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“Nûn. Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına.”
(Kalem 68/1)



Kur’ân’ın ilk hitabı olan “Oku” em-
rinin muhatabı Müslümanlar, tarih bo-
yunca bu ölçü temelinde bir medeniyetin 
inşası ve imarını gerçekleştirmişlerdir. 
O yüzden İslam medeniyeti, bir kitap 
medeniyetidir, yazı medeniyetidir, oku-
ma medeniyetidir. Günümüzde mede-
niyetimizin bu özelliği unutturulmak 
istense de Kitap Medeniyeti’nin bütün 
unsurları (kitap, kütüphane, yazar, çizer 
ve sanatkârlar) ve müesseseleri dimdik 
ayaktadır.

27. sayıya ulaşan Din ve Hayat, “Ki-
tap Medeniyeti”ni hatırlatma sadedinde 
bir dosya ile huzurunuzda. Dergimiz, Prof. Dr. Rahmi Yaran tarafından kale-
me alınan ve Müslümanın hayatının temelini oluşturan Kur’ân’ı merkeze alan 
“Kitabım Kur’ân” isimli yazı ile açılıyor. İmanın esaslarından birini teşkil eden 
“Kitaplara İman” bahsini, Prof. Dr. İlyas Çelebi inceledi. Kur’ân’ın ezberlenmesi, 
yazılması, cem’i ve istinsahı ile ilgili “Kitap Olarak Kur’ân-ı Kerim” başlıklı ya-
zıyı Prof. Dr. Mustafa Altundağ yazdı. Prof. Dr. İsmail Yiğit, Hz. Osman (r.a.)’ı 
Kur’ân’ın istinsahını merkeze alarak portre köşemiz için kaleme aldı. “Yahudilik-
te ve Hıristiyanlıkta Kutsal Kitap Kavramı” ise Prof. Dr. Ömer Faruk Harman’ın 
yazısının başlığıdır.

Osmanlı’yı başlı başına kitap medeniyeti kılan amiller üzerinde, dosyamız 
için başka önemli yazılar da kaleme alındı. Osmanlı’da öne çıkmış belli başlı telif 
eserlerin ve müelliflerin zikredildiği bir makaleyi Doç. Dr. Fatih M. Şeker yazdı. 
Osmanlı sosyal hayatında kitapla birlikte anılan mahfilleri ve meclisleri derce-
den yazıyı, Dr. Şemseddin Şeker hazırladı. Dr. Fatma Meliha Şen, divan bırakan 
Osmanlı kadın şairlerini kaleme alırken, tarih boyunca yaşanan kitap kıyımla-
rını odağına alan “Kül Olan Tarih” başlıklı yazıda Müjdat Arslan’ın imzası var. 

Dosyamıza zikrettiklerimiz dışında daha pek çok kıymetli isim katkı su-
narken, Prof. Dr. İsmail E. Erünsal ve Prof. Dr. Muhittin Macit söyleşileri de 
Kitap Medeniyeti’nin farklı boyutlarına dikkat çekiyor. Yine bu sayımızda İs-
lam El Yazmaları Birliği (The Islamic Manuscript Association) üyesi üç araş-
tırmacıyla arkadaşımız E. Betül Çakırca’nın gerçekleştirdiği bir soruşturmaya 
da yer veriyoruz. 

Kitap Medeniyetimizin farklı renkleri ve unsurları ile yolculuk yapacağınız 
dopdolu bir dergiyle sizleri baş başa bırakırken gelecek sayının dosya konusu-
nun “Sıla-i Rahim” olacağı bilgisini de paylaşmak isteriz.
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İnsan hayatında kitap önemlidir. 
Ama Müslüman için kitap aynı 
zamanda iman konusudur. Onun 

için kitap denince öncelikle Allah’ın 
kitabı Kur’ân akla gelir. Diğer ki-
taplar bu ana kitabın rehberliğinde 
okunur ve değerlendirilir. Çünkü o, 
hikmet ve izzet sahibi Yüce Allah’a 
aittir. İnsanlığa bir kılavuz ve rehber 
olmak üzere Cebrail vasıtasıyla Pey-
gamber Efendimize (s.a.v.) indiril-
miş ve onun vasıtasıyla ümmete teb-
liğ edilmiş hikmet dolu bir kitaptır. 
Onu kılavuz kabul edenler ve bütün 
varlığı onun sağladığı ufukla ve bi-
linçle okuyanlar yolun en doğrusunu 
ve sağlamını bulurlar. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 
Kur’ân ile irtibatı bakımından mü-
minleri iki gruba ayırır ve her birini 
bir meyveye benzetir: Kur’ân okuyan 
ve onu hayatına hâkim kılan, yani 
onunla amel eden mümin, “ütrücce” 
(portakal, mandalina vb.) gibidir. Benzetme yönü ise 
bu meyvenin hem kokusunun hem de tadının güzel 
olmasıdır. Kur’ân’ı hayatına hâkim kılan ama okuma-
yan ise hurma gibidir. Hurmanın tadı güzeldir ama 
kokusu yoktur. Bu anlatımdan Kur’ân okumanın ve 
onunla amel etmenin teşvik edildiği anlaşılır. Zaten 
böyle hikmet dolu bir kitabı okumak denince mutlaka 
onunla amel etmek de kastedilir. Buhâri’nin Sahih’in-
de (“Fezâilü’l-Kur’ân”, 36) yer alan söz konusu rivayet-
te Kur’ân okuyup da onunla amel etmeyen bir mümin 
tanımı ve tasavvuru yoktur. Rivayetin devamında ise 
iki tip münafık benzetmesi vardır. Buna göre Kur’ân 
okuyan münafık, kokusu güzel fakat tadı acı bir bitki-
ye benzer. Kur’ân okumayan münafık ise tadı da koku-
su da acı başka bir bitki gibidir.

Müslüman, Kur’ân okumaya; hem 
güzel okumaya ve hem de kâinat ve 
insan kitabını ondan aldığı bilinçle 
okuyup değerlendirmeye özen göste-
rir. Onu bu şekilde okuyan, anlayan ve 
yaşayanlardan olmaya özenir. 

Haset, olumsuz çağrışımları olan 
bir kelime olduğu hâlde Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) gece gündüz Kur’ân 
okuyanlara, onunla meşgul olanlara 
özenmeyi, gıpta etmeyi meşru gör-
müş ve buna teşvik ederken “haset” 
kelimesini kullanmayı tercih etmiştir 
(Buhârî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 20). 

Kur’ân bilgisi en kıymetli bilgidir. 
Bilhassa Kur’ân’dan bazı ayet ve surele-
rin ezberlenmesi, hele hele tamamının 
hıfzedilmesi büyük sevap vesilesidir. 
Fakat bundan maksat onun ezberle-
nip terk edilmesi, unutulması değil-
dir. Müslüman, hıfzına aldığı Kur’ân 
ile daima beraber olmalı, ona karşı 
asla ilgisiz kalmamalıdır. Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.) Kur’ân bilgisine sahip Müslümanın 
konumunu anlatmak için yanındakilere şöyle der: 
“Kur’ân sahibi, bağlanmış deve sahibine benzer. Deve-
siyle ilgilenirse onu yerinde tutar; kendi hâline bırakırsa 
da gider.” (Buhârî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 23).

Kur’ân ile ilginin daima canlı tutulması yanında bu 
ilginin insana usanç verecek, okuyanın dikkatini top-
lamasına engel olacak bir boyutta olmaması da istenir. 
Çünkü okumaktan maksat, öncelikle anlamak ve bu 
vesileyle Cenâb-ı Hak’la âdeta kaliteli bir birliktelik 
sağlamaktır. 

İslam dini ve onu tebliğ eden Peygamber Efendimiz 
her tür aşırılığı reddeder. Gerek farz dışı ibadette ge-
rekse Kur’ân ile meşguliyette aşırılık da buna dâhildir. 

KİTABIM KUR’ÂN
İstanbul Müftüsü

Prof. Dr. Rahmi YARAN

“Yaratan Rabbinin adıyla oku!” (A
lak, 96/1) H
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İnsanın gücünü aşan, onda bıkkınlık meydana getiren 
meşguliyetler bu grupta değerlendirilir. Bir hadis-i 
şerifte, “Kur’ân’ı kalpleriniz/zihniniz/kavrama gücü-
nüz açık/duru iken/kalbinizle Kur’ân arasında ülfet 
ve sıcaklık varken okuyunuz. Kavramanızda karışıklık 
meydana gelince onu bırakınız.” (Buhârî, “Fezâilü’l-
Kur’ân”, 37). buyurulur. 

Kur’ân öncelikle anlamak ve yaşamak için okunur. 
Onu anlamak ise şüphesiz belli bir ilmî birikim gerek-
tirir. Her alanın uzmanları olduğu gibi bu alanın da 
uzmanları vardır. Kur’ân-ı Kerim’de, insanları hayra 
davet eden, İslam’ın tanıyıp benimsediklerini tavsiye 
eden ve onun reddettikleri konusunda uyarıcılık ya-
pan bir grubun yetiştirilmesi Müslümanlara ortak bir 
sorumluluk olarak verilir (Âl-i İmrân 3/104). Kur’ân 
ve İslam hakkında uzman olmayanlar da bu manada 
yetişmiş uzman âlimlerden faydalanırlar. 

Fakat bu alanda görüşüne müracaat edilecek ve ken-
disinden faydalanılacak uzmanlık için sadece bilgi yeterli 
değildir. O uzmanın öncelikle mümin, ahlaklı ve fıkhî 
manada “âdil” olması yani “fâsık” olmaması da gerekir. 
Şüphesiz biz onları zâhirlerine yani görünen taraflarına 
bakarak değerlendiririz, asıl iç yüzlerini Allah bilir. İnsan-
lara İslamî iyilikleri tavsiye eden, kötülüklere karşı onları 
uyaran nice insanın, bizce malum olmayan hâlleri dolayı-
sıyla Allah katında azaba uğrayacağı haber verilmektedir. 
Allah, “Kitab’ı okumakta olduğunuz hâlde insanlara iyiliği 
emredip kendinizi unutuyor musunuz? Hiç akletmiyor mu-
sunuz?” (Bakara 2/44) buyurarak sahte davetçileri uyarır 
ve aynı zamanda bu tip insanların varlığına dikkat çeker. 
Bizim burada sözünü ettiğimiz uzman âlim, İslam’ı yaşa-
yan ve ilmî yeterliliği olan âlimdir. 

Müslim’in Sahih’inde (“Zühd”, 51) yer alan bir ri-
vayette kıyamet günü insanlara iyiliği öğütlediği hâlde 
kendisi yapmayan bir insanın acıklı hâli anlatılır. Ce-
henneme atılan bu insana oradakiler hayret içinde “Bu 
ne hâl? Sen iyiliği emreder, kötülükten nehyeder değil 
miydin?” diye sorarlar. O da “Evet. İyiliği emrederdim 
ama onu yapmazdım. Kötülükten nehyederdim ama 
onu yapardım.” diye cevap verir. 

Kur’ân, hikmet dolu bir kitaptır. Onu anlamak için 
aslında kişisel çaba da yetmez. Bu maksatla daima Allah’a 

dua etmek ve Kur’ân’ı yanlış anlamaktan, bilhassa yanlış 
anlatmaktan ve şerre âlet etmekten sakınmak gerekir. 

Maalesef geçmişte de günümüzde de Kur’ân’ı yanlış 
anlayanlar ve anlatanlar, kişisel amaçlarına ve hevesle-
rine âlet edenler hep olmuştur. Hz. Ali’yi (k.v.) Sıffîn sa-
vaşında hakem teklifini kabule âdeta zorlayan grubun 
içinden çıkma yeni bir grup, daha sonra onu hakem 
olayı dolayısıyla tekfir etmiş, “Allah’tan başkasının hü-
küm/karar verme yetkisi yoktur” anlamındaki bir cüm-
leyi de slogan olarak ona karşı kullanmıştır. Hz. Ali’nin 
bunlara karşı kullandığı “Söz doğru, maksat bâtıl” cüm-
lesi (DİA, XXX, 399) ne kadar da anlamlıdır. Bunların 
uzantıları her devirde olmuştur. Onlara karşı Müslü-
manlara düşen uyanık olmak ve şerre âlet olmamaktır. 

Topluma aşırı düşmanlık pompalayan şahıslara 
ve akımlara karşı şu hadisi hatırda tutmak hep fay-
dalı olacaktır: “Zamanın sonunda kendi namazları 
yanında sizin namazınızı, kendi oruçları yanında si-
zin orucunuzu, kendi amelleri yanında sizim amelinizi 
küçümseyen insanlar çıkacak; onlar Kur’ân okuyacak-
lar ama o Kur’ân hançerelerinden öteye geçmeyecek, 
hedefe atılan okun ona girip çıktığı gibi onlar da din-
den çıkacaklar.” (Buhârî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 36). Aynı 
yerdeki başka bir rivayette de bunların “yeni yetme 
gençler, sefih düşünce sahipleri” olacakları ve “iman-
larının hançerelerinin ötesine geçmeyeceği” belirtilir 
ki “Kur’ân’ın hançerelerinin ötesine geçmemesi” ile de 
onun ruhunu anlayamamaları, kalplerinde yer etme-
mesi kastedilmiş olmalıdır. 

Müslim’deki (“Zekât”, 143) bir rivayete göre Pey-
gamber Efendimizin (s.a.v.) sadaka dağıtımını ada-
letsiz bulacak ve ona “Allah’tan kork ya Muhammed!” 
diye çıkışacak kadar cüretkâr biri ortaya çıkmış, 
daha sonra Peygamberimiz (s.a.v.); onun arkasından, 
Kur’ân okuyan ama okuduğu hançeresinden öteye 
geçmeyen, putperestlere dokunmayıp Müslümanları 
öldüren bir kavmin geleceğini haber vermiştir.

Cenab-ı Hak’tan niyazımız Kur’ân’ı okuyan, anlayan, 
anlatan, yaşayan, yaşatan, imanlı, irfanlı nesillerden 
olmamız ve böyle nesillerin yetişmesine vesile olma-
mızdır. Rabbim bu uğurda samimi gayret içinde olan 
herkese yardımını, merhametini lütfetsin ve bu ümmeti 
her türlü fitneden ve fesattan muhafaza eylesin.
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Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi

ÂMENTÜ’NÜN BİR CÜZ’Ü OLARAK 

KİTAPLARA İMAN

İnandım” manasında bir tabir olan Âmentü, 
İslâm’da inanılması zorunlu olan altı esastan 
oluşmaktadır. Bunlar: Allah’a, meleklere, 

kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, kadere ve 
kazaya inanmaktır. Altı iman esasını içeren âmentü 
kompozisyonunun Türkçesi şöyledir: “Allah’a, 
meleklerine, kitaplarına peygamberlerine, âhiret 
gününe, hayır ve şer biçimindeki tecellisiyle kadere 
iman ettim, ölümden sonraki diriliş de gerçektir. 
Allah’tan başka ilâh bulunmadığına, Muhammed’in 
O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim.”

Kur’ân’da -kader hariç- diğerleri iki, üç, dört ve beş 
esas hâlinde zikredilir; başta Cibrîl hadisi olmak üzere 
hadis literatüründe altı esasın tamamı bir arada ifade 
edilir. Âmentü bir bütün olup onun tümünü inkâr ile 
cüzlerinden birini inkâr arasında fark yoktur. 

Hak dine ait iman esasları bütün peygamberlerin 
tebligatında aynı olup Allah katında değişikliğe 
uğramamıştır. Bu altı esastan biri de kitaplara imandır. 

İlâhî Kitap Kavramı
Kelâm ilminde iman esasları söz konusu olduğunda 
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“kitap” terimi, “Allah tarafından peygamberlere 
indirilen ilâhî vahiyleri cemeden metinler” anlamına 
kullanılır. Bu metinlerin kısa ve öz olanlarına suhuf, 
geniş ve muhtevalı olanlarına da kitap denilir. 

Kitap kelimesi Kur’ân-ı Kerim’de altısı kütüb 
şeklinde çoğul olmak üzere 261 yerde geçer. Örneğin 
Kur’ân anlamında Bakara sûresinin ikinci ayetinde 
للمتقني هدى  فيه  ريب  ال  الكتاب   Allah’tan geldiğinde hiçbir“ ذلك 
şüphe olmayan bu kitap, müttakiler için hidayet 
kaynağıdır.” buyrulmaktadır. Ayrıca Hz. Peygamber’e 
(s.a.v.) insanlar arasında doğru hükmetmesi için 
kitap indirildiği (Nisa, 4/105); daha önceki kitabı 
doğrulayan kitap olarak Kur’ân’ın verildiği (Maide, 
5/48); onun insanları karanlıktan aydınlığa çıkardığı 
(İbrahim, 14/1); mübarek bir gecede indirildiği 
(Duhan 44/2-3) bildirilmektedir. 

Tevrat hakkında: وآتينا موىس الكتاب وجعلناه هدى لبني ارسائيل ان 
 Mûsâ’ya kitap verdik ve İsrailoğullarına“ التتخذو ا من دوين وكيال
‘benden başkasını dayanılıp güvenilen bir rab edinmeyin’ 
diyerek bu kitabı hidayet vesilesi kıldık.” (İsra, 17/2) 
buyrulmakta; Mûsâ’nın kitabının rehber ve rahmet 
kaynağı olduğu (Ahkâf, 46/12), her şeyi açıklamak, 
hidayete erdirmek, rahmet etmek üzere Mûsâ’ya kitap 
verildiği (En’am, 6/154) bildirilmektedir. 

Zebur hakkında:داود زبورا  Davud’a da Zebur’u“ وآتينا 
verdik.” buyrulmakta (Nisa, 4/163); Hz. İsa’nın 
dilinden: اين عبدالله اتاين الكتاب وجعلني نبيا “Ben Allah’ın kuluyum, 
O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı.” (Meryem, 
19/30) denilerek İncil için de kitap nitelemesi 
yapılmaktadır. Bu nedenle Kur’ân, kendilerine kitap 
gönderilen ve bu kitaba inanan kişileri Ehl-i Kitab 
olarak isimlendirmektedir. 

İlâhî Kitaplara İmanın Gereği

İslâm’ın temel inanç esaslarından biri olan ilâhî 
kitaplara iman, Kur’ân-ı Kerim’de şu şekilde dile 
getirilmektedir:

 قولوا آمنا بالله وماانزل الينا وماانزل اىل ابراهيم واسمعيل واسحق ويعقوب
 واالسباط وما اويت موىس وعيىس ومااويت النبيون من ربهم النفرق بني احد منهم

ونحن له مسلمون

“Biz, Allah’a ve bize indirilene; İbrâhîm, İsmâîl, 
İshâk, Ya’kûb ve Ya’kub oğullarına (esbât) indirilene, 
Mûsâ ve İsa’ya verilenlerle Rableri tarafından diğer 
peygamberlere verilenlere, onlardan hiçbiri arasında 
fark gözetmeksizin inandık ve sadece Allah’a teslim ol-
duk” deyin.” (Bakara, 2/136; Âl-i İmrân, 3/84).

Kur’ân ve ondan önceki kitaplara iman ise şu şekil-
de emredilmiştir:

َل َعَل َرُسولِِه َوالِْكتَاِب  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ آِمُنواْ ِباللِّه َوَرُسولِِه َوالِْكتَاِب الَِّذي نَزَّ
 الَِّذَي أَنَزَل ِمن قَبُْل َوَمن يَْكُفْر ِباللِّه َوَمالَئَِكِتِه َوكُتُِبِه َوُرُسلِِه َوالْيَْوِم اآلِخِر فََقْد َضلَّ

َضالَالً بَِعيًدا

“Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, peygam-
berine indirdiği Kitab’a ve daha önce indirdiği kitaba 
iman edin. Kim Allah’ı meleklerini, kitaplarını, pey-
gamberlerini ve âhiret gününü inkâr ederse tam mana-
sıyla sapıtmıştır.” (Nisâ, 4/136).

Yukarıdaki âyetlerde de görüldüğü gibi Kur’ân biz-
den tek bir kitaba yani Kur’ân’a değil, Allah nezdinden 
gönderilen bütün ilâhî kitaplara inanmamızı istemek-
tedir. Ayrıca yüce kitabımız Kur’ân’da müminlerin va-
sıfları sayılırken “Sana ve senden öncekilere indirilen-
lere inanırlar.” (Bakara, 2/4) buyrulmakta, “Peygamber 
ve müminlerin Allah tarafından kendisine indirilene 
inandıkları, bunların her birinin Allah’a, meleklerine, 
kitaplarına, peygamberlerine iman ettikleri” bildiril-
mekte (Bakara, 2/285) ve müminlerden Allah’ın kitabı 
olmaları bakımından aralarında ayırım yapmamaları 
istenmektedir. İlâhî kitaplara inanmayan veya bun-
ların bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr edenlerin 
“tam manasıyla sapıklık” içinde oldukları haber veril-
mektedir (Nisâ, 4/136). 

Kitaplara iman, Cenâb-ı Hakk’ın insanlar arasından 
seçtiği peygamberlerin bazısına ilâhî kitaplar gönder-
diğine, söz konusu kitapların insanların hidayetine, 
onlara inanıp gereği ile amel edenlerin dünya ve âhiret 
mutluluğuna vesile olduklarına inanmak demektir. 
Bizler, ilâhî kitaplara, Allah tarafından peygamberlere 
gönderilen aslî şekilleriyle inanırız. Kur’ân, ilâhî ki-
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taplar arasında ayırım yapmaksızın tümüne inanmayı 
öngörmektedir. Müslümanlar olarak bizler, Kur’ân gibi 
Hz. Musa’ya gönderilen Tevrat’a ve Hz. İsa’ya gönderi-
len İncil’e de inanırız. Çünkü inancımıza göre kitapla-
ra imanın gerçekleşmesi için ayırım yapılmaksızın bu 
kitapların tümüne inanmak gerekmektedir. Dolayısıyla 
Ehl-i Kitab’ın mü’min vasfı kazanmak için kendi kitap-
ları yanında Kur’ân’a da inanması gerekir.

İlâhî Kitapların Kimlere Gönderildiği

Allah tarafından gönderilen peygamberlerin 
tümünü bilmediğimiz gibi, O’nun tarafından indirilen 
kitapların tümünü de bilmemekteyiz. Biz, Kur’ân’da adı 
geçen peygamberlere şahsen, 
onlar dışında gönderilmiş 
olanlara ise icmalen inanmak 
durumunda olduğumuz gibi; 
Allah tarafından indirildiği 
bildirilen kitaplara aynen, onlar 
dışında indirilenlere ise icmalen 
inanmak durumundayız. 

Allah, bizden Kur’ân’a ve 
ondan önce gönderilen kitaplara 
inanmamızı istemektedir 
(Bakara, 2/4). Bunların tümü 
belli bir tematik bütünlüğe 
sahip oldukları için birine inanmak muhteva olarak 
diğerlerini de onaylamayı gerektirmektedir. Bu nedenle 
sonradan gelenler kendilerinden önce indirilenleri 
doğrulayıcı olmuşlardır.1 

Kur’ân’da Allah tarafından gönderilen kitaplar Tevrat, 
Zebur, İncil ve Kur’ân şeklinde sıralanır. Bunlar büyük 
kitaplardır. Ayrıca Allah tarafından bazı peygamberlere 
sayfalar (suhuf) verilmiştir. Bu peygamberler içinde on 
sayfa Hz. Âdem’e, otuz sayfa Hz. İdris’e, on sayfa Hz. 
İbrahim’e ve elli sayfa da Hz. Şit’e indirilmiştir. 

Kitaplara İman İlâhî Kitapların 
     Tümüne İnanmayı Gerektirir

Allah Teâlâ, Hz. Âdem’den itibaren insanları yer-
yüzünde kendi hâllerine bırakmamış, aksine onlara 

rehber olmaları ve öncülük etmeleri için aralarından 
peygamberler seçip kitaplar vermiştir. Cenab-ı Hak, 
hem Kur’ân’a hem de daha önce gönderilen kitaplara 
inanmanın gereğini şu şekilde bildirmektedir: 

َل َعَل َرُسولِِه َوالِْكتَاِب  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ آِمُنواْ ِباللِّه َوَرُسولِِه َوالِْكتَاِب الَِّذي نَزَّ
 الَِّذَي أَنَزَل ِمن قَبُْل َوَمن يَْكُفْر ِباللِّه َوَماَلئَِكِتِه َوكُتُِبِه َوُرُسلِِه َوالْيَْوِم اآلِخِر فََقْد َضلَّ

َضالَالً بَِعيًدا

“Ey İman edenler: Allah’a, peygamberine, bu 
resûlüne indirdiği kitaba (Kur’ân’a) ve önce indirdiği 
kitaba inanmakta sebat gösteriniz. Allah’ı, meleklerini, 
kitaplarını, peygamberlerini ve âhiret gününü inkâr 
eden kimse derin bir sapıklık çukuruna düşmüştür.” 

(Nisâ, 4/136).

Bu ayetin birinci kısmında 
Allah’a ve Resûlüne iman 
etmenin hemen ardından Hz. 
Peygamber’e indirilen kitaba 
(Kur’ân-ı Kerîm’e) ve ondan 
önce indirdiği kitaba iman 
etmek vurgulu bir şekilde 
zikredilmiştir. Ayetin, beş 
iman esasının sıralandığı ve 
bunları inkâr edenlerin derin 
bir sapıklık çukuruna düştüğü 
ifade edilen ikinci kısmında ise 
Allah’a ve meleklere imandan 

sonra bütün kitaplara iman tekrar edilmiştir. 

Bütün peygamberler aynı amaç ve maksat için 
gönderildikleri gibi bütün ilâhî kitaplar da aynı 
maksatla indirilmiştir. Bu nedenle Resûl-i Ekrem 
Efendimiz (s.a.v.), İslâm’ı bir binaya ve kendisi ile diğer 
peygamberler arasındaki ortak noktayı da bu binanın 
duvarlarını oluşturan kerpiçlere benzetmiştir.2 Şüphesiz 
kerpiçlerin yapısı benzer olduğu gibi duvardaki 
görevleri de benzerdir. Dolayısıyla bunlar arasında fark 
gözetmemek, bir kısmını kabul edip diğerlerini kabul 
etmemek gibi bir durum söz konusu olamaz.

Allah, gönderdiği peygamberlerin bir kısmına bizzat 
kitap vermiş, bir kısmından da bir başka peygambere 
verilen kitabı tebliğ etmelerini istemiştir. Peygamberimiz 

Biz, Kur’ân’da adı geçen 
peygamberlere şahsen, onlar 
dışında gönderilmiş olanlara 
ise icmalen inanmak duru-
munda olduğumuz gibi; Allah 
tarafından indirildiği bildirilen 
kitaplara aynen, onlar dışında 
indirilenlere ise icmalen inan-
mak durumundayız.
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(s.a.v.) kendisinden önceki peygamberlerin devamı 
olduğunu beyan ettiği gibi (Saf, 61/6) Kur’ân-ı Kerîm 
de kendisinden önce gönderilen ilâhî kitapları tasdîk 
edici olduğunu vurgulamıştır. Bu husus yüce kitabımız 
Kur’ân’da müteaddit yerlerde dile getirilmekte olup 
örnek olarak şu âyet gösterilebilir:

ٌق لَِّساناً َعَرِبيّاً لِّيُنِذَر الَِّذيَن َصدِّ  َوِمن قَبْلِِه كِتَاُب ُموىَس إَِماماً َوَرْحَمًة َوَهَذا كِتَاٌب مُّ
ى لِلُْمْحِسِننَي ظَلَُموا َوبُْشَ

“Bundan önce de bir rahmet ve rehber olarak 
Musa’nın kitabı vardır. Bu (Kur’ân) da, zulmedenleri 
uyarmak ve iyilik yapanlara müjde olmak üzere Arap 
lisanıyla indirilmiş, doğrulayıcı bir kitaptır.” (Ahkâf, 
46/12). 

İlâhî Kitapların Gönderiliş Sebepleri

Allah Teâlâ, ilk insan olan Hz. Âdem’i ve eşi Havvâ’yı 
yaratıp cennetine koydu. Onlar burada nasıl davranacak-
larını, ne yapacaklarını, Allah’ın rızasını nasıl kazanacak-
larını ve cennette kalmak için ne yapacaklarını bilmiyor-
lardı. Onların bilgi yetersizliğinin farkında olan İblis, Hz. 
Âdem (a.s.) ve eşini aldatarak cennetten çıkarılmalarına 
ve dünyaya gönderilmelerine sebep oldu. Ancak bu ikili 
için dünya da yeni bir çevre, tanımadıkları bir ortamdı. 
Rahman ve rahîm isimlerine sahip olan Yüce Allah, Hz. 
Âdem (a.s.) ve eşini bu yeni yurtlarında imtihan etmeyi 
murat etti. Bunun için onları dünya hakkında bilgilen-
dirmek üzere Hz. Âdem’i peygamber olarak seçip ona 
dünya hayatı, onun başlangıcı ve sonu, buraya geliş ne-
denleri, eşi ve çocukları ile ilişkileri, doğada yapabilecek-
leri faydalı ve zararlı işler, Allah’a karşı kulluk görevleri 
hakkında bilgilendirdi. Ana esaslar ve temel bilgiler öğ-
retildikten sonra geri kalan hususlar onların aklına, idra-
kine ve tecrübelerine bırakıldı.

Hz. Âdem’e öğretilenler, yoğun olarak onun ken-
di imkân ve yetenekleri ile ulaşamayacağı hususlardı. 
Şâyet onlara bu bilgiler verilmemiş olsaydı, geçmiş ve 
geleceklerini bilemeyecek, dünya hayatında tâbi tutul-
dukları imtihanda da başarısız olacaklardı. Söz konu-
su bilgi ve tecrübeler daha sonra gelenler için değerli 
deneyim ve bilgiler kabilindendi. Ancak zaman içinde 

insanların bu bilgileri unuttukları ve yaşadıkları tec-
rübeleri ihmal ettikleri görülmektedir. Bunun üzerine 
Cenâb-ı Hak ihtiyaç durumuna göre yeni peygamber-
ler görevlendirmiş ve bunlara yeni şartları düzenle-
yen kitaplar vermiştir. Bu durum son peygamber Hz. 
Muhammed’e (s.a.v.) kadar devam etmiştir. Hz. Mu-
hammed (s.a.v.) ile nebevî kültür ve tecrübe insanları 
tatmin edecek düzeye ulaşmış ve risâlet zinciri sona 
erdirilerek insanlık Kur’ân’ın hidayet ve rehberliğinde 
tecrübe ve aklın inisiyatifine bırakılmıştır.

Allah, insanı bu dünyaya iyi işler ve güzellikler 
konusunda denemek için göndermiştir. Diğer 
varlıklardan farklı olarak insanın tabiatına akıl, irade, 
nefis, ihtiras gibi birtakım yetenekler ve duygular 
yerleştirmiştir. Şüphesiz bunların bazısı insan için artı, 
bazıları da eksidir. İnsanın dünya hayatını yaratılış 
gayesine uygun olarak geçirebilmesi için hem kendini 
hem de çevresini tanımaya ihtiyacı vardır. O, bu 
konuda Allah’a muhtaçtır. Çünkü o, kendi hakkında 
hayırlı ve hayırsız olan işleri, kendisini bekleyen 
akıbeti, nefsiyle nasıl baş edeceğini, detaylı bir şekilde 
bilme konumunda değildir. Ayrıca bu konularda her 
zaman deneme yanılma yoluyla bilgilenme imkânını 
da yakalayamamaktadır. Zaten bu konularda kendi 
hâllerine bırakıldıkları takdirde insanların farklı 
farklı tercihlerde bulunmakta ve değişik görüşler 
ileri sürmekte oldukları tecrübelerle sabittir. Hâlbuki 
tüm insanların kabul edebileceği esaslar vazeden bir 
otoriteye ihtiyaç vardır. Bu otorite Allah Teâlâ olup, 
gönderdiği kitaplarda bütün insanların kabul etmesi 
gereken esasları açıklamıştır. Söz konusu esasları 
paylaşan insanlar, bu sayede kişisel perspektif, zaaf ve 
çıkarların üstünde değerlere sahip olmaktadırlar. 

Öte yandan insan, sınırlı imkânlarıyla çevresinde 
olup bitenleri bilmeye çalışmakla beraber kendisini 
aşan noktalarda tam bir bilgisizlik içindedir. Söz gelimi 
insan, âlemin başlangıcı ve sonu, kim tarafından 
ve niçin yaratıldığı ve yine kim tarafından ve nasıl 
yönetildiği, duyu organlarının sınırları dışında kalan 
makro ve mikro yönleriyle âlem gibi konuları merak 
etmekte fakat içinden çıkamamaktadır. Onun, bu 
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konularda kendi kendine temelli görüşler ortaya 
koyma imkânı yoktur. Hâlbuki insanın bu dünyada 
kendini idare edebilmek ve tabiata hükmedebilmek 
için söz konusu hususlarda bilgilenmeye ihtiyacı 
vardır. Bu da ancak Allah ile irtibat kurmakla 
mümkündür ve bunun yolu da vahiydir. 

Allah, insanları geçmişleri ve gelecekleri açısından 
aydınlatmak ve onlara yol göstermek üzere kitaplar 
göndermiştir. Ancak insanlar zamanla bu kitaplar 
üzerinde ihtilafa düşmüşler, onlardan farklı anlamlar 
çıkarmaya kalkışmışlar, hatta onları tahrif ederek vahyin 
getirdiği değerlerden uzaklaşmışlardır. Bunun üzerine de 
Allah yeni peygamberler ve yeni kitaplar göndermiştir. 
Bu durum Kur’ân’da şu şekilde dile getirilmektedir:

يَن َوُمنِذِريَن َوأَنَزَل َمَعُهُم ِ ًة َواِحَدًة فَبََعَث اللُّه النَِّبيِّنَي ُمبَشِّ  كَاَن النَّاُس أُمَّ
 الِْكتَاَب ِبالَْحقِّ لِيَْحُكَم بنَْيَ النَّاِس ِفيَم اْختَلَُفواْ ِفيِه َوَما اْختَلََف ِفيِه إِالَّ الَِّذيَن

 أُوتُوُه ِمن بَْعِد َما َجاءتُْهُم الْبَيَِّناُت بَْغيًا بَيَْنُهْم فََهَدى اللُّه الَِّذيَن آَمُنواْ لِم
ْستَِقيٍم اٍط مُّ  اْختَلَُفواْ ِفيِه ِمَن الَْحقِّ ِبِإْذنِِه َواللُّه يَْهِدي َمن يََشاء إىَِل ِصَ

“İnsanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allah müj-
deleyici ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. 
Beraberlerinde de anlaşmazlığa düşülen hususlarda 
hüküm vermeleri için hak yolu gösteren kitapları 
indirdi. Ancak kendilerine kitap verilenler, apaçık 
deliller geldikten sonra aralarındaki kıskançlıktan 
ötürü dinde anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzeri-
ne Allah iman edenlere üzerinde ihtilafa düştükleri 
gerçeği izniyle gösterdi. Allah dilediğini doğru yola 
iletir.” (Bakara, 2/213).

İlâhî kitaplar bizi dünyanın başlangıcı ve sonu, insa-
nın buraya gönderiliş gayesi, Cenâb-ı Hakk’a nasıl iba-
det edeceğimiz, O’nun hoşnut olduğu ve olmadığı şey-
lerin neler olduğu gibi kendi yetenek ve imkânlarımızla 
ulaşamayacağımız gaybî konularda bilgilendirmekte, 
hikmet ve gerekçesi zamanla anlaşılabilecek birçok şeyi 
bize öğretmektedir. 

Esasen ilâhî kitaplara iman etmek peygamberle-
re inanmanın gerektirdiği tabii bir sonuçtur. Çünkü 

“Allah’a inandım de, sonra dosdoğru ol.” (Müslim, “İman”, 62) Hat: Mahmut Yazır



Allah’ın elçilerine iman etmenin 
asıl mânası, onların vahye mazhar 
olduklarını canu gönülden benim-
semektir. Hz. Peygamber (s.a.v.), 
iman esaslarının sıralandığı meş-
hur Cibrîl hadisi ile başka riva-
yetlerde hem kendisinden önce 
gönderilen ilâhî kitaplara, hem de 
Kur’ân-ı Kerîm’e iman etmenin ge-
rekli olduğunu vurgulu bir şekilde 
beyan etmiştir.3 

İnsanın Allah tarafından 
gönderilecek bilgilere ihtiyacı 
bulunmaktadır. Kelâm sıfatına 
ve sınırsız rahmete, merhamete 
ve lütufa sahip olan Allah Teâlâ, kullarını kendi 
hâllerine bırakmamış ve onlara bu isim ve sıfatlarının 
tecellisiyle muamele ederek peygamberler ve kitaplar 
göndermiştir. Peygamberler, insanlara ihtiyaçlarına 
göre vahiyler getirmiş olup insanların ihtiyaçları 
değiştikçe ve anlayışları geliştikçe vahyin alanı da 
değişip genişlemiştir. 

İlâhî kitaplara iman etmek aklî açıdan da gereklidir. 
Çünkü peygamberlerin ölümünden sonra hak ile 
bâtılı, iyi ile kötüyü ayırt edebilmek için başvurulacak 
yegâne kaynak bunlardır. Aksi takdirde insanlar kötü 
amaçlı tesirlerin ve duygusal tavırların içine girerek 
hidayetten uzaklaşırlar.

Cenâb-ı Hak adaletle hükmetsinler, Allah’a 
ve elçilerine uysunlar diye insanlara gönderdiği 
peygamberlere vahiy indirerek bilgi desteğinde 
bulunduğunu şöyle beyan etmektedir:

 لََقْد أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا ِبالْبَيَِّناِت َوأَنَزلَْنا َمَعُهُم الِْكتَاَب َوالِْميَزاَن لِيَُقوَم النَّاُس ِبالِْقْسِط

 “And olsun ki biz elçilerimizi apaçık delillerle 

gönderdik ve insanların adaleti 
sağlamaları için onlarla birlikte 
mîzanı ve kitabı indirdik.” (Hadîd, 
57/25).

Ferdin ve toplumların ilâhî 
kitaplara olan ihtiyacını ise şöylece 
dile getirebiliriz: İlâhî kitaplar, 
peygamberlerin vefatından sonra 
ihtilaf durumunda inanç, ibadet, 
ahlak ve insanlar arası yaptırımlı 
ilişkilerde müracaat kaynağıdır. 
Onlar vasıtasıyla İslâm daveti 
insanlar arasında yayılır ve uzak 
coğrafyalarda yaşayan milletler 
Allah’ın dininden haberdar edilir. 

Allah kelâmı olan vahiy metinleriyle ilâhî dinlere 
mensup fertlerin ve toplumların manevi hayatı 
güçlenip tazelenir.

Sonuç olarak ilâhî kitaplar hakkında şunları 
söyleyebiliriz: Bugün Yahudilerin elinde bulunup 
Tekvin, Hurûç, Levililer, Sayılar ve Tesniye 
bölümlerinden oluşan Tevrat ile Hıristiyanların 
elinde bulunup Matta, Markos, Luka ve Yuhanna 
kitaplarından oluşan Kitab-ı Mukaddes kastettiğimiz 
Tevrat ve İncil’in aynı değil, değişikliğe uğramış şeklidir. 
Dolayısıyla biz Tevrat’a ve İncil’e inanırken onların 
bugünkü hâllerine değil, Hz. Musa’ya ve Hz. İsa’ya 
gönderilen orijinal şekillerine inanmaktayız. Zebur 
hakkında ise çok az bir bilgiye sahip bulunmaktayız. 
Yaygın kanaate göre o bir irşat ve öğütler manzumesi 
idi ve zamanla tahrife uğramış, hatta tamamen 
kaybolmuştur. Bugün Kitab-ı Mukaddes içinde yer alan 
Mezmurlar’ın Hz. Davud’a gönderilen kitapla alakası 
yoktur. İlâhî kitapların sonuncusu olan Kur’ân ise 
peygamberimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gönderilmiş 
bulunan ilâhî kitaptır. Hz. Muhammed (s.a.v.) son 
peygamber olduğu gibi Kur’ân da son ilâhî kitaptır.
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İlgili ayetler için bk. Bakara, 2/97; Âl-i İmran, 3/3; Maide, 5/46-48; Fatır, 35/31; Ahkâf, 46/30; Saf, 61/6.
bk. Müslim, “Fezâil”, 22-23.
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I,319; Buhârî, “İman”, 37; Müslim, “İman”, 5; Halîmî, el-Minhâc fî şu’abi’lîmân, I, 321.

DİPNOTLAR

İlâhî kitaplara iman 
etmek aklî açıdan da gerek-
lidir. Çünkü peygamberlerin 
ölümünden sonra hak ile 
bâtılı, iyi ile kötüyü ayırt 
edebilmek için başvurulacak 
yegâne kaynak bunlardır. 
Aksi takdirde insanlar kötü 
amaçlı tesirlerin ve duygu-
sal tavırların içine girerek 
hidayetten uzaklaşırlar.
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İslam’ın kutsal kitabı Kur’ân-ı Kerîm, âlemlerin 
Rabbi katından emîn vasfını hâiz vahiy meleği Cib-
ril aracılığı ile Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kalbine 

Arapça olarak indirilmiş ilâhî bir kelamdır.1 O, tevatür 
yoluyla, şifahî olarak nesilden nesile aktarılmış, yazılı 
olarak da Hz. Osman (r.a.) mushaflarında ve onlardan 
çoğaltılan mushaflarda kayıt altına alınmıştır. 

Asr-ı Saadet: Kur’ân’ın
Ezberlenmesi ve Yazılması 
Resûlullah (s.a.v.), 22-23 se-

nede genellikle 5-10 âyet hâlinde 
(bir kısmı sûre olarak) inen 
Kur’ân vahyini önce kendisi ez-
berlemiş ardından erkek ve ka-
dın sahâbîlere tebliğ etmiştir. O 
(s.a.v.), Kur’ân eğitim ve öğreti-
mini her vesile ile teşvik etmiş, 
yaygın hâle getirmek için her 
türlü tedbiri almıştır. Bu teşvik 
neticesinde birçok sahâbî Kur’ân’ı 
ezberlemiştir. Asr-ı saadette hâfız 
olan sahâbîlerden bazıları şun-
lardır: Dört halife, Abdullah b. 
Mes’ûd, Übey b. Ka‘b, Zeyd b. 
Sâbit, Sâlim (Ebû Huzeyfe’nin azatlısı), Muaz b. Ce-
bel, Ebû Mûsâ el-Eş‘arî, Ebü’d-Derdâ, Mücemmi‘ b. 
Câriye, Hz. Aişe, Hafsa, Ümmü Seleme. Hâfızların 
yanı sıra her sahâbî Kur’ân’ı az çok ezberlemiş durum-
daydı; kimileri birçok sureyi kimileri daha azını ezbe-
re biliyordu.2

Allah’ın Elçisi (s.a.v.), Kur’ân’ı ezberin yanı sıra 
yazı yoluyla da koruma altına almış; nübüvvetin ilk 
yıllarından itibaren inen vahyi yazıya geçirmeleri 
için kâtipler edinmişti. Vahiy kâtipliği yapmış olan 
sahâbeden bazıları şunlardır: Dört halife, Zeyd b. 
Sâbit, Übey b. Ka‘b, İbn Ebî Serh, Zübeyr b. Avvam, 
Hâlid b. Âs, Ebân b. Âs, Hanzala b. Rebî‘, Abdullah b. 
Erkam, Şürahbîl b. Hasene, Abdullah b. Revâha. 

Bu faaliyet ile Hz. Peygamber (s.a.v.) hayatta iken 
Kur’ân sahâbe tarafından yazıya geçirilmiş oldu. Fakat 

yazılı malzeme değişik sahâbîlerde dağınık hâlde bulu-
nuyordu, bir bütün hâlinde toplanmış değildi, çünkü 
Kur’ân’ın nüzulü henüz tamamlanmamıştı. O dönemde 
Kur’ân metni imkânlar dâhilinde işlenmiş deri, hurma 
dalının geniş yüzeyi, ince yassı taş, deve ve koyunun 
kürek kemiği gibi malzemelere yazılmıştı.3

Kur’ân metninin kitap hâline gelme sürecinin 
daha iyi anlaşılması açısından burada ayrıca iki hu-

susa dikkat çekmekte yarar vardır: 
Kur’ân’ın “yedi harf ” üzere nâzil 
olduğunu ve Müslümanların bun-
lardan kolayına geleni okuyabile-
ceklerini bildiren sahih hadisler 
mevcuttur.4 Değişik kabilelerden 
Müslümanların sayısının art-
masıyla ümmete kolaylık olmak 
üzere Medine’deki son yıllarında 
Resûlullah (s.a.v.) bazı ayetleri 
sahâbeye birden fazla harfe (kı-
raate) göre okumuştur. Bunun 
bir sonucu olarak sahâbenin kı-
raati de kendi aralarında farklı-
lık arz etmiştir. Hz. Peygamber 
(s.a.v.) farklı kıraatler sebebiyle 
sahâbenin Kur’ân hakkında tartış-

masını yasaklamış, herkesin Kur’ân’ı kendisine öğretil-
diği şekilde okumasını emretmiştir.5 Öte yandan Hz. 
Peygamber (s.a.v.) her yıl Ramazan ayında o zamana 
kadar inen Kur’ân’ı Cebrail’e arz eder, okurdu. Vefat 
ettiği yılın Ramazan ayında ise bu okumayı (arza) iki 
kere yapmıştır. Rivayete göre sözü edilen son okuma-
larında yedi harften hangilerinin kaldırılıp hangileri-
nin ibkâ edildiği (yerinde bırakıldığı) de belirlenmiş 
ve sahâbe de bunları öğrenmişti.6

Hz. Ebû Bekir Dönemi:
Kur’ân Metninin Cem’i
Hz. Ebû Bekir’in (r.a.) halifeliği döneminde çıkan 

savaşlarda, özellikle Yemâme’de (12/633) aralarında 
meşhur hâfızlardan Ebû Huzeyfe’nin azatlısı Sâlim’in 
de bulunduğu yüzlerce sahâbînin şehid düşmesi Hz. 
Ömer (r.a.) gibi büyük sahâbîleri endişelendirmişti. 

Hz. Ebû Bekir’in, 
“Kur’ân’ı sıkı bir şekil-
de araştır ve yazılı olarak 
bir araya getir.” talimatı 
üzerine Zeyd (r.a.), Asr-ı 
Saadet’ten intikal eden 
Kur’ân’ın yazılı olduğu mal-
zemeleri ve sahâbîlerin 
ezberlerini esas alarak 
Kur’ân metnini “Sahifeler”e 
(Suhuf) yazdı.
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Sahâbîler, Kur’ân’ı bizzat Hz. Peygamber’den öğrenen-
lerin azalmasıyla Allah Resûlü’nün omuzlarına yükle-
diği en büyük emanet olan Kur’ân’ın bir kısmının zâyi 
olmasından korkmuşlardı.

Hz. Ömer’in teklifi ve ısrarıyla Halife Hz. Ebû Bekir, 
Kur’ân’ı yazılı olarak toplama (cem) kararı aldı. Bu işin 
başına genç, zeki, Kur’ân okuyuşunda kendisini kimse-
nin itham etmediği ve senelerce vahiy kâtipliği yapmış 
olan Zeyd b. Sâbit (r.a.) getirildi. Onun kıraati, sahâbenin 
genelenin kıraatine (el-kırâatü’l-âmme) uyuyordu, zira 
o son arza’ya vakıf olanlardan idi ki vefat edinceye kadar 
da ona göre Kur’ân okumuş ve okutmuştur.

Hz. Ebû Bekir’in, “Kur’ân’ı sıkı bir şekilde araştır 
ve yazılı olarak bir araya getir.” talimatı üzerine Zeyd 
(r.a.), Asr-ı Saadet’ten intikal eden Kur’ân’ın yazılı 
olduğu malzemeleri ve sahâbîlerin ezberlerini esas 
alarak Kur’ân metnini “Sahifeler”e (Suhuf) yazdı. De-
ğişik sahâbîlerin yanında bulunan ayet ya da sûreler, 
Resûlullah’tan (s.a.v.) alındığı şahitlerle kanıtlandık-
tan sonra yazıya geçirildi. Yazım işi bitince Sahifeler 
birkaç defa baştan sona okunup kontrol edildi. Böy-
lece Kur’ân, Hz. Peygamber’den (s.a.v.) geldiği şekliy-
le -eksiklik veya fazlalık olmaksızın- sûre sûre yazıya 
geçirilmiş oldu.

Cem faaliyetinde Zeyd’e (r.a.) Hz. Ebû Bekir, Hz. 
Ömer, Hz. Osman, Hz.Übey b. Ka‘b gibi birçok ha-
fız sahâbî de yardımcı olmuştur.7 Sonuçta hayatta-
ki sahâbenin katılımı ve Müslümanların ittifakı ile 
Kur’ân metni kitaplaşma aşamasına gelmiştir. Yakla-
şık bir yıllık çalışma sonunda ortaya çıkan Sahifeler 
Hz. Ebû Bekir’in yanında kaldı, o vefat edince Halife 
Ömer’e, ondan da vasiyeti gereği kızı ve Resûlullah’ın 
(s.a.v.) hanımı Hz. Hafsa’ya intikal etti.

Hz. Osman Dönemi:
Resmî Mushafların İstinsahı
Hz. Ebû Bekir döneminde Kur’ân metni bir bütün 

olarak Sahifelere yazılarak bazı ayetlerin zâyi olması 
tehlikesinin önüne geçilmişti. Ancak sahâbe bazı ayet-
leri “yedi harf ” müsaadesine bağlı olarak farklı oku-
mayı ve okutmayı sürdürdüler.

Hz. Ömer döneminde bazı hâfız sahâbîlerin döne-
min belli şehirlerinde Kur’ân öğretimi için istihdam 
edilmesi, belli bölgelerde belli kıraatlerin yaygınlaşma-
sına sebep olmuştur. Medine’de Hz. Osman, Ali, Übey b. 
Ka‘b, Zeyd b. Sâbit; Kûfe’de Abdullah b. Mes‘ûd; Basra’da 
Ebû Mûsâ el-Eş‘arî; Şam’da Ebü’d-Derdâ; Filistin’de 
Muaz b. Cebel talebelerine Kur’ân’ı Hz. Peygamber’den 
öğrendikleri şekliyle okutuyorlardı. Bu durumda da 
şehirden şehire -hatta aynı şehirde- Kur’ân’ı okumada 
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farklılıklar ortaya çıkıyordu. Bu okuyuşların bir kıs-
mında Hz. Peygamber (s.a.v.) zamanında tilaveti kaldı-
rılan kıraatler (harfler) de yer alıyordu.8

Öte yandan bazı sahâbîler kendilerine özel mus-
haflar yazıyor, talebeleri de onları çoğaltıyordu. Mese-
la Kûfe’de Abdullah b. Mes‘ûd’un, Basra’da Ebû Mûsâ 
el-Eş‘arî’nin, Suriye’de Übey b. Ka‘b’ın mushafı yaygın 
olarak okunuyordu. Hz. Ömer’in değişik şehirlerdeki 
Kur’ân öğretimini zaman zaman takip ettiği ve bir kıs-
mına müdahale etme ihtiyacı duyduğu görülür.9

Kıraat farklılıkları, zamanla, farklı sahâbîlerden 
Kur’ân öğrenen Müslümanlar ara-
sında tartışma konusu oldu. Belli bir 
okuyuşu esas alanlar, diğer okuyuş-
lara karşı çıkmaya başladılar. Bu du-
rumun Hz. Osman döneminde daha 
da yoğunluk kazandığı görülür. Tar-
tışmalar diğer şehirlerle sınırlı kal-
mayıp müslümanların yönetim mer-
kezi Medine’de de yaşanıyordu. Hz. 
Osman “Sizler benim yanı başımda 
Kur’ân hakkında ihtilaf ediyor, birbi-
rinizi hatalı buluyorsunuz. Benden 
uzak şehirlerde olanlar daha şiddetli 
ihtilafa düşer.” uyarısında bulunmak 
zorunda kalmıştı.10 Nihayet, Azer-
baycan ve Ermenistan seferine bir-
likte katılan ve geneli itibarıyla ilk 
defa bir araya gelen Suriyeli ve Kûfeli Müslümanlar 
arasında Kur’ân okuma esnasında birbirlerini tekfire 
varacak tartışmalar yaşanmıştı. Durumun vahametini 
sezen Huzeyfe b. Yeman, sefer dönüşü evine uğrama-
dan doğruca Halife Osman’ın yanına gitmiş, şahit ol-
duğu durumu anlatıp Müslümanları Hz. Peygamber’e 
dayanan belli kıraatlerde birleştirecek bir çalışmanın 
artık zaruret hâline geldiğini dile getirmiştir. 

Neticede Hz. Osman, sahâbeyi toplayıp Kur’ân 
metnini istinsah ettirme kararını açıkladı. Bu iş için 
Medineli Zeyd b. Sâbit ve Kureyşli Abdullah b. Zü-
beyr, Saîd b. Âs ve Abdurrahman b. Hâris b. Hişâm’dan 

oluşan dört kişilik bir çekirdek heyet teşkil etti. Hz. 
Osman, heyete Kur’ân’ın herhangi bir kelimesinin ya-
zımında ihtilaf etmeleri hâlinde onu, Kur’ân’ın esas iti-
barıyla nâzil olduğu Kureyş lehçesine göre yazmaları 
talimatını verdi.11

İstinsah heyetinde yer alanların sayısı zaman za-
man 12 kişiye kadar çıkmıştır. Mushafların istinsa-
hında Hz. Hafsa’nın evinde muhafaza edilen Sahifeler 
esas alınmıştır. Bir ayetin hangi kıraate göre yazılaca-
ğında heyet arasında ihtilaf çıktığında, o ayeti bizzat 
Resûlullah’tan işitip ezberleyenlere başvurulmuş ve 

ayet onların beyanına göre yazılmış-
tır.12

Heyet titiz ve şeffaf bir çalışma 
ile 5 sene zarfında (25-30/646-651) 
bizzat Resûlullah’a (s.a.v.) dayanan 
okuyuşları yansıtan “İmam (Ana) 
Mushaflar” yazmıştır. Bunlar, “Os-
man Mushafları” olarak da anılır. 
Bu çalışma esnasında Resûlullah’a 
(s.a.v.) aidiyeti kesin olmayan veya 
tilaveti kaldırılan kıraatler dikkate 
alınmamıştır. Sûrelerin son hâliyle 
Fâtiha’dan Nâs’a tertibi de bu faa-
liyetle gerçekleşmiştir. Heyetin işi 
bitince Hz. Hafsa’dan emaneten alın-
mış olan Sahifeler iade edilmiştir. 
Hz. Osman’ın bu faaliyetine sağduyu 

sahibi hiçbir Müslüman karşı çıkmamış, yazılan mus-
haflar üzerinde tam bir görüş birliği sağlanmıştır.

Hz. Osman mushaflarında Kur’ân’dan olmayan 
hiçbir şeyin yazılmaması ilkesine bağlı kalınarak sûre 
ismi, ayet sayısı, Mekkî-Medenî oluşu, ayet numara-
ları gibi bilgiler yer almamış, Tevbe sûresi hariç sûre 
başlangıçlarında yalnızca Besmele yazılmıştır. Harfler 
için harekeler ve nokta işaretleri de yoktur. Bu tür un-
surlar Kur’ân metnine Hicri birinci asrın ikinci yarı-
sından itibaren konulmaya başlanmıştır. Vakıf işaret-
leri, cüz ve hizib bölümlemeleri gibi unsurlar ise daha 
sonraki dönemlerde geliştirilmiştir.

Hz. Osman’a Nisbet Edilen Mushaf-ı 
Şerif: (Türk ve İslam Eserleri Nüshası),  
thk. Tayyar Altıkulaç, İSAM yay. 2007
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Hz. Osman Mushafları (Resmî Mushaflar)
Heyetin istinsah etmiş olduğu mushaflardan bir 

tanesi Medine’de tutuldu, diğerleri dönemin ana şe-
hirlerinden Mekke, Kûfe, Basra ve Şam’a gönderildi. 
Bir tanesini de Hz. Osman’ın kendisine ayırdığı kay-
dedilir. Yemen ve Bahreyn’e de birer mushaf gönde-
rildiği söylenmekle birlikte bu mushaflar ve âkıbetleri 
hakkında kaynaklarda bir bilgi mevcut değildir. Bazı 
kaynaklarda yer alan bilgiye göre bir mushafın yazım 
işi bitince önce Halife’nin huzurunda Müslümanlara 
okunmuş; mushaf, Halife onay verdikten sonra ilgili 
şehre gönderilmiştir.13

Halife, Müslümanlara bundan böyle çoğaltılan 
mushafları esas almalarını, bunların dışındaki özel 
mushafları veya Kur’ân yazılı malzemeyi yakma, yıka-
ma, kazıma vs. yollarla imha etmelerini emretti. Diğer 
şehir halklarına da bu meyanda mektuplar gönderdi.14 
Hz. Hafsa’nın vefatı (45/665) üzerine yanında bulunan 
Sahifeler de dönemin Medine valisi Mervan tarafın-
dan imha edilmiştir.

Medine’de Zeyd b. Sâbit, Mekke’de Abdullah b. Sâib, 
Kûfe’de Ebû Abdirrahman es-Sülemî, Basra’da Âmir b. 
Kays, Şam’da Mugîre b. Ebî Şihâb gibi işin ehli hâfızlar 
Hz. Osman’ın hazırlattığı mushaflara göre halka uzun 
süre Kur’ân öğretmişlerdir. Bu öğretim faaliyetleri so-
nunda Müslümanlar, zaten daha önce bildikleri, Hz. 
Peygamber’e dayanan ve ana mushaflara uyan kıraat-
leri okumayı sürdürmüşler, bu vasıfları taşımayan kı-
raatleri ise terk etmişlerdir.

Bir kısım kaynaklara göre Hz. Osman’ın istinsah et-
tirdiği mushaflar, ilk asırlarda çıkan savaş, yangın, sel gibi 
vakalarda yok olmuş, diğer kaynaklara göre ise bunlar 
sonraki asırlarda değişik yerlerde görülmüştür. Ancak 
bunların günümüze ulaşıp ulaşmadığı bilinmemektedir.15 
Günümüze kadar ulaşmış olan kadim mushaflardan Taş-
kent, İstanbul Topkapı, İstanbul Türk ve İslam Eserleri 
Müzesi, Kahire el-Meşhedü’l-Hüseynî, Londra British 
Library mushafları Hz. Osman mushaflarından biri değil, 
muhtemelen o ana mushaflardan veya onlardan çoğaltı-
lan mushaflardan istinsah edilmiş nüshalardır.16

Abdullah Sayrafî’nin nesih hatla yazdığı mushaf-ı şeriften Fatiha sûresi
ve Bakara sûresinin ilk ayetleri. Serlevha. TSMK, Emanet Hazinesi nr. 49.
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Bakara, 2/97; Şuarâ, 26/193-194.
Süyûtî, el-İtkân fî ‘ulûmi’l-Kur’ân, Beyrut ts., I, 96.
İbn Hacer, Fethu’l-Bârî (nşr. Abdülbâkî-Hatîb), Riyad ts., IX, 14.
Mesela bk. Buhârî, “Fedâilü’l-Kur’ân”, 5; Müslim, “Salâtü’l-Müsâfirîn”,270.
Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek (nşr. Hamdi Demirdaş), Beyrut 1420, 
III, 1090.
İbn Hacer, a.g.e., IX, 44-45.
Buhârî, “Fedâilü’l-Kur’ân”, 3; Zerkeşî, el-Burhân (nşr. M. Ebü’l-Fadl), Kahi-
re ts., I, 237; İbn Hacer, a.g.e., IX, 15-16.
Buhârî, “Fedâilü’l-Kur’ân”, 8; “Tefsîr” 7.
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Hz. Osman mushaflarından hiçbirinin günü-
müze kadar ulaşmamış olması, Kur’ân metninin 
mevsûkiyetine herhangi bir nakîsa getirmez. Çünkü o 
dönemdeki Müslümanlar, kendilerine ulaşan ana mus-
haflardan kısa sürede çok sayıda nüshalar çıkarmışlar, 
zamanla hemen her Müslümanın evinde bir mushaf bu-
lunur hâle gelmiştir. Halkın elindeki mushaflar Haccâc 
b. Yusuf (ö. 95/714) gibi dönemin idarecileri tarafından 
zaman zaman kontrol ettirilmiş; ana mushaflara uyma-
yanlar ya düzeltilmiş ya da imha edilmiştir. Haccâc ve 
Halife Mehdî-Billâh (ö. 169/785) gibi bazı idareciler de 
ana mushaflara uygun mushaflar yazdırarak dönem-
lerinin belli başlı şehirlerine göndermişlerdir. Bunlar 
genellikle ulu camilerde muhafaza edilmiş ve belli va-
kitlerde açılıp cemaate okunmuştur.17 Öte yandan bazı 
âlimler yazmış oldukları ve bir kısmı günümüze kadar 
ulaşmış olan kitaplarda Hz. Osman mushaflarının imlâ 
özelliklerini kelime kelime kaydetmişlerdir ki bunlar 
ana mushafların metin yapısının günümüze kadar ulaş-
masında en büyük katkıyı sağlamıştır.

Bugün Türkiye’de Müslümanların okudukları mus-
haflar Diyanet İşleri Başkanlığı’nın titiz inceleme yap-
tıktan sonra onayladığı mushaflardır. 

Kur’ân’ın sonraki nesillere naklinin sadece yazı yo-
luyla olmadığı, onun yanında ve öncelikli olarak şifâhî 
(ezbere dayalı) naklin de söz konusu olduğu, ikisinin 
birbirini tamamladığı bilinen bir gerçektir. İslam tarihi 
boyunca Müslümanlar hafızlığa ayrı bir önem vermiş-
ler, Kur’ân’ı ezber yoluyla da nesilden nesile tevâtüren 
aktarmışlardır. Bugün yalnızca Türkiye’de on binlerce 
hâfızın bulunması bunun açık bir göstergesidir.

Hz. Osman mushaflarında Kur’ân’dan 
olmayan hiçbir şeyin yazılmaması ilkesi-
ne bağlı kalınarak sûre ismi, ayet sayısı, 
Mekkî-Medenî oluşu, ayet numaraları 
gibi bilgiler yer almamış, Tevbe sûresi 
hariç sûre başlangıçlarında yalnızca Bes-
mele yazılmıştır. Harfler için harekeler  
ve nokta işaretleri de yoktur.
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Ayette geçen “amel defteri olarak kitap”; insa-
nın dünyadaki her türlü hâl ve hareketinin, 
iyi ve kötü bütün işlerinin ve sözlerinin, ahi-

rette hesaba çekilmek üzere, sesli bir filmi andıran 
şekilde ilahi emirle kaydedildiği bir defterdir. Gerçek 
mahiyetini bilmediğimiz bu kayıt ve zabıtlar, ahirette 

insanın lehinde ve aleyhinde bir şahit olacak ve insan, 
ona göre hesaba çekilecektir. İşte bu amel defteri ayet-
te “amel defteri kitab” olarak zikredilmektedir.

Ayetlerde ifade edildiği üzere amel defteri; Yüce 
Allah’ın emriyle kirâmen katibîn, hafaza, rakîb/gözcü 

Prof. Dr. Yakup ÇİÇEK
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

AMEL DEFTERİ OLARAK
KiTAP

“Oku kitabını! Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter’ 
denilecektir.” (İsra, 17/14)
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ve atîd isimleriyle anılan melek-
lerin yazdığı, insanın hak-batıl, 
doğru-yalan, iyi-kötü, bütün 
inançlarını, düşüncelerini, sözle-
rini ve eylemlerini içermektedir.

Amel defterleri cennetlikle-
re sağdan, cehennemliklere ise 
soldan veya arkadan verilecek-
tir. Defterleri sağdan verilenler, 
Kur’ân’da “ashâbu’l-yemîn”; sol-
dan veya arkadan verilenler ise 
“ashâbu’ş-şimal” olarak zikredilir.

Vâkıa suresinde (56/7-10) be-
yan edildiği üzere, Kıyamet ko-
punca insanlar üç kısım olacak-
lardır: Ashâb-ı Meymene; amel 
defterleri sağından verilenler, 
Ashâb-ı Meş’eme; amel defterleri 
solundan veya arkasından veri-
lenler ve Sâbıkûn; îmân ve itaatte 
öne geçenler.

Ashâb-ı Meymene; Beled 
sûresinde (90/13 vd) köle azat 
eden; yetimi, yoksulu ve aç insanı doyuran; iman edip 
sabrı ve merhameti birbirine tavsiye eden kimseler 
olarak tanıtılmıştır.

Kitapları sağdan verilenlerden her biri, büyük se-
vinç yaşayacak ve herkese kitabını göstermek isteye-
cektir: “...İşte o vakit kitabı (amel defteri sağ eline veril-
miş olan kimse der ki: ‘Gelin kitabımı okuyun. Çünkü 
ben hesabıma ulaşacağımı (hesaba çekileceğime) inan-
mıştım. Artık o hoşnut bir hayatta, yüksek bir cennette-
dir.” (Hâkka, 69/19-22)

Cehennem ehli ve kitabı sol tarafından verilmiş 
olan kimse ise elindeki amel defterinde, dünyada iş-
lediği her günahın, her kötülüğün yazıldığını görüp 
hayret edecek ve son derece pişman olacaktır: “Kitabı 
kendisine sol tarafından verilen ise şöyle der: “Keşke ki-
tabım bana verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu da 

bilmeseydim. Keşke ölüm her şeyi 
bitirseydi.” (Hâkka, 69/25-27).

Defterin sağdan verilmesi bir 
müjde, soldan veya arkadan ve-
rilmesi ise bir korku ve azap işa-
retidir. Câsiye suresinde (45/28-
29) sadece fertlerin değil, millet 
ve toplumların da “kitap” diye 
anılan amel defterlerinin bu-
lunduğu ve hesap gününde her 
milletin kendi kitabını okumaya, 
kendi kitabını görmeye çağırıla-
cağı belirtilir.

İsrâ suresinde (17/13-14) in-
sanın dünyada yaptıklarının, kı-
yamet günü açılmış bir kitapta 
kendisine gösterileceği ve her 
fertten kendi kitabını okumasının 
isteneceği açık bir şekilde bildiril-
diğinden her Müslüman, kıyamet 
günü amel defterinin verileceğine 
inanmak zorundadır.

İnsanların dünyada nelere 
inandıkları, neleri konuştukları ve neleri yaptıklarının 
kaydedildiği ve ahirette kendilerine takdim edileceği 
bildirilen kitap Kur’ân’da “amel defteri” ismiyle geç-
mez. Ancak bu anlamda olmak üzere kitap ve suhuf 
isimleri kullanılır.

Amel defteri ile ilgili ayetlerde, dünya hayatında 
devamlı olarak insanla beraber bulunan ve onun yap-
tıklarını kaydeden meleklerin varlığı haber verilir: “...
Hâlbuki üzerinizde gözetleyici şerefli yazıcı melekler 
vardır... Her ne yaparsanız bilirler.” (İnfitâr, 82/10-12), 
“O, (insan) her ne söz söylerse muhakkak (onu kayde-
den) yanında hazır bir gözcü vardır.” (Kaf, 50/18)

İlgili ayetlerin bildirdiğine göre, ahirette her insa-
na kendi amel defteri verilecek ve insan yaptıklarını 
orada bizzat görüp okuyacaktır. Amel defterleri sağ 
tarafından verilen kimseler Cennetlik olup onların 

Amel defterleri cennet-
liklere sağdan, cehennem-
liklere ise soldan veya arka-
dan verilecektir. Defterleri 
sağdan verilenler, Kur’ân’da 
“ashâbu’l-yemîn”; soldan 
veya arkadan verilenler ise 
“ashâbu’ş-şimal” olarak 
zikredilir.

“Nasihatçi olarak ölüm yeter” Hat: Macit Ayral
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hesabı ya çok basit geçecek veya hiç hesaba çekilme-
yeceklerdir.

Amel defteri solundan verilen insan, kendi amel 
defterinde hayatının bütün teferruatını ve büyük kü-
çük işlediği bütün günahları görünce hayret edecek 
ve şöyle diyecek: “Eyvah bize, bu (amel) defterine ne 
olmuş, küçük büyük hiçbir şey bırakmayıp hepsini top-
lamış...” (Kehf, 18/49)

Amel defteri sağından verilen kimsenin de hiçbir 
ameli zayi olmaz, karşılığı ne ise verilir. Nitekim Yüce 
Allah şöyle buyurmaktadır: “İman edip salih amel iş-
leyenlerin amelleri zayi’ olmaz. Biz onu yazmaktayız.” 
(Enbiyâ, 21/94)

Amel Defterlerinin Dağıtılması
İnsanlar hesaplarının görülmesi için toplandıktan 

sonra, kendilerine dünyada iken yaptıkları işlerin ya-
zılı bulunduğu amel defterleri dağıtılır. İmam-ı Gazalî 
der ki, insanlar kıyamet günü toplanırlar, bu sırada 
üzerlerine amel defterleri yağdırılır.

Hadisi şerifte şöyle buyrulur: Bir kimse kıyamette 
mizana getirilir. Sonra her birinin büyüklüğü, gözün 
görebileceği uzunlukta olan doksan dokuz amel def-
teri getirilir. Bu defterlerde o kimsenin iyilik ve kötü-
lükleri yazılıdır.

Tirmizi’nin rivayetine göre Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.): “Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çeki-
niz.” buyurdular. (İbn-î Ebi Şeybe, Kitâbu’l-Musannef, 
7/96, No:34459.)

Amel Defterleri Kapanmayanlar
Bilindiği gibi ölüm, bu dünyada yaşanan geçici 

hayatın sona ermesi ve varlığı kesin olan ebedî haya-
ta geçişin başlangıcıdır. Ölümle hayat sona erdiği gibi 

yapılan hayırlar da günahlar da sona erer, artık onlar 
amel defterine yazılmaz. Ancak hayrı veya şerri ölüm-
den sonra da devam eden işlerin karşılığı yazılmaya 
devam eder. Ebu Hureyre (r.a.)’den rivayet edildiğine 
göre, Resûlulah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “İnsanoğlu öldü-
ğü zaman, bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç 
şey bundan müstesnadır: Sadaka-i câriye, istifade edilen 
ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat”. (İmam Nevevi, 
Riyâzü’s-Sâlihîn, terc. M. Yaşar Kandemir vd.,VI, 170)

Hadiste sevabı ölümden sonra da devam eden-
lerden biri; sadaka-i câriye denen ve geriye bırakılan 
câmi, mescit, mektep, medrese, yol, köprü, çeşme, 
sebil, han, hamam gibi hayrı devam eden iyilikler ve 
hayırlardır.

Diğeri başta dinî ilimler olmak üzere insanlara fay-
dalı ilim bırakanlardır. İnsanın talebe yetiştirmesi, kitap 
yazması ve yayınlaması, kısaca ilmini ve bilgisini ken-
disinden sonraki nesillere bir şekilde aktarması, kişinin 
amel defterinin kapanmamasına ve sevabının devam 
etmesine vesile teşkil eden pek hayırlı bir ameldir.

Öldükten sonra da sevapları yazılmaya devam 
eden gruplardan bir diğeri, arkalarından kendilerine 
dua edecek salih evlat bırakan anne babalardır.

Mahşerde kişinin amel defterinin sağ tarafından 
verilmesi onun dünyada Allah’ın emrine uygun, dü-
rüst ve erdemli bir hayat yaşadığını, dolayısıyla sicili-
nin temiz olduğunu gösterir. Bu durumda olan kimse 
Allah’ın lütfuyla kurtuluşa erenlerden olduğunu an-
lar ve “Alın, kitabımı okuyun” (Hâkka, 69/19) diyerek 
mutluluğunu başkalarıyla paylaşmak ister.

Amel defteri sağından verilen kimsenin dünyada 
iken ahirete iman ettiğini ve ona göre hazırlık yaptığını, 
buna karşılık iman ve hazırlık yapmaktan kaçınan ve 

“Oku kitabını! Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter” denilecektir. (İsra, 17/14)

Hat: İsmail Hakkı Altunbezer
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amel defteri solundan verilen kimsenin de sorumsuz 
yaşadığını görmekteyiz. Ayette şöyle buyrulur: “Hayır, 
günahkârların yazısı, muhakkak “Siccîn”dedir. “Siccîn”in 
ne olduğunu sen ne bileceksin.     O, yazılmış bir kitap-
tır”. (Mutaffifîn, 83/7-9)  Yani siccin, günahkârlara ait 
defter ki, sadece günahların yazıldığı işaretli bir   kü-
tüktür.     “Hayır (sandıkları gibi değil!) iyilerin yazısı 
“İlliyyûn”dadır. ‘İlliyyûn’un ne olduğunu sen ne bilecek-
sin. O yazılmış bir kitaptır.” (Mutaffifîn, 83/18-20)  Yani 
bütün hayırların, kendisinde  bulunduğuna dair bir işa-
ret olan büyük bir kitaptır/bir amel defteridir.

Kişinin amel defterinin sol tarafından verilmesi 
onun dünya hayatında Allah’ın emrine uygun hareket 
etmediğini, dürüst ve erdemli bir hayat yaşamadığını 
gösterir.

İnsanın ömür boyu yaptıklarıy-
la yazılıp doldurulan amel defteri 
mahşer gününde insana sağından, 
solundan veya arkasından veri-
lebiliyor. Amel defteri sağından 
verilenlerin hesabı çok çabuk gö-
rülüyor; bunlar ailelerinin ve yakın-
larının yanına sevinçle dönüyorlar. 
“Alın!” derler, “Okuyun kitabımı! 
Ben, gerçekten hesaba uğrayacağı-
ma inanmıştım.” (Hâkka, 69/19). Bu 
kimseler pek hoş bir hayata adım atıyorlar. Yüksek bir 
cennetin içindedirler. Yanı başlarında cennetin mey-
veleri salkım salkımdır. Kendilerine, “Geçmiş günlerde 
yaptıklarınıza mükâfat olarak yiyin ve için!” (Hâkka, 
69/24) deniliyor.

Amel defteri solundan verilen kimseler de “Keşke, 
kitabım bana verilmeseydi! Hesabımı öğrenmeseydim. 
Keşke ölüm her şeyi bitirmiş olsaydı! Malım bana fay-
da vermedi. Gücüm kuvvetim kaybolup gitti” (Hâkka, 
69/25-29) derler.

Hatırlamak lazım ki tohumlar ve çekirdekler, bahar 
ve yaz mevsimlerinde yaşanan yeşilliklerin, ekinlerin 
ve meyvelerin sanki amel defterleri gibidir. Yenibahar 
geldiğinde onlar yeniden, daha parlak ve daha alımlı 

bir biçimde ortaya çıkarlar, açılırlar. Amel defteri de 
bunun gibi insanın hayatının, yaptıklarının ve ibadeti-
nin neticesi olarak mahşer günü açılacaktır. Bu durum, 
günlerce devam eden koca bir baharın ve yazın çiçekli 
meyveli bütün bitkilerinin amel defterleri mesabesinde 
olan tohumlarda, çekirdeklerde korunmasını andır-
maktadır.

İsrâ suresinin 13. ayetini de dikkate alarak amel 
defterinin insanın kendi özünde bulunduğunu ve 
amellerin insan üzerinde bıraktığı iz ve tesirlerle ko-
runduğunu söyleyen müfessirler (bk. Fahreddin er-
Râzî, XX, 167 vd). de vardır. 

Netice olarak diyebiliriz ki yu-
karda beyan edildiği üzere bazı 
müfessirler; “amel defteri”ni gerçek 
mahiyetini bilemediğimiz; insanın 
dünyadaki her türlü hâl ve hareke-
tinin, bozulup silinmez bir şekilde 
kaydedildiği ve ahirette kişinin leh 
ve aleyhinde şahitlik edecek olan 
bir belge, bir defter olarak görürler. 
Amel defterini okumak için okuma 
yazma bilmek gerekmeyecek, her-

kes Allah’ın ilhamıyla defterini okuyacaktır.

Mâtürîdiyye ve Selef âlimleri amel defterinin key-
fiyetinin ve mahiyetinin bilinemeyeceğini söylerken 
Mu’tezile’nin çoğunluğu ve sonraki Eş’ariyye âlimleri 
amel defterini, Allah’ın, insanların iyilik ve kötülükleri 
hakkındaki bilgisi şeklinde yorumlamışlardır. 

Sadece fertlerin değil, milletlerin de amel defterleri 
olacak ve her millet hesap gününde kitabını yani amel 
defterini okumaya çağrılacaktır.

Amel defteri sayesinde, yaptığı her şeyle yarın yüz-
leşeceğini bilmesi, Müslümanı sorumlu ve meşru bir 
hayat yaşamaya sevk eder.

Mahşerde kişinin amel
defterinin sağ tarafından 
verilmesi onun dünyada
Allah’ın emrine uygun,

dürüst ve erdemli bir hayat 
yaşadığını, dolayısıyla

sicilinin temiz olduğunu
gösterir.
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Kureyş’in Benî Ümeyye kolundan olan Hz. Os-
man (r.a.), Fil Vakası’ndan altı yıl sonra doğ-
du. Babası Mekke’nin meşhur tüccarlarından 

Affân b. Ümeyye, annesi Hz. Peygamber’in (s.a.v.) halası 
Ümmü Hakîm Beyzâ’nın kızı Ervâ’dır. Hz. Osman (r.a.), 
Efendimizin (s.a.v.) iki kızıyla evlendiği için, iki nur sa-
hibi manasına gelen “zü’n-nûreyn” lakabıyla meşhurdur. 

Babasının ölümünün ardından ticarî işlerin başına 
geçen Hz. Osman (r.a.), İslâm öncesinde Mekke’nin 
önemli tüccarları arasına girmişti. Hz. Ebû Bekir’in (r.a.) 
teklifiyle Hz. Peygamber’e (s.a.v.) giderek İslâm’ı kabul 
eden Hz. Osman’ın (r.a.) ilk on Müslüman arasında ol-
duğu bildirilmiştir. Hz. Osman (r.a.), Hz. Peygamber’in 
(s.a.v.) kızı Rûkıyye (r.a.) ile evlendi ve onunla birlikte, 
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberlikle görevlendiri-

lişinin beşinci yılındaki ilk kafilede Habeşistan’a hicret 
etti. Daha sonra Mekke’ye döndü ve diğer Müslüman-
larla birlikte Medine’ye hicret etti. Medine’de muhacir-
lere ev yapmaları için arsa tahsis eden Hz. Peygamber 
(s.a.v.), ona Mescidi Nebevî’nin kapısının karşısına dü-
şen arsayı vermişti. Hz. Osman (r.a.), Bedir Savaşı’na çı-
kılırken hanımı hasta olduğu için Hz. Peygamber (s.a.v.) 
tarafından Medine’de, hanımının başında bırakıldı. 
Onu Bedir’e katılanlardan sayan ve kendisine ganimet-
ten hisse veren Resûlulah (s.a.v.), Bedir zaferi haberinin 
Medine’ye ulaştığı gün vefat eden kızı Rukiyye’nin (r.a.) 
ardından diğer kızı Ümmü Gülsüm’ü (r.a.) Hz. Osman 
(r.a.) ile evlendirdi. Hicretin dokuzuncu yılında Ümmü 
Gülsüm’ün (r.a.) vefatı üzerine de evlenecek kızı olan 
babalara damat olarak Hz. Osman’ı (r.a.) tavsiye etti.

HZ. OSMAN (R.A.)
HÂDİMÜ’L KUR’ÂN
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Hz. Osman’a nispet edilen Kur’ân-ı Kerim.
Topkapı Sarayı, Env. No: H.S.32
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Hudeybiye Antlaşması öncesinde Hz. 
Peygamber (s.a.v.) tarafından Mekke’ye 
elçi olarak gönderilen Hz. Osman 
(r.a.), Kâbe ziyaretine izin verilmesi 
için büyük gayret gösterdi. Bu yüz-
den dönüşü gecikince, onun Mek-
keliler tarafından öldürüldüğüne 
dair bir haber alındı. Bunun üzerine 
Resûl-i Ekrem (s.a.v.), ashabından 
müşriklere karşı ölüm-kalım savaşı-
na girmek şartıyla biat aldı. Allah’ın, biat 
eden müminlerden razı olduğunu bildirme-
si (Fetih, 48/18) sebebiyle “Bey‘atü’r-rıdvân” adı 
verilen bu biat sırasında Hz. Peygamber (s.a.v.), “Osman, 
Allah ve Resûlü’nün emrini yerine getirmek için gitmiştir.” 
buyurup sağ elini sol elinin üzerine koyarak onun adına 
biat ettiğini gösterdi.

Efendimiz’in (s.a.v.) vahiy kâtiplerinden olan Hz. 
Osman (r.a.), Hz. Ebû Bekir’in (r.a.) halifeliği dönemin-
de onun da kâtipliğini yaptı ve müşavirleri arasında yer 
aldı. Daha sonra Hz. Ömer’e (r.a.) de danışmanlık yaptı.

Hz. Osman’ın (r.a.) Halifelik Dönemi
Hz. Osman (r.a.), ağır bir şekilde yaralanan Hz. 

Ömer’in (r.a.) aralarından birini halife seçmek üzere 
görevlendirdiği altı kişilik şûranın1 üyelerinden biriy-
di. Üyeleri Hz. Peygamber’in (s.a.v.) cennetle müjde-
lediği on kişi (aşere-i mübeşşere) arasından olan bu 
şûra, Hz. Osman’ı (r.a.) halife seçti.

Hz. Osman’ın (r.a.) on iki yıl süren hilafeti, Sükûnet 
Dönemi (24-29/644-649) ve İslâm tarihinin ilk büyük 
fitnesinin yaşandığı, halifenin şehadetiyle sonuçlanan 
Karışıklık Dönemi (30-35/650-656) olarak iki safhaya 
ayrılmıştır.

Hz. Osman’ın (r.a.) halifeliğinin son iki yılına kadar 
fetihler devam etmiş, bütün İran İslâm hâkimiyetine 
alınmış; ardından Tohâristan’a kadar uzanan top-
raklar, bugünkü Afganistan sınırları içinde kalan 
Belh, Herat ve Tûs gibi şehirler alınmış, diğer tarafta 
İrmîniye’nin, Gürcistan’ın, Dağıstan’ın, Azerbaycan’ın, 
Arrân bölgesinin ve Tiflis’in fethi gerçekleşmiştir.

Kuzey Afrika’da ise fetihler Tunus ve çev-
resine kadar genişler. Mısır’ın güneyin-

de, günümüzde Sudan topraklarında 
kalan Dongola’da hüküm süren Ma-
karra Krallığı (31/ 652) egemenlik 
altına alınır. Kıbrıs fethi gerçekleş-
tirilir ve adaya 12.000 asker yerleş-
tirilir. Yine İskenderiye açıklarında 

Bizans donanmasına karşı kazanılan 
“Zâtü’s-savârî” adı verilen büyük zafer 

neticesinde (31/652 veya 34/655) Doğu 
Akdeniz’de hâkimiyet Müslümanların eline 

geçer.

Hz. Osman’a Karşı İsyan ve Şehit Edilmesi
Hilafetinin, Karışıklık Dönemi olarak bilinen ikin-

ci safhasının başlarından itibaren Hz. Osman’ı (r.a.) ve 
özellikle valilerini hedef alan bir muhalefet ortaya çık-
tı. Aynı zamanda fetihlerin hızı kesildi ve buna bağlı 
olarak ganimet gelirlerinin azalmasıyla ekonomik kriz 
başladı. Hz. Ömer (r.a.) zamanında askerî merkez ola-
rak kurulan Irak’taki Kûfe ve Basra ile Mısır’daki Fustat 
ekonomik krizden en fazla etkilenen yerler oldu ki bu 
üç şehir muhalefetin önemli merkezleri hâline geldi.

Hz. Osman’a (r.a.) karşı ilk ciddî muhalefet, fetih-
lerde büyük rol oynayan Bekr, Rebîa, Ezd, Kinde, Te-
mim, Kudâa gibi güçlü kabile mensuplarının bir arada 
yaşadığı Kûfe’de ortaya çıktı. Hz. Osman (r.a.) ve vali-
lerini hedef alan kabilecilik hareketi kısa sürede etkili 
hâle geldi. Bu hareket, Irak’ın ikinci büyük merkezi 
Basra’da da yankı buldu.

Fitnenin diğer önemli merkezi Mısır’da da şiddetli 
bir muhalefet başlatılmıştı. Kûfe ve Suriye’de bir süre 
kalan Abdullah b. Sebe’nin gelmesiyle Mısır, hareke-
tin birinci merkezi oldu. Bu konuda aktarılan üç ana 
rivayetten gerçeklere en uygun olduğu tespit edilen 
Seyf b. Ömer rivayetine göre2 Abdullah b. Sebe gibi 
Müslümanları birbirine düşürmek isteyen art niyetli 
şahıslar ve Kureyş yönetiminden kurtulmak isteyen 
bazı kabile liderleri fitne ateşini tutuşturarak muhale-
fet hareketini bir isyana dönüştürdüler.

“Osman (r.a.)” Hat: Kazasker Mustafa İzzet



Son üç yılda Abdullah b. Sebe tarafından organize 
edildiği anlaşılan ve birlikte hareket eden Kûfe, Basra 
ve Mısır merkezli muhalif gruplar, birbirlerine gön-
derdikleri mektuplarda Hz. Osman (r.a.) ve valilerinin 
dinin kurallarını çiğneyip zulme başvurduğunu ileri 
sürerek halkı yönetime karşı isyana çağırıyorlardı. 
Halkın huzurunda okunan bu mektuplar Medine’ye 
de gönderiliyordu.

Önce müfettişler göndererek vilayetlerdeki durumu 
inceleten Hz. Osman (r.a.), 34 yılı (655) Hac mevsimin-
de Medine’de valileriyle yaptığı toplantıda, vilayetlerde-
ki durumu bizzat onlardan dinledi. Yayılan haberlerin 
bir tertip olduğunu, dolayısıyla endişe edilecek bir du-
rum olmadığını söyleyen valilerine, olaylara Allah’ın 
emirleri çerçevesinde çözüm arayacağını belirtti.

Ancak olaylar yönetimin beklemediği istikamette 
gelişti. Muhaliflerin ilk önemli başkaldırısı, valilerin vi-
layetlerine dönüşleri esnasında Kûfe’de yaşandı. Kûfe’ye 
dönmekte olan valinin yolunu keserek şehre girme-
sini engelleyen muhalifler, onun yerine Ebû Musâ el- 
Eş’arî’nin tayin edilmesini istediler. Hz. Osman’ın (r.a.) 
olayları yatıştırmak için bu emrivakiyi kabul etmesi, 
Basra ve Fustat’taki muhaliflere de cesaret verdi. 

Muhalifler, Hz. Osman (r.a.) ve valilerini açıktan 
eleştirmeye başladılar. Bazı hatalarını abartmanın 
yanı sıra onlara iftiralarda bulunmaktan çekinmediler. 

Hicrî 35 (656) yılının Şevvâl ayında (Nisan) Mısır, 
Kûfe ve Basra’dan sayıları 600-1000 arasında gösterilen 
üç grup, Hac kafileleri arasında Medine’ye geldi. Şehir 
dışında üç mevkide konaklayıp gönderdikleri iki tem-
silci vasıtasıyla, Medine’de kendilerine karşı koyabilecek 
bir askerî birliğin bulunup bulunmadığını öğrenmek 
istediler. Temsilcilerinden, kendilerinin geldiğini duyan 
Medinelilerin Hz. Osman’ı (r.a.) korumak için bir birlik 
oluşturduğunu öğrenince, onların dağılmasını sağlamak 
için bir plan yaptılar. Bu plana göre memleketlerine dön-
mek için yola çıktılar ancak birkaç gün sonra ansızın geri 
geldiler ve tekbirlerle Medine’ye girip Hz. Osman’ın (r.a.) 
evini muhasara altına alıp stratejik noktalarda da mevzi-
lenerek şehirde kontrolü ele geçirdiler.

Medine’deki kölelerin ve işsiz güçsüz bazı bedevîlerin 
katılmasıyla sayıları artan isyancılar, Hz. Osman’ın (r.a.) 
muhasaranın son on gününe kadar mescitte imam-
lık yapmasına izin verdiler. Bu günlerde Hz. Osman 
(r.a.), kendisine yöneltilen bütün ithamlara cevap ve-
rerek çoğu meselede asileri ikna etmeyi başarmış; bir-
kaç meselede de hata yaptığını kabul ederek Allah’tan 
mağfiret dilemişti. Ancak isyancılar muhasaranın son 
on gününde Hz. Osman’ın (r.a.) evden çıkmasına izin 
vermediler. Onun evine içme suyu gönderilmesini dahi 
yasakladılar. Bu gelişmeler üzerine Hz. Ali (r.a.) ve Hz. 
Zübeyr (r.a.) gibi ashabın büyükleri, oğullarını Hz. 
Osman’ı (r.a.) korumaları için onun evine gönderdiler.

Şiddete başvuran asiler, Hz. Osman’a (r.a.) halifeli-
ği bırakmasını, aksi takdirde kendisini öldürecekleri-
ni söylediler. Halifelikten ayrılmayacağını bildiren Hz. 
Osman (r.a.) ise kendisini savunmak isteyenleri tehli-
keye atmak istemedi. Hatta onlardan asilere karşı silah 
kullanmamaları şartıyla söz aldı. Hakkındaki hadis3 

dolayısıyla bir musibetten sonra şehit edileceğini bilen 
Hz. Osman (r.a.), rüyasında Hz. Peygamber’in (s.a.v.) 
kendisine yarın birlikte iftar edeceklerini müjdeleme-
sinden4 de etkilenerek, asilere boyun eğmektense onu-
ruyla ölmeyi tercih etti.

Mekke’de haccını tamamlayan çok sayıda insanın 
Medine’ye gelecek olması ve yine vilayetlerden yar-
dıma gönderilen birliklerin yaklaştığının duyulması 
üzerine harekete geçen asiler, genç sahabilerin savun-
duğu halifenin evinin kapısını yaktılar. Akşam saat-
lerinde ise bitişikteki evden tırmanarak bulunduğu 
odaya giren birkaç Mısırlı asi, Kur’ân okumakta olan 
Hz. Osman’ı (r.a.) hunharca şehit etti. Ardından ev ve 
beytülmal yağmalandı. Hz. Osman’ın (r.a.) defnedil-
mesi engellendi. Onun cenazesi, ancak akşam ile yatsı 
arasında ve çok az kişi tarafından gizlice kaldırılabildi.

Kur’ân-ı Kerîm’i İstinsâh Ettirmesi
Hz. Osman’ın (r.a.) en önemli icraatlarından biri 

de Hz. Ebû Bekir (r.a.) tarafından iki kapak arasında 
toplatılarak kitap hâline getirilen Kur’ân-ı Kerim’i is-
tinsah5 ettirmesidir. 
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Hz. Peygamber’in (s.a.v.) görevlendirdiği vahiy 
kâtipleri tarafından, develerin kürek ve kaburga ke-
mikleri, tabaklanmış deri parçaları, tahta ve papirüs 
gibi yazı malzemeleri üzerine yazılmış olan Kur’ân 
ayetleri, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sağlığında kitap 
hâlinde bir araya getirilmemişti. Hz. Ebû Bekir (r.a.) 
döneminde Müseylimetü’l-Kezzâb ile yapılan Yemâme 
Savaşı’nda şehit düşenler arasında 700 civarında hâfız 
sahabi bulunuyordu. Bu kadar hâfızın şehit düşmesi, 
Kur’ân-ı Kerîm’in bir kitap hâline getirilmesi mesele-
sini gündeme getirdi. Bu olay üzerine telâşlanan Hz. 
Ömer’in (r.a.) teşvik ve teklifiyle harekete geçen Halife 
Hz. Ebû Bekir (r.a.), Zeyd b. Sâbit (r.a.) başkanlığın-
daki bir heyeti bu çalışmayı yapmakla görevlendirdi. 
Zeyd (r.a.) ve arkadaşları, ashabın getirdiği yazılı me-
tinleri kontrol etmek ve yazmak suretiyle Kur’ân’ı ek-
siksiz olarak toplayıp kitap hâline getirdiler. Hz. Ebû 
Bekir’e (r.a.) teslim edilen ve “mushaf ” adı verilen bu 
kitap, daha sonra Hz Ömer’e (r.a.), onun vefatının ar-
dından da kızı ve aynı zamanda Resûlullah’ın (s.a.v.) 
eşi olan Hz. Hafsa’ya (r.a.) intikal etmişti.

Hz. Osman (r.a.) zamanında Iraklı ve Suriyeli 
birliklerin katıldığı Azerbaycan fetihleri sırasında, 
Kur’ân’ın farklı kıraatlerini doğru biçimde değerlen-
diremeyen askerler arasında ihtilâf çıkmış ve ciddi 
tartışmalar yaşanmıştı. Huzeyfe b. Yemân (r.a.) bunu 
görünce endişeye kapıldı ve derhal Medine’ye gelip 
Halife Hz. Osman’dan (r.a.) konuya bir çözüm bulma-
sını istedi. Hz. Osman (r.a.), kıraat farklarının sebep 
olduğu bu tür tartışmaları önlemek için Hz. Hafsa’nın 
(r.a.) yanında muhafaza edilen Ebû Bekir (r.a.) mus-
hafını çoğaltıp büyük vilayetlere birer nüsha gönder-
meye karar verdi. Başkanlığını yine Zeyd b. Sâbit’in 
(r.a.) yaptığı dört kişiden oluşan bir heyeti istinsah işi-
ni yapmak üzere görevlendirdi. Heyet üyelerine, farklı 

okuyuşlara müsait kelimeleri yazarken Kur’ân’ın nazil 
olduğu Kureyş lehçesini esas almalarını emretti. 

Bu çalışma sonunda Kur’ân-ı Kerîm beş veya yedi 
nüsha olarak çoğaltıldı. Hz. Osman’ın (r.a.) kendisi için 
ayırdığı “imam mushaf ” denilen nüsha dışındaki nüs-
halar, kıraat hususunda meşhur olan ve aynı zamanda 
götürdükleri mushafı okutmakla görevlendirilen birer 
kâri ile birlikte Mekke, Kûfe, Basra, Şam, Yemen ve 
Bahreyn’e gönderildi. Üzerinde ashabın icma ettiği ve 
kıraat/okuyuş farkları yüzünden yaşanan tartışmaları 
önleyen bu nüshalar, bütün vilayetlerde büyük kabul 
gördü. Kur’ân öğretimi bundan itibaren “mesâhif-i 
Osmâniyye” olarak tanınan ve kısa zamanda bütün 
İslâm coğrafyasına yayılan bu nüshalara göre yapıldı.6 

Hz. Osman’ın (r.a.) Ailesi ve Şahsiyeti
Hz. Osman (r.a.), hicretin 9. yılında (630) ölen ve 

kendisinden çocuğu olmayan ikinci hanımı Ümmü 
Gülsüm’ün (r.a.) vefatından sonraki yıllarda altı evlilik 
daha yaptı. Bu evliliklerinden 9 oğlu (üçü küçük yaş-
larında öldü), 6 veya 7 kızı oldu. 

Halim-selim, nazik ve mahcup bir tabiata sahip olan 
Hz. Osman (r.a.) engin bir hayâ duygusuyla meşhurdu. 
Nitekim Hz. Peygamber’e (s.a.v.), Hz. Osman (r.a.) hu-
zura girdiğinde oturuşuna çeki düzen vermesinin se-
bebi sorulunca, “Kendisinden meleklerin hayâ ettiği bir 
kimseden ben hayâ etmeyeyim mi?” buyurmuştur.7 

Ashabın âlimlerinden olan Hz. Osman (r.a.), Kur’ân’ı 
ezberleyen ve Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sağlığında fetva 
veren bir kaç sahabi arasında gösterilir.8

Allah Teâlâ kendisinden razı olsun!
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Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Abdurrahman b. Avf, Hz. Sa‘d b. Ebû Vakkās, Hz. 
Talha b. Ubeydullah, Hz. Zübeyr b. Avvâm (Radiyallahü anhüm).
Târîh (nşr. Halil Şehâde), Beyrut 2000, II, 587.
Bu tespit için bkz. Yûsuf el-Iş, ed-Devletü’l-Ümeviyye, Dımaşk 2009, s. 64.
Arapça nesh kökünden türemiş olan istinsâh “bir kitabın yahut yazılı bir 
metnin nüshasını çıkarma, onu harfi harfine kopya etme” anlamına gelir. 
Nebi Bozkurt - Nevzat Kaya, “İstinsah”, DİA, XXIII, 369-371.

DİPNOTLAR

Bu konuda geniş bilgi için bk. Abdülhamit Birışık, “Kıraat”, DİA, XXV, 427; 
Mehmet Emin Maşalı, “Mushaf”, DİA, XXXI, 242-243.
Müslim, “Fedâilü’s-sahâbe”, 26.
Kettânî, Hz. Peygamber’in Yönetimi, İstanbul 2003, I, 184-185, 196.
Bûhârî, “Fedâilü ashâbi’n-Nebiy”, 7.
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Ehl-i Kitap tartışmaları zaman zaman “biz ve 
öteki” kavramlarıyla beraber gündeme gel-
mektedir. Bu yazımızda hem Ehl-i Kitap hem 

de “öteki” kavramları tahlil edilerek “Kur’ân’da tarif 
edilen Ehl-i Kitap ‘biz’ mi yoksa ‘öteki’ mi?” sorusuna 
cevap aranacaktır.

Batı: Biz ve Öteki
Sömürge döneminden ilham alan modern Batı 

düşünce sisteminde “biz” üç temel özelliği kendinde 
barındırır ki bunların dışında kalanlar “öteki” olarak 
vasfedilir:

1. Beyaz ırk (etnisite)
2. Hıristiyanlık (din)
3. Eski Yunan ve Roma (kültür ve medeniyet)

Batının Doğuya objektif değil, Avrupa merkezci 
(eurocentric) ve etnik merkezli (ethnocentric) bir dü-
şünce ile baktığı aşikârdır. Haddizatında Doğu ve Batı 
ayrımı da coğrafî olmayıp ideolojiktir. Avrupa’nın gü-
neyindeki Afrika ve hatta batısındaki Meksika ‘Doğu’ 
muamelesi görürken Uzakdoğu’daki Avustralya’nın 
‘Batı’ sayılması bu kanaati doğrular.

“Avrupalı beyaz ırka mensubiyet” olarak özetlene-
bilecek anlayış, özellikle 1830-1930 arasında Batı’da 
gelişen ırk ve toplum kuramlarıyla yakından ilişkili-
dir. “Biyolojik ayırt edici özellikler ile toplumsal dav-
ranışlar arasında zorunlu bir bağ bulunur.”1 iddiası ile 
doğal seleksiyon kuramını ortaya atan Darwin’in iddi-
alarının eşzamanlı ortaya çıkmış olması tesadüf değil-
dir. “Beyaz insan evrimleşen ve evrimin son halkasını 
oluşturan en mükemmel insandır” anlayışı, özellikle 
Aryan ırkın üstün tutulduğu Nazi Almanya’sında po-
litik uygulama zemini bulmuş ve “öteki”nin ortadan 
kaldırılmasına kadar gitmiştir.

Irkçı temellere dayanan düşünce sistemlerinde 
“dışlamacılık” oldukça belirgindir. Fiziksel farklılık-
ların vurgulandığı bu sistemlerde “öteki” ile ilişkide 
en önemli aşama, “öteki” ile olan farkın tespitidir. Bu 
tespit esnasında kendi kültürel referanslarını ölçüt 
alan “biz”, her zaman “öteki”nin farklılığını “aşağıda 
olmak” (inferiority) ile açıklayacaktır. “Öteki”, ancak 
değiştirilmesi imkânsız farklılığıyla ve aşağılık hâli 
içinde kabul görebilir.

Avrupalının gözünde “öteki”nin karşısındaki “biz”i 
belirleyen ikinci en önemli husus din yani Hıristiyan-
lıktır. Burada karşımıza, “beyaz insan en mükemmel 
insandır o hâlde onun dini Hıristiyanlık da en mü-
kemmel din olmalıdır” anlayışı çıkar. Yani Hıristiyan-
lık mükemmelliğini bizatihi değil, beyaz insanın dini 
olduğu için elde etmiştir. Zira Hıristiyanlık esas itiba-
riyle Semitik bir din olduğu hâlde, üstün kabul edilen 
Aryan ırkının dini olarak muamele görmektedir.

Sömürge halklarına yönelik misyoner faaliyetle-
riyle Kilise, yerlilere yalnızca uhrevi kurtuluşu değil 
“yarı Avrupalı” bir kimlik de kazandırmış oluyordu. 
Efendisinin “diniyle dinlenen” yerli için prestij olan bu 
durum, sömürge gücüne de “öteki”nde kendine daha 
yakın ve uysal bir taraftar edinme imkânı demekti. 
Bunu sömürge gücüne sağlayan Kilise olacaktır. Ama 
her zaman için “biz” sömüren, “öteki” sömürülen ol-
muştur. “Biz” yöneten, “öteki” yönetilendir. “Biz” be-
yaz, “öteki” siyahtır.

Beyaz ırk ve Hıristiyanlık ölçütünden sonra Batılı 
“biz” kimliğini oluşturan üçüncü unsur, Eski Yunan 
ve Roma düşünce mirasıdır. Aydınlanma dönemi son-
rasında geliştirdiği bilimsel disiplinlerin ilk verilerini 
ve oluşumunu Eski Yunan’da ve Roma’da arayan Batı, 
kimliğinin oluşmasında bu medeniyetlerin mirasını 
önemsemiştir. Eski Yunan ve Roma düşünce geleneği 
ile hukuki ve sosyo-politik uygulamaları modern Ba-
tının oluşumunda referans olarak görülmüş; modern 
Batılı demokrasi, hukuk sistemi ve sosyal düzeninin 
köklerini Roma devlet sistemi ve sosyo-politik sitemi 
içinde görmüştür. Söz konusu üç temel unsurun hep-
sini bünyesinde barındırmayan her topluluk ve birey 
Batı için “öteki”dir. Bu nedenledir ki bir Boşnak, Av-
rupalı ve beyaz olduğu hâlde sırf Müslüman olduğu 
için “öteki”dir. Yine bu nedenledir ki siyah ırktan bir 
Hıristiyan onlarca yıldır Avrupa topraklarında yaşıyor 
olsa bile “öteki”dir.

Ehl-i Kitap
Ehl-i Kitap tasavvurunun şekillenmesinde çeşitli 

dönemlerde yaşanan sosyo-politik ve teolojik tartış-
maların etkisi olmakla beraber, Müslümanların Ehl-i 
Kitab’a bakışının en önemli belirleyicisi, şüphesiz 
Kur’ân’daki Ehl-i Kitap tasviridir.
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Kur’ân’ın Ehl-i Kitap anlayışını ortaya koyan ayet-
leri incelediğimizde öncelikle Ehl-i Kitab’a dair bir 
kısım tarihi bilgilerin verildiği, geçmişte yapılanlara 
dair hatırlatmaların ifade edildiği ayetleri görürüz.

“Ey İsrailoğulları size verdiğim nimetimi hatırlayın 
ve bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size ver-
diğim sözü tutayım. O hâlde yalnız benden korkun!” 
(Bakara, 2/40)

“Ey İsrailoğulları size verdiğim nimetimi ve sizi diğer 
bütün halklara üstün kıldığımı hatırlayın. Hiç kimsenin 
hiç kimseye hiçbir yarar sağlamayacağı, hiç kimseden 
hiçbir şefaatin kabul edilmeyeceği, hiç kimseden hiçbir 
karşılık alınmayacağı ve hiç kimsenin yardım görmeye-
ceği bir günden sakının!” (Bakara, 2/47-48)

“Ey İsrailoğulları size verdiğim nimetimi ve sizi diğer 
bütün halklara üstün kıldığımı hatırlayın. Hiç kimsenin 
hiç kimseye hiçbir yarar sağlayamayacağı, hiç kimseden 
hiçbir karşılık kabul edilmeyeceği, hiç kimseye hiç bir 
şefaatin yarar sağlamayacağı ve hiç kimsenin yardım 
görmeyeceği bir günden sakının!” (Bakara 2/122-123)

Kur’ân bu ayetlerde Ehl-i Kitab’a geçmişini hatırla-
tarak bir eleştiride bulunmakta fakat hemen akabinde 
oldukça olumlu bir tavırla bu eleştiri yerini bir davete 
bırakmaktadır. Diğer bir deyişle Kur’ân kitap ehlinden 
bir “dönüş” istemektedir. Kur’ân’ın kitap ehline çağrı 
içeren ayetlerine baktığımızda bu dönüş çağrısında 

ısrar ettiğini görüyoruz. Bu noktada Al-i İmran sure-
sinin 64. ayetini tahlil etmek gerekmektedir:

“De ki: “Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda ortak 
bir söze gelin: Yalnız Allah’a kulluk edelim. Ona hiç-
bir şeyi ortak koşmayalım. Allah’ı bırakıp da kimimiz 
kimimizi ilah edinmesin.” Eğer onlar yine yüz çevirir-
lerse, deyin ki: ‘Şahit olun, biz Müslümanlarız.’” (Al-i 
İmran, 3/64)

Ayette dikkat çeken önemli noktalardan ilki (kul) 
ifadesiyle Peygamber’in (s.a.v.) de Ehl-i Kitab’ı mu-
hatap almasının istenmesidir. İkincisi ise “Ya ehle’l 
Kitab” şeklindeki muhatap ifadesine bizzat yer veril-
mesidir. Ayetin devamında gelen “geliniz” (taalev) 
ifadesi ile bir çağrı söz konusudur. Buradaki “geliniz” 
sözü ile çağrılan merkez “biz”in ortak değerinin ne 
olduğuna ayetin ilgili kısmı yanıt vermektedir: “Bi-
zimle sizin aranızda ortak bir söze.” Kur’ân’ın bura-
da kitap ehlini, ‘bizimle sizin aranızda ortak bir söz’ 
olarak özetlediği müşterek bir zemine davet ettiğini 
görüyoruz. Bu ‘ortak söz’ün ne olduğu hemen ardın-
dan açıklanmaktadır: ‘Yalnızca Allah’a kulluk’ ve ‘ona 
hiçbir şeyi ortak koşmama’.

Söz konusu ayette ‘biz’e vurgu yapan (birinci çoğul 
şahıs) üslup son derece dikkat çekicidir. İşte Kur’ân’ın 
“Biz” dediği budur. Bu ifadeler Kur’ân’ın “Biz”ini ifa-
de etmesi açısından oldukça anlamlıdır. Burada Ehl-i 
Kitab’ın asıllarına “dönüş”leri istenmiş yani ayetin ifa-

Peygamberimizin Bizans İmparatoru Heraklius’a 
Mektubu (Aslından istinsah eden Ali Hüsrevoğlu)

PEYGAMBERİMİZİN
HERAKLİYUS’A MEKTUBU

Rahman, Rahim Allah adıyla. Allah’ın kulu 
Rasulü Muhammed’den Rum’ların büyüğü 
Herakliyus’a. Selam doğru yola girene olsun. 
Seni İslam’a çağırıyorum. İslam’a gir, selamette 
kal. Allah da sana ecrini iki kat versin. Eğer 
bu çağrımdan yüz çevirecek olursan bütün 
rençberlerin günahı da senin boynuna olsun. 
“De ki: Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda 
ortak bir söze gelin: Yalnız Allah’a ibadet ede-
lim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah’ı 
bırakıp da kimimiz kimimizi ilah edinmesin.” 
Eğer onlar yine yüz çevirirse, deyin ki: “Şahit 
olun, biz müslümanlarız!” (Al-i İmran 64)



ŞUBAT 2016 29

desiyle onlar ‘aradaki ortak söze’ doğru yönlendiril-
miş görünüyor. Kur’ân kitap ehlini ‘asıl’dan ayrılmış, 
bir kopuş yaşamış insanlar olarak gördüğünden on-
ların gelişini ‘asla dönüş’ olarak algılamaktadır. Do-
layısıyla bu çağrı bir “dönüşüm” çağrısı değil bir ‘öze 
dönüş’ çağrısıdır.

Âl-i İmran sûresi 64. âyette gördüğümüz gibi kitap 
ehlinin davet edildiği nokta, tevhid ortak noktasıdır. 
Gelmeleri istenen ‘Yalnız Allah’a kulluk’, ‘O’na hiçbir 
şeyi ortak koşmama’ noktasıdır. Ayetteki “Ona hiçbir 
şeyi ortak koşmayalım. Allah’ı bırakıp da kimimiz ki-
mimizi ilah edinmesin.” ifadesi kitap ehlinin Tevhide 
yabancılaşmasının -Batılı terimi kullanacak olursak 
ötekileşmesinin- nasıllığını açıklayan anahtar bir 
cümledir. O hâlde Kur’ân “biz” tarafından “ötekileş-
tirilen” bir kitap ehlinden değil, aksine kendini “biz”e 
ötekileştiren; başka bir ifadeyle “yabancılaştıran” bir 
kitap ehlinden söz etmektedir. Tekrar dönüşün olma-
sı için de “birbirlerini ilahlaştırmaktan” vazgeçmeleri 
istenmektedir.

Kur’ân bize sıkça kitap ehlinin yabancılaşması-
nı meydana getiren farklı durumlardan söz eder. Bu 
ayetlerden bir kısmını inceleyelim.

“Kitap ehli senden, kendilerine gökten bir Kitap in-
dirmeni istiyorlar. Musa’dan, bundan daha büyüğünü 
istemişler: ‘Allah’ı bize açıkça göster’ demişlerdi. Hak-
sızlıklarından dolayı derhal onları yıldırım gürültüsü 
yakalamıştı. Sonra kendilerine açık deliller gelmişken 
buzağıyı (tanrı) tutmuşlardı. Bundan da vazgeçtik ve 
Musa’ya açık bir yetki verdik.” (Nisa, 4/153)

Bir yanda Musa (a.s.) ve Muhammed’in (s.a.v.) ge-
tirdiği tevhid (biz) diğer yanda ise ‘kendilerine gökten 
bir Kitap’ indirilmesini istemekle ‘Allah’ı bize açıkça 
göster’ demekle ve ‘kendilerine açık deliller gelmişken 
buzağıyı (tanrı)’ edinmekle “yabancılaşan/ötekileşen” 
bir kitap ehli durmaktadır.

Kur’ân bize kitap ehlinin yabancılaşmasında en 
önemli insani unsurlardan biri olarak inananlara yö-
nelik kıskançlığı gösterir. Bakara suresinin 105. ve 
109. ayetlerinde bu kıskançlık ifade edilmektedir: “Ki-
tap ehlinden ve Allah’a ortak koşanlardan inkâr eden-
ler, size Rabbinizden hiçbir hayır indirilmesini arzu et-

mezler.” (Bakara, 2/105) 
“Kitap ehlinden olanların çoğu gerçek kendilerine 

apaçık belli olduktan sonra, sizi, inanmanızdan sonra 
sırf içlerindeki hasetlikten dolayı, tekrar inançsızlığa 
döndürmeyi arzuluyorlar.” (Bakara, 2/109)

Âl-i İmran suresinin 19. ayeti ise onların ‘ilim ve-
rildikten sonra ayrılığa düştüklerini’ belirtirken kendi 
aralarındaki husumetin bile hakikate rağmen kıskanç-
lıktan ötürü olduğunu göstermektedir.

“Kendilerine kitap verilmiş olanlar kendilerine ilim 
verildikten sonra aralarındaki kıskançlıktan ötürü, ay-
rılığa düşmüşlerdir.” (Al-i İmran, 3/19)

Söz konusu kıskançlık sıradan bir kıskançlık değil-
dir. Hakikat kendilerine apaçık belli olduktan sonra, 
bile bile onları müminlere karşı müşriklerle birlikte 
hareket ettiren, dolayısıyla tevhidin zıtlarına (küfür-
şirk) hizmet eden bir kıskançlıktır. Bu da kitap ehlini 
yabancılaştıran/ötekileştiren bir tavırdır. Burada yer 
verilen ‘gerçek kendilerine apaçık belli olduktan son-
ra’ ifadesi Kur’ân’ın kitap ehline yönelik en sık tenkit-
lerinden biridir.

“Kendilerine Kitap verilmiş olanlar, bunun rablerin-
den gelen bir gerçek olduğunu bilirler.” (Bakara, 2/144)

Olumsuz Hitaplar: Yahud, Nasara
Kitap ehline yönelik tenkite yer veren ayetlerin 

‘kendilerine kitap verilmiş olanlar’ ifadesiyle başla-
ması oldukça anlamlıdır. Ayette yer alan ‘kendilerine 
kitap verilmiş olanlar’ ifadesiyle kendilerine kitap ve 
dolayısıyla da hakikatin verildiği hatırlatılmakta, aksi 
yönde hareket ettikleri için ise yerilmektedirler.

Kur’ân’ın Ehl-i Kitab’ı adlandırmada yer yer sergi-
lediği farklılık üslup açısından dikkat çeken bir husus-
tur. Nitekim, Kur’ân Yahudilik ve Hıristiyanlığı kült-
leşmiş ve dejenere birer yapı olarak gördüğünden olsa 
gerek, onlara olumlu hitabında Yahudi ve Hıristiyan 
tabirlerinin karşılığı olan Hud-Yehud-Yehudi ve Nas-
rani-Nasara ifadelerini kullanmadığı görülür.

Bunların kullanıldığı yerlerde ise çoğu zaman bir 
tenkit söz konusu olmaktadır. Örneklere bakalım:

“Yahudi (hud) yahut Hıristiyan (nasara) olandan 
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başkası cennete giremeyecek’ dediler. Bu onların kurun-
tusudur. De ki “doğru iseniz delilinizi getirin”. (Bakara, 
2/111)

“Yahudiler (yehud): “Hıristiyanlar (nasara) hiçbir 
temel üzerinde değiller” dediler, Hıristiyanlar (nasara) 
da “Yahudiler (yehud) hiçbir temel üzerinde değiller” 
dediler.” (Bakara, 2/113)

“Dinlerine uymadıkça ne Yahudiler (yehud) ne de 
Hıristiyanlar (nasara) asla senden hoşnut olmayacak-
lardır.” (Bakara, 2/120)

“‘Yahudi veya Hıristiyan(nasara) olun ki doğru yolu 
bulasınız’ dediler.” (Bakara, 2/135)

“Yoksa siz, İbrahim’in, İsmail’in, İshak’ın, Yakub’un 
ve Torunların Yahudi (hud) ya da Hıristiyan (nasara) 
olduklarını mı söylüyorsunuz.” (Bakara, 2/140)

“Yahudiler (yehud) ve Hıristiyanlar (nasara): ‘Biz 
Allah’ın oğulları ve sevgilileriyiz’ dediler.” (Maide, 5/18)

“Ey İnananlar! Yahudileri (yehud) ve Hıristiyanları 
(nasara) dost edinmeyin!” (Maide, 5/51)

Olumlu Hitaplar: Ehl-i Kitap, 
Ehlü’l-İncil, Beni İsrail
Ehl-i Kitab’a dair olumlu tavırların sergilendiği 

ayetlerde yer alan isimlendirmeler ise Allah ile ken-
dileri arasında var olan “biz”e ait kutsal bir değere 
atıfla yapılmaktadır. Söz konusu değerlerin başında 
onlara hidayet rehberi olarak kendi içlerinden gön-
derilen peygamberler ve kutsal metinler gelmektedir. 
Kur’ân’da geçen Beni İsrail, Ehlü’l -Kitap ve Ehlü’l İn-
cil ifadeleri bu Tevhid unsurlarıdır. 

Olumsuz tavır sergileyen, tenkit ve tehdit içeren 
ayetlerde ise çoğunlukla bu değerlere referans olma-
dığını görürüz. Bu nedenledir ki. Hz İbrahim’in Ya-
hudi ve Hıristiyan olmadığını belirten Kur’ân (Al-i 
İmran, 3/67) İbrahim’in (a.s.) tarihsel bakımdan Hz. 
Musa’dan ve Hz. İsa’dan önce var olduğu vurgusunu 
yapar. Kur’ân’a göre İsa’ya (a.s.) Allah’ın oğlu diyenler 

Nasara’dır (Tevbe, 9/30) ve “Allah, Meryem oğlu Mesih-
tir” diyenler (Maide, 5/17 ve 72) ile “Allah üçün üçün-
cüsüdür diyenler kâfir olmuşlardır.” (Maide 5/73).

Sonuç
Etnik merkezci Batılı “biz ve öteki”nin aksine 

Kur’ândaki “biz ve öteki” karşıtlığının etnik mer-
kezli değil düşünce/inanç merkezli olduğu görülür. 
Kur’ân’da “Biz” tevhittir. “Öteki” yani periferide olan/
marjinal kalan ise küfür/şirk/tuğyandır. Ehl-i Kitap 
tevhid ile olan menfi ilişkilerine nispetle ve takın-
dıkları olumsuz tavırlar ölçüsünde “öteki” olarak 
görülmekte ve Ehl-i Kitab’ın ötekileşmesi/yabancı-
laşması Kur’ânî anlamda şirk/küfr bağlamında ger-
çekleşmektedir.

Kur’ân adeta Ehl-i Kitab’ın yabancılaşma süreçle-
rini haber vermekte, yabancılaşmalarını eleştirmekte 
ve yabancılaşmalarını terk ederek Tevhide ve Peygam-
berin (s.a.v.) mesajına sarılmalarını istemektedir. Ya-
ratılışta tüm insanları Allah’ın halifesi (Bakara, 2/30) 
olarak değerlendiren Kur’ân, insanların aynı anne 
ve babadan olmaları hasebiyle de kardeş olduklarını 
(Hucurât 49/13) hatırlatır. 

Görünen o ki Kur’ân ontolojik/varoluşsal bir 
“öteki” anlayışı geliştirilmesine izin vermemektedir. 
Tevhid temelli bir ayrıştırma öngören Kur’ân’ın var-
lık tasavvurunda konumu arızi/geçici olarak görülen 
“öteki” varoluşsal değil vasıfsal bir ötekidir.

Sömürgeci Avrupa’nın etnik merkezli “biz” ve “öte-
ki” düşünce siteminde ise Batılı için “öteki”nin “biz” 
olması imkânsızdır. Aradaki sınır oldukça kaba ve 
serttir. Kur’ân’daki “öteki”nin “biz” olması, inancın ik-
rarı ile mümkündür. O hâlde Kur’ân’daki Ehl-i Kitab’a 
Batı’nın sömürge dönemi anlayışı olan “biz ve öteki” 
kapsamında bakmak yanlış olur. Zira Batının “biz ve 
öteki” ayrıştırması ile İslam’ın “biz ve öteki” ayrıştır-
masının kriterleri farklıdır.

*

1

Bu yazı şu makaleden uyarlanmıştır: Gökkır, Bilal. “Kur’ân’daki Ehl-i Kitap “Öteki” mi? İslâm Araştırmalarında Oryantalizmin Kavramsal Etkisi” İslam Araştır-
maları Dergisi 14. (2005): 37-54.
Dominique Schnapper. Sosyoloji Düşüncesinin Özünde Öteki İle İlişki, (çev. Ayşegül Sönmezay) İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005. s. 11-12, 25-26.
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Hak Din ve Kutsal Kitap
İlahi din geleneğinde insan yaratıcısını bilip tanı-

mak ve O’na kulluk etmek için yaratılmıştır (Zariyat, 
51/56) ki buna “fıtratullah” (Rum, 30/30) denilmek-
tedir. Bir hadiste her doğan insanın bu niteliğe sahip 
bulunduğu; yaratılışındaki bu özelliğin Yahudilik, Hı-
ristiyanlık veya ateşperestlik tarzında şekillenişinin 
ailenin ve çevrenin eseri olduğu belirtilmektedir.1

İnsanın yaratılış gayesi olan kulluk aklın Allah’ı ta-
nıması, bilmesi, iradenin de O’na yönelip bağlanma-
sıyla gerçekleşmektedir. Allah bu hususta da kuluna 
yardımcı olmuş, ondaki bu fıtrî his ve şuuru ilahi va-
hiy ile yönlendirip geliştirmiş, onu başıboş bırakma-
mıştır (Kıyame, 75/36). En güzel bir kıvamda yaratı-
lan insanın (Tin, 95/4), yaratılışına yaraşır bir şekilde 
yaşaması için ona yol gösterecek kılavuzlar ve uyu-
lacak prensipler göndererek rehberlik etmiştir ki bu 

prensipler bütününe “Hak Din” (Tevbe, 9/29, 33; Feth, 
48/28; Saf, 61/9) adı verilmektedir.

Hak dinin temel nitelikleri ilâhî kaynağa dayan-
ması, bir peygamber tarafından tebliğ edilmesi, vahiy 
menşeli bir kitabının olması, Allah’ın birliği ve ahiret 
inancını içermesidir. 

Hak din, başlangıçtan itibaren iman esasları ve baş-
lıca ahlâk prensipleri bakımından daima aynı kalmışsa 
da ibadet şekilleri ve muamelat hükümleri yönünden 
bazı değişikliklere uğramıştır. Allah’ın iradesiyle ger-
çekleştirilen tekâmül şeklindeki bu değişiklik, insan-
ların ihtiyaçları ve kültür seviyeleriyle paralel olarak 
yürümüştür. İlk insanla başlayan hak din en gelişmiş 
şekline son peygamberin tebliğ ettiği vahiyle ulaşmıştır. 

İnsan, gerek yapısından kaynaklanan zaaflar ge-
rekse tarihî seyir içinde ve değişik coğrafyalarda or-
taya çıkan farklılıklar sebebiyle zamanla ilâhî menşeli 
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ilkeleri unutmuş yahut çarpıtmış ve her defasında el-
çiler aracılığı ile bu ilkeler hatırlatılmıştır.

Hz. Âdem, Allah’tan aldığı bilgilerle hem kendi 
hayatına hem de zürriyetinin yaşayışına yön vermiş-
tir (Bakara, 2/37-38). Hz. Nuh’a birtakım tavsiyeler-
de bulunulmuş ve bu kurallar sonrakiler için de ge-
çerli sayılmıştır (Şûrâ, 42/13). Hz. İbrahim’e sahifeler 
verilerek kavminden onun dinine tâbi olması isten-
miştir (Âl-i İmrân, 3/95; A‘lâ, 87/18-19). Hz. Mûsâ 
ve İsa’ya kitaplar verilmiş (Bakara, 2/136), son olarak 
da yegâne hidayet rehberi olmak üzere Kur’ân indi-
rilmiştir (İsrâ, 17/9).

Ne Hz. Musa tebliğ ettiği 
dine Yahudilik ne de Hz. İsa 
tebliğ ettiği dine Hıristiyanlık 
demiştir. Gerçekte onlar Allah 
tarafından seçilip gönderilen 
hak peygamberlerdir ve teb-
liğ ettikleri din de hak dindir. 
Ne var ki Yahudilik ve Hıris-
tiyanlık isimleri çok sonra ve-
rilmiştir ve bu peygamberlerin 
tebliğleri zaman içinde deği-
şikliklere uğramıştır.

İslam gibi Yahudilik ve Hı-
ristiyanlık da kitabî dinlerdir 
çünkü bu dinleri tebliğ eden peygamberlere kitap 
verilmiştir. Kur’ân-ı Kerim’de bu husus şöyle ifade 
edilmektedir: “Biz Allah’a ve bize indirilene; İbrahim, 
İsmail, İshak, Yakup ve soyundan gelenlere indirilene; 
Musa ve İsa’ya verilenlerle Rableri tarafından diğer 
peygamberlere verilenlere, onlardan hiçbiri arasında 
fark gözetmeksizin inandık ve biz sadece Allah’a teslim 
olduk deyin.” (Bakara, 2/136).

Kur’ân-ı Kerim’e göre İsrailoğullarına peygamber 
olarak gönderilen ve Yahudilerce en büyük peygam-
ber olarak kabul edilen Hz. Musa’ya sahifeler (A’la, 
87/19; Necm, 53/36), kitap (Bakara, 2/87; Hud, 11/17; 
Ahkaf, 46/12) ve elvah (A’raf, 7/145) verilmiştir. Diğer 
taraftan yine Kur’ân-ı Kerim’de Tevrat’ın, Allah katın-
dan inzal edildiği bildirilmektedir: “Biz içinde doğruya 
rehberlik ve nur bulunan Tevrat’ı indirdik. Kendilerini 

Allah’a vermiş peygamberler onunla Yahudilere hük-
mederlerdi…” (Maide, 5/44). Öte yandan Hz. Davud’a 
Zebur verildiği bildirilmektedir: “Biz Nuh’a ve ondan 
sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vah-
yettik. Ve nitekim İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, 
Esbata, İsa’ya, Eyyüb’e, Yunus’a, Harun’a ve Süleyman’a 
vahyettik. Davud’a da Zebur’u verdik” (Nisa, 4/163).

Yahudilikte Kutsal Kitap
Kur’ân-ı Kerim, Benî İsrâil’e gönderilen peygam-

berlerden Hz. Musa’ya kitabın (Tevrat), Hz. Davud’a 
Zebur’un, Hz. İsa’ya da İncil’in verildiğini bildirmektedir. 

Yahudiler kutsal kitapları için pek çok isim kul-
lanmışlardır. Önceleri “kitaplar 
(hasefarim), kutsal kitaplar (sif-
rei ha kodeş), Mikra isimlerini 
verirken daha sonra Tanah adını 
vermişlerdir. Bu, anlamı olma-
yan uydurma bir kelimedir.  

Yahudiler, kutsal kitapları-
nı üç temel bölüme ayırmakta-
dırlar ki bunlar da Tora (Tev-
rat), Neviim (Peygamberler) ve 
Ketuvim’dir (Kitaplar). Yahudiler 
bu üç bölüm adlarının ilk harfle-
rini bir araya getirmek suretiyle 
Tanah (Tanakh) kelimesini kul-

lanmışlardır. Yahudi kutsal kitabına verilen bir diğer 
isim ise Hıristiyanlarca kullanılan Eski Ahid ismidir. 
Tanrı ile genelde insanlar, özelde ise İsrailoğulları ara-
sında farklı zamanlarda ahidler yapılmıştır. Yahudilere 
göre ilk ahid, Hz. Âdem ile son ahid ise onlara göre son 
peygamber olan Malaki ile yapılmıştır. Hıristiyanlara 
göre ise en son ahid, Hz. İsa vasıtasıyla Tanrı ve insanlar 
arasında yapılmıştır. Dolayısıyla son ahdin anlatıldığı 
metinlere Yeni Ahid, önceki ahidlerin anlatıldığı me-
tinlere ise hem kronolojik anlamda önce oldukları hem 
de artık geçerlilikleri kalmadığı için Eski Ahid adı ve-
rilmiştir ki Yahudiler, kutsal kitaplarının Eski Ahid diye 
adlandırılmasını kabul etmezler.

Diğer taraftan Batı dillerinde kullanılan Bible keli-
mesi, Yunanca “ta Biblia”dan gelmektedir ve “kitaplar” 
anlamındadır. Hıristiyanlık bu kelimeyi kutsal kitap an-

İnsan, gerek yapısından 
kaynaklanan zaaflar gerekse 
tarihî seyir içinde ve değişik 
coğrafyalarda ortaya çıkan 
farklılıklar sebebiyle zamanla 
ilâhî menşeli ilkeleri unutmuş 
yahut çarpıtmış ve her de-
fasında elçiler aracılığı ile bu 
ilkeler hatırlatılmıştır.

ŞUBAT 201632
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lamında kullanmıştır ve Bible kelimesi tek başına kul-
lanıldığında Hıristiyan kutsal kitabını ifade etmektedir 
ki bu da Eski Ahid (Tanah) ve Yeni Ahid’i içermektedir. 
Sadece Yahudi kutsal kitabını ifade etmek üzere “Yahu-
di” veya “İbranice” nitelemelerini eklemek gerekir ki o 
takdirde de mesela İngilizcede The Jewish Bible veya 
Fransızcada “la Bible Hebraique” denilmelidir.

Yahudi kutsal kitabı, Tora (Tevrat / Şeriat / Pen-
tateuque / Esfar-ı Hamse), Neviim (Peygamberler) 
ve Ketuvim’den (Kitaplar) oluşmaktadır. Yahudi kut-
sal kitabı olan Tanah, Tora 5, Neviim 8, Ketuvim 11 
olmak üzerek toplam 24 kitap içermektedir. Hıristi-
yanlara göre ise Tanah 39 kitaptır ancak Yahudilerle 
Hıristiyanlar arasındaki bu sayı farkı, kutsal kitaplar 
listesine yenilerinin eklenmesinden veya bazılarının 
çıkarılmasından değil, tasnif tarzından kaynaklan-
maktadır. Tanah’ı teşkil eden bu kitapların dışında Ka-
toliklerin kutsal sayıp Tanah’a ekledikleri başka bazı 
kitaplar vardır ki bunlara Deuterocanonique (Deute-
rokanonik) kitaplar denilmektedir.

Tekvin (bereşit), Çıkış (şemot), Levililer (vayikra), 
Sayılar (bemidbar) ve Tesniye (dıvarim) kitaplarından 
oluşan Tora’da yaratılıştan Hz. Musa’nın vefatına ka-
dar geçen dönemde cereyan eden olaylar kronolojik 
bir düzende anlatılmakta; Yahudilerin uymaları gere-
ken yasalar (mitzvot) belirtilmektedir.

Yahudi kutsal kitabının ikinci bölümü Neviim 
(Peygamberler) İsrailoğullarının tarihinden söz eder. 
Hz. Musa’dan sonra başa geçen Yeşu’nun kutsal top-
rakları fethetmeye başlamasından MÖ. 587 Babil 
sürgünü sonrasına kadar olan olayları konu alan bu 
bölümde tarihî ve dinî olaylar kronolojik düzende 
ele alınır. Bu bölümde yer alan metinler ilk peygam-
berler ve son peygamberler olarak iki grupta müta-
laa edilir. İlk peygamberler Yeşu, Hâkimler, Samuel 
ve Krallar’dan, son peygamberler ise İşaya, Yeremya, 
Hezekiel ve On iki Peygamber metinlerinden oluşur. 
Yahudiler bütün bu kitapların Tanrı tarafından vahye-
dildiğine inanmaktadırlar.

Tanah’ın üçüncü bölümü olan Ketuvim’de on bir 
kitap vardır ki bunlar da Mezmurlar, Meseller, Eyüp, 
Neşideler Neşidesi, Rut, Mersiyeler, Vaiz, Ester, Dani-
el, Ezra-Nehemya ve Tarihler bölümleridir. Ketuvim 
içinde yer alan Mezmurlar, içinde dinî hükümler bu-
lunmayan, manzum dua, hamt, öğüt, yakarış ve ilahi-
lerdir. Sayıları 150 olan mezmurlardan yetmiş kadarı 
Hz. Davud’a nispet edilir. Kur’ân-ı Kerim’de “Andolsun 
zikirden sonra Zebur’da da ‘Yeryüzüne iyi kullarım varis 
olacaktır’ diye yazmıştık.” (Enbiya, 21/105) buyrulmak-
tadır ve bu ifadenin benzeri Mezmur 37/29’da, “Salihler 
yeri miras alır ve onda ebediyen otururlar.” şeklinde yer 
almaktadır. Buradan hareketle Hz. Davud’a verildiği 
bildirilen Zebur’un, Mezmurlar olabileceği ifade edil-
mekle birlikte bu hususta kesinlik yoktur. 

Tanah’ı teşkil eden kitapların kimler tarafından ve ne 
zaman yazıldığı tartışmalıdır. Kitapların başında yer alan 
isimler her zaman o bölümün yazarı olmamaktadır. Ba-
bil Talmudu’na göre Tora ve Eyüp’ü Musa; Yeşu kitabını 
Yeşu; Samuel, Hâkimler ve Rut’u Samuel; Mezmurları 
Davud; Yeremya, Krallar ve Mersiyeler’i Yeremya; İşaya, 
Meseller, Neşideler Neşidesi ve Vaiz’i Hezekiya ve arka-
daşları; Hezekiel, Daniel, Ester ve On iki peygamber bö-
lümlerini Knesset ha Gadol üyeleri; Ezra ve Tarihler’in 

Yahudilerin üç temel bölüme ayırdıkları 
kutsal kitaplarının ilki Tora (Tevrat)
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bir kısmını Ezra yazmıştır. Nehemya da Tarihlerin kalan 
kısmını yazmıştır (Talmud, Baba Batra, 14b-15a).

Yahudi Kutsal Kitabının büyük bir kısmı İbrani-
ce yazılmıştır. Çok az bir kısmı ise (Ezra 4/8-6/18; 
7/12-26; Daniel 2/4b-7/28; Yeremya 10/11 ve Tekvin 
31/47’de iki kelime) Aramice yazılmıştır.

Yahudi Kutsal Kitaplar Listesinin Teşekkülü
Yahudi kutsal kitaplar listesinin oluşum süreci ile il-

gili pek çok görüş bulunmaktadır. Bazı araştırmacılara 
göre kutsal metinler üç aşamada teşekkül etmiş ve bu 
süreç yaklaşık beş asır sürmüştür. Buna göre Tevrat, Ezra 
tarafından MÖ V. yüzyılda, Neviim MÖ II. yüzyılda, Ke-
tuvim ise MS 100 civarında toplanan Yavne sinodunda2 
son hâlini almıştır. 

Üç bölümden oluşan Yahudi 
kutsal kitabının en önemli kıs-
mını Tevrat oluşturmaktadır. 
Tora’nın Yahudilikte ve Yahudi 
hayatında yüksek bir kutsallık 
derecesi vardır.

Midraş Rabbah ve diğer 
rabbanî kaynaklarda, dünya ya-
ratılmadan önce yedi şeyin yara-
tıldığı, bunların ilk ikisinin Tora 
ve Tanrı’nın tahtı olduğu, diğer-
lerinin ise Tövbe, Eden bahçesi, 
Cehennem, Mabet ve Mesih’in 
ismi olduğu nakledilmekte ve ilk yaratılanın Tevrat ol-
duğu belirtilmektedir.3 Midraşik türdeki rabbânî eser-
lerde Tora’nın dünyanın yaratılışında bir el kitabı vazi-
fesi gördüğü belirtilmiştir. Dünya’nın yaratılışında plan 
vazifesi gören Tora, insanın yaratılmasında da Tanrı’ya 
danışmanlık yapmıştır.

Bugün elde bulunan Tora’nın, Hz. Musa’ya ve-
rilenin aynısı olduğu ve hiç değişmediği dogması, 
Rabbânî Yahudiliğin ve onun günümüzdeki uzantısı 
olan Ortodoksluğun temel inançlarındandır. Musa b. 
Meymun’un tespit ettiği on üç maddelik iman esas-
larında bu husus “Elimizde bulunan Tora efendimiz 
Musa’ya verilen Tora’nın aynıdır ve asla değişmemiş-
tir. Bundan başka kitap verilmeyecektir” şeklinde ifa-
de edilmektedir. 

Rabbânî kaynaklarda yer alan diğer rivayetlere ba-
kıldığında, Rabbânî Yahudiliğin bu anlayışının salt 
bir dogmadan ibaret olduğu görülmektedir. Rabbanî 
kaynakların verdiği bilgilerin incelenmesinden, Ezra 
zamanından Hıristiyanlık çağının başlangıcındaki 
Tannaîm çağına kadar Soferim’in elinde bile herkesin 
kabul ettiği standart bir metnin bulunmadığı anlaşıl-
maktadır.4

Öte yandan Yahudi kaynaklarında Hz. Musa’nın 
yazdığı söylenen Tora’nın zaman zaman tahrif edildi-
ğine ilişkin pek çok bilgi vardır. Kaynaklara göre, gü-
neydeki Yahuda Krallığının başına geçen Süleyman’ın 
oğlu Rehoboam ve kendisiyle birlikte bütün Yahuda 
halkı Tora’yı terk etmiştir (II. Tarihler, 12:1). Daha 

sonra Yahuda krallarından 
Ahaz (MÖ 736-716) Tora oku-
mayı yasaklamış ve Mabet’teki 
Tora’yı mühürletmiş (Sanhed-
rin, 103b), Amon (MÖ 642-
640) da Tora’yı yakmıştır (San-
hedrin, 103b). Kral Menasse 
(MÖ 687-642) Tora’dan Tanrı-
nın isimlerini çıkartıp yerine 
putların isimlerini koydurmuş-
tur (Sanhedrin, 103b). Bu kral 
zamanında, Musa’nın yazdığı 
söylenen ve Mabet’te muha-
faza edilen ana nüsha kay-
bolmuştur. Kral Yoşiya (MÖ 

640-609) döneminde Mabed’in tamiri sırasında tesa-
düfen ortaya çıkan Tora, Bâbil Kralı Nebukadnezar’ın 
Yahuda topraklarına girip Kudüs’ü kuşatması üzerine 
Mabet’teki katakompa5 saklanmıştır. Kudüs Talmu-
du’ndaki rivayete göre Tora, bugün hâlâ saklandığı 
yerde durmaktadır (TY, Şekalim, VI:2). 

Yahudi inancına göre iki Tevrat vardır ki biri yuka-
rıda anlatılan yazılı Tevrat, diğeri ise şifahî Tevrat’tır. 
Yahudilere göre yazılı Tevrat’ın açıklaması olan şifahî 
Tevrat da Sina’da Tanrı tarafından Hz. Musa‘ya veril-
miş ve fakat Hz. Musa onu, diğerine karışmaması için 
yazıya aktarmamış, kendisinden sonrakilere, onlar da 
daha sonrakilere şifahen aktarmışlardır. MS II. yüzyıl-
da yazıya geçirilen şifahî Tora’ya Mişna adı verilmiş, 

Kur’ân-ı Kerim’de Hz. 
İsa’ya İncil’in verildiği bildi-
rildiği (Maide, 5/46; Hadid, 
57/27), Hz. İsa da kendisine 
kitap verildiğini ifade ettiği 
(Meryem, 19/30) hâlde Hıris-
tiyanlara göre Hz. İsa’ya kitap 
verilmemiş, o bir kitap yaz-
mamış ve yazdırmamıştır.
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1
2
3
4
5
6

Buhari, “Cenaiz” 80, 93, ”Tefsir” 30/1, “Kader” 3; Müslim, “Kader”, 22-25.
Hıristiyanlıkta, dinî veya idarî problemleri çözmek için din adamlarının oluşturduğu genel ya da yerel kurul.
Bereşit Rabbah, 1/4; Pirke de Rabbi Eliezer, London 1916, s.10-11.
Bk. M. Segal, The Pentateuch: Its Composition and Its Authorship, Jerusalem 1967, s. 246.
Tonozlu yer altı mezarı.
Doğru olmayan, doğruluğuna güvenilmeyen, şüpheli metinler için kullanılır.

DİPNOTLAR

Mişna üzerine yapılan yorumlar ise Mişna ile birlikte 
Talmudu oluşturmuştur. Biri Kudüs diğeri Babil ol-
mak üzere iki Talmud vardır ve Yahudi inancına göre 
Talmud da kutsaldır.

Hıristiyan Kutsal Kitabı
Hıristiyan kutsal kitabına Batı dillerinde Bible de-

nilmektedir ki hem Eski Ahid’i (Tanah) hem de Yeni 
Ahid’i ihtiva etmektedir. Hıristiyanlar, Yahudilerin 
kutsal kitaplarını kutsal saydıklarından, kendi kutsal 
kitapları içinde ona da yer vermektedirler ancak Ya-
hudiler, sadece Hıristiyanlara ait olan Yeni Ahid’i ka-
bul etmemektedirler.

Hıristiyan inancına göre Tanrı ile insanlar arasında 
son ahid, İsa Mesih vasıtasıyla yapılmıştır ve bu ahdin 
belgelerine de Yeni Ahid (Ahd-i Cedid / New Testa-
ment) denilmektedir.

Bölümleri ve Sayısı
Yeni Ahid’i teşkil eden kitapların sayısı, Trent Konsilin-

de (1546-1563) tespit edilip kesinleşen şekliyle yirmi yedi-
dir. Bu kitaplar İnciller (4), Resullerin İşleri, Pavlus’un Mek-
tupları (14), Genel (Katolik) Mektuplar (7) ve Yuhanna’nın 
Vahyidir. Yeni Ahid üç bölüme ayrılmaktadır:

1. Tarihi kitaplar: Dört İncil ve Resullerin İşleri
2. Talimi kitaplar: Pavlus’un mektupları ile Katolik 
    diye adlandırılan 7 mektup
3. Peygamberlik: Yuhanna’nın Vahyi

Yeni Ahid ile ilgili en eski yazmalar IV. yüzyılla 
tarihlenmektedir. Yeni Ahid külliyatının kilisece res-
men tespit edilmesi uzun bir süreyi kapsamış, ancak 
IV. yüzyılın sonlarına doğru toplanan çeşitli konsil-
lerde kutsal kitaplar listesi resmen tespit edilmiş, son 
olarak 8 Nisan 1546’da Trente konsilinde Yeni Ahid’e 
ait liste bugünkü şekliyle ilan edilmiştir.

Yeni Ahid içerisinde ilk yazılanlar Pavlus’un mek-
tuplarıdır. İnciller ise Pavlus’un mektuplarından sonra 
60-110 yılları arasında yazılmıştır. Başlangıçta Hz. İsa’yı 
görenlerin görgü tanıklıkları, görenleri dinleyenlerin 
duyduklarını kaleme aktardıkları hatırat kabilinden ya-
zılar olan İnciller, dördüncü yüzyılda dörtle sınırlandı-
rılmış, diğerleri Ortodoks inancı taşımadıkları veya bir 
havariye nispet edilemedikleri için apokrif6 sayılmıştır. 

Kur’ân-ı Kerim’de Hz. İsa’ya İncil’in verildiği bil-
dirildiği (Maide, 5/46; Hadid, 57/27), Hz. İsa da ken-
disine kitap verildiğini ifade ettiği (Meryem, 19/30) 
hâlde Hıristiyanlara göre Hz. İsa’ya kitap verilmemiş, 
o bir kitap yazmamış ve yazdırmamıştır. Mevcut İncil-
ler, önceleri havarilerin hatıratı olarak adlandırılmış, 
daha sonra kutsallığı tescil edilmiştir.

Protestanlık, hakikatin kaynağı olarak kutsal kitabı 
kabul eder ve ona öncelik verirken, Katoliklikte, kutsal 
kitap önemli olmakla birlikte asıl önemli olan kutsal 
kitabı yorumlayan kilisenin geleneğidir (tradition).

M.1000 yıllarına ait Grekçe İncil (Milli Kütüphane Kolesiyonu)
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İslâm düşüncesinin klasik dönemlerinde kâinat, 
insan ve kitap arasında irtibat kurulmuş ve çeşitli 
görüşler serdedilmiştir. İnsan, âlemin özü, çekir-

deği ve ruhu olarak mahlûkat âleminde “en şerefli var-
lık” olarak kabul edilmiştir.

Varlık âleminin “gözbebeği” olan insan, kâinatın 
bir parçası olmaktan ziyade kâinatın var olma sebe-
bidir. Tasavvufî anlayışta mahlûkatın yaratılma sebebi 
“sevgi” (hubb) ve “mârifet”tir. Tasavvuf çevresinde ilgi 
gören, hadîs-i kudsî olarak yaygınlık kazanan; “Ben 
gizli bir hazine idim, tanınmayı sevdim ve bu yüzden 

âlemi yarattım.” cümlesi Allah’ın “sevgi” ve “mârifet” 
ile kâinatı halk ettiği düşüncesine kaynaklık etmiştir. 

Kâinat ve insan arasındaki bağ, “kitap” metaforuyla 
izah edilmeye çalışılır. Kâinat büyük, insan ise küçük ki-
taptır. “Oku!” hitabı ile emr olunanların, insanı ve kâinatı 
“kitap” olarak isimlendirmesi pek tabiîdir.Kâinat ve insan 
arasındaki irtibat, özellikle tasavvuf düşüncesinde hususi 
bir önem arz etmektedir. İlâhî isimlerin tamamının öğ-
retilmesi sonrasında insan, sûreten kâinat kitabında yer 
almıştır. Ancak, insanın kâinat kitabında yer alması, ilâhî 
isimlerin manasının zahir olması içindir.1

Yrd. Doç. Dr. Zeliha ÖTELEŞ
Adıyaman Üniversitesi, İslâmî İlimler Fakültesi

KÂİNAT BÜYÜK,
İNSAN KÜÇÜK KİTAPTIR
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Tasavvuf düşüncesinde kâinat, Hakk’ın halk-ı cedîd 
ile her an tecelli ettiği mahaldir. İnsan ve kâinat arasın-
daki bağı sûfiler “ayna” metaforu ile anlatır. Buna göre 
kâinat bir aynadır, aynaya parlaklığı veren ise insandır. 
İnsan ile kastedilen, “insan-ı kâmil”dir. İnsan-ı kâmil, 
ruhu, aklı, nefsi ve cesedi ile kâinat aynasına parlaklık 
verir. Kalbin, kâinat aynasının parlaklığı olması Hakk’ın 
nûru sebebiyledir. Tasavvuf metinlerinde sıklıkla yer 
verilen ve hadîs-i kudsî addedilen “Ben göklere ve yere 
sığmam, fakat mümin kulumun kalbine sığarım” ifadesi2 
mucibince, ilâhî nûrun tecelligâhı insanın kalbidir. Kal-
bi Hakk’ın evi olarak gören sûfîler, kalp kırmanın kerih 
görülmesine dair beyitler de nazmetmişlerdir. 

Kâinat kitabı, icmâlî olanın tafsîlî hâlidir. Nasıl ki 
bir tohumda ağacın dallarının, yapraklarının, kökle-
rinin ve meyvelerinin pey-der pey zuhuru edeceğinin 
bilinmesi icmalen; zûhur eden dal, yaprak, kök ve 
meyve tafsîlî olarak bilinebilir, kâinatta mevcûd olan 
her bir şeyin, tafsîlî olarak bilinmesi de mümkündür.

Sûfî, insan-ı kâmili kâinat ağacının çekirdeği, mey-
vesi olarak düşünmektedir. Bu sebeple şunu söylemek 
mümkün olmaktadır; insan -burada kastedilen insan-ı 
kâmildir- küçük bir kâinattır, çünkü kâinatı kendin-
de bi’l-kuvve taşımaktadır. Kâinat ise büyük bir insan 
olarak tasavvur edilir. Şöyle ki; kâinatta tafsîlî olarak 
yer alan ögeler, insan kitabının şerhidir, açıklamasıdır. 
Dolayısıyla insan, kâinat kitabına müsâvîdir. Sûfîler, 
kâinatın hakikatlerinin bütünüyle insanda mevcut ol-
duğunu düşünürler.

İslam düşüncesine ait bazı eserlerde bilhassa 
İhvân-ı Safâ metinlerinde görülen, insanın “küçük 
âlem” (âlem-i sagîr), kâinatın “büyük âlem” (âlem-i 
kebîr) olduğu şeklindeki vurgu, mutasavvıflar tarafın-
dan kabul görmüştür. İnsanın küçük kâinat, kâinatın 
ise büyük insan olduğu da ifade edilmiştir. İnsan ve 
kâinat arasındaki fark ise şu şekilde hülâsa edilebilir; 
insanda toplu hâlde bulunan unsurlar, kâinatta ayrı 
ayrı yer alır. Nitekim güneş insanın kalbi, diğer uzuv-
lar ise gezegenler olarak tasavvur edilir. Ayrıca, insan-
daki çekme, tutma, itme, sindirim, beslenme, büyü-

me ve musavvireden3 oluşan yedi güç; görme, işitme, 
tatma, koklama, dokunma, konuşma ve düşünmeden 
oluşan yedi ruhani güç, âlemdeki yedi gezegenin tabii 
ve ruhani güçlerine karşılık gelir. Hatta yeryüzü şekil-
leri ve meteorolojik olaylar, belli oranda insan vücu-
duna benzetilir. Söz gelimi, insanın kemikleri dağlara; 
iliği maden cevherlerine; karnı denize; bağırsakları ır-
maklara; damarları derelere; eti toprağa; kılları bitki-
lere; soluklanması rüzgâra; konuşması gök gürlemesi-
ne; gülmesi gün ışığına; gözyaşları yağmura; uyuması 
ölüme ve uyanması dirilmeye benzetilmiştir.4 

Bu fiziki benzerliklerin yanı sıra, insanın Hakk’ı 
tespih etmesi yönüne işaret eden İbnü’l-Arabî, ağaç-
ların, taşların, madenlerin, farklı hayvan türlerinin de 
Hakk’ı övdüğünden bahseder. Dolayısıyla cemâdat, 
nebâtat ve hayvanâtın kâinat kitabında okunması ge-
reken satırlar olduğu görülmektedir. Ancak İbnü’l-
Arabî, insan dışındaki tüm varlıkların Hakk’ı tespih 
etmesinin eksik olduğunu ifade eder. Âdem’e bütün 
isimleri öğreten Allah, “Göklerdeki ve yerdeki her şeyi 
kendi katından (bir nimet olarak) sizin hizmetinize 
verendir.” (Câsiye, 45/13) ayeti ile insanın kâinattaki 
yüksek konumuna işaret etmiştir. 

Mutasavvıflar, insan-kâinat ikiliğinden bahsetmek 
yerine insanı ve kâinatı mutlak hakikatin bir yansıması 
olarak görmektedir. Hak Teâlâ, tecelligâhı olarak kâmil 
insanın kalbini ayna (mir’ât) kılmıştır. Kâinatın varlı-
ğı insanın varlığı olmadan ruhsuz bir cesed; cilasız bir 
ayna gibidir.5

Her ne kadar insan kâinat kitabının özü olsa da in-
sanın kâinatı da mütemadiyen müşahede etmesi gerek-
tiği pek çok ayette şu şekilde ifade edilmektedir: “Deve-
ye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır! Göğe bakmıyorlar 
mı, nasıl yükseltilmiştir! Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl 
dikilmişlerdir! Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayıl-
mıştır!” (Gâşiye, 88/17-20); “Yeryüzüne bakmazlar mı, 
orada her türden nice güzel ve yararlı bitkiler bitirdik.” 
(Şuara, 26/7); “Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu 
nasıl bina ettik, nasıl donattık! Onda hiçbir düzensizlik 
ve eksiklik yoktur.” (Kaf, 50/6). 



ŞUBAT 201638

 Yüce Kitap’ın ilk talebinin “Oku” olması sâdece sa-
tırdan okumak mıdır? Yoksa insanın, kâinatı ve ken-
dini tanıma sürecinde Hakk’ın işaret ettiği bir tefekkür 
ameliyesi midir? 

Kâinattaki düzen, denge ve azâmet karşısında in-
sanın tefekkür etmesi neticesinde kendi hakikatini 
tanıması, kâinat aynasının cilâsı ve Hakk’ın nûrunun 
tecelligâhı olması beklenir. Mutasavvıfların eserlerin-
de sıklıkla yer alan                                                   “Kendi-
ni tanıyan; Rabbini tanır” ibâresinin Hadîs-i kudsî mi 
yoksa kelâm-ı kibâr mı olduğu üzerinde bir ittifak bu-
lunmamaktadır. Bununla birlikte, insanın kâinat hak-
kındaki tafsîlî bilgisi kendi hakikatini tanımasını sağ-
larken, kendi hakikatini tanıması da Rabbini tanımak 
olarak görülmektedir. Çünkü kâinat, Hak Teâla’nın 
yarattığı mevcudatın tümüdür. Nitekim Şiblî, sûfî 
kimseyi “halktan (âlem) ilgisini kesen ve Hakk’a eren 
kişi” şeklinde tanımlamaktadır. İbnü’l-Arabî ise insa-
nı, kâinat ve Allah arasındaki berzah olarak tasavvur 
etmektedir. İnsanın Allah’a dönük yönü “Onu şekillen-
dirip içine ruhumdan üflediğim zaman…” (Sad, 38/72) 
ayetinde işaret edilen ilâhî nefestir. İnsanın kâinata 
dönük yönü ise kevn ve fesâda tâbi olan bedenidir.

İnsanın varlığı kâinatla kayıtlı iken, kâinatın var-
lığı Allah’ın varlığına bağlıdır. İnsan, kâinattaki varlık 
sebebini idrak etmek için Hakk’ın kâinat kitabındaki 
işaretlerini, delillerini okumalı ve bu okuma neticesin-
de, insan kitabının kâinat kitabının özü olduğunu mü-
şahede etmelidir. Öyle ki kâinat kitabında görülen ilâhî 
isimler, kâinatın tedbirindeki ilahi fiile ve müdahaleye 
işaret etmektedir. Meselâ kâinatın bütün işlerini göze-
tip yöneten (Müheymin), rızkı genişleten veya ruhları 
bedenlerine yayan (Bâsit), rızkı tutan veya canlıların 
ruhunu alan (Kâbız), tatmin eden (Muğnî) gibi… 

Yüce Kitap’ın muhatabı olan insanın, emanetin taşı-
yıcısı6 olması sıfatıyla ilâhî isimleri tanıması gerekmekte-
dir. Varlık âleminde tecelli eden isimlerin hepsi, Âdem’e 
Hak tarafından öğretilmiştir. Dolayısıyla, kâinatta bulu-
nan ilâhî isimlerin tamamı Âdem’de mevcuttur. 

İnsan-ı kâmil, kâinat kitabına tecelli eden ilâhî 

isimlerin toplandığı makamı temsil etmektedir. Yüce 
Kitap’ta yer alan “Allah Âdem’e bütün varlıkların isimle-
rini öğretti” (Bakara, 2/31) ayeti, ilâhî isimlerin insanda 
insan ile mücessem hâle geldiğini göstermektedir. 

Allah’ın yeryüzüne “halife” olarak yarattığı Âdem, 
Allah’ın kendisine öğrettiği isimler neticesinde “halife” 
olmuştur. Halife olan kimse, halife olduğu varlıkların 
“beklentilerini” karşılayacak bir durumda olmalıdır. 
Bu da halife olan insanın kendi dışındaki varlıklarla 
Allah arasında aracı olması demektir.

İnsanda cisim, tabiat, akıl ve ruh kuvvetleri bulun-
maktadır. Dolayısıyla insan, cismani, tabiî, aklî ve ilâhî 
bir varlıktır. Bu sıfatlarla başka hiçbir varlık ona denk 
değildir. Bunun için de Allah’ın halifesi olmaya ve “kü-
çük âlem” diye isimlendirilmeye hak kazanmıştır.7 Kü-
çük âlem olarak ifade edilen insan, esma ve sıfat yönü 
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ile Hakk’a benzeyen tek varlıktır. Nitekim İbnü’l-Arabi 
Fusûsu’l-Hikem’inde Âdem’i “hikmet-i ilâhiyye” kav-
ramı ile ifade eder. İlâhî isimleri toplayan Âdem, bütün 
ilâhî isimlerin tecelligâhı, kemâlât âleminin anahtarıdır.8

Mutasavvıflar, hikmet-i ilâhiyye ile vasıflanmak için 
“kendini tanımak” (mârifetü’n-nefs), yani manevi eği-
tim olarak ifade edilen seyr-u sülûk ile varlık âleminde 
kat edilmesi gereken merhaleleri geçmek gerektiğini 
söylerler. Kendini tanıma, insanın ilâhî isimleri öğ-
renme kabiliyetinin, riyâzat sonucunda açığa çıkma-
sı şeklinde düşünülebilir. Her ne kadar sâlik “kendini 
tanıma” merhalesinde riyâzat 
ile yoluna devam etse de bu 
noktaya gelmeden evvel kâinat 
kitabında işaret edilen hususları 
okumalı ve tefekkür etmelidir. 
Nitekim ayette önce kâinattaki 
deliler zikredilmiş, daha sonra 
“kendi nefislerinde” ibâresi yer 
almıştır: “Varlığımızın delilleri-
ni, (kâinattaki uçsuz bucaksız) 
ufuklarda ve kendi nefislerinde 
onlara göstereceğiz ki o Kur’ân’ın 
gerçek olduğu onlara iyice bel-
li olsun. Rabbinin, her şeye şâhit olması yetmez mi?” 
(Fussilet, 41/53) Bu ayet ile Hakk, varlığının delilleri-
nin “ufuklarda” ve “kendi nefislerinde” gösterileceğine 
işaret etmiştir. “Ufuklar” ifadesi, maddî âlem şeklinde 
algılanırken; “kendi nefislerinde” ibâresi insanın iç 
dünyası, ruh âlemi olarak yorumlanmıştır. 

İnsanın kendini tanıma (mârifetü’n-nefs) süre-
ci öncesinde Hakk’ın varlığının delilleri için kâinat 
üzerinde tefekkür etmesi beklenmektedir. Ancak, 
kâinattaki suretlerin bütününü ihâta etmek mümkün 
değildir. Hak kâinattaki suretleri kesintisiz ve sınırı 

bilinemeyecek şekilde tafsil eder. Dolayısıyla kâinatı 
icmalen bilen arif, kendi nefsini de tafsili değil müc-
mel olarak tanır.

İnsanın kendi mahiyetindeki hakikatleri idrak et-
mesinin, ancak “manevi eğitim” yöntemleri netice-
sinde mümkün olabileceği düşüncesi, mutasavvıfların 
insan-kâinat hakkındaki görüşünün özetidir. Kendini 
tanımak, insan kitabına muttali olmak ile mümkün-
dür. “Tahalluk” olarak ifade edilen ibadet ve ahlâka dair 
hâlleri, makamları kendinde “tahakkuk” eden kimse, 
Hakk’ın, “Sen O’ndan razı, O da senden razı olarak Rab-

bine dön! (İyi) kullarımın arasına 
gir. Cennetime gir.” (Fecr, 89/28-
30) hitabına mazhar olur.

Hulâsa, kâinat kitabı insan 
kitabının şerhidir. İnsan, kâinat 
kitabında yer alan suretler ile zu-
hur eden esmâ ve sıfâtı müşahede 
eder. Kesîf olan âlem-i şehadette 
lâtif olan taayyünler, insanı kendi 
hakikati üzerine tefekkür etmeye 
yönlendirir. Kâinattaki taayyün-
ler üzerinde tefekkür eden insan, 
kendinde zuhur eden hakikatlere 

yönelir. “Kendini tanıma” (mârifetü’nnefs), kâinat aynası-
nın cilâsı olan insanın da kendi hakikati ile ârif olmasını, 
yâni kendi zâtını ve hakikatini icmalen bilmesini sağlar.

Kâinat ve insan kitabı, Hakk’ın mutlak varlığının 
tecellileridir. İnsanın; kâinat kitabında ilâhî isimlerin 
tecellisi üzerine tefekkür etmesi, kâinat kitabını okuma 
gayreti içinde bulunması, sırf kendi hakikatine muttali 
olması sebebiyle gereklidir. Kâinat kitabındaki tüm satır-
lar Hakk’ın bir tecellisidir. Şu mısralar bunun veciz bir 
örneğidir: “Kendi hüsnün hûblar şeklinde peydâ eyledin 
/ Çeşm-i âşıktan dönüp sonra temâşâ eyledin”

1
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Kâinat ve insan kitabı, 
Hakk’ın mutlak varlığının 
tecellileridir. İnsanın; kâinat 
kitabında ilâhî isimlerin tecel-
lisi üzerine tefekkür etmesi, 
kâinat kitabını okuma gayreti 
içinde bulunması, sırf ken-
di hakikatine muttali olması 
sebebiyle gereklidir. 
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İnsanoğlunun kitapla ilişkisi oldukça eskidir ve 
bilgi bağı olması dolayısıyla çok erken zamanlara 
kadar vardırılabilir. İnsanlar düşüncelerini aktar-

mak, birbirleriyle münasebet kurmak gibi sebeplerle 
çok farklı materyaller üzerine farklı şekillerle ve harf-
lerle düşüncelerini, kayıtlarını aktarmışlardır.

Arapça k-t-b kökünden gelen kitap, medeniyetimi-
zin ana göstergelerinden biridir. Kitap ilk olarak yazı ile 
ilişkilidir. Bu nedenle kitabın tarihi yazının tarihi kadar 
geriye gider. Günümüze ulaşan ilk yazılı metinler eski 
Önasya medeniyetlerine ait çivi yazılı tabletlerdir. Asur 
İmparatoru Assurbanipal’in dünyanın en eski kütüpha-
nesi diye bilinen Ninevâ’daki tablet evinde 20.000 tablet 
bulunmuştur.2 Kur’ân’dan öğrendiğimize göre (Araf, 
7/145-150-154) Tur Dağında Hz. Musa’ya verilen ilahi 
vahiy de levhalara yazılı hâlde idi.

On yedi farklı kavmin neşvünema bulduğu 
Mezopotamya’da, çivi yazısıyla yazılmış tabletler ve 
Mısır’da Papirüsten oluşturulan metinler için ‘kütüp-
haneler’ kurulmuştur. Hangi malzemeye yazı yazıl-
mışsa o yazılan “kitaplar” için -depolar- kütüphaneler 
oluşturulmuştur.3

Yazının ve yazılan şeylerin kayıt altına alınmasının 
amacı nedir?

Yazının temel amacı kuşkusuz kalıcılık olarak karşımı-
za çıkar. Bir başka ifadeyle mevcut bilgi birikimini kayıt 
altına almak, kümülatif hâle getirmek, korumak ve son-
raki nesillere ulaştırmak… Dolayısıyla yazılı materyaller 
kültür havzaları için bireysel belleği/hafızayı aşan, bilgiye 
sahip olan kişi ile kayıtlı olmayan, sonraki nesillerde bir 
bellek oluşturan ve sürekli olarak referans kabul edilen/
başvurulan bir hafıza depolama merkezi olmuştur.

MEDENİYETİN KURUCU UNSURU OLARAK
İSLAM DÜNYASINDA KİTABIN KÜNYESİ

Muhammet Sönmez BAYRAKTAR
Avcılar Müftülüğü, Vaiz

“Kitap ölüleri konuşturur, dirilerin sözünü sana ulaştırır” - Câhiz1
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Kitap, bir hafıza olarak kültürün, geleneğin, mira-
sın korunması ve çoğalmasına aracılık etmeyi amaç-
lamıştır. Bu nedenle kütüphaneler toplanan, derlenen 
bilginin elde tutulmasını sağlamak üzere bütünsel bir 
hafızanın oluşturulması amacıyla kurulmuşlardır. Bil-
ginin güç olduğu, en erken zamanlardan itibaren bili-
nen bir hakikatti ve medeniyetin gelişmesine paralel 
olarak bilginin de giderek spesifik ve daha gelişkin 
şekilleri oluşmaya başladı. Buna uygun olarak çoğalan 
bilginin paylaşılması elbette gücün en önemli gerek-
liliklerinden biri hâline gelmiştir. Medeniyetin gelişi-
minin kütüphane ve kültürdeki gelişmeye çok paralel 
bir seyir izlediği rahatlıkla gözlenebilmektedir.

Hafızlardaki bilgi ve tecrübe-
leri kayıt altına alma işi öncelikle 
dinî saikle ortaya çıksa da en et-
kili dürtü kâtip ve hâsib sınıfının 
gereksinimiydi. Daha genel bir 
ifadeyle söyleyecek olursak top-
lumun/kabilenin/klanın gereksi-
nimi için üretilen bilgi ve tecrübe 
belleklerde muhafaza edildi ve 
sonraki nesillere aktarılmak üzere 
çeşitli materyallere işlendi. Bunun 
için de oldukça fazla metin üretilmiş oldu.

Bilginin ve tecrübenin üretimi, çeşitli materyal-
lerle kayıt altına alınması ve nesillere aktarımı zaman 
zaman tartışmaya neden oldu. Tartışma bu bilgilerin 
ehil eller eline geçip geçmeyeceği kaygısından kaynak-
lanıyordu. Pisagoryenler bu yüzden geriye neredeyse 
hiç bir yazılı metin bırakmamışlardır. Platon ise bilgi 
konusunda en ihtiyatlı davranışın bir şeyi yazmayıp 
ezberlemek olduğunu, çünkü yazıların herkesin eline 
geçmesinin engellenemeyeceğini ifade eder.4 Astrolog, 
simyacı, kâhin gibi gruplar aynı düşünceden hareket-
le şifreli metinler kaleme almışlardır. İslam’ın gelişine 
kadar bu anlayış devam etmiştir.

İslam’la birlikte durum başka bir veçhe kazanmaya 
başladı. Çünkü İslam’ın ilk emri oku idi. İslam’ın intişar 
yıllarının ilk zamanlarında ilim ve tecrübe ehlinin genel-

likle satırlardan ziyade sadırlara güvendikleri, izahtan 
varestedir. Buradaki çekince de benzer şekilde, yazılı 
metinlerin güvenilir olmayan ellere geçmesi tehlikesi ve 
Araplarda yazı yazmanın bir eksikli olarak addedilmesi 
idi.5 Bu anlayışın reddine ilişkin Câhiz’in (ö. 255 /869) 
“Kitabı ayıpladın; hâlbuki ben ondan daha iyi komşu, 
daha insaflı ortak, daha uyumlu yoldaş, daha müteva-
zı öğretmen ve daha yeterli, yanlış yola saptırmayan, 
bıktırıp usandırmayan... arkadaş görmedim” (Kitâbü’l-
Ĥayevân, I, 41) sözleri bu anlayışa verilmiş bir cevaptır.

İslam dünyasında bugün bildiğimiz anlamda iki 
kapak arasındaki sayfalardan oluşan ilk kitap örneği, 

Hz. Peygamber’in vefatından he-
men sonra Hz. Ebubekir zamanın-
da bir araya getirilen ve Hz. Osman 
tarafından istinsahta esas alınan 
Mushaftır. Kur’ân’ı cem edip etme-
me meselesinde dahi tartışmalar 
çıkmış, bu tartışmada vahyin kitap 
hâline getirilmesini savunanlar ga-
lip gelmiştir. Bunun dışında aynı 
dönemde Mushafla birlikte sahabi-
lerin kendi şahısları için tutmuş ol-
dukları ve Hz. Peygamberin hadis-

lerini içeren kitaplar da mevcuttu. 

Emevîler ve Abbasiler zamanında kitaba büyük 
değer atfedilmiştir. Bu nedenlerdir ki Fazlıoğlu’nun 
ifadesiyle, “kitâb, yazma biçimiyle, İslâm temeddünü-
nün bir icâdıdır; ve medeniyet ile felsefe-bilim tari-
hinde bir kırılma noktasıdır. Çin’in ipeğe dayalı kağıt 
üretimini ucuz malzemelerle yapan Uygur ustaları-
nın, Abbasî yöneticileri tarafıdan istihdâmı ile yeterli 
kağıt (ki, Çince’dir) üretimi gerçekleşmiş; bu alt yapı 
sayesinde, Bağdâd’daki Beytu’l-Hikme’de, bildiğimiz 
çeviri hareketi gerçekleştirilebilmiştir.”6 Hârun Reşid 
ve Me’mun Bizans’a karşı kazandıkları zaferden sonra 
savaş tazminatı olarak antikçağ filozoflarının henüz 
Arapçaya çevrilmemiş kitaplarını istemişlerdir. 15.yy.
da İslam dünyasındaki herhangi bir kütüphanedeki 
kitapların sayısı, aynı dönemde Batının bütün kütüp-
hanelerinde bulunan kitap sayısından fazlaydı.7 Ge-

Medeniyet, Müslüman-
lar için büyük ölçüde kitap-
la ilişkilendiriliyordu. Zira 
el-kitap, aslında Müslüman 
toplumlarının dünyada özel 
bir politik güce dönüşmele-
rinin de kapısını açtı.
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rek Osmanlı gerekse Selçuklular zamanında kitaplara 
önem verilmiş, bu minvalden çeşitli vakıf kütüphane-
leri kurulmuştur.8

Kitaplar farklı şekilde tanımlansa da kitapların bir 
medeniyetin oluşumunda veya oluşmuş bir medeniye-
tin kendini yenileyerek devam ettirmesinde başat rol 
oynadığı kabul edilen bir husustur. Konusu ne olursa 
olsun kitaplar, geleneği oluşturan ve onu temsil eden 
en önemli göstergedir. Kitapların bu özelliği, onlarla 
daha fazla temas hâlinde olmayı zorunlu kılmaktadır. 
İslam medeniyeti bu nedenle kitabı çok ayrıcalıklı bir 
yere yerleştirerek geleneksel bütünlüğü korumaya ve 
sürdürmeye özel bir ihtimam göstermiştir.

Tarihçi Fernand Braudel Uygarlıkların Grameri adlı 
eserinde ilk vahiyi ele alırken küçük bir ayrıntı olarak 
“ikra” ifadesinin okumak kadar, din yaymak anlamına 
da geliyor olabileceğini belirtir.9 İslam medeniyeti açısın-
dan kitabın anlamına ilişkin yapılacak soruşturma tam 
da buradan hareketle daha iyi anlaşılabilir: Ayetlerde, ha-
dislerde ilme ve kitaba dair yapılan vurgu İslam dünyası 
açısından din ile kitap arasında var olan doğrudan bağın 
açık göstergeleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

İslam Dünyasında Kitabın Tarihi başlıklı eserinde 
Pedersen, Araplar ve İslam dünyası açısından kitabın 
önemini şu sözlerle dile getirmektedir: “Araplar, kitâb 
kelimesini hem bir kitabı hem de uzun veya kısa bir 
mektubu, kitabeyi, belgeyi veya başka bir yazılı kâğıt 
parçasını ifade etmek üzere kullanırlar. Belirli bir ki-

taptan, yani en doğru anlamıyla 
“el-Kitâb”dan bahsettiklerinde ise 
Kur’ân’ı kastederler. Kitap, başka 
hiçbir dinde İslam dinindeki gibi 
bir rol oynamamıştır. ‘İki kapak ara-
sındaki’ her kelime Tanrı kelâmıdır, 
dolayısıyla ezelîdir ve yaratılmamış-
tır, dil bakımından mûcizdir.”10

Tanrı kelamı, kuşkusuz tartışılmaz 
olan hakikattir ve kutsaldır. Aslında 
bu yaklaşım İslam’a mahsus olmayıp 
İbrani dinlerin bütünü için geçerli-
dir ve bunun açık örneğini İncil’de de 

görmekteyiz. Yuhanna’nın açılış ifadelerine bakıldığında 
ilahî olan ve dile gelen kelam dolayısıyla kitabî olanın kut-
siyeti daha açık hâle gelmektedir: “Kelâm başlangıçta var 
idi, ve Kelâm Allah nezdinde idi, ve Kelâm Allah idi. O, 
başlangıçta Allah nezdinde idi. Her şey onun ile oldu, ve 
olmuş olanlardan hiç bir şey onsuz olmadı. Hayat onda idi 
ve hayat insanların nuru idi.”11 Bu ifadeler Allah’ın nurunu 
kelam ile dile getirdiği ve kendisini kitap ile bizlere izhar 
ettiği şeklinde anlaşılmaya oldukça elverişlidir.

Kur’ân-ı Kerim’in Tanrı kelamı olarak insanlık açı-
sından sahip olduğu önem bir yönüyle ilim ve hakikatin 
müminler açısından sahip olduğu önemi göstermekte-
dir. Arnold Toynbee, İslam dünyasında hoşgörüyü ele 
alırken “kitaba inanma” vurgusu yapar.12 Kitaba inan-
mak bir teslimiyeti ifade eder ancak bu teslimiyet aynı 
zamanda akla ve düşünmeye de inanmak anlamına gel-
diğinden “Kitaba inanan” Müslümanlar imanları doğrul-
tusunda kitaba yüce bir anlam yüklemişler ve bu anlamı 
takiben de kitapla çok yakın bir bağa sahip olmuşlardır.

İsmail Kara’nın ifadesiyle kitap bizim kültürümüzün 
vazgeçilmezlerinden biridir.13 Kitabın İslam kültürü 
açısından vazgeçilmez olarak kabul edilmesinin elbet-
te en önemli nedeni Kur’ân-ı Kerim’in el-kitap olarak 
kabul edilmiş olmasıdır. Halk dilinde yerleşmiş olan 
“kitapsız adam”ın zalim ve insafsız anlamının yanı sıra 
dinden ve ahlaktan yoksun anlamında kullanılması da 
bu temel yaklaşım çerçevesinde değerlendirilebilir. 
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Abbasiler döneminde nitelikli yayın, çeviri, kopya-
lama, ciltleme faaliyetleri oldukça yaygın bir boyuta 
ulaşmıştır ki bu dönemlerde Müslümanlar kâğıt üreti-
minde yeni teknikler geliştirmişlerdir. Kitap ve ilmin 
birlikte yaygınlaşması İslam dünyasında kitabın ken-
disine gerçek bir varlık alanı bulmasını beraberinde 
getirirken İslam dünyasının bir kitap medeniyeti şek-
linde kendisini inşa etmesini de mümkün kılmıştır.

Medeniyet, Müslümanlar için büyük ölçüde kitapla 
ilişkilendiriliyordu. Zira el-kitap, aslında Müslüman top-
lumlarının dünyada özel bir politik güce dönüşmelerinin 
de kapısını açtı. Şehirlerin büyüklüğü ve ihtişamı onla-
rın ne denli kültür mirasına sahip olduklarıyla ilişkili 
görülmüştü. Zira “Her şeyden önce, bilgi, kültür, üst bir 
üretimdir ve maddî ile manevî güvenliğin olduğu, boş 
vaktin bulunduğu şehirde ortaya çıkar. ...Medine-i Mü-
nevvere, ‘Aydınlanmış Şehir’ demektir; aydınlatan da bil-
gidir; sıfatının ilâhî olması, bilginin değerini yükseltir”14

Müslüman halklar arasında ilme duyulan saygı gi-
derek yaygınlaşırken Basra, Bağdat, Şam, İstanbul gibi 
şehirlere gitmek ilim öğrenmenin önemli basamakları 
arasında yer almıştır. Zaman içinde ilim ve din arasında-
ki bağ, bilgi ve aydınlanma arasındaki ilişki âlimlerin ve 
halkın zihninde o kadar yaygınlaşmıştır ki kitap sevgisi 
bir bağımlılık hâline dönüşmeye başlamıştır. Bu nedenle, 
Annemarie Schimmel’in güzel ifadesiyle Müslümanlar 
kitap âşıkları olarak karşımıza çıkmaktadırlar.

İslami literatürde, kitap sadece bir nesne veya bir 
başvuru kaynağı olmaktan çok daha özel bir yere sa-
hiptir. Bu nedenle İslam dünyasında kitap, kelime-
nin yalın ifadesiyle dünyayı düzenlemenin ve aynı 

zamanda güzelleştirmenin en büyük kaynaklarından 
biri hâline gelmiştir. Bu doğrultuda Müslümanlar açı-
sından kitap kutsallık taşıyan bir pozisyonla kültürü 
önemli ölçüde şekillendiren, sosyal yaşamın büyük bir 
referansı statüsüne yerleşmiştir.

İslam toplumunun kitapla iletişimi Kur’ân-ı Kerim 
okumasıyla başlarken bir ölçüde Allah ile konuşmak 
şeklinde yorumlana gelmiştir. Bunun yanı sıra Müslü-
manlar kitabı dış dünyayı da bilmenin en önemli ve-
silesi şeklinde tanımladıklarından eski mirası sahip-
lenerek geliştirdiler. “Kadîm mirâs tevârüs, temellük 
ve temessül edildi; çevrildi ve her şeyden önce kadîm 
birikim, ‘kitap’ hâline getirildi, ... Müslümanlar tespit 
ettikleri tüm kadîm mirâsı kitaplaştırmışlardır; kitaba 
dökmüşlerdir. “İslâm Medeniyeti, bir yazma/yazı me-
deniyetidir” derken, kast edilen budur.”15

Bütün bu etimolojik, dinsel, tarihsel ve kültürel yön-
leri üzerinden Müslümanlar açısından kitap göz önün-
de tutulacak olursa şöyle bir resim çıkmaktadır karşı-
mıza: Kitap Allah’ın kelamını bize bildirir. Bu bildiriş, 
bize dini ve dünyayı anlamanın imkânını açacaktır diye 
düşünen Müslümanlar kitap aracılığıyla kültürel zen-
ginliğiyle dünyayı yüzlerce yıl besleyen bir hafıza oluş-
turmuşlardır. Kitap ilk etapta dini amaca hizmet etmiş 
olmakla beraber kısa zaman içinde bilimsel birikime, 
edebî ve sanatsal gelişime eşlik eden bir materyal ol-
muştur. Müslümanlar bir anlamda el-kitap ile başlayan 
serüvenlerini bütün tarih boyunca korumuş, devam et-
tirmiş ve giderek zenginleştirmişlerdir. Bu zenginliğin 
değerinin bilindiği zaman dilimlerinde Müslümanlar 
bilimsel ve siyasi üstünlüğü ellerinde tutmuş olmakla 
birlikte; öneminin ve değerinin yadsındığı dönemlerde 
ise daha geri planda kalmışlardır.
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Öncelikle kitapla ilgili serüveninizden bahseder 
misiniz?

İslam medeniyetinde herkes kitapla alakalı bir şey 
yazmış. Ancak doğrusunu söylemem gerekirse ben 
bile daha anlayamadım. Her asırda farklı bir kitap ta-
savvuru var. Dolayısıyla henüz zihnimde bir fikir te-
nevvür etmedi. Bir şey yazabilmek için önce onu an-
lamak gerekir. Ben de henüz anlama aşamasındayım. 

Aslında en kolay yazmak, öğrenmeden yazmaktır. 
Ben şimdi kitap hakkında ortalama bin sayfalık bir ki-
tap yazabilirim. Buna yetecek kadar elimde doküman 
var. Onları koyarım, sıralarım, tıkır tıkır yazarım. Ama 
bu sadra şifa olmaz. Meselâ hazırladığım kitapta beş 
sayfalık bir yer var; beş aydır o konuyla alakalı okuyo-
rum, araştırıyorum ama henüz benim zihnimde bile 
tam oturmadı. Anlamadığınız bir şeyi başkasına da 
düzgün aktaramazsınız. Önce zihinde berraklık olma-
sı gerekir. Çok yazan kimsenin bu manada zihninde 
bir berraklık olmadığı kanaatindeyim. 

İş Bankası’nın hukuk danışmanıydı -Allah rahmet 
eylesin- Turgut Akpınar anlatmıştı. Farklı bir dünyanın 
insanı olmakla beraber ilimle iştigal eden, ilim münase-
betiyle ilişkimiz olan hatta koleksiyonunun bir kısmını 
bize bağışlayan değerli bir insandı. Şöyle bir anekdot 
aktarmıştı: “Doktora çalışmamız esnasında Ali Fuat 
Başgil’e projelerimizi ve çalışmalarımızı götürmüştük. 
Hoca, arkadaşa ‘Olmamış bir daha hazırla.’ dedi. Bir ay 
sonra o arkadaş tekrar hazırlayıp götürdü. Hoca ‘Evla-
dım yine olmamış tekrar hazırla.’ dedi. Üstelik arkada-
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şımız Başgil’in asistanlarından biriydi. Arkadaş üçüncü 
kez de aynı şekilde reddedilince, artık isyan ile ‘Hocam 
bu kadar da olmaz, üçüncü kez reddetmeye sebep ola-
cak vahim eksik nedir?’ diye tepki gösterdi. Hoca, ‘Ev-
ladım kaynağı bulanık olursa su bulanık akar.’ demişti.” 

Ben benzer durumu, Allah rahmet eylesin, Nihat 
Çetin Hoca’da gördüm. Çetin Hoca, Arap Dili ve Ede-
biyatı uzmanıydı. İslam Ansiklopedisi’ne yazdığı iki-
üç sayfalık maddeler vardır ki yazdığı madde uzunlu-
ğunda kaynakçaya yer verirdi. Onun arşivini biz aldık. 
Nelere bakmış, neleri araştırmış; o kadar çok incele-
miş ki şaşar kalırsınız. Araştırıyor, öğreniyor, hazme-
diyor, duruluyor sonra bunu anlaşılacak bir şekilde 
kaleme alıyor. 

Herhangi bir şey yapıyorsanız önce öğrenmek ge-
rekir. Çok çaba sarf etmek gerekir. Onun için benim 
de kitap ile ilgili çalışmam oldukça uzadı. Bana ‘Ne 
yapıyorsun?’ diye sorduklarında, ‘Düşünüyorum.’ di-
yorum, ne yapacağımı düşünüyorum. Bana ‘Altı aydır 
düşünüyorsun.’ dediklerinde, ‘Hayır, ben bir buçuk 
yıldır düşünüyorum.’ diyorum. Yani, işin kurgusunu, 
nasıl yapacağımı henüz tam oturtamadım. 

Günümüzde hem okur hem de yazar açısından 
bir acelecilik söz konusu. Okur hemen okuyup, aya-
küstü anlayacağı kitaplar arıyor. Yazar da kısa za-

manda yazdıklarını bastırmak, popüler bir yazar 
olmak ve çok satanlar arasına girmek peşinde. Bu 
durumu nasıl izah edersiniz?

Çok haklısınız. Bir kitap 3-5 ayda yazılmamalı, ya-
zılamaz. Yabancıların biyografilerine bakınca bir konu 
üzerinde 20-30 yıl çalıştıklarını görüyorsun. Ondan 
sonra da yazdıkları dişe dokunur şeyler oluyor. Hemen, 
kısa, aceleci, çabuk, günü kurtaran şeyler karalıyoruz. 
Orhan Şaik Gökyay Hoca’ya giderdik, sorular sorar, 
kitap veya makale yazarken kaynaklarla alakalı danı-
şırdık. Hoca ‘Evladım bu kitabın resmî bir görevi var 
mı?’ diye sorardı. İlk önce ne demek istediğini anlama-
mıştık. Sonra anladık ki hocanın kastı, bu kitap yüksek 
lisans, doktora, doçentlik veya profesörlük takdim tezi 
mi yoksa ilim için yazılan bir kitap mıdır? Biz de ‘Ça-
lışıyoruz bir şeyler.’ derdik. O zaman Hoca ‘Ha tamam 
o zaman.’ derdi. Şimdi bir şeyler olsun diye bir şeyler 
karalıyoruz. O zaman da ortaya ilim çıkmıyor, demlen-
meden çıkan kitaplar faydalı olmuyor.

Bize yabancı eserler, dergiler geliyor. Yahudilerin 
Jerusalem isimli bir dergisi var. Orada Ömer b. Hattâb, 
Amr b. As ile alakalı makaleler var. Adamlar o kadar 
araştırıyor, detaylara iniyor ki şaşırırsınız. Mesela 
Amr b. As ile alakalı bizim kaynaklardan derlenen bir 
yazıda Amr b. As’ın bir gece Kur’ân, bir gece şiir oku-
duğunu söylüyor ve bu bilgiyi de Zehebî’den alıyor. 
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Ben bilmiyordum. Oturmuş, Hicrî II. yüzyılda Medi-
ne’deki ekonomik durum ile alakalı geniş ve doyurucu 
bir yazı kaleme almış. 

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yaptık-
ları çalışmalar ilmin onların elinde ilerleme kaydet-
mesi için bir süreç değil midir?

Bunu akademik anlayışla yapınca sadece orada kalı-
yor. Bu işin delisi olmazsanız, peşinden koşmazsanız ol-
maz. Yani ‘Neden yapıyoruz?’ sorusu önemli. Bazen gece 
yarılarına kadar çalışıyorum. Sonra diyorum ki ‘İyi çalış, 
senin bu satırlarını en az 300 kişi okuyacak.’ Öte yandan 
aslı astarı olmayan şeylerle popüler bir kitap yazıyorsu-
nuz, yüz bin satıyor. Millet bu tarz popüler kitapları oku-
sa da bizim bir idealimiz var, ek-
sik kalan yeri tamamlamak. Bu 
bizim aslî görevimiz. 

Neden kütüphane tarihi 
çalışıyorsunuz? 

Ben bu işe başladığımda, 
Hakkı Dursun Yıldız hoca var-
dı, Allah rahmet eylesin. Bana 
dedi ki; “Evladım bu alanda hiç 
çalışma yapılmadı ve bu alanda 
herkes çalışamaz. Arapça ve 
Osmanlıca biliyorsun, sen bu 
işe gir, bırak edebiyatı başkaları 
yapsın. Onu yapacak çok kim-
se çıkar.” Hoca’dan Allah razı 
olsun beni bu alanda çalışmaya 
yönlendirdi. Tabii, ilk çalışma-
ya başladığımda bir kaç makale dışında bu alanda faz-
la bir şey bulunmuyordu. Neticede çalışarak ortaya bir 
şeyler çıkıyor, tabii bu da kolay olmuyor, ömrünüzü 
veriyorsunuz. 

Eskiden Türkiye’de kütüphanecilik hakikaten çok 
kötüydü. Yurtdışında bir kütüphaneye gittiğim zaman 
insanın araştırma yapma isteği uyanıyordu. Yurtdışın-
daki kütüphanelerde kütüphanecilik tarihi ile alakalı 
kaynaklarda gördüm ki kütüphanecilik tarihi ile ala-
kalı Bizans var, Avrupa var, ama Bizans’tan sonra Os-
manlı tarihi atlanarak direkt Cumhuriyet dönemi ele 
alınıyor. Osmanlı’da kütüphane var mı yok mu veya 

dönemdeki kitaplarla alakalı neredeyse hiç bir bilgi 
bulunmuyor. Düşününce dedim ki bunları yazanlar 
ne Osmanlıca biliyor ne de Türkçe... Dolayısıyla o dö-
nemle ilgili yabancıların kaleme aldığı eserler ancak 
bu kadar olur.

Osmanlı dönemi bilinçli olarak ihmal edilmiş 
olabilir mi?

Hayır, Osmanlıca bilinmediği için yer almıyor. 
Çünkü kütüphane tarihi yazanlardan o dönemleri bi-
len, Osmanlıca ve Türkçe anlayan bir tane yok. Cum-
huriyet dönemi de o dönemde alakalı yazılmış veya 
neşredilmiş olan İngilizce makaleler ve kitaplardan 
derlenerek birkaç satırla yer alıyor. 

Kusur kütüphane tarihi ya-
zan yazarlarda değil; kusur biz-
de. Biz kendi malımızı ortaya 
çıkaramamışız, pazarlayamamı-
şız. Ondan sonra düşündüm ve 
dedim ki buralarda yer alabil-
mesi için konu ile alakalı İngi-
lizce neşriyat yapmamız gerekir. 
Geçenlerde Avrupa kütüphane-
ler tarihiyle alakalı bir kitap çık-
mış; orada kütüphanelerimizle 
alakalı iki makalem vardı. Yine 
Uluslararası Kütüphaneciler 
Derneği’nin Libre diye bir der-
gisi var; çok kaliteli ve kredisi 
olan bir dergi. Bu dergiye en 
son yolladığım makale, hakeme 

bile gönderilmeden editör onayıyla hemen yayınlandı. 
Yabancılar burayı öğrenmek istiyorlar ancak ellerinde 
yeterli kaynak yok.

Bu durum kendimizi anlatma hususunda yeterli 
mesafe alamadığımızı gösteriyor. Bizim yurtiçinde-
ki kitaplarımız kadar yurtdışındaki kütüphaneler-
de de el yazması veya klasik kaynaklarımız mevcut, 
Bunlar Batı tarafından yeterince tespit edilip tetkik 
edilebiliyor mu?

Oralarda bu kaynaklar hakkında ciddi çalışmalar 
var. Ancak Osmanlı bölümleri maalesef biraz boş.
Çünkü şarkiyatçılar Osmanlıcadan ziyade Arapça bi-
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liyorlar. Mesela Sohler diye birisi var, Sözlü Edebiyat-
tan Yazılı Edebiyata Nasıl Geçildi? diye bir eseri var. 
O kadar ayrıntılı, muazzam bir eser ki mutlaka fayda-
lanılması gerekir. Ama bizde bırakın bunları, Türkçe 
olanlar bile yeterince ilgi görmüyor, okunmuyor. 

Bizim ilim öğrenmek, ilmi teşvik etmek diye bir 
derdimiz mi yok, yoksa çocukluktan gelen bir ilgi ve 
öğrenme azmi mi eksik? 

Motivasyon yok. Gençliğimizde Hilyeleri cep harç-
lıklarımızı biriktirerek alabiliyorduk. Çünkü yazı sana-
tına rağbet yoktu. Allah rahmet eylesin, Hattat Hamit 
Aytaç’ın Cağaloğlu’nda bir yeri vardı; burada yatar kal-
kardı. Ahmet Yaşar Ocak ile beraber Hoca’nın yanına 
gittik, ‘Hocam bize biraz ders 
verebilir misiniz?’ diye sorduk. 
‘Tamam’ dedi. Bize bir defter, 
bir hokka, bir kamış verdi. Bir 
satıra ‘Rabbi yessir velâ tuassir 
Rabbi temmim bi’l hayr’ yazdı 
ve ‘Önümüzdeki haftaya kadar 
bunu çalışın.’ dedi. Bir hafta son-
ra gittik, Ahmet Yaşar benden 
daha iyiydi. Ben her şeyi deniyor 
fakat bir türlü düzgün yazamı-
yordum. Nitekim bir sene gittim 
geldim ama ‘Vav’ı geçemedim. 
Mesela orada gördüm, sağdan 
soldan Hamit Aytaç Hocaya yazı 
yazdırmaya gelirlerdi. Hoca 5 liraya yazı yazardı. Beş lira 
nedir, iki kişilik kuru fasulye ve pilav fiyatı!

Marifet iltifata tabidir, iltifatsız mal zayidir. Bilim 
olabilmesi, üretilebilmesi için hem manevi hem de 
maddi tatmin gereklidir. İkisi de zaruri olmakla bera-
ber manevi tatmin daha değerlidir. O da ilme, üretile-
ne, ilim adamına değer vermektir. 

Önemli makaleler yayınlanınca TÜBİTAK ödül 
veriyor. Bir gün bana birisi geldi dedi ki; ‘Hocam müj-
de, makaleniz yayınlandığı için 500 lira ile taltif edil-
diniz.’ Aynı gün milli takım futbolcularına 500’er bin 
Euro ödül verilmişti. Düşündüm ve dedim ki; ‘Ayağını 
kullanana 500 bin Euro; kafasını kullanana 500 lira...’ 
Bu iş böyle olunca gençler neden bu yola heves etsin? 

Bir de ilmin altyapısını hazırlamak gerek. Mesela 
İSAM Kütüphanesi bu konuda çok değerli bir mekân. 
Edinburgh Üniversitesi’nde çalışırken, oraların kütüp-
hanelerini gördükçe neden bizde de benzer nitelikte 
kütüphaneler yok diye hayıflanırdım. Yani araştırma 
yapmak için bir sürü para ödüyor, yurt dışına çıkıyor, 
orada ev kiralıyor, yüklü miktarda para harcıyor, ilim 
öğrenmeye çalışıyorduk. Belki İSAM açılmamış olsay-
dı ben alan değiştirecektim. Çünkü tekrar yurt dışına 
gitmek durumunda kalacaktım. İSAM ve İslam Ansik-
lopedisi başlayınca burada kalarak devam ettim. İSAM, 
hakikaten ülkemiz için çok büyük bir kazanç. 

Geçmişte kitaba, kütüphaneye ulaşma ile ilgili 
yaşadığınız sıkıntılarla günü-
müzü mukayese ederseniz na-
sıl bir durum söz konusu?

Birbirine benzeyen şeyler 
arasında kıyas yapılır. Eski dö-
nemle günümüz arasında birbi-
rine benzeyen bir durum yok de-
sek, yeridir. O kadar büyük fark 
var ki! Şöyle bir kıyas yapayım; 
Saadettin Nüzhet Ergun’un Türk 
Şairleri adlı yarım kalmış iki cilt-
lik bir eseri var. Çoğu kimse bil-
mez. Ben yıllar sonra buldum, 
yüklü miktar para ödeyerek al-
dım. Öncesinde Türk şairleri ile 

alakalı bir şeye bakmam lazım, aradım, İstanbul’da iki 
kütüphanede var. Birinde dediler ki; ‘Kitap, kütüphane 
müdürünün odasında, kütüphane müdürü de bugün 
gelmedi. Ne zaman geleceğini bilmiyoruz, belki yarın 
belki daha sonra...’ Öbürü üniversite kütüphanesinde, 
gittim. Dediler ki ‘Sayımdayız, kütüphane kapalı, sayı-
mın ne kadar devam edeceği belli değil.’ Yani kütüphane-
ye gitmek, kitap bulmak, kitap almak sıkıntılıydı. Topka-
pı Sarayı’nda bile vardı bu sıkıntı. 

1978’de Topkapı Sarayı Kütüphanesi’nde çalışmış-
tım. Olanaklar çok sınırlıydı. Kalorifer yanmıyor, içeri-
si buz gibi, hasta olmamak için paltolara sarınarak ilim 
yapmaya çalışıyoruz. Çalışanlar sabah saat dokuzda 
geliyor, saat on gibi istediğiniz belgeyi alabiliyorsunuz. 

Bu işin delisi olmazsanız, 
peşinden koşmazsanız olmaz. 
Yani ‘Neden yapıyoruz?’ sorusu 
önemli. Bazen gece yarılarına 
kadar çalışıyorum. Sonra diyo-
rum ki ‘İyi çalış, senin bu satır-
larını en az 300 kişi okuyacak.’ 
Öte yandan aslı astarı olmayan 
şeylerle popüler bir kitap yazı-
yorsunuz, yüz bin satıyor.
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Saat on ikide yemek ve öğle arası, kü-
tüphane kapalı. Öğle arası nereye gide-
ceksiniz? Dışarı çıkamazsınız, içerideki 
lokantada yemek epey lüks bir durum. 
Çıkıp bahçede dolaşıyorsunuz ya da bir 
simit çay bulabilirseniz ya da bir biskü-
vi ile öğle yemeğini geçiştiriyorsunuz. 
Öğleden sonra iki gibi girebiliyorsunuz, 
dört, dört buçuk gibi de ‘Mesai bitiyor.’ 
denilip kitaplar toplanıyor. 

Şu an imkânlar, mekânlar kıyasla-
namayacak kadar güzel. Aradığınız pek 
çok şeyi rafa bile gitmeden, bilgisayardan 
görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bugün ilim 
yapmamaya bir mazeret yok aslında. Tüm bu imkanlara 
rağmen yapılmıyorsa bu, arkadaşlarımızın motivasyon 
eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu yolun yolcusu, 
‘Allah bana bunu nasip etmiş, benim misyonumun aşk-
la yerine getirilmesi gerekir.’ diye düşünmeli. Ölürken 
de ‘Ben bu kadarını yaptım, misyonumu tamamladım, 
önemli bir basamak oluşturdum, devamı benden sonra 
gelenler içindir.’ diyerek mutmain bir şekilde görevini ifa 
etmiş olarak, huzurla bu dünyadan ayrılmalı. 

Eskiden kütüphaneler çok kötü durumdaydı. Size ga-
rip gelecektir ama biz evlere kütüphane kurarak kötü bir 
alışkanlık edindik. Aslında evde kütüphane kurmak bir 
eziyettir. Ben eşime ne kadar eziyet ettiğimi şimdi daha 
iyi anlıyorum. Bizim evin bütün odaları, salon dâhil, ki-
tap doluydu. Onların tozlarının alınması, düzene konul-
ması neredeyse bir hafta sürüyordu. Evde oturacak yer 
kalmayacak şekilde her yere kitap doldurmuştuk. Neden 
böyle yapıyorduk? İşte esas can alıcı soru bu. Biz ihtiyacı-
mızı sağlayacak nitelikte kütüphane bulamadığımızdan 
kendi kütüphanemizi oluşturmuştuk. 

Eğer piyasaya çıkan her kitabı almaya kalkarsanız ki biz 
bunu yapıyorduk, lüzumsuz pek çok kitabı evinize istiflemiş 
olursunuz.  Irak’ta Kasım Recep diye birinin sahip olduğu 
Mektebet-ü Müsennâ diye bir yayınevi vardı. Biz onu zen-
gin ettik. Bizim dönemdeki tüm arkadaşlar, bir kitap ihtiya-
cı olduğunda hemen Arapça mektup yazıp Kasım Recep’e 
gönderiyorduk. O, parasını bile almadan kitapları gönderi-
yordu. Biz de daha sonra banka aracılığı ile ödüyorduk. 

Bizim neslin evlerinde-
ki kütüphanelere bakarsanız 
baştanbaşa ciltlerce Arapça 
kitaplar görürsünüz. Neden 
aldık bunları? Çünkü bu ki-
tapları kütüphanelerde bulma-
mız mümkün olmuyordu. Bu 
aynı zamanda yüklü miktarda 
maddi külfeti de beraberinde 
getiriyordu. Kitaba harcadığı-
mız parayı başka alanlarda de-
ğerlendirebilseydik belki ciddi 
birikimlerimiz olurdu. Artık 
bugün, bazen bir kitap lazım 
oluyor, evde bulamıyorum 

ama sonra diyorum ki; ‘Nasıl olsa yarın sabah İSAM’a 
gideceğim, orada bulurum.’ Elimin altındaki kitabı bula-
mıyorum ama bunu bir zorunluluk olarak görmüyorum. 

Tecrübelerinizden de yola çıkarak ‘kitap mede-
niyeti’ni nasıl tanımlarsınız? Mesela okuma yazma… 
Osmanlı’da okuma yazma neydi, kim ne kadar oku-
yordu, okuma oranı neydi diye başlayabiliriz.

Bu konularda bir gerçekler var bir de efsaneler... Bizde 
efsaneler daha değerlidir. Derler ki ‘Her evde bir Kur’ân, 
Ahmediye, Muhammediye, evrat bulunur.’ Ancak bunun 
için mirasların kaydedildiği çok önemli defterler olan si-
cillere, kısmet-i askeriyyelere bakmak lazım. Osmanlı 
devletinin sosyal, iktisadi ve kültürel hayatını göz önüne 
seren çok önemli, yaklaşık 2200 tane defter var. İşte bu 
defterlerin İstanbul’da ölenlerle alakalı üç beş tanesine 
kaç tane Kur’ân-ı Kerim var diye baktım. Karşıma on se-
kizinci asırda yüzde on gibi bir rakam çıktı. 

Kaydedilmemiş olabilir mi?
Hayır, mutlaka kaydedilmiş olması gerekirdi. ‘Peki, 

neden yok?’ diyeceksiniz. Çünkü Kur’ân pahalı, herke-
sin ulaşabilmesi çok da mümkün değil. O dönem için 
bir hattatın yazdığı Kur’ân en az 300-500 akçe civarı 
olabilir. Ama ortalama bir kazanca baktığımız zaman 
günlük 3-5 akçe. Toplamda ciddi bir rakam ediyor. 
Ancak ilmiye sınıfı veya esnaf gibi gelir düzeyi yüksek 
memur ve ticaret erbabında Kur’ân-ı Kerim mevcut. 
Halk ancak günlük iaşesini sağlayabilecek kadar para 
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kazanıyor. Kur’ân basılmaya başlandıktan sonra bile 
pahalı olduğu için fazla bir yaygınlık kazanmamıştır. 

İlk başlarda matbu kitaplar yazmalara oranla bek-
lenen ölçüde ucuz olmuyor, daha sonra ucuzlayınca 
nispeten yaygınlaşıyor. Sizce Osmanlı’da okuma yaz-
ma oranı ne olabilir?

Yüzde on olabilir mi?
Çok iyimser bir tahmin... Belki İstanbul için geçer-

li, yüzde on veya on beş olabilir, çünkü bürokrasinin 
merkezi. Ancak Anadolu’da bu rakam çok düşük… 
Adam okuma yazmayı nereden öğrenecek? Birincisi 
Sıbyân Mektebi’ne giderek olabilir. Orada Kur’ân’ı, su-
releri, ilmihali öğretiyorlar. Bu da hocanın okuması ve 
öğrencilerin tekrarı şeklinde gerçekleşiyor. Şanslı olan-
ların defterleri varsa ona yazıyorlar. Kur’ân-ı Kerim’i de 
herhalde bölüm bölüm yazarak öğreniyorlar. Bunun 
dışında Osmanlıca eğitim ve öğretim yapıldığına dair 
çok fazla kaynak yok. Ancak bizimkilere göre neredey-
se toplumun yarısı okuma yazma biliyor. Anadolu’da 
doğru dürüst kitap nerede olsun? 

Bir defa şöyle sormak lazım; ‘Adam neden okuma 
yazma öğrensin? Ne yapacak okuma yazmayı? Gazete 
mi okuyacak, dergi mi, kitap mı? Devlet dairesinden 
eve vergisi ile alakalı mektup mu gelecek, yazışma 
mı yapacak?’ Zaten kitap okuma ihtiyacını az da olsa 
okuma bilenler aracılığıyla dinleyerek gideriyor. Köy 
odasına gidiyor, okuma yazma bilen bir kişi Ahmedi-
ye, Muhammediye okuyor diğerleri de onu dinliyor. 
Yani sözlü kültür okuma yazma öğrenmeye ihtiyaç 
hissettirmiyor. Eğer ilmiye sınıfına, kâtip zümresine 
girmeyeceksiniz okuma yazma sizin için zaruri değil. 
Eğer medreseye gitme hakkınız yoksa veya gitmiyor-
sanız öğrenme imkânı yok denecek kadar azdır. Buna 
rağmen öğrenmeyenler yok mu? Elbette ki az da olsa 
mevcut. Okula gitmeden okuma yazma öğrenen her 
yerde olabilir. Bizde kitap medeniyetinin muhatabı il-
miye sınıfı, medreseler veya bürokratlar; onlar da top-
lumun cüz bir kısmını oluşturuyor.

Kütüphaneler bu sınıfların evlerinde mi oluştu-
ruluyor yoksa dışarıda mı?

İstanbul’un bir adı da kitap fırını… Çünkü o kadar 
çok yangın çıkıyor ki devamlı kitaplar yanıyor. İstanbul 

bir uçtan bir uca yanarken kitaplar da yok oluyor. Peki, 
o zengin kütüphaneler nasıl korunuyor? Doğrusu bu 
benim de aklıma takılmıştı. Üç-beş ay çalıştıktan sonra 
öğrendim ki tereke defterlerinde mesela şöyle ibareler 
var; ‘Fatih Camii kayyımlarına dört sandık için verilen 
ücret’, ‘Dört-beş sandık kitap için Süleymaniye Kütüp-
hanesi, Süleymaniye Camii şu kadar ücret.’ Ulema sınıfı 
kitaplarını bu tür taş binalarda veya şehre uzak konak-
larda koruyor. Çünkü İstanbul ahşap binalardan imal 
edilmiş bir şehir. Yangın bir anda bütün şehri sarabi-
liyor. Bürokratlardan kitaplarını hanlarda koruyanlar 
var. Tabii bu korunanlar dışında yangınlarda yok olan-
lar da çok. Onların ne kadar olduğunu bilmek çok güç... 
Tahminen onda birinin korunduğunu söyleyebilirim.

Hocam İslam dünyasını ve Osmanlıyı okurya-
zarlık oranları ve kitapla ilişkiler açısından değer-
lendirdiğimizde nasıl bir sonuç çıkar? 

İslam dünyası Arapça konuşuyor. Kitapların çoğu 
da Arapça... Dolayısı ile Arapça bilenler biraz gayretle 
daha şanslı bir şekilde kitapla irtibat kurabiliyor. İslam 
dünyasının Rönesans Devri sayılabilecek Abbasiler dö-
nemi var. Bu dönemde medreseler, kütüphaneler ve ilmî 
çalışmalar oldukça yoğun. Bizde böyle bir durum yok 
maalesef. Biz adeta çorak bir mevkide mesken tutmu-
şuz. Eğer biz Bağdat’ı alıp Osmanlı İmparatorluğu’nu 
Bağdat’a kurmuş olsaydık durum çok farklı olurdu. 
Osmanlı’nın kurulduğu Söğüt’te Bizans’tan kalma ne 
kilise ne kütüphane ne medrese ne de kitap var. Bursa 
aynı şekilde… O dönemde pek çok yer aynı durumda-
dır. Buraları Osmanlı imar etti, sıfırdan kurdu.

Bizdeki kitap medeniyeti olgusu kuruluş sonrasın-
da, imparatorluk döneminde başlar. Yani düşünün ki 
Fatih Camii’nde kütüphane kuruluyor; kuruluş aşa-
masında yaklaşık üç yüz elli kitap var. Padişahın kur-
duğu bir kütüphanede üç yüz elli civarında eser var. 
Bu daha sonra sekiz yüze çıkıyor. Ancak I. Mahmut 
döneminde üç, dört bine ulaşıyor. İslam medeniye-
tinde ise yirmi, otuz, elli, yüz, iki yüz hatta beş yüz 
bin ciltlik kütüphaneler normal karşılanıyor. Hatta 
saray kütüphaneleri bünyesindeki dârülilimlerde beş 
yüz bin cildin üzerinde kitap olduğu söyleniyor. Bağ-
dat kütüphanelerinde on bin ila elli bin arasında pek 
çok kütüphane olduğu bilinirken, bizdeki en zengin 
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kütüphanelerde yedi, sekiz bin, bilemedin on bin eser 
mevcut. Yani biz çorak bir yerde bulunuyoruz, kendi 
kitap medeniyetimizi üretmişiz.

Ayrıca İslam dünyasından gelen kitaplar da Arapça idi. 
Yani onlar üzerinden ilim üretmek için önce o dili ve ter-
minolojiyi öğrenmek gerekiyor. Tabii bu doğal bir süreç... 
Eğer bir mirasın üzerine yükselmiş olsaydık daha farklı 
olurdu. Bunu söylerken genellikle bütün Anadolu’dan 
değil de İstanbul’dan bahsediyoruz. Anadolu’da da kütüp-
haneler var fakat İstanbul kadar zengin değil. Osmanlı, 
Anadolu’da fethettiği bir yerin kütüphanesini İstanbul’a 
getirmiyor. Onları orada zapturapt altına alarak muhafaza 
ediyor. Vakıf kitaplarını ya da kütüphanelerini oldukları 
yerde bırakıyor. Eğer bunları İstanbul’a getirseydi daha 
zengin bir kütüphane literatürü oluşurdu. 

Osmanlı Kültür Tarihinin Bilinmeyenleri adlı kita-
bımda üzerinde uzun süre düşünüp araştırarak kale-
me aldığım bir makalede değindiğim Arapların bir id-
diası var. Diyorlar ki; ‘İstanbul’da zengin kütüphaneler 
var, çünkü Osmanlı fethettiği yerlerdeki kütüphanele-
ri yağmalayarak İstanbul’a taşımıştır.’ Bunu her yerde 
söylerler ve yazarlar. Ben hep bunun böyle olmadığını 
düşünmüşümdür. Bu yönde bilgiler topladım. Bu ki-
tapların Osmanlı tarafından yağmalanmadığını; Batılı 
koleksiyonerlere satıldığını, şeker kamışı sarıldığını 

veya bizzat kendi vatandaşları tarafından yağmalan-
dığını araştırarak ortaya koydum. Aslında durum tam 
tersi; Osmanlı’nın İslam coğrafyasında kurduğu on-
on beş tane kütüphane var. Buralara en az yirmi-yirmi 
beş bin tane kitap gönderilmiş. 

Abbasiler ile Osmanlılar arasında Selçuklular 
var. Bu dönem kitap ve kütüphane açısından nasıl bir 
özellik taşıyor?

Selçuklularda çok güçlü bir kitap ve kütüphane kültürü 
görmek zor… Dönemin en parlak ismi Nizâmülmülk’tür. 
Nizamiye Medreselerinde kütüphaneler kuruluyor. Med-
rese devreye girince buranın kütüphaneleriyle kitap ve 
kütüphanecilik yayılmaya başlıyor. Ancak Abbasiler dö-
neminde böyle değil; müstakil araştırma kütüphaneleri 
mevcut. Özel kişilerin kurduğu Dârulhikme, Beytülhikme 
gibi yerlerde on-elli bin arası kitaplı kütüphaneler kurulu-
yor. Selçuklu dönemine geldiğimizde bu konuda yeterince 
birikim olmadığını görüyoruz. 

Medrese kütüphanelerindeki kitap sayısı ne ka-
dar, bir bilgi var mı?

Sayı bu medreselerin hangi dönemde faaliyet göster-
diği ile alakalı. Kuruluş döneminde, gelişme dönemin-
de veya yükseliş döneminde farklı sayılar ortaya çıkıyor. 
Yani şöyle diyebilirim; otuz, kırk kitaptan başlıyor, döne-
mine ve gelişmişliğine göre değişiyor. Mesela en zengin 

İsam
 Kütüphanesi
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medrese kütüphanesi Fatih medreselerinin kütüphanesi-
dir ki üç yüz civarında kitapla başlıyor. I. Mahmut döne-
minde iki bin ciltlik bir koleksiyona çıkıyor. 

Saray kütüphaneleri bunlara nazaran daha zen-
gin... Sarayda bir vakıf kütüphanesi var bir de şahsi 
kitaplar var. Ancak bu kitapların ne kadar olduğunu 
tam bilemiyoruz. Çünkü bunlar dönem dönem yağ-
malanmış, bir kısmı çıkarılmış, bir kısmı satılmış, bir 
kısmını yabancılar çalmış. Özellikle 17. ve 18. yüzyıl-
da çok fazla kitap Avrupa’ya kaçırılmış. Temel bilimler 
ile alakalı kitaplar Batıya geçmiş. 

Son dönemdeki Anadolu medreselerinde iki yüz-üç 
yüz civarında kitap var. Zaten çok fazla kitaba ihtiyaç 
yok. Öğrenci medresede araştırma yapmıyor, öğretim 
görüyor. Ona araştırma kitapları değil ders kitapları la-
zım. Zaten hangi kitapların okutulacağı belli... Mesela 
on tane ders varsa onun da yirmi tane kitabı, haşiye-
si, şerhi var. Medreselerde öğrenciler değil müderrisler 
araştırma yapıyor. Dolayısıyla onlar da şahsi kütüpha-
nelerini kuruyorlar. 

Bizde ancak son otuz-kırk yıldan bu yana bir kütüp-
hane olgusu yerleşmeye başladı. Bir de ‘Üzüm üzüme 
baka baka kararır’ misali bunlar birbirlerine bakarak 
kendilerine çekidüzen vermeye başladı. Bazı kütüpha-
neler daha geç saatlere kadar açık kalarak hizmetlerini 
iyileştirmeye çalışıyor. Ondan önce doğru dürüst kütüp-
hane hizmeti diye bir şey yoktu. Sabah dokuzda açılıp 
onda faaliyete başlayan, öğle arası verilen, saat dörtte ka-
panan bir yerde ne kadar araştırma yapabilirsiniz? Me-
sela İSAM bayramlarda ve resmi tatillerde dolup taşıyor. 
Çünkü diğer kütüphaneler kapalı. Tatil günü kütüphane 
kapalı olur mu? İnsanlar ne zaman kütüphaneye gidebi-
lecek? En uygun zaman, tatil günleridir.

Matbaanın ülkemizde kullanılmaya başlanması 
ile kitap-matbaa-medeniyet ilişkisini nasıl tanımla-
mak gerekir?

Bu konuda bizde hep ideolojik bakış hâkim olmuş-
tur. Her iki taraf açısından da hamasî tarihçilerimiz 
vardır. Bir türlü gerçeği bulamayız. Bizde matbaa ile 
ilgili konuşulanlar tamamen spekülasyondur. Yani 
matbaanın geç gelmesi, matbaaya karşı konması hepsi 
spekülatif düşünce mahsulüdür. Niye geç gelmiş ol-

sun? Durakta yolcu beklemiyorsa otobüsün gelmesi 
geç sayılır mı? Yolcu yok ki otobüs geç geldi, erken git-
ti diyelim. Bizde matbaayı bekleyen yok, ihtiyaç henüz 
yok. Yani basılsa ne olacak? Basılan kitapların çok az 
bir bölümü İbrahim Müteferrrika’nın ömrü boyunca 
satılmıştır. Ancak Lügat gibi birkaç kitabı satılabilmiş-
tir. Terekesinden anladığımız kadarıyla diğer bastıkla-
rının pek çoğu elinde kalmış. 

İhtiyaç ya tabii ya da suni bir ihtiyaçtır. Kapitalist 
dünyada insana ihtiyaç hissettiriliyor; tabii olmayan 
ihtiyaçlar... Çünkü çarkın dönmesi için senin suni 
ihtiyaçları da temel ihtiyaç gibi algılaman gerekiyor. 
‘Matbaanın gelmesinden önce insanların kitap ihtiya-
cı yok muydu?’ Vardı; Kur’ân-ı Kerim, Muhammedi-
ye, Ahmediye veyahut ilmihal gibi kitaplar... Bunları 
da yazan, istinsah eden binlerce kişi vardı. Bir kişi 
ayda bir Kur’ân yazıyor, bununla da geçimini sağla-
yacak kadar kazanıyordu. Yani o dönem için matbaa 
tabii bir ihtiyaç değil… İhtiyaç olmayan bir şey için bir 
makine getiriyorsunuz. O zaman bugünkü gibi suni 
ihtiyaç oluşturacak reklamlar, televizyonlar gibi araç-
lar olmadığı için halk suni ihtiyaçlara pek yönelmiyor.

Matbaa da böyledir. Matbaaya çok ihtiyaç olsaydı 
her halükarda olurdu. ‘Daha sonra nasıl oldu?’ diye 
soracaksınız. II. Abdülhamit döneminde okullar açıl-
dı, eğitim arttı, okuma yazma oranı yükseldi. Okuma 
yazma öğrenenler kitap okumak istediler. Bunun için 
kitapçılara gittiler, yeterli kitap yok. Sahaflar baktılar 
ki kitaba rağbet var, kurdukları matbaalarla kitap bas-
maya başladılar. Bizim ilk matbaalarımız sahaflardır. 
Daha sonra bu iş şirketleşti, yayıncılar çıktı. 

Osmanlı’da yazı işinin sanayisini oluşturmuşlar ade-
ta. Sahaflar belli hattatlarla anlaşıyor, ayda kaç Kur’ân 
yazabileceklerine göre bir planlama yapıyorlar. Hattat-
lar da baştan sona değil bölümler hâlinde bölüşerek 
haftada veya ayda belli sayıda Kur’ân istinsah ediyorlar. 
Hattatların çoğu hafız olduğundan kısa zamanda bir 
Kur’ân yazıp bitiriyorlar. Bu Kur’ân’lar bir tarih kitabına 
nispeten daha ucuz, çünkü daha hızlı yazılabiliyorlar 
ama bir tarih kitabı kısa sürede yazılamaz. Belli kay-
naktan yazacağı için daha meşakkatli bir iş. Kur’ân’a 
nazaran daha pahalı; her kelimesini bakıp yazacak. 
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Osmanlıca imla daha sıkıntılı olacak. Oysa bir hattat 
onlarca Kur’ân’dan sonra meleke kesbettiği için günde 
sayfalarca Kur’ân yazabilir.

O zaman şu çıkıyor; kitap okuma ile kitaba talep 
arasındaki ilişki okullaşmayla oluşuyor.

Doğru tespit. Okullaşma oranı açısından Abdülha-
mit dönemi dönüm noktasıdır. Üniversiteleşme Abdül-
hamit döneminde başlamıştır. Birçok yüksekokul onun 
döneminde kurulmuştur. Çok akıllı ve zeki bir padişah; 
medreselere dokunmuyor, ıslaha çalışmıyor. Medrese-
ye dokunursan yanarsın. Ulema takımıyla uğraşılmaz, 
onları memnun edeceksin. Medrese sistemi devam 
ediyor ama önünü kapatıyor. Sıfırdan mektepler kuru-
yor. Mevcut bir yapıyı ıslah etmek kolay değil. Pek çok 
padişahın büyük vakıf kütüphaneleri olmasına rağmen 
Abdülhamit’in büyük bir vakıf kütüphanesi yoktur. An-
cak Yıldız’da modern bir kütüphane kuruyor, üniversi-
tede, okullarda, yüksekokullarda kütüphaneler kuruyor.

Kadınlar için kütüphane var mı peki?
Kadınlar için de bir kütüphane yok, çünkü ka-

dınların kütüphaneye gidip faydalanması söz konusu 
değil. O dönemde kadının camiye gitmesi bile büyük 
bir problemdi. Her ne kadar kız çocukları için okullar 
açılmışsa da onlar için ayrı kütüphaneler düşünülme-
miş. Onlar okulda öğrendikleri ve evde bulduklarıyla 
yetinmişlerdir.

20. Asrın başlarında Amerikan Kız Koleji’nin bir 
müdiresi özel izin alarak kütüphaneleri gezmek ister. 
Kütüphanelere gitmesi o dönem için büyük bir hadi-
se olmuş; hatıratında ifade ettiği kadarıyla. Yirminci 
yüzyılın başlarında kadınların da kütüphanelere git-
mesi ile alakalı bir düşüncenin var olduğu mezkûr 
dönemdeki raporlarda yer alıyor. Hanımlara mahsus 
kütüphanelerin kurulması gündeme gelse de hayata 
geçmemiştir.

Bu talebin olmamasından mı mütevellit?
Mutlaka, etkisi var. Eğer bir talep olsaydı, araştırma 

yapma isteği olsaydı mutlaka bunun da göz önünde 
bulundurulacağını düşünüyorum. Bu ihtiyaç olarak 
görülmedi kanaatindeyim. Yani camilerde hanımlar 
mahfili yapıldı. Buna göre eğer kütüphanede de ihtiyaç 

olsaydı buna bir çözüm üretilebilirdi. Kadın medreseye 
gitmiyor, II. Abdülhamit dönemine kadar örgün eği-
timde yer almıyor. Gelenek açısından baktığımızda da 
böyle bir işleyişin olmadığını görüyoruz. 

Tabii o dönemi bugünkü toplumla kıyaslayarak 
yargılamak doğru olmaz. Kütüphaneyi ve kitabı da 
kendi dönemi içindeki şartlar ile ele almak doğru ola-
caktır. Mesela biz Batıya nazaran 17. Asırda kütüpha-
ne ve kitap olarak gayet iyi durumdayız. 

Osmanlı’da kitap sahibi olanlar Batı matbuatını 
da takip ediyorlar mıydı?

Bu soru ile ilgili bir tahminimiz bir de bilgimiz var. 
Fatih Sultan Mehmet takip ediyor. Belgelerde Mahmut 
Paşa’ya Latince veya filanca dilde kitapların alınmasıy-
la ilgili verdiği emirler var. Fatih’in bunları okuduğu, 
Grekçeyi bildiği söyleniyor. III. Murat döneminde sa-
rayda yabancı kitapların olduğu biliniyor. Üstelik kendi 
yattığı odanın karşısındaki odada... Bir seyyah görmüş, 
söylüyor. Ancak ondan sonraki dönemde gelenlerin 
okuyup okumadıklarını tam bilemiyoruz. Doğrusu çok 
da zannetmiyorum. Batıyı takip etse eline ne geçecek? 

Gerçek manada Batıyı takip, Abdülhamit dönemin-
de başlıyor. Öncesinde III. Selim döneminde başlayan 
bir takipten de bahsetmek de mümkün. Ancak bu ders 
kitabı boyutundadır. Abdülhamit döneminde açılan 
okullar için mecburen Batıdan kitaplar getirtiliyor. 
Abdülhamit Batı basınını da takip ediyor. Yani çıkan 
gazeteler, dergiler tercüme ediliyor, Abdülhamit’e sunu-
luyor. Padişah bütün dünya siyasetini takip ediyor. Bu 
konuda ilk temaslar I. Mahmut döneminde başlıyor. Bu 
dönemde yenilgiler başlamasına rağmen Osmanlı bü-
rokrasisi Batıya hâlâ tepeden bakıyor.

Peki hocam Sahaflar ile ilgili hatıralarınızı kale-
me alıyor musunuz?

Mustafa (Kutlu) Hocayı kıramadığım için Dergâh’a 
bazı hatıralar gönderdim. Doğrusu akademik bir üslupla 
yazmaya alışkın olduğum için bu konuda çok iyi değilim. 
Bir de hayattayken hatırat yayımlamanın sıkıntılı olacağı 
kanaatindeyim. Olduğu gibi her şeyi yazamıyorsun. İn-
sanların tavrından ya da düşündüğünüz şeyleri açık bir 
şekilde ifade edemeyecek olduğunuzdan dolayı.
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“Osmanlıyı Osmanlı kılan hususlar nelerdir?” so-
rusunun cevabı; Osmanlı asırlarını dolduran telifler 
ve müelliflerdedir. İtikadın halkın muhayyilesinde fi-
kirlere tekabül ettiği, bunların da semboller vâsıtasıyla 
kendisini gösterdiği öteden beri tecrübe edilen ve bi-
linen bir şeydir. Bu vadide akla gelebilecek ilk örnek, 
şahsiyetle fikriyatın birbirini beslediğini çok iyi gören 
ve gösteren Evliya Çelebi’dir. 

Evliya Çelebi, Seyahatnâme’sinde siyasî ve fikrî uf-
kumuzun belirli bir sınıra hapsedilemeyeceğini billur-
laştırır. İtinalı bir tahlille geçmişe bir maden kuyusuna 
iner gibi bakar. Zihniyet dünyamızla sosyal hayatımı-
zın âdeta haritasını çıkarır. İki ayrı âlem gibi yaşayan 
halkımızla entelektüel zümreleri aynı dünya görüşü 
etrafında buluşturur. Osmanlılar, her satırı ayrı bir 
dikkatle okunmayı hak eden ve yaşadığımız toprak-
lara ait hemen her şeyin karasevdalısı olan Evliya’nın 
kaleme aldıklarını yaşayan bir millettir. 

Kâtip Çelebi’nin Mîzânü’l-Hakk fî İhtiyâri’l-
Ehakk’ta “ilim cevap ve sual ve kânun üzere her bâbda 
kîl ü kâldir” şeklindeki ifadesi, en müşahhas örneğini 
yitik kıymetlerimizin saklı olduğu Evliya Çelebi’nin lâ-
yemût şâh-eseri olan Seyâhatnâme’de bulur. Menkıbe 
ve tarihten başlayarak millî hayatın her alanını kucakla-
yan Evliya’nın Seyâhatnâme’si metodik bir araştırmaya 
çok benzer. O dinî ve siyasî tarih kadar, hayatın meka-
nizmalarını da çok iyi bilir. Onun muhayyilesi istediği 
anda arzu ettiği zamanın emrine girer, çok tılsımlı bir 
ayna gibi hemen her şeyi gösterir. Hakikaten okumasını 
bilen bir insan için Seyâhatnâme tükenmez hazinedir. 

Osmanlı’nın muhayyilesi olan Evliya, gidip gör-
düğü yerlere hayat veren unsurların üstüne eğilir, bir 
ses-görüntü kayıt cihazı gibi her gördüğünü ve duydu-
ğunu kaydeder. Asırlarca hayatımıza şekil veren, dün-
ya görüşümüzü idare eden hususları kendi çerçeveleri 
içinde görmenin imkânlarını yaratır. Onda sohbet 

OSMANLI ASIRLARINI DOLDURAN
BELLİ BAŞLI TELİFLER VE MÜELLİFLER

Doç. Dr. Fatih M. ŞEKER
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
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eden, akıl öğreten ve yol gösteren bir dede edası ve 
sedası vardır. Birtakım zemberekleri oynatmasını her 
şeyden evvel üslûbuna borçludur.

Rengini halktan ve hayatın meselelerinden alan ve 
onların dilini kendine mâl eden Evliya, düşünceleri-
ni yaşayan Türkçeye yerleştirmesi bakımından Yunus 
Emre’ye benzer. Millî ve mahallî hayattan topladıklarını 
varlığının esas unsuru hâline getirir, fikirleri günlük keli-
melere yükler, hissî olanı zihnî ve fikrî bir merhaleye ta-
şır, mevcut fikrî seviyeyi de halkın üslûbu ve muhayyilesi 
ile yoğurur. Buradan kendine özgü bir üslûp yaratır, şahsî 
olmaktan çekinmeden mâşerî olana doğru yürür. Mâşerî 
olmanın ferdî olmayı ortadan kaldırmadığını gösterir. 

Hayatla tarih arasında gidip gelen bir entelektüel 
olan Evliya Çelebi, kaynaklarına 
kadar uzanarak okunduğun-
da görülür ki tarihî hâdiseleri 
halkın dili ve mantığı ile anla-
tır, gündelik hayatla entelektüel 
alanı buluşturur. Halktan biri 
hâline gelmesine rağmen folk-
lor, mitoloji ve menkıbede kal-
maz, o çerçeveye nizam verecek 
bir dünya görüşünün en ileri 
seviyede temsilcisi olduğunu 
gösterir. Devamlı olarak kıymet 
hükümlerinin üzerinde yeniden 
durmak ihtiyacı duyar. 

Dünya görüşünün ruhunu ve karakteristik özelli-
ğini tasavvuf çerçevelemesine rağmen, devlet ve mil-
letin işleri sahipsiz kalır endişesiyle II. Bâyezid üzerin-
den siyasî iradenin kendisini mistisizme kaptırmasına 
karşı çıkar, realiteye gözlerini kapatmaz. Taşköprî-
zâde’nin eş-Şakâiku’n-Nu‘mâniyye fî Ulemâi’d-
Devleti’l-Osmâniyye’si, İsmail Rüsûhî Ankaravî’nin 
Şerhu’l-Mesnevî’si ve Hoca Sa‘deddîn Efendi’nin 
Tâcü’t-Tevârih’inden geçildiğinde görülür ki aynı zih-
niyet Osmanlı’da bir gelenek hâlini alarak bazı muta-
savvıflar üzerinde de hükmünü yürütmüştür.

Sık sık manevî manada Hâce Ahmed-i Yesevî en-

Nakşibendî’ye intisaplı olduğunu vurgulayan Çelebi, 
halkı dolayısıyla da şifahi kültürü dinî düşünceyi ak-
settiren bir ayna olarak görür. Halkın hayatının dü-
şünceye tesir etme derecesi belki de en iyi onda görü-
lür. Halktan alınacak şeyi alan ama orada kalmayan 
Evliya Çelebi’nin aynı zamanda bir çeşit hatırat gibi 
okunabilecek Seyâhatnâmesi’ndeki gözlemlerinden 
hareket edildiğinde sosyal meselelerin dinî düşünceyi 
beslediği -çekilip giden fakat bir türlü unutulmayan- 
Osmanlı asırlarının, tazeliğini koruduğu görülür. 

Dünya görüşümüzü halka inerek hülâsa eden 
Evliya Çelebi ile beraber Osmanlı asırlarını doldu-
ran müelliflerinden biri de şeyhülislâm Kemâl Paşa-
zâde’dir. Düşünce hayatımız en büyük tecrübelerin-

den birini Yavuz Sultan Selim 
ile Kânûnî Sultan Süleyman 
dönemlerinde kendisini id-
rak eden İbn Kemâl’in (Kemâl 
Paşa-zâde) şahsında gerçekleş-
tirir. Yerli âlimlerden yetişen 
bu zât, Fi’l-Cebr ve’l-Kader 
başlıklı risâlesinde Müslüman-
lığı Hanefî-Mâtürîdî gelenekle 
özdeşleştirir. Vahdet-i vücûd 
düşüncesine hem verdiği fetva 
hem de müstakil olarak kaleme 
aldığı Fî Beyâni’l-Vücûd isimli 
risâlesi ile resmiyet kazandırır. 

Her şeyi ciddi mizanlara 
vuran bu âlim, fikir âlemimizdeki yerini kendiliğin-
den ortaya çıkarabilecek daha pek çok hususiyete sa-
hiptir. Gazzâlî’nin Tehâfüt’ü etrafında yazdığı Hâşiye 
başta olmak üzere nazarî seviyesi yüksek eserleri ile 
bilinen Kemâl Paşa-zâde; er-Risâletü’l-Münîre isimli 
klasiğinde görüleceği üzere Ebû Hânîfe ile Gazzâlî’nin 
bir terkibi olan Osmanlı’nın bu şeyhülislâmı, fıkhî 
çerçevede yönünü Türkistan coğrafyasına, Pezdevî ve 
Kâdıhân gibi isimlere çevirir. Tasavvufî çerçevede de 
Gazzâlî’nin açtığı yolda yürür, kalbe ait hâllerin bilgi-
sinin ancak Gazzâlî’nin İhyâ ve Kimyâ’sı gibi eserler-
den elde edilebileceğini ifade eder. Hakîkat-i Muham-

Evliya Çelebi’nin aynı zaman-
da bir çeşit hatırat gibi okunabi-
lecek Seyâhatnâmesi’ndeki göz-
lemlerinden hareket edildiğinde 
sosyal meselelerin dinî düşünce-
yi beslediği -çekilip giden fakat 
bir türlü unutulmayan- Osmanlı 
asırlarının, tazeliğini koruduğu 
görülür.



ŞUBAT 2016 55

mediyye konusunda, Tecelliyyâtu Arâisi’n-Nusûs fî 
Manassât-ı Hikemi’l-Fusûs’u kaleme alan Fusûs şârihi 
Abdullah Bosnevî ile aynı çerçevede fikir imal eder.

Münzevî olma imkânı yakalayamayan bu dervi-
şin başlıca vasıflarından biri de felsefe ile beslenen 
bir şeyhülislâm olması, Tehâfüt Hâşiyesi ile Gazzâlî’yi 
şerh eden geleneğin bir halkası olduğunu perçinleme-
sidir. Bu tarafıyla o hususi çizgisi olan bir mütefekkir-
dir. Hayatının bazı dönemlerinde tasavvufu neredeyse 
inkâra kadar gitse de vahdet-i vücûd etrafındaki dü-
şünceleri Kemâl Paşa-zâde’nin tasavvufî düşüncenin 
anahtarına sahip olduğunu gösterir. O bu zeminde ha-
reket ettiği zaman İbnü’l-Arabî gibi fikreder, Mevlânâ 
ve Yunus Emre gibi konuşur. (Kemâl Paşa-zâde’nin 
câmi kürsülerinde şatahatlarıyla gündem oluşturan 
bazı şeyhlerin idamlarına fetva vermesi, vahdet-i 
vücûd fikrini muayyen bir seviyede tutma endişesiyle 
alakalıdır. Risâle yazması ise bu fikrin halka nasıl taşı-
nabileceğini gösterme amacına matuftur.)

Onun vahdet-i vücûd risâlesi, Türkçeyi kemâle 
erdiren Yunus’un ilgili mısralarına nesren söylenmiş 
bir nâzire gibidir. Bu yönüyle de o halk muhayyilesini 
dikkate ve ciddiye alan bir şair, nazarî tasavvufun tesi-
ri altında halka dönebilen adamdır. Entelektüel tarafı 
kadar halk tarafı da kuvvetlidir. Bütün bu nedenlerle 
o da en az Bursevî kadar Gazzâlî’dir. 

Osmanlı düşüncesini inşa eden portreler galeri-
sinde hususi yere sahip isimlerden bir diğeri de fi-
kir ve irfan hayatımızın esaslarını veren Taşköprî-
zâde’dir. O Kâtip Çelebi’nin ifadesiyle yüz elli ilmi 
mükemmel bir şekilde anlatan Miftâhu’s-Saâde’si 
veya Mevzûatü’l-Ulûm’u ile Osmanlı medrese siste-
minin geldiği aşamayı fikriyâtında hülâsa eder ve ya-
şadığı ana kadar teşekkül eden birikimi yeni baştan 
görünür hâle getirir. Osmanlı dünyasını mayalayan 
ve mânâlandıran her şeyi toplayan bu zât, maziye dö-
nerek geleceğe bakar. 

Taşköprî-zâde ile beraber okunması gereken 
isimse onunla selef halef ilişkisi içinde fikir imal 
eden Kâtip Çelebi’dir. Selef kendisine kadar ulaşan 

bütün bir gelişmeye eğilerek Osmanlıların geldiği 
merhaleyi gösterirken; halef gittiği güzergâha işaret 
eder, mensubu olduğu dünya aleyhine kaydedilecek 
hususların öne çıkmaya başladığı bir devrin sözcüsü 
gibi davranır. Karaca Ahmed zâviyesinin halk tara-
fından gördüğü rağbeti tasvir ve tahlil edişlerinde 
görüleceği üzere birincisi tasavvufî dünya görüşünün 
halkta aldığı şekle karşı müspet bir tutum sergiler-
ken; ikincisi Süllemü’l-Vusûl ilâ Tabakâti’l-Fuhûl’da 
görüleceği gibi perhizkâr bir tavır alır. Bu zâviyeden 
bir dönemin maziye bakış tarzının terazisi olabilecek 
usûl; mezheben Hanefî, meşreben İşrâkî olan, haki-
kati en iyi şekilde Ebû Hanîfe’nin kurduğu mezhebin 
temsil ettiğini vurgulayan ve Mâtürîdî’yi idealleşti-
ren Çelebi’nin yazılarındadır. 

Mevcut İslâmî manzaraya tarihe mâl olan haki-
katlerden geçerek yaklaşan Kâtip Çelebi, Keşfü’z-
Zünûn’u ve Mîzânü’l-Hakk’ı ile spekülasyona kadar 
giden hususların aslında idrak edilen hayatın ta ken-
disi olduğunu gösterir. Fikirle hayata birbirinden ayrı 
iki kaynak gibi bakmaz. Amelî bir mâhiyet taşıyan 
hususların nasıl bir fikrî hazırlık devresi geçirdiğini 
gösterir. O, halk muhayyilesinin devamlı olarak ken-
dine mahsus bir realiteler dünyası içinde döndüğünü 
vurgulasa da tasavvufun halkta aldığı şekilleri zaman 
zaman eğlenceli bir dille aktararak tenkit eder. Miza-
cının birçok taraflarıyla derviş çehresine sahip olan 
Kâtip Çelebi’nin aktüel olana karşı sergilediği bu ta-
hammülsüzlük, bir inkârdan ziyade Müslümanlığı 
çerçeveleyen problemlere dikkat çekme, esaslı olana 
doğru gitmek için hangi zeminlerden hareket edilme-
si gerektiğini gösterme amacına matuftur.

Eserlerini hayatı ile yazan ve ilk alevde tutuşmaya 
hazır bir gerginlik içinde kalemi eline alan Gelibolulu 
Mustafa Âlî, Osmanlı düşüncesinde pek çok bakımdan 
bir merhale ve başlangıçtır. Ömrü boyunca yalnız yaşa-
yan, benzeri olmayan ve devamlı olarak gadre uğrayan 
Âlî’nin kaleme aldığı eserler, mensubu olduğu tarihin 
yanında idrak ettiği âlemi müşahede etmekten doğar. 
Mevâidü’n-Nefâis’le Nasîhatü’s-Selâtîn’de şahsen yaşa-
dıklarını umumi bir tecrübe hâline getirir, devamlı ola-
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rak aktüaliteyi ve düşünceyi idare etmesi gereken de-
ğerlere dikkat çeker. Gündelik hayattan geçerek fikir ve 
his sâhibi olmanın yol haritasını verir, hayatın karşısın-
da entelektüele düşen vazife duygusuyla hareket eder. 

Onun şahsiyeti kendini olduğu gibi kabul eden, 
kendine güvenen bir psikoloji ile yüklüdür. Genel 
olarak fikirleri de mizacı gibidir. Müşahede ve tah-
lil kudretine istihzâlı dilini eklediğimizde dönemi-
nin üstüne çıktığı görülür. Üslûp sâhibi bu adamın 
bir benzeri için İbnülemin Mahmûd Kemâl Beg’e 
kadar beklemek lazımdır. Her ikisi de eserlerini, 
doğrudan yaşadıkları ve tecrübe ettikleri hayattan 
çıkarmaları bakımından birbirlerine benzerler. Âlî 
Efendi’nin Mevâidü’n-Nefâis’i ile Nasîhatü’s-Selâtîn’i, 
İbnülemin’in Son Sadrazamlar’ı ile Kemâlü’l-Kıyâse 
fî Keşfi’s-Siyâse’si gibi dönemin sebep olduğu prob-
lemlerin telkin ettiği klasiklerdir. Devrin realitele-
rini bazen doğrudan bazen de fikir hamulesi hâline 
getirerek aktaran bu siyasetnameler, okumasını bi-
len için entelektüel çerçevede Osmanlı dinî-fikrî ve 
siyasî seviyesinin bir tenkididir. 

Müslümanlığın mevcut manzarasını resmederek 
tenkide tabi tutan Âlî Efendi’ye göre dinî düşünce açı-
sından Fâtih Sultan Mehmed Hân devri, hem kemâli 
hem de zevâli temsil eder. Bu bakımdan Künhü’l-
Ahbâr’daki biyografilere zaman zaman siyasî, hissî ve 
fikrî vaazlar eşlik eder. Bunlar bir kemâlin arkasın-
dan duyulan hasrete benzer. İyi okunduğu takdirde 
görülür ki Osmanlı zihniyetinin kendisini değil düş-
tüğü noktayı tenkit eden ve Osmanlı entelektüel tari-
hinin en süzülmüş hâlini yansıtan Mustafa Âlî, bazı 
eserleri hâricinde Taşköprî-zâde ile Kâtip Çelebi’ye 
ihtiyaç bırakmayacak derecede etraflı bir mütefek-
kirdir. Bu bakımdan onun düşüncelerini anlamak 
için hayatını, seleflerini ve haleflerini bilmeye duyu-
lan ihtiyaç izahtan varestedir. 

Câmiu’t-turuk ve melâmî-meşreb bir Sünnî-
mutasavvıf olan Âlî Efendi, Künhü’l-Ahbâr’da Ehl-i 
Sünnet’e mensup olmayı “sağlam akîdeye ve temiz 
mezhebe bağlanmak” şeklinde vasfeder. Yaşadığı dev-

rin münekkidi olan Mustafa Âlî’nin şahsında şifâhî 
geleneği sırtlanan tarihe, tasavvuf etrafında vücûd bu-
lan kültür istikâmet verir. 

Onun şahsiyetinin büyük çizgilerinden biri de her 
şeyi ahlâk kânunları çerçevesinden görmesidir. He-
men bütün düşünceleri geleneksel değerler etrafın-
da döner. Esası, ahlâk düşüncesi teşkil eder. Dönem 
şartları onu Müslümanlığı ahlâk kelimesinde hülâsa 
etmeye zorlar. 

Kaleme aldığı şiirlerle devrin tablosunu çizen, 
Dîvân’ında zaman zaman Hallâc’ın edâsı ve sedasını 
takınan, melâmî kisvesine bürünerek yaşadığı devri 
baştan aşağı tenkit eden, Osmanlı tarihinin belki de en 
kavgacı ve en etraflı dikkate sahip bu adamı, dönemi-
ni Sünniliğin ve tasavvufun vücûd verdiği kıymetler 
üzerinden diriltmeye kalkar. Zira problemlerin esası-
nı Müslümanlıktan uzaklaşma teşkil eder, geçmişteki 
hareketin yerini atalete bırakmasında esas sebep Müs-

Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, Müellifi: Evliya Çelebi Mehmet 
Zıllî İbn Derviş, Dersaâdet: İkdam Matbaası, 1314.
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lümanlığın hakkını verememekte düğümlenir. İşte bu 
yüzden devamlı olarak aktüaliteyi mazi ile kıyaslar, 
devri ile geçmiş ve gelecek adına kavga eder, geride 
bırakılan hayatı idealize etmekten bıkmaz. 

Rindân ile hem-meşreb olan Mustafa Âlî’nin eserle-
ri bir bütün olarak tetkik edildiğinde onun dinî, ahlâkî, 
siyasî ve sosyal manada bir kriz devri mütefekkiri oldu-
ğu görülür. Fakat Veysî’nin Hâbnâme’sinde de vurgula-
dığı üzere her düşünürün kendi devrini krizle özdeş-
leştirme gayretkeşliği içine girdiği de bir gerçektir. Bu 
med-cezirli manzarada bir denge ve teyakkuz arayışı 
içine girildiğinde her iki yaklaşımın muayyen bir aya-
rının olduğu söylenebilir. Âlî’nin psikolojisine hâkim 
olan vaziyeti geriye dönerek 
etüt ettiğimizde Veysî’nin 
haklı olduğu; ileriye doğru 
intikal ettiğimizde ise dinî 
ve ahlâkî çerçevede hayata 
istikâmet veren kıymetlerin 
değiştiğini dolayısıyla da şira-
zenin koptuğunu vurgulayan 
Gelibolulu’nun haklı olduğu 
ve bu noktada onun Osmanlı 
düşüncesinin en iddialı ada-
mı hâline geldiği kendiliğinden ortaya çıkar. 

Hakikaten meseleleri olan ve bütün meseleleri 
Müslümanlık etrafında dönen Mustafa Âlî, arzu etti-
ği mevkilere gelse veya ikbâlin sonuna kadar çıksa idi 
onun yaşadığı devre yönelttiği tenkitler bu derecede 
sert ve şiddetli olur muydu? Bu devamlı olarak sorula-
bilecek bir sualdir. Fakat idbâr ve inzivâ dönemlerin-
de kalemlerin coştuğu, hiddetlerin alevlendiği; ikbâl 
anlarında ise kalemin yerini silgiye veya sükûnete bı-
raktığı bir gerçektir. Bu vaziyete rağmen Âlî’nin yazı-
ları iyi okunursa onun tamamen aktüaliteye bağlanıp 
kalmadığı da görülür. Realite karşısında daima tenkit-
te kalmasının sırrı biraz da burada toplanır. Bunun-
la beraber görüşlerinde zaman zaman ihtiraslarına 
kavuşamamaktan kaynaklanan hâllerin görünmesi, 
tenkitlerinin kıymetini ve devrinin üstüne çıkan ta-
raflarını ortadan kaldıracak çapta değildir; zira bazen 

dedikodularla beslenerek mevcut manzarayı eleştir-
se ve geçmişe biraz da yaşadığı devri hicvetmek için 
meftun gibi görünse de Âlî Efendi dönemiyle kayıtlı 
bütün yönlerine rağmen idealisttir ve ideallerinden 
hiç taviz vermez.

Osmanlı’da düşüncenin mistik safhasına ise sis-
tematik manada Muhammediyye ve Ahmediyye’nin 
müellifleri olan Yazıcı-zâde birâderlerle Mesnevî 
şârihi Ankaravî, Fusûs şârihi Bosnevî ve Muhamme-
diyye şârihi Bursevî ile girilir. Yazıcı-zâde Mehmed 
Efendi, Ahmed Bîcân, Mustafa Âlî, Evliya Çelebi ve İs-
mail Hakkı Bursevî gibi isimler her ne kadar belirli bir 
tarikata intisap etseler de tavırları ve kaleme aldıkları 

eserlerle câmiu’t-turuk bir 
vasfa sahiptirler. Bu manada 
câmiu’t-turuk olmak sadece 
çeşitli tarikatlara intisap et-
mekle sınırlı değildir. Kale-
me alınan eserlerde görüle-
ceği üzere tasavvufun bizzat 
kendisi de böyle bir niteliğe 
sahiptir.

Hemen herkesin bir 
tarîkata intisaplı olduğu, bir 

şeyhin peşinde sükûneti aradığı ve ruhunu tasfiye et-
tiği devirlerin hissî ve fikrî manada mürşîdleri olan bu 
tekke adamları içinde hususi yer, Mesnevî’nin de şârihi 
olan Bursevî’ye aittir. Askerin moral gücünü arttır mak 
için zaman zaman seferlere de iştirak eden ve mensu-
bu olduğu atmosferde büyük başlangıçların menkı-
beler etrafında teşekkül ettiğini gözden kaçırmayan 
Bursevî’nin gözünde, Şark’a istikâmet veren mütefek-
kirlerin cümlesi, tasavvuf denizine gark olarak ken-
dilerini bulur, marifet sahasında kemâle ererek âleme 
destan olur. O hâlde bunların ilimlerini ve kitaplarını 
okuyup bunlara teslim olmamak, meselde olduğu üzere 
yemeğini yiyip sahanını başına vurmak gibidir.

İkinci Gazzâlî ve Mevlânâ olarak vasfedilen, mu-
tasavvıf, kelâmcı ve filozof kimliklerini nefsinde bir-
leştiren Ferahu’r-Rûh müellifi Bursevî, geçmişi ve as-
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rını bilen, kendisine ilave etmeden hiçbir şeyi kabul 
etmeyen hâliyle düşüncenin fonksiyonunu kendisi 
tayin eden birinci sınıf bir entelektüeldir. İbn Sînâ 
ile hesaplaşmasında çok iyi görüleceği üzere fikrin 
çilesini çeken, her şeyin zıddını tetkik ve tahlil ile 
hakikati bulmaya uğraşan, devamlı olarak felsefenin 
değilse de hikmetin eşiğinde duran bu mutasavvıf, 
tasavvufî perspektiften kelâm ve felsefeye bakarak 
fikrin statik bir şekil almaktan çıkarak dinamik hâl 
almasını sağlar. 

Osmanlı dinî düşüncesine bir kalb penceresi gibi 
açılan Bursevî’de her fikir zıddıyla beraber gelse de o 
daima yekpare bir ruh ahengi içindedir. Bu satırların 
yazarının naçiz kanaati şudur: Osmanlı dinî düşünce-
sini oluşturan bütün metinler ortadan kalkıp sadece 
Ferahu’r-Rûh kalsa, bu metin o âlemin düşünce yapı-
sını yeniden inşa etmek için yeterlidir. 

Örf ve âdetleri İslâm’ın yerleşmesi için harekete 
geçiren ve ledünnî hakikatin menkıbe ve efsanede 
gizli olduğunu gözden kaçırmayan Muhammediyye 
etrafında vücûd bulan bir geleneğin en yetkin şârihi 
olan Bursevî’nin, çeşitli eserlerinde İbn Sînâ, Gazzâlî, 
İbnü’l-Arabî, Râzî, Mevlânâ ve Yunus için yazdıkları, 
Osmanlı dünya görüşünün en derli toplu hülâsası ola-
rak görülebilir. 

Düşünce sahasında Osmanlı asırlarının orta-
ya koyduğu dehanın en tipik siması olan Bursevî 
kelâm, tasavvuf ve felsefe sahasında seleflerini oku-
maya ihtiyaç bırakmayacak derecede doludur. O, bu 
bakımdan da Gazzâlî’ye benzer, fikirle his arasında 
gider gelir. Bazen his tefekkürün yerini alırken ba-
zen de tefekkürle his yer değiştirir. Gazzâlî, İbnü’l-
Arabî, Mevlânâ ve Yunus’u cem eder, mefhûm-ı 
muhâlifinden İbn Sînâ’ya fikrî yapısında yer verir, 
selefi Gazzâlî gibi İbn Sînâ ile hesaplaşarak filozofi 
yapmayı tercih eder. İbn Sînâ’ya karşı çıkarak akla 
bir sınır çizer, düşünceyi his ve keşifle derinleştirme 
yolunu tutarak Osmanlı hikmetinin akla belirli bir 
noktaya kadar güvendiğini gösterir. Amaç aklı orta-
dan kaldırmak değil, hakikate ermek için onu itikâdî 

ve keşfî standartlara boyun eğer hâle getirmektir ki 
bu Gazzâlî’den beri tecrübe edilen bir şeydir. Bu ba-
kımdan Osmanlılar, bir geleneği devam ettirmenin 
sırrını bilen insanlardır. 

Tasavvuf, kelâm ve felsefe; yazılarını kalbinin 
süzgecinden geçirerek yazan Bursevî’de bir disiplin 
olarak değil, bir dünya görüşünün harekete geçiri-
ci unsuru ve tamamlayıcı parçası olarak mevcuttur, 
bahse konu ilimler kendilerine mahsus hususiyetle-
rini onun şahsında Osmanlı zihniyet dünyasının em-
rine verir. O bize felsefenin ehlîleştirilirse tasavvuf ve 
hayatla beraber yürüyeceğini, filozofların kurduğu 
bir dünyayı mutasavvıfların taşıyabileceğini gösterir, 
tasavvufun entelektüel cephesini yenileyen fikirleri 
gündeme taşır. Sükût ve sükûnetin ta kendisi olan 
tasavvuf, Bursevî’nin ikliminde coşkun bir deniz 
manzarası hâlini alır.

Sonuç 
İyi okunduğu ve lâyıkıyla tahlil edildiği takdirde 

görülür ki bütün bu isimlerin kaleme aldıkları eserler-
de Osmanlı düşüncesinin mahiyeti ve metodu mazi-
siyle ve mevcut yapısıyla bulunabilir. Osmanlı asırları-
na eğilen her dikkat, hak ve hikmet yolunun yolcuları 
olan ve yaşadıkları dönemleri meziyet ve rezîletleriyle 
tasvir ve tahlil eden bütün bu mütefekkirlerin usûl-i 
felsefelerinin peyrevi hâline gelir. 

Din ü devlet, mülk ü millet denilen mekanizmanın 
esaslı çarkları olan ve o gün olduğu gibi bugün de par-
makla gösterilen bu isimler, bütün o geçimsizliklerine 
ve zaman zaman ikbâl hırsıyla kendilerini lekeleme-
lerine rağmen içtimâî iman ve endişenin adamıdır-
lar. Dahası fikirlerini taşıyacak kudrete ve hepsinden 
önemlisi ahlâka sahiptirler. Hâdiseler karşısında bir 
fikrin adamı olma kudret ve cesaretini sergiledikle-
ri için geleceğe istikâmet verirler. Yaşadıkları devrin 
hususiliğini teşkil eden hâdiselerin içine gömülmekle 
beraber, şahsiyetlerini ve fikriyatlarını siyasetin yut-
masına izin vermezler. 

Onların kendi adlarına kendi düşünceleri olarak 
ortaya koyduğu hususlar, mensubu oldukları milletin 
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dünya görüşüdür. Peşinde koşulan 
bilgi, tecrübe ve hikmet; geçmişe 
doğru açılarak yaşadıkları devrin 
aleyhine dönen ve bir yığın fikrin 
kapısını açan bu adamların kale-
me aldığı eserlerde toplanır. 

Referansları sosyal mevkileri 
olan bu düşünürlerin hepsi, Os-
manlı iklimine renk ve istikâmet 
veren hususiyetleri tecrübe ederler, 
geçmişi ve yaşanılan devri doldu-
ran âdemlerin portrelerini çizerler, 
eskiye ve dönemlerine ait şeyle-
rin neredeyse tamamını eserlerine 
toplarlar. Toplamakla kalmayıp her 
şeye şahsiyetlerinin ve dönemleri-
nin damgasını vururlar, kendileri-
ne kadar vücûd bulan birikimi bir 
gül ağacı gibi büyütürler. 

Metafizik endişelerini aktüalite-
ye bağlanarak dile getiren ve Osmanlı dinî düşüncesini 
dolduran bu mütefekkirlerin hepsi maziye dönüktür. 
Bunlar sade yaşadıkları devirlere değil geçmişe döne-
rek geleceğe hâkim olmaya çalışırlar. Tam bu noktada 
Selçuklu tecrübesine istikâmet vermekle yetinmeyip 
Osmanlı tecrübesine de yön tayin eden Ebû Hanîfe, 
Gazzâlî, İbnü’l-Arabî ve Mevlânâ gibi isimleri hatırla-
yabiliriz. Onlar esas şöhretlerini Selçuklu döneminde 
temin etseler de Osmanlı asırlarındaki şöhretleri de 
yaşadıkları dönemden aşağı değildir. Diğer bir ifadeyle 
zihniyet dünyamıza ve hayat felsefemize çerçeve teş-
kil eden, Osmanlı asırlarına her biri bir klasik olarak 
görülmesi gereken eserleriyle hâkim olan o isimler, 
irtifâ kazanmalarını Kemâl Paşa-zâde, Taşköprî-zâde, 
Ankaravî, Bosnevî ve Bursevî gibi mütefekkirlere borç-
ludur. Bu bakımdan Kemâl Paşa-zâde, Taşköprî-zâde 
ve Bursevî’ye ikinci Gazzâlî, Ankaravî’ye Mevlânâ-yı 
sânî, Bosnevî’ye de ikinci İbnü’l-Arabî denilebilir. 

Osmanlı düşüncesi yokluk üzerine kurulamayaca-
ğına göre her şeyi derinleştirmeye başlamamız gereken 

nokta, halkaları muntazam bir şe-
kilde birbirine geçmiş bir zincir gibi 
görülmesi gereken bu düşünürler-
dedir. Onlar, Osmanlı düşüncesi-
nin ve diyalektiğinin nereye yas-
lanması gerektiğini tecrübe ederler, 
fikirleri ile imkânları zorlayarak bir 
devrin dünya görüşünü vücûda ge-
tirirler. Hâliyle bu âlemde Müslü-
manlık en canlı mevzûdur. 

Vahdet-i vücûd düşüncesine 
resmiyet kazandıran şeyhülislâm 
İbn-i Kemâl’in Tevârih-i Âl-i 
Osman’da kaydettiğine göre Os-
manlıların zamanı İslâm’ın hü-
kümlerini uygulamakla geçmiştir. 
Bu nedenle Osmanlıların geleceği 
ve mevcut vaziyeti, inançlarının 
sağlam olması ile irtibatlandırı-
lır, ihlasları has olduğu için Allah 

katında ihtisas buldukları ifade edilir, Allah’ın onla-
ra itikâflarının bereketine göre fırsat verdiği, dinde 
istikâmetin bereket-i ömre sebep olduğu vurgulanır. 

Seleflerinden süzülmüş ifadelerle fikir ve his dün-
yasını inşa eden Cevdet Paşa da Tarih-i Cevdet’te 
Devlet-i Aliye’nin “bir sancak beyliği şeklinde iken 
yüz sene zarfında tecessüm ederek bir devlet-i kaviyye 
ve cesîme” hâline gelmesini, ulemayla işbirliği içinde 
adâlete uygun bir şekilde hareket etmesine ve İslâm 
vadisinden hiçbir surette ayrılmamasına bağlar. 

Telifler ve müellifler etraflı bir şekilde gözden geçi-
rildiğinde Osmanlı ve İslâm kimliklerinin birbirlerini 
tamamladıkları, bu devlet için Müslümanlığın varo-
luşsal bir zemine ve çerçeveye sahip olduğu müşahede 
edilir. Osmanlı tecrübesi üzerine birazcık eğilen herkes, 
hayatı yoğurup dirilten en temel gerçeğin İslâmiyet 
olduğunu, her hareketin Müslümanlığın tasvibinden 
geçmek zorunda kaldığını, hayatın onunla şekil aldı-
ğını görür ve “Osmanlı tarihinin tek mühim meselesi 
İslâm’dır” hükmünü vermekte tereddüt etmez.

Molla Gürâni’nin Gâyetü’l-emâni fî 
tefsîri’l-kelami’r-rabbâni adlı eseri (Süley-
maniye Ktp. Damad İbrâhim Paşa. nr. 146)
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Asr-ı saadetten bu yana müslümanlar, İslam 
beldelerinde pek çok vakıf eseri vücuda ge-
tirmişlerdir. Vakıf müessesesine verilen bu 

önemin temelinde Ebu Hureyre’den (r.a.) gelen riva-
yetle Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şu hadisi yer almakta-
dır: “İnsan ölünce şu üç şeyden başka ameli sona erer: 
Devam eden sadaka (sadaka-i cariye), faydalanılan 
ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat.”1 Bu hadisin 
ışığında İslam hukukunda vakıf hükümleri ayrıntılı 
olarak düzenlenmiş ve bunun neticesi olarak bir va-
kıf medeniyeti teşekkül etmiştir. Müslümanların tarih 
boyunca kitaba ve kütüphaneye verdikleri ehemmiyet 
de bununla alakalıdır. Bu büyük ehemmiyet, bir kitap 
medeniyetinin kurulmasına vesile olmuştur. 

Müslümanların ilimlere ve ilim adamlarına mu-
habbetleri ve İslam’ın eğitime teşviki, fıkıh âlimlerinin 
kitap gibi taşınabilir bir malın vakfedilebileceğine dair 
beyanlarında2 görülebilir. İstihsan3 deliline dayanarak 
fıkıh âlimlerinin kitap vakfetmeye verdiği cevaz fetva-
sının temelinde, insanlara faydalı olma gayesi ve hayırlı 
bir iş olduğu kabulü yatmaktadır. Elbette bu geleneğin 
oluşması belli bir zaman birikimi gerektirmiştir. Nitekim 
hicretin ilk üç asrında kitap vakfetmeye dair bir vasiyet 
kaydına rastlanmamaktadır. Bunun sebebi kitabın az 
olması, eğitimin bizzat hocadan sözlü nakil ile yapılma-
sından dolayı kitabın yazılı bir materyal olarak eğitimde 
kullanılmamış olmasıdır.4 Bu yüzden kitap vakfetmenin 
İslam medeniyetinin gelişim sürecinde, zamanla inkişaf 
ettiğini söylemek gerekir. 

Osmanlı devletinde sosyal işler, hayır sahibi kişilerce 
kurulan vakıflar eliyle yürütülmüştür. Çok çeşitli ihtiyaç-
lar gözetilerek kurulan bu vakıflar arasında müderrisle-
rin, talebelerin veya halkın kitap ihtiyacını karşılamak 
için tesis edilen kitap vakıfları da vardır. Ancak Yıldırım 
Bayezid zamanına kadar bugün anladığımız manada bir 
kütüphanenin varlığından söz etmek deliller çerçeve-
sinde mümkün görünmemektedir. Bu dönemde Eyne 
Bey Subaşı’nın Balıkesir’de kurmuş olduğu medresede 
ve Bolu’da kurmuş olduğu Yıldırım Medresesi’nde birer 
kütüphane olduğu kayıtlarda yer almaktadır.5

İstanbul’un fethinden sonra devletin imparator-
luk vasfı kazanması ile başkentin aynı zamanda bir 
kültür merkezi olması da mukadderdir. Şehrin ima-
rı için yapılan faaliyetler arasında Bayezid’deki Eski 
Saray’a Sultan II. Mehmed’in Edirne’deki saraydan 
kitap nakletmesi dikkat çekicidir. Fetih akabinde 
İstanbul’da kurulan ilk kütüphane, bu saray kütüp-
hanesidir. İstanbul’da kurulan ilk vakıf kütüphanesi 
konusunda ise ihtilaf olmakla birlikte, Eyüp Külliyesi 
Kütüphanesi’nin ilklerden olduğu ve kütüphanenin 
kitaplarının Veziriazam Mehmed Paşa tarafından 
vakfedildiği görülmektedir.6 

17. Yüzyıldan itibaren Osmanlı topraklarında 
Anadolu’ya doğru genişleyen bir medrese hareketinin 
başladığı görülmektedir. Bunun neticesinde merkez-
lerde ve özellikle İstanbul’da oluşan kitap külliyatları, 
Anadolu’ya intikal ettirilmeye çalışılmıştır. Bu mak-
satla, devlet adamları Anadolu’nun küçük kasabala-
rına kadar medrese ve kütüphaneler yaptırmış, aynı 
zamanda kitaplar vakfetmişlerdir.7 

Bir kısmı harap olsa da Anadolu’nun birçok şeh-
rinde aile kütüphaneleri varlığını sürdürmektedir.8 
Bazıları hususi kütüphane binalarında, bir kısmı cami, 
mescid, medrese ve türbe gibi müesseselerin okuma 
odalarında tesis edilmiş olan vakıf kütüphanelerinin 
teşekkülünde padişahlar, hanım sultanlar, sadrazam-
lar, vezirler şeyhülislamlar ve ilmiye sınıfı mensupla-
rının pay sahibi olduğu görülmektedir.9 

Darülhikmetilaliyye azalarından İsmail Hakkı Bey’in 
vakfiyesi kayıtların usûlü ve düzeni açısından zikredil-
meye değer bir örnektir. Bu vakfiyede çeşitli özellikte 
Mushaflar, Barnabas İncili, İncil, Zebur, Mefatihu’l-gayb 
ve Ebussuud tefsiri başta olmak üzere çeşitli tefsir ki-
tapları, hadis kitapları ve diğer kitaplar yer almaktadır. 
Listede, kitapların adı, cildi, müellifinin ismi ve vefatı, 
tezhipli veya ciltli olup olmadığı gibi fizikî özellikleri, 
yazma veya matbu oluşu, yazma eser ise yazının çeşidi, 
kitabın dili, telif yeri ve tarihi gibi ayrıntılı bilgiler yer 
almaktadır. Listede yer alan vakıf kitapların büyük kıs-
mının müzehhep Kur’ân olduğu görülmektedir.10 
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Burada vereceğimiz ikinci örnek olan Seyyid Ab-
dullah Ağa’nın Medine Hamidiye Medresesi kütüpha-
nesine göndermiş olduğu kitaplarda da Buhari şerhi, 
Şifa-i şerif, Mülteka şerhi, Delailü’l-hayrat gibi kitaplar 
dikkati çekmektedir.11 Öyle görünmektedir ki çok er-
ken zamanlarda başlamış olan kitap vakfetme gelene-
ği, zaman içerisinde kütüphane kurmaya dönüşmüş, 
birçok tekke ve medresede kütüphaneler açılmıştır.12 

Hiç kuşkusuz vakıf kütüphanelerimiz içinde Süley-
maniye farklı bir hususiyete sahiptir. Bünyesinde 100’e 
yakın vakıf kütüphaneyi bir araya getirmiş olan ve ku-
rucularının adıyla ayrı koleksiyonlar şeklinde hizmet 
vermektedir. Süleymaniye Kütüphanesi, yazma eser kü-
tüphanesi denilince akla gelen ilk kütüphanelerdendir.13

Uhrevî mükâfatı bizim takdirimizi aşacak derecede 
kıymeti haiz olan kitap vakfetmenin, dünyevî ölçüler 
içinde maddi tutarı devirlere göre değişiklik göstermek-
le birlikte iki örnek üzerinden bu konuda fikir sahibi 

olabiliriz. 1592’de vefat eden Ataullah Efendi’nin bırak-
tığı değerli kitapların malî değeri, o dönemde bir okul 
yaptırma parası kadardır. Yine 1659’da vefat eden Vaiz 
Hasan Efendi’nin bıraktığı kitapların değeri bu paradan 
çok daha fazladır.14 Bu örneklerde de görüldüğü üzere 
Osmanlının vakıf kavramı içerisinde kitaba çok mühim 
bir yer verdiğini söylemek isabetli olur sanıyoruz. 

Kitabın Muhafazası Hakkında
Vakfiyelerde Yer Alan İfadeler
Vakfiyelerin kesin ve resmî belge hüviyetini taşıma-

sı, mahkeme siciline kaydedilmesi suretiyle olmakta15 
ve sonunda şahitlerin isimleri ve mühürleri yer almak-
tadır. Bu şekilde kesinleşen vakıf şartları hiçbir suretle 
değiştirilemez kayıtlar hâline gelmiştir.16 Dolayısıyla bir 
kitabın vakfedilmiş bir eser olup olmadığının tespiti, 
vakıf mührünün aranması ve tarih bilgisi ile mümkün-
dür. Bu konuda tereddüdün yaşandığı durumlar ciddi 
sıkıntıya yol açmıştır. 1905’e ait bir belgede rastlanan 

Hiç kuşkusuz vakıf kütüp-
hanelerimiz içinde Süleymaniye 
farklı bir hususiyete sahiptir. 
Bünyesinde 100’e yakın vakıf 
kütüphaneyi bir araya getir-
miş olan ve kurucularının adıyla 
ayrı koleksiyonlar şeklinde hiz-
met vermektedir. Süleymaniye 
Kütüphanesi, yazma eser kü-
tüphanesi denilince akla gelen ilk 
kütüphanelerdendir.

El yazması bir Kur’ân-ı Kerim. 
Sayfa kenarına “Vakfun fi se-
bilillah” kaydı düşülmüş.
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durum bu konuya örnektir. Fatih Tetimme Medresesi 
talebelerinden birinin kitapları arasında tespit edilen 
ve Akkirmani’ye ait olan Kadı Mir Tercümesi ile Sıhah-ı 
Cevherî ismini taşıyan iki eserin tercümelerinin medre-
seye ait vakıf kitap olup olmadığının tespiti, tetkik ge-
rektirmiştir. Nitekim Kadı Mir Tercümesinin arkasında 
yer alan ve 1296 senesine ait bir ibare ile birlikte vakıf 
mührünün olması tereddüdü ortadan kaldırmıştır.17 

Vakıf kitapların muhafazası meselesi hafız-ı kütüp-
lüğün ne kadar mühim bir vazife olduğunu da orta-
ya koymaktadır. Zira bir kitabın vakfedildiği yerden 
çıkarılması, bu vazifenin yerine getirilmesinde gev-
şeklik olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Bazı yerlerde 
medrese bevvablarının (hademe) hafız-ı kütüb vazi-
fesi yapmaları ise, kütüphanesi olan medreselerde gö-
revli sayısının azlığına işaret etmektedir.18 

Vakıf kayıtlarına bakıldığında, kitapların yüzyıllar 
boyu vazifesini yerine getirebilmesi için emniyeti ve 
muhafazasının ön planda tutulduğu görülmektedir. Bu 
sebeple kitap vakfedenlerin, vakfiye şartlarında kitabın 
korunmasına yönelik ikazları önemli yer tutmaktadır.19 
Kitabın vakfedilen yerde muhafazası, vâkıfın şartları-
na göre kitaptan yararlanılması, kitabın hediye olarak 
verilemeyeceği, vakfedilen beldeden dışarıya çıkarıla-

mayacağı, vakfedilen şehir dışındaki ilim ehlinin ancak 
emin kişilerin kendilerine kefil olmaları şartıyla fayda-
lanabilecekleri gibi mühim hususlar hükme bağlanmış-
tır.20 Bunlardan başka, kitaptan faydalanan kişi kitabın 
sayfalarını bükmemesi, cildini sökmemesi, çocuk eline 
vermemesi gibi uyarılara muhatap olmuştur. Eğer bu 
kişi, vâkıfın şartlarına uygun davranmazsa tazminat 
ödemeye mecbur tutulmuştur.21 Kitap hırsızlığından 
suçu sabit olan ciltçi esnafından Kirkor’a kürek cezası 
verildiğini göz önüne aldığımızda Osmanlının kitaba 
gösterdiği azami hürmet dikkate değerdir.22 

Sonuç olarak, İslam’ın sosyal hayattaki yansımaları 
kabul edilmesi gereken vakıflar, asırlar boyunca in-
sanlar arasında bir köprü işlevi görmüştür. Vakfedilen 
kitaplar da bu nakilde büyük bir vazife yüklenmiştir. 
Günümüzde de devam eden bu güzel ve önemli ge-
lenek, şahsi kütüphanelerin oluşturulmasının yanında 
kitapların vasiyetle üniversitelere nakledilmesi şeklin-
de devam etmektedir ki burada rahmetle yâd edeceği-
miz isimlerin başında İbnülemin Mahmut Kemal İnal 
gelmektedir. Bu gayrete ve sevaba herkesin nail olması 
duasıyla diyelim ve son sözü Ebu Said Muhammed 
Hadimi’ye bırakalım: “Kâmil odur ki koya her yerde 
bir eser. Eseri olmayanın yerinde yeller eser.”
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Osman Ergin onu şöyle tarif eder: “Mu-
allim Cevdet’in -ilim, tarih ve Türk 
kültürü bakımından hiç unutul-

mayacak olan- en büyük hizmeti, Türk 
arşivinin temelinin atılmasına, tarihi 
evrakın ve vesikaların bir kıymeti oldu-
ğunun bu memlekette de takdir edilme-
sine sebep ve saik oluşudur. Hakikaten 
Osmanlı Türklerine ait vesikaların kıy-
metini Muallim Cevdet kadar bilen ve 
takdir eden çok az insan vardır. İstanbul’un 
neresinde ne cins ve ne miktar evrak, defter 
ve vesika vardır? Bunlar nasıl bulunuyorlar? Na-
sıl muhafaza ediliyorlar? İlmî kıymetleri nedir? İşte bü-
tün bunları birçok müracaat ve yalvarmalardan sonra 
koparabildiği izin üzerine gitmiş, gezmiş, görmüş ve 
mümkün olduğu kadar tetkik ve tetebbu etmiştir.” 

İlim adamı ve eğitimci Muallim Mehmed Cevdet 
İnançalp, 1883’te Bolu’da doğar. Dedesi Said Efen-
di Niş’te bir tekke şeyhi, babası Mehmet Sadi Bey 
ise mülâzımlıktan tekaüt olduktan sonra belediye ve 
evkaf memurluklarında bulunmuş bir askerdir. İlk 
ve orta tahsilini Bolu’da, liseyi Kastamonu idadisin-
de okuyan Muallim Cevdet, 1901’de İstanbul Hukuk 
Fakültesine girer. Babası hastalanınca, öğrencilerine 
bir altın lira maaş veren Dârulmuallimîn’in (Erkek 
Öğretmen Okulu) Edebiyat Bölümü’ne girer. Bitirince 
çeşitli okullarda öğretmenlik yapar.1

Eğitim hususunda incelemeler yapmak üzere 
Avrupa’ya gider. 1909’da Cenevre’de yazdığı vasiyet-
namesinde kendini “Ehass-i âmâlim ömrüm müsait 
olursa, memlekete bir terbiye-i etfâl mütehassısı ola-
rak kendimi yetiştirmektir.”2 şeklinde tavsif eder. 

1910 İstanbul’a dönen Muallim Cevdet, Paris’te 
tanıştığı Dârulmuallimîn müdürü Sâtı Bey’in vaadi 
üzerine, vekil sıfatı ile fenn-i terbiye öğretmenliği-

ne başlar. 1932’de Başbakanlığa bağlı “Târihî 
Evrâk Tedkîk Heyeti” başkanlığına getiri-

lir. 1935 tarihine kadar bu görevde kalan 
Muallim Cevdet, sağlığı bozulunca istifa 
eder. Üç ay sonra “İstanbul Kütüphane-
leri Tasnif Heyeti” başkanlığına tayin 
edilir. Hastalığının artması üzerine 1935 
yılı Aralık ayında, 52 yaşında iken vefat 
eder.3 Vasiyeti üzerine Süleyman Nazif 

(1869-1934) ve Babanzade Ahmed Naim 
(1872-1927) arasına defnedilir. Fakat daha 

sonra, Boğaziçi çevre yollarının inşası sıra-
sındaki yıkım nedeniyle mezarı, dostu Süheyl 

Ünver tarafından Edirnekapı Şehitliğine nakledilir.4

Muallim Cevdet’in Türk kütüphanecilik tarihinde mü-
him bir yeri vardır. Türk kütüphanelerinin ıslahı, bunlara 
layık oldukları ehemmiyetin verilmesi konusundaki ya-
zıları ve fiili mücadelesi ile dikkat çeker. 1935 yılında İs-
tanbul Kütüphaneleri Tasnif Heyeti başkanı olarak görev 
yapar ve mühim hizmetlerde bulunur. Kütüphanelerin 
tasnifi işinde ihtiyaç duyulacak uzmanların yetiştirilmesi 
için öğretim kurumları açılmasını teklif eder. Ama Ma-
liye Bakanlığı “Kütüphanecilik gibi basit bir hizmet için 
mektep kurulmasının manası anlaşılamamıştır.” şeklinde 
cevap verir.5 Bu durumda Muallim Cevdet’in fikirlerinin 
dönemine göre oldukça ileri olduğu açığa çıkar.

Muallim Cevdet, kütüphane çalışmaları kadar 
arşiv çalışmalarına dayanan birikimiyle de önemli 
bir başvuru kaynağıdır. Nitekim 1932 yılında Maa-
rif Vekâleti, savatçılık tarihini yazan mösyö Lusyen 
Gayyard’ın (Lucien Gaillard) Türk savatçılığına dair 
ilave talebini Muallim Cevdet’e teklif eder. Bu konuda 
tüm bilgilerin Bulgaristan’a satılan evraklarda olduğu-
nu; 9-10 yıl önce özel izinle gördüğünü ve bu tarihi 
hataya ne kadar ağlansa az olacağını bildirdikten son-
ra bir risale şeklinde istenileni yazar.6

Derleyen: Nevin MERİÇ

MUALLİM M. CEVDET
ARŞİV VE KIYMETLİ EVRAK MÜTEHASSISI
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İstanbul Defterdarlığı’nın 1931 yılında “Maliye Ev-
rak Hazinesi’ndeki belgeleri resmi işleme yaramadıkları 
gerekçesiyle okkası üç kuruş on paradan Bulgaristan’a 
sattığına şahit olunca, bunların önemine havi yazdığı 
mektubu dönemin Başvekili İsmet İnönü’ye yollar.7 Bir 
ay sonra (10 Haziran 1931’de) gelen İnönü’nün cevabi 
mektubuyla evrak satışı durdurulur.8 Fakat yaklaşık 
200 balya evrak bu arada satılır gider. M. Cevdet sabırla 
bunların geri iadesi için çaba sarf eder ve fakat giden 
evrak ancak iki yıl sonra ve 51 balya olarak gelir.9

Nihayet Türk tarihinin önemli bir bölümü ile ilgili 
bilgileri ihtiva eden bu paha biçilmez hazinenin elden 
çıkma tehlikesi gündeme gelir. Tarihçiler ve aydınlar 
kalan belgelerin kurtarılması ve tasnifi çalışmaları hu-
susunda ilgililerin dikkatini çekmeyi başarırlar.10 1932 
yılında Resmî ve Tarihî Evrâk Tasnîf Heyeti teşkil edi-
lerek başkanlığına M. Cevdet getirilir. Muallim Cev-
det, 1934 yılında tarihi evrak hakkında bir nizamna-

me yayımlar. Bugün en değerli başvuru kaynağı olan 
arşivlerin varlığını Muallim Cevdet’e borçlu olduğu-
muz bir hakikattir.

Muallim Cevdet ömrü boyunca ciltlerle esere mal-
zeme teşkil edebilecek belgeler ve bilgiler toplar. Vasi-
yetiyle birçok nadir belgeyi kendisine bıraktığı yakın 
dostu Süheyl Ünver, ölümünden sonra “Türk Tıp Ta-
rihi Hakkında M. Cevdet’in Bibliyografyası” ve “Sivas 
Darüşşifası Vakfiyesi ve Tercümesi” başlıklı yazıları-
nın basımını gerçekleştirir.11

Muallim Cevdet’in özel arşivindeki 6700’ü basma, 
721’i el yazması olmak üzere yaklaşık 8000 adet eser-
den oluşan koleksiyon vasiyetiyle İnkılap Müzesine 
(Atatürk Kitaplığına) bağışlanır ve hâlen oradadırlar.12 
Bu özel arşiv iki arşiv görevlisi tarafından 1994 yılında 
tasnif edilerek bir katalog hazırlanır. Bu katalog İstan-
bul Belediyesi tarafından bastırılarak araştırıcıların 
hizmetine sunulmuştur.

1

2

3
4

5

6
7

M. Cevdet, “Çocukluk ve Hocalık Hatıraları”, Yeni Nesil Mecmuası, 30 Ha-
ziran 1337, sy. 10, s. 5.
Ergin, Osman Nuri. Muallim M. Cevdet’in hayatı eserleri ve kütüphanesi, 
İstanbul: Bozkurt Basımevi, 1937. s.22
age, s. 69.
Sayar, A. Güner. A. Süheyl Ünver, Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri 1898-
1986. İstanbul: Eren Yayınları, 1994. s. 165
Ötüken, Adnan. “Milli Kütüphane nasıl kuruldu?”, Türk Kütüphaneciler 
Derneği Bülteni 40, 4 (1955). s. 11.
Ergin, age, s. 40
age, s. 119.

DİPNOTLAR

Büyükcoşkun, Seyhan. “Muallim Cevdet’in evrakları arasında”, Dergâh, 
49, 5 (1994). s. 11.
“Bulgarlar Avusturyalı oryantalist Kıreliç’i belgelerin tasnifi için 
Viyana’dan getirtir. İlme, tarihe ve Bulgaristan’’a ait olanları ayırıp, diğer 
kısmını da 40.000.000 Leva’ya Vatikan’a satarlar. Kalan posayı da geri 
gönderirler.” Büyükcoşkun, Seyhan. “Muallim Cevdet’in Arşive ve Arşiv-
ciliğe Hizmetleri”. Divan 1 (1997). s. 203-211.
agm, s. 207.
Sayar, age, s. 165.
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İmam-Hatip, Fatih Müftülüğü

KİTAP TERİMLERİ LÜGATÇESİ

Bu yazıda bir kitabı tanımak ve tavsif edebilmek için evvel emirde bilinmesi gereken terimlerin
bir araya getirilip klasik bir lügate göre daha tafsilatlı bir şekilde açıklanması amaçlanmaktadır. Maddeler 

seçilirken dergi makalesinin sınırlarını aşmamak için kitapla birinci dereceden ilgili ve daha şümullü olanlar 
tercih edilmiş, bu nedenle bazı terimlerin alt başlıkları ve çeşitleri dâhil edilmemiştir. Mesela telif türleri hakkın-
daki terimler seçilirken “şerh”, “haşiye”, “muhtasar” gibi bütün kitap çeşitlerinde uygulanabilecek olanlar tercih 
edilmiş ya da kitabın cildi ile alakalı olan “şemse” kavramı açıklanırken şemsenin çeşitleri ele alınmamıştır. Bu 
kavramlar için ilgili sanatların veya ilim dallarının kaynaklarına müracaat edilmesi gerekmektedir. Maddeler 
birbirleri ile alakalı olduğu için alfabetik sıralama yerine kendi aralarındaki alakaya göre doğal olarak oluşan 
sıralama tercih edilmiş ve başlıklar verilmiştir. Bu tasnif ve sıralamada kitabın dışından içine doğru giden bir 

usul takip edilmiştir. İlgili terimlerin tasavvurunu daha iyi sağlamak için yazı
içeriğine muhtelif eserlerden örnekler görsel olarak ilave edilmiştir.

Müellifi İbnü’s-Salah (v. 606) olan hadis usulüne dair Mukaddimetü İbnü’s-Salah adlı eserin İbn Hacer el-Askalânî (v. 852)
tarafından yapılan muhtasarının (Nuhbetü’l-Fiker) yine İbn Hacer tarafından yapılan şerhine (Nuhbetü’l-Fiker ve Nüzhetü’n-Nazar) 

İbn Kutlubuğa’nın (v. 879) hâşiyesi ve Ebu’l-Hasen Ali el-Kârî’nin (v. 1014) şerhinin bulunduğu 1305/1888’de Şirket-i Alemiyye
matbaasında tab’ edilen matbu’ eser. Ayrıca sayfa geçişinde reddâde örneği.
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A. Kitap Sanatları
Aklâm-ı Sitte: “Altı kalem” manasına gelen bu terkip 

İslâm hat sanatının altı temel yazı çeşidini ifade et-
mektedir. Farsça “şeş kalem” terkibi de aynı mana-
dadır. Bu yazılar; tevkı‘, rikâ‘, muhakkak, reyhânî, 
sülüs ve nesih hatlarıdır. Bunların dışında rik‘a, 
talik ve divânî yazıları da kullanılmaktadır.

Cilt: Arapça “deri” anlamına gelmektedir. Ciltlerin ge-
nellikle deriden yapılmaları sebebiyle bu ismin 
verildiği bilinmektedir. Cilt, bir kitap, mecmua 
veya defterin yapraklarını ve formalarını dağıl-
maktan korumak ve sırasıyla bir arada bulun-
durmak için üzeri hayvan derisi veya bez gibi 
malzemelerle kaplı mukavvadan yapılan kapak-
tır. Ciltler gerek yapılış tarzı ve tekniği, gerek-
se taşıdığı tezyinî unsurlar nedeniyle istinsah 
tarihleri bilinmeyen yazmaların dönemlerini, 
bazen de yazıldıkları bölgeyi tayinde yardımcı 
olur. Tespit edilen en eski cilt kapakları IV. yüz-
yıla ait olup papirüs üzerine sade ve gösteriş-
siz bir şekilde meşin kaplanarak yapılmışlardır. 
İslâm cilt sanatına ait bilinen en eski örnekler 
Mısır ve Tunus’ta bulunmuş olup muhtemelen 
Tolunoğulları dönemine (868-905) aittir.

Ciltçilik: Elle yazılmış veya basılmış bir eserin sayfa-
larını bir araya toplayıp son biçimini vermek, 
kitabı hem süsleyecek hem dış etkilerden ko-
ruyacak sert veya yumuşak bir kapak geçirmek 
için uygulanan işlemlerin tümünü kapsayan sa-
nat dalıdır. Bu sanatla uğraşanlara, “cilt yapan” 
manasında mücellid adı verilir.

Mücelled: Cilt yapılmış, ciltlenmiş, ciltli manasında, bir 
eserin birden fazla cildinin bulunduğu hâline ve-
rilen isimdir. Mesela iki cilt olan bir eser bir ciltte 
toplandıysa buna bir mücelled denir.

Cilbend: Ciltleri korumak için mukavvadan veya de-
riden yapılan kitap mahfazalarına verilen isim-
dir. Cilbendlerin üzerine genelde cildin üzerin-
deki süslemelerin aynısı yapılır. 

Mikleb: Eski kitapların, bilhassa Kur’ân-ı Kerim cilt-
lerinin sol kapağının kenarında bulunan, okun-
muş veya okunmakta olan yeri belli etmek için 
sayfalar arasına sokulabilen, genellikle üç köşeli 
küçük kapağa verilen isimdir. Halk arasında 
“karga” da denilmektedir.

Sertâb: Mikleb ile cildin kapağını birbirine bağlayıp 
miklebin hareket etmesini sağlayan bölüme ve-
rilen isimdir.

Lake: Adını “lak” (vernik) kelimesinden alan bir cilt 
çeşididir. Lake ciltlerde kapağın yapıldığı mu-
kavva veya deri pürüzsüz hâle getirilerek ver-
niklenir. Bu cilâlı satıh üzerine altın ve boya 
ile nakışlar yapıldıktan sonra cam gibi parlak 
bir yüzey elde edilinceye kadar birkaç kat daha 
vernik çekilir. Bu cilt çeşidine Ruganî veya 
Edirnekârî de denilmektedir.

Murassa: Cildin belirli noktalarına fildişi, sedef, altın, 
yakut, yeşim, zümrüt gibi kıymetli taş ve malze-
menin yerleştirilmesi ile meydana getirilen cilt 
çeşididir.

Serlevha: “Baş” anlamındaki Farsça “ser” kelimesi ile 
Arapça levha kelimelerinden oluşan serlevha “bir 
yazının başlığı” manasına gelmektedir. Tezhip sa-
natında, el yazması kitapların başındaki karşılıklı 
iki sayfaya yapılan süslemeyi ifade eder. Eğer bu 
tek sayfa olursa unvan sayfası denilir. Genellikle 
Kur’ân-ı Kerîm’de Fâtiha ile Bakara suresinin ilk 
ayetlerinin yer aldığı karşılıklı sayfalarda uygu-
lanan serlevha tezhibi, el yazması eserlerin ba-
zılarında bulunur.

Zahriye: Tezhipli olan iç kapak için kullanılan tabir-
dir. Bazı örneklerinde sadece tezhip olmakla 
beraber bazılarında kitap sâhibinin temellük 
kitâbesi, kitabın adı, müellifin adı ve bazen de 
eserin kimin adına yazılmış olduğu kaydedilir.

Şemse: Arapça güneş manasına gelen “şems” kelime-
sinden gelen şemse; cilt, tezhip, minyatür gibi 
sanatlarda ve mimaride çokça kullanılan bir 
motif çeşididir. Kitap ciltlerinin üstüne kabart-
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ma, baskı, tarama veya boyama gibi farklı tek-
niklerle yapılan süslemelerdir.

Salbek: Şemsenin uzantılarına verilen isimdir. Şemse’nin 
üst ve alt tarafında yer alan lâleye benzer süs un-
surudur. Salbekler umumiyetle şemseye bitişik 
olmakla beraber bazen aralarında küçük bir 
boşluk da bulunabilir.

Köşebent: Cilt kapağının köşelerine yapılan süsleme-
ye “köşe bezemesi” manasında verilen isimdir.

Zencirek: Ciltlerin kapak kenarlarına, iki çizgi arası-
na altın yaldızla yapılan süsleme için kullanılan 
tabirdir.

Şirâze: Klasik tarzdaki şark ciltlerinde formaların di-
kildiği ipliklerin uzun bırakılan uçlarının, for-
malar tamamlandıktan sonra usulüne göre bir-
leştirilip yapılan örgüye verilen isimdir. Şirâze, 
sayfaların düzgün olmasını ve formaların dağıl-
mamasını sağlamaktadır.

B. Kitabın Teşekkülü
Varak: Yaprak manasına gelen bu kelime yazma eser-

lerde sayfanın ön ve arka yüzünün ikisini birden 
ifade etmek için kullanılır. Yani bir varak iki say-
faya tekabül etmektedir. Bu sayfaların önyüzü 1a, 
arka yüzü ise 1b şeklinde gösterilmektedir.

Mushaf: Sözlükte “bir araya getirilip bağlanmış ya-
zılı sayfalar” anlamına gelir. Bu tabir Kur’ân-ı 

Kerim’in iki kapak arasındaki hâli için yaygın 
olarak kullanılagelmiştir.

İstinsah: Sözlükte “kopyasını alma” anlamına gelen 
istinsah, bir kitabın yahut yazılı bir metnin nüs-
hasını çıkarma, onu harfi harfine kopya etme 
manasında kullanılır. Bu işi yapanlara başlangıç-
ta kâtib veya verrâk denilirken sonraları nâsih, 
nessâh, müstensih gibi isimler verilmiştir.

Müellif: “Yazan, bir araya getiren” manasında her-
hangi bir eserin yazarı hakkında kullanılan 
tabirdir. Yazı yazan manasındaki muharrir, or-
taya çıkaran manasında münşi, tasnif eden, bir 
araya getiren manasında musannif kelimeleri 
de arasında ince farklar olmakla beraber ben-
zer anlamda kullanılmaktadır. Günümüzde bu 
tabirlerin hepsinin yerine “yazar” ifadesi kulla-
nılmaktadır.

Müellif nüshası: Herhangi bir yazma eserin müellifi-
nin el yazısıyla veya bizzat yazdırmasıyla olanı 
için kullanılan tabirdir. Eğer yazı müellife aitse 
müellif hattı, müellif tarafından yazdırıldıysa 
müellif diktesi denir.

Müstear İsim: Müstear kelimesi sözlükte “geçici olarak 
gerçeğinin yerine konulan”, “gelip geçici” mana-
larına gelmektedir. Bir kimsenin gerçek adı yeri-
ne kullandığı takma isim için kullanılan tabirdir.

Mahtût: Sözlükte “yazılmış, yazılı” anlamına gelmek-
tedir. Elle yazılarak ortaya konan her çeşit kitap, 
risâle, murakka‘, mektup, levha ve belgelerin 
ortak adı olarak kullanılır. İslâm dünyasında 
genellikle çoğul şekli ile mahtûtât, dest-nüvîs, 
hatt-ı destî gibi kelime ve terkiplerle isimlendi-
rilen yazma eser, Batı dillerinde, Latince “ma-
nuscript” kelimesiyle ifade edilir.

Matbu‘: “Basma” anlamındaki tab‘ kelimesinden ge-
len matbu‘, “basılmış, tab‘ edilmiş” manasına 
gelir. Sert bir basma kalıbının izini daha yu-
muşak bir maddenin üzerine baskıyla çıkarma 
esasına dayanmaktadır. Bu işin yapıldığı yere 
matbaa denir. Basılanlar manasındaki matbuât 
kelimesi ise basılıp yayımlanan her türlü eseri 
ifade etmekle birlikte daha çok süreli yayınlar, 
gazete ve dergiler için kullanılmaktadır. Yayım 
ve yayımlama manasına gelen neşr kelimesi ve 
neşriyât da aynı manada kullanılmaktadır.

“Temellük ettim nice diyem halîlim / 
Her şey bizde ödünç olmuş iken…”

Kasım Celâleddin Küfrevî’nin bir kita-
bına düştüğü temellük/tesâhüb kaydı. 

İsam Ktp. Küfrevî Bölümü, 151854.



Tahkik: “Bir şeyin ne olduğunu, doğru olup olmadı-
ğını anlamak için yapılan araştırma” manasına 
gelen tahkik, terim olarak yazma bir eserin çe-
şitli nüshalarını bir araya getirerek belirli usul-
lerle en doğru hâlini ortaya çıkarmak ve baskı-
ya hazır hâle getirme işi için kullanılan tabirdir. 
Bu işi yapana ise “muhakkik” denilmektedir.

C. Kitabın Kısımları
Bâb: Arapça “kapı” manasına gelen “bâb” kelimesi, bir 

kitabın bölümlerinden her birine verilen isim-
dir. Ayıran veya bölen manasındaki “fasıl” keli-
mesi de aynı anlamda kullanılmaktadır.

Temellük/Tesâhüb Kaydı: Mülkiyet kaydı manası-
na gelen ve kitabın kime ait olduğunu bildiren 
notlardır. Genellikle cildin iç tarafında veya 
eserin ilk sayfasında sol üst tarafta bulunur. Ba-
zen bu kısma şahsî mühürler de basılmaktadır. 
Bunlara da temellük mührü denir.

Vakıf Kaydı: Yazma veya basma bir kitabın şahsî 
mülkiyetten çıkarılıp herkesin kullanabilmesini 
sağlamak amacıyla konulan kayıttır. İslâm dün-
yasında eski dönemlerden beri cami, medrese, 
dergâh ve umûmî kütüphanelere kitaplar vakfe-
dilir, bunlara ayrı ayrı kayıt konulur. Bazen çok 
sayıda kitabın vakfedilmesi durumunda vakıf 
kaydı bir mühür hâlinde kitaplara basılmaktadır.

Münderecât: Bir kitabın başına veya sonuna konan 
ve o kitapta bulunan konu ve maddeleri göste-
ren içindekiler bölümü için kullanılan tabirdir. 
Aynı kısım için fihrist kelimesi de kullanılmak-
tadır.

Mukaddime: “Öne geçmek” manasına gelmektedir. 
Herhangi bir eserin adından, yazılış sebebinden, 
konusundan, amacından, öneminden, başlıca 
bölümlerinden ve muhtevasından, kime ithaf 
edildiğinden, telifinde izlenen yöntemden ve 
karşılaşılan güçlüklerden bahsedilen sunma bö-
lümüdür. Mukaddime bölümü için yakın mana-
ları taşıyan mukaddeme, mukaddimât, takdim, 
ifade, merâm, ifâde-i mahsûsa, ifâde-i merâm, 
iftitah, medhal, temhîd, tasdîr, giriş, başlangıç, 
ön söz, ilk söz, birkaç söz, sunuş, sunu gibi keli-
melerin kullanıldığı da görülmektedir.

Dîbâce: Bir eserin giriş bölümü için mukaddime ye-
rine dîbâce kelimesinin de kullanıldığı görül-
mektedir. Ancak dîbâcenin klasik edebiyatta 
umumiyetle manzum eserlerde ve daha özel bir 
anlamda kullanıldığı söylenebilir.

Reddâde: Yazma eserlerde birbirini takip eden sayfa-
ları göstermek için sayfa altlarına konulan ke-
limelere verilen isimdir. Bu kelimelere yaygın 
biçimde reddâde ismi verilmekle birlikte fonk-
siyonları göz önünde bulundurularak farklı şe-
kilde adlandırıldıkları da görülmektedir: Sayfa-
ları birbirine bağladığı için “râbıta”; bir sonraki 
sayfayı gözetlediği için “murâkıb”, “rakabe” veya 
“müşâhide”; bir sonraki sayfaya işaret ettiği için 
“müş‘ir” veya “müş‘ire”; bir sonraki sayfayı iz-
lediği için “ta‘kībe”; bir sonraki kelimeyi göz 
önünde bulundurup gözünü ondan ayırmadığı 
için “pâyende”; halk arasında reddâde yerine 
bir sonraki sayfayı kolladığı veya güttüğü için 
“çoban”, sayfanın alt kısmında bulunduğu için 
“ayak”, sayfanın altında tek başına kalmış bir 
kelime olduğu için “garip” terimleri de kullanıl-
mıştır.

Mülâhazât Hânesi: Evrak veya defterlerde düşünce ve 
görüşlerin yazılması için ayrılmış bölüm veya 
sütun için kullanılan tabirdir. 

Şukka: Sözlükte “parça” manasına gelen şukka keli-
mesi, üzeri yazılı kâğıt parçası, küçük tezkere 
anlamında kullanılmaktadır. Bu parçalar yaz-
ma eserlere sonradan eklenen ve küçük ayrı 
kâğıtlara yazılıp sayfa aralarına yerleştirilen 
notlardan oluşmaktadır.
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Temellük kaydı, temellük 
mührü ve vakıf mührü örneği.
Süleymaniye Yazma Eserler 
Ktp., Şehid Ali Paşa, 336.
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Hâtime: Arapça “son, sonuç ve nihayet” gibi mana-
lara gelen hâtime kelimesi bazı eserlerde o ese-
rin özeti ve neticesi durumunda olan son kısım 
için kullanılmaktadır.

Ferâğ Kaydı: Arapça “bitirmek, tamamlamak” manası-
na gelen ferâğ kelimesi, müstensihler tarafından 
yazma eserlerin genellikle sonuna konulan ve 
metnin istinsahının bittiğini belirten kayıt için 
kullanılır. Aynı zamanda “istinsah kaydı” deni-
len bu satırlara bazen “ketebehû” ifadesiyle baş-
lamasından dolayı “ketebe kaydı” adı da verilir. 
Çoğunlukla istinsah işinin kimin tarafından ya-
pıldığına ve hangi yıl, ay, gün veya gecede bitiril-
diğine dair kısa bilgiler verilir ve dua cümleleriy-
le tamamlanır. Bu kısım çoğunlukla kitabın ana 
metninden tefrik etmek gayesiyle, eserin sonun-
da satırların daraltılmasıyla üçgen bir şekilde ve 
farklı bir yazı çeşidiyle kaleme alınır.

Temme(t): “Bitti, tamam oldu” anlamında kitapların 
ve yazıların sonuna eklenen kelimedir. Bazen 
remiz olarak aynı manayı ifade etmek için sa-
dece “mim” harfi de kullanılır.

Hata - Savâb Cetveli: Yanlış-doğru cetveli manasında, 
bir kitabın sonuna eklenen, o kitaptaki baskı 
yanlışlarıyla doğru hallerini ve hangi sayfalarda 
bulunduklarını gösteren kısımdır.

Vikâye Varağı: Yazma eserlerin yazılı kısmını teşkil 
eden yapraklarla cilt kapağı arasına eserin diğer 

yapraklarını korumak için başa ve sona yerleş-
tirilen boş yapraklara verilen isimdir. Bu yap-
raklar genellikle formalarınkilerden farklı ve 
biraz daha kalın kâğıtlardan oluşmaktadır.

Fevâid Kaydı: Yazma eserlerin başında ve sonunda 
bulunan boş yapraklara okuyucular tarafından 
yazılan notlar, beyitler, başka eserlerden çıkarıl-
mış faydalı bilgiler, bazı önemli kişilerin veya 
aile fertlerinin doğum ve ölüm tarihleri gibi ka-
yıtlar için kullanılan tabirdir.

Me’haz: Sözlükte “alınan yer, kaynak, memba” gibi an-
lamlara gelmektedir. Şimdilerde kullanılan kay-
nakça veya bibliyografyaya karşılık gelmektedir.

D. Telif Çeşitleri
Nazım: Sözlükte “düzenlemek, sıraya koymak, diz-

mek” manalarına gelen nazım kelimesi sözleri 
aruz, vezin ve kafiye gibi belirli bir tertibe göre 
yazılan metni yani şiiri ifade etmektedir. Keli-
menin “düzene koyulmuş” manasındaki sıfat 
hâli olan manzum veya manzume kelimeleri de 
bu telif türü için kullanılmaktadır.

Nesir: “Dağıtmak, saçmak, sözü çoğaltmak” mana-
sına gelen nesir kelimesi nazımın zıttı olarak 
kullanılır. Vezin ve kâfiye gibi belirli bir ölçü ve 
ahenge bağlı olmaksızın söz dizimi kuralları-
na uygun olarak kaleme alınan düz yazılar için 
kullanılan tabirdir. Bu telif türü için “dağılmış, 
yayılmış” anlamındaki mensur kelimesi de kul-
lanılır. Her ne kadar dağınık olarak tarif edil-
se de nesirde de edebî güzelliği sağlayan dizim 
kuralları geçerlidir. Bu sebeple günlük hayatta 
kullanılan özensiz söz ve yazılarla çeşitli bilim 
dalları için kullanılan dil ve yazılar, edebî değer 
ifade eden nesir türünden sayılmaz. Nazım ve 
nesir türleri şu şekilde kıyaslanabilir; nazımda 
mücevher taneleri konumundaki kelimeler be-
lirli kural ve ölçülere göre ipe dizilmiş bir ger-
danlığı sembolize eder. Nesirde ise kelimeler 
böyle bir dizim kuralına tâbi olmadan dağınık 
hâldeki mücevher taneleri gibidir.

Şerh: Arapça “açma, ayırma, yazma” manasındadır. 
Bir metni ayrıntılarına inerek açıklayan telif 
çeşidi için kullanılan terimdir. Şerhler bir ilim 
dalında meşhur olmuş genellikle muhtasar me-

Yazma bir ilmihal kitabının bâb başlıklarını ve
varak numaralarını gösteren münderecât/fihrist kısmı.
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tinler üzerine kaleme alınan, bunlardaki kapalı 
ifadelerin açıklandığı, eksik bırakılan hususla-
rın tamamlandığı, hatalara işaret edildiği ve ör-
neklerin çoğaltıldığı eserlerdir. 

Hâşiye: Arapça “doldurmak; gereğinden fazla söz söy-
lemek veya yazmak” anlamlarına gelen “haşv” 
kelimesinden türetilmiş bir isimdir. Terim ola-
rak ise “sayfa boşluklarına ilâve edilen açıkla-
yıcı ve tamamlayıcı bilgileri içeren not” ma-
nasındadır. Hâşiye ismi genellikle muhtasar 
yazılmış meşhur bir metnin şerhi üzerine ya-
pılmış olan açıklama mahiyetindeki çalışma-
lar için kullanılır. Hâşiye türü eserler metin-
den ziyade şerhteki bazı güç ve kapalı ifadeleri 
açıklama, tamamlayıcı bilgi verme ve yerine 
göre eleştirme amacı taşıyan çalışmalardır. 
Bu tür ilâvelerin daha çok ders kitabı olarak 
okutulan eserler üzerinde yapıldığına bakarak 
bunların hoca veya talebelere ait ders notları-
nın düzenlenmesi sonucunda meydana geldi-
ği söylenebilir. Yine aynı kökten gelen tahşiye, 
“hâşiye yazmak” ve muhaşşî de “hâşiye yazan” 
manalarına gelmektedir.

Hâmiş: Bir kitabın kenarlarına yazılan açıklama veya 
ekleme notları için kullanılan terimdir. Genel-
de hâşiye ile eş anlamlı olarak kullanılır. Ancak 
hâmişe, hâşiyeden farklı mana verenler de bu-
lunmaktadır. Bunlara göre hâşiye sayfanın altı-

na veya metnin içine, hâmiş ise etrafına, dört 
tarafına yazılır.

Derkenâr: Farsça olan der-kenâr terkibi “kenara veya 
alta yazılmış yazı, not, esas metne göre çıkma” 
anlamına gelir. Eserin kenarlarındaki boşlukla-
ra yazılan açıklamaları ifade eden bir tabirdir. 
Hâşiye ve hâmiş ile eş anlamlı olarak da kulla-
nılır.

Ta‘lîka: Arapça “Alak” (ilişmek, yapışmak) kökünden 
türeyen ta‘lîk ve ta‘lîka (çoğulu ta‘lîkāt) kelime-
leri terim olarak herhangi bir eserin muhteva-
sının bazı kısımlarını tashih, izah veya tafsil 
etmek maksadıyla satır aralarına, sayfa kenar-
larına veya sayfa altlarına yazılan, bazen müsta-
kil bir eserde toplanan düşünceler ve notlardır. 
Şerh metnin tümüne yazılırken ta‘lîkada gerek-
li yerlere not düşülür. Ta‘lîka için hâşiyeye göre 
daha seyrek olarak dile getirilen mülahazalar 
denilebilir.

Muhtasar: Sözlükte “kısaltılmış, özetlenmiş” anlamı-
na gelmektedir. Hacimli bir eserin özetlenmiş 
şekli için veya bir konunun ana hatlarıyla kısaca 
yazılmış şeklini ifade eden telif türüdür. Mûcez 
(îcâz), mülahhas (telhîs), hulâsa, mühezzeb 
(tehzîb), muhtâr (ihtiyâr), müntekā (intikā), 
müntehab (intihâb) ve mücerred (tecrîd) gibi 
tabirlerle muhtasar arasında anlam benzerliği 
bulunmakla birlikte bazı farklar da mevcuttur. 

Talik hattı ile yazılmış, Müstensihi 
Muhammed b. Halil olan, hicri 
1045 yılında Receb ayı Perşembe 
günü kuşluk vaktinde tamamlan 
bir mahtût eserin ferâğ kaydı ve 
sonunda temmesi.

Yazma bir eserin vikâye
varağı ve fevâid kaydı.

Niyâzi Mısrî’den bir şiir yazılmış.
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Muhtasarda bir eserin kısaltılması, mülahhas-
ta özetlenmesi temel düşüncedir. Mühezzebde 
hareket noktası eseri yeniden gözden geçirmek, 
ondaki fazla ve zayıf bilgileri ayıklamak sure-
tiyle kısaltma yapmaktır. Muhtâr, müntekā ve 
müntehabda bir eserin muhtevasından seçme-
ler yapılır. Mücerredde ise delil, sened vb. bil-
gilerin ayıklanması söz konusudur. Bu farklara 
rağmen sözü edilen kavramların hepsinde “kı-
saltma yapma” ortak noktadır.

Müdevvenât: Bir araya getirilmiş, kitap veya dîvan 
hâline getirilmiş, tedvin edilmiş eserler için 
kullanılan isimdir.

Sefîne: Gemi manasına gelen sefine kelimesi, kitap 
literatüründe çeşitli konuları içine alan ansiklo-
pedik mahiyette eserler için kullanılır.

Risâle: Genellikle belli bir konuda yazılmış küçük ki-
taplara ve broşürlere verilen isimdir.

Risâle-i Mevkūte: Belli zamanlarda çıkan dergiler 
için kullanılan tabirdir.

Mecmuatü’r-resâil: Aynı müellifin veya farklı müel-
liflerin risâlelerinin tek ciltte bir araya getirilen-
leri için kullanılan tabirdir.

Zeyil: Sözlükte “kuyruk, bir şeyin devamı, bir yazıya 
ek olarak yazılan yazı” gibi anlamlara gelir. Bir 
kitabı içerik veya kronoloji açısından tamamla-
mak, eksiklerini gidermek ve ilâveler yapmak 
amacıyla yazılan telif türüdür. Batı dillerinde 

zeyil “supplement, appendice, excursus” gibi 
terimlerle karşılanır. İslâm telif geleneğinde 
zeyille eş anlamlı veya yakın anlamda birçok 
terim kullanılmıştır. Bunlar; “sıla, tekmîl, tek-
mile, ikmal, tetimme, tamam, itmam, fâit, fevât, 
istidrâk, müstedrek, ziyâde, ziyâdât, zevâid” ve 
daha az kullanılan “tehzîb, teznîb, tatrîz, vâfî, 
muktefî, vişâh, tevşîh, mâ ağfelehû, medd, sebt” 
gibi kelimelerdir.

E. Kitabın Muhafazası
Hâfız-ı Kütüp: Osmanlı vakıf kütüphanelerinde gö-

revlendirilen kişilere verilen isimdir. Bazı vak-
fiyelerde “emîn-i kütüb, hâzin, hâzin-i kütüb” 
diye de adlandırılmışlardır. En temel görevleri 
vakfedilen kitapları muhafaza etmektir. Ancak 
bunun yanında kütüphanede bulunan kitaplara 
ve onların içeriğine de vâkıf kimselerdir. Fâtih 
Sultan Mehmed’in vakfiyesindeki bir kayda göre 
hâfız-ı kütübün “esâmî-i kütüb-i mu‘tebereyi 
ârif, müderris ve muîd ve müstaiddînin muhtaç 
oldukları kütübün tafsîline vâkıf olması” gerek-
mektedir. Kütüphanelerde bulunan Hâfız-ı kü-
tüplerin sayısının ilk devirlerde bir kişi olmakla 
beraber sonraki devirlerde dört kişiye kadar çık-
tığı görülmektedir. Birden fazla hâfız-ı kütübün 
bulunduğu kütüphanelerde hâfız-ı kütüb-i evvel, 
hâfız-ı kütüb-i sânî, hâfız-ı kütüb-i sâlis gibi sıra 

Ebu’l-Leys es-Semerkandî’nin 
Mukaddime fi’s-Salât adlı eserinin 
etrafına düşülen derkenar notları 
ve satır aralarında ta’likalar. Ana 

metin nesih hattıyla satır araların-
da ve etrafındaki ibareler talik 

hattıyla yazılmıştır.
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 “Bismillahirrahmânirrahîm, ya kebikec, ya kebikec, ya kebikec, 
ya Hafîz, ya Hafîz… Bu yüce kitabı afetlerin ve zararlı şeylerin 
belasından “Allah en iyi koruyandır ve O, merhametlilerin en 
merhametlisidir” (Yusuf, 12/64) [ayeti] hürmetine koru. Kebikec 
lafzının kullanıldığı bir örnek.

sayısı terkipleri kullanılmıştır. Hâfız-ı kütüb-i 
evvele bazen baş hâfız-ı kütüp de denilmektedir.

Hâfız-ı Kütüp Yamağı: Hâfız-ı kütüplere yardımcı ol-
mak için ihdas edilen görevlidir. Bazı kayıtlarda 
bu kimselere stajyer hâfız-ı kütüp manasında 
mülâzım-ı hâfız-ı kütüp de denilmektedir.

Nâzır-ı Kütüp: Kütüphanenin yönetiminden, kitapla-
rın sayımından, kütüphanenin zamanında açı-
lıp açılmadığından, kitapların korunmasından 
ve tüm çalışanlarının denetiminden sorumlu 
yönetici için kullanılan unvandır.

Kâtib-i Kütüb: Kütüphanedeki kitapların isimlerini 
ve sayılarını kütüphane defterine kayıt eden ve 
hâfız-ı kütübün denetiminde istenilen kitapları 
okuyuculara veren yahut ödünç verme işlemi 
olan kütüphanelerde okuyucuya ödünç verilen 
kitapların kayıt ve kontrol işlemlerini yapan gö-
revliye verilen unvandır.

Kebîkec: El yazması kitapları güvelerden korumak 
için üzerlerine yazılan ve tılsımlı olduğuna 
inanılan kelimedir. Haşeratı yok etmekle 
görevli bir meleğin veya kitap kurtları şey-
hinin adı olduğu ve üzerine yazıldığı kita-
ba haşeratın, o melekten korktuğu yahut 
şeyhlerinin adına saygı duyduğu için zarar 
vermediği rivayet edilir. Kitapların genellik-
le ilk sayfasına “kebîkec”, “yâ kebîkec”, “yâ 
hafîz yâ kebîkec”, “yâ kebikec ihfaz” gibi iba-
relerle yazılmaktadır.

Sahaf (Sahhaf): Kitap ticareti ile meşgul olan kişilere 
verilen isimdir. Ortaçağ İslâm dünyasında ki-
tap istinsahı ve satışı ile meşgul olan kimselere 
verrâk denilmekteyken Osmanlı döneminde 
sadece kitap satışını meslek edinenlere sahaf 
adı verilmiştir.

Beyazıd Kütüp-
hanesinde Hâfız-ı 
Kütüb-i Sânî
ve Hâfız-ı Kütüb-i 
Evvel olarak vazife 
yapan İsmail Sâib 
Efendi (Sencer)

Beyazıt Sahaflar 
Çarşısı (1954)
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Hocam öncelikle Yazma Eserler Kurumu’nu ta-
nımak istiyoruz. Kurumun tarihinden bahseder 
misiniz? 

Türkiye Yazma Eserler Kurumu, 2010 yılının 
Aralık ayında 6093 sayılı kanunun meclisten çıkma-
sıyla kuruldu. Bizler de 2011 yılının Nisan ayında 
göreve başladık. ‘Neden böyle bir kuruma ihtiyaç 
duyuldu?’ sorusu, kadim bir sorunun o güne hatta 
bugüne yansıması olarak ele alınabilir. Bizim bütün 
kültürel mirasımız, tarihimizin en zengin hazinesini 
ihtiva eden Türkiye’deki yazma eserler, Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’nün 
çatısı altında bulunan kütüphanelerde muhafaza 
ediliyordu. Tabii, özel nitelikleri haiz olan bu eser-
leri diğer halk kütüphaneleri ile aynı kategoride de-
ğerlendirmek, kabul etmek biraz sorunlu oluyordu. 
Bu ayrıcalıklı yazma eserlerin değerlendirilmesi, 
güncel koşullara uyarlanması, korunması ve yeni-
lenmiş kataloglarıyla bütün dünya akademisyenle-
rinin hizmetine açılması gerekiyordu. 

Özellikle bu kurumun kurulmasında ve devamın-
da devlet mekanizması içinde kendine özgü bir yer 
edinmesinde emeği geçenleri bu bağlamda minnet 
ve şükranla zikretmek gerekir. 6093 sayılı kanunun 
meclisten çıkmasında, kurumun teşkilatlanmasının 
tamamlanmasında, mevzuatlarının oluşturulması sü-
reçlerinde hâlihazırdaki İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın 
özel bir çabasının ve himayesinin olduğunu ve bunun 
uzun yıllar devam ettiğini söylemeliyim. Neden böyle 
bir hâmiye ihtiyaç duyuldu? Devletin mevcut yapısal 
sistemi içinde yeni bir oluşuma, yeni bir olguya yer 
açabilmek, bir kurumu yeni baştan kurmak cidden 
zor bir işti. Bu kurumun işlevsel bir düzeye gelmesi 
tam bir teşkilatlanma ile işlerlik kazanması daha da 
zordu. Hele hele yazmalar mevzusunda böyle bir inşa 
için en baştan çok özellikli ince bir tasavvura ihtiyaç 
duyulması nedeniyle, daha açık bir ifadeyle, mahiyeti-
nin iyice anlaşılması için sağlam bir tasavvura kaçınıl-
maz olarak ihtiyaç duyulması nedeniyle bu durumun 
daha da zor olduğu ifade edilebilir. 

Cihat HIDIR

Tuğba AYDENİZ, Şadiye Çimen BAYRAKTAR, 
Mehmet YÜKSEL, Abdullah Rüştü KİŞİ

Prof. Dr. Muhittin MACİT 
ile Söyleşi
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1966’da Erzurum’da doğdu. İlk ve 
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1989’da Marmara Üniversitesi İlahiyat 
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Marmara Üniversitesi Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri 
Bölümü’nde “Gazzâli’nin Determinizmi 
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sını, 2002’de de “İbn Rüşd ve Metafizik 
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dı. 1996’da Marmara Üniversitesi İlahi-
yat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak 
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Göreve başladığımızda mevcut yazma eser kütüp-
haneleri Kültür Bakanlığı bünyesinde bulunuyordu 
ve hiçbir şekilde kurumla ilgili özel bir oluşuma ve 
teşebbüse yer verilmemişti. Dolayısıyla biz sıfır nok-
tasından başladık. Mesela ilk bir-iki yıl kurumun ana 
hizmet alanlarından olan çeviri yayın konusunda Tür-
kiye’deki mevzuatın yetersizliğinden ötürü ciddi bir 
mevzuat çalışmasının gerektiği, teşkilat yapısının göz-
den geçirilmesi gerektiği ortaya çıktı. 

Hâlihazırdaki durumumuzla ilgili bilgi vermek 
gerekirse kurumumuzun merkez teşkilatı eserlerin 
yoğun bir şekilde bulunduğu Süleymaniye Külliye-
si içerisindedir. Başkanlığımız bünyesinde üç bölge 
müdürlüğü ve on yedi il müdürlüğü bulunmaktadır. 
Merkez teşkilatımızda ise üç ana hizmet alanına dair 
üç daire başkanlığımız ve destek hizmet birimlerimiz 
bulunmaktadır. Bunlar el yazması eserlerin restoras-
yonu ile ilgilenen Restorasyon Daire Başkanlığı, eser-
lerin kataloglanması ve kütüphanecilik hizmetlerini 
sunan Yazma Eserler Daire Başkanlığı ve bu eserlerin 
gerek tıpkıbasım gerek çeviri işlemlerini gerçekleşti-
ren Çeviri Yayın Daire Başkanlığımızdır. Yan hizmet 
dairelerimiz ise Strateji Daire Başkanlığımız ve İnsan 
Kaynakları Destek Hizmetler Daire Başkanlığıdır. 

Türkiye Yazma Eserler Kurumu, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’na bağlı özel bütçeli bir kurumdur. Buna 
göre kurumun faaliyete başlayabilmesi için başlan-
gıçta Kültür Bakanlığı’nın genel bütçesinden işleyiş 
olarak farklı her yıl bütçe süreçlerini yürütecek bir 
yapının oluşturulması gerekmekteydi. Tabiidir ki yeni 
kurulmuş bir kurumda, Strateji Daire Başkanlığı bün-
yesinde bütçe yapacak düzeyde bir altyapının oluş-
turulması da hele bir de bir takım doğal engelleriniz 
var ise zor ve önemli bir durumdur. Dolayısıyla süreç, 
başlangıç işlemleri açısından zor oldu diyebilirim. 

Türkiye Yazma Eserler Kurumu’nun gelinen 
nokta itibariyle kurumsallaşma açısından insanla-
rın zihninde belli bir yere oturduğunu söyleyebilir 
miyiz? Yaptığınız yayınlar noktasında nasıl geri dö-
nüşler aldınız?

Bir defa şunu söylemek gerekir ki Türkiye’de ya-
yıncılık zor bir iştir. Bu durum özel sektörde de olsa 
devletin değişik kurumlarında da olsa üniversitelerde 
de olsa aynıdır. Devletin sistemi içerisinde yeni nesil 
yayıncılık ise yeni bir konsepttir. Aslında eskiden beri 
yapıla gelen bir faaliyet olmakla beraber bugüne uyar-
lanabilmesi bağlamında çok ciddi sorunları bünyesin-
de barındıran ve yenilenmesi gereken bir yapıdır. Baş-
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langıçta bu işin tasavvurunun bile çok ilkel düzeyde 
olması hasebiyle ciddi zorluklar yaşadık. 

Şunu kastediyorum, mevzuat çalışmaları yapılırken 
çok hayret ettiğim şeyler oldu. Biz bu işleri yapmak 
üzere belli bir tasavvur ve vizyonla işe başlamıştık ama 
2011’de kendi bakanlığımıza bile bu kurumun yayın 
yapması ile ilgili isteğimizi çok zor anlatabildik. İkinci 
etapta da mevcut yayıncılık sektörü içerisinde yapa-
caklarınızın anlamlı bir yer edinebilmesi için çaba sarf 
etmeniz gerekiyordu. Dolayısıyla yapılması gereken bir 
an önce gerekli görülen yayınların yapılmasıydı. 

Kanunda yayın yapmak üzere Yayın Daire Baş-
kanlığı kurulmuştu. Ancak bunun aktive edilmesi 
gerektiğini, mevcut hâli ile sadra şifa olmayacağını 
gördük. Normalde devletin değişik birimlerinde yayın 
faaliyetleri yapmak üzere tesis edilmiş birimler bulun-
maktadır. Ne var ki bu noktada sadece bizim kurumla 
ilgili değil bu tür bütün diğer kurumlarla da ilgili bir 
mevzuat sorununun olduğunu gördük. 

Hangi konularda düzenlemeler gerekti? Somut 
bir örnek verebilir misiniz? 

Önceki mevzuata göre bir eser yayınlamayı düşünen 
herhangi bir üniversitedeki herhangi bir akademisyen, 
‘Ben bu işi neden yapayım, karşılığında ne alacağım?’ 
diye bir soru sorduğunda, çok komik rakamlar ortaya 
çıkıyordu. Bir eserin sadece dizgisinin yapılabileceği 
ücretlerle bizden çok ağır kitapların çalışılması, tercü-
me edilmesi, tahkikinin yapılması ve basılması isteni-
yordu. Böyle bir şeyin imkânsız olduğunu biz biliyor-
duk ancak mevzuat elimizi kolumuzu bağlıyordu. 

Klasik eserlerin hazırlanmasının her bir süreci için 
farklı bedeller gerekiyor. Normalde bu işlerin hem 
kurumsal olarak takibini yapacak hem yayına hazır-
lama süreçlerini gerçekleştirecek kurumsal bir po-
tansiyelinizin olması gerekiyor. Bir de bunun dışında 
akademisyenlerle yaptığımız çalışmalarda uyumlu bir 
çalışma sürdürecek uygun bir zeminin bulunması ge-
rekiyor. Dolayısıyla bu önemliydi, başta bunun sıkın-
tısını çok yaşadık. Sonrasında bunu hallettik ve yakla-
şık iki yıldır fiilen eserlerimizi yayınlamaya başladık. 

Her bir eserin bir yayınlanma süreci ve editöryal 
hikâyesi oluyor. O hikâyeyi devam ettirecek, sürdüre-

cek ve sonlandıracak bir altyapınızın oluşması gereki-
yor. Yeterli personeliniz yoksa tek bir eseri bile yayına 
hazırlayıp son şeklini verip matbaadan çıkmasını te-
min etmeniz çok mümkün olmuyor. 

Toplumda yazma eserler konusunda bir bilinç 
var mı?

Bu konuda Türkiye’de genel olarak derinlikli bir 
tasavvur düzeyi yok. Yani yazma eserler denilince ne 
anlaşılması gerekiyor ve onun mahiyetini oluşturan 
zati özelliklerin neler olduğu konusunda kamuoyunda 
veya akademik camiada yeterli bir tasavvurun olma-
dığını gördük. 

Yazma eser kavramı lâfzî olarak hat veya el ile ya-
zılmış eser anlamına geliyor. Biraz daha derine inil-
diğini zaman yazma eserler, bizim bütün bilimsel, 
kültürel ve sanatsal geçmişimizi, derinliklerimizi de 
barındıran eserler anlamına geliyor. Bütün hafızamız, 
bütün kültürel kodlarımız, bütün ilmî birikimimiz bu 
yazma eserler kavramının içinde mündemiçtir. 

Benim ilk zamanlar çok şaşırdığım bir konu da 
yazma eserler uzmanı deyince ‘bütün yazmaların uz-
manı’ gibi kaba bir tasavvurun insanların zihinlerinde 
uyanıyor olmasıydı. Hâlbuki bildiğiniz gibi akademik 
dünyada bir akademisyen bir konuyu uzun yıllar çalı-
şır. Otuz yıl boyunca birkaç yazma eser hakkında ça-
lışma yapmış çok oryantalist vardır. Ülkemizde de pek 
çok akademisyen tek bir konuda, tek bir isim üzerin-
de, bir âlimin eserleri üzerinde uzun yıllar süren çalış-
malar yapmıştır. Dolayısıyla burada şu ortaya çıkıyor; 
yazma eser uzmanlığı kolay ihata edilebilecek bir alan 
değildir. Yani uzmanınız bir veya birkaç eserin uzma-
nıdır. Peki, öteki eserler? 

Başkanlığımıza bağlı kütüphanelerde yüz doksan 
bine yakın yazma eser mevcut. Üniversitelerdeki kü-
tüphaneler ve müzelerdeki yazmalar ise bu sayının 
dışındadır. Bunlarla ilgili uzmanlık tasavvurunun na-
sıl olması gerektiğini az önce bahsettiğim kriterlerle 
değerlendirmek lazım. Tabii biz yazmayı bir bütün 
olarak değerlendiriyoruz. Kendi başına bir değer ol-
duğuna inanıyoruz. Bir yazma eserin farklı zamanlar-
da farklı hattatlar tarafından yazılmış olan nüshaları-
nın da kendi başına sanatsal bir değeri mevcuttur. O 



eserlerin kenarlarına düşülen notlar, temellük kayıt-
ları, vakıf kayıtları, mühürler hatta kalemi alıp kendi 
eserini şerh eden müelliflerin notları gibi bir dizi tek-
nik detay vardır. Bunları da dikkate aldığınız zaman 
yazma eser uzmanlığının salt kataloglama yapmadan 
ibaret olmadığını görüyoruz. 

Hocam, bize bağlı olan kütüphaneler ifadesini 
kullandınız. Size bağlı olmayan kütüphaneler han-
gileri?

Topkapı Müzesindeki yazma eserler, İstanbul üni-
versitesi yazma ve nadir eserler kütüphanesi, Türk 
İslam Eserleri müzesi gibi bazı müzelerdeki yazma 
eserler bizim kurumun bünyesinde değildir. Yine üni-
versite kütüphanelerinde-
ki yazma eserler ve şahsi 
kütüphanelerdeki yazma-
lar da bizim kayıtlarımızın 
dışındadır. 

Yurt dışında bulunan 
kitaplar da var, bunların 
fizibilite çalışmaları ya-
pıldı mı?

 Türk-İslâm yazması 
denildiği zaman nerede 
olursa olsun bizim kültü-
rel mirasımızın bir par-
çası olarak kabul edilmesi 
gerekir. Ancak bunların mülkiyeti ile ilgili vakıa çok 
farklı, bugün Batıda kütüphanelerdeki, müzelerdeki, 
özel koleksiyonlardaki Türk-İslâm yazmalarının mül-
kiyeti konusu ciddi araştırmalar gerektiriyor. Şunu 
kastediyorum, eğer bir eser belli dönemlerden sonra, 
mesela 1900’lü yıllardan sonra bizim kütüphanelerde 
kayıtlı olup da yurt dışına kanuni olmayan yollarla 
çıkarılmışsa o eserin adli ve hukuki takibi zaten Ba-
kanlığımız tarafından yapılıyor. Bu meyanda belli bazı 
eserlerin ülkemize geri getirildiğini söyleyebiliriz. 

İfade ettiğiniz kitaplar, üniversitelerdeki veya 
müzelerdeki, özel kolleksiyonlardaki kitaplar olsun 
toplanması, bir araya getirilmesi ile ilgili bir çalış-
manız mevcut mu?

Yazma Eserler Daire Başkanlığımızda şahısların 
ellerinde bulunan yazma eserlerin satın alımı ile ilgili 

bir birimimiz var. Normalde kurumumuzda bu işin 
uzmanları bulunuyor. Bakanlığımız tarafından bir he-
yet oluşturuluyor ve bu heyet ilanla toplanılan yazma 
eserleri değerlendiriyor. Önce yazma eserler toplanı-
yor. Sonra kurumumuz bunların ön değerlendirmesi-
ni yapıyor. Kurulan heyetle değer takdiri yapılıyor ve 
bunların Yazma Eserler Kütüphanelerindeki koleksi-
yonlara kazandırılması söz konusu olabiliyor. Bugüne 
kadar kayıtlarımızda olmayan yaklaşık yedi bin beş 
yüz civarında eseri kütüphanelerimize kazandırdık. 
Bütçemizin konuyla alakalı özel bir kalemi var, ihti-
yaçlar bu kalemden karşılanıyor. Yazma eserlere değer 
takdir edilmesi ve alım yapılması konusunda bir oto-
rite sağlamış durumdayız. 

Yayın faaliyetleri-
nizde nasıl bir yöntem 
takip ediyorsunuz?

Oluşturduğumuz alt 
kurullar belli periyot-
larla toplanıyor ve eser-
ler hakkında iki şekilde 
karar veriliyor. Birincisi 
açık bir davetle; yazma-
larla alakalı çalışma yap-
mış hocalarımızın yayın 
talebini topluyoruz ve 
yayın kurullarında de-
ğerlendiriyoruz. Bir de 

bizim yayın kurullarımızın müzakere ederek oluştur-
dukları projeler var. Onları da uygun gördüğümüz, 
yapabileceğini düşündüğümüz; belli bir düzeyde, ni-
telikli olarak hazırlayabileceğini düşündüğümüz aka-
demisyenlere proje teklifi olarak sunuyoruz. 

Yayın kurullarımız müracaatları veya projeleri 
değerlendiriyor ve bir süreç başlıyor. Bu süreçte ese-
ri muhtevasına ve zorluğuna göre çok ince kıstaslarla 
değerlendiriyoruz. Bu süreçler interaktif olarak hoca-
larımızla müzakereler neticesinde devam ediyor. Mü-
zakereleri devamlı tutarak eserin bir yıl, iki yıl boyun-
ca sarf edilecek bir emekle belli bir düzeye ulaşmasını 
istiyoruz. Yoksa hocalarımızın verdiği bütün emekler 
boşa gidebilir. Başından itibaren hocalarımızla karşı-
lıklı görüşerek her bir esere belli sayıda uzman tahsis 
ederek o eserdeki süreç tek tek takip ediliyor. Hoca-
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larımızın eserleri bitirip kurumumuza teslimi sonra-
sında kurumumuzda belli bir kontrol süreci oluyor, 
sonra editöryal süreç başlıyor. Dolayısıyla her bir ese-
rin incelenmesi, yayınlanabilecek kıvama getirilmesi, 
mizanpajının yapılması uzun bir süreci ihtiva ediyor. 
İki-üç yıl süren eserler bile oluyor. 

Başlangıçta bazı insanlar bize ‘Siz bu eserleri nasıl 
seçip, nasıl yayınlayacaksınız, hangisini niçin yayınla-
yacaksınız?’ şeklinde sorular sormuştu. Bir eserin ya-
yınlanıp yayınlanmayacağına karar vermek ciddi bir 
zihinsel arka plan gerektiriyor. Birçok ilim ve disiplin 
alanında çok sayıda yazma eserimiz var. Dolayısıyla 
her ilim dalında yayınlanabilecek bir eseri belirlemek 
zorundasınız. Burada öncelikli olanları seçip bunları 
iyi değerlendirerek yayınlayacaksınız. Bu ciddi bir so-
rumluluğu da beraberinde getiriyor. Bununla birlikte 
bazı eserler var ki maalesef bugün Türkiye’deki akade-
mik birikim bu eserlerin incelenip yayınlanması için 
gerekli düzeyde değil. Bunu hamâsî bir şekilde söyle-
miyorum, bir takım tecrübelerimizden yola çıkarak 
söylüyorum. Çünkü bazı eserlerimizi projelendiriyo-
ruz, karar alıyoruz fakat o eserin henüz yayımlanama-
yacağını görüyoruz.

Bir eser tespit ettiğiniz zaman o eserin bugün 
Türkiye’de yayınlanabilecek düzeyde hazırlanabilece-
ğini de göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Yazma 
eser söz konusu olduğunda ciddi bir altyapı çalışması 
ve bilgi birikimi gerekiyor. Yazmalar teknik açıdan çok 

sıkıntılar ortaya çıkarabiliyor. Mesela eserin mevcut 
fiziki durumu bir takım sorunlar ortaya çıkarabiliyor. 

Yayınlama tarzları üzerine de bir şeyler söylemek 
gerekirse tek nüsha olup alanında çok kıymetli olan 
eserlerin tıpkıbasımını yapmamız gerekiyor. Tıpkı-
basım dendiği zaman da çok teknik bir şey... Duyan 
herkes tek bir form tasavvur ediyor, oysa bu basit fak-
simile düzeyinden çok nitelikli on iki renk, on dört 
renk ve bütün tezhip ve altın süslemelerinin birebir 
simülasyonunu yapabileceğiniz ileri düzey basma tek-
niklerine kadar geniş bir yelpazeyi ifade ediyor. Bunu 
da tıpkıbasım yaptığınız eserlerin durumuna göre 
yapıyorsunuz. Çok önemli hattatların yazmış olduğu 
hatların veya mushafların tıpkıbasımı ile normal bir 
yazmanın tıpkıbasımı arasında çok fark oluyor. Bazı 
eserlerin orijinallerinin, kimi özelliklerinden dolayı 
mutlaka çevirisinin yanında bulunmasını arzu edi-
yoruz. Nitekim Hasîrîzâde Elif Efendi’nin en-Nûru’l-
Furkân fî Şerhi Lugati’l-Kur’ân isimli eserinde az evvel 
söylediğim gibi bu hususları dikkate aldık; kendisi za-
ten önemli bir hattat, eser tek bir nüsha, dolayısıyla biz 
mutedil düzeyde bir tıpkıbasım sayılabilecek şekilde 
bu eserin orijinalini de arkasına koyarak yayınladık. 
Bazen tıpkıbasıma imkân vermeyen bir nüsha için 
-Arapçadan veya Farsçadan yapılıyorsa- mümkün ise 
dizgisi ile beraber yayınlanmasını tercih ediyoruz.

Tahkiki yapılan eserlerin tahkikleri ile beraber ya-
yınlanmasına dikkat ediyoruz. Yine de tahkik edilecek 
eseri iyi seçmeniz gerekiyor, iyi bir tahkik sistemi tesis 
edilmiş olması gerekiyor. Eser üzerinde çalışma yapa-
cak hocaların da iyi seçilmesi gerekiyor.

Bugüne kadar sadece tahkiki yapılmış hiçbir eser 
yayınlamadık. Mutlaka Arapçasıyla, Farsçasıyla tercü-
mesini de istiyoruz. Tahkikli metinle birlikte tercüme-
sini de veriyoruz ki bu da farklı bir uygulamadır. 

Eserlerin halka ve ilgililere ulaştırılması nasıl 
sağlanıyor?

Yayınlanan her eserimizi Türkiye’deki bütün üniver-
site kütüphanelerine ücretsiz gönderiyoruz. Eğer ayrı 
bir kütüphaneleri varsa Edebiyat ve İlahiyat fakültesi 
kütüphanelerine de doğrudan gönderiyoruz. Eserle-
rin halka ulaştırılması ile ilgili dağıtımcılık sistemine 
otomatik olarak eklemlenemiyoruz. Kültür ve Turizm 
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Bakanlığı’nın kitap satış yerlerinde veya kendi bünye-
mizdeki birimlerde satış yapabiliyoruz. Ayrıca https://
yazmalar.yek.gov.tr/portal/products adresindeki site-
mizden de doğrudan ilgililere kitap satışı yapabiliyo-
ruz. Eserlerimizle ilgili en önemli hususlardan birisi de 
eserlerimizin eş zamanlı olarak http://www.ekitap.yek.
gov.tr/ adresinden e-kitap olarak yayınlanmasıdır. Bu 
yüzden bütün ilgililerin ücretsiz olarak dijital ortamda 
eserlerimizden yararlanması mümkündür.

Yazma eserlerin korunması ve restorasyonu, de-
polanması, bozulmaların giderilmesi hususunda 
nasıl çalışmalarınız var?

Özellikle Süleymaniye’de hem keyfiyet açısından 
hem kemiyet açısından çok değerli eserler olduğunu 
biliyoruz. Süleymaniye’de doksan bin civarında yazma 
eserimiz var. Bu eserler Evvel Medresesi’nin hücrelerin-
de normal klasik demir raflarda muhafaza ediliyordu. 
Bu eserlerimiz için yeni nesil depolama sistemleri te-
sis ettik. Bu depo sistemlerinde yaklaşık iki yüz elli bin 
eser muhafaza edilebiliyor. Bu depolar, hem iklimlen-
dirme açısından hem de meydana gelebilecek herhangi 
bir beklenmedik felaket açısından ciddi mekanizma ve 
donanımlarla teçhiz edilmiştir. Yine bu depolama sis-
temleri yazılım ve işletim sistemi olarak da dünyada 
kullanılan ileri teknoloji sistemleri ile donatılmıştır.  

Bu depoların altında, yanlarında kuru fasulyeci-
ler, lokantalar var… 

Daha önce kuru fasulyecilerin üzerinde yani yemek 
fırınları üzerinde bulunan depolardaki eserlerimizi 
buradan kaldırıp, sözünü ettiğimiz ileri teknolojiyle 
donatılmış olan depolarda muhafaza etmeye başladık. 
Böylece Süleymaniye’nin Evvel ve Sânî medresesinin 
korunaklı odaları ileri teknoloji düzeyinde bir sistemle, 
yeni nesil depolama sistemleriyle donatıldı. Eserleri bu 
depolara yerleştirdik. Fakat bunu yaparken bu eserlerin 
her birini önce gerekli işlemlerden geçirerek, koruyucu 
arındırma işlemlerine tabi tutarak dolayısıyla yeni de-
polarda restorasyon sırası gelinceye kadar sağlıklı ko-
şullarda bekleme imkanını oluşturarak yaptık.

Buna zaman yetti mi, çünkü çok kitap var… 
Teknik olarak söyleyecek olursak her birinin tek 

tek restorasyonunun yapıldığını kastetmiyorum, res-
torasyon çok uzun bir süreç, ayrı bir sanatsal işlem o 

yüzden bu yapılanlar bir acil durum müdahalesi ola-
rak kabul edilebilir. Maalesef biz göreve başladığımız-
da restorasyon işinin de çok iyi bir düzeyde olduğunu 
söyleyemem. Ama bugün geldiğimiz noktada Süley-
maniye Doğumevi’nin onarımını yaparak Süleyma-
niye Kitap Şifahanesi adıyla restorasyon birimi olarak 
hizmete açtık. Birkaç yıldır hizmet alımı yoluyla res-
toratör çalıştırmaya başladık ve iki yıldır da restoras-
yon eğitimleri çok iyi bir düzeye geldi. Şu anda kurum 
içinde elliye yakın uzman restoratör çalıştırıyoruz. Bu 
personellerimizle restorasyon faaliyetimiz de hızlı bir 
şekilde devam ediyor. Bu konuda şu anda dünyada da 
iyi bir konumda olduğumuzu söyleyebiliriz. 

Şu anda eserlerimiz bir taraftan restore edilirken 
bir taraftan da iklimlendirmesi yapılmış depolarda iyi 
bir şekilde korunuyor. Bu eserlerin bundan sonra her-
hangi bir şekilde tahrip olmasının da önüne geçilmeye 
çalışılıyor. Sadece Süleymaniye’deki merkezimizde de-
ğil bütün illerimizde aynı işlemi yaptık. 

Her ilimizde restorasyon hizmetleri var mı?
Her ilimizde yok, ancak bu konuda oldukça mesafe 

kaydedildi. Bir okul gibi çalışıyoruz, bir yandan kitap-
ları restore ederken bir yandan da yeni restoratörler 
yetiştiriyoruz. Kitabın hem onarımını yapacak hem de 
insan yetiştirecek; tam bir sanat işi ve tam bir sanatkâr 
yetiştiriciliğini hedefliyoruz. Şu anda oldukça nitelikli 
ve kaliteli uzman personelimiz yetişmiş durumda ve 
çok yeni personeller yetiştirmeyi de hedefliyoruz. 

Bu işin akademik yönüyle alakalı üniversitele-
rimizde araştırma-geliştirme ile ilgili bir çalışma 
var mı?

Üniversitelerimizle de bu anlamda iş birliği yapıyo-
ruz. Mevcut nitelikli hocalarımızı bu süreçte persone-
limizi yetiştirmek için davet ediyoruz. Seminer, kon-
ferans ve dersler verdiriyoruz. Ama bununla da sınırlı 
kalmadık, yurt dışından da periyodik olarak yılın belli 
aylarında uzman davet ederek restoratörlerimizin yetiş-
mesi için emek harcıyoruz. Şu anda uzman arkadaşla-
rımız dünya standartlarında restorasyon yapabiliyorlar.

Bir de yazma eserlerin kataloglanması var. Ge-
rek müellif gerek kitap isimleri ve gerekse de kitap 
ve içerik eşleşmesinde problemler mevcuttu. Bura-
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daki kataloglama İSAM’daki kadar derli toplu de-
ğildi, bununla ilgili neler yapılıyor?

İlgili daire başkanlıklarımızla birlikte merkez teşki-
latı ve bağlı kütüphanelerdeki eserlerin gerek doğru bir 
şekilde kataloglanması gerekse dijital ortama aktarılıp 
internet üzerinden erişime sunulması konusunda ge-
rekli çalışmaları yapıyoruz. Biz göreve geldiğimiz zaman 
geçmişten gelen problemlerin olduğunun farkındaydık. 
Özellikle kataloglama işinin ciddi derecede çetrefilli bir 
iş olduğunu biliyorduk. Yeterli sayıda personelimiz de 
yoktu ve bu konuda Türkiye’de de çok fazla yetişmiş uz-
man yoktu. Önce belli sayıda ka-
taloglamayı ihaleler yoluyla hiz-
met alımı şeklinde yaptık. Bu bir 
denemeydi. Orada 19 bine yakın 
eserin kataloglanması sağlandı. 
Daha çok başlıklı ve daha detay-
lı bir kataloglama çalışmasıydı. 
Uzman yardımcılarımızın göreve 
başlamasıyla özellikle bu soruna 
eğildik ve uzman yardımcıları-
mız bu katalogları yeni baştan ele 
alıp tek bir formatta yeniden dü-
zenlenmeleri hususunda oldukça 
fazla çaba sarf ettiler. 

Bir katalog birimi oluştur-
duk. Yaklaşık on yedi tane uz-
man arkadaşımız bu katalogla-
rın yeni baştan ele alınması ile 
ilgili olarak belli bir süre formatla ilgili çalışma yap-
tılar. Altı aydır bu kataloglama grubundaki arkadaş-
larımızı ikiye ayırdık; bir kısmı mevcut kataloglarda-
ki kaba hataları gidermek üzere çalışmalara başladı. 
İkinci olarak da daha detaylı, otuz-kırk başlıkta eserin 
bütün derinliklerine nüfuz eden bir formatta çalışan 
bir grup oluşturduk. Bunun için bir de kapsamlı bir 
otomasyon programı gerekiyordu. Yaklaşık bir buçuk 
yıldır bunun çalışması devam ediyor, sonlarına geldik 
zannediyorum. Yakın zamanda kullanıma açılacak. 
Dünya standartlarında, yazmalar için uygun çok ciddi 
bir program... Kullanıma açıldığında dünyanın nere-
sinden olursa olsun eserlere ulaşım sağlanabilecek. 
Araştırmacı kataloglara ulaşılabilecek, en önemlisi de 
Arap harfleri ile eser taraması yapılabilecek. Arapça 

harfler ile eserlerin taraması şimdiye kadar mevcut 
değildi.  Aynı şekilde Kurumumuz tarafından yayın-
lanmış olan kamuslardan tarama yapabilme imkânı 
sunacağız. Ayrıca yine bu sistemde yayınladığımız 
bütün eserler internet ortamında okuyucunun hizme-
tine sunulacak. 

2016 için planlanan, yayınlanması düşünülen 
hangi eserler var?

Şu an matbaada olan kitaplarımız var, hazırlanmak-
ta olan kitaplarımız var, bir de projelendirilmesi tasar-

lanan, öngörülen kitaplarımız 
var. Bir takım büyük projeler de 
yaptık. Mesela Zamahşerî’nin 
el-Keşşâf isimli Kur’ân Tefsiri 
Türkçesiyle birlikte yakın bir 
zamanda yayınlanmaya başla-
yacaktır. Taberî Tarihi de Türk-
çesiyle birlikte yayınlanacak. 
Yine 2016 yılında İbn Sînâ’nın 
en önemli eserlerinden olan 
El-Kanun fi’t-Tıb isimli eseri, 
Osmanlıca’dan latinize edilerek 
yayına hazırlanıyor. Kurum ta-
rafından yayınlanacak olan bu 
eser 6 cilt olarak planlanmak-
tadır. Ayrıca Kur’ân-ı Kerim 
tıpkıbasımlarımız var. İlk dö-
nem hat şâheserlerinden Şeyh 
Hamdullah hattıyla Kur’ân-ı 

Kerim tıpkıbasımını yayınlıyoruz, bir de son dönemin 
şâheserlerinden olan Hasan Rıza’nın hattıyla yazılmış 
tıpkıbasım var ki bunu da müteakiben yayınlayacağız. 
Çalışılmakta olan çok sayıda eserimiz var.

Son olarak yazma eserler ile ilgili çalışma yapan ve 
yapacak olan akademisyenlerimize ve hocalarımıza 
bir çağrıda bulunmak istiyorum; Değerli Hocalarım, 
çalışmalarınızı her anlamda desteklemek ve teşvik 
etmek kurumumuzun bir misyonudur. Yapacağınız 
projeler bu ülkenin saklı hazinelerinin işlenmesi ve 
yeniden üretilmesi adına gelecek nesillerin üzerimiz-
deki hakkıdır. Bu anlamda bir devlet kurumu olan 
Türkiye Yazma Eserler Kurumu bu meşakkatli ilmi 
faaliyetlerinizi desteklemeye devam edecektir.
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Prof. Dr. F. Çiçek DERMAN
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Murassa Kap,
İstanbul Üniversitesi,
Nâdir Eserler Kütüphanesi-A.6543

CİLD
SANATI

Cild sanatı, kitabı dış tesirlerden korumak ve 
yazılı kısmı muhafaza etmek gayesiyle ortaya 
çıkmıştır. En eski kitap malzemesi olarak papi-

rüsten sonra, terbiye edilmiş deri (parşömen) ve niha-
yet kâğıt kullanılmıştır. Kitabı parçalara ayrılmadan bir 
arada tutmak, daha da mühimi onu koruyup saklamak 
için her iki yüzüne birer kap geçirilir. Kitabın başladığı 
ve bittiği her iki tarafa konulan bu kaplar için malzeme 
olarak en çok hayvan derisi kullanılmış, Arapça’da deri 
mânâsına gelen cild kelimesi de el maharetine dayanan 
bu işlemin anahtar kelimesi olmuştur. Bu sebeple sana-
ta, Türkçede teclîd; mesleğe cildçilik; bunu meslek edi-
nenlere de mücellid adı verilir. 

Tarihî gelişimi içinde sanat değeri artarak devam 
eden kitap kapları arasında, hem işçilik, hem de desen 
zenginliği bakımından zikredilmesi gereken ilk yazma 
eser, Sultan II. Murad’a takdim olunan XV. asır Türk 
cildidir. Mûsikî konusunda hazırlanan bu yazma, 1434-
35 tarihli olup Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde 
(TSMK.R.1726), muhafaza edilmektedir. 

Güzel sanatlara meraklı bir padişah olan Fatih 
Sultan Mehmed’in (1444-1446,1451-1481) Topkapı 



Sarayı’nda, içinde çeşitli konularda yazma eserler bu-
lunan zengin bir kütüphane hazırlattığı bilinmektedir. 
Diğer kitap sanatları yanında cild sanatının da müs-
tesna örnekleri bu kütüphanede yer almıştır. 

Fatih devri kitap kabı tezyînatı, genellikle dilimli ve 
salbekli mekik şemse ve köşebentlerle bezenmiş olup 
daha ziyade rûmî motifi tercih edilmiştir. Ayrıca bu dö-
nemde işlenmiş, hayvan mücadelelerini gösteren ruganî 
teknikle hazırlanmış deri kitap kapları da vardır. Bu üs-
luptaki tasarımları İstanbul’a taşıyan sanatkârın Türk-

men mücellid ve hattat Gıyaseddin el-Isfahanî olduğu 
tahmin edilmektedir.1 Alt ve üst kaplarda, enli kenarsuyu 
içinde yer alan gömme salbekli şemse ve köşebentlerle 
taslanan düzenin gelenekli hâle gelmesinde mücellid 
Gıyaseddin’in büyük payı vardır ve en güzel örnekleri, 
Şeyh Hamdullah (1429-1520) mushaflarında görülür.

XVI. yüzyılın ilk yarısında, Saz üslûbu ile bulut motif-
leri de sıkça kullanılmış olup bu üslubun göz kamaştıran 
ilk örneği, Kanunî Sultan Süleyman için hazırlanan ve 
TSMK’da bulunan, 1558 tarihli (H.1517) Süleymannâme 

Aynı kabın, Üstten Ayırma ve  Mülevven alt kap içi, sertâb ve mıkleb içi.
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yazmasının deri kabıdır. Bel-
gelerden bu dönem mücellid 
zümresinin başında Mehmed 
Çelebi ismiyle bilinen Meh-
med bin Ahmed’in bulundu-
ğunu biliyoruz. Mehmed Çele-
bi, Kanunî dönemi Ehl-i Hiref2 
teşkilâtının önde gelen sanatkârıdır ve Süleymannâme 
kabında yaptığı yeni tasarımlarla Türk cild sanatının ge-
lenekli özelliklerini yerleştirmiştir.3 Bu yılların bilinen 
diğer mücellidi de Abdî isimli bir sanatkârdır. TSMK. 
H.1523’de kayıtlı Hünernâme’nin I. cild kabı, muhteşem 
bir örnek olup Abdî’nin eseridir.4 Ahmed Karahisârî ve 
Hasan Çelebi’nin yazdığı kabul edilen (TSMK. H.S.5) 
muhteşem Kur’ân-ı Kerîm’in ihtişamlı deri kabının da 
Abdî ve Mehmed Çelebi’nin oğlu Süleyman’ın eseri ol-
duğu tahmin edilir.

Kitap kabının değerli taşlarla bezendiği en muh-
teşem yazma, Sultan III. Murad’ın Dîvân’ıdır. Sa-
ray kuyumculuğunun önde gelen eserlerindendir 
(TSMK.2/2107). Alt ve üst kaplar, farklı biçim ve tek-
nikte işlenmiş altınla kaplıdır. Salbekli şemse ve köşe-
bendlerinin içi ufak çiçek ve yapraklarla, altın yuvalar 
içinde zümrüt, yakut ve elmaslarla bezenmiştir. Dış kap 
kenarsuyu kitabesi içinde, cildin 1588 yılında Saray’ın 
kuyumcubaşısı Mehmed tarafından yapıldığı kayıtlıdır. 

XVIII. yüzyılda, 1718-1763 yılları arasında eser veren 
Ali Üsküdârî, döneminin en mühim sanatkârlarından 
biridir. Ruganî tekniğinde birbirinden âlâ eserler ver-
miştir. Sanatkârımız, saz üslûbunda bezediği kitap kabı 
tasarımlarında, hem gelenekli üslûba hem de gölgeli 

boyama ve çiçek buketleriy-
le Avrupa’dan gelen yeni sa-
nat akımlarına yer vermiş-
tir. Yine bu devir kitap kabı 
sanatkârları arasında, Ahmed 
Hazîne (ö.1761) ve Abdullah 
Buhârî, belirtilmelidir. 

XIX. asır mücellidlerinin aynı zamanda sermücel-
lid olarak Saray’da vazife aldıkları bilinmektedir. Kla-
sik cildin unutulduğu son yüzyılda ise bu sanatı, Güzel 
Sanatlar Akademisi’nde öğreten Bahaddin Tokatlıoğlu 
(1866-1939), Necmeddin Okyay (1883-1976) ve Sacid 
Okyay’dır (1914-1999). Bugün aynı mesleği İslâm Se-
çen ve onun yetiştirdikleri devam ettirmektedir.

Kitap kapları üzerinde iki tarz tezyînî uygulama 
yapılır:

Zermürekkep (altın mürekkebi) ile deriyle kaplan-
mış kabın üzerine fırçayla desenler işlenip parlatılır ve 
verniklenir. Bunlara yazma kap veya yazma cild adı 
verilir. Zilbahar kap, şükûfe cild bu tarzın çeşitleridir.

Kalıp kullanarak, soğuk şemse, alttan ayırma şem-
se, üstten ayırma şemse, mülemma’ şemse, mülevven 
şemse yanında ayrıca kalıp kullanılmadan, murassa’ 
kap, zerdûz veya sîmdûz kap, müşebbek şemse, kumaş 
kap, ebrû kap ve ruganî kap örnekleri hazırlanır.

Kullanılan desenlerde rûmî, hatâyî ve bulut motifleri 
ön sırada yer alır. Hayvan motifleri İran sanatının tesi-
riyle, sadece dinî olmayan yazmaların kaplarında, ender 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Zencerek pervaz örnekleri 
ise hemen her devirde sevilerek uygulanmıştır.

1

2

Tanındı, Zeren, “Kitap ve Cildi”, Osmanlı Uygarlığı 2, Haz. N. İnalcık ve G. 
Renda, İstanbul 2003, s.841-863.
Ehl-i Hiref: Saraya bağlı atölyelerde sultana ve maiyetine eserler üreten 
sanatçı topluluğu.

DİPNOTLAR

Meriç, R. M.,Türk Cild San’atı Tarihi Araştırmaları, I-Vesikalar, Ankara 
1954, s.VI, 3-5; Oktay Aslanapa, “Osmanlı Devri Cild Sanatı”, Türkiye-
miz/38, Ekim 1982, s.12-17.
Anafarta, Nigâr, Hünernâme Minyatürleri ve Sanatçıları, İstanbul, 1969, 
s.10.

3

4

Kitap kabının değerli taşlarla bezendiği en muhteşem yazma, Sultan III. Murad’ın 
Dîvân’ıdır. Saray kuyumculuğunun önde gelen eserlerindendir. Alt ve üst kaplar, farklı 

biçim ve teknikte işlenmiş altınla kaplıdır. Salbekli şemse ve köşebendlerinin içi ufak çiçek 
ve yapraklarla, altın yuvalar içinde zümrüt, yakut ve elmaslarla bezenmiştir.
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Davidson MacLaren
The Islamic Manuscript Association,
Yönetici Müdür

The Islamic Manuscript Association (İs-
lam El Yazmaları Birliği) hakkında bilgi ve-
rir misiniz?

The Islamic Manuscript Association, daha evvel ku-
rulmuş bir vakfın, Thesaurus Islamicus Foundation’ın bir 
projesi olarak başladı... Kahire, Cambridge ve Stuttgart’ta 
ofisleri bulunan Thesaurus Islamicus Foundation hayır-
sever bir kuruluştur ve İslam entelektüel mirasının ko-
runmasına adanmıştır. Vakfın iki çeşit projesi var: İlmî 
yayınlar ve kitap tasarım projeleri ile İslam yazma eser 
koleksiyonlarının korunması ve yönetimi. Birinci proje 
Sunna Project (Sünnet Projesi) olarak isimlendirildi. Bu 
proje ile dünyadaki kütüphane ve müzelerde bulunan 
hadis koleksiyonlarının mümkün olan en iyi kritik edis-
yonlarının yapılması amaçlanıyor. Burada ilim adamları 

yazmaları değerlendiriyor, en güvenilir ve 
mühim nüshaları seçiyor, sonrasında edis-
yon kritik için hazırlıyorlar.

Bu proje esnasında farklı ülkelerde bulu-
nan koleksiyonlara erişimde çeşitli zorluklar 
yaşadık. Nihayetinde, Vakıf olarak eserlere 

erişim ve koruma konularında hepimizin ortak sorun-
ları olduğunu ve bunları tartışıp çözüm üretmek için 
dünyanın her yerinden kütüphane yöneticilerinin ve 
uzmanlarının bir masa etrafında toplanmasının gerek-
liliğini fark ettik ve bunu gerçekleştirdik. Bu masa et-
rafında yazma eserlere erişim ve koruma konularında 
nasıl çalışabileceğimiz, İslam yazmaları ile çalışanların 
uzmanlık alanlarında ekstra eğitim almaları için ne 
gibi imkânlar oluşturabileceğimizi tartışmamız önem-
liydi. Paleografya, kodikoloji1, koleksiyon yönetimi, 
dijitalleştirme, pasif koruma, konservasyon,2 katalog-
lama gibi konularda eğitim vermek amacımız hâline 

Konuşan: E. Betül ÇAKIRCA

İslam El Yazmalarının 
Korunması ve

Yönetimine Dâir

Müslümanlara ait el yazması kitaplar, dünya kültür mirası-
nın en kıymetli parçalarıdır. Bugün sadece İslam coğrafya-
sında değil, pek çok ülkenin müzelerinde ve kütüphanele-
rinde ciddi sayıda el yazması bulunuyor. Bu koleksiyonların 
erişilebilirliği, korunması ve güvenliği artık disiplinlerarası 
ve uluslararası işbirliği gerektiren bir mesele hâline geldi. 
İslam dünyasında ve Batı Avrupa ülkelerinde İslam yazma-
larının durumunu, alanda yaşanan sıkıntıları ve yapılan ça-
lışmaları konunun üç uzmanı ile konuştuk.
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geldi. Bu doğrultuda 2005’te The Islamic Manuscript 
Association’ın kuruluşu gerçekleşti.

Birliğimizi, dünyada var olan özel ve kamuya ait İslam 
yazma eser koleksiyonlarının korunması ve erişimine 
adanmış hayırsever bir kuruluş olarak tanımlayabiliriz.

Peki, Birlik bu amaçlarını yerine getirmek için 
neler yapıyor?

Hedeflerimizi gerçekleştirmek için kullandığımız 
yöntemlerden biri, dünyanın farklı yerlerinden ve fark-
lı disiplinlerden insanları bir araya getirmek üzere iki 
senede bir Cambridge Üniversitesi’nde gerçekleştir-
diğimiz konferanstır. Bu konferans, ilim insanları için 
İslam Yazma Eser Çalışmaları alanında bir platform 
sağlıyor. Ayrıca Journal of Islamic Manuscripts isimli 
bir akademik dergi çıkartıyoruz. Alandaki çalışmaları 
burslarımız ile de destekliyoruz. Aynı zamanda yangın 
veya sel gibi acil durumlarda verdiğimiz yardımlar da 
oluyor. İslam yazma eser koleksiyonları üzerine yapı-
lacak ilmi çalışmaları desteklemek amacı ile yaptığımız 
bir diğer faaliyet ise bazı kurslar düzenlemek.

İslam el yazmalarını nasıl tanımlıyorsunuz?
Miladi yedinci yüzyıldan günümüze kadar Müslü-

manlar tarafından yönetilen topraklarda Müslüman-
lar tarafından ya da Müslüman hâmiler için üretilen 
kutsal ve seküler el yazması kitapları, “İslam el yazma-
sı” olarak tanımlıyoruz.

Türkiye ile yazma eserler konusunda ilişkileriniz 
nasıl?

Türkiye Yazma Eserler Kurumu ile çalışmaktan 
son derece memnunuz. Üç senelik bir anlaşma yaptık 
ve her sene 4 farklı kurs düzenlemeye karar verdik. Şu 
anda ikinci senemizdeyiz. Eğitim anlamında verebile-
ceğimiz şeyler olduğunu düşünüyoruz ancak bizlerin 
de Türkiye’den öğreneceğimiz şeyler var. Türkiye’nin 
paylaşacak çok önemli tecrübeleri ve bilgi birikimi var. 

Londra’da, 2015’in Ekim ayında çatışma bölge-
lerindeki İslam yazmaları konulu bir kurs (Islamic 
Manuscript Collections in Conflict Zones: Safegu-
arding Written Heritage) düzenlediniz. Kursun en 
heyecan verici tarafı farklı disiplinlerden insanları 

Fotoğraf: C
ihat H

ıdır



ŞUBAT 201686

bir araya getirmesiydi. Bu insanları bir araya getir-
mek neden önemliydi?

Birliğimizin düzenlediği onuncu konferansın te-
ması Çatışmaların İçinde Yazma Eserler idi. Çok rağ-
bet gören konferansın ardından kültürel varlıkların 
korunmasına giriş kursu düzenlemeye karar verdik. 
Yazık ki bu konuda eğitim faaliyeti pek yok. Kültürel 
varlıkları koruma, kataloglama ve konservasyonun 
yanı sıra doğal veya askerî felaketler karşısında hazır-
lıklı olmayı ve planlama gibi idari konuları içerir.

Kurumunuz için bir felaket planı hazırlamak istiyor-
sanız önceden polis, itfaiye ve ordu gibi yerel organizas-
yonlar ile yakın ilişki kurmalısınız. Bu organizasyonlar 
sizin neye ihtiyacınız olduğunu, acil bir durumda size 
nasıl yardım edebileceklerini bilmelidirler. Eğer çatış-
ma riskinin olduğu bir bölgedeyseniz özellikle ordu ile 
sıkı ilişki içinde olmanız gerekir. Çünkü böylesi zaman-
larda ordu, koleksiyonunuzun güvenliğini sağlayabilir. 
Ancak, ordu mensupları ile müzeciler ve kütüphaneci-
ler birbirlerinden farklı bir dil kullanırlar. Düzenledi-
ğimiz kursun bir yönü de bu farklı kurum ve bireylere 
birbirleri ile nasıl konuşabileceklerini, nasıl etkili ilişki-
ler kurabileceklerini öğretmekti.

Kristine Sarah Rose Beers
Chestear Beatty Library,
Dublin Baş Konservatör

İslam tarihinin ve coğrafyasının farklı dönem-
lerinde ve bölgelerinde üretilmiş yazma eserleri 

görme imkânınız oldu. Bu eserler arasındaki ortak 
özellikler nelerdir?

Sanırım bu, insanların gün geçtikçe daha çok far-
kına vardıkları bir konu. Özellikle Batı’da… Çünkü 
geçmişte İslam yazmalarının fiziksel anlamda tek tip 
olduğuna inanılırdı. Elbette bu doğru değildir. Geniş 
bir coğrafya ve çok geniş bir zaman diliminden bah-
sediyoruz. Yazma eser ciltlerinin yapısı ve malzemesi 
konusunda da muazzam bir çeşitlilik vardır. Bu çeşit-
liliğe paralel, unsurlar arasında tutarlılık da görülür. 
Sayfaların parlaklığı ve pürüzsüzlüğü, mürekkebin 
demir mazı, is mürekkebi veya ikisinin karışımı olma-
sına rağmen çok siyah ve parlak olması gibi... İslam 
malzemeleri (Islamic materials), uzun bir dönem İs-
lam egemenliğinde yaşayan geniş bir coğrafyada üre-
tilen her şeyi ifade edebilen bir terim. Biz bunu kulla-
nırken sadece dinî objeleri kastetmiyoruz.

Erken dönem İslam yazmaları hakkında ne dü-
şünüyorsunuz?

Çok sık baktığım ve üzerinde çalışmaya hazırlan-
dığım bir yazma var. Çok büyük bir Kur’ân. Tarihi 
hâlâ tartışma konusu ama çok erken bir tarihe ait gibi 
görünüyor. Ama ne kadar erken bilmiyoruz. Bu eser 
üzerinde çalışacağım için erken dönem İslam yazması 
nedir, erken dönem İslam malzemesi ve bunların ata-
ları nelerdir gibi sorulara cevap bulmaya çalışıyorum. 
Evet, Sana’da (Yemen) veya Tunus’ta bulunan erken 
dönem cilt üslubu hakkında bilgi sahibiyiz ama yine 
de genelleme yapıp “erken dönem İslam yazmaları tek 
tiptir” diyoruz. Bunun doğru olmadığı kanısındayım.

Mesela erken dönem İslam yazmalarında Mısır ki-
tap geleneğinin çok merkezî bir rol oynadığını düşü-
nüyorum. Bu bölgedeki kitap geleneği alındı, adapte 
edildi ve değiştirildi. Ama İslam ile kitabın muazzam 
gelişimi arasında ayrılmaz bir bağ olduğu unutulma-
malı. Çünkü dünyanın başka hiçbir yerinde görülme-
diği kadar kitaba hürmet edildi. Bu bir çeşit evrimdi. 

Müslüman olmayan Batılı bir konservatör olarak 
İslam yazmaları ile çalışmanın zor yanları var mı?

Ben çalışmaya başladığım zaman alanda bu konu-
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da çok fazla bilgi birikimi yoktu ve farklı bir malzeme 
üzerine çalışmak konusunda çekimserlik vardı. Yazma 
eserin malzemesini, bağlamını anlamaya çalışmak, gay-
rimüslim Batılı bir kadın olarak Müslümanların kültürel 
hassasiyetlerini kavramak gibi hususlarda zorluklar yaşa-
dım. Ama biliyorum ki İslam dünyası, birinin bu objeleri 
korumasına, onarmasına son derece açık, bu kişi Hıristi-
yan bir kadın olsa bile. Bu olumlu tavır karşısında siz de 
bu eserlere duyarlı bir şekilde yaklaşıyorsunuz.

Osmanlı yazmalarının İslam koleksiyonlarında-
ki yeri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Batı’daki farklı koleksiyonlarda sıklıkla Osmanlı 
malzemesine rastlanır. “Osmanlı malzemesi nedir?” 
sorusuna gelince, günümüz Türkiye’sinden çok daha 
geniş bir bölgeden ve buradaki çeşitli unsurlardan, 
farklı kültürlerden bahsediyoruz.

Osmanlı eserleri üzerinde İslam sanatının en yük-
sek, en incelmiş unsurlarını görürsünüz. En minik 
dua kitabından en büyük Kur’ân-ı Kerimlere kadar 
inanılmaz bir çeşitlilik sergilenirken maddeye zarafet 
kazandırılmıştır. Sanırım Osmanlı yazma malzemesi-
nin ne olduğunu tarif etmek kolay değil.

İslam yazmalarının korunması konusunda ulus-
lararası bir işbirliğine gerek olduğunu düşünüyor 
musunuz?

Muhakkak. Batı’daki İslam koleksiyonlarında geç-
mişte yaşanan problemin birbirimizin kültürünü iyi 
anlamamaktan ve yetersiz etkileşimden kaynaklan-
dığını düşünüyorum. Etkileşim hâlinde bulunduğu-

muzda objelerin konservasyon ihtiyaçları hakkında 
konuşma imkânı doğar ve bu şekilde objeler için en 
iyiyi yaptığımızdan emin oluruz.

Batı’da bir zamandan beri teknoloji gerçekten çok 
ilerledi. Bu, koleksiyonların faydasına olan bir şey an-
cak her şey demek değil. Objelerin ihtiyaçlarını an-
lamak için hangi bağlamda üretilip kullanıldıklarını 
anlamalıyız. Bunun için de onların geldiği yerlerdeki 
insanlarla iletişim hâlinde olmamız gerekir.

Alandaki en önemli eğilim, “minimum müdaha-
le, maksimum paylaşım”. Bu ne anlama geliyor?

Minimum müdahale, ilk olarak objeye “bakmak”tır. 
Çok detaylı bir şekilde bakarız ama sadece bakarız. Bir 
sonraki aşamaya kadar ona dokunmak zorunda değilsi-
niz. Neye ihtiyacı olduğunu anlayın. Mesela elinizde mah-
fazası içinde korunmuş küçük bir Osmanlı dua kitabı var. 
Günlük, fakat dikkatlice kullanılmış olduğu anlaşılıyor. O 
hâlde bu kitabın tozdan ve diğer çevre şartlarından etki-
lenmesini durdurmak için konservasyon standartlarına 
uygun güzel bir kutuya yerleştirilmesi yeterlidir. Ama bel-
ki diğer bir Osmanlı dua kitabı var elinizde. Sahibi tarafın-
dan her yere taşındığı anlaşılıyor. Sayfalarında kayıplar var, 
belki mıklebi3 kaybolmuş. O zaman bu kitabı stabil hâle 
getirmek için ileri derecede müdahale gerekir. Unutulma-
ması gerekir ki objeye yapılan her müdahale, her dokunuş 
onu değiştirir. Eğer mümkün mertebe az değiştirirseniz, 
gelecek nesiller için korumuş olursunuz.

Farklı bölümlerden farklı uzmanlarla işbirliği 
yapıyor musunuz?

Kesinlikle. Alanımızın çok disiplinli bir yaklaşıma 
ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Daha evvel de ko-
nuştuğumuz gibi başka bir kültürden gelen objenin 
ihtiyaçlarını anlayamayabiliriz. Başkaları ile iletişime 
geçip, bir diyalog imkânı yaratırsak aramızdaki sınırları 
da kaldırmış oluruz. Tarihçiler ve dil bilimciler de bu 
anlamda önemli katkılarda bulunuyorlar. Kitap nerede 
yapıldı? Ne için yapıldı? Kim tarafından yapıldı? 200 
parşömen parçası, yani böylesi bir kaynak, bu kitap için 
neden kullanıldı? Bu sorular önemli, fakat bir konser-
vatör bu soruların cevabını tek başına veremez.
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Son yıllarda İslam dünyasında yaşanan çatış-
malarda kültür mirası ciddi bir tehdit altında... Bu 
durum konservasyon dünyasının önceliklerini de-
ğiştirdi mi ya da değiştirmeli mi?

Yazmaların korunması anlamında önceliklerimi-
zin değiştiğini düşünmüyorum. Eğer birileri objeleri 
yok etmek istiyorsa, bu sanki doğal afet gibi önceden 
tahmin edilemez ve yeterince önlem alınamaz. Maale-
sef bu konuda yapabileceklerimiz çok az. Felaket pla-
nı yapmak, güvenliği artırmak, farkındalık yaratmak 
gibi önlemler alabiliriz. İnsan hayatı elbette çok daha 
önemli... Konumuz kültür ve tarih mirası ise şunu 
söylememiz gerekir, siz birilerinin kültürel mirasını 
yok ediyorsanız onun toplumunu, toplumsal hafıza-
sını, tarihini ve geleceğini yok ediyorsunuz demektir. 
Bu bölgelerde yaşananlar beni gerçekten çok üzüyor, 
bir şeyler yapabilmeyi gerçekten çok isterdim.

Cheryl Porter
The Montefiascone Conservation Project Yöneticisi
Konservatör, Eğitimci

Kitabın bir obje olarak tarihine baktığımızda 
toplumlar arası ilişkilerin ve etkileşimlerin izlerine 
rastlayabilir miyiz?

Bu ilişkileri ve etkileşimleri görmek özellikle bizim 
alanımızda çok mümkün. Çünkü koleksiyonlarımız-
da Doğu’dan gelmiş kitaplar her şeyden fazla. Yakın 
zamanda İrlanda’daki bir kazı esnasında bir kitap bu-
lundu. İncelemelerden sonra bu kitabın İrlanda’da ya-
zılmış, İrlanda’daki Katolik Kilisesi’nin tarihi ile ilgili 
bir kitap olduğu anlaşıldı. Papirüs ile kaplanmıştı ve 
800’lü yıllardan kalmıştı. Mısır’daki Kıpti Kilisesi’nin 

İrlanda Katolik Kilisesi’ne tesirini sadece bu kitaba ve 
malzemesine bakarak bile hissedebiliriz öyle değil mi? 
Haçlı Seferleri’nden sonra da böyle oldu. Avrupa’da 
aniden mimaride, kitapların yapısında, malzemelerde 
farklılıklar görüldü. Sanatta da toplumlararası bir bağ 
oluşuyor, bu insanlıkla ilgili bir bağ.

Batılı ve Müslüman olmayan bir konservatör 
olarak İslam yazmaları ile çalışmanın zor yanları 
var mı?

Bu konuda hiçbir fark görmüyorum. Konservatör 
olarak malzemelere ve tekniklerine bakmak, onlar için 
en iyisini yapmak üzere eğitildik. Onları ilme hizmet 
ve gelecek nesiller için koruyup kolluyoruz. Elbette 
kültürel konulara karşı bir farkındalığınız olmak zo-
runda. Bir Kur’ân’ı uygun olmayan bir malzeme kulla-
narak ciltleyemezsiniz. Domuzdan elde edilen şeyleri 
burada kullanamazsınız mesela. Bu bir çeşit kültürel 
hassasiyettir. Temelde, sen de Hıristiyan bir malzeme 
üzerine çalışsan veya bir başkası Tevrat üzerine çalışsa 
aynı prensipler geçerli olacaktır.

Dünyanın farklı bölgelerindeki konservasyon 
anlayışlarını mukayese etmek gerekirse neler söyle-
yebilirsiniz?

Sanırım genellikle alanda eğitim ve eğitim için 
kaynak Batı Avrupa’dan ve Amerika’dan geliyor. An-
cak, Türkiye’ye gittiğim zaman görüyorum ki Süley-
maniye Kütüphanesi Yazmalar Bölümü’nde çalışan 
Nil (Baydar) ve ekibi Türkiye çapında çok iyi işler çı-
karıyorlar. En iyi eğitimleri alıyorlar. Nil’in ekibinden 
herkesle çok kolaylıkla konuşabiliyorum çünkü aynı 
dili konuşuyoruz. Mısır’da İskenderiye’ye gittiğim za-
man da aynı şeyi görüyorum.

Alandaki en önemli eğilim “minimum müdaha-
le maksimum paylaşım” Bu ne anlama geliyor?

Bildiğiniz gibi dijitalleştirme alanda büyük bir fark 
yarattı. Paylaşmak başından beri konuştuğumuz şey 
aslında. Bilgimizi paylaşabiliyoruz, ortak bir dil yara-
tıyoruz, kelimeler, terimler üzerine çalışıyoruz.

Minimum müdahaleye gelince, esere müdahale 
ederken bildiğiniz her şeyi uygulamak zorunda değil-
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siniz. Egonuzu bir kenara bırakıp kitabın gerçekte neye 
ihtiyacı olduğunu düşünmelisiniz. Zamanınızı, paranı-
zı ve kaynaklarınızı gereksiz şeyler için harcamanızın 
bir anlamı yok.

Geleneksel ve modern konservasyon hakkında 
süren bir tartışma var. Bu işin aslı nedir?

Sanırım 30 sene öncesine kadar konservasyon 
dünyasındaki yaklaşım her şeyin yeni görünmesi fik-
ri üzerineydi. Bugün bu değişti. Bu değişimin gerekli 
olduğunu ilk duyduğum zamanı hatırlıyorum. British 
Library için çalışan bir adam vardı. İsmi Jacob David. 
Hala hatırlayabiliyorum, şöyle söylemişti: “Yeniden 
ciltlemeye bir son vermeliyiz. İslam ciltlerini muha-
faza etmeliyiz.” Bu sözler o gün için devrim gibiydi, 
özellikle de İslam yazmaları açısından. Fakat hatır-
ladığım bir başka kişi de Kudüs’ün en büyük İslam 
Kütüphanesi’nde yürütülen bir projede görevliydi ve 
sistemli olarak İslam yazmalarını Batılı tarzda yeni-
den ciltliyordu. İslam ciltlerinin çok zayıf ve iş gör-
mez olduklarına ikna olmuştu. 30 sene evvel alanda 
çalışmaya başladığım zaman İslam kitapları hakkında 
genel kanı böyleydi. Batı tarzı ciltlerin içine konmak 
zorundaydılar, çünkü geleneksel İslam yöntemi yeteri 

kadar güçlü ve Batı cildi kadar işlevsel değildi. Sanı-
rım bu, her yerde bu şekilde uygulandı. British Lib-
rary, Library of Congress... Daha sonra bu gelenekten 
uzaklaşılıp bir değişim yaşandı. Bu arada yeni bir şey 
daha oldu. Erken dönem mücellitlerin tariflerine geri 
dönüp bakmaya başladık. Yeniden inceledik, birçok 
şey keşfettik ve onlardan öğrendik. Yani aslında “ger-
çekten geleneksel” olana döndük.

Acil durumlarda müdahale konusunda önemli 
tecrübeleriniz oldu. Özellikle Kahire’de yaşananlar-
dan bahseder misiniz?

Ben Kahire’de iken İki ayrı acil durum vakası ya-
şandı. Birincisi Bab-ül Halk’ta yaşanan bombalama, 
diğeri de Kütüphanede yangın sebebiyle ortaya çıktı. 
Kitaplar konusunda Kahireliler yardıma geldiler. On-
lara eğitim verdim. Koleksiyonları dışarı çıkardık. O 
sırada güvenlik sağlandı. Aynı zamanda sosyal med-
yanın çok faydasını gördük. Mesela yanmış ve ıslan-
mış kitapları vakumlamak için daha fazla kâğıda ih-
tiyacımız olduğu sosyal medya üzerinden duyuruldu. 
Bu gibi durumlarda sosyal medya olağanüstü bir şe-
kilde işe yarıyor. Bu sayede insanlar ellerinde birçok 
malzeme ile birlikte yardıma koştular.

1
2
3

Kodikoloji (codicology): El yazmalarını inceleyen bilim dalı.
Konservasyon (conservation): Kültür varlıklarını korumak için yapılan çalışmalar ve alınan önlemler.
Eski kitapların, bilhassa Kur’ân-ı Kerim ciltlerinin sol kapağının kenarında bulunan ve okunmuş veya okunmakta olan yeri belli etmek için sayfalar arasına 
sokulabilen küçük kapak.

DİPNOTLAR

Batı’daki farklı koleksiyon-
larda sıklıkla Osmanlı malzeme-
sine rastlanır. Osmanlı eserleri 
üzerinde İslam sanatının en 
yüksek, en incelmiş unsurla-
rını görürsünüz. En minik dua 
kitabından en büyük Kur’ân-ı 
Kerimlere kadar inanılmaz bir 
çeşitlilik sergilenirken maddeye 
zarafet kazandırılmıştır.
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Prof. Dr. F. Çiçek DERMAN
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

1806 tarihli Muhammed Emin İzzetî’nin yazdığı mushafın,
Atâullah Efendi tarafından bezenen serlevha sayfası

(Chester Beatty Library, Is. 1581).

TEZHİP SANATI
Arapçada “altınlamak” manasına gelen tezhip kelimesi, ezilerek fırçayla 

sürülecek hâle getirilmiş olan varak altın ve muhtelif renklerin kullanılmasıyla 
gerçekleştirilen, parlak ve cazip bir kitap sanatıdır. Asıl malzemesi olan altın 

ve ona yakışan renklerin desen içinde dağılımı önemlidir.
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Sanat, tabiatın içinde ezelden vardır, ama gizli-
dir. Bu gizli güzelliği fark edip herkes tarafından 
görünür hâle getiren kişiye sanatkâr diyoruz. 

Sanatkâr yoktan var etmez, aslında var olanı ortaya çı-
kartır. Yaratmaz, aksettirir. Tezhip sanatında da ayna 
vazifesi gören sanatkâra müzehhip denir.            

Arapçada “altınlamak” manasına gelen tezhip ke-
limesi, ezilerek fırçayla sürülecek hâle getirilmiş olan 
varak altın ve muhtelif renklerin kullanılmasıyla ger-
çekleştirilen, parlak ve cazip bir kitap sanatıdır. Asıl 
malzemesi olan altın ve ona yakışan renklerin desen 
içinde dağılımı önemlidir. 

Tarihte, tezhip için kullanılan boyalar, tabiatta bu-
lunan toprak boyalardır. Bu cisimli boyalar dest-seng 
(el taşı) denilen mermer taşıyla sulu ortamda ezilip 
arapzamkı eriyiğiyle karıştırılarak kullanılırdı. Bu bo-
yaların özelliği, üzerinden asırlar geçse de aynı parlak-
lık ve canlılıkla renklerini korumalarıdır. 

Tezhip sanatında kullanılan yegâne âlet, yazılı kay-
naklarda ismi kılkalem (tezhipte kullanılan yegâne 
âlet) olarak geçen fırçadır. 

Tezhip sanatında kullanılan motifler, üslûplaştırılmış 
bitki ve hayvan asıllıdır. Bu sanatta yer alan motifler, 
sanatkâr tarafından gerçekçi bir bakışla tabiattan alınıp 
esas çizgileri korunarak teferruatı atılmış; buna şahsî 
zevk ve görüşler de katılarak çizimi tamamlanmıştır. 
Üslûplaştırma veya üslûba çekme adı verilen bu yol 
sâyesinde ne tabiat kopya edilmiş ne de tamamen zıddı 
olan şekiller ortaya çıkarılmıştır.

Tarih içinde tezhip sanatı, inişli çıkışlı bir çizgide, 
kâh gelişme kâh gerileme dönemleri yaşamıştır.

İstanbul’un fethiyle kazanılan ruh yapısı, tezhip sa-
natında yeni bir canlılık meydana getirmiştir. Sanat 
hâmisi olduğu bilinen Fatih Sultan Mehmed, Topkapı 
Sarayı’nda bir nakkaşhâne kurdurup buraya sernakkaş 
olarak Özbek asıllı Baba Nakkaş’ı tayin etmiştir. Tarihte 
tezhip sanatı, tek bir kişinin emeğiyle yapılmazdı. Birçok 
sanatkârın toplu olarak eser verdikleri nakkaşhane, aynı 

zamanda bir tatbikat mektebiydi. Burada usta, kalfa ve 
çırak seviyesindeki kişiler bir arada bulunurdu. Farklı 
üslûplarda çalışan sanatkârları aynı mekânda birleştiren 
nakkaşhane, 15. yüzyıldan itibaren değişik coğrafyalar-
dan gelen sanatkârlarla daha da zenginleşmiştir. Ortak 
zevkin mahsulü olarak Babanakkaş, Karamemi, Sazyo-
lu, Atâ yolu gibi yeni üslûplar bu sayede ortaya çıkmış-
tır. Altın devrini Sultan II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim, 
Kanunî Sultan Süleyman ve Sultan III. Murad’ın saltanat 
yıllarında yaşayan tezhip sanatı, maalesef bu ihtişamlı 
devrini sonraki asırlarda devam ettirememiştir. 

17. yüzyılda tezhip sanatı, geçen yüzyıldan gelen 
kuvvetle, ilk yarısını neredeyse aynı mükemmellikte 
sürdürmüş, ancak ikinci yarıdan sonra düşüş başla-
mıştır. Bu asrın ikinci yarısında yapılan bezemelerde, 
motiflerde, işçilikte ve kullanılan renklerde görülen 
bozulma zamanla artarak devam etmiştir.   

Tesir almanın, etkilenmenin neticesi, eğer dikkatle ve 
zaman içinde yapılırsa muhteşem olur. Ancak, deneme 
ve eleme safhası olmadan uygulanan Batı sanat akımları, 
tezhip sanatının kendine has özelliklerini ve güzellikle-
rini yok etmiştir. Nitekim müzehhiplerimiz 18. yüzyıl-
dan itibaren tesirinde kaldıkları barok, rokoko ve ampir 
üslûblarını, Türk zevkiyle birleştirerek sanata zenginlik 
kazandırmaya çalışmışlarsa da başarılı olamamışlardır. 

18. asırda minyatür özelliği taşıyan ve çoğunlukla 
tek olarak işlenen çiçek resimleri önem kazanmıştır. 
Çiçek Ressamları arasında en meşhur olanı, Üsküdar-
lı Ruganî Ali Çelebi’dir. Eserlerini 1718-1763 arasın-
da vermiştir. Bu devrin çiçek ressamı olarak tanınan 
diğer sanatkârlarından biri de Abdullah Buharî’dir. 
Eserlerini, 1735’den 1745’e kadar yapmış ve imzasıyla 
birlikte tarihini de belirtmiştir. 

19. yüzyıl İstanbul’unda yaşayan ve eser ve-
rip öğrenci yetiştiren sanatkârlar içinde en meş-
huru Hezargradîzade Ahmed Atâullah Efendi’dir. 
Sanatkârımız, rokoko üslubunu Osmanlı-Türk ka-
rakteriyle yoğurarak imkânların elverdiğince mahallî 
hâle getirmeye çalışmış bir müzehhibimizdir.
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Bu asra kadar yapılan tezhiplerde istenen, yazının 
güzelliğine güzellik katmak iken, bu anlayış 19. asra 
gelindiğinde kaybolmuştur. Rokoko tarzında yazıdan 
önce tezhip dikkat çeker. Yazı, bezemenin ağırlığı al-
tında ezilip âdeta yok olmuştur. Sultan II. Mahmud’un 
1826 tarihinden sonra gayrimüslim tebaaya da nak-
kaşlık hakkını vermesiyle, sanatımızda görülen bu bo-
zulma artmıştır.1

Tezhip sanatkârları, İstanbul’un Vezneciler semtin-
de “Müzehhipler Çarşısı” olarak adlandırılan yerdeki 
dükkânlarında eser verirlerdi. Burada tek kişinin elin-
den çıkan eserlere imza atılmaya başlanmış ve müzeh-
hipleri tanıma imkânı doğmuştur. 

Geleneğe bağlı sanatlarımızın günümüze kadar 
devamında en büyük hizmet, 20 Mayıs 1915 tarihinde 
kurulan Medresetü’l-Hattâtîn2 tarafından verilmiş-
tir. Hat, tezhip, cild, minyatür, ebrû ve âhar sanatla-
rının yeni nesillere öğretilmesi gayesiyle açılan bu 
feyizli ocakta devrin değerli hocaları vazife almış ve 

bu sanatlar resmî okullarda öğretilmeye başlanın-
ca devlet memuru olan hocalara maaş bağlanmıştır. 
Medresetü’l-Hattâtîn, 1929’dan itibaren Şark Tezyînî 
Sanatlar Mektebi adını almış, 1936 yılında ise Güzel 
Sanatlar Akademisi bünyesine, Türk Tezyînî Sanatlar 
Şûbesi adıyla dâhil edilmiştir.3

Tezhip sanatını en güzel ifade eden deyim şüphesiz 
“iğneyle kuyu kazmak”tır. Bu öyle bir iştir ki sanatına 
senelerini vermiş bir usta da birkaç senelik yeni mü-
zehhip de iyi netice almak için eserine aynı dikkati ve 
zamanı harcamak zorundadır. “Çalafırça tezhip” he-
men kendini belli eder ve hiç hata affetmez. 

Gelenekli sanatların tarihinde talebenin şahsen ho-
casına ücret ödeme âdeti yoktur. Bu hassasiyet, uzun 
yıllar hoca-talebe zincirinin kopmadan, muhabbetle 
devamını sağlamıştır. Çünkü hocasına karşı borçla-
nan kişi, kendinden sonraki nesle sanatını ücretsiz öğ-
reterek ona borcunu ödemeye çalışır. Gelenekli sanat 
ehline göre: “Eser satılır, ama sanat satılmaz.”

1524 tarihli Mustafa 
Dede’nin yazdığı 

mushafın çift zahriye 
bezemesi (İÜ Nadir 

Eserler Kütüphanesi, 
nr. A.6566)

1
2

3

Vak’anüvis Ahmed Lutfi, Tarih-i Lutfi, I. cilt (İstanbul 1290), s. 239.
Derman, M.Uğur, Medresetü’l-Hattâtîn 100 Yaşında, Kubbealtı Neşriyâtı, 
İstanbul 2015.
Derman, F.Çiçek, “Osmanlı İstanbulu’nda Bezeme Sanatı”, Osmanlı 
İstanbul’u: I. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu Bildirileri (29 

DİPNOTLAR

Mayıs -1 Haziran 2013: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi) / ed. Feridun M. 
Emecen ve Emrah Safa Gürkan. İstanbul: İBB Kültür AŞ ve İstanbul 29 
Mayıs Üniversitesi Yayınları, 2013. s.495-509.
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Kur’ân-ı Kerîm’in “oku” emriyle başlaması, 
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) hadis-i şe-
riflerinde ilmi ve ilim adamını methetmesi, 

“ibkâ-yı nik-nâm” arzusu, hususen de “Hayru’n-nâs 
men yenfa’u’n-nâs” [İnsanların en hayırlısı insanlara 
faydalı olandır.] düsturu tarihimizin Osmanlı asırla-
rında ilim ve sanata büyük bir ehemmiyet verilme-
sini beraberinde getirmiştir. Devlet idaresinde bulu-
nan kimseler ilim ve sanat erbâbını himâye etmişler, 
hususî dairelerinde âlim ve sanatkârların devam ettiği 
meclisler düzenlemişlerdir.1

Saray, tekke, medrese, kütüphane ve konaklardaki 
ilim, şiir-mûsikî meclisleri, eser mütalaaları, muhtelif 
ilimlere dair gerçekleştirilen sohbetler devrin ilim-sa-
nat hayatının mahiyetini tayin etmiştir. İlim ve sanatta 
hâmî-mahmî ilişkisinin görüldüğü bu zamanlarda kişi-

nin intisap ettiği daire edebî ve fikrî tekâmülünün yanı 
sıra mukadderatına da tesir etmiştir. İlim ve sanat ehli 
bir araya geldikleri bu yerlerde yeni telâkkiler ve fikir-
lerle temas kurmuşlardır. Sultan II. Abdülhamid devri-
ne kadar farklı mekânlarda devam eden bu tesir, 1876 
sonrası yerini matbuata ve mekteplere bırakmıştır.

Eskilerin kitapla kurduğu bağı gösteren mühim 
platformlar hiç şüphesiz tekkeler ve camilerdir. Tekke-
ler, tarih boyunca dil, edebiyat, mûsikî, tezhip, hat gibi 
Türk-İslam sanatlarının gelişmesinde çok önemli fonk-
siyonları yerine getirmiştir. Dergâhlar sadece ilmî, dinî, 
edebî sohbetlerin yapıldığı yerler olmamış, aynı zaman-
da sanat ve kültürün idamesini de sağlamışlardır.

Camiler ise medrese eğitiminin bir cüz’ü olmaları 
hasebiyle takrir olunan dersler ve kitapları ihtiva eden 
kütüphaneleriyle dikkati çeker. Özellikle medrese 

Dr. Şemsettin ŞEKER

OSMANLI SOSYAL HAYATINDA
KİTAPLARIN YERİNE VE ÖNEMİNE DAİR

Kabataş Erkek Lisesi, Türk Dili Edebiyat Öğretmeni
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derslerinin devamı mahiyetin-
deki Cami dersleri fevkalâde 
ehemmiyeti haizdir.2 Türk, 
Arap, Fars dilleri ve edebiyat-
larına ait müşterek düşünce ve 
sanatları yansıtan eserler bu-
ralarda ehil hocalar vasıtasıyla 
mütalaa edilmiştir. Buralarda 
görülen dersler bir taraftan de-
vam edenlerin edebî, fikrî şah-
siyetlerinin inkişafını sağlarken 
bir taraftan da Türk irfanını inşa 
etmiş, hatta idâme ettirmiştir.

Camilerde “koltuk”, “kuş-
luk” ve “ikindi” dersleri adı 
altında umumun istifadesine 
açık bir şekilde aklî ve naklî 
ilimlerin yanı sıra İslâm dünya-
sında müşterek düşünce, sanat 
ve edebiyatı yansıtan eserler 
mütalaa edilmiştir. Halkın dinî 
ve millî terbiyesini sağlayan ve 
“ulûm-ı âliye” olarak isimlendi-
rilen tefsir3, hadis, fıkıh, akaid, 
tasavvuf, ahlâk, âdâb-ı muaşe-
ret gibi ilimlerin yanında Arap, 
Fars ve Türk dili ve edebiyatları-
nın vasıflı metinleri, ilm-i aruz, 
şiir, muhtelif şerhler ve hüsn-i 
hat okutulan-okunan dersler arasındadır.4

Cami derslerinde okutulan Farsça eserlerin dikkat 
çeken müşterek hususiyeti hikemî/tasavvufî mahiyet-
leridir. Hemen hepsi didaktik bir üslupla kaleme alın-
mışlardır. Bu eserler aynı zamanda Farsçanın giriş, orta 
ve üst seviyelerde okutulduğunu da gösterir. Farsça 
eğitiminde Baharistan ve Tuhfe gibi eserler giriş; Pend, 
Bostan ve Gülistan orta; Gülşen-i Râz ile Hâfız, Örfî ve 
Feyzî divanları ise en üst seviye olarak kabul edilebilir.

Örfî ve Feyzî divanları, dakik manalarla doludur. 
Bu şiirlerin okutulması derslerin ne kadar iyi bir se-

viyede yapıldığının da göster-
gesidir. Farsçadan; Mevlana’nın 
Mesnevî-i Şerîf ve Fîhi Mâ Fîh’i 
ile menkıbelerinin toplandığı 
Ferîdûn b. Ahmed Sipehsâlâr’ın 
Risâle-i Sipehsâlâr be-Menâkıb-ı 
Hudâvendigar’ı; Feyzî-i Hindî, 
Hâfız ve Örfî’nin divanları; 
Sâdî’nin Gazeliyât, Bostan ve 
Gülistan’ı, Feridüddin Attâr’ın 
Pendnâme’si ile Mantıku’t-
Tayr’ı; Kasîde-i Sülûkiye-i 
Hakânî; Rubâiyat, Celâleddin 
ed-Devvânî’nin ez-Zevra ve’l-
Havra’sı, Şebusterî’nin Gülşen-i 
Râz’ı; Molla Camî’nin Divan, 
Baharistan, Lüccetü’l-Esrâr ve 
Levâyih gibi isimli eserleriyle 
Vehbî ve Şahidî’nin Tuhfeleri ca-
milerde yaygın olarak okunan-
okutulan eserler arasındadır.

Camilerde okunan Arap 
edebiyatı numuneleri her şey-
den evvel Hz. Peygamber sev-
gisi ve hürmetinin ifadeleridir. 
Bununla beraber tasavvuf ve 
akaide dair Arap ve Türk ede-
biyatının klâsiklerinin okun-
ması da adeta vecîbe olarak 

görülmüştür. Arap dili ve edebiyatından sarf, nahiv 
ve belagate dair eserler, tasavvufî kasîdeler, Muhyid-
din İbn Arabî’nin Türk düşüncesinin membaı eser-
lerinden biri olan Füsûsu’l-Hikem’i; manzum akaid 
kitaplarıyla ilm-i aruzlar, Kasîde-i Bür’e, Kasîde-i 
Bürde, Kasîde-i Nûniyye, Kasîde-i Tâiye, Kasîde-i 
Hamriye’nin5 metinleri ve şerhleri, Muğni‘l-Lebîb ve 
Makamât-ı Harirî en çok okunan eserler arasındadır. 
Türk edebiyatından ise Mevlîd-i Şerîf (Vesîletü’n-
Necât), Yazıcızâde’nin Muhammediyye’si ile Dürr-i 
Meknûn’u, Şifâ-i Şerîf ve Kısâs-ı Enbiyalar daha çok 
halkın istifade ettiği dersler olarak dikkati çeker. Bü-

Eskilerin kitapla kurduğu 
bağı gösteren mühim platform-
lar hiç şüphesiz tekkeler ve ca-
milerdir. Tekkeler, tarih boyunca 
dil, edebiyat, mûsikî, tezhip, hat 
gibi Türk sanatlarının gelişme-
sinde çok önemli fonksiyonları 
yerine getirmiştir.
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tün bu derslerin Türkçe tercüme, şerh ve haşiyeler 
eşliğinde okutulduğunu da belirtelim.6

Osmanlı asırlarının ilim, fikir ve sanat hayatı-
nın görüleceği yerlerden biri de konaklar, yalılar ve 
köşkler, daha umumî bir tabirle söyleyecek olursak 
evlerdir. Hususen siyasette, ilimde ve şiirde zirve şah-
siyetlerin konakları yahut yalıları aynı zamanda dev-
rin siyasî, ilmî, edebî ufkunu tayin eden yerler olması 
münasebetiyle fevkalâde önemi haizdir.

Kaynaklarda bezm-i edeb, daire, cemiyet, encümen, 
muhit, mahfil gibi kelimelerle de karşılanan meclisler-
de şiir, mûsikî, hat, kitap, tarih, hukuk gibi ilmî - bediî 
bahisler konuşulur; istidat ve iktidar sahibi kimselerin 
yazacağı mevzulara karar verilir; 
şairlerin iştihar edecekleri mah-
laslar burada verilirdi. Bir nevi, 
muhitin ilgisi buralarda esere dö-
nüşürdü. Buralara devam eden 
şairler tarafından “dâriyye” adı 
verilen kasîdeler tanzîm olun-
muştur. Nefî’nin, Nâbî’nin ve 
daha birçok şairin dâriyyesi var-
dır. Asrın şuarası, padişah, sadra-
zam, şeyhülislâm, vükelâ ve ricâle 
takdim etmek üzere Ramazan 
ayına mahsus kasîdeler de inşâd 
etmişlerdir. Şâir Sabit’in Ramazaniye’si bu tarz kasidele-
rin en meşhurlarındandır.7

Konakların ve yalıların bir diğer hususiyeti de her 
konağın kendine mahsus bir kütüphanesinin ve kitapçı 
efendinin (hâfız-ı kütüb) bulunmasıdır. Hâfız-ı kütüb-
ler dairenin birinci dereceden daimî muvazzafların-
dandır. Kütüphaneci önemlidir, çünkü mühim eserleri 
satın alır veya istinsah ettirir, araştırma yapar. Bir yer-
de, konaktaki ilim ve sanat hayatının belirleyicisi odur. 
Bunların kıymetli kısmı, ekseriya İlmiye ricâlindendir.

Kişinin ilgisine göre tesis edilen bu kütüphaneler 
ilme verilen kıymeti gösterir. Devrinin önemli ilim 
adamlarından Hoca Hayret Efendi’nin “Bir âdemin 

ilmine, yahud cehline, terekesinden çıkacak kitablar 
şehadet eder.” sözünü zikretmekte fayda vardır. İbnü-
lemin, bu sözün kitabın çokluğuna değil, ilmî kıyme-
tine dikkat çekmek için ifade olunduğunu belirtir. 

Bu kütüphaneleri nefis ve nadir eserlerle tezyîn et-
mek adettendir. Teclîd ve tezhip meraklısı olan rical, 
“musavver kaplar, münakkaş yazma kitaplar, müzey-
yen ve müzehheb meşâhir-i hattâtîn yazılarıyla tahrir 
olunmuş Mushâf-ı Şerîf ve elvâh-ı nefîseye sahiptir-
ler. Konaklara hemen her gün bir hattat devam eder. 
Kur’ân-ı Kerîm, Buhâri-i Şerîf, Şifâ-i Şerîf gibi mühim 
eserlerden birkaç sayfa kendilerine yazdırılarak hâneler 
bereketlendirilir.8 Buralarda akdedilen meclislerde bu 
gibi eserlerin “elvan ve dekâyıkına” müteallik mübaha-
selerde bulunulur. İran’ın minyatür, İstanbul’un şemse, 

Edirne’nin usulî kaplarına çok 
rağbet edilir.

İslâmî bilimler genellikle 
naklî bilimler olduğu için, bil-
ginin olduğu gibi korunması ve 
sonraki kuşaklara bozulmadan 
aktarılması önemlidir. Bunun 
en sağlam yolu da kitapların 
eski âlimlerin yazdığı şekliyle 
aynen hıfz ve istinsah edilme-
sidir. Harf inkilâbına kadar hat 
sanatı eski itibarını, ehemmiye-
tini kalemler, resmî yazışmalar 
ve özellikle konak sahiplerinin 
himayesiyle devam ettirmiştir. 

Ulemâ ve vüzerâ tarafından Mushâf-ı Şerîfler, Şifâ-i Şe-
rifler, hilyeler, muhtelif camilere, köşklere meşk ettiri-
len âyet-i celîleler vasıtasıyla; diğer bir deyişle nadir ve 
nefis eserlerin istinsah edilmesi bu sanatın devamı için 
fevkalâde ehemmiyeti hâizdir.

İslâm âleminde resme rağbet edilmemesi hüsnü-
hattın millî bir resim ittihaz edilmesini, dolayısıyla 
millî sanatlarımızın en güzellerinden biri addedil-
mesini beraberinde getirmiş, terakkisine pek çok ça-
lışılmıştır. Halkı teşvik etmek için Türk hükümdar ve 
şehzâdelerinin, mülkî ve ilmî ricalin hüsnühatta rağbet 
buyurmaları, okuryazar kesiminin pek çoğunun bir 
başka meslek ihtiyar etmeyerek bu sanatı medâr-ı ma-
işet addetmelerine vesile olmuştur.9 Diyebiliriz ki millî 
sanatların bu şubelerinin muhafazasında ve sonraki ne-

İslâmî bilimler genellikle 
naklî bilimler olduğu için, bil-
ginin olduğu gibi korunması 
ve sonraki kuşaklara bozul-
madan aktarılması önem-
lidir. Bunun en sağlam yolu 
da kitapların eski âlimlerin 
yazdığı şekliyle aynen hıfz ve 
istinsah edilmesidir.
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sillere intikalinde konaklar ve yalılar mühim bir fonk-
siyon icra etmişlerdir. Bu manada her bir yalının ve ko-
nağın sanat evi hüviyetini hâiz olduğunu söyleyebiliriz.

Konakların bir diğer hususiyeti de camiler, med-
rese ve mektepler haricinde eğitim hayatının feyizli 
bir devresini de ihtiva etmeleridir. Geniş bir nüfusu 
barındıran konaklarda ve yalılarda verilen eğitim şa-
hısların ilmî, fikrî, edebî şahsiyetlerinin oluşması için 
fevkalâde önemli bir basamak hüviyetindedir. Biraz 
imkânı olanlar çocuklarını mektep yahut medrese-
ye göndermeyip devrin ilim ve irfanıyla iştihar eden 
zatlarından ders almalarını sağlamışlardır. Lisan, ede-
biyat, mûsikî, hat, tezhip gibi konularda hususî mu-
allimlik yapan hocalar10 hâne sahibinin çocukları ile 
sâir mensuplarına ilim ve hüner öğretip, sanat meşk 
ettirmişlerdir.11 Özellikle Sultan Abdülmecid ve Sul-
tan Abdülaziz devirlerinde her büyük konak “dârü’l-

fünûn-ı millîden” bir şube hükmündedir.12 Çocukluk 
ve mektep hatıraları okunduğu vakit görülür ki müel-
liflerin bu senelerde yaşadıkları ve okudukları dimağ-
larına ve zihniyetlerine yön vermiş, evvela yetişme 
tarzına, sonra da eserlerine yansımıştır.

Özellikle 19. asırda konak ve köşklerdeki hususî 
kütüphanelerde okunan eserler üç farklı zihniyete 
mahsustur:

a. Geleneği temsil eden eserler
b. Yeni devre ruh veren müelliflerin eserleri
c. Batılı müelliflerin eserleri

Evlerde okunan, diğer bir deyişle halk irfanının 
tesisinde rolü bulunan eserler arasında “Muham-
mediye, Mesnevî, Mevlîd-i Şerîf, Kısâs-ı Enbiyalar, 
Bostan ve Gülistan, Divanlar, Kerbelâ mersiyele-
ri, Mızraklı İlmihâl, Âşık Garip, Hz. Ali Cenkleri, 
Battalnâme, Bin Bir Gece Masalları, Yunus Emre 
ilahileri” dikkati çeker. Asrın son çeyreğine kadar 
yaygın olarak okunan bu eserlerin yerini önce Na-
mık Kemâl, Ziya Paşa, Ahmed Midhat ve Abdülhak 
Hamid gibi yeni bir edebiyat ve düşünce telâkkisiyle 
yazanlar, asrın sonlarına doğru ise Batılı müelliflerin 
yazdıkları almaya başlamıştır.

Kitap meraklıları ile onların oluşturdukları hususî 
kütüphanelerin ilim ve edebiyat tarihimizde müstesna 
bir yeri vardır. Hastalık derecesinde kitap düşkünü olan 
zatlar ve hâneleri eser kaleme alanların karşılaştıkları 
müşkülleri çözmek için müracaat ettikleri yerler arasın-
dadır. Zamanın “ârif-i kâmil”i olan ve Cevdet Paşa’nın 
“millet-i İslâmiye içinde yerine konmaz âdemlerden 
biri” şeklinde tavsîf ettiği13 Şeyhülislâm Arif Hikmet’in 
hânesinde 12 bin kitap vardır. Bunlardan üç bin kadarı-
nı Medine’de inşa ettirdiği kütüphaneye göndermiş, ka-
lan kısmını da göndermek üzere hazırlık yaparken ve-
fatı vuku bulmuştur. Cevdet Paşa Encümen-i Dâniş’çe 
kendisine havale olunan Tarih’inin yazımı sırasında 
Efendi’nin dillere destan kütüphanesinden pek ziyade 
istifade etmiştir.14 Edebiyat, felsefe ve matematiğe dair 
verdiği derslerle meşhur Kethüdâzâde Arif Efendi’nin15 
her ilme mahsus kırk sandık dolusu nefis yazma kitap-
larının büyük kısmını vefatından sonra Şeyhülislâm 
Ârif Hikmet Efendi satın alarak Medîne-i Münevvere’de 
tesis ettiği kütüphanesine göndermiştir. 

Bu devirde kütüphanesiyle meşhur ricalden biri de 

Bayezid Kütüphanesi (Yıldız fotoğraf arşivi)
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Yusuf Kamil Paşa’dır. “Dârü’l- Hikme” olarak nitelen-
dirilen Vezneciler’deki konağında devrin ricali tefsîr-i 
şerîf okurlardı. Bu mecliste Mustafa Fâzıl Paşa okuyu-
cu, Cevdet ve Şîrvânîzâde Rüşdü Paşalar gibi ulemâ kö-
kenli vezirler mukarrir, Âlî ve Fuad Paşalar ile bir kısım 
zevat dinleyici sıfatıyla bulunmuşlardır. Konağın sahibi 
ise bu mecliste mümeyyizlik vazîfesini îfâ eylemiştir.16 
Buraya devam edenler tarafından Paşa’ya takdim edilen 
kasîdeler birkaç cildi dolduracak hacimdedir. Konağın 
kütüphanecisi meşhur el-Hac Mehmed Zeki Efendi’dir 
(1821-1881). Burada kendisine tahsis olunan maaş 
mukâbilinde daire mensuplarına Mesnevî okutur ve 
Paşa’nın istediği kitapları istinsah eder.17

Kütüphanesiyle meşhur ricalden bir diğeri de Ah-
met Vefik Paşa’dır. Ömer Faruk Akün’ün de bahsettiği 
üzere onun kütüphanesi, Doğu ve Batının bilhassa ta-
rih ve edebiyat sahasındaki külliyatları ve en muteber 
kitapları yanında, elde edilmesi güç Çağatayca eser-
leri, Evliya Çelebi Seyahatnamesi gibi yazma eserleri 
barındırmaktadır. Bu muazzam kütüphanenin bulun-
duğu Rumelihisarı’ndaki köşk, payitahta ayak basan 
Batılı âlimlerin ve sanatkârların hem kitaplardan hem 
de sahibinin ilminden, sohbetinden istifade etmek 
için uğradıkları bir ziyaretgâh hükmündedir.

Paşa’nın vefatından sonra borçlarını ödeyebilmek 
için kitapların bir kısmı satılmış, geri kalanları da 
ölümünden iki sene sonra basılı bir kataloğu yapıla-

rak satışa sunulmuştur. Buradaki kitaplar, Rıza Paşa 
gibi kitap meraklılarından Prag Üniversitesi’ne kadar 
çeşitli yerlere dağılmış bulunmaktadır.18 Eserlerin bir 
kısmı ise devrin hükümeti tarafından satın alınarak 
Dârülfünûn Kütüphanesi’ne konulmuştur.19

Zamanının âlim ricalinden olan Sadrazam Said 
Paşa’nın hânesinde nefis ve nadir eserleri ihtiva eden 
bir de kütüphanesi vardır. İbnülemin, Said Paşa’nın 
avukatı tarafından kendisine gönderilen basma listede 
muhtelif ilimlere dair çeşitli lisanlarda yazılmış 1077 
adet kitap ve mecmuanın -merhumun müsellem olan 
ilim ve faziletine göre ümid edilenden azdır- varlığın-
dan söz eder.20 Bu eserlerden nüshası nadir bazılarını 
İbnülemin daha sonra satın almıştır.

Kitap meraklısı bir zat olan Maliye Nâzırlarından 
Nazif Paşa, resmî vazifeleri hâricinde konağında 
mütalâada bulunur. Zamanın bazı büyükleri ve kitap-
severleri gibi o da nüshası nadir, hattı ve tezhibi güzel 
kitapları satın alır, bunların iyi bir şekilde muhafazası-
na itina eyler. Vefatından sonra Paşa’nın bütün hayatı 
boyunca topladığı bu eserleri ailesi zaruret yüzünden 
satmak mecburiyetinde kalmıştır. Ancak bir kaçına 
işaret edebildiğimiz hazine değerindeki bu kütüpha-
nelerin maalesef pek azı zamanımıza intikal edebil-
miş, diğerleri ya peyderpey satılmış ya ecnebi mem-
leketlere gitmiş yahut da İstanbul’un yangınlarından 
ötürü günümüze intikal edememiştir.
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1870, İstanbul Mercan doğumlu İbnülemin Mahmut 
Kemal Bey, kendi ifadesiyle “mizacı asabi, teessürü 
şedit, kalbi rakik ve intikali gibi infiali de seri” bir şah-

siyettir. Onu tanıtmak isteyenler birçok sıfatla ismini an-
mışlardır. Bunlardan biri olan İbrahim Alaeddin Gövsa, 
Meşhur Adamlar isimli eserinde onun hakkında şöyle de-
mektedir: “Terceme-i hal ve kitâbiyat mütehassısı olan Bay 
Mahmud Kemal, gerek bilgisinin nev’i, gerek şahsiyeti iti-
barile zamanımızda eşi kalmıyan bir ilim adamımızdır… 
Kendisi yalnız bir müze müdürü değil, bizzat bir müzedir.”

Öğrenimini hususi hocalardan tamamlayan İbnül-
emin’in asıl kültürü çocukluğundan beri babası mü-
hürdar Mehmet Emin Paşa’nın konağına devam eden 
değerli şahsiyetlerden, belki de en mühimi, yine çocuk-
luğundan beri haşir neşir olduğu kitaplardan gelmekte-
dir. Bu sebeple İstanbul’un kıymetli ulema, üdeba ve şu-
arası ile senelerce görüşmüş, yakın münasebetleri olmuş 
ve onlardan istifade ederek bilgisini ve görgüsünü artır-
mıştır. Mahmut Kemal Bey’in bu süreçte birçok kitaba ve 
evraka muttali olduğunu da dile getirmek gerekir. 

Orhan Okay hoca, Raif Yelkenci’nin sahaf dükkânının 
önünden geçerken ilk defa gördüğü İbnülemin Mahmut 
Kemal Bey’e gösterilen tazim ve hürmeti haklı bularak 
şöyle demiştir: “Ben o zaman gerçek bir kitapçı ile gerçek 
bir âlim arasında gördüğüm ve hiç şüphesiz, hiçbir hasis 
hesaba dayanmayan bu hasbi saygıyı ve selam alışverişini 
hayatım boyunca unutmadım. Onun için diyorum ki o 
sahaflar esnaf değildi ve o insanlar da müşteri değildi.” 

Üstadın kütüphanesine dair intibalar da dikkat 
çekicidir.  İbnülemin Mahmut Kemal Bey ile müla-
kat için evine gelen Niyazi Okan’ın İbnülemin Bey’in 
kütüphanesine kabulü, değerli eserlerden birkaçını 
görmek, kitap merakının derecesini öğrenmek ve bu 
kütüphanenin nasıl teşekkül ettiğini sormak arzusu 
ile mümkün olmuştur. Okan’ın intibaları şöyledir: 
“…Dört köşe kitap dolu kanepeler. Ortada bir kitap 
kümesi... Duvarlar, baştanbaşa altın yazı ile ve çok 
sanatkârane işlenmiş levhalarla süslü… Bütün haya-
tını kitaplar arasında geçirmeği en büyük zevk sayan 
ve kitaptan başka hiçbir şeye “meylü rağbet” etmiyen 

Ne kendi kimseye benzer, ne kimse kendisine
Süleyman Nazif

BİR KİTÂBİYAT MÜTEHASSISI
İBNÜLEMİN MAHMUT KEMAL İNAL

(1870-1957)
Derleyen

Yrd. Doç. Dr. Tuğba AYDENİZ
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üstadın odasında Eflatun’un ‘tetkik ve tetebbua tahsis 
edilmiyen hayat, yaşamağa değmez.’ sözünü düşün-
düm.”

Kitaba muhabbeti ve hürmeti büyük olan İbnü-
lemin Mahmut Kemal Bey, bir sohbet esnasında bu 
konu hakkında şöyle söylemiştir: “Zevk ve sefahat et-
medim. Kazandım, kitap aldım. On iki yaşımdan beri 
kitap toplamağa başladım. Babıali’den dönerken, şim-
di halıcıların bulunduğu sahaflar çarşısına uğrama-
dan ve oradan bir iki kitap almadan eve dönemezdim. 
Sahaflar çarşısından geçemediğim gün rahatsızlanır, 
kendimde bir eksiklik hissederdim.”

İbnülemin Mahmut Kemal Bey’in özverili bir ar-
şivci olmasında, Yıldız Sarayı evrakının tasnifi işinde 
vazifelendirilmesinin, yani Sultan II. Abdülhamid’in 
cülusundan tahttan indirilmesine kadar geçen süre-
deki evrakların hepsini tanıma ve inceleme imkânına 
sahip olmasının tesiri büyüktür. 

İbnülemin Mahmut Kemal Bey çocukluğundan itiba-
ren bulunduğu ilmî muhit vesilesiyle birçok kitap, gazete 
ve mecmua koleksiyonları ile pek çok antika eşyayı top-
lamıştır. Babasının vefatından sonra da konaktaki ilmî 
sohbet ve toplantıları devam ettirmiştir. Ne yazık ki Mer-
can’daki baba evinin bir yangınla harap olması neticesinde, 
toplanan bu pek çok kıymetli eşya ve kitap kül olmuştur. 
İbnülemin Mahmut Kemal Bey için yıkıcı bir diğer hadise 
de müze ve kütüphane olan evinin mütareke sırasında İn-
giliz ve Fransız askerleri tarafından işgali neticesinde çok 
sayıda kitabının ve kıymetli eşyasının talan edilmesidir. 
Kendisi bu elîm hadiseyi şu sözlerle nakletmiştir: “Evi-
miz dört duvardan ibaret denilebilecek bir hâlde harap ve 
bomboş olarak bize teslim edildi. Yazma kitap sayfalarının 
ve bazı mühim evrakın nerede kullanıldığını söylemekten 
hayâ ederim. Garp medeniyetinin ne demek olduğunu za-
ten bilirdik, bu defa daha iyi öğrendik.”

Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar (Kemâlü’s-
Sudur), Son Asır Türk Şairleri (Kemâlü’ş-Şuara), 
Son Hattatlar (Kemâlü’l-Hattatîn), Hoş Sada ve daha 
birçok eser kaleme alan İbnülemin Mahmut Kemal 
Bey’in eserleri yalnız ilmî değil edebî bakımdan da 
mühim hususiyetler taşımaktadır. 

Süleyman Nazif ve arkadaşlarının zengin kütüpha-
ne ve sanat eserleri sebebiyle İbnülemin Mahmut Ke-
mal Bey’in evine darül kemal adını vermeleri, yıllarca 
musiki ve sohbetlerin bu evde tertip edilmiş olmasıyla 
da alakalıdır. 

İbnülemin Mahmut Kemal Bey kütüphanesini, 
sağlığında iken, İstanbul Üniversitesi’ne bağışlamıştır. 
Bu davranışın herkesi heyecanlandırması ve mem-
nuniyetle karşılanması akabinde kendisi için tertip 
edilen merasimde yaptığı konuşmasının sonunda 
Allah’tan niyazını şu cümle ile dile getirmiştir: “…di-
lerim ki kitab-ı hayatım kapandıktan sonra kitaplarım 
erbab-ı tetebbu’ ve meraka faide temin eylesin.” 

İbnülemin Mahmut Kemal Bey, 1957 senesinde sek-
sen yedi yaşındayken rahmet-i Rahman’a yürümüştür. 
Cenaze namazı Beyazıt Camii’nde kılındıktan sonra 
Merkezefendi aile kabristanına defnedilmiştir. 

Meraklısına İbnülemin Mahmut Kemal İnal Kaynakçası
1. Hoş Sada, İbnülemin Mahmud Kemal, İş Bankası, Ankara 1958.
2. Son Devir Osmanlı Sadrazamları, İbnülemin Mahmut Kemal İnal, İş Bankası yayınları, İstanbul 2013.
3. Bir Eski Zaman Efendisi İbnülemin Mahmud Kemâl, Hüseyin Vassaf, haz. İsmail Kara-Fatih Şeker, Dergâh Yayınları, İstanbul 2003.
4. Ayaklı Kütüphaneler, Dursun Gürlek, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 2003.
5. Portreler 1895-1967, Yusuf Ziya Ortaç, Akbaba Yayınları, İstanbul 1960.
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Nazarî ve estetik esaslarını İslami kültürden 
alan Klasik Türk edebiyatı, genel olarak 
Fars edebiyatının kuvvetli ve sürekli tesirin-

de kalmıştır. İlk örneklerini 13. yüzyılın sonlarında 
vermeye başlamış ve 19. asrın ikinci yarısına kadar 
önemli bir değişikliğe uğramadan devam etmiştir.1

Genel olarak şiir söylemenin/yazmanın esas ol-
duğu bu edebiyat geleneğinde şair olarak kabul edil-
mek kolay değildir. Şiirin muhtevasını geniş ölçüde 
gelenek belirlediği için şairlerin İslami bilgiye hâkim 
olması beklenir. Bunun için de başta Kur’ân-ı Kerîm 
olmak üzere, hadis, siyer, peygamber kıssaları, evliya 
menkıbeleri gibi konulara vukûfiyet, şiir söyleyenler-
de ve bunun tabii sonucu olarak dinleyenlerde/oku-
yanlarda olurdu.

Klasik şiir, muhteva ile birlikte şekil itibariyle de 
kesin kurallara tâbi olduğundan şairin hem teorik 
hem de pratik bakımdan aruz ve belagat bilmesi gere-
kir. Metne ve zamana göre değişse de şairin Arapça ve 
Farsça kelimeler de dâhil olmak üzere zengin bir ke-
lime dağarcığına sahip olması; aynı hayali anlatmak 
isterken bile farklı ifade yollarını bulması beklenir.

Eski şiirde “divan” kelimesi şairlerin manzumelerini 
topladıkları kitaplar için kullanılmıştır. Aynı zamanda 
bu kelime şiir kitaplarının adından mülhem “Divan 
Edebiyatı” isminin de ortaya çıkmasına sebep olmuştur.2

Divan sahibi şair olmak, uzun ve zahmetli çalış-
manın semeresi olan bir çeşit rütbedir. Çünkü şair-
ler söyledikleri/yazdıkları şiirleri öncelikle toplumun 
takdirine ve eleştirisine sunar, sonuca göre eserle-
rinde tadilata giderlerdi. Devlet büyüklerine ithafen 
yazılan kasideler ya da gazeller edebiyat mahfillerin-

Dr. Fatma Meliha ŞEN
İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

BİR ELİNDE İĞNE BİR ELİNDE KİTAP:
KLASİK ŞİİRİMİZİN KADIN ŞAİRLERİNDEN

MİHRÎ, ZEYNEB, HUBBÎ, NİSÂYÎ

Mihri Hatun’un Süleymaniye Kütüphanesi  
Ayasofya 3974 numarada kayıtlı divanının 
1a sayfası
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de sıkı bir tenkit sürecinden geçer, 
böylece şairin şiir yeteneği hakkın-
da takdir hâsıl olurdu. Yıllarca sü-
ren bu durum sonucu kâfi miktarda 
şiiri olan şairler, divan tertip etmeye 
muktedir olurlardı.

Bütün bu bilgiler ışığında kadın-
lar için şiir yazacak bilgi ve pratiğe 
sahip olmanın hele edebî çevrelerin 
süzgecinden geçmiş çok sayıda şiir 
biriktirmenin ve nihayet bunları 
bir kitapta toplayarak divan sahibi 
olmanın uzun yıllar emek sarf edil-
mesi gereken meşakkatli bir iş oldu-
ğu anlaşılmaktadır.

Edebiyatımızın ana kaynakların-
dan olan Şuarâ Tezkirelerinde kadın 
şairlerin biyografilerine ve bazı man-
zumelerine yer verilmektedir. Ayrı-
ca bu kadınların yazdıkları şiirlere 
mecmû‘alarda da tesadüf edilmekte-
dir. Yedi yüzyıla yakın zamanda yetiş-
miş kadın şairlerin sayısı elli kadardır. 
Bunların büyük çoğunluğunun divan 
sahibi olmadıkları aşikârdır. Kaynak-
larda divanı olduğu kaydedilen kadın 
şairlerin bir kısmının eseri elimize ulaşmamıştır.

Bir yazma eserin kopya edilmesinin sıklığı ve de-
vamlılığı, o metnin okunmaya devam edildiğinin 
göstergesi olduğu kabul edilirse, kadın şairlerin divan 
nüshalarının azlığı bu şiirlerin sadece yazıldıkları dö-
nemde itibar gördüğü sonucunu ortaya koyar. Ancak 
birkaç kadın şair bu temayülün dışında kalabilmiştir.

Kadın şairlerin biyografilerini incelediğimizde 
hemen hepsinin ulemanın veya tarikat ehli şeyhlerin 
kızları ya da torunları olduklarını görürüz. Osmanlı 
hanedanının divan sahibi tek hanım sultanı ise Âdile 
Sultan’dır (1826-1899). 

Şiirle uğraşan hanımlar tahsillerine küçük yaşta, 
evlerinde başlamışlardır ve ilk hocaları da genellikle 
babalarıdır. Bu hanımlardan ilki ve belki de en ta-
nınmışı Amasyalı Mihrî Hatun’dur (ö. 917/1512’den 

sonra). Mihrî Hatun, Halvetî 
şeyhlerinden Pîr İlyas’ın torunu 
ve Belâyî mahlasıyla şiirler yazan 
Kadı Ahmed Amasyevî’nin kızı-
dır. Hayatı boyunca Amasya’da 
yaşayan Mihrî Hatun’un bu du-
rumdan pek de memnun ol-
madığı bir mısra‘ından anlaşıl-
maktadır: Geçmiş ki hayf Mihrî 
Amâsiyye’de ömrün

II. Bayezid’in (salt. 1481-1512) 
şehzâde iken Amasya’da sancak 
beyi bulunduğu zamanda kendi-
siyle tanıştığı anlaşılan Mihrî Ha-
tun hem ona hem de babasından 
sonra yine Amasya’da bulunan 
Şehzâde Ahmed’e kasideler sun-
muştur. Zamanın edebiyat mec-
lislerinin müdavimi olduğu ve di-
vanını tertip ettiğinde II. Bayezid’e 
takdim ettiği bilinmektedir. Di-
vanın Süleymaniye Kütüphanesi 
Ayasofya yazmaları arasında bu-
lunan nüshasının bizzat padişaha 
sunulmak üzere yazıldığı tahmin 
edilmektedir.3

Batı Türkçesiyle ilk şuarâ tezkiresini yazmış olan 
Sehî Beg (ö. 955/1548), Mihrî’nin hoş tabiatlı ve şiir-
lerinin meşhur olduğunu; gazellerinin gönül ehli ki-
şiler arasında zikredildiğini şöyle ifade eder: “Mihrî 
Hatun hoş tab‘ hatundur... eşârı halk içinde meşhûr ve 
gazeliyâtı ehl-i dil yârân arasında mezkûrdur.”4

Araştırmacıların Mihrî Hatun’a olan ilgileri, 19. 
yüzyıldan itibaren artmaya başlamış, bu kadın şairi-
miz ilmî çalışmaların yanında modern çağın iletişim 
ve tüketim araçlarıyla da isminden söz ettirmiştir:

Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) tarafından 
Venüs gezegeni üzerinde yeni keşfedilen kraterlerden 
birine “Mihrî Hatun” adı verilmiştir. (…) 2005 yılında 
Cerith Wyn Evans adlı ünlü İngiliz sanatçı 9. İstanbul 
Bienali’nde Mihrî Hatun’un şiirlerinden “Hâbdan aç-
dım gözüm nâ-gâh kaldırdım seri // Karşıda gördüm 
durur bir mâh-rûy-ı dilberi” beytiyle başlayan gazelini 

Kadın şairlerin biyog-
rafilerini incelediğimizde 
hemen hepsinin ulemanın 
veya tarikat ehli şeyhlerin 
kızları ya da torunları ol-
duklarını görürüz. Osmanlı 
hanedanının divan sahibi 
tek hanım sultanı ise Âdile 
Sultan’dır.

Mihri Hatun’un Süleymaniye Kütüpha-
nesi  Ayasofya 3974 numarada kayıtlı 
divanının 1b sayfası
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mors alfabesinde kodlayarak dev bir lazer ışığı aracılı-
ğıyla İstanbul semalarına yansıtmıştır.5

Mihrî Hatun ile birlikte şehzade Ahmed’in hiz-
metinde bulunmuş bir başka kadın şair de Zeyneb 
Hatun’dur (ö. 879/1474). Sehî Beg, bu iki kadın şai-
ri Tezkiresi’ne “Zikr-i Nisâ” başlığıyla dâhil etmiştir. 
Sehî Beg, yaşadığı devirde ortaya çıkan bu iki kadın 
şairin şiirlerinin güzelliğini ve beyitlerinin benzersiz-
liğini şöyle ifade etmiştir: “Bu asırda nisâ tâifesinden 
iki hatun zuhûr bulup her birinin eş‘ârı güzel ve 
ebyâtı bî-bedel, beyne’n-nâs gazeliyâtı mütedâvil olup 
iştihâr-ı tamâm ve i‘tibâr-ı mâlâ-kelâm bulup yazıl-
maları lâzım gelmegin yazılup zikr olundu.” Zeyneb 
ve Mihrî Hatunlar erkeklere ait olduğu düşünülen bir 
sahada başarı gösterip adlarından söz ettirmelerinin 
sonucu olarak ilk tezkire yazarı tarafından takdir gö-
rüp zikredilmişlerdir.

Kadı Mehmed Çelebi’nin kızı olan Zeyneb 
Hatun’un iyi tahsil gördüğü, Arapça bildiği, Farsça’ya 
şiir yazacak derecede vâkıf olduğu kaydedilir. Zeyneb 
Hatun şiir yanında musiki ile de ilgilenmiş ve besteler 
yapmıştır. Mihrî Hatun hiç evlenmediği için şiir mec-
lislerine katılmaya devam etmesine rağmen Zeyneb 
Hatun’un evlendikten sonra sohbetlere katılmadığı 
bilinmektedir. Şiirlerinden, 

“Keşf et nikâbını yeri göğü münevver et // Bu 

âlem-i anâsırı firdevs-i enver et” matla‘lı gazeli çok 
beğenilmiştir. Divanı olduğu rivayet edilse de nüshası 
tespit edilememiştir.6

16. yüzyılın en cesur şairlerinden biri şüphesiz 
Nisâyî’dir. Adı tezkirelerde ya da devrin kaynaklarında 
geçmeyen bu kadın şair, Kanûnî Sultân Süleymân’ın 
(salt. 1520-1566) oğlu, Şehzâde Mustafa’yı (ö. 
960/1553) öldürtmesi üzerine yazdığı anlaşılan iki 
mersiye ile adından söz ettirir. 

Şehzadenin ölümü çok derin üzüntü uyandırmış 
ve bazı şairler şehzade için mersiyeler yazmışlardı.7 
Padişahı doğrudan tenkit etmenin mümkün olma-
dığı bu gergin ortamda Şehzâde Mustafa’nın annesi 
Gülbahâr Hatun’un yakınlarından olduğu tahmin 
edilen Nisâyî, padişaha ve çevresindekilere en sert 
tepkiyi veren şair olmuştur. Aşağıdaki dörtlükte 
Nisâyî padişahın şehzadeyi oyun ile yanına getirtip 
öldürttüğünü fakat şehit olan Şehzade’nin müçtehit-
ler makamına ulaşıp gecelerinin Kadir, gündüzleri-
nin de bayram hâline geldiğini ifade ettikten sonra 
padişaha “Ey şefkatsiz padişah, Sultan Mustafa sana 
ne yaptı?” diye sormaktadır: 

Âl ile anı getürdüp hışm ile kıldun şehîd
Ana kısmet eylemiş Rabbüm makâm-ı müctehid
Gicesi Kadr oldı anun gündüzi ‘îd-i sa‘îd
Ey şeh-i bî-şefka n’itdi sana Sultân Mustafâ8

16. yüzyılın en cesur 
şairlerinden biri şüphesiz 
Nisâyî’dir. Adı tezkire-
lerde ya da devrin kay-
naklarında geçmeyen bu 
kadın şair, Kanûnî Sultân 
Süleymân’ın oğlu Şehzâde 
Mustafa’yı öldürtmesi 
üzerine yazdığı anlaşılan 
iki mersiye ile adından  
söz ettirir.
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Nisâyî’nin hışmından şehzâdenin katlinin so-
rumlularından kabul edilen Hürrem Sultan da (ö. 
965/1558) nasibini almıştır:

Bir Urus câdûsınun sözin kulaguna koyup
Mekr (ü) âle aldanuban ol ‘acûzaya uyup
Bâg-ı ‘ömrün hâsılı ol serv-i âzâda kıyup 
Bî-terahhum şâh-ı ‘âlem n’itdi Sultân Mustafâ9

16. yüzyılın sonlarında yaşamış bir başka kadın 
şair, Hubbî Âişe Hatun’dur. Kendisi Şeyh Akşemseddin 
evlâdından Şeyh Yahya’nın torunudur10 ve Sultan II. Selim 
(salt. 1566/1574) şehzâde iken lalası olan Şems Çelebi ile 
evlendiği için padişahın sohbetinde bulunmuştur. Gazel-
leri ve kasidelerinin yanında beyit sayısı üç binden fazla 
olan Cemşîd ü Hurşîd mesnevisi olduğu kaydedilir.11

Âşık Çelebi, Hubbî Hatun hakkındaki takdirlerini 
ifade ederken dişi aslanın da nihayette aslan olduğu-
nu söyler. Bu ifadeyi kullanma amacı kadınlar arasın-
da Hubbî kadar başarılı şiir söyleyen bulunmadığını 
ifade etmektir. “Ulularun erkek arslan arslan dişi ars-
lan arslan degül mi didükleri buna bürhân degül mi. 
Bu teşbîbden garaz budur ki egerçi tâ’ife-i zenândan 
şi‘rden dem-zenân kimesne çokdur ammâ müşârun 
ileyhâdan vezn-i tab‘ ve hüsn-i nazm ve lutf-ı edâ ve 
selâset-i elfâzda kâdire sâire yokdur.”12

Klasik edebiyatımızda 15. yüzyılın sonlarında Amasya’da 
Mihrî Hatun ile birlikte daha gür duyulmaya başlayan kadın 
sesi Zeyneb Hatun ile devam etmiş, 16. yüzyılda Nisâyî’nin 
mersiyelerinde bir nevi isyana dönüşmüştür. 

Hubbî Hatun’un aşağıdaki beyitleri, zamanın şartları 
çerçevesinde erkeklerin çok gerisinde olsalar bile kadınla-

rın da ilimle iştigal etmelerinin lazım geldiğini ifade eder:
Bu lâzım ki sen monla olasın
Cihânda cümleden dânâ olasın
Çün oldun nâkısu’l-‘akldan sen
Degül lâzım k’ola her sözün ahsen
Sözüne dir isen ‘âkıl diye lâ
Sana gam yok hatâ kılur illâ
Budur ‘âdet olaldan işbu ‘âlem
Kişi bahs eyler akrân ile her dem
Zamânunda nisâ bahsi çün âsân
Ricâlün ‘âlimi hod olmaz akrân
Sana dahl itse bir ‘akl ile fâ’ik
Sana fahr itse u ana ‘âr ola lâhık13

Dünyadan göçenlerin hayırla yâd edilmek için 
eser bırakması gerekir. Böylece adları kıyamete kadar 
anılmaya devam eder. Bunun yollarından biri de kitap 
telif etmektir. Hubbî Hatun aşağıdaki beyitlerde bu 
konudaki fikirlerini ifade etmektedir:

Olur her yılda zinde mürde ‘âlem
Gidince lîk artuk gelmez âdem
Selefden ger sorarsan hâs u ‘âmı
Ya nâmıdur bilinen yâ kelâmı
Bunı fikr eyleyüben eyledüm âh
Meger lutf ide didüm sana Allâh
O kârı kılmadum ben kim olup yâd
Du‘âyile kılalar rûhumı şâd
Dahı malum yok eyleyem ‘imâret
Sebeb olup anılam tâ kıyâmet
Çü bâd üstindedür bünyâd-ı evlâd
Ne denlü olur anunla kişi yâd
Sa‘âdet ol kişinün k’ide te’lîf
Ola kâdir kitâb eyleye tasnîf14
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Bilginin kaynağı olma işlevini sürdüren kitap, 
ortaya çıkışından günümüze kadar çeşitli evre-
lerden geçmiştir. Konuşma yeteneği, insanlığın 

başlangıcından yazının icadına kadar geçen sürede ile-
tişimin yegâne aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ya-
zının kullanılmaya başlanmasından önce insana dair 
bilgiler, zamana yenik düşmüştür. Sözlü olarak ortaya 
çıkan bilgi yazılı olarak kalıcılaşmıştır ve günümüzde 
de elektronik ortamlarda serüvenini sürdürmektedir.

Yazının icadı, kullanılan
malzemeler ve alfabeler
MÖ 4000 - MÖ 2000 arasında Mezopotamya’da 

yaşayan Sümerlerin çivi yazısını icat etmeleri, insanlık 
tarihinin dönüm noktalarından biridir ve daha önce 
kayıt altına alınması, korunması mümkün olmayan bil-
gilerin nesilden nesle aktarımını mümkün kılmıştır. 

Yazının icadını tetikleyen unsur idaridir; yani ida-
re ve din sisteminin başındaki kral (lugal), saray ve ta-
pınağın elinin altında toplanmasını istemiştir. Bundan 
dolayı ilk yazı şekilleri tamamen resim (piktografik) 
şeklindedir.1

Yazı yazmak için pek çok materyal kullanılma-
sına rağmen asıl gelişme papirüsün, parşömenin ve 
daha sonra kâğıdın kullanılmasıyla kaydedilmiştir. 
Sümerlerle ticaret ilişkisi sonucunda Mısırlılar yazıyı 
öğrenmişlerdir ve bu yazıya hiyeroglif adı verilmiştir. 
İçerikte hiç sesli harf bulunmadığından bu yazı bir al-
fabeye dönüşmemiştir. Hitit ve Urartular çivi yazısını; 
İyonyalılar, Lidyalılar ve Frigyalılar Fenike alfabesini 
kullanmışlardır.

Yunanlılar, Fenikelilerden öğrendikleri alfabeye 
bazı harfler ilave ederek kendi yazılarını geliştirirken, 
Romalılar, Yunan alfabesi üzerinde değişiklik yaparak 
Latin alfabesini oluşturmuşlardır. Türkler ise kanıtla-
rına ilk kez Göktürk Yazıtlarında rastlanan Göktürk 
alfabesini kullanmışlardır.2

Kâğıdın ortaya çıkışı ve Avrupa’ya yayılışı
Yazılarını keten bezi, ipek kumaş ve çeşitli 

hayvan kemikleri gibi malzemeler üzerine ya-
zan Çinliler tarafından MS. 1. yüzyılda ağaç lif-
lerinden elde edilen kâğıdın bulunması, yazının 
o tarihe kadarki serüvenine bambaşka bir boyut 

Müjdat ARSLAN

KİTABIN SERENCAMI VE KÜL OLAN TARİH

“Önce kelam vardı” ve sonra iki kapak arasına giren kelam, kitap oldu.
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İstanbul Müftülüğü 
Şer’iyye Sicilleri ve Meşîhat 
Arşivi’nde bulunan Kayışzâde
Hâfız Osman hattı Taş Baskı Kur’ân-ı 
Kerim kalıpları
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kazandırmıştır. Modern kitabın ortaya çıkışında 
Çinliler tarafından bulunan kâğıdın Avrupa’da 
yayılması önemli bir köşe taşı olmuştur. Çinliler 
ile Müslümanlar arasında 751’deki Talas Savaşı 
sonucu Müslümanlar esir alınan 20.000 Çinli va-
sıtasıyla kâğıt yapımını öğrenmiştir.

Semerkant kâğıdı Ön Asya’ya ihraç edilmektey-
ken, Müslüman Araplar da kâğıt üretimine başlamış-
lardır. Kâğıt üretimi Bağdat, Şam, Hama, Trablus ve 
Kahire gibi merkezlerde yoğunlaşmıştır. Müslüman-
lar 12. yüzyılda kâğıt üretimini İspanya ve Sicilya’ya, 
13. yüzyılda da Hindistan’a iletmişlerdir.

İspanya’daki kâğıt üretimi, 
1492 yılından sonra Müslü-
manlardan Hıristiyanların eli-
ne geçmiştir. Böylelikle kâğıt 
yapımı Avrupa’da yaygınlaş-
mıştır. Kâğıdın Avrupa’da ya-
yılması, basımcılıkta kâğıdın 
kullanılabilmesine zemin ha-
zırlamış ve kâğıttan üretilen 
kitapların ortaya çıkmasına 
neden olmuştur.3

Arap Yarımadası’nda ilk kitap
İslâm dünyasında iki kapak 

arasındaki sayfalardan oluşan 
ilk kitap, Hz. Ebubekir devrinde 
bir araya getirilen ve Hz. Osman dönemindeki is-
tinsahta esas alınan Mushaf ’tır. 

İslâm’da ilme verilen büyük önem ve kâğıdın 
yaygınlaşması, sahabe döneminden başlayarak bil-
ginin yazıyla kayıt altına alınmasını sağlamış, 8. 
yüzyılın birinci yarısından itibaren çeşitli konulara 
dair kitaplar ortaya çıkmaya başlamıştır. Emevî ve 
Abbâsîler dönemlerinde de kitaba büyük değer ve-
rilmiştir. Halife Hârûnürreşîd ve Me’mûn, Bizans’a 
karşı kazandıkları zaferlerden sonra savaş tazminatı 
olarak Antikçağ filozoflarının henüz Arapçaya çev-
rilmemiş kitaplarını istemişlerdir. Abbâsîler döne-
minde hızla artan özel ve genel kütüphanelerde sa-
yıları bazen yüz binlerle ifade edilen kitaplar vardır.4

Aynı zaman diliminde Avrupa
ve Osmanlı’daki gelişmeler
Avrupa’da kâğıt üretiminin ve 15. yüzyılda Guten-

berg öncülüğünde kullanılmaya başlanan matbaanın 
yaygınlaşması kitapların çoğalmasını sağlamıştır. 
Kitapların Avrupa kütüphanelerini doldurmaya baş-
ladığı bu dönemde Osmanlı’daki iklim ise bambaş-
kadır. İmparatorluğa dönüşümün hız kazandığı, as-
keri ve siyasi alanların yanı sıra bilim, kültür ve sanat 
alanlarında da en parlak dönemini yaşayan Osmanlı, 
kitap basımı konusunda Avrupa’da yaşanan gelişme-
lere biraz küçümsemeyle, biraz da “gereksiz bir iş” gö-
züyle bakmıştır. Okuma yazma oranının düşüklüğü, 

yani çok sayıda kitabın üretilmesine 
dönük bir talebin bulunmayışı ve 
elle çoğaltılan kitaplara duyulan 
manevi bağlılığın yanı sıra kitap 
yazma, ciltleme ve süsleme işin-
den geçimini temin eden çok sa-
yıda esnafın varlığı da Osmanlının 
kendini bu “teknolojiden” neden 
bir müddet daha uzak tuttuğunu 
açıklamak için dikkate alınması 
gereken argümanlardır.

Osmanlıda Müslümanlar 
tarafından ilk basımevinin ku-
rulması 18. yüzyılın ilk yarısını 

beklemek zorunda kalmıştır. An-
cak bu tarihten önce de basımevinin Osmanlı’da 
kullanıldığı bilinmektedir. 

Osmanlı İmparatorluğu’na matbaanın geliş 
tarihi için, ilk basılan kitabın tarihi olan 1792  
kabul edilir. Müteferrika’nın bastığı ilk kitap iki 
cilt olup, İmam Ebu Nasr İsmail bin Hammadü’l-
Cevher el Farabî’nin “Sıhah-ı Cevheri” adlı yapıtı-
nın Müderris Mehmet Efendi tarafından yapılan 
çevirisidir ve bin adet basılmıştır.5

Hemen hemen Avrupa’da basımevlerinin ya-
yılmaya başladığı dönemlerde açılan ve alınan 
izin gereği, İslam ile ilgili kitap basmayan ve gay-
rimüslimleri imparatorluğa karşı kışkırtıcı yayın-
lar yayınlamayan bu basımevleri, hem Türk kültür 

İslâm’da ilme verilen 
büyük önem ve kâğıdın 
yaygınlaşması, sahabe 
döneminden başlayarak 
bilginin yazıyla kayıt altı-
na alınmasını sağlamış, 8. 
yüzyılın birinci yarısından 
itibaren çeşitli konulara 
dair kitaplar ortaya çık-
maya başlamıştır.
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tarihine hem de daha sonra açılacak Osmanlı Türk 
basımevlerine doğrudan etkide bulunmuşlardır.6

Matbaadan dijitale kitap sayıları
Matbaanın icadından önce bütün dünyada 

toplam 30.000 kadar kitap (el yazması) olduğu 
tahmin edilmektedir. 1500 yılına gelinceye kadar 
ise yaklaşık 40.000 orijinal kitap 15.000.000 kop-
ya olarak basılmıştır.

20. yüzyılın başlarında kitap sayısının 
5.000.000’u bulduğu ve yalnızca 1982-1986 arası 
dönemde bu sayının 3.935.500 olduğu belirtilmek-
tedir. Kitap sayısındaki bu hızlı artış kuşkusuz, in-
sanlığın yazılı birikiminin daha geniş alanlara daha 
hızlı biçimde aktarılabilmesinin önünü açmıştır.7

Bilgisayarların yaygın olarak hayatımıza girme-
ye başladığı 1990’lı yıllardan itibaren yayıncılıkta 
da yeni gelişmeler yaşanmış, kitaplar sayısal olarak 
hazırlanarak elektronik ortamlarda da okuyucula-
ra ulaşma imkânı kazanmıştır. Dünyanın en büyük 
dijital girişimi Google tarafından hazırlanan bir 
algoritmaya göre günümüzde yaklaşık olarak 130 
milyar kitabın varlığından söz edilmektedir.

Yazılı metinlerle yaşıt bir uygulama: Sansür
Yazılı metinlerin ortaya çıkmasıyla birlikte 

ortaya çıkan bir problem olarak sansürden bah-
sedilmektedir. Her türlü yayının denetime tâbi 
tutulması anlamına gelen sansür, yazılı tarihin er-
ken dönemlerinde ortaya çıkmış ve günümüzde 
de başvurulan bir yöntem olma özelliğini koru-
maktadır. Kitabın tarihi üstünde ağırlığını duyu-
ran sansür, ilk zamanlardan beri vardır. 

Laertes’li Diogenes dolayısıyla, Protagoras’ın 
yapıtlarının MÖ 41l’de Atina’da bir meydanda 
yakılmış olduğunu biliyoruz; Augustus, ozan 
Cornelius Gallus’u sürgüne gönderdi; Caligula, 
Homeros’un şiirlerini yok etmeyi bile düşündü ve 
neredeyse Vergilius ile Titus Livius’un yazdıkları-
nı kitaplıklardan çıkarttıracaktı.

Hıristiyanlığın ortaya çıkması ve yayılmaya 
başlaması ve daha sonra da Roma Devleti’nin res-

mi dini olması ile birlikte kitap ve açıklanan dü-
şünceleri yasaklama uygulamasının yaygınlaştığı 
görülmektedir. Bu bağlamda mutlaka anılması 
gereken bir olay ise İskenderiye Kütüphanesi’nin 
aşama aşama yok edilişidir.

Kilise, daha önceleri de kitap yasaklayıp yok 
etti ise de kitap yasaklamanın ilk sistemli ka-
yıtları 1559 yılında Papa IV. Paul döneminde 
tutulmaya başlandı. Bu kayıtlar sonucu oluşan 
“okunamayacak kitaplar listesi” düzenli bir şe-
kilde yayınlanmaya başlandı. İzleyen yıllarda 
Kilise’nin yasakladığı kitaplar listesi katlanarak 
büyüdü. Bu konudaki liste, “Engizisyonun Roma 
Bürosunun Yasakladığı Kitaplar 1559” başlığını 
taşımaktadır.

Papa IV. Paul’ün uygulamasından cesaret 
alan Fransız Kralı IX. Charles, izninin olma-
dığı hiçbir kitabın yayınlanamayacağını ilan 
etmiştir. 1535 yılında bu kez William Tyndale 
İncil’i İngilizceye çevirip 6.000 adet bastırmış ve 
İngiltere’ye kaçırmış ancak Kilise, İncil’in sadece 
Latince basılıp okunabileceği gerekçesi ile İngi-
lizcesini yasaklamıştır. Kilise, Martin Luther’in 
(1483-1546) Almancaya çevirdiği İncil’i de ya-
saklamıştır.8

Tarihte, yazıldıktan hemen sonra yasakla-
nan, toplatılan ya da yakılan kitap örnekleri 
olduğu gibi yayınlanmasından yüzyıllar sonra 
sansüre uğrayan kitap örneklerini görmek de 
mümkündür. Voltaire’in 1759’da yayımladığı 
Candide adlı romanına müstehcenlik gerek-
çe gösterilerek 1930’da ABD gümrüklerinde el 
konmuştu. Aynı şekilde Geoffrey Chaucer’ın 
14. yüzyılda İngiltere’de yazdığı Canterbury 
Hikâyeleri ve Ortaçağ’da kaleme alınmış ano-
nim eser Binbir Gece Masalları da ABD’de 
yüzyıllar sonra aynı akıbete uğradılar. Keza 
Aristofanes’in M.Ö. 411’de yazdığı Lysistrata, 
savaş karşıtı mesajından dolayı 24 yüzyıl sonra, 
1967 yılında Yunanistan’da askerî cunta tara-
fından yasaklandı.9
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Harf inkılabının etkileri
Toplumların düşünce-

lerinin, tarihlerinin, bilgi 
ve birikimlerinin yer aldığı 
kitapların yasaklanmasının 
yanında Türkiye için farklı 
bir durum daha söz konusu 
olmuştur. Cumhuriyet’in 
ilk yıllarında yapılan bir 
dizi inkılap arasında harf 
inkılabı ve dil alanında ya-
pılan uygulamalar da var-
dı. 1 Kasım 1928’de Arap 
harfleri yerine Latin harfle-
rinin kullanılmaya başlan-
ması, gelecek nesilleri Arap 
harflerinin kullanıldığı ki-
tapları anlamaktan uzun 
süre mahrum bırakmıştır. 
Cumhuriyetin ilk döneminden itibaren daha zi-
yade barındırdıkları siyasi fikirler sebebiyle pek 
çok kitap sansüre uğramıştır. Tek Parti dönemi ve 
daha sonraki darbe dönemlerinde de pek çok ki-
tabın sansüre uğradığı, toplatıldığı bilinmektedir. 
Sıkıyönetim ve sonrasındaki 80’li yıllarda yasak-
lanan kitap sayısı 23 bin olarak ifade edilmektedir.

Kül olan tarih ve kitabın uğradığı felaketler
Kitapların, insanlar tarafından çeşitli gerek-

çelerle yayılmasını engellemek ya da insanların 
kitaplara ulaşmasını kısıtlamak kitapların başı-
na gelen en eski felaketlerden biridir. İlkçağlarda 
siyasi, dinî ve ekonomik sebeplere dayanan bu 
yasaklama alanına sonraki yüzyıllarda sosyal ve 
kültürel alanlar da dâhil olmuştur. Kitap sadece 
kendine yönelen engellerle karşılaşırken, insan-
ların bilgi kaynağı kütüphaneler deprem, sel ve 
yangın gibi doğal afetlerin yanında özellikle savaş 
dönemlerinde yağmalanma, yakılma gibi daha 
büyük felaketlere maruz kalmışlardır. İnsanoğlu-
nun kendi elleriyle yok ettiği kültür mirası kütüp-
hanelere kısaca göz atalım: 

MÖ 670 yılında Medlerin ve Keldaniler’in 

bir Mezopotamya ülkesi olan Asur’un başkenti 
Ninova’ya saldırıları sırasında Kral Asurbanipal 
kütüphanesini de yıkmalarıyla başlayan kitap ve 
kütüphane düşmanlığı günümüze kadar süre-
gelmiştir. Ninova’daki kazılarda ortaya çıkarılan 
bazı tabletler bugün British Museum’da sergilen-
mektedir.

409 bin yazma ruloya sahip olduğu kaydedi-
len İskenderiye Kütüphanesi’nin büyük kısmı, 
MÖ 47’de Roma İmparatoru Sezar’ın şehri istila-
sı sırasında yanmıştır. Kütüphaneye yangından 
sonra Bergama kütüphanesinden 200 bin rulo 
yazma getirilmiştir. Roma İmparatorluğu sınır-
ları içinde İmparator Agustus tarafından kuru-
lan iki kütüphane, çıkan yangınlarda kül olmuş-
tur. MS 135 yılında faaliyete geçen Efes (Celsus) 
kütüphanesi, Got yağmaları sonucu hasar görüp 
tamir edilmiş ve Ortaçağ’daki bir depremde bü-
yük kısmı yıkılmıştır.

717 yılında İstanbul’u ele geçiren İsauryalı III. 
Leon, Bizanslılara ait 300 bin kitabı yakmıştır. 
Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’nun öncüsü 
sayılan, Batı ve Orta Avrupa’nın bir bölümünde 
hüküm süren Karolenj İmparatorluğu, MS 8-9. 

22 Ekim 1940 tarihinde bombalanıp, büyük zarar 
gören Londra’daki Holland House Kütüphanesi
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yüzyıllarda Fransa ve İspanya’da pek çok kütüp-
haneyi yok etmiştir.

Selçukluların 1067’de Bağdat’ta kurdukları 
Nizâmiyye Medresesi’nin bir rivayete göre 12 bin 
cilt kitaptan oluşan kütüphanesi bedevîler tara-
fından yağmalanarak yok edilmiştir. 

Nizâmiyye’den sonra Bağdat’ta oluşturu-
lan en önemli medrese kütüphanesi olan Halife 
Müstansır-Billâh’ın Müstansıriyye Medresesi’nde 
tesis ettiği kütüphanede 80.000 cildin üzerinde 
kitap vardı. Müstansıriyye Kütüphanesi, Bağdat’ın 
Moğollar tarafından zaptı sırasında büyük ka-
yıplara uğradı. Moğol askerleri, yağmaladıkları 
kitapların bir kısmını satıp bir kısmının ciltleri-
ni çıkararak atlarına takım yapmada kullandılar. 
Kitapların bir bölümü de Hülâgû’nun maiyetinde 
bulunan Nasîrüddîn-i Tûsî tarafından Merâga’ya 
götürülmüştür.

Ortaçağ’da İslâm dünyasının en büyük kütüpha-
nelerinden biri olan Kurtuba’daki saray kütüphanesi 
Halife II. Hakem döneminde altın çağını yaşamıştır. 
Fakat ondan sonra yönetimi eline alan İbn Ebû Âmir 
el-Mansûr, iktidarı elinde tutabilmek için zararlı gö-
rülen kitapları yaktırmıştır. Büyük zarara uğrayan 
kütüphanedeki kitapların bir bölümü Mansûr’un 
ölümünden sonra satılmıştır. Kurtuba’nın Berberîler 
tarafından ele geçirilmesinin ardından yağmalanan 
kütüphane, İspanya Kralı Ferdinand ve eşi Isabella 
tarafından Müslümanların egemenliğine son ver-
mek için yok edilmiştir. 

Gazneli Mahmud 1029 Rey’i aldığında kendi-
sine Sâhib b. Abbâd’ın kütüphanesinde Râfizîlik’le 
ilgili bazı kitapların bulunduğu bildirilmiş, o da 

kütüphanede mevcut kelâm ilmine dair kitapların 
yakılmasını emretmiştir.10

Eyyûbî Hükümdarı Selâhaddin, 1171-72 yıl-
larında Kahire’yi ele geçirip Fâtımî saltanatına 
son verdiğinde İsmâilî propagandasının merkezi 
hâline gelmiş bazı kütüphaneleri dağılmıştır. 

Dünyada eşi görülmemiş bir olay, bizim arşiv 
belgelerimizin başına gelmiştir. 1931 yılında İstan-
bul Defterdarlığı’na ait 200 balya Maliye Arşivi’nin, 
harf inkılabından sonra bir kıymeti kalmadığı ge-
rekçesiyle önce yakılması düşünülmüş daha sonra 
kâğıt fabrikasına satılmasına karar verilmiştir. Kâğıt 
fabrikası arşiv belgelerini okkası üç kuruş on iki pa-
raya Sofya’da faaliyet gösteren İsviçre Asıllı Ermeni 
Berger ailesine ait Srnee Berger kâğıt fabrikasına 
kâğıt hamuru yapılmak üzere satmıştır. 1 milyon-
dan fazla evrak şimdi Bulgaristan Milli Kütüphanesi 
Nadir Eser Departmanı’nda korunmaktadır.

Sonuç
Günümüzde en az kütüphaneler kadar önemli 

olan arşivlerde yer alan pek çok daldaki belgeler, 
yeni kitaplar için önemli kaynakların arasındadır. 
Osmanlı Türkçesi ile yazılmış bazı belgeler Latin 
harfleriyle kitaplaştırılıp yayınlanmaktadır.

Türkiye’de kitaplara yapılan zulmün son ör-
nekleri, yasaklamanın, toplatılmanın yanında 
kitap yakıldığı ve kitapların kâğıt fabrikalarına 
gönderildiği de bilinen sıkıyönetim dönemle-
rinde görülmüştür. Yaşanan hadiselere bakınca 
insanın aslında kendi tarihini/hafızasını ortadan 
kaldırdığını görülecektir.
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1923-1960 YILLARI ARASINDA
YASAKLANAN DİNÎ YAYINLARIN

MEMNU KILINMA SEBEPLERİ
Dr. Kamil COŞTU

Salacak Camii İmam Hatibi/Üsküdar

Kriterlere uymadığına kanaat getirilen bazı 
basın-yayın türleri, öncesinde ve sonrasın-
da olduğu gibi 1923-1960 yılları arasında da 

yasaklanmıştır. Cumhuriyet Arşiv Belgeleri’ne 1923-
1960 yılları arasında yasaklanan yayınlar açısından 
bakıldığında; harf inkılabı gibi yeniliklere muhalefet, 
misyonerlik faaliyetinde bulunmak, Türkiye’nin imajı-
nı rencide etmek, halkı galeyana getirmek, komünist-
lik, Rum ve Ermeni vatandaşları kışkırtmak, Türkçü-
lük-Kürtçülük benzeri bölücü konulara yer vermek, 
Mustafa Kemal Paşa’nın şahsına karşı menfî ithamda 
bulunmak gibi gerekçelerle kararlara varıldığı görül-
mektedir.1 Benzer şekilde dinî muhtevalı2 bazı yayınlar 
hakkında da yasaklama kararı alınmıştır. Aynı yoğun-
lukta olmasa da Hıristiyanlık propagandası yapan az 
sayıdaki eser3 ve çalışma da memnu kılınmıştır.4

1923-1960 yılları arasında basın-yayın yasakları; 
03.11.1923 tarihli Matbuat Kanunu’ndaki tadil edi-
len madde, Takrir-i Sükûn Yasası (04.03.1925), San-
sür Talimatnamesi (03.05.1925), 1931’deki Matbuat 
Kanunu ve 1950’deki 5680 sayılı Basın Kanunu’ndaki 
maddelere dayanılarak yapılmıştır. Yasaklanan dinî 
muhtevalı yayınların pek çoğunda 1931 tarihli Matbu-
at Kanunu’nun maddeleri görülmektedir. Bu kanunun 
konu ile ilgili maddeleri şu şekildedir:

Madde 50- Memleketin umumî siyasetine doku-
nacak neşriyattan dolayı, İcra Vekilleri Heyeti kararı 
ile gazete ve mecmualar, muvakkaten tâtil olunabilir. 
Bu suretle kapatılan gazete veya mecmuanın neşrine 
devam edenler hakkında 18 inci madde hükmü tatbik 
olunur. 
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Bu suretle kapatılan bir gazetenin mesulleri, tâtil 
müddetince başka bir gazete çıkaramaz.

Madde 51- Yabancı bir memlekette çıkan bir 
gazete veya mecmuanın Türkiye’ye sokulması ve 
dağıtılması İcra Vekilleri Heyeti kararı ile men 
olunabilir.

Dağıtılan nüshalar karardan evvel, İcra Ve-
killeri Heyeti’nden müstacelen karar alınmak 
üzere, Dâhiliye Vekili’nin emri ile toplattırılabi-
lir. Men olunmuş gazeteleri memnuiyeti bilerek 
Türkiye’ye sokan veya dağıtanlardan 300 liraya 
kadar ağır para cezası alınır.5 

Bu iki kanun maddesi 
arasında muhteva açısın-
dan en önemli içeriğe sahip 
olan, 50 numaralı maddedir. 
Bu madde oylanmadan önce 
dönemin Başvekili İsmet 
Paşa’nın bir konuşma yap-
ması bunun göstergesidir. 
Başvekil konuşmasında bu 
madde sayesinde yurdun iç 
ve dış tehlikelerden koru-
nacağına dikkat çekmiştir.6 
Dinî muhtevalı yayınların 
yasaklanmasına dair en il-
ginç husus ise; Türkiye’de 
basımı gerçekleştirilmiş yayınların hepsinin 51. 
madde ile memnu kılınmış olmasıdır. Bu ise ya-
saklanan pek çok yayının yanlış kanun maddesiy-
le memnu kılındığı anlamına gelmektedir.

1923-1960 yılları arasında yayıncılık sadece 
din ile ilgili alanda değil, diğer alanlarda da is-
tenilen seviyede değildir. Bu durumu mezkûr 
yıllar arası yayıncılıkla ilgili bazı verilerden an-
lamak mümkündür. Meselâ resmî olmayan bir 
veriye göre 1923-1938 yılları arasında 16.046 ki-
tap yayımlanmıştır.7 Başka bir veriye göre 1923-
1950 arasında 352.000; 1950’den 1972’ye kadar 
6.433.423 kitap basılmıştır.8 Bu verilerin gerçek 
durumu yansıtmaktan uzak olduğu, 2013 ve 2014 

yılında basılan yayınlarla ilgili resmî istatistikle 
karşılaştırıldığında daha iyi anlaşılmaktadır.9

Din eğitimi ile ilgili olarak aktarılan bir veriye 
göre, İsmet İnönü döneminde 1938-1945 arasında 
sadece 104 dinî muhtevalı kitap yayınlanmıştır.10 
Dinî muhtevalı yayınların sayısal olarak artışı ise 
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı iş-
birliğiyle hazırlanan dinî yayınlar döner sermaye-
si yönetmeliği sonrasına tekabül etmektedir.11  

1923-1960 yılları arasında yasaklanan yayınlar-
la ilgili resmî bir veriye ulaşılamamıştır. Bununla 

birlikte, Atatürk dönemin-
de (1923-1938) 132, İsmet 
İnönü’lü yıllarda (1938-1949) 
ise 177 yayının yasaklandığı 
belirtilmektedir. Yasaklanan 
bu yayınlardan kaçının dinî 
muhtevalı olduğuna dair her-
hangi bir veri paylaşılmamış-
tır. Ayrıca Celal Bayar-Adnan 
Menderes dönemiyle (1950-
1960) ilgili de herhangi bir 
veriye değinilmemiştir.12

1923-1960 yılları arasın-
da yasaklanan dinî yayınları 
Mustafa Kemal Atatürk, İs-

met İnönü ve Celal Bayar-Adnan Menderes13 şek-
linde üç döneme ayırarak ele almak mümkündür. 

1. Mustafa Kemal Atatürk döneminde yasak-
lanan dinî muhtevalı yayınları beş ayrı başlıkta 
toplamak mümkündür. Bunları yasaklanma ta-
rihi açısından şu şekilde özetlemek mümkündür:

Misyonerlik yapan yayınlar: Matbuat Ka-
nunu kabul edilmesinden sonra yasaklanan ilk 
yayın, misyonerlik yapması sebebiyle mem-
nu kılınmıştır. Misyonerlik yaptığı gerekçesiy-
le yasaklanan bu yayın, Bulgaristan’da çıkarılan 
Şâhidü’l-Hakayık adlı risale olup, ilgili kararna-
mede, “Risalenin baştan aşağıya misyonerliğe ve 
Türkleri Protestanlığa teşvike matuf din propa-

1923-1960 yılları arasında 
yayıncılık sadece din ile ilgili 
alanda değil, diğer alanlarda 
da istenilen seviyede değil-
dir.  Bu dönemde yasaklanan 
dinî yayınları Mustafa Kemal 
Atatürk, İsmet İnönü ve Celal 
Bayar-Adnan Menderes şek-
linde üç döneme ayırarak ele 
almak mümkündür. 

ŞUBAT 2016



ŞUBAT 2016 111

gandası yaptığı anlaşıldığından memleketimize 
sokulmasının yasak edilmesi” 21/6/933 tarih ve 
6139 sayılı tezkere ile 24/6/933’te kabul edildiği 
ifade edilmiştir.14 Bu dönemde benzer sebeple ya-
saklanan başka yayınlar da mevcuttur.15

Zararlı yazıları ihtiva eden yayınlar: Bazı 
eserlerin yasaklanma sebebi tam olarak belirtil-
memiş, “zararlı yazıları ihtiva ettiği” gibi muğlak 
ifadelere başvurulmuştur. Ali Ulvi’nin eseri bu 
duruma örnek olup, ilgili kararnamede, Doğ-
ruyol adındaki eserin, zararlı yazıları ihtiva ey-
lediği ve bu sebeple gerek muharriri ve gerekse 
basan matbaa aleyhine ta-
kibata başlandığı anlaşıldı-
ğından halka dağıtılmasını 
önlemek üzere mezkûr kita-
bın toplattırılması; Dâhiliye 
Vekilliği’nin 20/8/934 tarih ve 
473 sayılı tezkeresi ile yapılan 
teklifi üzerine İcra Vekilleri 
Heyeti’nce 21/8/934’te tasvip 
ve kabul” edildiği bilgisine yer 
verilmiştir.16

İslâm akidesini bozma-
ya yönelik yayınlar: A. İbra-
him tarafından kaleme alınan 
Millî Din Duygusu ve Öz Türk 
Dini adlı eser buna örnektir. 
İlgili kararnamenin ekinde 
bu husus, “…Kitap sahibi yeni 
bir din mübeşşiri olmak istermiş gibi kalem kul-
lanıyor. Bu dinî sözde milliyet ve ilme istinat et-
tirmek istiyor. Bu sırada pozitivizm nazariyelerini 
mistisizm ile karıştırarak dinin manevî faydala-
rını sayıyor. İslâm’ın Türklük’e uymayan bir din 
olduğunu kaydettiği hâlde camilerde bazı tadilat 
yapılarak dinin düzeltilebileceği iddiasında bu-
lunuyor. Netice olarak istediği en mühim ıslahat 
merasimelere musikiyi de sokmaktır…”17 şeklin-
de dile getirilmiştir. H. Veli Yücebay’ın İslâm Di-
ninde Yenilik adlı eseri de 03/09/1937 tarihinde 
benzer sebeple yasaklanmıştır.18

Yurt dışında basılmış iç ve dış siyasete uygun 
bulunmayan yayınlar: Buna Bahai News adında-
ki mecmua hakkında alınan kararı örnek vermek 
mümkündür. İlgili kararnamede bu durum: “Ba-
hai News adındaki mecmuanın, zararlı yazıları 
taşıdığı anlaşıldığından matbuat kanununun 51 
inci maddesi mucibince Türkiye’ye sokulmasının 
yasak edilmesi, Dâhiliye Vekilliği’nin 16/11/936 
tarih ve 1713 tezkeresi ile yapılan teklifi üzeri-
ne İcra Vekilleri Heyeti’nce 16/11/936 da onan-
mıştır.” şeklinde belirtilmiştir.19 Benzer sebep-
le, el-Camiatü’lİslâmiyetü’l Aleviye tarafından 
bastırılan bazı risaleler de 27/01/1937 tarihinde 

yasaklanmıştır.20

Din eğitimine yönelik bazı 
yayınlar: Bu duruma Yeşiloğ-
lu Mehmet Salih tarafından 
kaleme alınan Din Muallimi 
adlı eseri örnek vermek müm-
kündür. Bu örneğin ilginçliği, 
eserin, neşrinden 13 yıl sonra 
yasaklanmış olmasıdır. Ese-
rin yasaklanması ile ilgili ka-
rarnamede, “Eski Erzurum 
saylavı21 Yeşil oğlu Mehmet 
Salih tarafından 1341 senesin-
de İstanbul’da bastırılmış olan 
(Din Muallimi) adındaki 
eserin, Türk rejimine aykırı 
yazıları taşıdığı anlaşıldığın-
dan Matbuat Kanunu’nun 51. 

Maddesi hükmüne göre satışının yasak edilmesi, 
Dâhiliye Vekilliği’nin 26/1/937 tarih ve 654 sayılı 
tezkeresi üzerine yapılan teklifi üzerine İcra Vekil-
leri Heyeti’nce 28/1/937 toplantısında onanmıştır.” 
ifadelerine yer verilmiştir.22 Şemsettin Yeşil tara-
fından hazırlanan Derslerim: İslâmiyet’in Ruhu, 
Ahlakı, İtikadı adlı din eğitimine yönelik kitap da 
benzer şekilde yasaklanmıştır.23

2. İsmet İnönü döneminde yasaklanan dinî 
muhtevalı yayınları da beş ayrı başlıkta toplamak 
mümkündür.



ŞUBAT 2016112

Din eğitimine yönelik yayınlar: Mustafa Ko-
cabaş tarafından hazırlanan Din Kılavuzu adlı 
yayın hakkında alınan karar buna örnektir. Bu 
kararnamenin ilginç yönü ise İsmet İnönü’nün 
Reisicumhur sıfatıyla katıldığı -muhtemelen ilk- 
Heyet-i Vekîle toplantılarından birinde alınmış 
olmasıdır. Bu durumu ilgili kararnamenin tari-
hinden (15.11.1938) anlamak mümkündür. Söz 
konusu kararnamede, “Mustafa Kocabaş tarafın-
dan kaleme alınan ‘Din Kılavuzu’ adlı eserin ‘za-
rarlı yazıları taşıdığı anlaşıldığından” yasaklandı-
ğı belirtilmiştir.24

Harf inkılabına muhalefet 
olarak algılanan Arap harfli 
yayınlar: Bu sebeple yasakla-
nan en ilginç yayınlardan biri, 
dua mecmuası olup, 15/11/944 
tarihli kararnamede, “Seyit 
Muhammed Rahmi tarafın-
dan derlenen ve İstanbul’da 
Aydınlık Matbaası’nda basıla-
rak yayınlanan ‘Dua Mecmu-
ası’ adlı broşürün dağıtılma-
sının men’i ve mevcutlarının 
toplattırılması” şeklindeki 
bilgiye yer verilmiştir.25 Ben-
zer bir durum, Basın Ya-
yın Umum Müdürü Selim 
Sarper’in imzasının olduğu 
22.11.1943 tarihli kararda, 
İstanbul’daki Bozkurt Kita-
bevi tarafından Yenisabah Matbaası’na bastırılıp 
yayınlanan Elmiftahülmûin Litilavetü’l Kur’ânü’l 
Kerim adlı eser için alınmıştır. İlgili kararda: 
“Tedkikinde görüleceği veçhile; bu kitap Arap 
harflerini öğretmek maksadı ile neşredilmiş; şu 
kadar ki Kur’ân okumayı öğretmek gibi bir gaye 
takip ettiği kitaba ‘Kur’ân’ı Okutmak İçin Yardım-
cı Anahtar’ suretinde bir ad konmakla anlatılmak 
istenmiştir. Kitabın dikkati çeken tarafı; 28, 29, 
30 ve 31 inci sahifelerindeki dualardır. Bunların, 
Kur’ân’ı okutmak gayesiyle çıkan bir kitapta bu-
lunmaları kitaba din propagandası mahiyetini 

vermiş sayılabilir. Çünkü bunlar Kur’ân-ı Kerim 
parçalarından olmayıp Arapça dualardır.”26

Misyonerlik yapan yayınlar: Bu tür sebeple ya-
saklanan eserlere Ömer Fevzi Mardin’in yayınları-
nı örnek göstermek mümkündür. Mezkûr yazarın 
İslâm Muhtırası adlı yayını için hükümet, Diyanet 
İşleri Reisliği’nden görüş istemiştir.27 Diyanet İşle-
ri Reisliği görüşünü, “Bu eserin adına ve içindeki 
İslâm, iman ve amel esasları gibi tabirlere bakınca 
İslâm dinine ait bir eser gibi görünür ise de müel-
lif bu namlar altında kendince keyfî bir reform ve 
dinler arası propaganda yapmaktadır… Netice kıs-

mındaki iman ve İslâm tarifle-
ri noksandır. Burada secde ve 
rükûu başlı başına birer ibadet, 
zekâtı: insan yeterinden fazla-
sını vermekten ibaret sayar. Bu 
itibarla broşürün ilmî ve dinî 
bir kıymeti olmadığı Müşavere 
Heyeti ifadesiyle beyan olu-
nur.” şeklinde rapor etmiştir.28 
Benzer sebeple, Ömer Fevzi 
Mardin’in Din Dersleri adlı 
eseri de yasaklanmıştır.29

Hükümeti eleştiren bazı 
yazarlara ait yayınlar: Buna 
örnek olarak Kemal Pilavoğ-
lu,30 Bediüzzaman Said Nursî31 
ve Eşref Edip imzasıyla yayın-
lanan kitapları ele almak müm-

kündür. Dönemin hükümetine eleştiriler yönelten 
bu müelliflerin bazı yayınları hakkında yasaklama 
kararları alınmıştır.32 Örneğin Eşref Edip tarafın-
dan kaleme alınıp yasaklanan Çocuklarımıza Din 
Okuma Kitabı adlı yayın hakkındaki kararnamede 
gerekçe olarak; “Kitabın okul kitabı sanılabilecek 
bir şekil verilmiş olmasından dolayı dağıtılmasının 
men’i ve mevcutlarının toplattırılması” gibi anlaşıl-
ması zor bir izahatın zikredildiği görülmektedir.33 

Memnu kılınma sebebi hakkında herhangi bir 
açıklama yapılmayan yayınlar: Bazı dinî yayınla-
rın yasaklanması ile ilgili herhangi bir açıklama yer 
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almamakla birlikte, bunların bir kısmının harf in-
kılabına muhalefet sebebiyle yasaklandığı anlaşıl-
maktadır. Bu tür yasaklamaların en ilginçlerinden 
biri, mevlit kitabı hakkında alınmıştır. İlgili resmî 
belgede sadece; “İstanbul’da Maarif Kitaphanesi ta-
rafından yayınlanan ‘Tekmil ve Musahhah -Mef-
hari Mevcudat- Mevlüdü Şerif ’ adlı kitapla yine 
İstanbul’da Bozkurt Kitap ve Basımevi tarafından 
yayınlanmış olan ‘Tam ve İlaveli Mevlüdü Nebe-
vi’ adlı kitabın dağıtılmasının men’i ve eldekilerin 
toplattırılması” gibi eserle ilgili genel bilgi verilmiş, 
yasaklanma sebebine ise değinilmemiştir.34 Benzer 
bir karar 25.11.1944 tarihinde 
alınmış ve Namaz Hocası adlı 
yayın yasaklanmıştır.35 

İsmet İnönü, 1938-1949 
yılları arasında olduğu gibi 
1960 ihtilali sonrasında da 
dinî muhtevalı yayınlara 
karşı yasaklayıcı tavır sergi-
lemiştir. Kütüphane envan-
terine alınmasında fayda gö-
rülmeyen yayınlar mecliste 
konu edilmiş, bunlar arasın-
da dinî muhtevalı şu yayın-
lar zikredilmiştir: Kur’ân-ı 
Kerim, İslâm’a Giriş, Kur’ân 
Tarihi Hakkında Ana Bilgiler, İslâm Tarihi, Haz-
reti Muhammet Mustafa, Dinimize Göre Nikâh 
(Hacı Yusuf Özcan), Din ve Laiklik (Ali Fuat Baş-
gil), Mukayeseli Hak Dini ve Batıl Dinler (Kemal 
Pilavoğlu), Yarınki Türkiye (Nurettin Topçu).36

3. Celal Bayar - Adnan Menderes döneminde 
(1950-1960) önceki dönemlere oranla daha az 
dinî muhtevalı yayın yasaklanmıştır. Az sayıdaki 
bu yasaklı yayınları da dört gruba ayırmak müm-
kündür.

Misyonerlik yapan yayınlar: Amerikalı 
misyonerler tarafından hazırlanıp gönderilen 
Melekûtun Bu İyi Haberi adlı yayın misyonerlik 
yaptığı gerekçesi ile yasaklanmış, ilgili kararna-

mede “saf ve neşvünema hâlindeki çocukları Hı-
ristiyanlaştırmak gayesine matuf olup hurafe ve 
masallardan ibaret” olduğu belirtilmiştir.37 

İslâm akidesini bozan veya hakaret içeren 
yayınlar: Bu tür yayına Der Kuran (İslâm’ın Mu-
kaddes Kitabı) adlı Almanca kitabı örnek ver-
mek mümkündür. İlgili kararnamede bu kitabın, 
“Allah’a, peygamberimize, Kur’ân’a iftira ve küfür-
leri muhtevi bulunduğu” gerekçesiyle yasaklandı-
ğı belirtilmiştir.38 Benzer şekilde Hindistan’da ya-
yınlanan Tecelliyatı İlahiye ve El’vasiyye adlı kitap 

da yasaklanmıştır.39 

Müslümanlar arasında 
fikir ayrılığı yapan yayınlar: 
Şam’da basılan ‘Kitabüddür-
rül Muhtar’ adlı yayını buna 
örnek vermek mümkündür. 
Yayının yasaklanmasının se-
bebi hakkında geniş bilgi ve-
rilmemiştir.40

Muska ve falcılığa yöne-
lik yayınlar: Mücerrebat el-
Deyrebiyyil adlı yayın muska 
ve falcılığa yönelik muhteva-
ya sahip olduğu için yasak-
lanmıştır.41

İnkılaplara hakaret içeren yayınlar: Hüsnü 
Yusuf tarafından Gümülcine’de Arap harfleriy-
le bastırılan İnkılap Soytarılığı adlı yayın bu tür 
yasaklamaya örnektir. Yayının yasaklanması-
nın sebebi hakkında bilgi verilmemiş olup, sa-
dece “İçişleri Vekaleti’nin 25/5/1953 tarihli ve 
12232/15/32060 sayılı yazısı üzerine, 5680 sayılı 
kanunun 31 inci maddesine göre” memnu kılın-
ması gerektiği belirtilmiştir.

M. Kemal Atatürk ve İsmet İnönü dönemin-
de yasaklanan dinî muhtevalı yayınların memnu 
kılınma sebepleri büyük oranda birbirine ben-
zemektedir. Celal Bayar-Adnan Menderes döne-
minde ise, hassasiyetin az çok değişikliğe uğradığı 

M. Kemal Atatürk ve 
İsmet İnönü döneminde 
yasaklanan dinî muhteva-
lı yayınların memnu kılınma 
sebepleri büyük oranda bir-
birine benzemektedir. Celal 
Bayar-Adnan Menderes 
döneminde ise, hassasiyetin 
az çok değişikliğe uğradığı 
anlaşılmaktadır.
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anlaşılmaktadır. Bu hususun daha net anlaşılması 
ise, üç ayrı dönemde yasaklanan dinî muhtevalı 
yayınların tamamının ele alınıp, istatistiğe dönüş-
türülmesi ile mümkündür.

1950-1960 arasında yasaklanan yayınlar daha 
çok komünizm sebebiyle memnu kılınmıştır. Hat-
ta dinî muhtevalı bazı yayınların yasaklanmasının 
perde arkasında da bu sebep yatmaktadır. Dinî ve 
millî değerlere basın-yayın yoluyla taarruz ede-
cek kişiler hakkında kanun teklifi (24.03.1958) 
verildiğinde, yurdun dört bir yanından dönemin 
başbakanı Adnan Menderes’e teşekkür mektupla-
rı gönderilmiştir.42 Aslında Demokrat Partili dö-
nem öncesinde de, İslam dini akîdelerini tahrif 
etmeye çalışan veya misyonerliğe yönelik olan ya-

yınların yasaklanmış olması da benzer koruyucu 
tavır şeklinde değerlendirilebilir. Bununla birlik-
te, mezkûr dönemde müslümanların din bilgisine 
katkı sağlayacak pek çok dinî muhtevalı yayın da 
dönem yönetiminin din algısından etkilenerek 
memnu kılınmıştır.

Öte yandan unutulmamalıdır ki; yasaklanan 
kitaplar dönem idarecilerinin din algısının anla-
şılmasında önem taşımakta ise de, alınan yasak-
lama kararları üzerinden kesin yargıya varmak 
mümkün değildir. Bu sebeple dinî muhtevalı ya-
yınlara yönelik yasaklamaları, dönemin idareci-
lerinin din algısını anlamada yardımcı bir örnek 
olarak değerlendirilmek yerinde tutumdur.
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Bilmem farkında mısınız? Özellikle son yıllar-
da “kitaba ve okuma”ya dair sözler yeri göğü 
inleten tartışmaların parçası oluyor. Kitabın 

önemine dair yüksek perdeden atılan nutuklardan 
gına geldi. Yediden yetmişe herkesin dilinde “okuma 
alışkanlığı”, “kitabın hayatımızdaki yeri” gibi klişelerle 
vurgulanan ve bitecek gibi de görünmeyen bir feno-
menle karşı karşıyayız. 

İlkokuldaki öğretmenden üniversitedeki akade-
misyene, anne-babalardan sınav uzmanlarına(!) kadar 
toplumun önemli bir yekûnundan, bilhassa öğrenci-
lerin kitap okumadığına dair yakınmalar işitiyoruz. 
Önce çocukların/gençlerin bilgisayar ve cep telefon-
ları vasıtasıyla internet ama özellikle sosyal medya 
kullanımını abarttıkları söyleniyor. Sonra da -sanal ya 
da değil- “dünyanın cazibesine” kapılarak kitap oku-
mak gibi son derece anlamlı(!) bir işle iştigal etmekten 
uzak durdukları şeklinde mühim bir tespitle durum 
özetleniyor. 

Peki, öğrencilerin kitapla ilişkisine dair bu ve ben-
zeri analizler gerçeklik payına sahip midir? 

Bizce soruyu şu şekilde sormak daha anlamlı ola-
bilir: Yetişkinler öğrencilerin nitelikli birer kitap oku-
ru olmalarını gerçekten istemekte midir? Tabii bu 
soru başka soruları da tetikleyebilir: Ebeveynler ço-
cuklarının kitapla ilişkisini estetik ve felsefi bir düz-
lemde kurmaları yönünde ciddi bir bilince ve niyete 
sahip midir? Çoğu okurun kitapla kurduğu ilişkinin 
öğrencilere iyi örnek olacak kadar etkileyici bir tarafı 
olduğu söylenebilir mi? Eğitim sistemindeki bir takım 
yanlışların kitapla kurulması arzu edilen ilişkiyi ka-
riyer planlamasının bir parçası hâline getirmediğini 
söyleyebilir miyiz? 

Kitabın Faydaları ve İşlevleri
Yukarıdaki soruların işaret ettiği eleştirilerin oda-

ğında, kitabın, eğitimin formel yapısı içinde bir un-
sur -maalesef sadece bir unsur- olarak ele alınması 
yatmaktadır. Kitap, çoğu anne-baba ve öğretmen 

Turgut BAĞRIAÇIK
Millî Eğitim Bakanlığı Programlar

ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı

ÖĞRENCİLERİN DÜNYASINDA
KİTAP

Foto: w
w
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tarafından çocukların/öğrencilerin zihnen ve mo-
ral bakımdan geliştirilmesinde ve iyileştirilmesinde 
(ehlileştirilmesinde!) kullanılan bir nesne muamelesi 
görmektedir.

Çocuğun düzgün ve etkili bir Türkçeyle konuşmasına 
yardım eden, evde ve okulda öğretilenleri daha iyi anla-
masını sağlayan, testlerdeki soruları daha hızlı çözmesine 
katkı sağlayan, sosyalleşmesini kolaylaştıran… Kitaptan 
beklenen somut “faydalar ve işlevler” listesi böyle uzayıp 
gidiyor. Peki, “kitap olarak kitabın kendisi”ne ne zaman 
sıra gelecek? Kitap okumak insanı özgürleştiriyorsa ne-
den eğitim sistemindeki bireylerin kitap seçimlerini öz-
gürce yapabilmesi desteklenmemektedir?

Kitap, öğrenci için birtakım beklentilerine somut 
anlamda fayda sağlıyorsa anlamlı bir ihtiyaçtır. Soru 
çözümünde, dersten geçer not almasında, iletişim be-
cerilerini geliştirmesinde yarar 
sağladığı ölçüde öğrenci ona de-
ğer verecek aksi takdirde dönüp 
kapağına bile bakmayacaktır. 

Bu patolojik yaklaşımın bir 
algıya dönüşmesini bazı yetiş-
kinlerin kitaba yüklediği çarpık 
anlam besliyor. “Kariyer hedefi-
ne ulaşmak adına kitabın, ede-
biyatın ve estetiğin nesne olarak kullanılmasında bir 
beis yoktur!” yaklaşımının öğrencilerin zihninde yer 
etmesine sebep olan eğitim sistemindeki sorunlar da 
bu çarpıklığı derinleştiriyor. 

İlkokullarda ve ortaokullarda Türkçe; ortaöğretim 
kademesinde ise Türk Edebiyatı derslerinin anlamlı 
biçimde yapılandırılamaması öğrencilerle kitaplar ara-
sında bir mesafe oluşmasına zemin hazırlıyor. Kitabın 
didaktik bir obje olarak algılanması sorunu burada 
kendini gösteriyor. Söz konusu derslerin sınavlarında, 
“okunması zorunlu” tutulan kitaplardan sorular sorul-
ması, kitabın öğrencilerin gözünde mecburen okunma-
sı ve hatta kimi detayları ezberlenmesi gereken didaktik 
bir enformasyon yığınına bürünmesine sebep oluyor. 

Bu durumda hangi öğrenci 
“Küçük Prens”in (Antoine de 
Saint-Exupéry) fantastik dün-
yasına merhaba diyebilir, hangi 
genç “Osmancık”ın (Tarık Buğ-
ra) hayallerine erişmek isteyebi-
lir ve hangisi “Huzur”un (Ahmet 
Hamdi Tanpınar) İstanbul’unda 
gezintiye çıkmayı arzu edebilir? 

Kitabın nesneleştirilmesi-
nin en hazin örneği, merkezî sınavlarda başarı elde 
etme amacına kurban edilmesidir. Kıran kırana bir 
yarışın daha ilkokul sıralarında testler marifetiyle 
çocuğun dünyasına girmesine neden güçlü bir itiraz 
yükselmez? 

Test, zamanla yarışan öğrencilerin daha hızlı ve 
daha fazla net yapması esasına dayanan bir yöntemdir. 
Yarışta geride kalmamak, hep önde olmak, hızlı soru 
çözme becerisi göstermek ancak “okumakla” müm-
kün olduğu için yarışın dayatmasına boyun eğmekten 
başka çare yoktur. 

Bu çaresizlik öğrencilerin, beğenileri gözetilmeden 
“işaret edilen” kitapları “hız”ı artırma amacına yönelik 

Kürek cezasına mahkûm 
olmakla günde şu kadar saat 
filanca kitapları okumaya 
mecbur olmak arasında bir 
ilişki olduğunu düşünmekten 
kendimi alamıyorum.
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okuma seanslarına maruz bırakılmasını meşrulaştırır. 
Kürek cezasına mahkûm olmakla günde şu kadar saat 
filanca kitapları okumaya mecbur olmak arasında bir 
ilişki olduğunu düşünmekten kendimi alamıyorum. 

Eğitim sistemimizin -öğrencileri- kitapla imtiha-
nı, maalesef son derece trajik hâller üzerinden ilerli-
yor. Bu trajediye ebeveynlerin kendi öyküleri de eşlik 
ediyor: Zamanında şu kadar kitap okuyanların sınav-
larda başarı elde ettiklerine dair romantik tecrübeler 
paylaşılıyor. Kariyer basamaklarında parlak yerlere 
yükselmenin pratik yollarını anlatmaktan zevk alan 
kimi yetişkinler, çocukların kulağına kitapla ilişki 
kurmanın çarpık püf noktalarını fısıldamış oluyor. 
Kitaba dair yaklaşımın psikolojik temelleri, yetişkin-
lerin buna benzer tavırları üzerinden çocuğun zih-
ninde inşa ediliyor. 

Lise kademesinde durum çok daha vahim bir şe-
kilde tezahür ediyor. Üniversiteye giriş sınavlarında 
başarılı olabilmek amacına matuf olmak üzere enfor-
masyon bombardımanına tâbi tutulan genç; hafızayı 
geliştirmeye, anlatılanları kısa sürede ezberlemesine 
ve hepsinden de önemlisi sınavda karşısına çıktığında 
doğru seçeneği işaretlemesine yardımcı olacak peda-
gojik iksirle tanışıyor: Belli kitapları okuyacaksın! 

Sınavlardan önce medyada arzı endam eden uz-
manlar kitap okuyanların okumayanlara nispeten 
daha avantajlı ve yarışta bir adım önde olduğunu 
vurgulayarak rakipleri arkada bırakma yollarından 
birini daha açıklamış oluyorlar. Bu yaklaşım ise kitap 
okumanın araçsallaştırılmasına ve dolayısıyla kita-
bın nesneleştirilmesine yönelik toplumsal yanılgının 
bu kez bilirkişiler(!) eliyle bir kez daha beslenmesin-
den ibarettir.

Kitabı Hayatın Merkezine Almak
Yetişkinlerin/eğitimcilerin kişisel tarihlerinde ve 

gündelik rutinlerinde kitaba dair etkileyici ve anlamlı 
öyküleri olmalıdır ki çocukları/öğrencileri de kendi 
öykülerini oluşturabilsinler. Sayısız öğretmenimizin 
kitaplarla ve öğrencileriyle birlikte masalsı dünyalar 
kurmanın yollarını aramaktan geri durmadığını bili-
yoruz. Bu özverili eğitimciler, her gün sınıflarında ka-
yıp kıta Atlantis’i keşfetmek için uğraş veriyor. Öğren-
cilerine Kafdağı’nın arkasını merak ettiren, Simurg’u 
bulmak için kitaplarla dolu maceralı yolculuklarında 
onlara eşlik eden bütün öğretmenlerimiz takdiri ve 
desteği hak ediyor.

Öte yandan kitaba ve dolayısıyla okumaya yönelik 
didaktik algı, masalsı ve fantastik dünyaların kapısını 
aralamamızı güçleştirmekte, edebî ve estetik dünya-
mızı her geçen gün çölleştirmektedir. Çocuklardan 
önce biz yetişkinler kendimize bir fırsat vermeli, edebî 
olanı hayatımıza tekrar çağırmanın yollarını aramalı-
yız. Kitaba dair algılarımızı yeniden gözden geçirerek 
önce biz hayal kurmalı; edebî eserin bir meta olarak 
algılanmasına, düşünceye prim vererek ve kitabı haya-
tımızın merkezine alarak cevap vermeliyiz. 

Şu hususu büyük bir dikkatle ele almamız gerektiği 
kanısındayım: Harflere ve kelimelere yemin edilen bir 
Kitab’ın dinine mensup olanların, tek bir kitabı daha 
iyi anlamak için okunan bütün kitapların çağrıştırdı-
ğı anlama sahip çıkması elzemdir. Kelimelere hayatı-
mızda yer vererek onlarla kanatlanmalı; kelimelerle 
örülü “büyüsü bozulmamış” bir dünyayı tekrar inşa 
etmeliyiz. Harflerle, kelimelerle ve cümlelerle örülü 
bir zihniyete yeniden hayat vererek yitik malımız olan 
“hikmet”i bulma yolunda hem derinlikli hem de este-
tik tutumlar ve tavırlar geliştirmeliyiz. 
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Öğrencileri Kitapla Buluşturmak İçin
Neler Yapılabilir? 
Metropollerin yanı sıra nüfusu az yerleşim birim-

lerinde de öğrencilere yönelik yazarlık atölyeleri ku-
rulmalıdır. Zihni ve hayal dünyası bakir çocukların 
erken dönemde bu tür bir faaliyetin parçası olarak 
yazma becerilerini geliştirmeleri, nitelikli bir okur ol-
malarını da destekleyecektir.

Öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine yardımcı 
olacak ve entelektüel becerilerinin gelişmesine katkı 
sağlayacak olan “internet blogları” hayata geçirilme-
lidir. Konularının seçilmesinden yazıların değerlendi-
rilmesine, tasarımdan tanıtıma bütün editöryal süreç-
ler öğrencilerin inisiyatifinde olmalıdır. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı yürütücülüğünde, Millî 
Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı-
ğı işbirliğinde “yazarlık kampları” veya “yazarlık köy-
leri” faaliyete geçirilmelidir. Bu çalışmaya ilkokul, or-
taokul ve lise düzeyinde öğrenciler dâhil edilmelidir. 
Kaliteli okuma süreçleriyle şekillenecek programlara, 
profesyonel yazarlığa ilk adımların atılmasını sağlayı-
cı düzenlemeler eşlik etmelidir. Bu kamplar uzun sü-
reli olmalı ve ortaya çıkan ürünler yayımlanmalıdır.

Okul dergilerine destek verilmeli ve profesyonel 
dergicilik yapan kadroların okul dergisi çıkartan öğ-
renci ekipleriyle atölyeler düzenleyerek işin mutfağına 
dair bilgi paylaşımında bulunmasına imkân sağlan-
malıdır. Okul dergileri içerik, tasarım ve süreklilik ba-
kımından çeşitli yarışmalarla teşvik edilmelidir. 

Halk kütüphanelerinin çocuklara yönelik koleksi-
yonları etkili bir şekilde tanıtılmalıdır. Kütüphane raf-
larındaki ve depolarındaki on binlerce kitap maalesef 
atıl vaziyette okurunu beklemektedir. Özellikle vasıflı 
çocuk edebiyatı ürünlerinin kitaplara ulaşmakta deza-
vantajlı konumdaki okulların öğrencilerine ulaştırıl-
masına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

Bir okul öncesi kurumuna ya da ilkokula kaydolan 
her öğrenci en yakın halk kütüphanesine doğrudan 
üye yapılarak basılan kütüphane kartı adresine posta-
lanmalıdır. 

Kamu tarafından (Kültür ve Turizm, Aile ve Sos-
yal Politikalar ile Millî Eğitim Bakanlıkları işbirliğin-
de) yılın çocuk edebiyatı kitapları ödülü verilmelidir. 
Ülkemizde çocuk kitapları yayıncılığı, işini hakkıyla 
yapan iki elin parmağını geçmeyecek sayıdaki kuru-
luşa rağmen kaliteli ürün üretme anlayışından hâlâ 
uzaktır. Çocuk kitapları sahasında başarılı örneklerin 
ödüllendirilmesi, kaliteli üretimi teşvik edecektir. Bu 
ödüller; kapaktan iç çizimlere, içerikten çeviri yetkin-
liğine, sayfa tasarımından editöryal katkıya uzanan bir 
çeşitliliğe sahip olmalıdır.

Sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün çocuk 
kütüphaneleri açması teşvik edilmelidir. Estetik açı-
dan çocuğun zihin dünyasını kışkırtacak, cezbedici 
mimari tasarımlara, sıra dışı ve fantastik ögelere yer 
veren mekânlar kurgulanmalıdır.

Okul kütüphaneleri işlevsel hâle getirilmelidir. Oku-
lun en büyük mekânı kütüphane olarak tasarlanmalıdır. 
Millî Eğitim Bakanlığı 2011 yılından beri bu konuda 
önemli çalışmalar yapmaktadır. Zenginleştirilmiş Kü-
tüphaneler projesi kapsamında bu satırların yazarı ta-
rafından kurgulanan ve tasarlatılan estetik ve fantastik 
kurguya dayalı özel malzemelerle desteklenen kütüpha-
nelerin yaygınlaştırılmasının, okuma kültürünün gelişti-
rilmesine önemli katkılar sunması beklenmektedir.

Eğitim sistemimizin -öğrencileri- 
kitapla imtihanı, maalesef son derece 
trajik hâller üzerinden ilerliyor.
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Milyonlarca yıldır insanoğlu elde ettiği bilgi-
yi; taş, kil tablet, papirüs, parşömen, kâğıt 
gibi farklı kayıt ortamlarına kaydederek ve 

bu kayıtları rulo, kodeks gibi farklı biçimlerde saklaya-
rak geleceğe miras bırakmıştır. Tarihi süreçte yaşanan 
her değişimle birlikte hem bilgi hem de ona duyulan 
ihtiyaç artış göstermiştir. Örneğin kitap üretim mali-
yetlerini azaltan matbaanın icadı hem kitap çoğaltma-
yı hem de zamanla toplumun her kesiminden insanın 
kitap sahibi olmasını kolaylaştırmıştır. Kitap sayısına 
bağlı olarak okuyucu sayısı da artmış, bilgi toplumsal-
laşmaya başlamıştır.

Kitaplar günümüzde de ilgi gören bilgi kaynakları-
dır. Ancak özellikle internet ve iletişim teknolojilerin-
deki gelişmeler sayesinde artan bilgi ihtiyacı, geçmişte 
olduğu gibi, yenilikleri de beraberinde getirmiştir. İşte 
bu yeniliklerden biri olan elektronik kitap (e-kitap), 
her ne kadar bazı kesimlerde “kitabın yerini alacak 
mı?” endişesi uyandırıyor olsa da yaşadığımız yüzyı-
lın vazgeçilmezleri arasında yerini almış durumdadır.

Bilgi ihtiyacımızı daha çabuk ve kolay karşılayan 
e-kitaplar, okuma alışkanlıklarını da değiştirmektedir.

E-kitap, bir ya da birkaç basılı kitabın sayısallaştı-
rılmasıyla elde edilen ya da bütünüyle elektronik or-
tamda üretilen bir içeriğin, masaüstü bilgisayar, ekra-
nı bulunan elde taşınabilir aygıt veya özel tasarlanmış 
elektronik kitap okuyucu donanımda görüntülenebilir, 
erişilebilir, yayınlanabilir şekilde bulunan ve kullanılan 
yazılımla sağlanan zengin metin özellikleri ile (kitap 
ayracı ekleme, metin işaretleme, not alma gibi) gele-
neksel okuma sırasında yapılan işlevlerin de gerçekleş-
tirilebildiği elektronik biçimdir.1

E-kitabı okumak için dosya, yazılım ve donanım-
dan oluşan bir kombinasyonun olması gerekir. Buna 
göre her elektronik metin e-kitap sayılamaz. Litera-
türde dijital kitap ve elektronik kitap kavramları eş 
anlamlı gibi kullanılıyorsa da elektronik kitap, içeriği 
ve görüntüleme teknolojisi (yazılım ve donanım) ile 
dijital kitaptan ayırt edilebilir olmalıdır.2 Dijital ki-
tap, yazılımın sağladığı metin içinde arama ve oku-

YENİ YÜZYILIN KİTABI: E-KİTAP
Işık ÖNDER

Bilgi ve Belge Yönetimi Uzmanı
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mayı kolaylaştırıcı birçok özelliğin 
bulunmaması ve özel bir yazılım ve 
donanıma ihtiyaç duyulmadan da 
bilgisayar aracılığıyla okunabilir ol-
ması ile e-kitaptan farklıdır. 

Okuma ve bilgi edinme deneyimini 
köklü biçimde değiştiren e-kitap tek-
nolojisi gelişimini sürdürmektedir. Bu 
noktada iki güncel kavramdan söz ede-
biliriz: Z-kitap (zenginleştirilmiş kitap) 
ve etkileşimli e-kitaplar. Fatih Projesi 
ile birlikte gündeme gelen zkitaplar, 
Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Ter-
biye Kurulunca onaylanarak okutulan 
ders kitaplarının; öğretim programları esas alınarak, 
animasyon, video, ses, fotoğraf, harita, grafik, tablo, 
simülasyon vb. ögelerle etkileşimli hâle getirilmesi3 ile 
oluşturulmaktadır. Etkileşimli e-kitaplar ise içerik ve 
teknoloji farklılığı nedeniyle diğerlerinden ayrılıp “kul-
lanıcı ve dijital kitabın karşılıklı olarak etkileşime geç-
tikleri; dijital kitabı oluşturan öğelerin kendi aralarında 
ve çevresi ile iletişiminin yanı sıra diğer kullanıcılarla 
etkileşim halinde oldukları, birçok iletişim kanalının 
bir arada kullanılabildiği dijital kitaplar”4 olarak tanım-
lanmaktadır.

Elektronik yayıncılığın gelişmesiyle birlikte baş-
langıçta yalnızca akademik çevrelerde ilgi gören 
e-kitap, özellikle gençler ve eğitimde kullanıl-
masının yaygınlaşmasıyla da öğrenciler tara-
fından daha sık kullanılmaya başlamıştır. 
Ayrıca üç bileşenden oluştuğunu düşün-
düğümüzde e-kitap, yayıncılık sektörü-
nü de teknolojik bir değişim ve gelişime 
zorlamıştır.

Elektronik yayıncılık, geleneksel yayın-
cılıktaki baskı, cilt, dağıtım ve depolama gibi 
işlemlerin getirdiği maliyetleri ortadan kaldırır-
ken, yazılım ve donanımın etkisiyle teknolojiye 
dayalı üretim, tasarım, paylaşım, sanal ortama özgü 
telif hakları yönetimi ve pazarlama gibi faaliyetlerle 

yeni maliyetler doğurmaktadır. Ayrıca e-kitap, yayıncı-
lık sektörünün; teknoloji firmaları, yazılım üreticileri, 
donanım üreticileri, gsm şirketleri ile e-kitapların dağı-
tımında web sitesi üzerinden ücretsiz erişim veya fark-
lı abonelik ya da satın alma modelleriyle hizmet veren 
e-kitap sağlayıcıların da aralarında bulunduğu farklı sek-
törlerle işbirliğini de zorunlu kılmıştır.

Yayın dünyasının bütün unsurlarının alışkanlıkla-
rını ve uygulamalarını etkileyen ekitapların sağladığı 
başlıca avantajlar şunlardır:

- Yazarlar, e-kitapla eserlerini kişisel olarak ya da 



dijital yayıncılar aracılığıyla, daha kolay biçimde daha 
fazla okuyucuya (dünya çapında) sınırsız sayıda ulaş-
tırabilirler. Yazarlar için e-kitap, ücretsiz ve/veya daha 
ucuz bir pazarlama aracıdır.

- Okurlar, e-kitap okuyucu donanımlarla binlerce 
kitabı yanında taşıyabilir. Bu cihazların görme engelli 
veya görme kusuru olan okurlar için sesli okuma ve 
yazı boyutu gibi metin özelliklerinde değişikliklere 
izin vermesi mümkündür.

- E-kitaplar, üretim maliyetlerini düşürerek okura 
yansıyan kitap fiyatlarının azalmasını sağlar. E-kitap, 
okurların taşıma zorluğu ve depolama sorunu yaşa-
madan, istediği zaman bulunduğu mekândan, sınırsız 
sayıda güncel bilgiye erişimini sağlar.

- E-kitap, okurlarının bilgi ve iletişim teknoloji-
si kullanma becerilerini geliştirir. Geleneksel okuma 
alışkanlıklarının (not alma, altını çizme, kitap ayracı 
ekleme vb.) elektronik ortamda gerçekleştirilmesine 
imkân verir. Ayrıca sağladığı çoklu ortam öğeleriyle 
okurlarına yeni okuma alışkanlıkları kazandırır.

- Geleneksel yayıncılıkta baskısı tükenmiş yayınlar 
e-kitap formatında çok düşük maliyetlerle yeniden ya-
yın hayatına kazandırılabilir. Basımı, dağıtımı ve depo-
laması masraflı olan büyük kitap serilerinin e-kitap ola-
rak yayınlanması yayıncılar için büyük kolaylık sağlar. 

Eğitim sektöründe e-kitap kullanımı hem öğren-
me hem de öğretme sürecinin hızlanmasına katkıda 
bulunmuştur. E-kitapların yanı sıra metni destek-
leyen görsel ve işitsel öğeleriyle z-kitap ve çok yön-
lü etkileşimi (kullanıcılar, e-kitaplar, çevre ve web) 
olanaklı kılan etkileşimli e-kitap sayesinde öğrenme 
alışkanlıkları değiştirmektedir. Elektronik kitaplar 

öğrenciye çeşitli yararlar sunmaktadır. Bunlar gün-
celleme, taşınabilme, basım, dağıtım, erişim ve ar-
şivleme kolaylığı ile e-kitap okumak için kullanılan 
yazılımların sağladığı metinsel işlemleri yapabilme 
ile çoklu ortam desteği olmaktadır. Bunun yanında 
bazı alışkanlıklar, okuma zorluğu, farklı konularda 
ve yeterli sayıda e-kitap olmaması, e-kitap okuma-
da yardımcı ekipmana ihtiyaç duyulması, bireylerin 
teknolojik araçları ve yazılımları kullanmadaki bece-
ri yetersizlikleri ve uygun hazırlanmayan e-kitaplar 
da kullanımı sınırlandırmaktadır. Araştırmalar so-
nucunda ise öğrencilerin; 1. tercihlerinin alışkanlık-
lar ve sağlık sorunları nedeniyle basılı materyalden 
yana olduğu, fakat ek maliyet getirmesi, taşınabilirlik 
ve çoklu ortam desteğinin olmaması gibi nedenlerle 
kullanmaktan kaçındıkları ve nadiren kullandıkları, 
2. tercihlerinin gezinti kolaylığı, alışkanlıklar, oturuş 
rahatlığı, çoklu ortam desteği nedeniyle bilgisayar-
dan yana olduğu fakat taşınabilirlik sorunu nede-
niyle kullanmadan kaçındıkları ve zaman zaman 
kullandıkları, 3. tercihlerinin tablet bilgisayarlar ol-
masına rağmen taşınabilirlik, tüm kitapların içinde 

Elektronik yayıncılığın gelişmesiyle 
birlikte başlangıçta yalnızca akademik 
çevrelerde ilgi gören e-kitap, özellikle 
gençler ve eğitimde kullanılmasının yay-
gınlaşmasıyla da öğrenciler tarafından 
daha sık kullanılmaya başlamıştır. 
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olması, ek maliyet gerektirmemesi, zorunda oldukla-
rı ve çoklu ortam desteğinin olması yönleriyle tercih 
ettikleri, sağlık sorunları, metinsel işlemlerin etkin 
kullanılamaması ve alışkanlıklar nedeniyle kullan-
maktan kaçındıkları fakat çoğu zaman kullandıkları 
ortaya çıkmıştır.5

Eğitime sunduğu katkıları da düşündüğümüzde, 
özellikle çocuklar, ilköğretim çağındaki öğrenciler 
ve teknolojiye yatkın e-kitap okuma becerisine sa-
hip gençler (dijital yerliler), üniversite öğrencileri ve 
akademisyenler ağır ve pahalı basılı kitaplar yerine 
e-kitap kullanmayı tercih ediyorlar. Geleneksel okuma 
alışkanlığına bağlı, teknolojik becerileri öğrenmeye 
çalışarak yenilikleri takip edenler (dijital göçmenler) 
ile ileri yaşlardaki yetişkinler de erişim, okuma ve taşı-
ma kolaylığı nedeniyle alışkanlıklarını geride bırakıp 
e-kitap okuyorlar.

Ülkemizde e-kitap alanındaki gelişmelere değinir-
sek; henüz emekleme aşamasında olmamıza rağmen 
gerek yayıncılar gerekse okuyucular e-kitapları takip 
etmekte ve dünyada yaşanan gelişmeleri artık korku 
senaryoları üretmek yerine ilgi ve merakla izlemek-
teler. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2014 yılı ISBN 
istatistiklerine6 göre; elektronik kitapların sayısı (web 
tabanlı, DVD, VCD, CD) son beş yılda %886 artar-
ken, 2014 yılında 2013 yılıyla karşılaştırıldığında en 
yüksek artış %128 ile web tabanlı elektronik kitaplar-
da gerçekleşmiştir. 2014 yılında yayıncılar tarafından; 
483 elektronik kitap (DVD, VCD, CD), 5 245 web ta-
banlı elektronik kitap, olmak üzere toplam 5728 (bu 
sayı 2013 yılında 4280 idi) materyal için ISBN alın-
mıştır. Ancak ISBN verileri ülkemizde yayınlanan 

e-kitap sayısının tespitinde yeterli değildir. Örneğin 
2010 yılı Nisan ayında ilk defa e-kitap satışını başlatan 
İdefix’de (07/12/2015 tarihi itibariyle) satışta olan yak-
laşık 12.500 civarında e-kitap bulunmaktadır. 

Sonuç olarak ülkemizde e-kitaplara olan ta-
lep; tablet bilgisayar, akıllı telefon ve göz yormayan 
e-mürekkep teknolojisiyle geliştirilmiş e-kitap okuyu-
cu kullanımının yaygınlaşması ve daha cazip fiyatlarla 
satışa sunulması, e-kitaplardaki KDV oranının %8’e 
indirilmesiyle az da olsa satış fiyatlarının düşmesi, 
e-kitap satış sitelerinin çoğalması, Fatih Projesi kap-
samında eğitimde e-kitap kullanılmasıyla artmıştır. 
Okuyucular açısından ise talep artmış olsa da, yazar 
ve yayıncıların telif haklarına ilişkin endişeleri orta-
dan kaldırılmadan yani teknik ve yasal anlamda ye-
terli düzenlemeler yapılmadan e-kitapların dünyadaki 
gelişimine paralel hızda değişim göstermemiz şimdi-
lik mümkün görünmemekle birlikte, buna ayak uy-
durmamız gerektiğini kabullenmek durumdayız.

1

2

3

4

Önder, Işık (2010). “Elektronik Kitap Olgusu ve Türkiye’de Durum”, Ya-
yınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Ana Bilim Dalı, ss.33.
Lynch, C. (1999). Electrifying the book. Library Journal, 124(17), 3-6.
Terry, A.A. (1999). Demystifying the e-book: What is it, where will it 
lead us, and who’s in the game? Against the Grain, 11, 18-20.
Çevrimiçi: http://www.z-kitap.com/category/z-kitap-guncel/ 27/11/2015 
tarihinde erişildi.
Çevrimiçi: http://ab.org.tr/ab13/bildiri/125.pdf 27/11/2015 tarihinde 
erişildi. Bozkurt, Aras ve Müjgan Bozkaya. (2013) “Etkileşimli e-kitap: 
Dünü, bugünü ve yarını.” Akademik Bilişim (bildiri metni).
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adresinden 29/11/2015 tarihinde erişildi. Çelik, E, Yıldırım, G, Yıldırım, 
S ve Karaman, S (2013). “Mobil Cihazlarla Öğrenim Gören Lisans Öğ-
rencilerinin E-Ders İçeriklerine ve Mobil Cihazlara Yönelik Görüşlerinin 
Belirlenmesi” Eğitim ve Öğretim
Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 97-106’dan aktaran: Işık, Ayşe Derya 
(2013). “Elektronik Kitapların Eğitimde Kullanılabilirliği” Bartın Üniver-
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Çevrimiçi: http://www.tuik.gov.tr/basinOdasi/haberler/2015_23_20150428.
pdf 07/12/2015 tarihinde erişildi.
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E-kitap, okurlarının bilgi ve iletişim 
teknolojisi kullanma becerilerini geliştirir. 
Geleneksel okuma alışkanlıklarının (not 
alma, altını çizme, kitap ayracı ekleme 
vb.) elektronik ortamda gerçekleşti-
rilmesine imkân verir. Ayrıca sağladığı 
çoklu ortam öğeleriyle okurlarına yeni 
okuma alışkanlıkları kazandırır.



ŞUBAT 2016 123

Bu öykü yağmurla denizin öyküsüne benzer. 
Deniz buhar olur, buhar yağmur… Yağmur 
deniz olur. Sonunda olan olur ve bir duygu 

ya da düşünce kalp çekimi kanununa uyarak yazarın 
yüreğine düşer. 

Toprağa düşen her tohum filizlenmez elbette. 
Bazısı susuz kalır, kurur. Bazısını kurt kuş yer. Bazısını 
soğuk dondurur. Bu yüzden yazarın toprağına düşen 
bin bir duygu ve düşünceden hangisinin yeşereceği 
belli olmaz.

Diyelim tohum çatladı, yürek yarıldı. Asıl iş 
bundan sonra başlar. 

Yazar evdeyken, çocuklarını severken, eşiyle 
konuşurken yazar. Otobüste vapurdayken, yürürken 
ve uyurken o duyguyla, düşünceyle beraber olur. Gece 
herkes uyurken masa lambasını yakıp, fenerle lüfer 

avlayan balıkçılar gibi anlamların zihnine üşüşmesini 
bekler. Ah! Kelimeler de kırabilir misinayı. Ah, 
cümleler de kaçar. Yazar söylenmemiş cümleleri 
avlamak istemektedir. 

Yazar, yazamaz. Yangınlar çıkar beyninde. 
Kurtardığı manalar olur ve yanan manalar… Üzeri 
çizilir satırların. Altı da çizilebilir.

Kitap sayfalardan, sayfalar satırlardan, satırlar 
kelimelerden… Ve kalem irkilir, titrer. Birden derin 
bir nefes alıp dalmaya başlar. Nefesi yetmeli, ufuktan 
çıkmalıdır. O sırada neler olur, bir sırdır söylenmez. 
Sonunda kalem başını çıkartır sudan.

Postacı yayınevinin kapısını çalar, kalınca bir zarfı 
editörün masasına bırakır. Editör heyecanla ve merakla 
zarfı açar. Eserin incelenmesini isteyen kısa bir mektup 
ve kitap… İşte Kitap!... Postacı postaneden çıkmış 
ve kendisinden haber alınamamıştır. Postaneye dön 

BİR AĞAÇ NASIL KİTAP OLUR,

BİR KİTAP NASIL AĞAÇ…
A. Ali URAL / Yazar
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Yazar, yazamaz. Yangınlar çıkar 
beyninde. Kurtardığı manalar olur ve 
yanan manalar… Üzeri çizilir satırların. 
Altı da çizilebilir.

postacı! Hayır, yayınevine gel! Çok geç, bu kez e-postayla 
ulaşmıştır kitap yayınevine. Zarfı açmakla bilgisayardaki 
dosyaya tıklamak arasında plastik çiçeğe dokunmakla 
gerçek çiçeğe dokunmak arasındaki fark vardır. 

Editör altın arayıcısının nehrin kumlarını elemesi gibi 
elemeye başlar kitabı. Altınlar… Altınlar… Bu altınları 
kuyumcular almaz ve satmaz. Bu altınları kuyumcular 
üretir. O düşünce ustaları, o duygu sarrafları; o, 
kimselerin tanımadığı, o, kimseleri tanımayan…

Bilet alanların sıraya girdiği gibi, otobüs 
bekleyenlerin sıraya girdiği gibi, maaş alanların sıraya 
girdiği gibi sıraya girer kitap.

Sırası gelince redaktör gözlüğünün camlarını siler 
ve kendi kendine kitabın ismini söyler. Yazar ne kadar 
usta ise redaktör o kadar derinlere iner; iyi çekilmiş 
bir fotoğrafı ince ince rötuşlar. Bu rötuşlar çıplak gözle 
görülmez, ehli bilir. Yazar dağınıksa, redaktör toplar. 
Yazmanın heyecanıyla kırmışsa otomobilinin farını, 
ezmişse kaportasını; redaktör düzeltir, boyar, cilalar…

Ve kitap dizgicinin önüne gelir. Savaştan çıkmış 
gibidir. Oklar çıkartılmış, dipnotlar düşülmüş, satırlar 
karalanmış, sayfalar eklenmiştir. “Eyvah!” der dizgici. 
Eyvah ki eyvah… Ne olur şöyle tertemiz daktiloyla 
yazsalar, ne olur üzerinde bu kadar oynamasalar… 
Hayır, öyle demez; daktilolar son tıkırtılarını vereli 

yıllar oldu. Mailden masaüstüne indirir dizgici kitabı. 
Tertemiz görünmektedir o anda kitap ama bilir ki o 
pürüzsüz görüntü arkasında nice pürüz saklanmaktadır.

Hâlâ eliyle ya da daktilosuyla kitabını yazan nostaljik 
yazarlar bulunmaktadır şükür. Bu durumda “Sıfır!” 
denildikten sonra ateşlenir füze, uzaya gönderilir 
kelimeler. Dizgicinin parmaklarını kovalayan yoktur 
ama parmakları nefes nefese, deliler gibi koşmaktadır. 
Gözleri şahin gözüdür. Kelimelerin fotoğrafını çeker. 
Ne görürse onu dizer…

Dikkaaat! Hayır, komutan gelmiyor. Kitabın ilk 
dizilmiş hâli Laser Printer’dan çıkıyor. Editörün 
gözleri ışıldıyor. Dizgicinin yüreği çarpıyor.

Ve ilk tashih… İki kişi karşılıklı okumaya başlıyor. 
Biri dizilen metni okurken, diğeri orijinal metinden 
takip ediyor. Atlanılan paragraflar “söylene söylene” 
yeniden yazılıyor. Küçük harfler büyük, büyük harfler 
küçük oluyor. Noktalar, virgüller, parantezler konuyor.

Marş marş! Kitap yeniden dizgiciye... Dizgici tashihleri 
giriyor ve yeni bir çıkış alıyor. Sıra son tashihlerin yapılıp 
yapılmadığını kontroldedir. Gözden kaçan tashihler bir 
kez daha düzeltiliyor.

Ve son çıkış: Işıl ışıl saydam aydıngerler… 
Aydıngerleri alınan kitaba çıktı gözüyle bakılsa da 
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aldanmayın. Henüz kitap yolculuğunun yarısındadır. 
Bolu dağında mola vermiş, karnını doyurmaktadır.

Montajcı aydıngerleri kenarlarından keser. Işıklı 
masaya yatırır. Elleri bir operatörün elleri kadar 
dikkatli, bir illüzyonistinki kadar hızlıdır. Tak, tak, 
tak… Sayfalar yerini bulur. Bantların ne zaman kesilip 
yapıştırıldığını kimse göremez. Hayır, hayır. Ne ışıklı 
masa kalmıştır, ne de kesilen aydıngerler. Her şey 
bilgisayar ekranında olup bitmektedir artık. Masa 
yoksa da masaüstü vardır. 

Ressam kapağı hayal eder, boyar, çizer… Ressamın 
bu tablosu binlerce eve girer… Filmci bu tabloyu dört 
renge ayırır. Bütün renkler, bu dört rengin çocuğudur. 

Montaj bitince kitap matbaanın yolunu tutar. 
Kuryeler de postacılar gibi kaybolduğundan sanal 
dünyada göz açıp kapayıncaya kadar yerine ulaşır eser. 
Matbaacı montajları kalıba gönderir. Kâğıtçı durur 
mu, o da kitabın kâğıtlarını matbaaya yollar. 

Ve makineler gürültüyle çalışmaya başlar. 
Mürekkep kokusu parfüm kokusundan güzeldir. Kâğıt 
canlanmaya, hayat bulmaya başlar. Kâğıt, kitap olur… 
Hayır, henüz kitap olmaya zaman vardır. Kırımcı-
harmancı, selofancı, ciltçi sıradadır…

Ciltlenen kitaplar özenle paketlenir. Yayınevine 
gelen ilk paket heyecanla yırtılır. Editör kitabı eline 
alır. “Hayırlı olsun.” denilir. Editörün bir çocuğu 
daha olmuştur. Redaktör, dizgici, montajcı, ressam 
ve yayınevinin diğer çalışanları kitabı ellerine 
alır, severler. Onlardan yalnız editör o gece kitap 
başucunda uyuyakalacaktır.

Hayır, kitabın serüveni burada da bitmez. Belki 
burada başlar. Kitap, Evliya Çelebi’dir, yolculuklara 
çıkar. Kayseri’ye, Sivas’a, Trabzon’a, Hakkâri’ye, 
Van’a gider. Yurtdışına gideni de olur. Bazıları 
kütüphanelerdeki yerini hemen alır. Numaralanır, 
fişlenir. Bazıları satılmaz, sokağa düşer…

Gelelim kitabın en müthiş macerasına… 

Kitap vardır, okuruyla buluşup, zihnine 
kozalaklarını, tohumlarını bırakır. O tohumlar 
iklimini bulunca yeşerir, fidan olur. Kitap ağaç olup 
meyve verir. Meyve veren ağaçların taşlandığı da olur 
baş tacı edildiği de. 

Ne çıkar öyle de olsa böyle de... Kudret sahibi, 
bir eserin var olmasını murad etmiş ve bir gökyüzü 
gibi açılmıştır şemsiye. Gölgesi de olur, yağmuru da; 
meyvesi de olur, tohumları da… 

Bu öykü, yağmurla denizin öyküsüne benzer. Bu 
öykü, hiçbir öyküye benzemez…

Kitap vardır, okuruyla buluşup, zih-
nine kozalaklarını, tohumlarını bırakır. O 
tohumlar iklimini bulunca yeşerir, fidan 
olur. Kitap ağaç olup meyve verir. Meyve 
veren ağaçların taşlandığı da olur baş tacı 
edildiği de. 
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Kitap medeniyetinden söz edebilmek için bir 
okuma kültürünün; bir okuma kültüründen 
söz edebilmek için bir okuma alışkanlığının; 

okuma alışkanlığından söz edebilmek için de okurya-
zarlığın olması gerekir.

Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde okuryazar, “okuma-
sı yazması olan, öğrenim görmüş kimse”; okuryazarlık 
ise “okuryazar olma durumu”1 şeklinde ifade edilmek-
tedir. Üç yüz yıl önce dünya toplumlarında bir övünç 
meselesi olan okuryazarlık, bugün herkesin doğal ola-
rak sahip olması beklenen bir donanım durumundadır. 
Bu noktaya gelinmesi hayli zaman almıştır.

Batı’da Sanayi Devrimi ile fark edilen bilginin 
ekonomik değeri, insana yatırımı öne çıkarmış ve 
işverenlerin çalışanlarını eğitmesine yol açmıştır. 
Türkiye’de ise XX. yüzyılın ortalarında gerçekleşti-
rilen okuma-yazma seferberlikleri toplumun büyük 
kısmının okuryazar olmasını sağlamıştır. Bugün be-
lediyelerce zaman zaman düzenlenen okuma yazma 
kursları, ülkemizde hâlâ okuma yazma bilmeyen bir 
kesimin var olduğunu göstermektedir.

Günümüzde okuryazarlık sözlük anlamının öte-
sinde anlamlarda kullanılmaya başlamış, daha doğ-
rusu yeni okuryazarlık türleri ortaya atılmıştır: Bilgi 
okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, bilgisayar okur-
yazarlığı, teknoloji okuryazarlığı, trafik okuryazarlığı 
gibi... Bu yazının ilgi alanına giren ise XX. yüzyıl okur-
yazarlığı da diyebileceğimiz bilgi okuryazarlığıdır.

Bilgiye ihtiyaç duyma, ihtiyaç duyulan bilgiyi 
arama, bulma, kullanabilme ve yeni bilgi üretebilme 
yeteneklerinin bir toplamı olan bilgi okuryazarlığı, 
okuryazarlıktan öte anlamlar içermektedir. Çünkü 
çağımızda okuryazar olmak değil, bilgi okuryazarı ol-
mak; bilgiyi ve bilgi hizmetlerini doğru şekilde kulla-
nabilmek önem taşımaktadır. Yerinde saymadan dü-
zenli şekilde ilerleyerek entelektüel bir birikime sahip 
olabilmenin yegâne yolu, bilgi okuryazarlığıdır.

Bilgi okuryazarlığının temelinde okuma ve araştır-
ma yatmaktadır. Ne yazık ki toplumumuzda okuma 
eylemi, farklı ya da özel insanlara has bir davranış bi-
çimi gibi algılanan, diğer insanlar içinse “boş zaman 
faaliyeti” olarak görülmektedir. Boş zamanlardaki 

Dr. Mehlika Karagözoğlu ASLIYÜKSEK
Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

BİLGİ OKURYAZARLIĞI
XXI. YÜZYIL TÜRKİYE’SİNDE OKURYAZARLIK:
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Türkiye’de bir yıl içinde ortalama okunan kitap adedi

okuma da yerinde ve tutarlı değil, popüler kültüre ve 
günün modasına göre değişen, çok konuşulduğu için 
okunan romanlar ve gazetelerin magazin ekleriyle sı-
nırlanan bir okumadır.

Oysa okuma, geçmiş deneyimlerle oluşturulmuş an-
lamların hatırlanması ve sahip olunan kavramların kul-
lanılarak yeni anlamlar kurulmasını içeren, böylece aklın 
gelişmesine katkıda bulunan zihinsel bir işlemdir.2

Okuma, bir alışkanlık hâline geldiği zaman an-
lam kazanır ve uzun vadeli fayda sağlar. “Okuma 
alışkanlığı, bireyin bir zevk ve gereksinim kayna-
ğı olarak algılaması sonucu okuma eylemini yaşam 
boyu sürekli ve düzenli bir biçimde ve eleştirel bir 
nitelikte gerçekleştirmesidir.”3 Okuma alışkanlığı, 
yenilik gereksinimi, öğrenme ihtiyacı, eğlence, güçlü 
olma duygusu ve bu gibi ekonomik, toplumsal, kül-
türel gelenek ve göreneklerle ilgili okuma güdüsünü 
yaratan etkenlerin rol oynadığı, ilk bakışta basit gibi 
görünen ancak incelendiğinde oldukça karmaşık ol-
duğu anlaşılan bir olgudur.4

Amerikan Kütüphaneciler Birliği, okuma alışkan-
lığı olan ya da olmayanı tanımlayabilmek amacıyla bir 
yaklaşım öne sürmüştür. Buna göre:

Çok okuyan okur: Yılda 21 ve daha fazla kitap 
okuyan kişi,

Orta düzeyde okur: Yılda 6-20 arasında kitap 
okuyan kişi,

Okuyucu olmayan kişi: Hiç kitap okumayan ki-
şidir.5

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye İstatistik 
Kurumu da ülkemizdeki okuma alışkanlıklarını or-
taya koymayı hedefleyen bir çalışma gerçekleştirmiş 
ve “Türkiye Okuma Kültürü Haritası Projesi” kapsa-
mında Türkiye’yi temsil niteliği olan 26 ilde 6212 kişi 
ile bir araştırma yapmıştır.6 0,95 güvenilirlik sınırları 
içinde olup hata payı oranı +/- %1,23 olan çalışmadan 
elde edilen verilere bakıldığında;

Seçici ve düzenli kitap okuyanların yılda okuduğu 
kitap sayısı ortalama 14,5’tir. 7-14 yaş grubu bireyler 
yılda ortalama 12 kitap okurken, kadınlar yılda ortala-
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ma 7,3 kitap, erkekler yılda ortalama 7,1 kitap oku-
maktadır. 

Bekârlar yılda ortalama 10,1 kitap okurken, yaşa-
mının büyük kısmını büyükşehirde geçirenler yılda 
ortalama 7,7 kitap okumaktadır.

Aynı verilere göre ülke nüfusun % 45,3’ü okudu-
ğu kitabı rastgele seçmekte ve düzensiz okumaktadır. 
Nüfusun % 84,2’sinin düzenli olarak takip ettiği bir 
yazar bulunmazken, büyük çoğunluk halk kütüpha-
nesinden faydalanma ihtiyacı da duymamaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Kültür 
İstatistikleri’ne bakıldığında halk kütüphanesi kulla-
nıcı sayısının 1990-2014 yılları arasında 19-20 mil-
yonlarda seyrettiği, yani 80 milyonluk nüfusumuzun 
büyük kısmının kütüphane kullanmadığı görülmek-
tedir. Elbette 2014 yılında halk kütüphanesi sayımızın 
sadece 1121 olduğu da ifade edilmelidir.7

2014 verilerine göre, 1121 halk kütüphanemizdeki 
toplam kitap sayısı 17.111.825; kitapdışı materyal sayısı 
ise 139.787’dir.8 Sadece New York Halk Kütüphanesi’nde 
53 milyondan fazla materyal olduğu bilinmekte iken ül-

kemizin kitap fakiri durumundaki kütüphanelerine gi-
den okuyucu sayısının bu kadar az olmasının sebepleri 
üzerinde düşünmenin vakti gelip geçmektedir.

Türkiye’de okuma alışkanlığının düşüklüğünün 
sebeplerini sorunun genel hatlarıyla ortaya konmasını 
sağlayacak şekilde şöyle sıralayabiliriz:

1) Okuma alışkanlığının çocukluk döneminde çe-
şitli nedenlerle kazanılmamış olması;

2) Bireyleri okuma alışkanlığı kazanmaya güdüle-
yecek aile kitaplığı, okuyan bir örnek, öğretmen, aile, 
arkadaş grubu, yakın çevre ve toplum olmaması;

3) Okuma eyleminin yaşamın doğal bir parçası ve 
zorunlu bir gereksinim niteliğine henüz ulaşmamış 
olması;

4) Türkiye’de televizyon, video, internet vb. araç-
ların okuma alışkanlığını daha çok olumsuz yönde 
etkilemesi;

5) En önemli sosyo-psikolojik ve sosyo-politik en-
gellerden biri olan sansür;9

6) Toplumun büyük çoğunluğunun okuma alış-
kanlığı için gerekli koşulları oluşturmada ekonomik 
yönden yetersiz kalması;

7) Toplumumuzda okuyandan çok zenginlik, gü-
zellik, ün vb. özelliklere sahip bireylere hayranlık du-
yulması;

8) Bireylerin güçlükleri aşmada bilgi değil de kur-
nazlık yolunu seçmeleri;

9) Kitabın ve okumanın zararlı ya da boş bir iş gibi 
algılanması;

10) Kitle iletişim araçlarının okuma ilgisi yaratma 
ya da geliştirmede üzerine düşeni yapmaması;

11) Eğitim sisteminin okuyup araştırarak bilgi 
edinmeye gereken ağırlığı vermemesi ve okuma alış-
kanlığını geliştirecek sürekli-tutarlı programlardan 
yoksun olması;

12) Türkiye için okuma alışkanlığının bir sorun 
olduğunu kabul eden ciddi bir yaklaşımın varlığı tar-
tışılmakla birlikte sorunun çözümü için ciddi, tutar-
lı ve sürekli bir gayret gösterilmemesi; ayrıca net bir 
çaba ortaya koyacak belli bir kurum ve kuruluşun bu-
lunmaması;10
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13) Bilgi toplumu olmanın temelinin bilgisayar ve 
internet kullanımı olduğu zannedilmesi, okuma alış-
kanlığı sorununun küçümsenmesi ve ayrıntı bir sorun 
gibi ele alınması;

14) Türkiye’de çeşitli düzeylere yönelik nicelik ve 
nitelikte okuma materyalinin olmayışı;11

15) Eğitim müfredatında kültür tarihi öğretmeye 
yönelik derslerin olmaması;

16) Öğretmenlerin kültür tarihi alanında yeterli 
bilgiye sahip olmamaları ve öğrencilerin bakış açıla-
rını genişletecek yönlendirmelerde bulunamamaları;

17) Bu konuda önemli role sahip ve sorunun çö-
zümüne katkıda bulunması gereken kütüphanelerin 
çeşitli nedenlerle bu işlevi yerine getirmemesi;12

18) Kütüphanelerde çalışan personel sayısının 
standartların çok altında olması;

19) Kütüphanelerde çalışan personelin büyük kısı-
mının gerekli yetkinliklerden yoksun olması, Bilgi ve 
Belge Yönetimi/ Kütüphanecilik formasyonu alma-
mış olması;

Bu sebeplerin ortadan kaldırılması mümkün oldu-
ğunda ülkemizdeki okuma alışkanlığı sorunu ortadan 
kalkacak; okuma alışkanlığının bireylerde sürekli bir 
davranış hâline gelmesi ve topluma yayılması ile bir 
okuma kültürü meydana gelecektir. Esasında toplu-
mun belli bir kesiminde mevcut olan bu kültürün bü-
tün topluma yayılması dileğimizdir.

Türkiye’de halk kütüphanelerinden yararlanma oranları
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Çocuk-kitap ilişkisine; ebeveynlerin, eğitimcilerin, 
yazarların, çizerlerin ve yayıncıların bu ilişkideki ro-
lüne değinmeden önce çocuk edebiyatının tanımına 
bakalım. 

Çocuk edebiyatı (yazını) erken çocukluk döne-
minden başlayıp ergenlik dönemini de kapsayan bir 
yaşam evresinde, çocukların dil gelişimi ve anlama 
düzeylerine uygun olarak duygu ve düşünce dünyala-
rını sanatsal niteliği olan dilsel ve görsel iletilerle zen-
ginleştiren, beğeni düzeylerini yükselten ürünlerin 
genel adıdır.1

16. yüzyıla gelinceye kadar çocuklar için yazıl-
mış hiçbir kitap yoktu. Çocuk kitaplarının yazılması, 
çocuk eğitimindeki arayışın sonucudur.2 Avrupa’da 
chapbooks adıyla anılan ilk çocuk kitapları 17. yüzyıl-
da İngiltere’de ortaya çıkar ve 18. yüzyılda yaygınlaşır. 
Bu kitapları aynı dönemde yayınlanan çeşitli çocuk 
dergileri izler. Ancak 18. yüzyılda ilk örnekleri kale-
me alınan ve bugün çocuk klasikleri olarak bildiğimiz 
Robinson Crusoe, Gulliver’in Seyahatleri gibi eserle-
rin çocuklar tarafından beğeniyle okunması, çocuk 
edebiyatının doğuşunu başlatır ve hızlandırır.3

Bizde ise çocuk edebiyatı, uzun süre masal, halk 
hikâyesi, ninni, mani, tekerleme türünde eserlerle sözlü 

geleneğin taşıyıcılığında gelişir. Bugünden dönüp bak-
tığımızda pek çoğunu “çocuğa görelik” ilkesine aykırı 
bulsak da pek kıymettar bu ürünlerin, o günün çocuk 
yetişkin bir arada bulunulan ortamlarında (hatta bir ço-
cuk-yetişkin ayrımının dahi yapılmadığı zamanlarda) 
neşvünema bulduğunu akıldan çıkarmamak gerekir. 

Çocukların özel ilgileri ve okuma yetenekleri 
göz önünde tutularak onlara seslenen eserlerin ha-
zırlanması girişimlerine ancak Tanzimat’tan sonra 
başlanmıştır. O dönemin ünlü yazar ve şairlerinin 
Fransızcadan çevirdikleri bir takım kısa manzumeler 
ile kendilerinin yazdıkları fabl türünden bazı şiirler, 
çocuk edebiyatımızın ilk ürünleri arasında yer alır. 
Yurdumuzda çocuk edebiyatıyla ilgili düşünce, görüş 
ve öneriler daha çağdaş bir anlayış çerçevesinde ancak 
İkinci Meşrutiyet’ten sonra ortaya çıkmıştır.4 

Cumhuriyet döneminde çocuk edebiyatı türlerinde 
eserlerin yazılması hız kazanmıştır. Çocuklar için ede-
biyat anlayışına geçiş döneminde şiir, hikâye ve roman-
lar yazılmış, edebiyat alanında çocuk yayınları nitelik ve 
nicelik bakımından çoğalmıştır. 1940’lı yıllardan sonra 
bu eğilim daha da hızlanarak günümüze gelinmiştir.5 

Günümüzde hayranlık, şaşkınlık ve gıpta yaşa-
tacak kadar zengin bir içerikle ve biçimsel özellik-

Şebnem KANOĞLU

ÇOCUK VE KİTAP

Yazar
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lerle sunulan çocuk kitapları, uluslararası fuarlarda 
(Frankfurt, Bologna, İstanbul, Londra, Tahran vb.) 
envaiçeşidi sergilenen devasa bir sektörün metaı-
dır. Yurdumuzda da bu eserlerin pek çoğunu, -baskı 
teknolojisinin çeşitli imkânlarıyla hazırlananların 
büyük kısmı çeviri ağırlıklı olsa da- bulmak müm-
kündür. Gönül elbette yerli ve özgün eserlerin ço-
ğalmasından yana. Bu gayretle çalışan yayıncıların 
sayısının giderek artması iç rahatlatıcı.

Çocuk Kitapları Yayıncılığı
Çocuk kitapları yayıncılığında her yaşa ve ilgiye ki-

tap hazırlamayı hedefleyenler, yetişkin kitaplığından çok 
daha zengin ve bütünlüklü bir kitaplık sunmak zorunda 
okurlarına. Zira parametreler büyük çeşitlilik arz ediyor: 
Farklı yaş grupları (ilk çocukluk, çocukluk, ilk gençlik, 
gençlik), farklı teknik/biçimsel özellikler (karton kitap, 
pop-up/flip flop kitap, oyuncak kitap, banyo kitabı) fark-
lı türler (etkinlik kitapları, resimli kitaplar), çizgi roman, 
kurgu (fiction), kurgu dışı (non fiction) vb. Hatta e-kitap, 
z-kitap ve uygulamalar (aplikasyonlar)…

Peki, çocukların dünyasında kitabın yeri ne? Yahut 
çocukları kitaplarla nasıl tanıştırabiliriz?

Etrafındaki nesneleri tutmayı yeni öğrenmiş bir 
bebek, ona özel hazırlanmış bir kitaba ilgi gösterir; bir 
yaşından itibaren kendisine okunan kitapları dinle-
meye başlar. O hâlde çocuğu kitapla tanıştırabileceği-
miz en uygun zaman, ilk çocukluk dönemidir. Ayrıca 
bu dönem, çocuğu görsel medya araçlarının çeldirici 
etkisinden uzak tutmak için de en avantajlı zaman di-
limidir. Bu dönemde çocuk ve kitap arasında kurula-
cak kuvvetli bağ, ömür boyu sürebilir.

Çocuk kitapları (öykü, roman, şiir vb.), çocukların 
olay, olgu ve durumların sanatçı bakış açısıyla yorum-
lanmasına tanık oldukları görsel ve yazılı araçlardır. 
Kitaplar, okulöncesi dönemden başlayarak çocukları, 
renk, çizgi ve sözcüklerin estetik diliyle tanıştıran, on-
lara anadilinin güzelliğini duyumsatan ilk araçlardır. 
Çocuklara dil bilinci ve duyarlığı edindirerek edebiyat 
dünyasının kapısını aralama, okuma isteği ve alışkan-
lığı kazandırma gibi temel işlevleri de göz önüne alın-
dığında, çocuk kitaplarının çocuğun eğitim yaşamın-
da önemli bir değişken olduğu gerçeği ortaya çıkar.6

Çocuk eğitiminin önemli araçlarından biridir ki-
tap… 0-3 yaş çocuğu, dünyasına giren ilk kavram ve 
nesneleri bak-öğren/dokun hisset kitaplarıyla keşfe-
der. Onun bu keşfine tanık olmak; şaşkınlığını, heye-
canını görmek dünyalara bedeldir. 

2-5 yaş çocuğu için kitap, hem yeni keşifler hem 
hayal gücünün sonsuzluğunda gezinme imkânıdır. 
Hepsinden önemlisi kitaplar, ebeveyniyle birlikte 
geçirdiği “harika zamanlar” sunar ona. Bu paylaşım 
anlarının kıymetini ebeveyn de bilmeli; ses taklidi, 
dramatizasyon gibi yöntemlerle okuma sürecini ço-
cuk için daha heyecanlı ve zevkli hâle getirirken soru 
cevap yöntemiyle çocuğun düşünce evreninde yeni 
kapılar açmak için fırsat oluşturmalıdır. 

5-8 yaş, çocukların ilk okuma deneyimlerini edin-
dikleri ve kitapla ilk kez baş başa kaldıkları dönemdir. 
Bu dönemde çocukları, keyifle okuyacakları, onları 
yormayacak uzunlukta kitaplarla buluşturmaya özen 
göstermek gerekir. 
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8-12 yaş, kişisel tercih ve beğe-
nilerin yavaş yavaş ön plana çıktığı 
dönemdir ki çocukların kitap se-
çimlerine saygı göstermek, mecbu-
riyetler oluşturmamak, okunacak 
kitaplar hususunda yalnızca tavsi-
yelerde bulunmak kitap sevgisi ka-
zandırmak istediğimiz çocukları-
mız için dikkate almamız gereken 
temel hassasiyetlerdir. 

Yetişkinlere Düşen
Sorumluluklar
Çocuğun zekâsını, karakter 

gelişimini, duygu ve düşünce dün-
yasını geliştirebilecek; ona dil bi-
linci, edebiyat sevgisi, duyarlılık 
kazandırabilecek; sevgi dolu, er-
demli, sağduyulu bir birey olma-
sına katkı sağlayabilecek güçlü bir 
enstrümandır kitap. Bunun içindir 
ki kitapların muhteşem dünyasını 
fark etmiş, okumanın keyfine var-
mış, okuduğu eserlerden istifade 
edebilen bir nesil yetiştirebilmeyi 
hedefleriz hep. Lakin bunun için 
yetişkinlere -ebeveynlere, eğitim-
cilere, yayıncılara, yazarlara ve 
çizerlere- düşen pek çok vazife ve 
sorumluluk olduğunu unutmamak gerekir. 

Ebeveynler için temel vazife, çocuklarına rol mo-
del oluşturabilmektir. Yani kitap okuyarak ve evlerin-
de kitaplık oluşturarak örnek olabilmek… Okuma bi-
linci ve sevgisi kazanmış çocukların çoğunun böylesi 
ebeveynlere sahip olması şaşırtıcı değildir.

Eğitimcilerin vazifesi ise her şeyden önce çocukları 
iyi kitaplarla tanıştırmaktır. Ancak eğitimci bunu ya-
parken okunması gereken kitaplar ya da yazarlar liste-
si gibi zorunluluklar koşarak çocukları bunaltmama-
ya özen göstermelidir. Ayrıca tavsiye edeceği kitapları 
bizzat okuması da eğitimcinin isabetli yönlendirmeler 
yapmasına katkı sağlayacaktır.

Yayıncının vazifesi iyi kitaplar yayınlamaktır elbet. 

Bunun için usta yazar ve çizerlerle 
çalışmalı, danışman kadrolardan 
destek almalı; yayın dünyasındaki 
gelişmeleri takip etmeli, beğeni ve 
ihtiyaçlarını kollayarak okurlarının 
nabzını tutmayı ihmal etmemelidir. 

Yazarlara ve çizerlere düşense 
yetenek, bilgi, görgü ve deneyim-
leri doğrultusunda nitelikli eserler 
ortaya koymaktır. Bunu ancak ço-
cukları iyi tanıyan, onların ilgileri-
ne ve algı dünyalarına hitap edebi-
len sanatçılar başarabilir. 

İyi Kitabın Özellikleri
Nelerdir?
Bir çocuk kitabını “iyi kitap” 

olarak tanımlayabilmemiz için pek 
çok nitelik sıralamak gerekir. Her 
kitap bir projedir. İçerik, görsel ta-
sarım, ebat ve hedeflenen yaş grubu 
kitap yayına hazırlanırken belir-
lenir. İki kapak arasına girip tabiri 
caizse ete kemiğe büründüğünde, 
raflarda yerini alıp okurlarla buluş-
tuğunda ve beğeni görürse projenin 
isabetli olduğu söylenebilir.

İyi çocuk kitapları pedagojik ölçüler doğrultusun-
da çocuğun algı seviyesi gözetilerek hazırlanmalıdır. 
Kitabın kelime sayısı, punto büyüklüğü, resimleri 
açısından hedef yaş grubuna uygun olması, ayrıca 
içeriğinin çocukların ruh dünyalarını zedelemeyecek 
özellikte olması riayet edilmesi gereken başlıca kriter-
lerdir. 

Çocuklara seslenen yapıtlar; çocuğun coşkusuna, 
heyecanına, düşüncelerine ve gülmece anlayışına dil 
ve çizginin anlatım gücüyle ulaşabilmeyi başarabil-
diği oranda, yazılı ve görsel bir uyaran olarak işlevini 
yerine getirebilir. Böyle kitaplar çocuklarca sevilir ve 
çocuklara kitap okumayı sevdirebilir.

Kitaplarda çocuklara, neler yapması ya da yap-
mamasının söylenmesinden çok, neler yapması ya 

Çocuklara seslenen ya-
pıtlar; çocuğun coşkusuna, 
heyecanına, düşüncelerine 
ve gülmece anlayışına dil 
ve çizginin anlatım gücüyle 
ulaşabilmeyi başarabildiği 
oranda, yazılı ve görsel bir 
uyaran olarak işlevini yeri-
ne getirebilir.
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da yapmaması gerektiği düşündürülmelidir.7 Çocuğa 
kaba bir gerçeklikle bir yetişkinin öğüt dağarcığından 
çıkararak aktardığı yargılar, çocuğun kitapla kurduğu 
iletişimde, duygu ve düşünce üretme sorumluluğuna 
(sürecine) engel olur (ket vurur).8 

“Çocuğa görelik” ilkesine uygun hazırlanmış iyi bir 
çocuk kitabı, kurgu ya da kurgu dışı pek çok konuda 
olabilir. Bilim, edebiyat, sanat, felsefe, psikoloji, kişi-
sel gelişim, gezi, eğitim, din… Yayıncılar odaklanmak 
istedikleri alanları belirler ve yayınlamak istedikleri 
kitapları uygun bir tasnifle okuyucularına sunar. Bu 
noktada yayıncı, alanında uzman kişilerle çalışmak 
zorundadır. 

Bu uzman kişiler, “çocuğa göre” kitap yazabilecek 
yetenekte ve çocuk kitabı hazırlamanın gereklilikleri-
ne vakıf olmalıdır. İşte yayıncı bu noktada zaman za-
man zorlanır ve bazen danışmanlardan destek alarak 
bu zorluğun üstesinden gelir. Bu meşakkati aşmanın 
bir diğer yolu da -uzun vadeli ve zahmetli bir yöntem 
olsa da- uzman kişilerin ihtiyacı fark etmelerini sağ-
layarak onları çocuk kitabı yazarlığına davet etmektir. 
Bu farkındalık sağlanabilirse işin ciddiyetini kavra-
yan; bilgi, görgü ve deneyimlerini çocuklarla paylaş-
mak isteyen, “içindeki çocuğu” koruyabilmiş uzman 
kalemler, nitelikli eserler ortaya koyarak yerli çocuk 
yazınına katkıda bulunabilirler. 

Çocuklara Yönelik Dinî Temalı Kitaplar
Çocuklar için yazılmış dinî kitaplar, geçmişten gü-

nümüze çocuk yayıncılığımızın yekûnu göz önünde 
bulundurulduğunda -son on beş yılda artış göster-
miş olsa da- oldukça azdır. Bunda, uzman kalemlerin 
eksikliğinin yanı sıra yayıncıların -birkaçı müstesna- 
dinî temalı çocuk kitaplarına mesafeli durmalarının 
payı büyüktür. 

Oysa Batılı çocuk kitapları yayıncılarının hemen 
hepsinin portföyünde -diğer konulara ilişkin kitaplık-
ların yanı sıra- bir din kitaplığı da mevcuttur. Özellik-
le ilk çocukluk dönemi için hazırlanmış çeşitli ebat-
larda ve özelliklerde (çıkartmalı, yapbozlu, üç boyutlu 
vb.) birbirinden cazip İncil temalı kitaplar dikkat çe-
ker. Bunların yanı sıra peygamber öyküleri, İncil’den 
pasajlara gönderme yapan ahlak kitapları da çocuk-

ların sevip keyifle okuyacağı formlarda okuyucuya 
sunulmaktadır. Gıpta ve esefle gözlemlediğimiz bu 
tablodan yayıncılığımız adına almamız gereken ders-
ler olduğu açıktır.

Bursa Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Çocuk-
larımıza Allah’ı Nasıl Anlatalım? isimli eserinde “…
din eğitiminin ilk çocukluk yıllarında en mükemmel 
şekliyle verilmesine çalışılmalıdır. Zira 10-12 yaşla-
rına kadar olan dönemde din ve ahlak değerlerinin 
büyük bir kısmı çocuk tarafından özümlenmektedir. 
O hâlde din eğitimi ve öğretiminin bu dönem içinde 
büyük ölçüde tamamlanması gerekmektedir.”9 ifadele-
riyle ilk çocukluk döneminde verilmesi gereken din 
eğitimi ve öğretiminin önemine dikkat çekmektedir. 
Yazar, “…çocuğa Allah’ın insan veya insana benzer bir 
varlık olmadığı çeşitli yollarla öğretilebilir. Bu konuda 
ona -kolayca kavrayabileceği için- bol resimli az yazılı 
dinî hikâye kitaplarının faydası olacaktır.”10 ifadele-
riyle de dinî temalı çocuk kitaplarının gerekliliğini ve 
faydasını ortaya koymaktadır. 
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Geçmişten günümüze yayın-
lanmış dinî çocuk kitaplarımıza 
göz attığımızda iyi niyetle yayına 
hazırlanmış olsalar da bir kısmı-
nın çok uzun ve didaktik metinler, 
ürkütücü betimlemeler ve illüst-
rasyonlar gibi sebeplerle “çocuğa 
görelik” ilkesiyle bağdaşmadığını 
teessüfle fark ediyoruz. 

Bugün, çocuk yayıncılığına 
profesyonel yaklaşan tecrübeli ya-
yınevlerinin çocuk-gençlik yayın-
ları editörleri, uzman yazarlarla ve 
illüstratörlerle çalışarak iman, ah-
lak, siyer, ibadet gibi bilumum dinî 
konularda yaşlara göre tasnif edil-
miş uygun konularda ve türlerde 
eserler hazırlama gayreti içindeler. 
Yurdumuzda beğeni gör/en/ecek 
ve büyük bir ihtiyacı karşıla/yan/
yacak bu eserlerin yurtdışında da 
kolaylıkla yayınlanabildiğini ve 
takdirle karşılandığını rahatlıkla 
söyleyebiliriz. Peygamber Efen-
dimizin (s.a.v.) hayatının anlatıl-
dığı Türkçe bir çocuk kitabının 
muhtelif çevirilerinin Fransa’dan 
Endonezya’ya kadar birçok ülkede çocuklarla buluş-
muş olması bize bunu işaret ediyor.

Ailelere Kitap Seçiminde Tavsiyeler
Çocuk yayınlarına, gerek akademik gerek meslekî 

camiada emek verenleri izledikçe tecrübelendiğimizi, 
profesyonelleştiğimizi, gün geçtikçe daha nitelikli eserler 
ortaya koyduğumuzu ve koyacağımızı ifade edebiliyo-
ruz. Bununla birlikte çocuklarla kitapları buluşturacak 
olan ailelerin de bilinçlenmesi, kitapsever bir nesil için 

olmazsa olmaz bir ön koşul. 

Ailelerin her şeyden evvel bil-
mesi gereken, iyi bir kitabın ço-
cuklarına ne kadar faydası olacaksa 
kötü bir kitabın da o kadar zararı 
olabileceğidir… Metni ve resimle-
riyle kötü, çocuğa göre olmayan bir 
kitap, çocuğu kitap okumaktan so-
ğutabileceği gibi onun ruh dünya-
sında olumsuz izler de bırakabilir.11 

Ailelere iyi bir kitabı tanıyabil-
meleri için şu tavsiyelerde buluna-
biliriz: 

Çocukları için satın aldıkları ki-
tabı mutlaka incelemeli, mümkün-
se okumalılar. 

Güvendikleri, tercih ettikleri 
yayınevleri olmalı, onların eserleri 
arasından seçim yapmalılar. 

Nitelikli bir kitabın maliyetinin 
yüksek olabileceğini göz önünde 
bulundurarak (yazar - çizer telifi, 
kâğıt ve baskı maliyetleri vs.) -hatta 
tüketim çağında nelere para harca-
dığımızı şöyle bir hatırlayarak- ki-

tap için harcama yapmaktan kaçınmamalılar.

Çocuklarımız bize Allah’ın emanetidir… Onların en 
iyi şekilde yetişmesinden sorumluyuz. Tertemiz dün-
yaları kirlenmeden büyüyüp ilim, irfan, ahlak, iman ile 
mücehhez birer fert olmaya aday her biri… Büyüme se-
rüvenlerinde -karakterleri, duyguları, inançları şekillenir-
ken- onlara rehberlik, yoldaşlık, arkadaşlık, sırdaşlık ede-
bilecek kitaplar edinebilmeleri, kıymetli eserlerin ışığında 
yetişebilmeleri için gayret bizden tevfik Allah’tan…

1
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Çocuklar için yazılmış 
dinî kitaplar, geçmişten 
günümüze çocuk yayın-
cılığımızın yekûnu göz 
önünde bulundurulduğun-
da -son on beş yılda artış 
göstermiş olsa da- olduk-
ça azdır.
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Türk Düşünce Tarihi’nin önemli alanlarından biri 
olan matbuat tarihi, farklı dönemlerin kültür ha-
yatı kadar, siyasî, içtimaî havasını anlamamızda 

da önemli ipuçları verir. Özellikle devirden devire ren-
gi, muhtevası değişen dergiler saha araştırmaları için 
birer hazine hükmündedir. Bu nedenle kitap neşriyatı 
kadar süreli yayıncılığın tarihî seyrinin, muhtevasının, 
yazarlarının da ihmal edilmeyip tetkiki gerekmektedir. 
Kitap tanıtım mecmualarını ele alacağımız bu yazıda, 
Osmanlı’dan günümüze, siyasî-askerî değişikliklerin ya-
şandığı bazı “kritik” dönemleri esas alıp bu süreçlerde 
yayınlanan bazı mecmuaları inceleyeceğiz.1 

Osmanlı matbuatında ilk mecmua 1849’da yayın-
lanmış bundan sonra da günümüze kadar farklı saha-
larda pek çok dergi intişar etmiştir. Bunlar içinde kitap 
tanıtım mecmualarının harf inkılâbına kadar çok yay-
gın olmadığını söylemek mümkündür. Buna mukabil 
hemen her süreli yayında mutlaka kitap tanıtımlarına 
ve yeni çıkan kitapların reklamlarına rastlanmaktadır. 
Cumhuriyet’in ilanından sonra ise yetmişin üstünde 
kitap tanıtım mecmuasının yayınlandığı bilinmekte-
dir. Bazıları tek yaprak hâlinde, bazıları yayınevlerinin 
reklamı maksadıyla ya da broşür mahiyetinde çıkan 

bu mecmuaların çoğu maddi yetersizlikler sebebiyle 
uzun ömürlü olmamıştır. 

Tespit edebildiğimiz kadarıyla Türkçede yayınla-
nan kitap tanıtım mecmualarının bazılarının isimleri 
kronolojik olarak şöyledir: Kitapçı (1912); Matbaacılık 
ve Kitapçılık (1914); Neşriyat Bülteni (1934); Kitap ve 
Kitapçılık (1936), Ayın Bibliyografyası (1943); Bibli-
yografya (1946); Kitap Haberleri (1947 veya 1948?); 
Memleketimizde ve Dünyada Kitaplar (1950); Emek 
Aylık Kültür Dergisi, (1953); Kitap Belleten (1953); 
Kitap Dünyası (1957); Kitap Belleten (1960); Kültür 
Haberleri Ajans Bülteni (1960); Kitaplar Âlemi (1960); 
De (1961); Kitaplar Âlemi (1962); Kitap ve Kitapçılık 
(1963); Bedir (1963); Cağaloğlu Postası (1964); Kürsü 
(1964); Özet (1964); Dönem (1964); Anıl (1964); Göz-
lem (1965); Akalam (1967); Anten (1967); Yayın Dün-
yası (1967); Kitap Dünyası (1967); Kitaplar Arasında 
(1968); Söğüt (1968); Gerçek Yayınlar Kılavuzu (1969); 
Gerçek Kitap Eleştirileri (1970); Yayın ve Tiyatro Ha-
berleri (1971); Bibliyografya Kitap Haberleri Bülteni 
(1972); Kitaplar (1972); Aylık (1973); Kalem (1973); 
Günümüzde Kitaplar (1973); Sergi (1974); Güvercin 
(1977); Yazardan Okura Kitap Dünyası (1980); Kitaplar 
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(1980); Yayın Dünyasında Çerçe-
ve (1985 veya 1986?); Kitap Der-
gisi (1986); Martı Yayın Tanıtım 
(1987); Yayın Dünyasına Pencere 
(1988); Cumhuriyet Kitap (1990); 
Kitap Gazetesi (1992); Müteferri-
ka (1993); Kitap-lık (1995); Kitap 
Haber (1997); Matbuat (1998); Si-
murg (1999); Kitap Postası (2005); 
Ayraç (2009); Müfredat (2010); 
Kitapçı (2012); Yeni Kitaplar (?)2

II. Meşrutiyet Döneminde 
Kitap Tanıtım Mecmuaları
Osmanlı matbuatında ilk yayınlanan kitap tanı-

tım mecmuası 1912’de Muhtar Halit Bey’in Muh-
tar Halit Kitabevi adına yayınladığı günlük gazete 
Kitapçı’dır. Elde bilinen yalnız bir nüshası vardır. 
Yayına devam edip etmediği de bilinmemektedir.3

Matbaacılık ve Kitapçılık 4 Kânunuevvel 1330’da 
(17 Aralık 1914) İstanbul’da yayınlanmış ve ayda bir 
çıkmak gayesine rağmen tek sayı çıkmıştır. Türk Yur-
du Kütüphanesi’nin bir neşri olan mecmuanın mesul 
müdürü Tevfik Nureddin’dir. Mecmua tek sayı çık-
makla birlikte, dönemin matbuat açısından pano-
ramasını gözler önüne seren muhtevası ve ele aldığı 
meseleler bakımından önemlidir. Gazetelerin ücret 
mukabili dışında kitaplarla ilgili haber vermeyişinden 
mustarip olan mecmua, çıkış gayesini, “Türk kitapçı-
lık âleminde, kendi mesleğimiz dâhilinde düşündük-
lerimizi yazabilmek için bu mecmuayı çıkarmaya ka-
rar verdik.” şeklinde özetlemektedir.

Yazarı zikredilmeyen “Bizde Kitapçılık” başlıklı ilk 
yazıda kitapçılığın bizde her şeyde olduğu gibi henüz 
“iptidai” yani Avrupa derecesinde olmadığından dert 
yanan yazar, “her memlekette burjuvazi denilen tüc-
car sınıfının kitap okumağa heves etmesiyle kitapçılık 
terakki etmiştir.” demektedir. Yazara göre Osmanlılar 
arasında sadece memurlar kitap okuyucusu olmuş, 
tüccarlar ise kitapçılığı bir meslek dahi telakki etme-
miş, tüm bunlar piyasayı geriletmiştir.

Mecmuanın ikinci yazısı “Ki-
tapçılık ve Muharebe” başlıklıdır. 
Yazarı belirtilmeyen bu yazıda da 
Harb-i Umumî’nin kitap okuma ve 
satın almayı durdurduğu, gündelik 
gazetelerin revaç gördüğü anlatıl-
maktadır. Ayrıca kâğıt ticareti dışa-
rıya bağımlı olmasına rağmen pi-
yasada kâğıt bulunabildiği ve fakat 
bu kez de basılmaya değer kitabın 
yokluğunun matbuat için zorluk 
arz ettiğinden şikâyet edilmektedir.

Türk Yurdu’nun bir neşri olması sebebiyle dergi-
de yeni kitap haberlerinin çoğu Türkçülük akımının 
yazarlarına aittir. T[evfik] N[ureddin] imzalı “Yeni 
Eserler” başlıklı yazıdaki iddiaya göre her evde, buna 
köyler de dâhil, Ey Türk Uyan, Türk Sazı, Yeni Turan 
ve Kızıl Elma isimli kitaplar vardır. Yusuf Akçura’nın, 
Türk Cermen ve İslavlar’ın Münasebat-ı Tarihiyele-
ri, Turan’ın Defteri, Mektep Çocuklarında Türklük 
Mefkûresi, Yarınki Türk Devleti ve Büyük Türklük 
gibi kitapları, Türk Yurdu’nun yeni sayısının haberleri 
ve neşrettiği kitapların fiyat listesi derginin sayfaların-
da yerini almıştır.

Cumhuriyet’in İlk Yıllarına Damgasını Vuran 
Kitap ve Kitapçılık Mecmuası
Tespit edebildiğimiz kadarıyla harf inkılâbından 

sonra yayınlanan ilk kitap tanıtma mecmuası Hakkı 
Tarık Us’un 1 İkincikanun 1936’da çıkarıp 1937’ye ka-
dar yayınını devam ettirdiği Kitap ve Kitapçılık’tır.4

Mecmuanın künye sayfası hem Türkçe hem Fran-
sızca düzenlenmiş, çıkış gayesi Refik Ahmet Sevengil’in 
“Kültür Yolunda” yazısında özetlenmiştir. Buna göre bir 
buçuk asırlık can çekişme döneminden sonra Türkiye 
ayağa kalkmış ve kültür alanındaki adımlarla dünya 
milletleri arasına girme yolundadır. Bunun için de önce 
Latin alfabesine geçilmiş, böylece halkın okuryazarlık 
seviyesinin yükseltilmesinde önemli bir merhale kate-
dilmiştir. Bundan sonra ise gereken, müspet ve modern 
kafalı Türklerin yetişmesi için “kitap abidesi” kurmak-
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tır. Buna hizmet maksadıyla Türkiye ve dünyada çıkan 
kitapları tanıtmak, kitap yazılmasını ve basılmasını 
kolaylaştırmaya yönelik tedbirleri gündeme getirmek 
mecmuanın hedefleri arasındadır.

Derginin yazarları arasında Ömer Rıza Doğrul, 
Asım Us, Süheyl Ünver, Nurullah Ataç, Niyazi Ahmet 
Banoğlu gibi devrin önemli isimleri vardır. Yazarlar 
kitap tanıtımlarının yanı sıra kitaba ve yayıncılığa hiz-
met etmiş isimler hakkında da metinler kaleme almış-
tır. Bu mecmuada yayınlanan biyografiler mühimdir, 
zira bunlardan bazıları verdikleri malumat sebebiyle 
hâlen elimizde neredeyse tek kaynaktır.5

Dergide, Vakit’in neşriyatı olan “Dün ve Yarın” 
külliyatından çıkan kitapların listesi ve tanıtımların-
dan başka İngilizce ve Fransızca kitap tanıtımları da 
yer almaktadır.

Çok Partili Hayattan 1960 Darbesine
Kitap Tanıtım Dergiciliği
İlk sayısı 1956’da yayınlanan Yeni Yayınlar Aylık 

Bibliyografya Dergisi matbuatta nispeten uzun so-
lukludur. Zira 1967’den 1972’ye kadar muhtevası za-
yıflasa ve birkaç sayı bir arada çıksa da yayına devam 
etmiştir. Derginin sahibi Şefika Doğdu Mercanlıgil, 
mesul müdürü Şahap Nazmi Coşkunlar’dır. 

Yeni Yayınlar hedefleri arasında, Türkiye’de basılan 
yeni eserlerin listesi, yazar biyografileri, kitap ve kita-
biyatla ilgili yazı ve haberleri vermeyi zikretmektedir. 
İleriye dönük, yeni gazete ve dergilerin ilk sayılarını 
konu etmeyi, kitap tenkit ve tahlilleri neşretmeyi, Tür-
kiye ve dünyadan kültür hayatı ile ilgili haberler ve ki-
tapları duyurmayı, kitap satan müesseseleri tanıtmayı 
da vaat etmektedir. Ancak bu hedefler, aşağıda da gö-
rüleceği üzere, büyük ölçüde taslak olarak kalmıştır.

Dergide yeni çıkan eserlerin konularına göre tasnif 
edilerek tanıtımı ya da değerlendirilmesi yapılmaksızın 
sadece künye bilgileri verilmiştir. Konular arasında eği-
tim-öğretim, farmasonluk, felsefe-ahlâk, fıkra, filoloji-
lengüistik, fizik, haritacılık, hukuk-kanunlar, istatistik, 
kooperatifçilik-şirketler, kütüphanecilik, pulculuk, ruh-

lar, sağlık-koruma-tıp, şiir, tarım-hayvancılık, turizm, 
veteriner hekimliği, ansiklopedi, antoloji, askerlik, çocuk 
kitapları, dil, din-ilahiyat,6 eczacılık, ekonomi-maliye-ti-
caret, et ve balık, hiciv-mizah, iş ve işçi, kimya, mektup, 
meteoroloji, mimari-şehircilik, politika, şoförlük, ulaş-
tırma gibi pek çok başlığın varlığı dönemin yayıncılığını 
anlamak açısından önemli bir veridir.

Kitap ve yayınevi reklamlarının yanı sıra yasak ya-
yınların belirtildiği listeler hemen hemen her sayıda 
mevcuttur. Bu listelerde Türkçe, Arapça, Farsça, Fran-
sızca, İngilizce, Ermenice ve Almanca kitap ve dergi 
isimlerine rastlanmaktadır. Yasak kitapların hangi 
dilden olursa olsun genellikle, temel hususiyetlerinin 
Allah ve ahiret inancıyla irtibatı dikkat çekmektedir. 
Buna mukabil dergi Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nin ila-
nına yer vermekten sakınmamıştır.

Mecmuanın 1960’la birlikte bir bakıma politik ha-
vanın tesirine girdiği; ayrıca farklı başlıklarda yazıla-
rın iktibas da olsa sayısının arttığı görülmektedir. Bu 
bağlamda ilk dikkat çeken “Türk Basınında 27 Mayıs” 
başlıklı kaynakçadır. Bu kaynakça, Ağustos 1960’daki 
8. sayıyla başlayıp bir kaç sayı devam eder.

Kitap tanıtım yazıları da bu dönemden sonraya 
tesadüf etmektedir. Ancak bu yazılar mecmuanın 
yazar kadrosu tarafından kaleme alınmayıp çoğun-
lukla matbuattan alıntılardan müteşekkildir. Mese-
la en geniş kitap tanıtımı Ekim 1961’de, Enver Naci 
Gökşen’in kaleme aldığı, Malik Aksel’in Anadolu 
Halk Resimleri başlıklı eseri hakkındaki yazısıdır. 
Yazı, Türk Dili’nin Ekim 1961’de yayınlanan 11. sayı-
sından iktibas edilmiştir.

1963’e gelindiğinde derginin muhtevası biraz daha 
zenginleşmiştir. Derginin sekreteri olan ve bibliyografik 
çalışmalarıyla da tanınan Muharrem Mercangil’in ilk 
sayfada ayrıbasımlar, kataloglar, posta pulları, dinî ya-
yınlar, soyadı ve yazarlar, Türkiye yayınları ve derleme 
kanunu, Atatürk yayınları gibi konularda kısa yazıları 
yer almıştır. Yine de mecmuanın yazar kadrosunda bir 
genişleme olmadığı dikkat çekmektedir.



ŞUBAT 2016138

12 Mart 1971 Muhtırası Sonrası
Ankara’dan Bir Mecmua
Ankara kitapçılık tarihinin önem-

li isimlerinden Turhan Polat’ın kur-
duğu Turhan Kitabevi tarafından 
Ocak 1972’de yayınlanmaya başlanan 
Bibliyografya Kitap Haberleri Bül-
teni, kitap tanıtımları, eleştirileri ve 
Dewey sistemine göre tasnif edilmiş 
yeni yayınları tanıtıp duyurmak üze-
re çıkmıştır. Dergi yazarları arasında 
İlber Ortaylı, Sadık Kemaloğlu, Sami 
N. Özerdim, Kayahan Erimer ve Tun-
cer Gülensoy gibi isimler vardır.

Derginin ilk yazısı Osman Ersoy’un “Eleştirmeli Bib-
liyografyanın Önemi” başlıklı yazısıdır. Bundan sonraki 
sayılarda da kitap tanıtımlarının yanı sıra sık sık bibli-
yografyalar yayınlanmıştır. Joshua M. Bear’ın hazırladığı 
“Türk Dili ile İlgili İngilizce Yayınlar Kaynakçası 1709-
1971”, 7 Metin And’ın “Bibliyografya Notları”, İsmail 
Eren’in “Yugoslavya’da Türk Kütüphanelerine Dair Ya-
yınlar Bibliyografyası”8 bunlardan bazılarıdır. 

12 Eylül Darbesinin Arifesinde
Kitaplar Dergisi:
Gazeteci yazar Tarık Dursun K[akınç]’nın yönet-

tiği Kitaplar dergisi ilk kez 1973’te, sonra 1979’da çık-
maya başlamış, 1980’e kadar aralıklarla matbuatta ye-
rini korumuştur.9 Derginin yazarları arasında Doğan 
Hızlan, Çetin Altan, Oktay Akbal, Aziz Nesin, Demir 
Özlü, Sezer Tansuğ, İlhan Selçuk gibi edebiyat ve mat-
buat tarihimizin önemli isimleri vardır.

Her sayının bir dosya konusu olup ilk sayıda “Yazar 
Hakları: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” gündeme ge-
tirilmiştir. Bu bağlamda, özellikle yayın ve yayıncılıkla 
ilgili kanunların mahiyetlerine, tahlillerine ve tenkitle-
rine sıkça yer verilmektedir. Her sayıda ayın en iyi on 
kitabı seçilmekte; özellikle çocuk edebiyatının önemine 
ve çocuk kitapçılığına dair yazılara rastlanmaktadır.

12 Mart döneminde toplatılıp yakılan kitapların II. 
Abdülhamid devri sansürüne takılıp yakılanlardan az ol-

madığına dikkat çeken dergide, sık 
sık yasaklanan kitapların listelerine 
yer verilir. Bunlar arasında Albert 
Camus, Sabahattin Ali, Tarık Dur-
sun, Rıfat Ilgaz, Mahmut Makal, Fa-
kir Baykurt, Orhan Kemal ve Kemal 
Tahir’in eserleri göze çarpmaktadır.

Matbuattaki bu yasaklamalara 
rağmen, dergi siyasî tavrını açıkça 
ortaya koymaktan kaçınmaz, sık-
lıkla milletvekillerinin Meclis’te kül-
türle ilgili yaptıkları açıklamalara 
ironik biçimde atıfta bulunur. Dil 
devrimi, eski edebiyat ve yeni şiir 

gibi konular dergi gündemine taşınır. Ayrıca edebiyat ve 
kültür dünyasındaki yeni gelişmeler hakkında röportajlar 
veya haberler verilir. Tekin, Oda Yayınları, Cem, Sosyal ve 
YAZKO gibi yayınevlerinin kitap reklamlarına yer verilir. 
“İslâmcımuhafazakâr” denilebilecek yayınevlerinin kitap-
larının reklamına rastlanmamakla beraber nadir de olsa 
bu cenahtaki yayınevlerinden çıkan bir kitabın tanıtım-
tenkit yazısı yayınlanır.10

12 Eylül Darbesi Sonrasında İslâmcı Yazarları 
Çatısı Altında Toplayan Kitap Dergisi 
Birleşik Dağıtım tarafından yayınlanan Kitap 

Dergisi’nin ilk sayısı Mart 1986’da çıkmış, dergi yayın 
hayatına 1998’e kadar devam etmiştir. Nispeten uzun 
soluklu bu dergi 1980 Darbesi’nden 1983’e kadar süren 
askerî idareden sonra ortaya çıkan ferahlama dönemin-
de yayınlanan oldukça nitelikli bir dergidir. Ele aldığımız 
diğer mecmualardan farklı olarak Kitap Dergisi ilk sa-
yıdan sonra kitap ve kitapla ilgili kavramları resmeden 
renkli kapaklarla matbuatta yerini alır. İçeride de konu-
larla irtibatlı karikatürler ve fotoğraflar kullanılır.

Derginin “Çıkarken” başlıklı yazısında yayıncılığın 
meseleleri, yayıncılar, yayınevleri, yazarlar ve bunların 
okurlarla ilişkilerine dair neler yapılabileceğine yönelik 
bir platform arayışına vurgu yapılmaktadır.

Derginin yazarları arasında, İlhan Kutluer, Dücane 
Cündioğlu, Âlim Kahraman, Ahmet Kot, Ersin Gür-



ŞUBAT 2016 139

doğan, Bekir Karlıga, Ebubekir Sifil, 
İsmail Kara ve Hüseyin Hatemi gibi 
fikir ve sanat dünyamızın önemli 
kalemleri vardır. Derginin özellikle 
ilk yıllarındaki kitap ilanları takip 
edildiğinde Arap-İslâm coğrafyası-
nın yazarlarının bilhassa 60’lardan 
sonra yazdığı kitapların tercüme-
lerinin yoğunlukta olduğu görül-
mektedir. İslâm dünyasında Selefî 
akımın referans aldığı İbn Teymiye 
külliyatının reklamları ve bu çerçe-
vede Türkçede veya başka dillerde 
yayınlanmış eserlere atıflar bulun-
maktadır. Özellikle modernleşme, 
ilerleme, teknoloji, medeniyet gibi 
kavramlarla ile ilgili kitaplar, soruşturmalar, deneme-
ler derginin hemen her sayısında yer almakta, dosya 
konusu edilmektedir.11

Türkiye’den ve İslâm dünyasından neşriyat haber-
leri veren dergi, Türkiye’de özellikle İslâmcı kimliğiyle 
öne çıkan yayınevlerini ve buralardan çıkan kitapları 
tanıtmaktadır. Ancak derginin 1986 Haziranı’nda çı-
kan 4. sayısında yayınlanan okuyucu mektuplarından 
anlaşıldığına göre, tanıtımı ya da reklamı yapılan bazı 
kitapları temin edip ellerinde bulunduran okuyucular 
soruşturmaya tâbi tutulmuştur. 12 Eylül’le ilgili müla-
katlar yapan dergi, ayrıca Şerif Mardin, Ali Yaşar Sarı-
bay ve Uğur Mumcu gibi isimlere Türkiye ve İslâm’la 
ilgili sorular yöneltir.

Tüm bunlar 80’lerden sonra mecmuların da bir ba-
kıma, siyasî hayata paralel, toplumda İslâmcı-İslâmcı ol-
mayan ayrımının tarafı olduğunu gösterir birer işarettir.

90’lı Yıllardan Günümüze
Müteferrika Sahaf’ın
Müteferrika Mecmuası
Bu yılların nitelikli ve sürekliliği günümüze kadar 

devam eden kitap mecmualarından biri Müteferrika’dır. 
Dört aylık kitabiyat mecmuası olan Müteferrika’nın, or-
taya çıkışını ve yürümesini sağlayan bizzat Müteferrika 

Sahaf ’ın sahibi Lütfü Seymen’dir. Güz 
dönemi Ekim 1993’te yayın hayatına 
başlayan dergi 2015 yaz dönemiyle 
46 sayıya ulaşmıştır. İlk sayıdaki “Çı-
karken” başlıklı yazısında Müteferrika 
Lütfü şöyle diyor: “Biz Türkler, kitaba 
sövmenin hoş karşılanmadığı bir ulus 
olmanın yanı sıra, kitaptan en çok 
korkan uluslardan biriyiz. Lafı geldi 
mi hepimiz kitapseveriz. Hâlbuki ki-
tapseverlik biraz da “uşaklık” etmek 
demektir (…) Bu nedenledir ki bu 
dergi, eski kitapseverlerin izini süre-
rek kitaba ve kitapsevere hizmet ver-
mek, bir anlamda kitaba “uşaklık” et-
mek düşüncesinin ürünüdür.”

Derginin her sayısının bir danışma kurulu ve kat-
kıda bulunanları vardır. İlk sayının danışma kuru-
lunda Necdet Sakaoğlu, M. Sabri Koz, A. Turgut Kut, 
Nuri Akbayar ve Ruhi Ayangil yer almaktadır. Dergi-
nin yazarlarının genellikle aynı zamanda Müteferrika 
Sahaf ’ın müşterileri olması da ayrıca özel ve güzel bir 
durumdur. Bunlar arasında A. Turgut Kut, Nuri Ak-
bayar, Kevork Pamukciyan, Erol Üyepazarcı, Necdet 
Sakaoğlu, E. Nedret İşli, İ. Lüfü Seymen, Murat Çulcu, 
Ali Alparslan, Ali Birinci, Dursun Gürlek ve Abdullah 
Uçman gibi isimler vardır.

Bilinen kitap tanıtım dergiciliğinden farklı olarak 
yeni çıkan kitaplar türünden haberler yerine her biri 
bir kitap veya kitap türü, efemera12 üzerinden yazıl-
mış küçük değerlendirme yazıları ya da makalelerdir. 
Bu bakımdan Müteferrika, kıymetli vesika ve fotoğraf 
neşri hususunda titizdir. Efemeralarla ilgili tanıtımlar, 
dergide en az kitap tanıtımları kadar yekûn tutar.

Dergi ve gazete sayfalarında kalmış, unutulmuş pek 
çok kıymetli metin tekrar bu dergide hayata dönmüştür. 
Özellikle koleksiyonerlerin, kitap mecanîni, kitabiyâta 
hizmet etmiş isimlerin yazdıkları, mecmuanın sayfala-
rında yerlerini almaktadır. İbnül Emin, Ahmed Hamdi 
Tanpınar, Nahid Sırrı Örik’in yazdıkları buna örnektir. 



ŞUBAT 2016140

Bazı sayılarda dosya konularıyla okuyucu karşısına 
çıkılmaktadır. Mesela 2000 yılının yaz döneminde çı-
kan 17. sayısı İbnül Emin dosyası olarak hazırlanmış-
tır ki neredeyse başlı başına bir kitap hüviyetindedir.

Dergi, kitap yayını yaparak da matbuata katkıda bu-
lunmuştur. Bunlar Bir Nadir Kitap Destanı: Hans Peter 
Kraus’un Otobiyografisi (çev. Nurettin Elhüseyni) ve 
Başak Ocak’ın hazırladığı Bir Yayıncının Portresi: Tüc-
carzade İbrahim Hilmi Çığıraçan isimli kitaplardır.

Sonuç
Kitaba, yazara ve okuyucuya hürmetin ve tabii hiz-

metin önemli bir neticesidir kitap tanıtım mecmuala-
rı. Görülebildiği kadarıyla Türk matbuatı bu hususta 
oldukça renkli ve münbittir. Her ne kadar zorluklar ve 
buhranlarla karşılaşıldıysa da (hâlen de vardır elbette, 
ehline malûm) düşünce tarihimizin izlerinin sürül-
meye değer önemli bir sahasıdır.

Değişen dünya ve Türkiye şartları her seferinde 

bu mecmuaların yayın politikalarını, muhtevaları-
nı etkilemiş; Türkiye’nin farklı düşünce akımlarına 
mensup kalemleri tarafından öne çıkarılan ve geri 
planda tutulan kitaplar, Türk siyasetinin neşriyat 
âlemini şekillendirişi, fikir hayatının canlılıkları ya 
da zafiyetleri kitap tanıtım mecmuaları aracılığıyla 
daha iyi görülebilmiştir.

1

2

3
4

5

6

Türkçe mecmuaların serencamını siyasî tarih paralelinde inceleyen bir 
makale için bk. Toprak, Zafer. “Fikir Dergiciliğinin Yüz Yılı”, Türkiye’de 
Dergiler Ansiklopediler (1849-1984) içinde. İstanbul: Gelişim Yayınları, 
1984. s. 13-54. 
Alpay, Selma. “Kitap Tanıtma ve Ülkemizdeki Kitap Tanıtma Dergileri”. 
Yeni Yayınlar Aylık Bibliyografya Dergisi XX, 5 (1975) s. 186; Özdemir, 
Nezaket. “Kitap Tanıtma Dergileri”. Kitaplar Aylık Dergi 11 (1980) s. 23-
26; Gencer, Bedri. “Kitap Dergiciliğimiz”. Cumhuriyet Kitap 179 (1993): 
12-14. [http://goo.gl/YlVUUZ] (Erişim tarihi: 26.12.2015); Ağaoğlu, Bü-
lent. Türkiye Kitap Tanıtma Dergileri ve Bültenleri Bibliyografyası- Tes-
pit I. İstanbul, 1987. [http://goo.gl/JfCnoi] (Erişim tarihi: 06.01.2016)
Nezaket Özdemir, agm, s. 24; Bedri Gencer, agm, s. 12.
Öztürk, Selahattin - Abdurrahman M. Hacıismailoğlu “Us, Hakkı Tarık”, 
DİA XXXXII, 2012. 188-189; Gencer, agm.
Mesela Ali Birinci, Bâbıâli’nin ilk kitapçısı Arakel Efendi ile ilgili elimiz-
deki nerdeyse yegâne kaynağın bu mecmuada yayınlanan biyografi 
olduğuna işaret etmiştir. Bk. Birinci, Ali. “Kitapçılık Tarihimizden Bir İsim: 
Kaspar Efendi”. Kebikeç I. 1 (1995): 27-33.
Bu döneme kadar fiilen dinî yayın yapılamamaktadır. Bu açıdan söz ko-
nusu mecmuada din-ilahiyat başlığı altında neşriyattan haber verilmesi 
önemlidir.

DİPNOTLAR

Bibliyografya, c. I, S.3, Mayıs 1972, s. 133-137; c. 1, S.4, Temmuz 1972, 
s. 189-190.
Bibliyografya, c. II, S. 6, Kasım 1973, s.181-189.
Bu derginin serencamıyla ilgili geniş bir yazı için bk. Birkiye, Atilla. 
“Anısı kalır” [http://t24.com.tr/k24/yazi/anisi-kalir,337] (Erişim tarihi: 
27.12.2015)
Mesela ilk baskısı 1949’da Ömer Rıza Doğrul’un çevirisiyle Ahmet Ha-
lit Kitabevi’nden çıkan, 1980’de bu kez Nahit Oralbi’nin tercümesiyle 
Dergâh Yayınlarından çıkan Henry C. Link’in, Dine Dönüş isimli kitabına 
dair Sezer Tansuğ şunları yazmıştır: “Bizim ülkemizde politik bir ağırlığı 
olmayan dinsel inanç sistemi, aynı inanç sistemine bağlı başka ülkeler-
de politik yönden daha ağırlıklı olabilir. Fakat bu da Batıdaki gibi özellik-
le Batı tipi bireysel duyuşla ilgisi olmayan ‘anonim’ bir sorundur. Bu ne-
denle yazar biz bir şeyden ayrılmadık ki dönelim, vurgusu yapmaktadır.” 
Bk. Kitaplar, 2 Şubat 1980, S. 2, s. 73.
İsmail Kara’nın İslâmcılığı 65-80 arasında şekillendiren tercümelere 
ilişkin yorumları için bk. “Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi ve Hareketi 
Üzerine Birkaç Not”. Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi ve Hareketi- Sem-
pozyum Tebliğleri. (edt. İsmail Kara-Asım Öz) İstanbul: Zeytinburnu 
Belediyesi Kültür Yay., 2013. s. 32. Ayrıca bk. Bulut, Yücel. Türkiye’de 
İslâmcılık ve Tercüme Faaliyetleri”, age, s. 363-367.
Kısa ömürlü şeyler, kalıcı olmayan yayınlar.
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Kitaba, yazara ve okuyucuya hürmetin ve tabii hizmetin önemli bir neticesidir
kitap tanıtım mecmuaları. Görülebildiği kadarıyla Türk matbuatı bu hususta oldukça 
renkli ve mümbittir. Her ne kadar zorluklar ve buhranlarla karşılaşıldıysa da düşünce

tarihimizin izlerinin sürülmeye değer önemli bir sahasıdır.
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Ailesi ve Doğumu
Hüseyin Hüsnü Efendi, 12 Ocak 

1849 (h. 17 Safer 1265)1 tarihinde 
İstanbul’da dünyaya geldi.2 Babası 
nüvvâbdan Erzurumlu İbrahim Rüş-
tü Efendi, dedesi ise Mehmed Hamdi 
Efendi olup Çelebizâde diye tanınırdı.3

Dönemin ileri gelen kadılarından 
biri olan İbrahim Rüştü Efendi, şairlik 
yönü de bulunan bir âlimdi. Birçok 
vezin ve kalıpta münacat, kaside ve 
methiye kaleme almış, dönemin devlet 
ricâli hakkında beyitler yazmıştır. Oğlu 
Hüseyin Hüsnü Efendi’nin doğum tari-
hi, Sultan Abdülaziz ve Sultan Murad’ın 
cülûsu, Midilli’deki bir mevlidhânenin 
tamiri bunlardan bazılarıdır. Birçok önemli olayın tari-
hini düşürdüğü beyitlerinden oluşan “Mecmua-i Eşâr” 
isimli eseri, kendi el yazısı olması ve mühim olayların ta-
rihlerini vermesi açısından kıymetlidir.4

Tahsil Hayatı
İstanbul’da Haseki civarında Bayrampaşa Sıbyan 

Mektebinde eğitim hayatına başlayan Hüseyin Hüs-
nü Efendi, ilk olarak Kur’ân-ı Kerim, İlmihâl ve tecvid 
derslerini okumuştur. İstanbul Davudpaşa Mekteb-i 
Rüşdiyesinde, Nahivde İzhar, Farsça dersinde Kavâid-i 

Fârisiyye ve Tuhfe-i Vehbi kitapları-
nı okumuştur. Mekteb-i Rüşdiyede 
öğrenim görürken bir yandan Fatih 
Camii dersiamlarından Şumnulu 
Abdülmümin Efendi ve Gümülcineli 
Kadri Efendi’nin İzhâr ve Netâicu’l-
efkâr (Adalı)5 derslerine katılmıştır. 
Babasının nâiblik görevi sebebiyle ai-
lesiyle birlikte Gelibolu’ya gitmiş, Ge-
libolu Mekteb-i Rüşdiyesine devam 
etmiştir. Cami-i Atik medresesinde 
sarf ve tecvit dersi müderrisi Osman 
Efendi’nin rahle-i tedrisinden geçtik-
ten sonra ailesiyle tekrar İstanbul’a 
dönmüştür. Bu kez babasından 
ve farklı hocalardan Muğnittullâb, 
Mültekâ, Muhtasar-ı Meâni, Fenâri, 

Gülistan ve Hâfız Divânı dersleri almıştır. 

Fatih Camii dersiamı Ahıskalı Sabit Efendi’den 
Tasavvurât, Muhtasar-ı Meâni kitaplarını okumuş ve bu 
hoca efendiden icazet almıştır. 3 Kasım 1876 tarihinde 
ruûs6 imtihanını başarıyla geçerek Fatih Camii dersi-
amları arasına katılmış, ilk icazetini Ramazan 1314’te 
vermiştir. İyi derecede Arapça ve Farsça bilen Hüseyin 
Hüsnü Efendi, hüsn-i hat alanında da mahirdir. Hattat 
Hulûsi Efendi ve damadı hüsn-i hat muallimi Mehmed 
Şevki Efendi’den sülüs ve nesih hatlarını meşk etmiştir.

TEREKESİNDE EŞYA YERİNE KİTAP BIRAKAN ŞEYHÜLİSLÂM

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ
Dr. Ayhan IŞIK

İdari ve Mali İşler Şube Müdür vekili, 
İstanbul Müftülüğü

Meşihat Arşivi, SAİD, Dosya nr. 244-
11, 2 nolu belge, orjinal nr. 5250
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Öğretim Hayatı ve Hizmetleri
Hüseyin Hüsnü Efendi, öğretim hayatına ilk olarak 

Mekteb-i Hukukta başlamıştır. Ahkâm-ı Evkâf konu-
sunda “El-İhsâf fi ahkâmi’l-Evkaf”7 isminde bir risale, 
Hukuk fakültesinde verdiği tapu, arazi kanunnamesi ve 
emlak nizamnâmesi dersleriyle alakalı “Arazi Kanun-
namesi Şerhi” isimli bir eser kaleme almıştır. Yine aynı 
fakültede “cinâyât” ile ilgili okuttuğu “Miyâru’l-adâle” 
kitabı üzerine de “Takrir” isminde bir şerh yazmıştır. 

Hüseyin Hüsnü Efendi, 8 Mayıs 1864 tarihinde he-
nüz 15 yaşındayken İstanbul Bâb mahkemesinde kâtiplik 
görevi için mülâzemete başlamıştır. Yaklaşık 10 sene ba-
basının görev yaptığı mahkemelerde fahri olarak kâtiplik 
yapmış, 29 Nisan 1873’te vakâyi-i şeriyye kâtip muavin-
liğine ve 24 Mayıs 1876’da Sadreyn (Anadolu ve Rumeli 
Kazaskerliği) Müsteşarı muavinliğine tayin olunmuştur.

İslâm Kütüphanelerinin Müfettişi
Hüseyin Hüsnü Efendi, 1881’de dört ay müddetle 

Rumeli-i şarki, Bulgaristan, Romanya ve Sırp memle-
ketlerindeki İslam eserlerinin bulunduğu kütüphane-
lerin teftiş memurluğuna atanmıştır.

17 Ekim 1882’de Vergi Emaneti Meclis idaresi azalı-
ğı görevine atanmıştır. 20 Aralık 1883’te Bağdat, Basra 
ve Musul vilayetlerindeki emlak ve arazi müfettişliği 
görevinde ve 17 Şubat 1887-8 Mart 1887 tarihleri ara-
sında Defter-i Hâkâni Nezaretine bağlı “Senedât İdâresi 
Umûr-ı Şeriyye” memuriyeti vekâletinde bulunmuştur. 

Fâzıl, fakih, kanunşinâs, hatırnevâz, mütevâzi, 
edîb ve fukaraperver8 bir âlim olarak vasfedilen 
Hüseyin Hüsnü Efendi, devletin pek çok kade-
mesinde görev almış, üstün başarıları neticesinde 
madalya ve nişanlar ile taltif edilmiştir. 10 Ara-
lık 1887’de üçüncü rütbeden9 ve 13 Mart 1896’da 
ikinci rütbeden mecidî nişanı almıştır.10 Ayrıca 
babası İbrahim Rüştü Efendi’den kalan bir iftihar 
madalyası nişanı11 da bulunmaktadır.

Halep, Beyrut ve Suriye vilayetleri ile Kudüs 
ve Zor livalarındaki arazi ve emlak yoklamala-
rını yapmak üzere tapu müfettişi olarak görev-
lendirilmiştir. 13 Mayıs 1888’de Emvâl-i Eytâm 
azası olmuş, Mahkeme-i teftiş müsteşarı Bahaî 
Efendi’nin yerine vekâleten bu vazifeyi icra et-

M
eş

ih
at

 A
rş

iv
i, 

SA
İD

, D
os

ya
 n

r. 
24

4-
11

, 1
 n

ol
u 

be
lg

e, 
or

jin
al

 n
r. 

52
50

Atatürk K
itaplığı dem

irbaş no YRY_
O

sm
_00289



ŞUBAT 2016144

miş ve 26 Ağustos 1889’da Mahkeme-i Evkâf 
müsteşarlığına asaleten tayin edilmiştir.

Evkaf müsteşarlığı görevinin ardından dönemin 
kadılarının yetiştirildiği ve bir nevi hukuk fakültesi 
sayılan “Mekteb-i Nüvvâb”a hoca olarak atanmış, 
burada evkâf dersleri ve sakk ilimlerini okutmuş-
tur. 13 Eylül 1890’da arazi kanunnamesi ve tapu ni-
zamnamesi dersleri muallimliği; 18 Ocak 1892’de 
Kitâbü’ş-şehâde ale’ş-Şehâde, Kitâbu’d-Diyât ve’l-
Cinâyât, Kitâbu’l-Kâdı ile’l-Kâdı muallimliği ve 13 
Eylül 1892’de Mekteb-i Mülkiye Ahkâm-ı Evkâf 
muallimliğine tayin edilmiştir.

Hüseyin Hüsnü Efendi, 26 Temmuz 1876’da 
ibtida-i hariç İstanbul müderrisliği, 27 Mart 
1879’da hareket-i hâric, 31 Ağustos 1880’de 
musıla-ı sahn, 23 Ekim 1881’de hareket-i altmış-
lı, 3 Ekim 1883’de Musıla-i Süleymaniye, 4 Ekim 
1884’de Musıla-i Haremeyn, bilâd-ı hamseden 
Bursa mevleviyeti, 28 Ekim 1889’da Haremeyn-i 
Muhteremeyn pâyesi ve nihayetinde 18 Şubat 
1896’da İstanbul (kadılığı) pâyesini almıştır. 

13 Ocak 1897’de Yemen Heyet-i Islâhiyyesinde 
aza olarak12 Yemen’e gönderilmiştir. Bazı sebep-
lerden dolayı heyetin görevi sonlandırıldığın-
dan İstanbul’a geri dönmüş ve asıl vazifesi olan 
Mahkeme-i Evkaf müsteşarlığına devam etmiştir. 
9 Ekim 1902’de kendisine Hamidiye Hicaz Demir-
yolu Altın madalyası13; 27 Eylül 1903’te birinci rüt-
beden Mecidî nişanı; 30 Ağustos 1904’te Anadolu 
kazaskerliği pâyesi verilmiştir. 20 Mayıs 1905’te 
Evkâf-ı Hümâyûn Müfettişliği görevine atanmıştır.

Birçok önemli memuriyetlerde bulunan Hüse-
yin Hüsnü Efendi, Sultan V. Mehmed Reşad dö-
neminde Şeyhülislam Mehmet Sahip Molla Bey 
Efendi’den sonra Şeyhülislamlık makamına ge-
tirilmiştir. Bu görevi 12 Ocak 1910-12 Temmuz 
1910 tarihleri arasında altı ay gibi kısa bir süre icra 
etmiş ve görevi esnasında kendisine birinci rütbe-
den Nişân-ı Osmânî verilmiştir. Hüseyin Hüsnü 
Efendi’nin Şeyhülislamlık vazifesinden sağlık so-
runları sebebiyle ayrıldığı ifade edilmiştir.14

Hatt-ı Hümâyûn Sûreti:
Vezîr-i Me’âlî-semîrim Hakkı Paşa, Hüse-

yin Hüsnî Efendi’nin esbâb-ı sıhhiyyeden dola-
yı vukû’-ı isti’fâsına mebnî mesned-i Meşîhat-i 
İslâmîyye reviyyet ve ehliyyeti cihetiyle hey’et-i 
âyândan Mûsâ Kâzım Efendi uhdesine tevcîh 
olunmuştur. Cenâb-ı Hak muvaffak buyura.”15

Şeyhülislamlık vazifesinden istifa ettikten son-
ra kendisine beş bin kuruş mazuliyet maaşı tahsis 
edilmiş16 ve Hüseyin Hüsnü Efendi’den sonra bu 
makama Musa Kazım getirilmiştir.

İcraatları
Hüseyin Hüsnü Efendi, II. Abdülhamit döne-

minden itibaren kendisine verilen tüm görevleri 
başarılı bir şekilde yerine getirmiştir. Evkaf Mu-
hasebecisi Hüseyin Hüsnü Efendi, görev yaptı-
ğı her yerde yolsuzlukla mücadele etmiş ve bu 
yolsuzlukları Sadarete bildirerek gerekli tedbirin 
alınmasını sağlamıştır.17 

M
eş

ih
at

 A
rş

iv
i, 

SA
İD

, D
os

ya
 n

r. 
37

-2
, 

1 
no

lu
 b

el
ge

, o
rji

na
l n

r. 
24

6B



ŞUBAT 2016 145

Vefatı, Ailesi ve çocukları
Şeyhülislam Hüseyin Hüsnü Efendi, 8 Haziran 

1912 (H. 22 Cemaziyelâhir 1330)’de Cerrahpaşa’daki 
evinde vefat etmiş ve Cerrahpaşa Cami-i Şerifi kab-
ristanında babasının yanı başına defnedilmiştir.18

Hüseyin Hüsnü Efendi, dört evlilik yapmış-
tır. Bu evliliklerinden, Halime Hanım’dan Sabiha 
ve Ratip; Mebruke Hanım’dan Sabih; Mümine 
Hanım’dan Lebibe, İbrahim Rüştü, Ahmet Ra-
şit, Sarım Hüsnü, Nasuh, Semiha, Mustafa; İzzet 
Hanım’dan ise Bahri, Ratibe ve Rahime olmak 
üzere on üç tane çocuğu olmuştur.19

Eserleri
Devrinin önde gelen hukukçularından olan Hü-

seyin Hüsnü Efendi, alanında kıymetli eserler kale-
me almıştır. Arazi Kanunnâmesi Şerhi,20 Mekteb-i 
Hukuk talebeleri için yazdığı elİhsâf fî Ahkâmi’l-
Evkâf, Ahkâm-ı Evkâf,21 Kitâbü’ş-şehâde ale’ş-
Şehâde,22 Kitâbu’d-Diyât, Mi’yaru’l-Adâle23 Üzerine 

Takrir, Kitâbu’l-Kâdı ile’l-Kâdı24 ve Mecelle’nin Bazı 
Aksâmın’a Şerh isimli eserleri ilk akla gelenlerdir.25

Kütüphanesi
Hüseyin Hüsnü Efendi’nin fıkıh, tefsir, sarf-

nahiv, tarih, coğrafya, kelam, tasavvuf, fetva, 
hadis, mantık, tıp, edebiyat ve siyaset alanların-
da kıymetli ve nadir pek çok kitap ve risale bu-
lunan bir kütüphanesi vardı. Vefatının ardından 
terekesinin taksimi sebebiyle kütüphanesindeki 
tüm eserler satışa çıkarılmıştır.26 “Şeyhülislâm-ı 
esbak Hüseyin Hüsnü Efendi Merhûmun 
Kütübhânesinde Mevcûd Kütüb-i Nâdire ve 
Nefîsenin Esâmisini Hâvi Listedir” başlıklı vara-
kadan kütüphanesinde 10 tanesi Kur’ân-ı Kerîm 
olmak üzere toplam 1025 adet yazma ve matbu 
eser bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Şeyhülislam Hüseyin Hüsnü Efendi, ardında 
hukuk talebelerinin istifade edeceği kıymetli eser-
lerden oluşan muhteşem bir miras bırakmıştır.

Bazı kaynaklarda Şeyhülislam Hüseyin Hüsnü Efendi’nin kabineye mu-
halif tavırlar sergilemesi sebebiyle istifaya mecbur bırakıldığı ifade edil-
miştir. Bk. Mehmet İpşirli, agm, s. 553.
Takvîm-i Vekâyi, 580, 5 Receb 1328 (29 Haziran 1326); Gürer, Ahmet 
Şamil. “İttihat ve Terakki’nin Bir Fırka Şeyhülislamı Arayışı ve Musa Ka-
zım Efendi’nin Şeyhülislamlığa Getirilişi”. Turkish Studies International 
Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 
5/4, 2010: 1186-1206. s. 1188.
BOA, BEO, 3790/284230; 3783/283688; 3799/284919; 3804/285265.
BOA, Y..PRK.EV., 1/67.
Sonrasında kızı Semiha Hanım da babasının yanına defnedilmiştir. BOA, 
BEO, 4118/308789.
Çelebioğlu’nun ifadesine göre on sekiz çocuğu olmuş, ancak beş tanesi 
küçük yaşta vefat etmiştir. Ailesi ve çocukları ile ilgili ayrıntılı bilgi için 
bk, Çelebioğlu, age, s. 16-20.
İlmiye Salnamesi, s. 625.
Ahkâm-ı Evkâf ve Arazi Kanunnamesi Şerhi isimli iki eseri Atatürk 
Kitaplığında bulunmaktadır. Bk. İBB Atatürk Kitaplığı, Demirbaş nr. 
Bel_Osm_K.03970; Bel_Osm_K.00363; YRY_Osm_00289; Bel_
Osm_O.01222/02.
Şehâde ale’ş-şehâde; Şahitlik Üzerine Şahitlik. Ayrıntılı bilgi için bk. 
Apaydın, H. Yunus. “Şahit”, DİA XXXVIII, 1991. 278-283.
BOA, BEO, 3702/277649 (Meşihat; 255735).
Kitabu kâdi ile’l-kâdi diye geçen istinabe, yani hâkimin bir konuyla ilgili 
başka bir hâkime mektubu, sözgelişi bir davayla ilgili o beldede bulu-
nan taraf veya şahitlerin ifadelerinin alınarak gönderilmesi talebidir. Bk. 
Ekinci, Ekrem Buğra. “İslam Hukukunda Mahkeme Kararlarının Kontrolü”. 
http://www.ekrembugraekinci.com/pdfs/mahkemekararlarininkontrolu.
pdf s.4.
M. Fatih Turan, age, 29-31.
age, 31-72.
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Bk. BOA, DH.SAİD., 10/143; Meşihat Arşivi, Sicill-i Ahvâl Dosyaları, nr. 
37/2, Orijinal Kayıt nr. 246/B, belge nr. 10.
Makalemizin hazırlanmasında, Hüseyin Hüsnü Efendi’nin şeyhülislam-
lığa bizzat sunduğu tercüme-i hâl dosyasından istifade edilmiştir. Bk. 
İstanbul Müftülüğü, Meşihat Arşivi, Sicill-i Ahvâl Dosyaları, nr. 37/2, Ori-
jinal Kayıt nr. 246/B; 105/17, Orijinal Kayıt nr. 1127.
Şeyhülislam Hüseyin Hüsnü Efendi, İstanbul’un Fatih ilçesinde, Cerrah-
paşa’daki Hobyar mahallesinde ikamet etmiştir.
İbrahim Rüştü Efendi’nin Mecmua-i Eşâr’ı için bk. Çelebioğlu, Sarım Hüs-
nü. Şeyhülislam Erzurumî Çelebizade Hüseyin Hüsnü Efendi’nin Hâl Ter-
cümesi. İstanbul: Dizerkonca Matbaası, 1958. s. 23-35.
Kuşadalı Mustafa b. Hamza, 11. asırda yaşamış bir Osmanlı âlimidir. 
İmam Birgivi’nin Izhâru’l-Esrâr adlı eserine yapmış olduğu Netâicu’l-
efkâr adlı şerh, Arapça öğretiminde önemli bir yere sahip olmuştur. Bk. 
Işkın, Gökhan Sebati. “Kuşadalı Mustafa b. Hamza (Adalı), Netâicu’l-
Efkâr adlı Eseri ve Kendisine Yöneltilen Eleştiriler”. C.Ü. İlahiyat Fakülte-
si Dergisi, XI/1 (2007): 153-171.
Osmanlı devletinde, medrese tahsilini tamamlayıp mülâzım (stajyer) 
olanlar, yedi senelik mülâzemet süresini doldurduktan sonra girdikleri 
ruûs imtihanında başarılı oldukları takdirde kendilerine “ruûs” denilen 
berat verilirdi. Bkz. Ahıshalı, Recep. “Ruûs”, DİA XXXV, 2008. 272-273.
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, İ. İsmail Hakkı, nr. 693.
İlmiye Salnamesi, s.625.
BOA, İ.DH., 1160/90667
BOA, İ..TAL., 92/1313.
BOA, İ..DH.1257/98751; Y..MTV, 57/51; ŞD., 3157/12.
BOA, İ..HUS, 64/1315; BEO, 1116/83698.
Hamidiye Hicaz Demiryolu Madalyası, II. Abdülhamid döneminde (M. 
1900 - H.1318) çıkarılmış ve demiryolunun yapımında hizmet eden 
hamiyetmendâna verilen bir madalyadır. Bk. Artuk, İbrahim. “Madalya”, 
DİA XXVII, 2003. 301-302.
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Ailesi ve Doğumu
Ârif Hikmet Efendi1, Selanik’in Ustu-

rumca kasabasında 1886 (h.1304) yılında 
dünyaya gelmiştir. Babası Hâfız Hamza 
Efendi, annesi Afife Hanım’dır. Babası, 
İstanbul dokuzuncu belediye dairesinde 
muhasebeci olarak görev yapmıştır.

Ârif Hikmet Efendi, nüfus tezkiresinde 
orta boylu, ela gözlü, buğday tenli olarak res-
medilmiştir. İstanbul’un Fatih İlçesinde, Arabacı 
Bâyezid mahallesi, Akarca sokak, 37 numaralı hanede 
ikamet etmiştir.

Hüsn-i Hat Talim ve Tedrisine
Adanmış Bir Ömür
Üsküdar’da Fıstıklı Mektebi’nde eğitim hayatına 

başlayan Ârif Hikmet Efendi, önce Paşakapısı, sonra 
Davud Paşa İdadisi’ne kayıt yaptırmıştır. Fakat hat sa-
natına olan merakından dolayı 1898’de okuldan ayrıl-
mış ve ömrünün sonuna kadar elinden düşmeyecek 
olan kamışıyla birçok yazı çeşidinde maharetini ser-
gilemiştir.

Ârif Hikmet Efendi’nin hüsn-i hatta ilk hocası 
Filibeli Hattat Ârif Efendi’dir. Sonra sırasıyla 1899’da 
Sami Efendi’den Ta’lik, İzzet Efendi’den Rik’a; 1901’de 
Tahsin Efendi’den Divanî ve celî divanî hattını meşk 
etmiştir. 1902’de Hacı Ârif Efendi’den Sülüs, Nesih ve 
Reyhanî’yi; 1904’de Talik, 1902’de Rik’a ve 1907’de de 
Divanî ve Celî Divani’yi meşk etmiş ve liyakatini is-
patlayarak icazet almıştır.2 Sonraki yıllarda Ebuzziya 
Tevfik Bey’den Kûfi hattını öğrenmiştir.

Ârif Hikmet Efendi, hat sanatının yanı sıra 
okuyup yazacak seviyede Arapça, Farsça ve 

Fransızca dil eğitimi de almıştır. 

Kendisini hattatlık mesleğine ada-
yan Ârif Hikmet Efendi, ilk önce Bab-ı 
Âli’de Nallı Mescid karşısında bir oda 

kiralayarak hat dersi vermeye başlamış, 
sonrasında bu odayı dershane hâline geti-

rerek öğrenci yetiştirmeye devam etmiştir. 30 
Eylül 1914 tarihinde kurulan Dâru’l-hilâfeti’l-aliyye 

medresesi3 kısm-ı tâlisinde hat dersi muallimliği ile 
ilk resmi görevine başlamıştır.

Medresetü’l-Hattâtîn’in Açılması
Osmanlı eğitim sisteminde Tanzimat’ın ilanıyla 

sıbyan mektepleri dışında, ibtidâi, rüştiye ve idadi-
lerde hüsn-i hat dersi verilmeye başlanmıştır. Ancak 
matbaaların çoğalmasıyla kitap ve gazete basımı art-
mış, el yazmalarına ilgi azalmıştır. Bunun sonucunda 
hat sanatına gösterilen ilgi de azalmaya başlamıştır.4 

Ârif Hikmet Efendi, hat sanatına verilen değerin 
azalması sebebiyle müstakil bir mektebin kurulması-
nı Şeyhülislam Ürgüplü Hayri Efendi’ye5 teklif etmiş 
ve Temyiz mahkemesi Reisi Hacı Evliya Efendi’nin de 
desteğiyle bu önerisi kabul edilmiştir. Böylece 6 Ma-
yıs 1915 tarihinde, merkezi Bâb-ı Âli’de olmak üzere 
“Medresetü’l-hattâtîn” isminde bir mektep açılmıştır.

Medresetü’l-Hattâtîn/Hattatlar Okulu
Medresetü’l-hattatîn, hüsn-i hat, tezhip, cilt ve 

ebru gibi klasik İslam sanatlarının eğitimi ve öğretimi 

Esra YILDIZ 
TDV İstanbul Şubesi/ Musahhih

BİR MEDRESENİN VE HAT SANATININ ÖNCÜSÜ

HATTAT ÂRİF HİKMET EFENDİ

Medresetü’l
Hattâtîn Müdîriyeti
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için kurulan bir Osmanlı medresesidir.6 Medresetü’l-
hattatîn’in7 açılış tarihi, bazı kaynaklarda 31 Mayıs 
1914 (6 Receb 1332)8 olarak verilmişse de Ârif Hikmet 
Efendi’nin Şeyhülislamlığa sunduğu tercüme-i hâl va-
rakasında bu tarih 6 Mayıs 1915 olarak belirtilmiştir.

Medresetü’l-hattatîn’in 15 Nisan 1916 tarihli 
nizamnâmesine göre medresenin kuruluş amaçları: 
Şark güzel sanatlarının talimi; hat çeşitlerinden sü-
lüs ve celîsi, nesih, ta’lik, rik’a, divâni, celî-i divâni, 
reyhâni ve tuğra talimi; Teclîd ve Tezhîb bölümünde 
boyaların terkîbi, altın ezmesi, cilt kalıplarının yapımı, 
âhar, mühre ve ebru yapımı gibi uygulamalı derslerin 
öğretilmesi; Târih-i Hutût ve Hattâtîn ile cilt ve tezhip 
sanatlarının tarihinin geleneksel usullerle ücretsiz ola-
rak okutulması şeklinde açıklanmıştır.

Medresenin hocaları, Müze Meclis idaresi tarafın-
dan seçilip Evkaf Nezareti tarafından tayin olunmak-
taydı. İlk eğitim kadrosu, Arif Hikmet Efendi, Hacı 
Kamil Akdik, İsmail Hakkı Altunbezer, Ferid Bey, 
Mehmed Said Bey, Hulusi Yazgan, Nuri Bey ve Baha 
Tokatlıoğlu’dan oluşmaktaydı.

Ârif Hikmet Efendi, Medresetü’l-hattâtîn’de önce 
Rik’a dersi muallimliğine tayin edilmiş, daha sonra 
14 Mayıs 1915’te medresenin müdürlüğüne getiril-
miştir. Medresenin açılış konuşmasını Ârif Hikmet 
Efendi yapmış ve ardından Hacı Kâmil Efendi sülüs 
hattıyla bir Besmele yazmıştır. Ârif Hikmet Efendi 
bu müessesedeki muallimlik ve müdürlük görevinin 
yanı sıra 26 Ağustos 1915’te Dâru’l-hilâfeti’l-aliyye 
medresesi talebe seçim komisyonu azalığı görevini 
de yürütmüştür.

Ârif Hikmet Efendi, Medresetü’l-hattatîn’in idaresi-
nin Evkaf Nezareti’nden alınarak Evkâf-ı İslamiye müze-
sine bağlanmasından sonra 14 Eylül 1915’te bu görevin-
den ayrılmıştır. Bu tarihten sonra hat sanatını öğretmeye 
ve öğrenci yetiştirmeye ferdî olarak devam etmiştir. 

Ârif Hikmet Efendi, hattatlığının yanında kartvi-
zit alanında da mahirdir. Hattat Mustafa Halim Öz-
yazıcı ve Hattat Hamid Aytaç gibi dönemin önemli 

bir kartvizit tasarımcısı ve yazıcısı olan Ârif Hikmet 
Efendi, Avrupa’ dan aldığı kartvizit kültürünü kendi 
sanatına uyarlayarak küçük ebatlarda sanat şaheser-
leri ortaya koymuştur.9 Bâb-ı Âli’de Kahramanzade 
Han’ında açtığı yazıhanede ve yine Cağaloğlu’nda 
adını “Yazı Yurdu” koyduğu dükkânında levha, mü-

Nüfus Tezkiresi -Meşihat arşivi 
dosya nr.133-30, orjinal nr. 1780
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hür ve kartvizit yazımı ve tasarımı yapmıştır.10 Ârif 
Hikmet Efendi, 13 Aralık 1915’te Cihangir ve Ni-
şantaşı İttihat Vakıf Mektebi’nde, 16 Eylül 1916’da 
Saraçhane’de Sultan Fatih Vakıf Mektebi’nde ve son 
olarak 12 Ekim 1916’da Ticaret Mektebinde hüsn-i 
hat dersleri vermiştir.

Sünbülî Hattının Mûcidi
Hattat Ârif Hikmet Efendi, Sünbüli hattını ihdâs 

etmiş ve bu yazının kurallarını koymuştur. “Hatt-ı 
Sünbülî” olarak isimlendirilen ve ilk defa Hattat Ârif 
Hikmet Bey tarafından kullanılan Sünbülî hattı, aslın-
da yeni ortaya çıkan bir yazı çeşidinden ziyade çok bi-
linen yazı çeşidinin farklı yorumlanması olarak değer-
lendirilmiştir.11 Ârif Hikmet Efendi’nin gerek Sünbülî 
Hattı ile gerek diğer yazı türleri ile yazdığı meşkleri 
Tasvir-i Efkâr Gazetesinde yayınlanmıştır.

Vefatı
Hayatı boyunca hüsn-i hatla ilgilenen Ârif Hik-

met Efendi, 13 Kasım 1918 tarihinde henüz 32 ya-
şında iken tüberküloz hastalığından vefat etmiş12 ve 
Kocamustafa Paşa haziresine defnedilmiştir.13 Vefatı 
Tasvir-i Efkâr Gazetesinde: “Sanat-ı Hat Kıymetdâr 
Bir Rüknünü Gayb Eylemiştir” başlığıyla ilan edilmiş 
ve haberde “Ârif Bey’in gaybûbet-i ebediyesi, memle-

ket için pek ciddi zayiattandır. Henüz genç, fıtraten 
bedâyi-perver, mesleğinde esaslı teceddütler icrasına 
muktedir ve her vechile kıymetdâr bir sanatkâr-ı hat 
idi.” satırlarıyla Ârif Hikmet Efendi’den övgüyle bah-
sedilirken vefatının memleketimiz için ciddi bir kayıp 
olduğu ifade edilmiştir.

[Ârif Hikmet Efendi’nin Medresetü’l-Hattâtîn 
Müdürlüğüne ve Rik’a Muallimliğine Tayini]14

“Medresetü’l-Hattâtîn Müdüriyeti ile Rika ve 
Takrîr-i Hutût Muallimliğine Tayin Tezkiresi Sûreti

Nezaret-i Evkâf-ı Hümâyun Müessesât-ı İlmiyye 
Kalemi Husûsi Numara: 759

Bihî
Dârü’l-Hilâfeti’l-Aliyye Medresesi Muallimi Hattât 

Ârif Beyefendi’ye

İzzetlü Efendim,
Düçâr-ı ihmâl edilmesi yüzünden memleketimizde 

günden güne tedennî ve inhitâta uğramakta bulunan 
sanat-ı hattın ihyâ ve iâde-i revnakı maksadıyla tesis 
edilen Medresetü’l-Hutûti’l-İslâmiyye’nin bin kuruş 
maaşlı müdüriyetiyle şehrî sekiz saatten ibâret üç yüz 
yirmi kuruş ücretli Rika ve Takrîr-i hutût muallimli-
ğine zât-ı behiyyelerinin tayini münâsib görülmüş ol-
mağla ifâ-yı vazifeye mübâşeret ve himmet olunması 

Süleymaniye’deki Evkaf Müzesi avlusundaki 27 Kasım 1923’te Medresetü’l-Hattâtîn’de ikinci icazet merasiminden
kalma bir fotoğraf. (Oturanlar) Hacı Kâmil Efendi, Ferit Bey, Hulusi Efendi, Ali Sami Bey, Tuğrakeş Hakkı Bey,

Tahirzâde Hüseyin Bey, Hacı Nuri Bey, Bahattin Efendi, Emirzâde Kemaleddin Bey.
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siyâkında terkîm-i tezkireye ibtidâr kılındı efendim.
Fî 23 Nisan 1331/6 Mayıs 1915
Şeyhülislam ve Evkaf Nâzırı Hayri

[Ârif Hikmet Efendi’nin Rika Muallimliğinden 
ve Medresetü’l-Hattâtîn Müdürlüğünden 
Ayrılması ]15

Bâb-ı Fetvâ Sicill-i Ahvâl Müdüriyeti Aded: 24

Evkâf-ı Hümâyun Memurîn Müdüriyet-i Aliy-

yesine Dârü’l-Hilâfeti’l-aliyye Medresesi Tâli kısm-ı 
evvel ikinci sınıf birinci ve ikinci şubeler hutût mual-
limi Ârif Hikmet Bey’in 23 Nisan sene 1331 tarihin-
de Medresetü’l-Hattâtîn müdüriyetiyle üç yüz kuruş 
ücretli Rika ve Takrîr-i hutût muallimliğine tayin 
kılındığı tercüme-i hal varakasında münderic ise de 
tarih-i mübâşeret ve infikâkı ile gerek müdüriyet ve 
gerek muallimlikten dolayı aldığı maâşât miktarının 
işâr buyrulması mütemennâdır efendim.

Fî 14 Cemâziyelevvel sene 1335/8 Mart 1917

[Cevâbî yazı]

Medresetü’l-Hattâtîn bin kuruş maaşlı 1 Mayıs 
1331 ve üç yüz kuruş maaşlı Rika ve Takrir-i hutût 
muallimliğinde 11 Mayıs 1331 tarihinde vazifeye 
mübâşeret eden mûmâ-ileyh Ârif Bey’in her iki 
vazifeden hangi tarihte infikâk eylediğinin zeylen 
beyanı zımnında Müessesât-ı İlmiyye müdüriye-
tine tevdî kılındı.

Fî 25 Cemaziyelevvel 1335/19 Mart 1917”

Tercüme-i hâl varakası-Meşihat arşivi
dosya nr. 133-30, orjinal nr. 1780
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Milliyet Gazetesi, 03.05.1951, s.3.
Dinî Neşriyata Verilecek Yeni İs-

tikamet 
Diyanet İşleri Başkanlığı, mem-

leketteki dinî neşriyata bir istikamet 
vermek ve bu neşriyatı düzene koy-
mak için teşebbüse geçmiştir. Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nca her sene neşriyat 
için ayrılan tahsisat ile bastırılarak be-
delsiz olarak dağıtılan eserler yeniden 
ele alınmış, kamulaşmak üzere bulu-
nan “Döner Sermaye Kanunu” çık-
tıktan sonra bedeli mukabilinde sa-
tılmak üzere sıraya konmuştur. 1949 
yılı içinde kullanılamayan 38 bin lira 
ile 1950’de ayrılan 50 bin lira kanun 
mer’iyete girdikten sonra döner ser-
maye olarak kullanılacaktır. Bu ser-
maye ile haftalık ve aylık mecmualar 
ile mühim dinî kitaplar bastırılacak-
tır. Yapılacak neşriyat bedeli muka-
bilinde kütüphanelere ve isteklilere 
satılacaktır.

Vakit Gazetesi, 04.12.1933, s.4.
Eski Harflerle Elif-be Kitabı Ba-

sıp Satmışlar!
Eski harflerle “Elif-be” kitabı bas-

mak ve satmağa teşebbüs etmek nokta-
sından beş kişi mevcuden Sultanahmet 
birinci sulh ceza mahkemesine gön-
derilmişler ve sorguya çekilmişlerdir. 
Dava edilenler, Mehmet Cemal, Raşit, 
Halil, Mustafa, Ali efendilerdir. Davaya 
göre, bu “Elif-be” kitaplarından bir kıs-
mının Anadolu’ya gönderilmesi için 
yapılan teşebbüs sırasında iş meydana 
çıkmış ve bu işle alâkadar görülenler 
mahkemeye verilmişlerdir.

Vakit Gazetesi, 21.1.1933, s.9
340 sene evvele ait Türkçe-

ye tercüme edilmiş el yazması 
Kur’ân

Bu 1006 tarihli Kur’ân Tuzla 
nahiyesi müdürü merhum Hasan 
Beyde idi

Bir kaç gün evvel vefat eden 
Tuzla nahiyesi müdürü merhum 
Hasan beyde 1006 tarihinde ya-
zılmış bir Kur’ân-ı Kerim varmış. 
Bu Kur’ân’ın hususiyeti, üç buçuk 
asırlık nefis bir eser oluşundan 
ziyade, hem bir Türk hattatının 
kaleminden çıkışı hem de Arapça 
her satırın altında o zamanın te-
miz şivesi ile Türkçe tercümesinin 
yazılmış bulunuşudur.

BASINDA DİNİ YAYINLAR

Dr. Kâmil COŞTU
İmam Hatip/Üsküdar Müftülüğü
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Bugün Gazetesi, 09.02.1968, s.4.
Bir Utanmazlık Örneği
Ömer Nasuhi Bilmen’in Kur’ân-ı Ke-

rim Meali Kese Kâğıdı Yapıldı
Ömer Nasuhi Bilmen’in “Kur’ân-ı Ke-

rim Meali ve Tefsiri” adlı eseri, bazı din 
düşmanları tarafından kese kâğıdı olarak 
kullanılmaktadır. Kur’ân-ı Kerim’e gösteri-
len bu saygısızlık dünyanın hiçbir yerinde 
görülmemiş adi bir ahlaksızlıktır.

Milliyet Gazetesi, 14.11.1967, 
s.1.

Savcılık, Din İçin Kitaplarına 
Soruşturma Açtı

Millî Eğitim Bakanlığınca li-
selere din derslerinde okutulmak 
üzere tavsiye olunan ve içinde Nur-
culuğun, hilafetçiliğin övüldüğünü 
açıkladığımız kitaplara Ankara 
Savcılığı el koymuştur. Savcılık, 
İstanbul’da basılan ve yine okul-
lara tavsiye olunan din kitapları-
nın incelenmesi için de İstanbul 
Savcılığı’nı uyarmıştır. Millî Eğitim 
Bakanlığı’nca Tebliğler Dergisi ile 
liselere tavsiye edilen kitaplardan 
birinde de açıkça ‘lâikliğin’ aley-
hinde bulunulmaktadır. “İlimden, 
Felsefeden Dine” adındaki kitabın 
karşısına Tebliğler Dergisi’nde (1-
88) işareti konmuştur.

Tercüman Gazetesi, 
24.06.1961, s.1.

Dinde Reform Adlı Kitap 
Toplattırıldı 

Osman Nuri Çerman Mah-
kemeye Veriliyor

Millî Birlik Komitesi basın 
irtibat bürosu başkanı Ali Ar-
mağan bugün yaptığı basın top-
lantısında “dinde reform” adın-
daki kitabı yazan Osman Nuri 
Çerman’ın mahkemeye verilmiş 
bulunduğunu açıklamıştır. Millî 
Birlik Komitesi’nin verdiği özel 
yetki ile konuşan Ali Armağan 
konuşmasında “Herkes dinî 
inancında, kanaatinde ve ibade-
tinde serbesttir. Serbest olacak-
tır.” demiştir.

Cumhuriyet Gazetesi, 29.05.1947, s.4.
Büyük İslam İlmihali
Yazan: İstanbul Müftisi
ÖMER NASUHÎ BİLMEN
Neşreden: SITKI BİLMEN
On kitaptan müteşekkil olan bu 

eserin birinci kita-
bı –birinci cüz- bir 
haziranda çıkacak 
ve her ay yeni bir 
cüz yayınlanacak-
tır. Her cüzün fi-
yatı elli kuruştur. 
Siparişler ve abone 
müracaatları posta 
kutusu 8 Aksaray-İstanbul adresine 
yapılmalıdır. Umumî dağıtma yeri 
Ankara Caddesi, Burhanettin Erenler 
matbaasıdır.

Milliyet Gazetesi, 17.05.1990, s.9.
Dinî Kitap Satışında Patlama
Dinî içerikli kitap satışların-

da patlama yaşanıyor.  İsmail 
Hekimoğlu’nun “Minyeli Abdullah” 
adlı kitabı 40’ıncı baskıya hazırlanır-
ken, edebiyat ve kültür kitaplarının 
okur sayıları gittikçe azalıyor. Yayın-
cılar, kitap piyasasındaki bu görüntü-
nün, aslında toplumun gidişini yan-
sıttığını belirttiler.



Hat: Seyit Ahmet Depeler
“De ki: O bilgi, ancak Allah katındadır.”

(Mülk 67/26)




