmiş Zeyrek 

Ortaokulu’na yerleştik. 

Ömer Nasuhi Bilmen ile 60’lı yıllarda mı 
tanıştınız? 

Hocayla tanışmamız, İstanbul Mütülüğü’ne ilk 

ziyaretimle birlikte oldu. Ayrıca İslâm Enstitüsü’nde 
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iken bize kelam dersine geldi. 1946-1950 arası ben 

Nuruosmaniye Kur’an Kursu’nda iken Ömer Nasuhi 

Hoca’nın Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu çıkmıştı. 1948’li 

yıllarda İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Bölümü’nde 

hemşerim olan bir öğrenciyi ziyarete gitmiştim. Beni 

doğruca Necmettin Erbakan’ın odasına götürdü, fakat 

Hoca odasında yoktu. Masasının üzerindeki kitapların 

arasında Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu dikkatimi çekti. 

Çok hoşuma gitti zira o zamanlar mahrumiyet yılları 

olduğundan piyasalarda pek dinî kitaplar bulunmazdı. 

Ben de bu kitabı almak istediğimden, bir tanıdıkla 

İstanbul Mütülüğü’ne gittik. O zamanlar Mütü, Ömer 

Nasuhi Bilmen idi. Elini öptük. Birkaç soru sorduk, 

cevaplarını aldık. Suallerimizden bir tanesi, “Mirac, 

ruhla mı, ceset ile mi yapıldı? Yoksa sadece ruhla 

yapılan bir yolculuk mudur?” idi. Hoca güzel izahat 

verdi. Daha sonra kitabı almak istediğimi söyleyince, 

kalktı beraberce kütüphaneye gittik. Ciltleri verdi. Ben 

de elli lira olan parasını ödedim. Hoca kütüphanenin 

anahtarını kimseye vermez, ‘emanete bir şey olmasın’ 

diye anahtarı kuşağında saklardı. Fakat ondan sonraki 

yıllarda maalesef kütüphaneye yabancı eller dokunmuş 

ve bazı eserler gitmiş. Çok sonradan pişmanlık duyan 

bazı kimseler aldıkları eserleri getirmişti. Mütülük 

arşiv görevlilerimizden Durali Yılmaz Fetva Yokuşu 

isimli bir kitap yazarak, Cellat Taşı merkez olmak 

üzere Mütülüğün çevresini kayıt altına aldı.

Bekir Haki hocayla tanışıklığınız oldu mu? 
Tabii. Bekir Haki hocayı çok iyi tanıyorum. Allâme, 

hadiste, fıkıhta çok derin bir Hocaefendi idi. Hatta 

Celal Hocamız, Ömer Nasuhi Hoca’dan üstün tutardı 

Bekir Haki Hoca’yı. Daha zeki, meselelere daha vâkıf 

bulurdu. Ömer Nasuhi Hoca biraz daha geleneğe bağlı, 

kendinden önceki üstatlar ne dediyse, onları aynen 

benimser, yorum, tenkit veya düşüncesini ifade etme 

konusunda çekimser davranırdı. 

Eski ulemanın ilmi satırda değil, sadrda idi. Celal 

hocamız da öyle idi; her şey kafasında idi. Fakat hoca-

larımız Ömer Nasuhi Efendi’yi takdir ederlerdi. Hatta 

Bekir Haki Efendi, “Biz oturup sohbet ederiz, fakat 

hoca oturup eser yazar, kitaplarla meşgul olur.” derdi. 
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Çünkü o eser sahibiydi. Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu, 
hakikaten muhalled eserlerden birisidir. Hem üniversite 
bastırıyor, hem de Fransızca’ya tercüme edilen ilk Türkçe 
eser oluyor. Ömer Nasuhi’den sonra Bekir Haki Efendi 
İstanbul Mütülüğü yaptı. Ben o zaman Beyoğlu’nda 
mütü idim. Beyoğlu Mütülüğü’nde 1961’de müsevvid 
olarak başladım. 1965 yılında mezun olunca Beyoğlu 
mütüsü oldum. Geliyordum ziyaretine, yüzüme bakıp 
bana: “Sizi bir yerden tanıyacağım ama gözel evladım 
bir türlü çıkaramıyorum.” derdi.

İstanbul mütüsü olarak nasıl seçildiniz?
Beyoğlu Mütülüğü’nde iken benim bütün arzum 

öğretmenliğe geçmekti. Her müracaatımda engeller 
çıktı. Ama mütülükle beraber imam-hatipte sekiz 
saat ek ders aldım. Tayyip Bey o zaman bizim tale-
bemiz idi. Üç sene Arapça okuttum. Maksadım Celal 
hocanın usûl-i tedrisini devam ettirmekti. Sekiz sene, 
1965-1973 arası devam etti. İdarecilik bana çok hoş 
gelmiyordu. İlmî sahada çalışmak istiyordum, bunun 
için de idarecilik hiç elverişli değildi. O sıralarda 
Din İşleri Yüksek Kurulu’nda bir seçim oldu. Seçime 
iştirak ettim. Recep Akakuş ile birlikte İstanbul’dan 
seçildik. Gidip gelmeye başladık. Hatta Ankara’ya 
taşınmak için ev aramaya başladık. O yıllarda İstanbul 
Mütüsü Abdurrahman Şeref Hoca idi. Mütü ve din 
görevlilerinde henüz yaş haddi yoktu. Abdurrahman 
Şeref Efendi vefat edince, Diyanet Reisi Tayyar Bey 
ile birlikte cenazesinde bulunduk ve definden sonra 
İstanbul Mütülüğü’ne gelip, makam odasına girdik. 
Bana makam koltuğunu gösterince; “Ne yapıyorsun?” 
dedim. “İstanbul’u emanet edecek kimse bulamıyorum.” 
dedi. “Ben idarecilikten kurtulmak, sırf ilimle, kitapla 
meşgul olmak için evimi barkımı, yerimi yurdumu 
terk edip Ankara’yı tercih ettim, sen bana daha ağır 
bir sorumluluk tevcih ediyorsun.” dedim. İşte böyle 
emr-i vaki ile oturduk, sonra da emeklilikle kalktık. 

Döneminizde İstanbul Mütülüğü’nde ya-
şadığınız sıkıntılardan bahseder misiniz?

Ben geldiğimde İstanbul Mütülüğü ahşap bir bina 
idi. İtfaiye raporunda ‘sekiz dakikada yanar kül olur’ 

diye ifade edilmişti. Soba kullanıldığı için yangından 
çok korkuyordum. Kışın, sobaları kontrol etmeden 
daireden çıkmazdım. Sabahleyin sağlam bulunca 
şükrediyordum. Gece bekçisi vardı ama yine de 
büyük mesuliyet ve emanet söz konusu olduğundan 
endişe ederdim. 1980’li yıllarda Özel İdare tarafından 
yenilenmesi için Nevzat Ayaz’ın valiliği döneminde 
tahsisat çıktı. Vali ile beraber temeli attık. 

Mütülük tamamen yıkılınca nereye taşın-
dınız? 

Ben o mahalli terk etmek istemedim. Bugünkü 
Hac Dairesi’nin olduğu yeri mütülük haline getirdik. 
Arşiv’den de istifade etmek suretiyle mütülük idaresini 
dışarıya taşımadık. 

Piyasayla çok içli dışlı olan Abdullah Vanlıoğlu 
adında bir vaiz hocaefendi vardı. Binaya başlanınca, 
Marputçular Camii’nde vaazdan sonra, “Haydi cemaat, 
size müjdeler olsun! 60 milyondan kurtuldunuz, 4 
milyon verirseniz mütülük binasını yapacağız ve 60 
milyon da sizin cebinizde kalacak.” demiş. Para top-
landı, geçici binayı yaptık, halen kullanılıyor. Diğer 
bina da aslına uygun şekilde yapıldı. 

Ahşap bina ile ilgili unutamadığım bir hatıra da 
şudur: 1979 yılında hac işlerini Diyanet ele aldı. Ka-
yıtlar yapıldı, pasaportların hepsi Mütülük’te. Bir gece 
alt kattan molotof kokteyli atıldı. O zamanlar idare 
alt katta, pasaportların hepsi de idaredeydi. Molotof, 
müdür masasının üzerine geldi, orada patladı. Odayı 
tamamen is kapladı, ama Allah’tan yanmadı. 

Görev yaptığınız dönemlerde İstanbul 
Mütülüğü’nün yurt dışı ile temasları nasıldı?

Göreve başladığım yıllarda İran İslâm Devrimi 
olmuştu. Humeyni İran’a gelmişti. Bundan Avrupa, 
‘acaba Türkiye’de böyle bir şey olur mu’ diye çok 
telaşlanmıştı. Avrupa’dan İstanbul Mütülüğü’ne gaze-
tecilerin biri gidip biri geliyordu. İslâm dini hakkında 
sorular soruyorlardı. Biz de dilimizin döndüğü kadar, 
‘Türkiye’de İran’a benzer bir hareket olmayacağını’ 
anlatmaya çalışıyorduk. Onlar da müsterih ayrılıyor-
lardı. O yıllarda sık sık kilise çevrelerinden, İslâm’a 
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ilgi duyan çevrelerden heyetler, Mütülüğe gelip soru 
sorar ve sorulu-cevaplı iki saati bulan konferanslar 
olurdu. Ama yer darlığı yaşıyorduk. Henüz konferans 
salonumuz yoktu. Makam odasında kimisi sandal-
yelerde, kimi ayakta dururdu. Bunların sorularına 
cevap vermeye çalışırdık. Fakat lisan bilmediğimden 
büyük sıkıntı çekerdim. Bu benim için bir eksiklikti. 
Eğitim şartları gereği lisan öğrenmem de mümkün 
değildi. Ondan sonra da idarî meşgalelere dalınca 
lisan öğrenemedik. İslâm’ı çok daha iyi anlatabilirdim. 
Tercümanlar İslâmî konularda maalesef bilgisizlerdi. 
Dolayısıyla ben de söylediklerimi tam olarak aktara-
madıklarını hissediyordum. Çok heyetler geldi, gitti. 
Şimdi unutamadığım bir tane hatıramı anlatayım: 
Time mecmuasının Ortadoğu muhabiri geldi. Bazı 
şeyler sordu, cevapladık. Bir ara pencereden şöyle 
bakıp Süleymaniye’yi gördü. Bana döndü ve “Mütü 
Efendi çok şanslısınız, bu mabedin yanı başında vazife 
yapıyorsunuz. Bu mabede dördüncü gelişim. İstanbul’a 
ne zaman gelsem, bu camiyi ziyaret etmeden gidemem. 
Bu caminin bana verdiği iç huzurunu başka yerde 
bulamam.”dedi. 

Sizin mütülüğünüz zamanında fetva işleri 
nasıldı? Eskiyi bugün ile kıyasladığınızda ne 
söylersiniz?

Fetva için Mütülük her zaman aranıyordu. Özel-
likle sıkıntılı konu, gazetecilerle olan münasebetti. 
Biliyorsunuz, İstanbul basının merkezi. En ufak bir 
şeyde Mütülüğü arıyorlar. İşin garibi, onlar yazacağı 
şeyi hazırlıyor. Bizden de usûlen bir izahat alıyorlar. 
Dinî meselelerde bilgimizi soruyorlar. Ertesi gün oluyor. 
Bir de bakıyorum ki söylediklerimin tersi yazılmış. 
Gazetecileri arıyorum veya onlar geliyorlar: “Ben 
böyle söyledim, siz niçin farklı yazdınız?” diyorum. 
“Hocam, biz sizden aldığımızı aynen içeriye veriyoruz. 
Fakat mutfakta değiştiriyorlar. Bizim suçumuz yok.” 
diyorlar. Bazen, “Sizlerle konuşmayacağım.” diyordum. 
“Aman hocam işimizden oluruz.” diyorlardı. 

Benden önceki Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı 
Hoca da basından şikayetçi idi. O yıllar Ramazan ayı 
yaza denk gelmişti. Oruçlu iken plaja gitmenin hükmü, 

denize girmenin oruca zarar verip vermediği sorulurdu. 
Bir seferinde “Kimlere zekat verilir? Memurlara işçilere 
de zekat verilir mi?” diye sordular. “Geliri azsa verilir.” 
dedim. Tercüman gazetesi bir başlık attı: “İstanbul 
Mütüsü Memurları Zekatlık Yaptı.” Meclise kadar 
gidiyor, muhalefet soruyor. Bir gün Kazım Oksay’la 
havaalanında karşılaştık. “Ne oldu hoca, siz memurları 
hep zekatlık yapmışsınız.” diye sordu. Dilimin ucuna 
geldi söylemedim. Diyecektim ki, “Ben yapmadım, 
siz yaptınız. Ben dar gelirlilerin zekata müstahak 
olduklarını izah ettim; dinen böyledir.” 

Genelde Ramazan’da, hep Türkçe ibadet, 
Türkçe ezan tartışması olur. Türkçe ezan tar-
tışması sizin zamanınızda da oldu mu? 

Bizim zamanımızda Türkçe ezan, Türkçe ibadet 
hakkında tartışmalar olmadı. Olsaydı da söyleyeceğimiz 
Ömer Nasuhi, Bekir Haki Efendilerin söylediği gibi 
“Böyle bir şey olmaz.” olurdu. Bizim zamanımızda 
28 Şubat’ta, gayri resmî Kur’an kursları kapatıldı. 
Basın sürekli gündeme getirdi: İstanbul’da ne zaman 
kapanacak? O zaman, Rıdvan Yenişen vali idi. İyi 
bir insandı, iyi görüşüyorduk. Vali sıkıştırılınca, “Ne 
zaman kapatacaksınız?” diyordu Ben de ona: “Sayın 
Valim, Emniyet teşkilatı emrinizde. Kur’an kursları 
listesi de elinizde. Ne zaman dilerseniz gidip müdahale 
edersiniz. Bir mütünün gidip Kur’an kursu kapatması 
doğru değildir.” diyordum.“Ben emrediyorum, olacak.” 
deyince fazla da ileri gidemiyorsun. Ertesi gün bir 
mütü yardımcısını gönderdik. Ümraniye’de göstermelik 
bir kursu kapattılar. Onlar da böylece muradına erdi.

İhtilal dönemlerini gördünüz, bu dönem-
lerde idarecilik yaptınız. Askerle ilişkileriniz 
nasıldı?

Bunu bir hatıram ile anlatayım: 12 Eylül’de aske-
riyeden belediyeye bakan paşa vardı. Bir gün vilayette 
brifing veriyorlar. Benim mütü olduğumu öğrenince:

-Mütü Efendi, pencereden baktığımda sakallı, 
şalvarlı, çarşalı insanlar var. Bunlar İslâm’da var mı? 

-Yok efendim. İslâm’da örtünme var sadece, dedim.

-Bunları men edin, dedi. Ben de: 

-Men etme yetkimiz yok, dedim. 
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-O zaman bunlara izah edin, dedi. 

-Olur, efendim, bir hutbede izah ederiz, dedim.

Askeriye sivil hayatı pek bilmiyordu.

     Hocam, İstanbul Mütülüğü ile Diyanet’in 
ilişkisi nasıldı? İstanbul Mütülüğü’nün geç-
mişi Osmanlı’ya dayanıyor. Diğer mütülük-
lerle bu manada farklılıklar nelerdir? 

İstanbul Mütülüğü eski, Diyanet yeni bir kuruluş. 
Dünyada ve İslâm ülkelerinde İstanbul Mütülüğü’ne 
Şeyhülislamlığın devamı gözüyle bakılıyor.

Diyanet İşleri Başkanları genelde İstanbul Müf-
tülüğü’nden giderdi. Bu teamül İbrahim Bedrettin 
Elmalı’dan sonra devam etmedi. Hatta Abdurrahman 
Şeref Hoca çok arzu ediyordu. Tayyar Bey’den sonra 
bana teklif geldi. Fakat biz, “Orası bize göre değil, rüz-
garları sert esiyor, biz yerimizden memnunuz.” dedik.

Döneminizde din eğitimi, görevlilerin ye-
tiştirilmesi meselesine dair çalışmalarınızı an-
latır mısınız?

Demirperde kalkınca, yurt dışından öğrenciler 
gidip gelmeye başladı. Fakat bu talebeler resmî statü 
ile gelmiyorlar. Bir bakıyorsunuz, telefon geliyor, gidip 
onları alıyorsunuz havaalanından. Ne davetiyesi var, 
ne kaydı var. Bunları alıp resmiyette muamelelerini 
yapıyorduk. İki kurumdan bu konuda çok anlayış 
gördük. Birisi İstanbul Emniyeti, diğeri Dışişleri Ba-
kanlığı. Zorluk çıkarmadılar talebelere. Çok kolaylık 
gösterdiler. Onlara Merter’de özel kurs açtık, hocalar 
tayin ettik. Bir kısmı da imam-hatipler okullarında 
okudu. Bu talebeler iyi eğitim aldılar. Gittikten sonra 
bulundukları yerlerde iyi mevkilere geldiler, bizimle 
irtibatı devam ettirdiler. Bazıları heyetler halinde 
geldiler. Bu bir başlangıç oldu, şimdi devam ediyor 
çok şükür. O yıllarda talebelerin gelmesi sıkıntılara 
sebebiyet vermişti. Allah’a şükür bunları aştık.

Bir konu da din görevlilerinin eğitimi meselesi 
idi. Hocaları zaman zaman çeşitli yerlerde toplayarak 
eğitim verirdik. Bazen Yaşar Kandemir, bazen Hayrettin 
Karaman, Bekir Topaloğlu gibi sahalarında otorite olan 
âlimler vasıtasıyla hocalarımıza konferanslar verdik. 
Bunlar çok faydalı oldu. Eskiden din görevlilerinin 
yüzde doksanı belirli bir eğitim kurumundan eğitim 
almış değillerdi. Dışarıdan kendini yetiştirmişler son-
rada tayin edilerek mesleğe başlamışlardı. O kadroyla 
hizmete devam ettik. Allah’a çok şükür, şimdi hocala-
rımızın eğitimi çok iyi. Her gün daha iyiye gidiyoruz.

Beyoğlu’nda 50’li yıllardan önce Recep Efendi adlı 
bir mütü varmış. Halk gelip imamdan, müezzinden, 
“Kur’an okuyamıyorlar, yanlış okuyorlar.” diye şikayet 
ediyormuş. O da: “Ne yapayım evlatlar, yokluk belası. 
Sakadan imam, bekçiden müezzin yapıyorum. Bunların 
vereceği hizmet bu kadar olur.” demiş. Maalesef meslek 
bu hallere düşmüş sıkıntılı zamanlarda. Zannettiler 
ki din görevlilerini yetiştiren müesseseleri kapatırsak 
halkın dine olan ilgisi azalır, biter.

Rahmetli Başgil’in dediği gibi: “Siz Tıbbiye’yi ka-
patırsanız insanların doktora olan ihtiyaçları bitmez. 
İnsanlar baytara gider, üfürükçüye gider. Hastalık 
yok olmaz, daha da kötüye gider.” Aynı durum bizim 
zmeslek için de oldu. İmam-hatipler, ilahiyat fakül-
teleri kapatılınca, din âlimi yetiştiren müessesemiz 
kalmayınca Halk Partisi’nin son zamanlarında insanlar 
feryat etti. Cenazeler ortada kaldı. Cenaze kıldıracak 
kimse yok. Bir imam kaç köye gidiyor. Bu meslek çok 
sıkıntılı günler geçirdi. Allah’a çok şükür imam-hatip 
okullarının açılmasıyla bu sahada büyük bir mesafe 
kat edildi. 

Bu meslek çok çileli meslektir. Gerek idarî, gerekse 
maddî bakımdan hep sıkıntılar olmuştur. 

“Diyanet İşleri Başkanları genelde İstanbul Müftülüğü’nden giderdi. Bu teamül İbrahim Bedrettin 
Elmalı’dan sonra devam etmedi. Hatta Abdurrahman Şeref Hoca çok arzu ediyordu. Tayyar Bey’den 
sonra bana teklif geldi. Fakat biz, “Orası bize göre değil, rüzgarları sert esiyor, biz yerimizden mem-
nunuz.”dedik.

”



Tarih boyunca insanoğlunun ruh dünyası ve 
hayat mücadele tarzının şekillenmesinde 
din duygusu çok önemli rol oynamıştır. 

Kişinin her davranışında bir itici güç, arka plan, bir 
sebep ve belirleyici hedefi yani niyeti mutlaka vardır. 
Kültürel, sosyolojik ve psikolojik davranış biçimlerini 
yönlendiren ve şekillendiren etkenlerin başında, ina-
nılan değerler manzumesi her zaman belirleyicidir. 
İnanılan değerler gerçek ve verilen kararlar ne kadar 
isabetli olursa, varılan gayeler ve hedeler de o derece 
hayırlı ve isabetli olur. Yanlış olduğunda ise dünyası 

ve ahireti için attığı her adımı onu isabetsizliğe ve 
doyumsuzluğa ve bazen de pişmanlığa götürür. Ne-
ticede imtihan dünyasındaki kazanç ve kayıplarını bu 
davranış biçimleri ve kararları belirleyecektir. İşte bu 
sebepten dolayıdır ki, onu yaratanın ona yol tavsiyesi 
ve rehberlik hediyesi, “Allah’a karşı gelmekten nasıl 
gerekiyorsa öylece sakının. Ve siz siz olun ancak ve 
ancak müslümanlar olarak ölünüz.” (Al-i İmran, 3/102) 
“Şüphesiz ki Allah katında Din, İslâm'dır.” (Al-i İmran, 
3/19) ayet-i kerimeleri ile kendini göstermektedir. Bu 
ve bunlara benzer ayet-i kerimelerin her biri hidayete 

İSLÂMLA ŞEREFLENMENİN 
DİĞER ADI: İHTİDA
Emekli İstanbul Müftü Yardımcısı.
Veysi PATIR
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“Asr-ı Saadet’te ihtida için 
bir merasim yapılmıyordu. İslâm’a 
girmeye karar veren kişi Resu-
lullah’ın huzuruna gelir, şehadet 
kelimesini ikrar eder ve ümmete 
katılırdı. Tıpkı ilk müslüman olan 
ashabın şereflileri gibi. İhtidanın ilk 
şereflisi Hz. Hatice validemizdir. 
Resulullah’ın ilk desteği ve hayat 
arkadaşı, sırdaşı, teselli kaynağı, 
ihtidasının ahiretteki müjdesine 
ilk nail olan kahraman. 

”
Ne olursan ol,
İster kâfir ol, ister ateşe tap, ister puta,
İster yüz kere tövbe etmiş ol,
İster yüz kere bozmuş ol tövbeni.
Umutsuzluk kapısı değil bu kapı;
Ne olursan ol yine  gel.

Hat: Hamit Aytaç
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götüren yol gösterici ilahi hediyelerdir. Kul bu hediye-
lerin kıymetini bilir ve onlara kulak verirse kılavuzluk 
bereketinden yararlanmış olur ve ihtida eder.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in insanlığa rahmet 
olarak gönderildiğinin bir meyvesi olarak şöyle müjdeli 
bir hadis-i şerifi dikkat çekmektedir: “İslâm kendinden 
öncesini siler.” İslâm dinine girildiğinde insanoğlunun 
hayatında yepyeni bir dönem açılır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilat şemasında Din 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü İrşad Hizmetleri Daire 
Başkanlığı tarafından verilen ihtida hizmeti, tescil 
işlevi de görmektedir. İstanbul Mütülüğü’nün de en 
önemli hizmet birimlerinden birini ihtida işlemleri 
teşkil etmektedir. İhtida etmek isteyen kimse, ilgili 
mevzuat gereğince dilekçe ile İl Mütülüğüne veya 
39 ilçe mütülüğünden en kolay ulaşabileceğine 
müracaatta bulunur. Bu kişilere usûlüne uygun bir 
şekilde Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 27 no’lu kararı 
istikametinde dinimiz hakkında özlü bilgi verilerek 
şahitler huzurunda ihtida merasimiyle belgesi takdim 
edilir. Bu belgenin bir nüshası arşive, diğer nüshası da 
Diyanet İşleri Başkanlığı'na gönderilir. 

Asr-ı Saadet ve İhtida
Asr-ı Saadet’te ihtida için bir merasim yapılmıyordu. 

İslâm’a girmeye karar veren kişi Resulullah’ın huzu-
runa gelir, şehadet kelimesini ikrar eder ve ümmete 
katılırdı. Tıpkı ilk müslüman olan ashabın şerelileri 
gibi. İhtidanın ilk şerelisi Hz. Hatice validemizdir. 
Resulullah’ın ilk desteği ve hayat arkadaşı, sırdaşı, 
teselli kaynağı, ihtidasının ahiretteki müjdesine ilk 
nail olan kahraman. 

İkinci ihtida Hz. Ali'ye nasip olmuştur. Ondan sonra 
o gün için köle statüsünde bulunan ve ihtida ederek 
hürriyete kavuşan Zeyd b. Harise’dir. Daha sonra ise 
sadakatin timsali Hz. Ebubekir iman ile şerelenerek 
o cömert karakterini ve sıddıkiyetini hidayetle taç-
landırarak maddî-manevî bütün gücüyle inancının 
hizmetine girmiştir. Daha sonraları Hz Hamza, Hz 
Ömer ihtida şerefiyle adalete sembol olmuştur. 

Osmanlı döneminde bu işlemleri mahkemeler 
tescil eder ve ihtida deterleri adı altında sicillerde 
muhafazası sağlanırdı.

Niçin İhtida Ediyorlar?
Mütülüğümüze gelerek ihtida edenlerin bazen 

bizimle paylaşmak istedikleri ilginç anekdotlar olmak-
tadır. Mesela, kimisi duyduğu bir ezan sesinin tesirinde 
kalarak İslâm'a ilgi duymuş ve kararını vermiştir. 
Kimisi bir üniversite arkadaşıyla mütalaa ettikleri 40 
Hadis-i Şerif 'in derinlemesine tahlil ve tefekkürünü 
yaparken hayata bakış açısı değişmiş ve ihtidaya sebep 
olan kararını vermiştir. Bir başkası defalarca üst üste 
gördüğü rüyaların tesirinde kalarak dünya ve ahiretini 
kurtarma kararını vermiştir. En son geçtiğimiz gün-
lerde dinlediğim bir hidayet sebebi, esma-i hüsnadan 
yola çıkarak gerçekleşmiş. Müslüman olan o kişi, “Bu 
müslümanların İlahı ne kadar da merhametli, güçlü ve 
her zaman onlarla beraber olduğunu okuyunca kendi 
kendime dedim ki, böylesi adil olan bir kudrete teslim 
olmak büyük bir mutluluktur. Bu yakınlığı ben de 
çok istemeye başladım ve kararımı verdim çok şükür, 
elhamdülillah.” şeklinde hissiyatını dile getirmiştir.

26 Eylül 2014 cuma günü Maltepe Cezaevi’nde 
İstanbul Mütümüzün de katıldığı toplantıda L tipi 
3. koğuşta bulunan 24 yabancı uyruklu mahkumun 
ihtidası gerçekleşmiştir. Bu da gösteriyor ki "Hürriyetin 
de gerçek kıymetini, hürriyetten mahrum olanlar daha 
net kavramakta ve idrak etmektedirler." 

Kul olmanın tadının ve kıymetinin ancak Allah 
Teala'ya teslim olunarak tadılabileceği muhakkaktır. 
Sadece Allah'a teslim olmanın vereceği özgürlük duy-
gusu ancak sonsuzluğu tam ifade edebilir. Yani gerçek 
hürriyet Allah'a teslimiyettedir. Sadece üç yılın resmî 
kayıtları itibariyle 16 Ekim 2014 tarihine kadar 45 
kişinin ihtida ettiklerine şahitlik etme imkanı buldum.

Genel olarak merkez ve ilçede üç yılın istatistikî 
ihtida oranına baktığımızda 680 kişinin ihtida ettiği 
görülmektedir. Bu kişiler, Hıristiyan, Yahudi, Ateist, 
Bahai, Yehova Şahidi ve Hindu inancını taşıyordu.

Kim bilir belki günümüzde de ihtida edenlerden 
ve edecek olanlardan ne cevherler çıkacaktır ki İslâm’ın 
izzetine hizmet edecek ve kendi insanlık şerefini ah-
retiyle birlikte taçlandıracaktır.



Tarih boyunca peygamberler vasıtasıyla in-
sanlığa gönderilen kurtuluş yolunun hem 
yolcusu hem de yol göstericisi olmaktır din 

görevlisi olmak. Hak ile halkı buluşturan bir köprü 

olmaktır. Köprünün dayanakları ne kadar sağlamsa, 

dış veya iç kaynaklı çürü(t)meler karşısında köprünün 

direnci ne kadar güçlüyse, taşıdıklarının selameti o 

kadar emin ellerde olacaktır. Sırtında taşıdıklarının yaşı, 

cinsiyeti, etnik kökeni, sosyal konumunun ehemmiyeti 

yoktur. Kimlere, nasıl ulaşabileceği sorusu meşgul 

eder onu en çok. Bu soruya en güçlü cevap Diyanet 

İşleri Başkanlığının il ve ilçe mütülükleri vasıtasıyla 

koordine ettiği din hizmetleri çalışmalarından gelir. 

Başkanlığımız bu anlamda ülkemizin tüm kesimleriyle 

dinin/din görevlisinin sağlıklı bir zeminde buluşabil-
mesinin kurumsal misyonunu üstlenmiştir. 

 1 Temmuz 2010 tarihinde TBMM'de kabul edilen 
6002 sayılı yasayla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görev-
leri ve hizmet alanları yeniden belirlenmiş, camilerde 
yürütülen vaaz ve irşat faaliyetlerine ilave olarak 
başkanlık, ceza infaz kurumu ve tutukevleri, çocuk 
ıslahevi, huzurevi, sevgi evleri ve benzeri yerlerdeki 
vatandaşlarımıza irşat hizmeti götürmek, aile, kadın, 
gençlik ve toplumun diğer kesimlerine yönelik dinî 
konularda aydınlatma ve rehberlik yapmakla görevli 
kılınmıştır.  Tam da bu nokta, din görevlilerimizin 
aslında “gönüllülük” sınavından geçtiği bir yer olmuştur 
ve olmaktadır. 

Kur’an kursları neredeyse hatanın her gün ve saa-
tinde kapılarını Kur’an okumayı öğrenmek isteyenlere 
açarken, cami dersleriyle camilerimiz de eğitimin bir 
parçası haline gelmiş, çalışan ve/ya öğrenciliği devam 
edenlerin Kur’ân-ı Kerîm ve dinî bilgiler öğrenme 
imkanı kolaylaşmıştır. 

 Toplumun mağdur kesimiyle yüzleşmek ise din 
görevlilerimiz açısından çok yeni bir tecrübe olmuştur. 
Geçmişte -kasıtsız da olsa- gösterilen ihmalkârlık din 
görevlilerini hazırlıksız yakalamış, bu durum yapılan 
çalışmaların profesyonel olmaktan çok, hasbî olmasına 
kapı aralamıştır. Tecrübesizlik kaynaklı sıkıntılar daha 
çok bireysel gayretlerle zaman içerisinde aşılmaya 
çalışılmış ve kayda değer sonuçlar da alınmıştır. Bu 
anlamda cezaevi görevlilerimiz, îfâ ettikleri dinî ve 
manevî rehberlik vesilesiyle tutuklu ve mahkum va-
tandaşlarımızın hayatlarının bir kısmını geçirecekleri 

DİN HİZMETLERİNDE 

KÖPRÜ OLABİLMEK
Vaiz, Maltepe Müftülüğü
Meral GÜNEL
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dört duvar arasını kendileri için bir manevî eğitim 
merkezi haline dönüştürmelerine yardımcı olmaktadır. 
Başta Kur’ân-ı Kerîm öğretmek, konferans ve seminer 
düzenlemek, özel gün ve gecelerde program icra etmek, 
Ramazan ayında mukabele okumak, birlikte teravih 
kılmak, bireysel ya da toplu görüşmelerle zihinlerde 
burgu gibi dönerek umutsuzluk girdabına yol açan 
soruları cevaplandırmak, hayatı ve yaşadıklarını 
sorgulamalarına, yanlışları karşısında farkındalık 
kazanmalarına yardımcı olmak, “din” ve “hoca” algı-
larının yeniden yapılanmasına katkı sağlamak, mescit 
ve/ya cami açılmasına vesile olmak, bu alanda yapılan 
çalışmalardan bazıları… Mahkumlar arasından hafızlık 
yapanların çıkması, müslüman olmayanlardan İslâm’ı 
seçenlerin olması bu hizmetin ne kadar anlam yüklü 
olduğunu göstermeye yetecek örnekler arasındadır.

 Toplumun dezavantajlı kesimi cezaevleriyle sınırlı 
değil maalesef. Tüm dünyada baş döndürücü hızla 
yaşanan sosyal ve ekonomik değişimler, olumlu yönleri 
yanında bazı olumsuz yönleri de beraberinde getiriyor. 
Olumsuz yöndeki bu değişimler, süreç içerisinde kendi 
bünyesinden dezavantajlı kesimleri doğurmakta.  Bunların 
başında da kadınlar, yaşlılar ve çocukların geldiğini 
üzülerek tespit ediyoruz. Çoğunlukla kendi kontrolleri 
dışında gelişen şartların mağduru olan, maddî olduğu 
kadar manevî açıdan da korunmaya ve desteklenmeye 
ihtiyaç duyan bu kesimlere el uzatmak, genelde tüm 
müslümanların, özelde ise tüm din gönüllülerinin 
omuzlarına, inandıkları değerlerin yüklediği bir vebal-
dir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olarak 
hizmet veren, 3-18 yaş aralığındaki korunmaya muhtaç 
çocuk ve gençlerimizin kaldıkları yuvalar, sevgi evleri 
ve yetiştirme yurtları, din görevlilerimizin önemli 
hizmet alanlarından bir diğeridir. Bu mekanlarda 
misafir edilen çocuk ve gençlere sağlıklı dinî bilgiler 
vermenin yanında, düzenlenen gezi, yarışma, ziyaret, 
söyleşi vb. etkinliklerle kılavuzluk yapılmakta, dinî 
millî ve ahlakî değerlerimizi içselleştirmelerine, din 
ile bağlarını sevgi köprüsü kurarak sağlamlaştırma-
larına yardımcı olunmaktadır. Hatada iki gün ikişer 
saat olmak üzere çocuk ve gençlerle bir araya gelen 

görevlilerimiz bu yavrularımıza kendi birikimleri ve 
kabiliyetlerince yardımcı olmaya çalışmaktadırlar. 
Çocuk ve gençlerimizin yaşları ve durumlarının 
getirdiği hassasiyet, özel dikkati gerektirdiğinden 
kurumlarda görev yapan din görevlilerimize zaman 
zaman başkanlığımız ve il mütülüğümüz tarafından 
eğitim verilmiş ve verilmektedir. Bu eğitimlerde daha 
çok çalışılan ortam, muhatap kitleyi tanıma, bireysel 
ve kurumsal ilişki ve sorumluluklarımız konuları ele 
alınmaktadır.

Kadın konuk evleri ve huzur evlerinde de düzenli 
olarak programlar yapılmakta, özel gün ve gecelerde 
organize edilen ziyaret ve hediyeleşme gibi gönül ok-
şayıcı uygulamalar, bakım, moral ve desteğe muhtaç 
kadın ve yaşlılarımıza umut, sevgi ve merhamet aşısı 
olmaktadır. 

Yangın çıktığında yapılacak en önemli iki işten 
birinin yangını söndürmeye çalışmak diğerinin de 
yangının sebebini ortadan kaldırmak olduğu malum. 
Bu nedenle topluma götürülen din hizmetlerinde 
insanları mağduriyetten koruyucu önlem olarak aile 
yapısının güçlenmesi, ilişkilerin hak ve sorumluluklar 
boyutuyla yeniden yapılanması, bilinç ve duyarlılık 
düzeyinin artırılması öncelenmektedir. Mütülükler 
bünyesinde faaliyet gösteren Aile ve Dinî Rehberlik 
Büroları seminerler, aile okulları vb. çalışmalar düzen-
leyerek dini hayatı kuşatan tüm boyutuyla halkımızla 
buluşturmaktadır. Kadınlar günü, Camiler Hatası gibi 
belirli gün ve hatalarda oluşturulan özel gündemlerle 
insanımız İslâm’ın belki de o zamana dek akıllarına 
gelmeyen boyutuyla karşılaşmakta, dini kendinin; 
kendini de dinin bir parçası olarak görmeye bir adım 
daha yaklaşmaktadır. 

Bu gibi alanlarda görev yapan hocalarımız da dinin 
gerek eğitim gerekse amelî boyutundan soyutlanan 
hayatlardaki trajedileri yakından müşahede etmektedir. 
Bu nedenle kurumlarda samimiyetle görev yapanların 
lokal düzeyde de olsa sık sık dinlenmesi, eksiklik ve 
ihtiyaçların tespit ve tedâriki için projelerin geliştirilmesi 
hizmetin kalitesini artıracaktır. (Özel durumu haiz bu kitleye 

hangi konuların hangi materyal ve hangi yöntemlerle sunulacağı 

konusu maalesef yeterli düzeyde işlenmiş değildir.)

171SAYI ŞUBAT 201524



172 SAYI ŞUBAT 201524

TOPLUMUN AİLE VE DİNÎ 
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OLAN İHTİYACI
Din Hizmetleri Uzmanı, İstanbul Müftülüğü.

Vicdan TEKİN
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Dinin marjinalleştirilerek itibarsızlaştırıl-
ması, referansların ilahî değil tamamen 
dünyevî olması, insanın ve fiillerinin ilahî 

denetimden azade kılınması anlamlarıyla dünyevîleşme, 

insanı tam bir belirsizlik ve kaos ortasında bir başına, 

daha doğrusu yersiz yurtsuz bırakan bir özgürlük 

algısı doğurmuştur. Kuşkusuz bu süreç, insanın, hem 

sınırlarının hem değişmezlerinin ifsadını beslemiştir.

Aslında bizatihi çok yeni olmayan bu algının ol-

dukça ağır basan bir zihniyet ve hızla dünyayı kuşatan 

bir kültür haline gelmesiyle ilişki biçimleri, siyaset, 

ekonomi, ahlak ve değerler dönüşmeye başlamıştır. 

Diğer bir çok şey gibi aile kavramı da dünyevîleşmenin 

çekim kuvvetine karşı koyamamış, dereceleri değişse 

de bir başkalaşım yaşamaktan kendini kurtaramayacak 

nispette savunmasız kalmıştır. 

Bizzat kendisi bir değer olan aile, aynı zamanda, 

kendi dayanak noktalarını, temel ve merkezini oluştu-

ran değerlerin ilk elden aktarımını mümkün kılan bir 

işlev görmektedir. Çatışma, şiddet, intihar, ihanet ve 

sapkınlıkların önüne geçme noktasında, insan hakları 

ve eşitlik argümanlarının, İslâm’ın adalet, ihsan, îsar ve 

birr ilkeleri kadar önleyici olması beklenemez. Negatif 

sonuçlarıyla dünyevîleşme ve modernizm, ailenin en 

ziyade dönülüp dolaşılıp yine kendisine gelinen merkez 

olma hüviyetine halel getirmiştir.

Aile, dolayısıyla onu sarmalayan ev, fertlerinin 

iktisat, üretim, eğitim, din, ahlak vs. hususunda daya-

nışma içinde bulunduğu, çözüm üretme tecrübesinin 

paylaşıldığı “yuva”, huzur ve sükunetin temin edildiği 

“mesken” ve kendine özgü mahremiyetini koruyan bir 

anlamda “harim” kimliğini kaybetmekle doğru orantılı 

olarak bağlayıcılığı ve birleştiriciliğini yitirmektedir. 

Hâlbuki aile, fertlerinin birbirine sosyalleşme, ekono-

mik destek, güvenlik ve bilhassa duygusal anlamda 

daima ihtiyaç duyduğu bir kaledir. Bireyin biyolojik 

ve sosyolojik varlığı ile ruhsal varlığını sağlıklı olarak 

sürdürmesi ancak aile ile mümkündür. İslâm’ın aileye, 

kadına, erkeğe, mutluluğa veya anne, babaya yüklediği 

anlam dünyevîleşme ile tahrife uğramıştır.

Neslin devamı, haramlardan korunmak, zenginlik, 
işbölümü, aşk gibi meşru saiklerle evlilik tesis edilebilir. 
Allah’ın huzurunda ahitleşmiş iki ayrı cinsin yolculuğu 
olan evliliğin, dolayısıyla ailenin temeli nikahla atılır. 
En anlamlı ilişki biçiminin aile olduğunu, toplum 
için alternatifi olmayan tek kurum olduğunu ifade 
edebiliriz. “Mallarınızın ve çocuklarınızın, aslında bir 
sınama ve büyük ecrin Allah katında olduğunu bilin.”1 
buyrulan ayete göre, bir çok sınava tabi tutulacağını 
bilerek bir okula kaydolmak gibidir aile kurmak. 

Bugün, insan doğruya, bizzat kendine referansla 
ulaşmaya cüret etmektedir. Kitabî dinden giderek 
uzaklaşılmakta, dindarlık bütüncül olarak değil, birkaç 
tezahürü üzerinden değerlendirilmekte, aynı zamanda 
din ile ilgili konu ve sorunlara oldukça ciddiyetsiz ve 
laubali bir yaklaşım giderek normalleşmektedir. 

Aile bağlamında düşünüldüğünde değerlerin 
tahrifi en fazla mahremiyet noktasında görünürlük 
arz etmektedir. Sınırsız özgürlük algısı evlilik öncesi 
gençlerin masumiyetini örselemekte ve bundan, en 
fazla sözde özgür gençler zarar görmektedir. İslâm’ın 
cinsiyetler arası ilişkide sakındırdığı hadler İslâmî 
referansla yetişmiş çoğu genç tarafından inkar edil-
memekle beraber, bir türlü nasıl olup da uyulacağı 
kestirilemeyen, içselleştirilemeyen noktalar olarak 
kalmaktadır. Hemen her şeyi önceden hazırlanmış 
evler, evlilikler en fazla muhtaç olduğu ağız tadından, 
sekinet ve huzurdan yoksunlaşırken, insanoğlunun 
bireyselleşme ve “ben” olma özleminin bedelini “biz”i 
kaybederek ödediğine şahit olmaktayız. Allah Teala 
“Kaynaşmanız için size kendi (cinsi)nizden eşler yara-
tıp, aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi O’nun 
(varlığının) delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen 
bir kavim için ibretler vardır.”2  buyurarak, eşleri birbiri 
için örtü tayin etmektedir.3

Allah Resûlü (s.a.v.) insanları ailesine hayırlı olmaya 
teşvik etmekte, eşleri, “bir bütünün benzeşen ve diğerini 
tamamlayan iki yarısı” olarak tarif etmektedir.4 Ancak 
pratikte durumun bu şekilde gerçekleştiği örnekler 
bulmak hayli zor olmakta, tevhidin iki kişide bir ve 
bütün olarak tecelli ettiği evlilik örneklerine pek ender 
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rastlanabilmektedir. Kimi zaman, geleneksel abartılı 
seremonilerle yalnız evlenecek bireyler değil onların 
aileleri de ekonomik ve duygusal tükenmişlik hissiyle 
başlangıç yapmakta, evlilik sonrası adeta bunun acısı 
çıkarılmaktadır. Ailesi için harcadığının sadaka sevabı 
getireceğini içselleştirmemiş birisi, ailesinin asgari ih-
tiyaçlarını karşılamaktan kaçınabilmektedir. Bir çoğu 
eşlerinden düşman cephesinden söz edermişçesine 
şikayetlenmektedir. Allah’ın emaneti eşler ayak bağı 
ve yük olarak görülebilmektedir. Kimi zaman farklı 
dünya görüşüne sahip olmaktan kaynaklanan ciddi 
sorunlar yaşanmakta; bu durumda eşlerin, ya kendi 
doğrularından, ideallerinden vazgeçerek bir iç çatışma 
yaşamaları yahut eşiyle çatışmaya maruz kalmaları 
kaçınılmaz olmaktadır. Tamamen zıt iki yöne bakan 
iki insanın aynı yolu yürümesi imkansızlaşmaktadır. 
Kuşkusuz uzun soluklu bir yolculuk olarak evlilikteki 
yoldaş, diğer bütün yolculuklardan kat kat daha fazla 
önem kazanmaktadır.

Sorunların temelinde modern dünyanın mahrum 
kaldığı değerler ve mikro ölçekte bireye, makro ölçekte 
insanlığa musallat olmuş, hastalıklı bir ruh hali yat-
maktadır denilebilir. Kutsal olan ve olmayan şeklinde 
düalist dünya algısı, insanın kendisiyle, yaşadığı âlemle 
ve yaratıcısıyla sağlıklı ilişki kurmanın yoksunluğunu 

beslemektedir. Nikah bağı eşleri, kan bağı anne-baba ve 

çocuklardan oluşan grubu aile yapmaya yetmemektedir. 

İnsanların sadakat, fedakarlık, güven ve emniyet gibi 

sahip olması gereken değerler zayılamakta, ihanet, 

şüphe ve kaygı ivmesi yükselmektedir. Cinsiyetler arası 

laubali ilişkilere zemin hazırlayan kimi sosyal ortamlar 

hassasiyetlerin aşınmasına, dolayısıyla huzursuzluklara 

sebep olabilmektedir. Şüphesiz sorularla önümüze 

çıkan problemler bunlarla sınırlı değil, adeta insan 

başkalaşmakta, kendisinin ve birbirinin kurdu varlıklara 

dönüşmektedir. Aileyi kuşatan tehditlerin çeşidi ve 

büyüklüğü her gün biraz daha artış kaydetmektedir.

İstanbul Mütülüğü Aile ve Dinî Rehberlik 
Bürosu ve Faaliyetleri
İstanbul Mütülüğü Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu, 

2003 yılında altı pilot ilden biri olarak faaliyete geçmiştir. 

Zaman içerisinde Türkiye'nin bütün illerinde ve bir 

çok ilçede açılmış olan bürolar, 2014 yılı itibarıyla Aile 

ve Dinî Rehberlik Bürosu ismini almıştır. Halihazırda 

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Mü-

dürlüğü Aile ve Dinî Rehberlik Daire Başkanlığı’na 

bağlı olarak, İstanbul’da bir merkez ve 29 ilçe bürosu 

ile hizmet vermektedir.



Aile ve Dinî Rehberlik Büroları, özel eğitim almış 

din görevlileri (din hizmetleri uzmanı, vaiz, Kur’an 

kursu hocası, imam ve hatipler) vasıtasıyla aileyi 

ilgilendiren soru ve sorunlar hakkında toplumun 

her kesimine hizmet sunmaktadır. Aileyi, dolayısıyla 

toplumu tehdit eden problemlerin çözümüne katkıda 

bulunmak hedelenmektedir.

İstanbul Mütülüğü Aile ve Dinî Rehberlik Bürosu 

millî ve manevî değerlere bağlı aile yapısını korumak 

bilinç ve duyarlılığı ile aile bireylerine yönelik çalış-

maları yürütmektedir. Bu bağlamda büroya bizzat 

gelenlerle yüz yüze görüşmeler yaparak yahut telefon 

veya e-posta yoluyla yapılan başvurulara da o yollarla 

cevap vererek, dinî rehberlik yapmaktadır. Problemin 

türüne göre gerekli durumlarda ilgili kurum ve ku-

ruluşlara yönlendirmede bulunmaktadır. Gelen soru 

ve cevaplar kartekslere işlenmekte ve bunlar Diyanet 

İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Bilgi Yönetim Siste-

mine yüklenmektedir. 

2014’de İstanbul Mütülüğü il ve ilçelerde Aile ve 

Dinî Rehberlik Büroları 20 tv programı, 24 söyleşi, 

73 çocuk şenliği, 730 sohbet, 30 panel, 264 konferans, 

394 seminer, 888 ziyaret ve 2 sempozyum olmak üzere 

2425 faaliyet gerçekleştirmiştir.

Bölgesel ve yerel sorunları göz önünde bulundur-

mak suretiyle her ilçe bürosu kendi ihtiyaç, öncelik 

ve imkanları doğrultusunda farklı faaliyetler tertip 

etmektedir. İlçeler, yaptıkları faaliyetleri altı aylık 

periyotlarla raporlamakta aynı zamanda yine bilgi 

yönetim sistemine yüklemektedir. İlçelerin koordinas-

yonu merkezden sağlanmakta , merkez Aile ve Dinî 

Rehberlik Bürosu, il mütü yardımcısı başkanlığında 

bir koordinatör, dokuz üye ile ilçeler ise, bir koordi-

natör başkanlığında en fazla altı kişilik komisyonlarla 

çalışmalarını yürütmektedir.

Sözgelimi, Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa 
Mütülükleri ağırlıklı olarak madde bağımlılığı ile 
mücadeleyi hedeleyen “Güçlü Gençlik Projesi “ yü-
rütmektedir. Bazı ilçeler Aile Okulu , Evlilik Okulu, 
Baba Okulu gibi programlar yapmaktadır. İçişleri 
Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve 
Kalkınma Ajansı’nın işbirliğinde, Kadına Yönelik Aile 
İçi Şiddetin Önlenmesinde Din Görevlisinin Katkısı 
Projesi kapsamında eğitici eğitimi almış 44 kişi tara-
fından İstanbul genelinde 5214 din görevlisine söz 
konusu eğitim verilmiştir.

Bahçeşehir Üniversitesi ve Amerikan Barolar 
Birliği’nin düzenlediği «Türkiye’de Aile İçi Şiddetle 
Mücadele” programına, WALD’ın “Kadına Şiddet ile 
Mücadelede Koordinasyon “ konferansına ASPB VE 
KSGM’nin “Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi” odak 
grup görüşmesine iştirak edilmiştir. 

Aile ve Dini Rehberlik Büroları; evliliğe hazırlık 
süreçleri, aile bireyleri arasında iletişim ve ilişkilerin 
dinî temelleri, nikah, boşanma, çocukların dinî ve 
ahlakî eğitimi, çevre bilinci, zararlı alışkanlıklarla, 
şiddetle mücadele gibi pek çok konuda farklı kurum 
ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde sempozyum, panel, 
seminer ve konferanslar tertip etmekte ve önemli 
projeler yürütmektedir.

Büro, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü bünye-
sindeki kurumlarda (çocuk evleri, yurt, yuva, konukevi, 
huzurevi, rehabilitasyon merkezleri vb.) eğitim almış 
görevlilerle düzenli programlar yapmaktadır. Büyük-
şehir ve ilçe belediyeleri ile işbirliği halinde faaliyetler 
yürütmektedir.

İstanbul Mütülüğü Aile ve Dinî Rehberlik bürola-
rına gelen soruların ağırlıklı olarak yoğunlaşmış olduğu 
meselelerle ilgili olarak 2010 yılında "Fetva Sorularında 
Aile Konuları" ismiyle bir kitapçık yayımlamış, iki 
baskısı yapılan kitapçık halka ücretsiz dağıtılmıştır.

DİPNOTLAR

 1  Enfal, 8/28.
 2  Rum, 30/21.

 3  Bakara, 2/187.
 4  Ebu Dâvud, Taharet, 94.
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Dinin hizmetkârı Hazreti Abdülhamid Han
O yüce Padişah, şeriat binasının koruyucusudur
Bu yüce bina şeriatin temeli üzerine kurulmuştur.
Onun adalet ve merhamet güneşinden tüm dünya aydınlanmıştır.

Onun döneminde imar edilmeyen hiçbir yer kalmadı
Saltanatın her tarafı yeniden feyizle doldu
Fetvanın merkezi olan özellikle de bu bina
Sultan Mahmud Han’ın gayretiyle ortaya çıktı.

Bu şeriat kapısının ikinci kurucusu olmuştur
O yüce devletin padişahı tek padişahtır
Hazreti Peygamber’in getirdiği şeriat icra olundukça
Allah o padişahın bahtını açık etsin.

Rumeli Kazaskeri ve vakanüvis olan Lütfi Efendi
Bu beyitleri hiç bir şeye kulak asmadan nazmetti
Tarih mısrasını Dürer’den iktibas etti
Sultan Abdülhamid Han bu binayı tekrar ihya etti.
Mehmed Keşfî Allah onu affetsin                                               

II. Abdülhamid devrinde burada yapılan yeni inşa ve tadilat çalışmaları dolayısıyla yazılmıştır. Vakanüvis Lütfi Efendi tarafından kaleme 
alınan kitabeden anlaşıldığına göre, giriş kapısı, Sultan II. Abdülhamid Han tarafından tamir ettirilmiştir.

Hazret-i Abdülhamîd Han-ı diyânet-perverî
Hâmi-i bünyân-ı şer‘ etmiş hüdâvend-i mecîd
Üss-i şer‘ üzere kurulmuşdur binâ-yı şevketi
Mihr-i adl ü re’fetinden âlem olmuş müstefîd

Kalmadı ahdinde ma‘mûr olmadık hiçbir mahall
Mülkünün her cânibi müstağrak-ı feyz-i cedîd
Merkez-i Fetvâ olan ez-cümle işbu daire  
Ceddi Mahmûd Han’ın ikdâmıyla olmuştu bedîd 

Bâni-i sânîsi olmuşdur bu bâb-ı muhkemin
Ol şeh-i iklîm-i şevket, ol şehinşâh-ı vahîd
Hükm-i şer‘-i Ahmedî icra olundukça Hüdâ
Afiyetle ol şehin ikbâlini etsin mezîd

Rumeli sadrı iken Vak‘anüvis Lütfi kulu 
Eyledi tanzîm bu ebyâtı bî güft ü şenîd 
Mısrâ-ı tarihini ettim Dürer’den iktibâs
Eyledi ihyâ bu bâbı hazret-i Sultan Hamîd
Mehmed Keşfî gufira lehû

İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ GİRİŞ KAPISININ 
İÇ TARAFINDA YER ALAN KİTABE

Çevirimyazı ve Sadeleştirme:

Esra Yıldız




