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TAKDİM 

 
Kur’an’ın yeterli ve doğru anlaşılmasını hedefleyen tefsir 

ilmi müktesebatının nesilden nesile aktarılmasının en önemli va-

sıtası tefsir dersleridir. Hz. Peygamber döneminde Suffe ile baş-

layan ders halkaları tabiûn döneminde düzenli olarak yürütülen 

ve ekolleşen derslere dönüşmüş, ilerleyen yüzyıllarda da med-

rese çatısı altında kurumsallaşarak yerleşik bir hal almıştır. Bu 

sayede tefsir müktesebatı bir yandan yazılı eserlerle muhafaza 

edilirken öte yandan da ders halkalarında hocadan talebeye ak-

tarılarak Kur’an’ın doğru ve sürekli biçimde anlaşılması sağlan-

mıştır. 

İslam dünyasının ilmî birikimini devralan Osmanlı, tefsir 

ders halkalarını çeşitlendirerek zenginleştirmiş ve devam ettir-

miştir. Nitekim Osmanlı’da başta medreseler olmak üzere cami-

lerde, tekkelerde, saray ve konaklarda, zaman zaman da başka 

mekanlarda düzenli tefsir dersleri yürütülmüştür. Elinizdeki bu 

eser de Osmanlı’nın söz konusu kültürel mirasını keşfederek bu-

gün için ondan istifade imkanlarını ortaya koymayı gaye edin-

miştir. 

Bu çalışmanın aslı, İlim Yayma Vakfı Kur’an ve Tefsir Aka-

demisi’nin “Osmanlı’da Tefsir Dersi Gelenekleri” adıyla 7-9 

Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul’da tertiplediği toplantıda sunu-

lan tebliğlere dayanmaktadır. Toplantı esnasında yapılan müza-

kereler neticesinde tebliğler, yazarları tarafından yeniden ele alı-

nıp geliştirilmiş ve hepsi bir araya gelerek bu eseri meydana ge-

tirmiştir. 
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2008 yılında faaliyetlerine başlayan Kur’an ve Tefsir Aka-

demisi, yılda bir kez gerçekleştirdiği toplantılarda 2010 yılından 

itibaren Osmanlı’da Kur’ân ve Tefsir konusunu ele alarak buna 

yönelik çok sayıda çalışma gerçekleştirmiş ve konuyu farklı vec-

heleriyle ele alarak akademik camianın ilgisini bu alana çekmiş 

ve Osmanlı’da Tefsir ilmine dair çalışmalar yapmasına vesile ol-

muştur. Bu çalışma ile aynı konunun farklı bir vechesi üzerinde 

durularak Osmanlı’daki tefsir derslerine dair geleneklere dikkat 

çekilmiştir. Zira bugüne kadar akademik camianın ilgisi çoğun-

lukla geleneklerin ortaya çıkardığı ürünlere, yani tefsir eserlerine 

ve anlayışlarına yönelmiş iken bu eserleri ve anlayışları ortaya 

koyan gelenekler ve bu gelenekler arasında tefsir derslerinin yeri 

konusu arka planda kalmıştır. Bu nedenle elinizdeki çalışma 

aynı zamanda ‘Osmanlı’da hangi tefsir gelenekleri vardı’ soru-

suna bir cevap aramaktadır. Bir anlamda Osmanlı’da saray, 

medrese, cami ve tekke gibi kurumlarda gelenek haline gelmiş 

tefsir dersi faaliyetleri üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda sa-

rayda yapılan tefsir dersleri olarak bilinen huzur dersleri, tarikat 

erbabınca tekke ve zaviyelerde yapılan ve ardından kitaplaştırı-

lan sufi tefsir dersi gelenekleri merkeze alınmıştır. 

Osmanlı’da padişah huzurunda icra edilmesi nedeniyle 

‘huzur dersleri’ adıyla anılan tefsir dersi  geleneği çalışmanın ana 

damarını oluşturmaktadır. Bir yandan bu derslerin nasıl işlen-

diği üzerinde durulurken öte yandan bu derslerde ortaya çıkan 

ürünler ele alınmış ve huzur derslerinde öne sürülen fikirlerin ve 

bu fikirler etrafında yürütülen tartışmaların tefsir ilmine olan 

katkıları değerlendirilmiştir. Öte yandan tekkelerdeki tefsir ders-

leri de aynı yönleriyle ele alınmıştır. 
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Bunların yanında medrese ve ilahiyat fakülteleri düzeyinde 

tefsir dersi geleneklerinin mukayesesi, Tanzimat sonrasındaki 

matbuat politikalarının tefsir eğitimi üzerindeki etkileri ise med-

rese eğitimi hakkında tahlile yönelik çalışmalar olarak bu eserde 

yerini almıştır. 

Bu çalışma ile genel anlamda Osmanlı’daki tefsir dersi ge-

lenekleri ilk kez ele alınmış oldu. 

Bu vesileyle, eserin ortaya çıkış sürecindeki maddi ve ma-

nevi desteklerinden ötürü İlim Yayma Vakfı mütevelli heyeti 

üyelerine; çalışmalarıyla eserin şekillenmesine vesile olan ilim 

erbabına; Kur’an ve Tefsir Akademisi’nin faaliyetlerinin organi-

zasyonundaki ve eserin basım aşamasındaki gayretlerinden 

ötürü Osman Acun beyefendiye şükranlarımızı arz ederiz. 

Bu eserin ilim dünyasına katkı sağlamasını, daha derinlikli 

ve etkin çalışmalara vesile olmasını, ilgili ilmî birikimin akadem-

yaya ve insanımıza faydalı olmasını, ufuk açmasını diliyoruz.   

 

Editörler 
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KONFERANS 

 

Tefsir Akademisyenlerinin Bilimsel Kişiliğinin 
Oluşumu ve Dini Düşünce Alanına Olan Etkileri 

Celal KIRCA 

Erciyes  Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

 

Daru’l-Fünun İlahiyat Fakültesi hariç, en eski İlahiyat Fa-
kültesinin yaşı 67, 1982 yılında YÖK kanunu ile kurulan İlahiyat 
Fakültelerinin yaşı 34, bunların dışında kalan diğer İlahiyat Fa-
kültelerinin yaş ortalaması ise, sanırım 10 yılı geçmemektedir. 
İlahiyat Fakültelerindeki akademisyenlerin, bu süreç içinde elde 
ettikleri bilimsel kişilik, bir yönüyle  akademisyenlerin yetile-
rine, kabiliyetlerine ve bilgi birikimlerine bağlı olsa da, bir yö-
nüyle de kurumların akademik geçmişindeki gelişimine ve gele-
neklerine bağlı bulunmaktadır. Ayrıca bilimsel kişiliğin oluşma-
sında, bazı vakıf ve derneklerin,  akademisyenlerin bireysel ça-
balarına katkı yapan desteklerini de takdirle anmak gerekir. Bu 
nedenle ilmi kişiliklerin oluşumunda ve gelişiminde,  tefsir aka-
demisyenlerinin bugün sahip olduğu imkanların, geçmişte  bi-
zim sahip  olduğumuz imkanlarından çok daha iyi olduğunu ra-
hatlıkla söyleyebilirim. Bu nedenle kendi akademik kişiliğimin 
oluşum  ve gelişim süreci üzerinden, tefsir akademisyenlerdeki 
bilimsel kişiliğin oluşumunu ve dini düşünceye olan etkilerini 
kısmen somutlaştırarak ve  genelleştirerek  anlatmanın daha  
açıklayıcı   bir yöntem olduğunu düşünüyorum. 
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 Bizim ve bizden önceki nesillerin tahsil hayatında, nakilci 
ve ezberci bir  öğretim sistemi vardı ve öğretilen bilgiler asla sor-
gulanmazdı. Bu öğretim yönteminde talebe, sanki lokantaya gel-
miş bir müşteri, hoca da bir lokantacı konumundaydı. Hoca bu 
durumda hem yemeği pişiren ustaya, hem de servis yapan bir 
garsona; talebe ise  tabldot usulü önüne ne getirilmiş ise onu yi-
yen bir müşteriye benziyordu. O yıllarda Ankara İlahiyat Fakül-
tesi hariç,  diğer fakültelerde kütüphaneler olsa da, kitaplar ye-
terince tasnif edilmediği ve açık raf sistemine geçilemediği için 
araştırmacıların buralardan yararlanmaları adeta imkansızdı.  
Gerek Yüksek İslam Enstitülerinde, gerekse İlahiyat Fakülteleri-
nin ilk yıllarında talebeler, tefsir metinlerini kitaplardan değil, 
ancak teksirlerden okuma imkanına sahipti. Okuduğumuz  tefsir  
metinlerinin  kitaplarını görme imkanımız bile olmamıştı. Biz 
böyle bir öğretim ortamında yetişmiştik. Bizden sonraki nesiller, 
bizim bu yaşadıklarımızı ya hiç yaşamadılar ya da  kısmen yaşa-
dılar. Bizim nesil ile, bizden sonraki nesiller arasında ders araç 
ve gereçleri ve  öğretim yöntemleri ve teknikleri  açısından 
önemli farklılıkların olduğu da hepimizin bildiği bir olgu. Bu 
farklılığı bilmeden genç tefsir akademisyenlerin, kendilerini ye-
tiştiren  hocalarının bilimsel kişiliklerinin nasıl oluştuğunu ve 
geliştiğini kendileri ile mukayese  etmeden anlamaları çok zor 
görünüyor. Bu nedenle yaşlı hocaların bilimsel kişiliğinin olu-
şumu ile  genç neslin bilimsel kişiliğinin oluşum ve gelişim sey-
rini anlamak ve mukayese  etmek için  de geçmişin  bilinmesi 
gerekiyor.   

1980’le gelinceye kadar, ideolojik düşünceleri ne olursa ol-
sun öğrencilerin önemli bir kesimi, kitap, dergi ve gazete okur-
ken, bu tarihten sonra 12 Eylül’ün oluşturduğu psikolojik, sos-
yolojik, ekonomik şartların ve teknolojik imkanların, okuma alış-
kanlığını önemli ölçüde    olumsuz etkilediği görülüyor. Zira bi-
zim nesil, iyi -kötü veya zararlı- zararsız ayırımı yapmaksızın 
eline hangi kitap, dergi veya gazete geçmiş ise, onu okumuş ve 
bu da bizim nesle  az veya çok okuma alışkanlığı  kazandırmıştı.  
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 Nitekim ben, hem İmam-Hatip Okulunda, hem de Yük-
sek İslâm Enstitüsünde okurken, dini kitapların yanında elime 
geçen her türlü roman, hikâye ve genel kültür eserlerini oku-
dum. Yahya Kemal, Necip Fazıl, Peyami Safa, Nurettin Topçu, 
Semiha Ayverdi, Mehmet Kaplan, Sezai Karakoç, Erol Güngör, 
Mümtaz Turhan, Mustafa Neceti Sepetcioğlu, Feridun Fazıl Tül-
bentci, Cevat Rıfat Atilhan, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Halide 
Edip Adıvar, Ömer Seyfettin ve daha nice Türk yazarlarının eser-
lerinin yanında, Şark ve Garp klasiklerinden önemli bir kısmını 
okuma imkanı buldum. Beydaba’yı, Feridüddin Attar’ı, Go-
ethe’yi ve Dostoyevski’nin eserlerinden bazılarını okuma fırsa-
tını buldum. Yüksek İslam Enstitüsünde okurken, rahmetli Bekir 
Topaloğlu’nun tavsiyesi üzerine  Mehmet Kaplan’ın Büyük Tür-
kiye Rüyası ve Nesillerin Ruhu’nu Nihat Sami Banarlı’nın  bazı 
eserlerini, Peyami Safa’nı pek çok romanını okumuştum. Bu oku-
maların benim için ne kadar önemli olduğunu ancak akademis-
yen olup da tezimi yazmaya başladığımda daha iyi anladım.  
Zira okuduğum her kitabın, benim  kelime hazinemi ve hayal 
gücümü artırdığını, düşünce ufkumu genişlettiğini  anlamıştım. 
Özellikle Dostoyevski’nin “ Suç ve Ceza” romanından  bir ola-
yın, nasıl   analiz  edildiğini öğrenmiştim.   

Kayseri Yüksek İslam Enstitüsüne asistan olarak atandı-
ğımda,  ilmi bir kimlik elde etmiştim, ama ilmi kişiliğimin olma-
dığını düşünüyordum ve bunu nasıl elde edeceğimi  de bilemi-
yordum. Okul yıllarımda akademik çalışmalarla ilgili bize hiçbir 
bilgi verilmemişti. Böyle bir düşünce ne bizde ne de bizi okutan 
hocalarda vardı.  O yıllarda bizim nesilden biri için bırakın aka-
demisyen olmayı,  bunu hayal etmek bile söz konusu değildi.  
Yüksek İslam Enstitüsündeki asistanlık görevime başladığımda 
anladım ki, kimlik olarak akademisyen olmak, aynı zamanda 
akademisyenliğin gerektirdiği kişilik özelliklerine sahip olmak 
anlamına gelmiyordu. Zira ilmi kişilik, kolay kolay elde edilebi-
len bir nitelik değildi.  Sürekli okumaya, hür düşünceye, önyar-
gılı ve kalıp yargılı olmamaya,  fikir ve düşünce üretmeye bağlı 
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bir nitelikti. Bunun içinde ne aradığını bilmek ve bulduğunun da 
farkında olmak gerekiyordu. Çünkü ne aradığını bilmeyenler, 
bulduklarının farkında olamıyorlardı. Çevremizde bize bu ko-
nuda yardım edecek kimse de yoktu. Enstitüde akademik ça-
lışma yapan  bir tek kişi vardı, onun da doktorası Tefsirden de-
ğildi. Bu nedenle  ne zaman başımız sıkışsa, hemen İsmail Cer-
rahoğlu’na müracaat eder, ondan yardım talep ederdik. O da bü-
yük bir  zevkle bize yardım ederdi.  Kendisini her zaman şük-
ranla yad etmek ona olan bir vefa borcumdur. 

 Benim asıl sorunum, tez hazırlamak için gerekli dona-
nıma ve yeterli ilmi birikime sahip olamayışımdı. Öncelikle 
bunu elde etmem için çok çaba göstermem gerekiyordu.  Bu 
alanda pek çok eksiğim vardı ve bende bunun  farkındaydım. 
Akademisyen oluncaya kadar ben, ne bir  Kur’ân mealini ne de  
bir tefsir kitabını baştan sona okumuştum. Bir  Kur’ân  mealini 
ve  bir tefsir kitabını baştan sona okumamış olan bir kişi, tefsir 
akademisyeni olabilir miydi? Böyle bir kimsenin, alanı ile ilgili 
bilimsel kişiliği oluşabilir miydi? Ben olamayacağını  düşünü-
yordum. Zira bana göre bunları okumuş olmak, tefsir akademis-
yenliğinin asgari şartlarından biriydi. Bu nedenle ilk iş olarak bir 
tefsir kitabını okumaya karar verdim. Bunun için de Elmalılı’nın 
tefsirini tercih ettim. Arada başka okumalar yapsam da, vakti-
min çoğunu   bu tefsiri okumaya hasrettim ve yaklaşık dört ay 
içinde  bitirdim. Bu nedenledir ki, Doktora yeterlik sınavlarından 
önce  tez öğrencilerimden, en az bir tefsir  kitabını  veya El-
malı’lıyı mutlaka okumalarını isterdim. Bu arada tez konumla il-
gili kitapları temin edip onları okumayı da ihmal etmiyordum. 
Özellikle tezimle ilgili olduğunu bildiğim Astronomi, Astrofizik, 
Tıp, kültür ve medeniyet ilgili kitapları okumaya  da başlamış-
tım. 

Doktora tezimi bitirip tefsir akademisyeni olduktan 
sonra, 1987 yılında Samsun’da yapılan ulusal bir sempozyumda 
ilk tebliğimi sundum.  Tebliğimi İyi hazırladığımı sanıyordum. 
Ama sunduğum bu tebliğe olumlu ya da olumsuz hiçbir tepki 
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gelmedi. Bir meslektaşımın sunduğu tebliğ ise dikkat çekmişti. 
Ben kendi tebliğim ile o  meslektaşımın sunduğu tebliği,   bilgi 
ve yöntem açılarından mukayese ettim ve onun sunduğu  teb-
liğde yer alan bilgilerin nerdeyse % 80’nini bildiğimi, % 20’lik 
kısmını ise bilmediğimi gördüm. Bu % 20’lik kısım ise tebliğ ko-
nusunun diğer bilim dalları ile irtibatını sağlayan bilgilerdi. Be-
nim hatam, tebliğimde aktarmacı bir yöntem kullanmam,  konu-
nun diğer bilim dalları ile olan ilişkilerini  kurmamış veya kura-
mamış olmamdı. İki yıl sonra yine Samsun’da yapılan sempoz-
yumda  bir  tebliğ daha sundum. Bu tebliğimi, tespit ettiğim ha-
taları giderecek şekilde yazmış ve sunmuştum. Bu sunumum, sa-
londa bir canlılık meydana getirmişti. Soru cevap faslında da  
gösterdiğim performansım fena değildi. Başarmıştım ve bu ne-
denle de mutluydum. Konuşmalar bitip de dışarı çıktığımda, 
rahmetli Ali Sayı, yanıma gelerek bu tebliğimde kullandığım 
bazı kavramlar ve terimler yüzünden beni eleştirmişti. Peşinden 
Kemal Sandıkcı, kullandığım “rantabl” sözcüğü nedeniyle  “tef-
sirle bu sözcüğün ne alakası var” diye  beni tenkit etmişti. Ben 
onlara cevap vermeye çalışırken, yanımıza gelen  Süleyman Ateş 
ile Ekrem Sarıkçıoğlu, sunduğum bu tebliğim için  bana teşekkür 
etmişlerdi..  Ben  de onların bu iltifatına çok sevinmiş ve mutlu 
olmuştum. Bu ikinci tebliğimde interdisipliner bir yaklaşım ser-
gilemiş olmam, bana hem eleştiriyi, hem de teşekkürü berabe-
rinde getirmişti. Bu nedenle Yüksek Lisan ve Doktora dersle-
rimde öğrencilerimin dikkatlerini her vesile ile bu konuya çeker, 
yerel boyutta bir bilim adamı olmamalarını, en azından ulusal 
ölçekte, şayet olabilirlerse uluslar arası ölçekte bir bilim adamı 
olmaları için gayret göstermelerini istedim. Bunun için de  inter-
disipliner bir bakış açısına sahip olmalarının gerekliliği  üzerinde   
ısrarla durdum.  

 Zira dut yaprağı yiyerek ürün veren ipek böceği gibi, sa-
dece belli  kişilerin veya grupların  kitaplarını okuyarak  bilim 
yapmaya  çalışmak  yerine; her çiçeğe konarak bal yapan arı gibi 
olmadıkça nitelikli  bilimsel çalışmaların yapılamayacağını; zira 
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ipek böceği gibi tek kaynaktan beslenerek  yapılan çalışmaların, 
düşünce ürünü olmayan hasıl-ı tahsil çalışmalar olduğu kanaa-
tini taşıyordum. Çünkü ilmi kişilik için, fikir sahibi olmak, fikir 
sahibi olmak için de bilgi üretmek gerekiyordu. Bilgi üretmenin 
yolu ise, bilgi depolamaktan değil, bilgi organizasyonundan ge-
çiyor, bunu için de yeterli bilgiye ve donanıma sahip olmak ge-
rekiyordu. Zira belli kaynaklardan elde edilen bilgileri üst üste 
yığmak, kendiliğinden  bilgi ve fikir üretemiyor. Bu nedenle elde 
edilen bilgileri bir araya getirme şeklinde bile, bilgiden bağımsız 
bazı ön fikirlere ve yöntemlere ihtiyaç duyuyor. Düşünce süreci, 
bilgiyi malzeme olarak kullansa bile ancak fikirlerle ilerleyebili-
yor.   

 Zira bilimler gelişiyor, bilimler geliştikçe bilgiler de deği-
şiyor. Bilgilerin değişmesi zihniyetleri ve düşünceleri de değişti-
riyor. Bilim öğretiyor, öğrettikçe de sorular ve sorunlar çoğalı-
yor. Bilimin bu dinamik yapısı, eski düşünce sistemlerini de al-
tüst ediyor.  Pek tabiidir ki her bilim adamı gibi, tefsir akademis-
yenleri de bilimin ve bilginin bu dinamik yapısından etkileniyor, 
yeni fikirler ve düşünceler üretmeye başlıyor.   

Bu nedenle tefsir akademisyenlerinden önemli bir kesi-
min, bilimsel kişiliklerini bu dinamik yapıyı dikkate alarak oluş-
turdukları, geleneksel anlayışlara sahip olan tefsir akademisyen-
lerinden farklı olarak sosyolojik,  bilimsel,  psikolojik,  edebî,  fel-
sefî,  çevreci,  antropolojik,  etik,  estetik vb. yaklaşımlarla veya 
bunlara ilişkin interdisipliner açılımlarla Kur’ân’ı yorumlamaya 
çalıştıkları, dini düşünce alanına yeni açılımlar getirdikleri ve ge-
leneksel kültürel değerleri sorgulayıp  analiz  ettikleri görülüyor.  
Bu nedenle tefsir akademisyenleri arasında  entelektüel düzeyin 
ve kalitenin biraz daha  yükseldiği, ön yargı veya kalıp yargılar-
dan gittikçe uzaklaşıldığı, şahıslardan ziyade, fikir ve düşünce-
lerin eleştirildiği, sorgulandığı, fikirlere fikirle karşılık verildiği 
ve daha bilimsel bir üslubun kullanılmaya başlandığı görülüyor. 
Bu da  tefsir akademisyenlerindeki bilimsel kişiliğin olumlu 
yönde oluştuğunu  ve geliştiğini  gösteriyor 
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Bu arada şunu önemle belirtmek isterim ki, İslam’ın tarihi 
süreç içinde oluşturduğu bir geleneği mevcuttur. Bu gelenek,  İs-
lam’ın ortaya koyduğu ilke ve kuralların, tarihi süreç içinde be-
şer tarafından yapılan yorumlarından oluşan bir birikimidir. El-
bette ki bu birikimde, bizim için yararlı unsurlar ve öğretiler 
mevcuttur, ama   içinde yararlı olmayan  bazı unsurlar ve öğre-
tiler de  bulunmaktadır. Zira geleneği oluşturan yorumları ya-
panların da, bizim gibi insan olduğunu, hata yapma ihtimalleri-
nin bulunduğunu ve kendi zamanlarına ki sosyal, ekonomik ve 
kültürel ihtiyaçlarına göre yorumlarda bulunduklarını göz ardı 
etmemek gerekiyor. Geleneği sorgulamanın, onu inkar etmek 
anlamına gelmediğini özellikle belirtmek isterim. Bilakis bu sor-
gulama, geleneğin gelenekçiliğe  dönüştürülerek ideolojik bir ni-
telik kazandırılmasına engel olmak, içindeki yararlı olmayan un-
surların, yarlı olan unsurlarından ayıklanmasına da imkan ha-
zırlamak içindir.  

Benzer şekilde geleneksizlik de en az gelenekçilik kadar 
sorunludur, çünkü  geleneksizlik, köksüzlüğü ifade eder. Zira 
geleneği olamayan bir dinin, müntesiplerine  tutum ve davranış 
birliği adına vereceği bir şeyi yok demektir. Bu nedenle gele-
nekle, gelenekçiliği ve geleneksizliği bir birinden ayırt etmek ge-
rekmektedir. Bu ayırım yeterince yapılmadığı içindir ki dini  dü-
şüncelerin ve yaşayışların ana sorunu haline gelmiş bulunmak-
tadır. Zira bir tarafta gelenekçilikle dini yorumlar mutlaklaştırıl-
makta, dolayısıyla yorumlardaki değişimin önüne set çekil-
mekte; diğer taraftan geleneksizlik ile de Müslümanların  davra-
nış ve tutum birliğini  bozulmakta ve zedelenmektedir. 

Bu olumlu bilimsel oluşumlara rağmen tefsir akademis-
yenlerinden bazıları, maalesef, ipek böceği gibi belli kaynaklar-
dan beslenip kendilerini belli kalıplar içine hapsettikleri ve akıl-
larını  belli şahıslara  veya gruplara ipotek ettirdikleri de olgusal 
bir gerçek olarak ortada duruyor. Bu kişilerin, belli dönemlere 
ait dini yorumları ve yorum biçimini mutlaklaştırıp dogmatik-
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leştiren; doğruluğun ölçütünü zaman, mekân ve şahıslarda ara-
yan entegrist; geleneği ve tarihsel formları aşıp metnin ilk oku-
nuş ve anlayış biçimini mutlaklaştıran fundamantalist; bilgi-
iman özdeşliğini savunan ve dini bir ideoloji olarak algılayan ra-
dikaller gibi  bir davranış  ve yaklaşım içinde oldukları görülü-
yor.  Bu nedenledir ki  düşünmeyenler veya  düşünmeyi bilme-
yenler, ideolojik kalıplar arasında istedikleri kadar gezinseler de, 
bilgi depolasalar da fikir üretemiyorlar.  Sadece  şerhciliğin ve 
haşiyeciliğin  bir başka versiyonunu üretim olarak sunuyorlar. 
Bir doçentlik sınavında İsmail Cerrahoğlu, adaya  sunduğu kitap 
için “ bu konuda  altı kitap yazıldı, yedincisini de sen yazmışsın. 
Yazılan bu altı kitaptan farklı olarak sen ne yazdın? Bizim bilme-
diğimiz  hangi fikri ileri sürdün? “ demişti.  Bu sözü  hiç unut-
madım. Şimdi de burada  sizinle paylaşıyorum.  

  Bu anlayış ve yaklaşım tarzı, hiç şüphesiz epistemik ce-
maat kültürünün bir sonucudur.  Bu kültür, bir bilgi taşıyıcısıdır 
ve  elde edilen bilgileri gelecek nesillere aktarma işlevini görür. 
Ne var ki sosyo kültürel, sosyo ekonomik ve sosyo politik etken-
lere göre oluşan veya oluşturulan bu kültürün, zaman içinde 
mutlaklaştırılmaya maruz kalması, dini  düşüncenin  en önemli 
sorunu olmuştur ve hala da sorun olmaya da devam etmektedir. 
Kerhî’ nin (ö.340/951), "Mezhebimize aykırı olan her âyet ve ha-
dis, ya te'vil edilmiştir ya da nesh edilmiştir" sözü ile es-Sâvî’nin 
“dört mezhebin görüşleri, Kur'ân, sünnet ve sahabenin görüşle-
rine aykırı bile olsa onlara muhalefet asla câiz olmaz" sözü, dini 
anlayışların nasıl mutlaklaştırıldığına bir örnektir. Bu örnekte de 
olduğu gibi asıl sorunumuz, Kur’ân’ın  bizden sadece “inzale” 
iman edilmesini istemesine rağmen, inzal dışı  bazı bilgilerin ve 
yorumların da inzal gibi  iman objesine dahil edilmiş olmasıdır.   

Bu nedenle  bugün  böyle düşünen ve  kendi düşünce  
tarzlarını mutlak doğru sayan grubun veya grupların, dini veya 
dini yorumları bir ideoloji gibi algılamaları,  yapılan yorumları 
din ile  özdeşleştirmeleri, seçmeci ve tekelci anlayışlarını dinin 
yorumlarına hâkim kılmaları ve politik obligasyon (mecburiyet) 
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içinde yaşamaları, üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir  
konudur.  

 Bundan dolayıdır ki, dinî düşünce alanında yüzyıllardır 
devam edip gelen ak-kara veya siyah-beyaz gibi  kategorik, in-
dirgemeci,  tümevarımcı,  parçacı/atomik düşünce yöntemleri-
nin ve mutlakçı anlayışlarını terk edilerek; bunların yerine anali-
tik,  sorgulayıcı ve eleştirel düşünce yöntemlerinin geliştirildiği 
ve kullanım alanlarının genişletildiği, reaktif  düşünce yerine 
proaktif düşüncelerin yer aldığı bir zihniyet değişimine ihtiyaç  
bulunmaktadır. Buna her akademisyenin ihtiyacı olsa da, tefsir 
akademisyenlerinin, ihtiyacı diğer akademisyenlerden  daha faz-
ladır.  

Zira dinin ana kaynağı üzerinde  yapılan  ideolojik anlama 
ve yorumların nelere mal olduğuna, hem İslam Tarihi, hem de 
günümüzde yaşanan  acı olaylar şahitlik etmektedir. Nitekim 
bugün Mehdilik ve Mesihlik ile ilgili rivayetleri, rüyalarla amel 
etme, ahirette Hz. Peygamberle Hz. Meryem’i evlendirme ile il-
gili görüşleri ve daha nicelerini, sorgulamadan  bir imam objesi 
olarak  kabul etme anlayışının ülkemizde meydana getirdiği  o 
yıkıcı ve acı tablo, tefsir akademisyenlerine önemli sorumluluk-
lar yüklüyor.  Ayrıca dinden kaynaklandığı öne sürülen fikrî 
kavgaların ve dışlamaların dinden değil, dinin farklı yorumlarını 
mutlaklaştırarak iman objesi haline getirmekten  kaynaklandı-
ğını  anlamak ve anlatmak,  tefsir akademisyenlerine düşen en 
önemli görevler arasında yer alıyor.   

Şunu unutmamak gerekir ki anlama ayrı, yorum ayrıdır. 
Yorumlarda  ise tek doğru yoktur. Tek doğru anlayışı Aristo ile 
başlayan Kopernik, Kepler ve Newton’la devam eden klasik fizi-
ğin bir uzantısıdır.  Bu anlayış, izafiyet teorisiyle başlayan ve ku-
antum fiziği ile devam eden yeni fizikle ve buna paralel gelişen  
çok değerli mantık anlayışla değişmeye başlamış ise de, dini an-
layışlarda ve yorumlarda hala  etkinliğini korumaya devam et-
mektedir. İki değerli mantık anlayışı ile dini metinlerin tümünü 
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anlamaya çalışmak, yöntem hatalarından biridir ve belki de en 
önemlisidir. Zira Kura’an’da iki değerli mantık örneklerine rast-
lanılsa da,  çok değerli  mantık örnekleri de mevcuttur.  Kur’ân’ın 
tümünü, geçmişte Cebriye ve Mutezilenin yaptıkları gibi ideolo-
jik  bir yaklaşımla ve  iki değerli mantıkla anlamaya çalışmak, 
onların düştükleri hataya bizim de  düşmemiz demektir. Bunun 
olmaması için de Kur’ân’ı ideolojik anlamaların objesi değil, salt 
anlamanın  bir objesi  yapmak gerekiyor.  

 Sonuç olarak tefsir akademisyenlerinin bilimsel kişilikle-
rini, -yüzeysel  olarak da olsa- bir sınıflandırmaya tabi tutacak 
olursak, geleneği bilen fakat Batı düşüncesini iyi bilmeyen; Batı 
düşüncesini  bilen fakat geleneği iyi bilmeyen ve hem geleneği 
hem de batı düşüncesini bilen ve onları harmanlayarak  kendi  
düşünce sistemini kuran veya kurmaya çalışan  tefsir akademis-
yenlerinin mevcudiyetlerinden söz edebiliriz. Ancak bu sınıflan-
dırmaya tabibi her tefsir akademisyeninin, ilmi kişiliği de, dini 
düşünceye yaptıkları katkı, sahip olduğu  bilgi birikimiyle sınırlı 
olduğu da unutulmamalıdır. Tefsir akademisyenlerinde olması 
arzulanan, eski tabirle “ariz amik” bir kişiliktir. Kendi alanını de-
rinlemesine, diğer alanları ise genişliğine bilen ilmi bir kişilik. Sa-
dece kendi alanını derinliğine bilmenin, diğer alanlarla ilgili az 
veya çok bir bilgi sahibi olmamanın en büyük handikabı, meslek 
körlüğü oluşturmuş olmasıdır. Meslek körlüğü ise, bir ormanı 
tanımak  isteyip de,  ormanın bütünü hakkında bilgi sahibi ol-
madan, onun belli ağaçlarına takılı kalmanın adıdır. “Ariz amik” 
bir kişilik, diğer akademisyenlerden daha çok tefsir akademis-
yeni için gereklidir. Bu nedenle  genç  tefsir akademisyenleri, na-
sıl bir ilmi  bir kişiliğe sahip olacaklarına  daha işin başında iken 
karar vermek ve  ona göre kendilerini hazırlamak zorunda ol-
duklarının bilincinde olmalıdırlar. 

   Nitekim sahip olduğu ilmi kişiliğin, kendilerine yükle-
diği sorumluluk bilinci ile hareket eden genç tefsir  akademis-
yenlerden oluşan bir grubun, hazırladıkları “ Kur’ân ve Tefsir 
Akademisi” projesini, İlim Yayma Vakfına sunarak kabulünü 
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sağlamaları, bu yönde atılmış önemli adımlardan  biridir. Böy-
lece tefsir akademisyenlerinden hiç olmazsa  bir kısmının  bilim-
sel kişiliklerinin oluşmasına ve gelişmesine önemli katkı yapacak 
faaliyetlere ön ayak olmuşlardır. Yaptıkları bu hayırlı iş için, hem  
bu genç akademisyenleri  hem de İlim Yayma Vakfını can u gö-
nülden kutluyorum.  

 Ben 2008 yılında başlayan bu faaliyetin ilk toplantısına 
katılamamıştım. Ama ondan sonra yapılan bütün toplantılara 
tebliğ ile veya tebliğ siz olarak katıldım ve büyük bir  şevkle ve 
heyecanla yapılan bilimsel faaliyetleri izledim ve şunu gördüm:  
Bu bilimsel faaliyetlere katılan akademisyenlerden her biri, top-
lantıya akademik kimlikleriyle değil, bilimsel kişilikleriyle katı-
lıyor ve  bunun gereğini yapıyorlardı. Bu bilimsel faaliyetler, çok 
iyi tespit edilmiş olan bir formata sahipti. Önce bir tebliğ sunu-
luyor, onun müzakeresi yapılıyor ve o  tebliğ hakkında toplan-
tıya katılan herkes görüş ve düşüncelerini  hiçbir  kaygı taşıma-
dan açıkça ifade edebiliyordu. Yapılan müzakereler, ismiyle mü-
semma olan müzakerelerdi. İstisnaları hariç hemen hemen bü-
tün sempozyumda gördüğüm müzakere adı altında münazara 
yapılmasına karşın, burada gerçek anlamada müzakere yapılı-
yordu. Böylece genç akademisyenler, müzakerenin nasıl yapıl-
dığı da öğrenmiş oluyorlardı. Bu uygulama ile Tefsir Akademisi, 
genç akademisyenlerin bilimsel kişiliğinin oluşumuna ve gelişi-
mine, dolayısı ile  dini düşünce alanına da  önemli katkılar yap-
mış  oluyordu. 

 Sırf bu nedenle bu akademik çalışmaların devam etme-
sini can u gönülden arzu ettim ve her toplantının sonunda yapı-
lan genel değerlendirmelerin hemen hemen hepsinde, bu faali-
yetin devam etmesi gerektiğini vurguladım. Tecrübe ile sabittir 
ki bu tür faaliyetler, kurumsallaşmadığı için, genellikle birkaç ki-
şinin çaba ve gayretlerine bağlı kalmakta, işe hızlı başlanılsa da 
zamanla işin heyecanı azalmakta ve bu nedenle de eski canlılı-
ğını koruyamamaktadır. Bu endişeyi hep taşıdığım için, zaman 
zaman  uyarılarda bulunma ihtiyacını hissederdim. Bugün bu 
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endişelerimin yerinde olmadığını görmekten çok mutluyum. 
İnanıyorum ki Tefsir Akademisi,  bundan sonra da  bilimsel faa-
liyetlerine kesintisiz devam edecek, genç tefsir akademisyenleri-
nin bilimsel kişiliklerinin  oluşumuna ve dini düşünce  alanına 
daha nice yıllar  önemli  katkılar  yapacaktır. 
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Osmanlı Arşiv Belgelerinde Huzur Dersleri 

Ömer KARA 

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

 

0. Giriş ve Kapsam 

Huzur Derslerinin bir sistem olarak ortaya konması konu-
sunda aslan payı, Ebu’l-Ula Mardin’in üç ciltlik Huzur dersleri 
adlı eseridir. Bunun dışında bu esere bağlı olarak bir çok ikincil 
çalışmalar da yapılmıştır. Bu ikincil çalışmalardan üç tanesi de 
bize aittir. Bu tebliğimizde arşivlerde huzur dersleriyle ilgili 
mevcut olan belgelerde bu derslerle ilgili bize hangi parametre-
lerle ilgili malzemelerin olduğunu ortaya koymaya çalışacağız. 
Tespit ettiğimiz 800 küsur belgeyi tasnif etmek suretiyle huzur 
derslerinin bir sistem olarak inşa edildiği tüm unsurlarıyla ilgili 
belgeleri kayıtlarıyla sunmak istiyoruz. Belgelerin tasnifini ve 
huzur derslerinin ana unsurlarını anlamlandıracak ölçüde bir 
mukaddime oluşturup geniş bilgiyi kaynaklara refere edeceğiz. 
Çalışmamızda önce belgeleri tasnif ederek vereceğiz. Daha sonra 
bu belgelerden tasnifi dikkate alarak örnekler sunacağız. 

I. Huzur Dersleri: Kısa Tanıtım  

Huzur dersleri1, “H. 1136 yılında Sadrazam Damad İbrahim 
Paşa ile sadarat makâmının uhdesinde başlayan ve h. 1172 Rama-
zan’ından itibaren Sultan III. Mustafa’nın fermanıyla saltanat 

                                                                 
1  Huzur dersleri hakkında geniş bilgi için bkz. Mardin, Ebu’l’ula, Huzur 

Dersleri, I-II-III, İstanbul, 1956-66; Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, “Huzur Ders-
leri”, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, Ankara, 1965, s. 215-22; Omay, Se-
miha, Huzur Dersleri ile ilgili Konuşmalar, İstanbul, 1965; Çavuşoğlu, Salih, 
Osmanlı İmparatorluğunda Padişah Huzurunda Yapılan Tefsir Dersleri, (Yük-
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makâmıyla resmileşen, biniş merasimi sonrası Osmanlı padişahının ha-
zır bulunmasıyla, şeyhulislâm tarafından seçilen ve padişah tarafından 
onaylanan yetkin ulemâdan müteşekkil bir heyet tarafından her yıl Ra-
mazan’ın belirli günlerinde padişahça tayin edilen mekânlarda gerçek-
leştirilen ilmî mecliste Kadi Beyzâvî tefsîrinin münâzaralı tarzda 
tedrîsi” için kullanılan bir terimdir.2 Osmanlıdaki huzur dersleri, 
İslam geleneğinde devlet başkanı veya vezirler huzurunda yapı-
lan ilmi-edebi toplantı türü olan muhadara’nın bir devamı nite-
liğindedir.3 

                                                                 
sek Lisans), Ondokuz Mayıs Üniversitesi SBE, Samsun, 2010; Zilfi, Made-
line Carol, “A medrese for the palace: Ottoman dynastic legitimation in the 
eighteenth century”, Journal of the American Oriental Society, cilt: 113/2, 
1993, s. 184-191; İpşirli, Mehmet, “Huzur Dersleri”, DİA, İstanbul, 1998; 
XVIII/441-444; İpşirli, Mehmet, “Ramazanda Huzur Dersleri”, Din ve Ha-
yat Dergisi, sayı: 5, İstanbul, 2008, s. 40-45; Kara, Ömer, “İslam Geleneğinde 
Ümera Huzurundaki Bilimsel Toplantıların Osmanlıcası: Huzur Dersleri”, 
Osmanlı Toplumunda Kur’ân Kültürü ve Tefsir Çalışmaları II, İlim Yayma 
Vakfı: Kur’ân ve Tefsir Akademisi, İstanbul, 2013, s. 299-369; Kara, Ömer, 
“Osmanlı’da Huzur Dersleri Geleneği ve Literatürü”, TALİD, cilt: 9, sayı: 
18, 2011, 11-31; Kara, Ömer, “Osmanlıda Huzur Derslerine Katılan Erzin-
canlı Alimler”, Uluslararası Erzincan Sempozyumu- Bildiriler, Erzincan, 2016, 
I/1003-1023; Kara, Ömer, “Osmanlıda Huzur Derslerine Katılan Erzu-
rumlu Alimler”, ilted: İlahiyat Tetkikleri Dergisi, (Erzurum, 2017), sayı: 47, 
57-74. 

2  Tanım için bkz. Mardin, I/13; Kara, s. 317-8. 
3  Muhadara türü, tanımı ve literatürü hakkında bkz. Thomas, Stephanie 

Bowie, The Concept of Muhâdara in the Arab Anthology with Special reference 
to al-Râghib al-Isfahânî’s Muhâdarât al-Udebâ, doktora, Harvard University, 
Cambridge: Massachussetts: 2000, s. 22 vd; Yazıcı, Hüseyin, “Muhâdarat”, 
DİA, İstanbul, 2005, XXX/391-92; Kara, Ömer, “Râğıb el-Isfahânî”, DİA, İs-
tanbul, 2007, XXXIV/398-401, özellikle, 400; Bonebakker, S. A., “Adab and 
the Concept of Belles-Lettres”, CHAL: Abbâsîd Belles-Lettres, ed. Julia Ashti-
any vd., Cambridge, 1990, s. 16-30; Bonebakker, S. A., “Early Arabic Lite-
rature and the Term Adab”, Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 1984, 
V/389-421. 
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Resmi olarak Sultan III. Mustafa ile başlayıp Sultan Vah-
dettin’e kadar devam eden yaklaşık 200 yıllık bir gelenektir.4 Pa-
dişahın huzurunda icra edilmesinden dolayı “huzur-i hümayun 
dersleri” ismiyle anılmaktadır. Huzur dersleri, Osmanlı’nın baş-
langıcından başlayarak sonuna kadar devam eden “mutad tefsir 
dersleri”nden ayrı bir kurumdur.5 İlgili dersler için katı prensip-
ler mevcuttur ve bunlara her halükarda uyulmak mecburiyeti 
vardır.6 Bir huzur dersinin icrası için vazgeçilmez unsurlar var-
dır. Bu unsurların derse katılımı mecburidir. Bu unsurlar şunlar-
dır: Padişah, Şeyhulislam, Mukarrir, Muhataplar, Dinleyiciler, 
Zaman, Mekan, Beydavi tefsiri, Biniş merasimi. Padişah, huzur 
dersinin oany merkezi ve vazgeçilmezidir. Olmazsa huzur dersi 
yapılmaz, tehir edilir. Şeyhulislam, organizatördür. Mukarrir ve 
mutahapları seçer, padişaha onaylatır. Mukarrir, padişah huzu-
runda dersi takrir eden ve muhatapların sorularına cevap veren 
alimdir. Sadece mecliste bir tane olur. Muhatap, mukarririn tak-
ririne eleştiri yönelten, soru soran, katkı yapan alimlerdir. Sayı-
ları en az beş kişi olup tarih içerisinde sayıları değişmiştir. Sami 
(dinleyici), padişahın onayı ile derse katılan padişah yakınları, 
vezirler, devlet erkanı ve davet edilen diğer şahıslardır. Zaman, 
iki şeye tekabül eder. Huzur dersleri senelik Ramazanın ilk sekiz 
gününde yapılması; günlük olarak öğlen ile ikindi arasıdır. Sü-
resi ise yaklaşık iki saat civarındadır. Mekan, huzur dersinin bir 
oturumun yapıldığı mekandır. Sabit mekan yoktur. Padişah, o 
günkü dersin nerede yapılacağını belirler. Mekanlar, topkapı sa-
rayı içindeki sofa-i hümayun, Merdiven başı kasrı, sünnet odası, 
revan köşkü, has oda, çinili köşk, çadır köşk gibi yerlerde; top-
kapı sarayı dışında ise topkapı sahil sarayı, sepetçiler kasrı, yalı 
kasrı, kasr-ı cedid, şevkiye köşkü, incili köşk, Rami kışla cami, 

                                                                 
4  Huzur derslerinin tarihçesi için bkz. Mardin, I/14 vd.; I/89; Kara, s. 308-

317. 
5  Huzur derslerinin mutad tefsir dersleriyle farkları için bkz. Mardin, I/14 

vd.; I/89; Kara, s. 317-320. 
6  Huzur derslerinin kaideleri için bkz. Mardin, I/14 vd.; I/89; Kara, s. 318-

320. 
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Beşiktaş sahil sarayı, çırağan sarayı, yıldız sarayı/çit kasrı, dol-
mabahçe sarayı (Muayede ve zülvecheyn sofaları) mekan olarak 
kullanılmıştır. Bedavi tefsiri, huzur derslerinde takrir edilen 
Kadi Beydavi’nin tefsiridir. Biniş-i merasimi, huzur dersi başla-
madan önce padişahın hadem ve haşemiyle (askeri ve sivil hiz-
metkarlarıyla) ya kara yoluyla ya da deniz yoluyla saltanat ka-
yığı ile ya Eyüp sultana, ya bir kasra, bahçeye varılır. Bu tören 
akabinde huzur dersi yapılırdı.7 Huzur dersleri her yıl ramazan 
ilk sekiz gününde her gün bir meclis olarak 8 meclis şeklinde ya-
pılırdı. Meclis sayıları yıllara göre değişiklik arzetmiştir.8 

Huzur dersinin icrası şöyleydi: Öncelikle her bir ders için 
mukarrir ve muhatap olacak şahıslar, bazen bizzat padişah seçi-
lir ve onaylanırdı; ama çoğunlukla da şeyhulislâm tarafından se-
çilir; padişah tarafından onanırdı. Huzur dersleri için daimi bir 
mekân yoktur; mekân da padişahın seçimiyle kararlaştırılır. 
Aynı şekilde derste takrîr edilecek âyet veya âyetler de padişah 
tarafından belirlenir. Bütün bunlar tespit edildikten sonra oku-
nacak âyetler, önceden mukarrir ve muhataplara bildirilir; derse 
hazırlanmaları sağlanırdı. Huzur dersinde gizlilik esastı ve mec-
listen önce ilgili zevâtın bir yerde toplanıp müzâkere ve müba-
hase yapması yasaktır. Herkes ferd olarak hazırlanır; ders günü 
bir araya gelinir; orada müzâkere yapılırdı. Dersin zamanı öğlen 
ile ikindi arasıydı.  

Ders günü, Biniş(-i hümâyun) merasimi yapılır. Meclise 
önce padişah girer, kendine ayrılan minderin yanında ayakta 
beklerdi. Ders ortamında padişah da dahil, herkes bir minder 
üzerine otururdu. Padişahın özel bir makâmı bulunmazdı. İl-
miye sınıfının hepsinin önünde bir rahle, altında da bir minder 
bulunurdu. Mukarririn minderi, muhataplarınkinden bir miktar 

                                                                 
7  Huzur derslerinin unsurları ve fonksiyonları için bkz. Mardin, I/17-18, 99 

vd.; 89; 84-88; 68-9; II-III/1; 110 vd.; 112-113; 109-110, 114-115, 109; 115-117; 
111-112; 809 vd.; 811, 814-16, 117-119; 122; Kara, s. 320-335. 

8  Meclisler için bkz. Mardin, I/84-88; Kara, s. 335-336. 
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büyük olurdu. Mukarririn rahlesi, sedef işlemeli; muhatapla-
rınki ise ceviz boyalı olurdu. Padişahın sağında, mukarrir oturur; 
onun sağında ve solunda da muhataplar yarım kavis şeklinde 
yerini alırlardı. Öteki taraflarda ise davet edilen dinleyici kitleleri 
yerini alırdı. Dinleyiciler arasında bayanlar olursa onlar da 
mekânın şartlarına göre bir perde veya paravan arkasından dersi 
dinlerlerdi. Padişah yerini aldıktan sonra ilmiyye sınıfının dışın-
daki erkân yerlerine geçer, daha sonra resmî binişleriyle (elbise-
leriyle) nişanlarını takmış ve sarıkları üzerine sırmalarını geçir-
miş olarak önde mukarrir; arkasından da kıdem sırasıyla muha-
taplar huzura girerlerdi. Ulemâ, ayakta bekleyen padişaha ihti-
ram selamı verdikten sonra kendilerine ait olan yerlere oturur-
lardı. Sonra da dinleyiciler yerlerini alırlardı.  

Mukarrir, derse ait tefsîrini ve notlarını; mukarrirler de 
aynı şekilde malzemelerini rahlelerine koyarlardı. Ders yaklaşık 
olarak 2 saat sürerdi; bazen bundan az veya fazla olabilirdi. Mu-
karrir, önceden kendisine bildirilen âyeti okur. Sonra ilgili 
tefsîrden âyetin tefsîrini okur ve âyeti genişçe şerh ederdi. Mu-
karrir sunumunu bitirdikten sonra muhataplara soruları olup ol-
madığını sorar; kıdem sırasına göre soruları alır, her birine ce-
vaplar verirdi. Sorulan sorular, konu etrafında sorulur; cevap da 
aynı şekilde verilirdi. Sualler, mukarriri müşkile sokacak ve ren-
cide edecek şekilde sorulmaz; herkesin istifade edebileceği ve 
konuyu açımlayacak türden sorular olmasına özen gösterilirdi. 
Bazen soru cevap faslı mukarrir ve muhatap arasında uzayabilir; 
hünkar “kafi” deninceye kadar devam edebilirdi. Nadiren de 
olsa ateşli tartışmalar yaşanır; itirazlar vuku bulurdu. Derslerde 
en önemli özellik, tam bir ilmî serbestlik içerisinde yapılmasıydı. 
Bu tartışmalara padişah çoğunlukla “müdahil” olmazdı. Dersin 
sonuna doğru dua zamanının geldiği nazikane ve kimsenin an-
lamayacağı tarzda mukarrire ihsas ettirilir; mukarrir de ders so-
nunda muhtasar bir duayla dersi bitirirdi. Ders sonunda ilmiyye 
sınıfına mutad ve ektra olmak üzere nakdî atiyyeler yanında 
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bohça içerisinde hediyyeler verilirdi. Sonra da padişah, mekânı 
terkeder; hareme çekilir, zevât da dağılırdı.9 

Huzur derslerinde Kadı Beyzavi tefsiri üzerinden takrir 
yapılır. Önceleri takrir edilecek ayet, padişah tarafından belirle-
nirdi. 1180 yılına kadar böyle sürmüştür. Bu tarihten sonra ayet 
seçimi yerini sure seçimine bırakmıştır. Fatihadan başlanarak sı-
rasıyla devam etmiştir. Bütün huzur dersleri boyunca Nahl su-
resinin 26. ayetine kadar Kur’ân’ın tefsiri yapılmıştır.10  

Huzur derslerinde mukarrir ve mutaplara nakdi atiyye-
ler, bohçalar ve hususi yardımlar şeklinde üç türlü inamlar yapı-
lırdı. Ayrıca terfi ödülü yanında nişanla ödüllendirilirlerdi.11 Ay-
rıca huzur derslerinin kaidelerine uymayan, aykırı hareket eden-
ler için de ihraç, sürgün, rütbe tenzili gibi cezalar da sözkonu-
suydu.12  

Son olarak huzur derslerinin takrir ve müzakere metinle-
rinin bazılarının matbu ve mahtut olarak günümüze ulaştığını13 
söyleyerek tanıtımı bitirelim.  

II. Huzur Dersleriyle İlgili Osmanlı Arşiv Belge Kayıt-
ları ve Tasnifi 

Osmanlı arşivlerinde huzur dersleriyle ilgili yaptığımız 
bir araştırmada yaklaşık 800 civarında belgeyi tespit etmiş bulu-
nuyoruz. Bu belgelerde Huzur dersleri muhatap ve mukarrar 
isimlerin, memleketleri, derecelerinden tutun, taltifler, atiyyeler, 

                                                                 
9  Ders icrasıyla ilgili bilgiler temelde Mardin’den alınmış olup boşluklar da 

huzur derslerine mukarrir, muhatap ve dinleyici olarak katılan zevâttan 
nakledilen hatıra ve menakıplardan doldurulmuştur. Bkz. Kara, s. 336-338. 

10  Takrir edilen ayet ve surelerle ilgili olarak bkz. Mardin, Huzur Dersleri, 
I/71-83; Kara, s. 338-340. 

11  Ödül, terfi ve taltifler için bkz. Mardin, II-III/19-51; 51-56; 55-94; 100-104; 
Kara, s. 340-344. 

12  Cezalar için bkz. Mardin, II-III/105-106; Kara, s. 344. 
13  Huzur dersleri ders takrir ve müzakere metinleri için bkz. Mardin, II-

III/146; 239-240; 376-443; 460; 461-580; 581-644; 761- vd.; 1106 vd; 1108 vd.; 
Kara, s. 344-348. 
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nişanlar, terfiler, maaşlar, tayinler, derse kabül arzuhalleri, hu-
zur dersinin tehir edilmesi gibi bir çok konu yer almaktadır. Tes-
pit edebildiğimiz belgeler, h. 1204 yılından h. 1335 yılları arasın-
dadır. Osmanlı Arşivlerinin kayıtlarıyla ilgili belgeler şunlardır:  

1. Huzur Derslerinin Kaideleriyle İlgili Belge Kayıtları 

Huzur dersleri, resmileştirtiken sonra peyderpey kural-
ları değişmiş, zaman içerisinde resmi-kurumsal bir hal almıştır. 
Padişahın katılımıyla, onun huzurunda olması, biniş merasimi 
sonrası yapılması, mukarrirlerin ve muhatapların seçilmesi, bun-
lara özel şartları, ramazanın ilk sekiz ve on gününde yapılması, 
ayet ve surelerin seçilmesi gibi onlarca kurallar vardır.14 Huzur 
derslerinin kurallarıyla ilgili olarak muhatap ve mukarrirlerin 
nasıl seçileceği konusunda aşağıdaki belgelere ulaşılmıştır.  

Tarih: 29/L /1274 
(Hicrî) 

Dosya No:257 Gömlek No:11 
Fon Kodu: 
A.MKT.NZD.  

Ramazan'da huzurdaki tefsir dersine katılacak hoca efendilerin ne suretle seçileceği. 

Tarih: 12/R /1275 
(Hicrî) 

Dosya No:419 Gömlek No:27695 Fon Kodu: İ..DH..  

Huzur-ı Hümayun Ders Mukarrirliği'ne dair (hatt-ı hümayun). 

Tarih: 21/R /1275 
(Hicrî) 

Dosya No:418 Gömlek No:27658 Fon Kodu: İ..DH..  

Huzur-ı Hümayun Ders Mukarrirliği'ne dair (hatt-ı hümayun). 

Tarih: 01/Ş /1314 
(Hicrî) 

Dosya No:49 Gömlek No:41 
Fon Kodu: 
Y..PRK.BŞK.  

Huzur Dersi Mukarrirliği hakkındaki irade üzerine düzenlenen müsveddelerin 358 numa-
ralı defterde olduğu. 

Tarih: 10/Ş /1303 
(Hicrî) 

Dosya No:2 Gömlek No:2 
Fon Kodu: 
Y..PRK.MŞ..  

Huzur derslerine memur olanların haklarında tevsi-i tarik icrasına dair dersiamlar tarafın-
dan verilen istida üzerine sadır olan ahkamın infazındaki teahhür-i seniyyenin bildirmesi 
hususundaki tezkire. 

 

2. Mukarrir ve Muhatapların İsim Listesi (Esami Defter-
leri) ile İlgili Belge Kayıtları 

                                                                 
14  Huzur dersleriyle ilgili kaideler ve gelişimi hakkında bkz. Mardin, I/14 

vd.; I/89 vd.; Kara, s. 318 vd. 
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Huzur derslerinde ders verecek mukarrir ve muhataplar, 
önceden şeyhulislam tarafından seçilip padişaha arzedilir; onay 
çıktıktan sonra bu hocalar derse katılırlardı.15 Buna benzer örnek 
belgeler bir hayli fazladır. Bunlar, esami defterleri olarak kayıt-
lara yansımıştır. Tespit ettiklerimiz aşağıda verilmiştir. 

Tarih: ? Dosya No: 
Gömlek 
No:6640/0001 

Fon Kodu: TS.MA.d  

Esami defterleri: Padişahın huzurunda okunacak tefsir-i şerif derslerinde mevcut bulunan 
müderrislerin isimleri, memleketlerinin isimleri ve derecelerini havi şerhler. 

Tarih: ? Dosya No: 
Gömlek 
No:6640/0002 

Fon Kodu: TS.MA.d  

Esami defterleri: Padişahın huzurunda okunacak tefsir-i şerif derslerinde mevcut bulunan 
müderrislerin isimleri, memleketlerinin isimleri ve derecelerini havi şerhler. 

Tarih: ? Dosya No: 
Gömlek 
No:6640/0003 

Fon Kodu: TS.MA.d  

Esami defterleri: Padişahın huzurunda okunacak tefsir-i şerif derslerinde mevcut bulunan 
müderrislerin isimleri, memleketlerinin isimleri ve derecelerini havi şerhler. 

Tarih: ? Dosya No: 
Gömlek 
No:6640/0004 

Fon Kodu: TS.MA.d  

Esami defterleri: Padişahın huzurunda okunacak tefsir-i şerif derslerinde mevcut bulunan 
müderrislerin isimleri, memleketlerinin isimleri ve derecelerini havi şerhler. 

Tarih: ? Dosya No: 
Gömlek 
No:6640/0005 

Fon Kodu: TS.MA.d  

Esami defterleri: Padişahın huzurunda okunacak tefsir-i şerif derslerinde mevcut bulunan 
müderrislerin isimleri, memleketlerinin isimleri ve derecelerini havi şerhler. 

Tarih: 29/Z /1204 
(Hicrî) 

Dosya No:182 Gömlek No:8388 Fon Kodu: HAT  

Huzur-ı padişahide Ramazan-ı Şerif'te ders kıraat edecek efendilerin defterinin tertibi. 
a.g.y.tt 

Tarih: 29/Z /1205 
(Hicrî) 

Dosya No:200 Gömlek No:10237 Fon Kodu: HAT  

Ramazan'da huzur-ı şahanede tefsir dersinde hazır bulunacakların şeyhülislam tarafından 
verilen defterinin takdimi. a.g.y.tt 

Tarih: 09/L /1274 
(Hicrî) 

Dosya No:403 Gömlek No:26664 Fon Kodu: İ..DH..  

Huzur dersinde hazır olacak hocalarla ilgili tezkere-i meşihatpenahinin arzına dair. 

Tarih: 22/L /1274 
(Hicrî) 

Dosya No:132 Gömlek No:8 
Fon Kodu: 
A.}MKT.MHM.  

Ramazan ayında padişahın huzurunda yapılacak tefsir derslerine katılacak müfessirlerin se-
çimi. 

Tarih: 15/Ş /1297 
(Hicrî) 

Dosya No:4 Gömlek No:53 Fon Kodu: Y..MTV.  

Ramazanda Huzur'da okunacak tefsir-i şerif derslerinde bulunacak Dersiam efendilerin esa-
misi. 

                                                                 
15  Muhatap ve mukarrirlerin seçimi ve şartlarıyla ilgili olarak bkz. Mardin, 

I/89 vd.; I/99 vd.; Kara, s. 321 vd. 
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Tarih: 15/Ş /1299 
(Hicrî) 

Dosya No:9 Gömlek No:62 Fon Kodu: Y..MTV.  

Ramazanda huzur derslerinde bulunacak hocaların isimlerini gösterir cedvelin takdimi. 

Tarih: 29/Z /1299 
(Hicrî) 

Dosya No:1 Gömlek No:42 
Fon Kodu: 
Y..PRK.MŞ..  

Huzur derslerinde takrirde bulunacakların isimleri. 

Tarih: 22/Ş /1302 
(Hicrî) 

Dosya No:18 Gömlek No:18 Fon Kodu: Y..MTV.  

Ramazan'da huzur derslerinde bulunacak dersiamların isimlerini muhtevi defterin takdimi. 
(arz çıkmamıştır). 

Tarih: 30/Z /1306 
(Hicrî) 

Dosya No:2 Gömlek No:57 
Fon Kodu: 
Y..PRK.MŞ..  

Huzur dersi verecek zevatın isimlerini mübeyyin liste. (a.g.tt) 

Tarih: 28/Ş /1309 
(Hicrî) 

Dosya No:3 Gömlek No:62 
Fon Kodu: 
Y..PRK.MŞ..  

Ramazan ayında padişah huzurunda ders verecek hocaların listesi. 

Tarih: 03/Ş /1310 
(Hicrî) 

Dosya No:75 Gömlek No:12 Fon Kodu: Y..MTV.  

Huzur-ı padişahda okunacak tefsir derslerinde bulunması gereken mukarrir ve muhattib 
efendilerin esami defterinin takdimi. 

Tarih: 11/Ş /1312 
(Hicrî) 

Dosya No:114 Gömlek No:76 Fon Kodu: Y..MTV.  

Huzurdaki tefsir derslerinde bulunacak kimselerin isimlerini havi defterin Meşihat'çe tak-
dimi. 

Tarih: 15/Ş /1315 
(Hicrî) 

Dosya No:171 Gömlek No:58 Fon Kodu: Y..MTV.  

Ramazanda padişah huzurunda okunacak tefsir derslerinde bulunması lazım gelen mukar-
rir ve muhatab efendilerin isimlerini havi defterin Meşihatça takdimi. 

Tarih: 19/Ş /1319 
(Hicrî) 

Dosya No:223 Gömlek No:63 Fon Kodu: Y..MTV.  

Ramazan ayı boyunca padişahın huzur derslerine katılacak ulemanın isimlerini havi Meşi-
hat Dairesi'nin hazırladığı cetvel. 

Tarih: 30/Z /1320 
(Hicrî) 

Dosya No:7 Gömlek No:106 
Fon Kodu: 
Y..PRK.MŞ..  

Ramazan'da Huzur derslerinden tefsir dersinde bulunacak şahısların isimleri. a.g. tt 

Tarih: 30/Z /1325 
(Hicrî) 

Dosya No:8 Gömlek No:82 
Fon Kodu: 
Y..PRK.MŞ..  

Ramazan ayında padişahın huzurunda yapılacak tefsir derslerinde bulunacakların listesi. 
a.g. tt 

Tarih: 30/Z /1325 
(Hicrî) 

Dosya No:8 Gömlek No:83 
Fon Kodu: 
Y..PRK.MŞ..  

Padişahın huzurunda yapılacak tefsir derslerinde bulunacakların listesi. a.g. tt 

 

3. Mukarrir ve Muhatapların Tayiniyle İlgili Belge Ka-
yıtları 

Mukarrirlerin ve muhatapların huzur derslerine tayini; 
hangi mecliste mukarrir veya muhatap olacağı; bu tayinlerin 
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şekli ve onayı gibi konularla ilgili tarih boyunca değişiklikler ol-
muştur. Her meclis için ayrı mukarrir ve muhataplar tayin edil-
mektedir.16 Bunlarda aranan şartlar söz konusudur. İşte mukar-
rir veya muhatapların tayinleriyle ilgili yazışmaları konu edinen 
bir çok belge bulunmaktadır. 

Tarih: 29/Z /1253 
(Hicrî) 

Dosya No:1611 Gömlek No:90 Fon Kodu: HAT 

Ramazan'da Sultan II. Mahmud huzurunda tefsir meclisinde mukarrir olanlar arasında olan 
ancak Selanik mevleviyeti tevcih edilen Ahıskavi Dersiam Ahmed Efendi ile Sofya mevlevi-
yeti tevcih edilen Antakyalı es-Seyyid Mehmed Said Efendi'nin mansıblarının zabtına değin 
mukarrirliklerinin ibkası ile bu derslerde bulunup da vefat eden beş kişinin yerine yenileri-
nin tayini. a.g.y.tt 

Tarih: 29/Z /1255 
(Hicrî) 

Dosya No:1630 Gömlek No:61 Fon Kodu: HAT  

Ramazan ayında padişahın huzurunda okunacak tefsir derslerinde bulunacak müderris 
efendilerden munhal bulunanların yerlerine yenilerinin tayin edilmesi. a.g.y.tt 

Tarih: 29/Z /1255 
(Hicrî) 

Dosya No:1629 Gömlek No:90 Fon Kodu: HAT  

Padişahın huzurunda tefsir dersleri mukarriri olan Ahıskavi Ahmed Efendi'ye tevcih edilen 
Selanik kadılığının Ahmed Efendi yerine Şehri Hafız Efendi'ye tevcihi. a.g.y.tt 

Tarih: 29/Z /1255 
(Hicrî) 

Dosya No:1630 Gömlek No:61 Fon Kodu: HAT  

Ramazan ayında padişahın huzurunda okunacak tefsir derslerinde bulunacak müderris 
efendilerden munhal bulunanların yerlerine yenilerinin tayin edilmesi. a.g.y.tt 

Tarih: 29/Z /1255 
(Hicrî) 

Dosya No:1629 Gömlek No:90 Fon Kodu: HAT  

Padişahın huzurunda tefsir dersleri mukarriri olan Ahıskavi Ahmed Efendi'ye tevcih edilen 
Selanik kadılığının Ahmed Efendi yerine Şehri Hafız Efendi'ye tevcihi. a.g.y.tt 

Tarih: 09/B /1261 
(Hicrî) 

Dosya No:25 Gömlek No:69 Fon Kodu: A.}MKT.  

Süleymaniye Cami-i Şerifinde müderris Trabzonî Osman Efendi'nin Huzur Dersi memurlu-
ğuna tayininin tavsiye olunduğuna dâir Meşihata yazı. 

Tarih: 04/Ş /1263 
(Hicrî) 

Dosya No:90 Gömlek No:24 Fon Kodu: A.}MKT.  

Osman Hulusi Efendi'nin huzur-ı hümayun dersine kabulüne dair şeyhülislama, Tosya'da 
kain Tefsiri Mustafa Efendi Postnişini Şeyh Ahmed Efendi'nin maaşına zam yapılmasına ve 
Yenibahçe civarındaki Molla Ali el-Fenari Mektebi'nin tamirine dair Evkaf-ı Hümayun na-
zırına yazılan yazı. 

Tarih: 27/C /1265 
(Hicrî) 

Dosya No:199 Gömlek No:2 Fon Kodu: A.}MKT.  

Şeyh Ebu'l-vefa Medresesi'nde sakin İçelli Ahmed Rüşdi Efendi'nin Huzur-ı Hümayun Der-
si'ne katılması isteği ile ilgili arzuhalin gönderildiğine dair Fetevapenahi'ye tezkire 

Tarih: 23/B /1266 
(Hicrî) 

Dosya No:8 Gömlek No:48 
Fon Kodu: 
A.}MKT.NZD.  

                                                                 
16  Muhatap ve mukarrirlerin tayini ve şartlarıyla ilgili olarak bkz. Mardin, 

I/89 vd.; I/99 vd.; Kara, s. 321 vd. 



Osmanlı Arşiv Belgelerinde Huzur Dersleri  35 

Mekteb-i Rüşdiye hocalarından Ahmed Reşid Efendi'nin, huzur-ı hümayun dersine ilhakını 
isteyen arzuhali üzerine gereğinin icrasına dair Şeyhülislam'a tezkire. 

Tarih: 04/Ş /1266 
(Hicrî) 

Dosya No:34 Gömlek No:76 Fon Kodu: HR.MKT.  

Mekteb-i Mearif-i Adliye hocalarından Zileli Hüseyin Sabri Efendi'nin huzur dersine dahil 
olunması isteği hakkında gerekenin yapılması. 

Tarih: 05/Ş /1267 
(Hicrî) 

Dosya No:36 Gömlek No:8 
Fon Kodu: 
A.}MKT.NZD.  

Müderrisînden Kamilzade Seyyid Osman Efendi'nin, huzur-ı hümayun dersine memur ve 
tayin edilme talebi. 

Tarih: 12/Ş /1268 
(Hicrî) 

Dosya No:55 Gömlek No:45 
Fon Kodu: 
A.}MKT.NZD.  

Ayasofya-i Kebir Camii ders hocalarından Müderris Yozgatlı Seyyid Mehmed Nuri Efen-
di'nin huzur derslerine kaydı yapılarak taltif edilmesi. 

Tarih: 14/Ş /1268 
(Hicrî) 

Dosya No:55 Gömlek No:54 
Fon Kodu: 
A.}MKT.NZD.  

Ahmed Paşa Medresesi Müderrisi Trabzonî Kâmil-zâde Osman Efendi'nin huzur derslerine 
kabul edilmesinin uygun olmadığı. 

Tarih: 19/Ş /1268 
(Hicrî) 

Dosya No:55 Gömlek No:60 
Fon Kodu: 
A.}MKT.NZD.  

Müderris Mustafa Tevfik Efendi'nin huzur derslerine tayin edilmesi talebi. 

Tarih: 12/B /1269 
(Hicrî) 

Dosya No:77 Gömlek No:24 
Fon Kodu: 
A.}MKT.NZD.  

Müderris Osman Efendi'nin huzur-ı hümayun dersine tayini talebi. 

Tarih: 17/B /1269 
(Hicrî) 

Dosya No:77 Gömlek No:63 
Fon Kodu: 
A.}MKT.NZD.  

Dersiam Seyyid Halil Hilmi Efendi'nin Huzur-ı Hümayun'da ders vermeye tayini. 

Tarih: 19/C /1270 
(Hicrî) 

Dosya No:72 Gömlek No:82 Fon Kodu: HR.MKT.  

Müderrisin-i kiramdan Trabzonlu Ali Rıza Efendi'nin Huzur-ı hümayun ders-i alisine me-
mur olunması talebi. 

Tarih: 03/Ş /1270 
(Hicrî) 

Dosya No:75 Gömlek No:89 Fon Kodu: HR.MKT.  

Dağıstanlı Müderris Muhyiddin Efendi ile müderris Hozacade Trabzoni Osman Efendi'nin 
huzur dersine memur edilmeleri. 

Tarih: 07/Ş /1270 
(Hicrî) 

Dosya No:76 Gömlek No:33 Fon Kodu: HR.MKT.  

Müderrisinden Hafız Ali Rıza Efendi'nin Huzur-ı Hümayun dersine katılma isteğine dair 
vermiş olduğu arzuhalin gönderildiği, bu konuda gerekenin yapılması. 

Tarih: 11/Ş /1270 
(Hicrî) 

Dosya No:76 Gömlek No:56 Fon Kodu: HR.MKT.  

Dersiamdan Kayserili Esseyyid Abdulkadir Efendi'nin Huzur-ı Hümayun dersine memuri-
yetini talep ettiği müzekkerenin gönderildiği. 

Tarih: 09/Ş /1271 
(Hicrî) 

Dosya No:69 Gömlek No:45 
Fon Kodu: 
A.}MKT.MHM.  

Hüseyin Vehbi Efendi'nin Huzur Dersi'nde bulunan talebinin icrası. Müderris Mustafa Asım 
Efendi'nin bir memuriyete tayin talebi. 

Tarih: 06/B /1272 
(Hicrî) 

Dosya No:179 Gömlek No:9 
Fon Kodu: 
A.}MKT.NZD.  

Çorlulu Ali Paşa Medresesi'nden Bayezid Dersiamı Manisalı Hüseyin Hilmi Efendi'nin Hu-
zur derslerine idhali. 
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Tarih: 14/Ş /1272 
(Hicrî) 

Dosya No:143 Gömlek No:17 Fon Kodu: HR.MKT.  

Müderris Hüseyin Efendi'nin huzur-ı şahane derslerinden birine katılması. 

Tarih: 17/Ş /1272 
(Hicrî) 

Dosya No:143 Gömlek No:91 Fon Kodu: HR.MKT.  

Müderrislerden Hasan Efendi'nin huzur dersine katılması talebi. 

Tarih: 19/B /1278 
(Hicrî) 

Dosya No:393 Gömlek No:56 
Fon Kodu: 
A.}MKT.NZD.  

Müderris Mehmed Efendi'nin Huzur dersine katılma talebiyle ilgili arzuhalin gönderildiği. 

Tarih: 18/B /1282 
(Hicrî) 

Dosya No:487 Gömlek No:17 Fon Kodu: MVL  

Dersiam hocalarından Hacı Abdurrahman Efendi'nin, huzur-ı hümayun dersine dahil ol-
ması hakkındaki arzuhali. (3. İstida) 

Tarih: 27/Ş /1282 
(Hicrî) 

Dosya No:490 Gömlek No:25 Fon Kodu: MVL  

Müderris Said Efendi'nin Huzur-ı Hümayun dersine memuriyeti talebi. (4. İstida) 

Tarih: 29/L /1285 
(Hicrî) 

Dosya No:587 Gömlek No:40849 Fon Kodu: İ..DH..  

Padişah huzurunda ders-i şerif kıraatına memur hocaların teşekkürlerinin takdimi. 

Tarih: 20/B /1294 
(Hicrî) 

Dosya No:50 Gömlek No:78 Fon Kodu: MF.MKT.  

Bayezid Dersiamı Zeyrek Rüşdiye Mektebi Muallim-i Evveli Hafız Ahmed Kamil Efendi'nin 
haiz olduğu müderrislik ruusunun Ramazan'da Huzur Dersi'ne dahil olmaya müsaid bu-
lunduğundan gerekenin yapılması. 

Tarih: 12/C /1297 
(Hicrî) 

Dosya No:72 Gömlek No:99 Fon Kodu: Y..EE..  

Nevşehirli Abdullah Efendi'nin Ramazan'da huzur-ı hümayun dersine tayini hakkında Sa-
darete tezkire. 

Tarih: 29/Z /1301 
(Hicrî) 

Dosya No:9 Gömlek No:98 
Fon Kodu: 
Y..PRK.AZJ.  

Mehmed Şerif'in huzur-ı hümayun derslerine davet edilmesinden dolayı padişaha teşek-
kürü. (tt) 

Tarih: 09/Ş /1311 
(Hicrî) 

Dosya No:35 Gömlek No:17 
Fon Kodu: 
Y..PRK.BŞK.  

Bayezid dersiamlarından ve müderrislerinden Arif Efendi'nin huzur-u hümayun dersi mu-
hataplığına tayini. 

Tarih: 14/Ca/1312 
(Hicrî) 

Dosya No:108 Gömlek No:116 Fon Kodu: Y..MTV.  

Huzur-ı hümâyûn ders mukarriri İbrahim Hakkı'nın vefatı üzerine münhal kalan mukarrir-
lik hizmetine yapılacak tayine dair Meşihat'ın istizanı. 

Tarih: 04/Ş /1312 
(Hicrî) 

Dosya No:114 Gömlek No:20 Fon Kodu: Y..MTV.  

Huzur-ı hümayun dersi üçüncü mukarriri Âdil Efendi'ye vekâleten Gümülcineli Hasan 
Hilmi Efendi'nin bu vazifeyi ifa etmesi talebini havi Meşihat Dairesi'nin tezkiresi. 

Tarih: 22/Z /1312 
(Hicrî) 

Dosya No:122 Gömlek No:38 Fon Kodu: Y..MTV.  

Gümülcineli Hasan Hilmi Efendi'nin huzur dersi mukarrirliğine tayini hakkında meşihatın 
yazısı. 

Tarih: 25/Z /1312 
(Hicrî) 

Dosya No:122 Gömlek No:73 Fon Kodu: Y..MTV.  



Osmanlı Arşiv Belgelerinde Huzur Dersleri  37 

Huzur dersi mukarrirlerinden müteveffa Mehmed Hulusi Efendi'den münhal olan yere Ah-
med Zühdü Efendi'nin tayini hakkında Meşihat tezkiresi sureti. 

Tarih: 10/R /1313 
(Hicrî) 

Dosya No:129 Gömlek No:62 Fon Kodu: Y..MTV.  

Huzur-ı hümayun ders mukarrirlerinden Mehmed Hulusi Efendi'nin irtihali dolayısıyla bu 
vazifenin Hasan Hilmi Efendi'ye tefvizi hakkında Meşihat'ın tezkiresi. 

Tarih: 10/R /1313 
(Hicrî) 

Dosya No:129 Gömlek No:63 Fon Kodu: Y..MTV.  

Huzur-ı hümayun ders mukarrirlerinden Adil Efendi'nin hastalığı dolayısıyla yerine der-
siâmlardan Ermenekli Mehmed Aynî'nin vekâleten tayini hakkında Meşihat tezkiresi sureti. 

Tarih: 25/B /1313 
(Hicrî) 

Dosya No:134 Gömlek No:83 Fon Kodu: Y..MTV.  

Huzur dersi mukarrirlerinden Âdil Efendi'nin vefatına binaen aynı vazifeye vekili Ayni 
Efendi'nin tayini hakkında Meşihat'in tezkiresi. 

Tarih: 10/B /1314 
(Hicrî) 

Dosya No:149 Gömlek No:33 Fon Kodu: Y..MTV.  

Medine'de Mahmudiye Medresesi Müderrisi Yanyalı Ömer Efendi'nin vefatına binaen hu-
zur dersi muhataplarından Mustafa Nuri Efendi'nin tayini hakkında Meşihatın tezkiresi. 

Tarih: 13/B /1318 
(Hicrî) 

Dosya No:208 Gömlek No:65 Fon Kodu: Y..MTV.  

Huzur-ı Hümayun Ders Mukarriri Müteveffa Mehmed Ayni Efendi'nin yerine Tokatlı Ho-
cazade Ahmet Nureddin Efendi'nin tefvizine dair. 

Tarih: 14/Za/1318 
(Hicrî) 

Dosya No:64 Gömlek No:9 
Fon Kodu: 
Y..PRK.BŞK.  

Huzur-ı hümayun Dördüncü Ders-i Şerif Mukarriri Abdülkadir Raşid Efendi'nin Meşihat 
Müsteşarlığı'na tayiniyle boşalan mukarrirliğe İkinci Ders-i Şerif muhatıblarından İstanbullu 
Mehmed Haşim'in tayin edildiği. 

Tarih: 17/Ş /1326 
(Hicrî) 

Dosya No:79 Gömlek No:37 
Fon Kodu: 
Y..PRK.BŞK.  

Huzur-ı hümayunda verilen tefsir derslerine dersiâm efendilerden münasiblerinin tayinine 
dair Meşihat tezkiresinin hülasası. 

4. Mukakkir ve Muhatapların Başka Yerlere Tayiniyle 
İlgili Belge Kayıtları 

Mukarrir ve muhatapların mukarrirlik veya muhataplık-
tan sonra başka görevlere tayinleri tarih boyunca farklılık arzet-
miştir. Önceleri başka bir göreve tayin edildikleri zaman mukar-
rirlik ve muhataplıktan çıkmış oluyorken, bu kural daha sonra-
ları değiştirilmiştir. Bu tayinlerde çoğunlukla mevleviyet, kadı-
askerlik ve benzeri üst mevkiler oluyordu.17 Bunlarla ilgili bir 
hayli belge mevcuttur.  

Tarih: 09/N /1289 
(Hicrî) 

Dosya No:659 Gömlek No:45881 Fon Kodu: İ..DH..  

                                                                 
17  Muhatap ve mukarrirlerin başka yerlere tayini ilgili olarak bkz. Mardin, 

II-III/95, 100; Kara, s. 342. 
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Huzur-ı humayun ders mukarrirlerinden Hasan Efendi'nin Dar-ı Şura askeri müftülüğüne 
dair. 

Tarih: 04/M /1311 
(Hicrî) 

Dosya No:32 Gömlek No:9 
Fon Kodu: 
Y..PRK.BŞK.  

Huzur dersi muhatıblarından İskilip'li Mehmed Efendi'nin Bab-ı Meşihat Şifa-i Şerif Müder-
risliği hizmetine tayini. 

Tarih: 11/L /1311 
(Hicrî) 

Dosya No:35 Gömlek No:92 
Fon Kodu: 
Y..PRK.BŞK.  

Huzur-ı Hümayun ders mukarrirlerinden İstanbuli Eşref Efendi'nin, haremeyn payesinin bir 
derece terfii ile muallim maaşının asıl maaşına ilave edilerek Meşihat'ça münasib bir memu-
riyete tayini. 

Tarih: 06/Za/1311 
(Hicrî) 

Dosya No:206 Gömlek No:62 Fon Kodu: MF.MKT.  

Huzur-ı Hümayun Ders-i Şerifi Muhataplarından olup Meclis-i Maarif azalığına tayin edilen 
İstanköy Müftüsü Süleyman Sırrı Efendi ile Encümen-i Teftiş ve Muayene azalığına tayin 
edilen Selanik Maarif Müdürü Celal Bey'in maaşlarına yapılan zammın lağvedilen Bitlis Ma-
arif Müdürlüğü maaşından ödenmesi hususunun Babıali'ye sorulduğu. 

Tarih: 30/B /1313 
(Hicrî) 

Dosya No:134 Gömlek No:122 Fon Kodu: Y..MTV.  

Huzur hocalarından vefat eden Âdil Efendi'nin münhal olan Topkapı Sarayı ikinci kilar ko-
ğuşu hocalığına ders muhataplarından İbrahim Efendi'nin tayini hakkında Meşihat'ın tah-
riri. 

Tarih: 19/Ra/1314 
(Hicrî) 

Dosya No:47 Gömlek No:42 
Fon Kodu: 
Y..PRK.BŞK.  

Huzur-ı Hümayun Ders-i Şerif Mukarriri Raşid, Hacı Hasan ve Avni Efendilerin haiz olduk-
ları İlmiye rütbelerinin Haremeyn'e terfii. 

Tarih: 10/B /1314 
(Hicrî) 

Dosya No:149 Gömlek No:32 Fon Kodu: Y..MTV.  

Huzur dersi mukarrirlerinden Abdülkerim Efendi ile Sivas Naibi Hasan Sıdkı Efendilerin 
uhdelerine Mekke ve Medine mevleviyetlerinin tevcihi hakkında Meşihatın tezkiresi. 

Tarih: 19/N /1316 
(Hicrî) 

Dosya No:58 Gömlek No:54 
Fon Kodu: 
Y..PRK.BŞK.  

Huzur dersleri muhatıblarından İçelli Mustafa Asım'ın emsali gibi maaş tahsisiyle Meclis-i 
Tedkikat azalığına tayin olunması gerektiği. 

Tarih: 19/N /1316 
(Hicrî) 

Dosya No:72 
Gömlek No:1316/N-
25 

Fon Kodu: İ..HUS.  

Huzur-ı Hümayun Dersi muhatablarından Mustafa İzzet Efendi'nin Maarif Azalığı'na tayini 
ile maaşına zam yapılması. 

Tarih: 28/Ş /1317 
(Hicrî) 

Dosya No:23 
Gömlek No:1317/Ş-
20 

Fon Kodu: İ..EV..  

Huzur-ı Hümayun ders muhatıbı ve Ayasofya Camii dersiamlarından Hafız Mehmed Hilmi 
Efendi'nin yedi yüz kuruş maaşla Meclis-i İdare-i Evkaf azalığına tayini. 

Tarih: 10/R /1318 
(Hicrî) 

Dosya No:62 Gömlek No:81 
Fon Kodu: 
Y..PRK.BŞK.  

Bab-ı Meşihat Müsteşarlığı'na Huzur-ı Hümayun Ders Mukarriri Abdülkadir Raşid Efen-
di'nin tayin olunduğu. 

Tarih: 22/N /1318 
(Hicrî) 

Dosya No:6 
Gömlek No:1318/N-
3 

Fon Kodu: İ..MF..  

Huzur-ı hümayun dersi muhatıblarından ve Fatih dersiamlarından Hafız Mehmed Şevki 
Efendi'nin Meclis-i Maarif Azalığı'na tayini. 
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Tarih: 24/N /1318 
(Hicrî) 

Dosya No:1608 Gömlek No:120531 Fon Kodu: BEO  

Huzur-ı Hümayun ders-i şerif muhatablarından ve Fatih dersiamlarından Hafız Mehmed 
Şevki Efendi'nin Meclis-i Maarif Azalığı'na icra-yı memuriyeti. (Meşihat, Maarif) 

Tarih: 28/N /1318 
(Hicrî) 

Dosya No:6 
Gömlek No:1318/N-
4 

Fon Kodu: İ..MF..  

Huzur-ı hümayun dersi muhatıblarından Tarsusi Hafız Mustafa Efendi'nin Meclis-i Maarif 
Azalığı'na tayini. 

Tarih: 06/L /1318 
(Hicrî) 

Dosya No:1610 Gömlek No:120736 Fon Kodu: BEO  

Huzur-ı Hümayun Ders-i Şerifi muhatablarından Tarsuslu Hafız Mustafa Efendi'nin Meclis-
i Maarif Azalığı'na tayini. (Maarif, Meşihat) 

Tarih: 08/L /1318 
(Hicrî) 

Dosya No:6 Gömlek No:1318/L-5 Fon Kodu: İ..MF..  

Huzur-ı hümayun dersi muhatıblarından Meclis-i Maarif Azalığı'na tayin edilen Hafız Meh-
med Şevki Efendi'ye maaş tahsisi. 

Tarih: 13/L /1318 
(Hicrî) 

Dosya No:1613 Gömlek No:120965 Fon Kodu: BEO  

[Huzur-ı Hümayun Ders-i Şerifi muhatablarından ve Fatih mûciz ders-i âmlarından olup] 
Meclis-i Maarif Azalığı'na tayin edilmiş olan Hafız Mehmed Şevki Efendi'ye maaş tahsisi. 
(Maarif; 120965) 

Tarih: 22/L /1318 
(Hicrî) 

Dosya No:544 Gömlek No:19 Fon Kodu: MF.MKT.  

Huzur-ı Hümayun Ders-i Şerif Muhatıblarından Tarsusi Hafız Mustafa Efendi'nin Meclis-i 
Maarif Azalığı'na tayini. 

Tarih: 26/L /1318 
(Hicrî) 

Dosya No:1619 Gömlek No:121404 Fon Kodu: BEO  

Meclis-i Maarif Azalığı'na tayin edilen Huzur-ı Hümayun ders-i şerifi muhatablarından Tar-
suslu Hafız Mustafa Efendi ile ders-i mezkur muhatablarından Hafız Mehmed Efendi'nin 
tahsisatlarının artırılması. (Maliye; 120965) 

Tarih: 21/Ş /1319 
(Hicrî) 

Dosya No:1754 Gömlek No:131501 Fon Kodu: BEO  

Meclis-i Maarif Azalığı'na tayini istirhamına dair Huzur-ı Hümayun dersi muhatablarından 
Süleyman Efendi'nin istidası. (Maarif) 

Tarih: 08/N /1319 
(Hicrî) 

Dosya No:7 
Gömlek No:1319/N-
4 

Fon Kodu: İ..MF..  

Huzur-ı hümayun dersi muhatıblarından Hacı Hafız Mehmed Emin Efendi'nin Meclis-i Ma-
arif Azalığı'na tayini. 

Tarih: 17/N /1319 
(Hicrî) 

Dosya No:1770 Gömlek No:132691 Fon Kodu: BEO  

Huzur dersi muhataplarından İlhami Efendi'nin yedi yüz elli kuruş maaş tahsisiyle Orha-
niye Cami-i Şerifi'nin münhal bulunan Cuma Vaizliği'ne tayini. (Evkaf) 

Tarih: 18/N /1319 
(Hicrî) 

Dosya No:1769 Gömlek No:132638 Fon Kodu: BEO  

Huzur ders muhataplarından Hacı Hafız Mehmed Emin Efendi'nin bin kuruş maaş tahsi-
siyle Meclis-i Maarif Azalığı'na tayini. (Maarif) 

Tarih: 21/Ra/1322 
(Hicrî) 

Dosya No:2346 Gömlek No:175905 Fon Kodu: BEO  

Huzur-ı Hümayun Ders-i Şerifi muhataplarından olup bin kuruş maaşla Mekteb-i İdadi-i 
Tıbbiye-i Şahane Akaid Dersi Muallimliği'ne tayin edilen Mehmed Sabit Efendi'nin maaşına 
muvazene dahilinde karşılık tedariki. (Maliye; 174266) 
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Tarih: 07/Ş /1322 
(Hicrî) 

Dosya No:2448 Gömlek No:183596 Fon Kodu: BEO  

Huzur-ı Hümayun Birinci Dersim Sancağı muhatablarından ve Fatih Dersiam mümeyyizle-
rinden Süleyman Hulusi Efendi'nin Maarif Riyaseti'ne tayini mukteza-yı irade-i seniyyeden 
olduğu. (Maarif) 

Tarih: 05/N /1322 
(Hicrî) 

Dosya No:10 
Gömlek No:1322/N-
1 

Fon Kodu: İ..MF..  

Huzur-ı hümayun dersi muhatıblarından ve Meclis-i Mesalih-i Talebe azasından Tırnovalı 
Mehmed Hilmi Efendi'nin damadı İsmail Hakkı Efendi'nin Maarif Nezareti Mektubi Kale-
mi'ne tayini ve rütbe verilmesi. 

Tarih: 05/N /1322 
(Hicrî) 

Dosya No:10 
Gömlek No:1322/N-
5 

Fon Kodu: İ..MF..  

Huzur-ı hümayun dersi muhatıblarından ve Fatih Dersiam mümeyyizlerinden Süleyman 
Hulusi Efendi'nin Meclis-i Maarif Riyaseti'ne tayini. 

Tarih: 08/N /1322 
(Hicrî) 

Dosya No:2449 Gömlek No:183609 Fon Kodu: BEO  

Huzur-ı Hümayun ders-i şerif muhatablarından ve Meclis-i Masalih talebe azasından Tırno-
valı Mahmud Hilmi Efendi'nin damadı İsmail Hakkı Efendi'nin bin kuruş maaş tahsisiyle 
Nezaret Mektubi Kalemi'ne memuriyeti mukteza-yı irade-i seniyyeden olduğu. (Maarif) 

Tarih: 12/N /1322 
(Hicrî) 

Dosya No:2453 Gömlek No:183931 Fon Kodu: BEO  

Huzur-ı hümayun cenab-ı mülukane birinci Ders-i Şerif muhatablarından ve Fatih Dersiam 
mümeyyizlerinden Süleyman Hulusi Efendi'nin Meclis-i Maarif Riyaseti'ne tayini. (Maliye) 

Tarih: 07/L /1323 
(Hicrî) 

Dosya No:2714 Gömlek No:203486 Fon Kodu: BEO  

Huzur-ı Hümayun Ders-i Şerifi muhatablarından Zileli Abdurrahman Hilmi Efendi'nin bin 
kuruş maaşla Meclis-i Maarif azalığına tayini. (Maarif) 

Tarih: 09/M /1324 
(Hicrî) 

Dosya No:2773 Gömlek No:207958 Fon Kodu: BEO  

Huzur-ı Hümayun Ders-i Şerifi mukarrirlerinden ve Kütüb-i Diniye ve Şeriye Heyeti Aza-
sı'ndan Esad Efendi'nin Meclis-i Maarif Azalığı'na nakl-i memuriyeti. (Maarif) 

Tarih: 09/M /1324 
(Hicrî) 

Dosya No:12 
Gömlek No:1324/M-
3 

Fon Kodu: İ..MF..  

Huzur-ı hümayun dersi mukarrirlerinden ve Kütüb-i Diniye ve Şeriyye azasından Esab 
Efendi'nin Meclis-i Maarif Azalığı'na tayini. 

Tarih: 16/N /1325 
(Hicrî) 

Dosya No:77 Gömlek No:80 
Fon Kodu: 
Y..PRK.BŞK.  

Huzur-ı Hümayun dersi muhatıblarından Mehmed Emin Efendi'nin Meclis-i Mesalih Talebe 
Azalığı'na tayininin irade kılındığı. 

Tarih: 20/N /1325 
(Hicrî) 

Dosya No:45 
Gömlek No:1325/N-
07 

Fon Kodu: İ..EV..  

Evkaf Nezareti Meclis-i İdare azalığına huzur-ı hümayun ders muhatıblarından Mustafa 
Asım Efendi'nin tayini. 

Tarih: 23/N /1325 
(Hicrî) 

Dosya No:3175 Gömlek No:238070 Fon Kodu: BEO  

Evkaf-ı Hümayun Nezareti Meclis-i İdaresi'nde münhal olan azalığa, Huzur-ı Hümayun-ı 
Mülükane Ders-i Şerifi muhatıblarından Mustafa Asım Efendi'nin icra-yı memuriyeti muk-
teza-yı irade-i seniyyeden olduğu. (Evkaf, Meşihat) 

Tarih: 25/N /1325 
(Hicrî) 

Dosya No:159 
Gömlek No:1325/N-
61 

Fon Kodu: İ..HUS.  
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Huzur-ı Hümayun Ders-i Şerif muhatablarından İbrahim Hilmi Efendi'nin Evkaf Nezare-
ti'nce münasib bir memuriyetde istihdamı. 

Tarih: 26/N /1325 
(Hicrî) 

Dosya No:159 
Gömlek No:1325/N-
63 

Fon Kodu: İ..HUS.  

Huzur-ı Hümayun Ders-i Şerif muhatablarından İsmail Efendi'nin mahdumu Mustafa Tev-
fik ve Hasan Tahsin Efendi'lerin, devairden münasib olanlara yerleştirilmesi. 

Tarih: 27/N /1325 
(Hicrî) 

Dosya No:3177 Gömlek No:238212 Fon Kodu: BEO  

Meclis-i İdare-i Evkaf'da münhal azalığa tayinini arz ve istida eden huzur dersleri muhatab-
larından İbrahim Efendi'nin zikr olunan azalığa evvelce başkasının tayinine mebni, diğer 
münasib bir memuriyete tayininin gerektiği. (Evkaf, Meşihat) 

Tarih: 27/N /1325 
(Hicrî) 

Dosya No:77 Gömlek No:87 
Fon Kodu: 
Y..PRK.BŞK.  

Huzur-ı Hümayun Dersi muhatıblarından Ali Efendi'nin oğlunun Mektubi-i Meşihat kale-
mine tayini. 

Tarih: 27/N /1325 
(Hicrî) 

Dosya No:77 Gömlek No:88 
Fon Kodu: 
Y..PRK.BŞK.  

Huzur-ı Hümayun dersi muhatablarından Ali Efendi'ye Meclis-i Mesalih talebe azalığı me-
muriyetinin tevcih edildiği. 

Tarih: 30/N /1325 
(Hicrî) 

Dosya No:3179 Gömlek No:238368 Fon Kodu: BEO  

Huzur dersleri muhataplarından İsmail Efendi'nin mahdumu Hasan Tahsin Efendi'nin Ma-
liye Nezareti aklamından birine icra-yı memuriyeti. (Maliye, Dahiliye) 

Tarih: 03/L /1325 
(Hicrî) 

Dosya No:13 Gömlek No:1325/L-6 Fon Kodu: İ..MF..  

Huzur-ı hümayun dersi mutıblarından Mustafa Mestan Efendi'nin Tedkik-i Müellefat-ı Mec-
lis Azalığı'na tayini. 

Tarih: 06/L /1325 
(Hicrî) 

Dosya No:3181 Gömlek No:238521 Fon Kodu: BEO  

Huzur dersleri muhatablarından Mustafa Mestan Efendi'nin Maarif Nezareti'nde müteşek-
kil Tedkik-i Müellefat Meclisi azalığına icra-yı memuriyetine dair irade. (Maarif) 

Tarih: 01/N /1326 
(Hicrî) 

Dosya No:8 Gömlek No:95 
Fon Kodu: 
Y..PRK.MŞ..  

Fatih Dersiamı, Huzur Dersleri Muhatibi ve Kütub-ı Diniye ve Şeriye Tedkik Heyeti Reisi 
Süleyman Hulusi'nin memuriyeti lağv edildiğinden münasib bir memuriyet talebi. 

Tarih: 28/Ca/1329 
(Hicrî) 

Dosya No:3196 Gömlek No:41 Fon Kodu: ŞD.  

Huzur-ı Hümayun Dersi muhataplarından Mazhar Efendi'nin mahdumu, Mekteb-i İdadi 
talebesinden Mehmed Said Efendi'nin beş yüz kuruş maşla Şura-yı Devlet kalemlerinden 
birinde istihdamı. (Müteferrika 1) 

5. Mukarrir ve Muhatapların Emeklilikleriyle İlgili 
Belge Kayıtları 

Mukarrir ve muhatapların emeklilikleriyle ilgili bir kısım 
belgelere de rastlanmaktadır. İşte birkaç belge:  

Tarih: 11/C /1263 
(Hicrî) 

Dosya No:96 Gömlek No:2031 Fon Kodu: İ..MVL.  

Huzur-ı Hümayun ders mukarirlerinden Mekteb-i Ulum-ı Edebiye Hocası Trabzonlu Nu-
man Efendi'nin emekli edilmesi. 



42  Osmanlı’da Tefsir Dersi Gelenekleri 

Tarih: 27/S /1265 
(Hicrî) 

Dosya No:170 Gömlek No:13 Fon Kodu: A.}MKT.  

Huzur-ı Hümayun ders hocalarından Bosnalı Hasan Efendi'nin emekli edilmesine dair Sa-
daret tezkiresi ve Şeyhülislam Arif Hikmet'in derkenarı. 

6. Mukarrir ve Muhatapların Maaş, Bohça ve Atiyyele-
riyle İlgili Belge Kayıtları 

Bilindiği üzere, huzur derslerine katılan mukarrir ve mu-
hataplar için padişah tarafından nakdi atiyyeler verilirdi. Bunun 
yanında mukarrirlere has olarak bohçalar takdim edilirdi. Bu-
nunla ilgili kayıtlar ceyb-i hümayun defterlerinde; hazine-i hassa 
defterlerinde kayıt altına alınmıştır.18 Osmanlı arşiv belgelerinde 
mukarrir ve muhatapların maaşları, bohça ve atiyyyeleri ile ilgili 
de bilgiler vardır. Aşağıdaki belgeler bunlardandır. 

Tarih: 17/L /1252 
(Hicrî) 

Dosya No:121 Gömlek No:5374 Fon Kodu: C..ML..  

Huzur-ı Şahane'de tefsir dersine memur Müderrisinden Aziz Efendi'ye tekaüd maaşının 
Emtia Gümrüğü'nden verilmesi. 

Tarih: 29/Z /1255 
(Hicrî) 

Dosya No:119 Gömlek No:5902 Fon Kodu: C..MF..  

Huzur-ı Şahane'de kıraatı mutad ve tefsir dersine memur hocalardan Enderun'dan mahreç 
Aziz Efendi'ye tekaüd olmak şartıyla emtia gümrüğünden beş yüz kuruş maaş tahsis edilmiş 
olmakla tekaüdlüğünün icrası hakkında makam-ı sadaretten meşihata yazılan tezkire. 
a.g.y.tt 

Tarih: 19/B /1263 
(Hicrî) 

Dosya No:100 Gömlek No:2156 Fon Kodu: İ..MVL.  

Huzur-ı hümayun ders mukarrirlerinden Baba Kalalı Mustafa Efendi'nin atiyyesine dair. 

Tarih: 04/Ş /1263 
(Hicrî) 

Dosya No:90 Gömlek No:24 Fon Kodu: A.}MKT.  

Osman Hulusi Efendi'nin huzur-ı hümayun dersine kabulüne dair şeyhülislama, Tosya'da 
kain Tefsiri Mustafa Efendi Postnişini Şeyh Ahmed Efendi'nin maaşına zam yapılmasına ve 
Yenibahçe civarındaki Molla Ali el-Fenari Mektebi'nin tamirine dair Evkaf-ı Hümayun na-
zırına yazılan yazı. 

Tarih: 29/N /1263 
(Hicrî) 

Dosya No:94 Gömlek No:70 Fon Kodu: A.}MKT.  

Huzur-ı Hümayun ders mukarriri Babakalalı Mustafa Efendi'nin maaşının 500 kuruşa ibla-
ğına dair maliye nazırına yazılan ferman-ı ali sureti. 

Tarih: 08/N /1264 
(Hicrî) 

Dosya No:178 Gömlek No:9632 Fon Kodu: İ..DH..  

Huzur-ı Hümayun ders muhatablarından Ahiskalı Numan Efendi'nin sakin olduğu hanenin 
tamiri. 

Tarih: 11/M /1276 
(Hicrî) 

Dosya No:439 Gömlek No:29034 Fon Kodu: İ..DH..  

                                                                 
18  Muhatap ve mukarrirlere verilen atiyye ve bohçalar hakkında geniş bilgi 

için bkz. Mardin, II-III/19-94; Kara, s. 340-2. 
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Huzur-ı hümayun ders mukarrirlerinden Hoca Mehmed Veliyüddin Efendi'ye atıyye ihsanı 
talebi. 

Tarih: 19/M /1276 
(Hicrî) 

Dosya No:163 Gömlek No:15 
Fon Kodu: 
A.}MKT.MHM.  

Harikzede Huzur-ı Hümayun Ders-i Ali Hocası Mehmed Veliyüddin Efendi'ye atiyye-i se-
niyye verilmesi. 

Tarih: 24/Ş /1279 
(Hicrî) 

Dosya No:408 Gömlek No:37 Fon Kodu: MVL  

Fatih dersiamlarından ve huzur mukarrirlerinden müteveffa Karinabadi Abdurrahman 
Efendi'nin Hazine'ye kalan maaşından yüz kuruşunun, mahdumları Hafız Ömer Hilmi ile 
Hüseyin Efendiler'e tahsisi. (Fuad Paşa Riyaseti: 1. Defter) 

Tarih: 23/L /1284 
(Hicrî) 

Dosya No:400 Gömlek No:11 
Fon Kodu: 
A.}MKT.MHM.  

Huzur-ı Hümayun ders muhatablarından Hoca Numan Efendi'ye Trabzon emvalinden 
maaş tahsisi. 

Tarih: 07/N /1295 
(Hicrî) 

Dosya No:3 Gömlek No:39 
Fon Kodu: 
Y..PRK.HH..  

Ramazan ayında huzur derslerine katılacak olan hocalara verilecek paranın senedinin tak-
dimi. 

Tarih: 01/N /1305 
(Hicrî) 

Dosya No:1084 Gömlek No:85035 Fon Kodu: İ..DH..  

Huzur-ı Hümayun Dersi muhatablarından müteveffa Abdurrahim Efendi'den mahlul hane-
nin zevcesine tahsisine ve saireye dair. 

Tarih: 15/L /1305 
(Hicrî) 

Dosya No:1086 Gömlek No:85175 Fon Kodu: İ..DH..  

Huzur-ı hümayun ders mukarrirlerinin taltifleri. 

Tarih: 06/S /1307 
(Hicrî) 

Dosya No:1662 Gömlek No:64 Fon Kodu: DH.MKT.  

Rodos'da vaiz Bekir Sıdkı Efendi'nin Ramazan ayında huzur derslerine bulunmak üzere 
Dersaadet'e geldiği müddete ait maaşlarının tam olarak itası. 

Tarih: 11/Ca/1308 
(Hicrî) 

Dosya No:47 Gömlek No:46 Fon Kodu: Y..MTV.  

Huzur-ı Hümayun Dersi Mukarriri Karinabadi merhum Ali Efendi'nin zevcesine maaş tah-
sisi talebi. 

Tarih: 12/Za/1308 
(Hicrî) 

Dosya No:7 Gömlek No:130 
Fon Kodu: 
Y..PRK.PT..  

Huzur Dersi hocalarından mütveffa Giresunlu Hüseyin Avni Efendi'nin hanımının sakin ol-
dukları haneden mahlul kalan hissenin kendisine terki istirhamı. 

Tarih: 17/Ca/1309 
(Hicrî) 

Dosya No:24 Gömlek No:60 
Fon Kodu: 
Y..PRK.BŞK.  

Huzur-ı hümayun ders-i şerifi mukarrirlerinden Gelibolulu Mehmed Adil Efendi'ye verilen 
maaş miktarının emsalleri bulunan Haremeyn payesini haiz hocaların maaşları seviyesine 
çıkarılması. 

Tarih: 07/N /1311 
(Hicrî) 

Dosya No:35 Gömlek No:58 
Fon Kodu: 
Y..PRK.BŞK.  

Huzur-ı Hümayun Ders-i Şerif muhatıblarından Kayserili Derviş Ali Rıza Efendi'nin maaşı-
nın yükseldiği. 

Tarih: 05/S /1314 
(Hicrî) 

Dosya No:810 Gömlek No:60741 Fon Kodu: BEO  

Bab-ı Fetva-yı Buhari-i Şerif hocalarından ve Huzur-ı Hümayun ders muhataplarından Tahir 
Efendi'nin, müterakim maaşlarının itası istidası. (Maliye) 
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Tarih: 29/Z /1315 
(Hicrî) 

Dosya No:36 Gömlek No:57 
Fon Kodu: 
Y..PRK.AZJ.  

Fatih dersiamı ve Huzur dersi muhatabı Yusuf Ziyaeddin'in maaşına zam yapılmasına dair 
istirhamı.(tt) 

Tarih: 10/S /1316 
(Hicrî) 

Dosya No:1149 Gömlek No:86146 Fon Kodu: BEO  

Fatih dersiamlarından ve Huzur-u Ali muhatıblarından Aydoslu Sadullah Hilmi vesairenin 
biriken maaşlarına mahsuben bir miktar maaşın tesviye ve itası. (Maliye) 

Tarih: 05/Ra/1316 
(Hicrî) 

Dosya No:28 
Gömlek 
No:1316//Ra-07 

Fon Kodu: İ..ML..  

Huzur-ı Hümayun ders muhatablarından Moralı Ali Murteza Efendi'nin maaşına zam ya-
pılması. 

Tarih: 08/Ra/1316 
(Hicrî) 

Dosya No:1166 Gömlek No:87405 Fon Kodu: BEO  

Huzur-ı Hümayun Ders muhatiblerinden mütekaid Moralı Ali Murtaza Efendi'nin maaşına 
zam yapılması. (Maliye) 

Tarih: 29/Za/1316 
(Hicrî) 

Dosya No:73 
Gömlek No:1316/Za-
73 

Fon Kodu: İ..HUS.  

Huzur-ı Hümayun dersi muhatablarından Meclis-i Maarif Azası Mustafa İzzet Efendi'nin 
maaşına zam yapılması. (Belge tarihi: 1316.Za.30) 

Tarih: 05/Z /1316 
(Hicrî) 

Dosya No:1296 Gömlek No:97145 Fon Kodu: BEO  

Huzur-ı Hümayun ders-i şerifi muhatablarından ve Meclis-i Maarif azasından Mustafa İzzet 
Efendi'nin istitafını havi arzuhalinin gönderildiğinden bahisle bir miktar şeyin daha maaşına 
zammı. (Maarif; 94741) 

Tarih: 23/S /1318 
(Hicrî) 

Dosya No:1506 Gömlek No:112910 Fon Kodu: BEO  

Huzur-ı Hümayun ders mukarrirlerinden Abdülkadir Raşid Efendi'nin tarik maaşının tah-
sisat-ı ilmiyeden tesviye olunmak üzere artırılması. (Meşihat) 

Tarih: 23/S /1318 
(Hicrî) 

Dosya No:3 Gömlek No:1318/S-2 Fon Kodu: İ..İLM.  

Huzur-ı hümayun dersi muharrirlerinden Abdülkadir Raşid Efendi'nin maaşına zam yapıl-
ması. 

Tarih: 29/C /1318 
(Hicrî) 

Dosya No:207 Gömlek No:146 Fon Kodu: Y..MTV.  

Huzur dersi muhatiplerinden Ahmed Remzi Efendi'nin evinin tamiri için lüzum olan paraya 
dair. 

Tarih: 13/Ra/1318 
(Hicrî) 

Dosya No:1516 Gömlek No:113685 Fon Kodu: BEO  

Huzur-ı Hümayun Ders-i Şerifi mukarrirlerinden Abdülkadir Raşid Efendi'nin tarik maaşı-
nın tahsisat-ı ilmiyeden tesviye olunmak üzere artırılması. (Meşihat) 

Tarih: 12/Ş /1318 
(Hicrî) 

Dosya No:41 
Gömlek No:1318//Ş-
15 

Fon Kodu: İ..ML..  

Huzur-ı Hümayun Dersi mukarrirlerinden Ayni Efendi'nin haremiyle kızına maaş tahsisi. 

Tarih: 26/L /1318 
(Hicrî) 

Dosya No:1619 Gömlek No:121404 Fon Kodu: BEO  

Meclis-i Maarif Azalığı'na tayin edilen Huzur-ı Hümayun ders-i şerifi muhatablarından Tar-
suslu Hafız Mustafa Efendi ile ders-i mezkur muhatablarından Hafız Mehmed Efendi'nin 
tahsisatlarının artırılması. (Maliye; 120965) 

Tarih: 18/Za/1318 
(Hicrî) 

Dosya No:7 
Gömlek No:1318/Za-
2 

Fon Kodu: İ..MF..  
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Meclis-i Maarif Azalığı'na tayin edilen huzur-ı hümayun dersi muhatıblarından Hafız Mus-
tafa ve Hafız Mehmed Şevki Efendilere maaş tahsisi. 

Tarih: 17/Z /1318 
(Hicrî) 

Dosya No:87 
Gömlek No:1318/Z-
28 

Fon Kodu: İ..HUS.  

Huzur-ı Hümayun dersi mukarrerlerinden Yusuf Ziyaeddin Efendi'nin damadı Ömer Faik 
Efendi'ye maaş tahsisi. 

Tarih: 18/Z /1318 
(Hicrî) 

Dosya No:1641 Gömlek No:123069 Fon Kodu: BEO  

Huzur-ı Hümayun dersleri mukarrirlerinden Yusuf Ziyaaddin Efendi'nin damadı Ömer 
Faik Efendi'ye maaş tahsisi. (Maliye; 123069) 

Tarih: 10/S /1319 
(Hicrî) 

Dosya No:1667 Gömlek No:124953 Fon Kodu: BEO  

Huzur-ı hümayun dersi mukarrirlerinden Yusuf Ziyaeddin Efendi'nin damadı Ömer Faik 
Efendi'ye maaş tahsisi. (Maliye; 123069) 

Tarih: 30/Ş /1319 
(Hicrî) 

Dosya No:91 
Gömlek No:1319/Ş-
102 

Fon Kodu: İ..HUS.  

Huzur-ı Hümayun ders-i şerif muhatıblarından Süleyman Hulusi Efendi'nin Maarif Neza-
reti'nce muhassas olan maaşının artırılması. 

Tarih: 03/N /1319 
(Hicrî) 

Dosya No:1761 Gömlek No:132045 Fon Kodu: BEO  

Fatih müciz dersiamlarından ve huzur-ı hümayun ders-i şerifi muhatablarından Aporacalı 
Süleyman Hulusi Efendi'nin Maarif Nezretince hizmeti sebebiyle tezyid-i maaşı. (Maarif) 

Tarih: 11/N /1319 
(Hicrî) 

Dosya No:1766 Gömlek No:132384 Fon Kodu: BEO  

Eyüb Rüşdiye-i Askerisi muallimlerinden ve huzur dersleri muhatablarından Mehmed Lütfi 
Efendi'nin iki tarafdan mütedahil maaşlarının tesviyesi. (Maliye) 

Tarih: 22/N /1319 
(Hicrî) 

Dosya No:3 Gömlek No:1319/N-5 Fon Kodu: İ..İLM.  

Huzur-ı hümayun ders muhatiplerinden Ankaralı Mehmed Naili ve Gümülcineli Ali Hay-
dar Efendilerin maaşlarına ikişer yüz kuruş zam yapılması. 

Tarih: 26/N /1319 
(Hicrî) 

Dosya No:1775 Gömlek No:133064 Fon Kodu: BEO  

Huzur-ı Hümayun Dersi muhatablarından Ankaralı Mehmed Naili ve Gümülcineli Ali Hay-
dar efendilerin maaşlarına zam yapılması. (Meşihat) 

Tarih: 06/Z /1319 
(Hicrî) 

Dosya No:273 
Gömlek No:1319/Z-
020 

Fon Kodu: İ..TAL.  

Huzur-ı Hümayun ders-i şerif mukarrirlerinden Ahmed Nureddin Efendi ile sairenin taltif-
leri. 

Tarih: 12/Z /1319 
(Hicrî) 

Dosya No:3 Gömlek No:1319/Z-2 Fon Kodu: İ..İLM.  

Huzur-ı hümayun ders-i şerifi mukarrirlerinden Tikveşli Yusuf Ziyaeddin Efendi'nin maa-
şının beş bin kuruşa iblağı. 

Tarih: 19/Z /1319 
(Hicrî) 

Dosya No:1818 Gömlek No:136281 Fon Kodu: BEO  

Huzur-ı Hümayun dersi mukarrirlerinden Tikveşli Yusuf Ziyaeddin Efendi'nin maaşına 
zam yapılması. (Meşihat) 

Tarih: 03/M /1320 
(Hicrî) 

Dosya No:1827 Gömlek No:136967 Fon Kodu: BEO  

Huzur-ı Hümayun Dersi Mukarrirlerinden Tikveşli Yusuf Ziyaüddin Efendi'nin zam-ı ma-
aşının İlmiye Muvazenesi'ne zammı. (Maliye; 136967) 
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Tarih: 15/Ra/1320 
(Hicrî) 

Dosya No:637 Gömlek No:12 Fon Kodu: MF.MKT.  

Meclis-i Maarif azalığına tayin edilen Ziya ve Tevfik Efendilere maaş tahsisiyle Fatih Ders-i 
amm mümeyyizlerinden ve huzur-ı hümayun ders-i şerif muhatablarından Sanayi Mektebi 
Müdürü İvraceli Süleyman Hulusi ve Meclis-i Maarif Azası Halid Efendilerin maaşlarına 
zam yapılması için Babıali'den izin isteği. 

Tarih: 29/Ş /1320 
(Hicrî) 

Dosya No:619 Gömlek No:81 Fon Kodu: DH.MKT.  

Fatih dersiamlarından ve Huzur-ı Hümayun hocalarından Süleyman Hulusi Efendi'nin Şev-
kiye köyünden kardeşi Osman Nuri Efendi'nin ikiz çocuklarına maaş tahsisi konusunda 
Trabzon Vilayeti'nden gereğinin yapılması talebi. 

Tarih: 18/Za/1320 
(Hicrî) 

Dosya No:2001 Gömlek No:150052 Fon Kodu: BEO  

Huzur-ı Hümayun-ı Mülukane Ders-i Şerifi takrircilerinden Tikveşli Yusuf Ziyaeddin Efen-
di'nin maaşına yapılacak zam için ilmiye tahsisatı meyanında karşılık bulunması gerektiği. 
(Meşihat; 136967) 

Tarih: 29/M /1321 
(Hicrî) 

Dosya No:54 
Gömlek 
No:1321//M-22 

Fon Kodu: İ..ML..  

Huzur-ı Hümayun dersi muhatıblarından Rizeli Abbas Efendi'nin hanımı ile kızlarına maaş 
tahsisi. 

Tarih: 01/S /1321 
(Hicrî) 

Dosya No:2056 Gömlek No:154127 Fon Kodu: BEO  

Huzur-ı Hümayun ders-i şerif muhatıblerindan Rizeli Abbas Efendi'nin ailesine maaş tah-
sisi. (Maliye) 

Tarih: 25/C /1321 
(Hicrî) 

Dosya No:109 
Gömlek No:1321/C-
129 

Fon Kodu: İ..HUS.  

Huzur-ı Hümayun dersi mukarrirlerinden Tikveşli Yusuf Ziyaeddin Efendi'nin ödenmemiş 
maaşların ödenmesi. 

Tarih: 28/C /1321 
(Hicrî) 

Dosya No:2172 Gömlek No:162892 Fon Kodu: BEO  

Huzur-ı Hümayun ders-i şerif mukarrirlerinden ve sudur-ı izamdan Tikveşli Yusuf Ziyaed-
din Efendi'nin maaş-ı mütedahilesinin Hazine-i Maliye'den defaten ve tamamen itasının 
irade-i seniyye gereği olduğu. (Maliye) 

Tarih: 19/N /1321 
(Hicrî) 

Dosya No:111 
Gömlek No:1321/N-
033 

Fon Kodu: İ..HUS.  

Huzur-u Hümayun Dersi Muhatıblarından Menlikli İsmail Efendi'nin maaşına zam yapıl-
ması ve oğlu Ahmed Efendi'ye ikiyüz kuruş maaş tahsisi. 

Tarih: 20/N /1321 
(Hicrî) 

Dosya No:2233 Gömlek No:167421 Fon Kodu: BEO  

Huzur-ı Hümayun Ders-i Şerifi muhatablarından Menlikli İsmail Efendi'nin maaş-ı muhas-
sasının bin kuruşa iblağı ve mahdumu talebeden Ahmed Efendi'yle ikiyüz kuruş maaş tah-
sisi irade-i seniyye gereği olduğu. (Maliye, Meşihat) 

Tarih: 15/L /1321 
(Hicrî) 

Dosya No:112 
Gömlek No:1321/L-
048 

Fon Kodu: İ..HUS.  

Huzur-ı Hümayun-ı Mülükane Dersi Muhatıbı Karaağaçlı Abdürrahman Zühtü Efendi'nin 
tedahülde kalan maaşının ödenmesi. 

Tarih: 16/L /1321 
(Hicrî) 

Dosya No:2246 Gömlek No:168396 Fon Kodu: BEO  

Huzur-ı Hümayun dersi muhatablarından Karaoğlu Abdurrahman Zühdü Efendi'nin üç 
yüz on sekiz senesi maaşat-ı mütedahilesi olan iki bin dokuz yüz yetmiş yedi kuruşun öden-
mesi. (Maliye) 
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Tarih: 17/L /1321 
(Hicrî) 

Dosya No:2247 Gömlek No:168468 Fon Kodu: BEO  

Huzur-ı Hümayun Ders-i Şerif Mukarrirlerinden Tikveşli Yusuf Ziyaeddin Efendi'nin mah-
dumu Bab-ı Meşihat İlamat-ı Şeriyye Kalemi'ne Memur Hüseyin Sadeddin Efendi'nin tarik 
maaşının artırılması. (Meşihat) 

Tarih: 09/S /1322 
(Hicrî) 

Dosya No:58 
Gömlek No:1322//S-
04 

Fon Kodu: İ..ML..  

Huzur-ı Hümayun dersi muhatıblarından ve Meclis-i Tedkikat-ı Şeriyye Azası Süleyman 
Vehbi Efendi'nin hanımına muhtacin tertibinden maaş tahsisi. 

Tarih: 11/S /1322 
(Hicrî) 

Dosya No:2321 Gömlek No:174009 Fon Kodu: BEO  

Huzur-ı hümayun ders-i şerifi muhatablarından ve Meclis-i Tedkikat-ı Şeriye azasından Sü-
leyman Vehbi Efendi haremine yüzelli kuruş tahsisi. (Maliye; 174009) 

Tarih: 01/R /1322 
(Hicrî) 

Dosya No:118 
Gömlek No:1322/R-
005 

Fon Kodu: İ..HUS.  

Huzur-ı Hümayun birinci dersi baş muhatıbı İbrahim Nuri Efendi'nin maaşat-ı mütedahile-
sinin tesviyesi. 

Tarih: 06/Za/1322 
(Hicrî) 

Dosya No:125 
Gömlek 
No:1322/Za017 

Fon Kodu: İ..HUS.  

Huzur-ı Hümayun dersi muhatablarından İsmail Hakkı Efendi'nin maaşat-ı müterakimesi-
nin tesviyesi. 

Tarih: 07/Za/1322 
(Hicrî) 

Dosya No:2484 Gömlek No:186238 Fon Kodu: BEO  

Hac için Hicaz'a azimet edecek olan Huzur-ı Hümayun Ders-i Şerif muhatablarından İsmail 
Hakkı Efendi'nin birikmiş maaşlarının tesviyesi. (Maliye) 

Tarih: 11/Ca/1324 
(Hicrî) 

Dosya No:2863 Gömlek No:214659 Fon Kodu: BEO  

Huzur-ı Hümayun Ders-i Şerif mukarrirlerinden merhum Ayni Efendi'nin kerimesi Ayşe 
Sıdıka Hanım'a muhassas iki yüz kuruş maaşın kayd-ı hayata tahvili. (Maliye) 

Tarih: 14/N /1319 
(Hicrî) 

Dosya No:92 
Gömlek No:1319/N-
055 

Fon Kodu: İ..HUS.  

Huzur-ı hümayun-ı mülukane ders-i şerif muhatıblarından Ahmed Sıdkı Efendi'ye atiyye-i 
seniyye-i olarak Maliye'den iki bin kuruşun verilmesi. 

Tarih: 19/N /1319 
(Hicrî) 

Dosya No:1770 Gömlek No:132725 Fon Kodu: BEO  

Huzur-ı Hümayun ders muhatablarından Ahmed Sıdkı Efendi'ye atıyye verilmesi. (Maliye, 
Dahiliye) 

Tarih: 26/L /1320 
(Hicrî) 

Dosya No:294 
Gömlek No:1320/L-
137 

Fon Kodu: İ..TAL.  

Huzur-ı Hümayun Ders mukarrirlerinden İsmail Zühtü Efendi ve sairenin taltifleri. 

Tarih: 24/Ra/1323 
(Hicrî) 

Dosya No:2586 Gömlek No:193894 Fon Kodu: BEO  

Huzur-ı Hümayun ders-i şerifi muhatıblarından Mehmed Nuri ve damadı İsmail Hakkı 
Efendi'ye beş yüz kuruş tahsisi. (Maliye; 193894) 

Tarih: 08/R /1323 
(Hicrî) 

Dosya No:2597 Gömlek No:194715 Fon Kodu: BEO  

Fatih dersiam mümeyyizlerinden ve huzur-ı hümayun ders-i şerifi muhatıblarından Ahmed 
Hulusi Efendi'nin Makriköy dahilinde bulunan Çobançeşmesi'nde mutasarrıf olduğu bağın 
derununa yaptıracağı mesken inşaatının tatil edilmesi. (Defter-i Hakani; 192037) 

Tarih: 14/L /1325 
(Hicrî) 

Dosya No:436 
Gömlek No:1325/L-
031 

Fon Kodu: İ..TAL.  



48  Osmanlı’da Tefsir Dersi Gelenekleri 

Huzur-ı Hümayun Ders-i Şerifi mukarrirlerinden Ahmed Ramiz Efendi ile sairenin taltifleri. 

Tarih: 12/N /1325 
(Hicrî) 

Dosya No:159 
Gömlek No:1325/N-
32 

Fon Kodu: İ..HUS.  

Huzur-ı Hümayun Ders-i Şerif muhatablarından Ahmed Sıdkı Efendi'nin mahdumu Kasım 
Zühdü Efendi'ye maaş tahsisi. 

Tarih: 13/N /1325 
(Hicrî) 

Dosya No:3170 Gömlek No:237722 Fon Kodu: BEO  

Huzur-ı Hümayun Ders-i Şerifi muhatablarından Ahmed Sıtkı Efendi'nin mahdumu Kasım 
Zühdü Efendi'ye mahlulattan iki yüz kuruş maaş tahsisi. (Maliye) 

Tarih: 27/N /1325 
(Hicrî) 

Dosya No:77 Gömlek No:89 
Fon Kodu: 
Y..PRK.BŞK.  

Huzur-ı Hümayun Dersi muhatıblarından Osman Nuri Efendi'nin maaşına zam tevcihinin 
irade kılındığı. 

Tarih: 03/L /1325 
(Hicrî) 

Dosya No:160 
Gömlek No:1325/L-
009 

Fon Kodu: İ..HUS.  

Huzur-ı Hümayun Ders-i Şerif muhatablarından Mehmed İzzet Efendi'nin maaş zammı. 

Tarih: 07/L /1325 
(Hicrî) 

Dosya No:3182 Gömlek No:238625 Fon Kodu: BEO  

Huzur dersleri muhataplarından Mehmed İzzet Efendi'nin maaş-ı muhassasının münhal vu-
kuunda bin kuruşa çıkarılması. (Maliye, Meşihat) 

Tarih: 25/Z /1325 
(Hicrî) 

Dosya No:3238 Gömlek No:242807 Fon Kodu: BEO  

Huzur-ı Hümayun Ders-i Şerifi mukarrirlerinden merhum Mehmed Ayni Efendi'nin da-
madı Süleymaniye dersiamlarından Mustafa Asım Efendi'nin tarik maaşının beşyüz kuruşa 
iblağı. (Maliye, Meşihat) 

Tarih: 14/S /1326 
(Hicrî) 

Dosya No:78 Gömlek No:45 
Fon Kodu: 
Y..PRK.BŞK.  

Huzur dersi mukarrirlerinden Hafız Ebubekir Lütfi Efendi'nin mütedahil maaşlarının tes-
viye ve itasına irade buyurulduğu. 

Tarih: 05/C /1326 
(Hicrî) 

Dosya No:79 Gömlek No:5 
Fon Kodu: 
Y..PRK.BŞK.  

Huzur-ı hümayun dersi muhatablarından ve Bayezid ve Fatih Camii dersiâmlarından bazı-
larının ödenmemiş maaşlarının verilmesi. 

7. Mukarrir ve Muhatapların Nişanlarıyla İlgili Belge 
Kayıtları 

Önceleri mukarrir ve muhatapların resmi bir hüviyetleri 
yoktu. 1300 tarihinde II. Abdülhamit mukarrirler için haremeyn 
payesi vererek onlara nişan verilmesine karar verilmiş, sonraki 
senelerde de mukarrir ve muhataplara ayrı ayrı nişanlar veril-
meye başlanmıştır.19 Osmanlı arşiv belgelerinde de mukarir ve 
muhataplara verilen nişanlarla ilgili bilgiler de mevcuttur. İşte 
bir kısım belge kayıtları: 

                                                                 
19  Muhatap ve mukarrirlerin başka yerlere tayini ilgili olarak bkz. Mardin, 

II-III/100 vd; Kara, s. 343. 
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Tarih: 29/Z /1255 
(Hicrî) 

Dosya No:1626 Gömlek No:38 Fon Kodu: HAT  

Huzur-ı hümayun tefsir derslerinde mukarrir olan Konevi Hoca Hüseyin Efendi'ye İzmir 
mevleviyetinin, Ahıskavi Hoca Ahmed Efendi'ye ise mansıbının vaktine yakın Selanik mev-
leviyeti nişanının tevcihi, şimdiye kadar ilmiye sınıfında nişan alanlarının isim listesinin gön-
derilmesi. a.g.y.tt 

Tarih: 29/Z /1255 
(Hicrî) 

Dosya No:1626 Gömlek No:38 Fon Kodu: HAT  

Huzur-ı hümayun tefsir derslerinde mukarrir olan Konevi Hoca Hüseyin Efendi'ye İzmir 
mevleviyetinin, Ahıskavi Hoca Ahmed Efendi'ye ise mansıbının vaktine yakın Selanik mev-
leviyeti nişanının tevcihi, şimdiye kadar ilmiye sınıfında nişan alanlarının isim listesinin gön-
derilmesi. a.g.y.tt 

Tarih: 19/N /1300 
(Hicrî) 

Dosya No:889 Gömlek No:70800 Fon Kodu: İ..DH..  

Huzur-ı hümayun dersinde bulunmuş olan efendilere nişan verildiği. 

Tarih: 04/R /1303 
(Hicrî) 

Dosya No:974 Gömlek No:76916 Fon Kodu: İ..DH..  

Mekke naibi ile huzur-ı hümuyun ders muhataplığına tayin edilen Mehmed Tevfik Efendi'ye 
nişan itası. 

Tarih: 04/R /1303 
(Hicrî) 

Dosya No:974 Gömlek No:76916 Fon Kodu: İ..DH..  

Mekke naibi ile huzur-ı hümuyun ders muhataplığına tayin edilen Mehmed Tevfik Efendi'ye 
nişan itası. 

Tarih: 04/R /1303 
(Hicrî) 

Dosya No:974 Gömlek No:76916 Fon Kodu: İ..DH..  

Mekke naibi ile huzur-ı hümuyun ders muhataplığına tayin edilen Mehmed Tevfik Efendi'ye 
nişan itası. 

Tarih: 02/Za/1303 
(Hicrî) 

Dosya No:11 Gömlek No:1 
Fon Kodu: 
Y..PRK.BŞK.  

Huzur dersi hocalarından Yozgatlı Ahmed Vasfi'ye dördüncü rütbeden Osmanlı Nişanı veril-
diği. 

Tarih: 08/L /1306 
(Hicrî) 

Dosya No:1139 Gömlek No:88894 Fon Kodu: İ..DH..  

Huzur-ı Hümayun dersi muharrirlerinden bazılarına nişan itası. 

Tarih: 27/N /1307 
(Hicrî) 

Dosya No:1178 Gömlek No:92133 Fon Kodu: İ..DH..  

Huzur dersi makarrirlerinden İsmail Hakkı Efendi'ye nişan itasına dair. 

Tarih: 16/Ra/1308 
(Hicrî) 

Dosya No:1199 Gömlek No:93840 Fon Kodu: İ..DH..  

Huzur u hümayun ders-i şerifi muhatiblerinden Süleyman Efendi'ye nişan itası. 

Tarih: 23/N /1310 
(Hicrî) 

Dosya No:17 
Gömlek No:1310/N-
075 

Fon Kodu: İ..TAL.  

Huzur-ı Hümayun Ders-i Şerif muhatıblarından bazılarına nişan itası. 

Tarih: 25/L /1310 
(Hicrî) 

Dosya No:19 
Gömlek No:1310/L-
104 

Fon Kodu: İ..TAL.  

Huzur-ı Hümayun Ders-i Şerif muhatıblarından İstanköy Ceziresi Müftüsü Süleyman Sırrı 
Efendi'ye Nişan-ı Osmani ihsanı. 

Tarih: 12/S /1311 
(Hicrî) 

Dosya No:29 
Gömlek No:1311/S-
079 

Fon Kodu: İ..TAL.  
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Huzur-ı Hümayun-ı Mülukane Beşinci Ders-i Şerifi Muhatablarından Üsküb'lü Mehmed Rıfat 
Efendi dördüncü Osmani ve yedinci ders-i şerifi muhatablarından Ankara'lı Mehmed Rıfkı 
Efendi'nin ve sair dersi şerif muhatabları efendilerin taltifleri. 

Tarih: 06/Ca/1311 
(Hicrî) 

Dosya No:37 
Gömlek No:1311/Ca-
023 

Fon Kodu: İ..TAL.  

Huzur-ı Hümayun ikinci ders-i şerifi başmuhatıbı Ebubekir Efendi'ye müceddiden üçüncü 
rütbeden Mecidi ve ikinci ders-i şerif muhatıblarından Salim Efendi ile sairenin taltifleri. 

Tarih: 21/N /1311 
(Hicrî) 

Dosya No:47 
Gömlek No:1311/N-
049 

Fon Kodu: İ..TAL.  

Altıncı Huzur-ı Hümayun ders-i şerifi muhatıblarından Dağıstani Zekeriyya ve Samsunlu Ha-
lil Efendizade Hafız Mehmed Kâmil Efendilere dördüncü rütbeden birer kıta Osmani nişan-
ları ihsanı. 

Tarih: 26/N /1311 
(Hicrî) 

Dosya No:47 
Gömlek No:1311/N-
074 

Fon Kodu: İ..TAL.  

Huzur-ı Hümayun sekizinci ders-i şerifi muhatıblarından Efray'lı Yusuf Efendi ile sairenin 
dördüncü rütbeden birer kıta Osmani nişanı ile taltifleri. 

Tarih: 08/L /1314 
(Hicrî) 

Dosya No:110 
Gömlek No:1314/L-
018 

Fon Kodu: İ..TAL.  

Huzur-ı Hümayun Ders-i Şerifi Muhatiblerinden Borlulu Ahmed Raşid Efendi dördüncü rüt-
beden birer kıta Osmani ve Mecidi nişanları ihsanı. 

Tarih: 10/N /1315 
(Hicrî) 

Dosya No:131 
Gömlek No:1315/N-
221 

Fon Kodu: İ..TAL.  

Müderrisinden ve huzur-ı hümayun ve ders-i şerifi muhatablarınan Mehmed Lüfi Efndi'ye 
altın Liyakat Madalyası ihsanı. 

Tarih: 10/L /1315 
(Hicrî) 

Dosya No:133 
Gömlek No:1315/L-
146 

Fon Kodu: İ..TAL.  

Huzur-ı Hümayun Birinci Ders-i şerif muhatablarından Karaağaçlı Abdurrahman Efendi'ye 
dördüncü rütbelerden Nişan-ı Mecidi ihsanı. 

Tarih: 11/N /1317 
(Hicrî) 

Dosya No:198 
Gömlek No:1317/N-
031 

Fon Kodu: İ..TAL.  

Huzur-ı hümayun-ı mülukane ders-i şerifi muhatıblarından Hafız Mehmed ve Adem Nuri 
Efendilere dördüncü rütbeden Nişan-ı Osmani itası. 

Tarih: 27/N /1317 
(Hicrî) 

Dosya No:198 
Gömlek No:1317/N-
050 

Fon Kodu: İ..TAL.  

Huzur-ı hümayun-ı mülukane ders-i şerifi muhatıblarından Ödemişli Mustafa Fehmi, Mus-
tafa İsmet, Hafız Mehmed Emin, Hasan, Bayram Sadi ve Şerafeddin Efendilere dördüncü rüt-
belerden Osmani ve Mecidi Nişanları ihsanı. 

Tarih: 29/N /1317 
(Hicrî) 

Dosya No:198 
Gömlek No:1317/N-
079 

Fon Kodu: İ..TAL.  

Huzur-ı Hümayun-ı Hazret-i Hilafetpenahi ders-i şerifi mukarrirlerinden Malatyalı Mehmed 
Efendi'nin gümüş Liyakat Madalyası'nın muhdumu Hasan Efendi tarafından taliki. 

Tarih: 23/L /1317 
(Hicrî) 

Dosya No:201 
Gömlek No:1317/L-
063 

Fon Kodu: İ..TAL.  

Huzur-ı Hümayun ders-i şerif mukarrirlerinden Anadolu Kazaskerleri Abdülkadir Raşid, 
Hacı İsmail Hakkı, Mehmed Ayni ve Hacı Hilmi Efendilere tebdilen birinci ve İstanbul Kadı-
lığı Payesi tevcih buyurulan İsmail Zühdü Efendi'ye tebdilen ikinci rütbelerden Mecidi Nişanı 
itası. 

Tarih: 04/M /1318 
(Hicrî) 

Dosya No:210 
Gömlek No:1318/M-
024 

Fon Kodu: İ..TAL.  

Huzur-ı Hümayun-ı Cenab-ı Mülukane Ders-i Şerifi mukarrirlerinden Tikveşli Yusuf Ziyaed-
din Efendi'nin mahdumu Ahmed Esad Efendi'ye üçüncü rütbeden Mecidi nişanı itası. 
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WTarih: 
19/Za/1322 (Hicrî) 

Dosya No:355 
Gömlek No:1322/Za-
097 

Fon Kodu: İ..TAL.  

Huzur-ı hümayun ders-i şerif muhatiblerinden Kırşehirli Süleyman Şükrü Efendi'ye tebdilen 
üçüncü rütbeden nişanı mecidi itası hakkında istizanı havi irade-i seniyye. 

Tarih: 15/Za/1323 
(Hicrî) 

Dosya No:383 
Gömlek No:1323/Za-
034 

Fon Kodu: İ..TAL.  

Huzur-ı hümayun ders-i şerifi mukarrirlerinden Moralı Murtaza Efendi ile saireye nişan itası 

Tarih: 25/N /1325 
(Hicrî) 

Dosya No:434 
Gömlek No:1325/N-
060 

Fon Kodu: İ..TAL.  

Huzur-ı Hümayun Mülukane ders- şerif mukarrirlerinden Mehmed Esad Efendi'nin hanımı, 
kızı ve ve gelinine şefkat nişanları verilmesi. 

Tarih: 28/N /1326 
(Hicrî) 

Dosya No:456 
Gömlek No:1326/N-
008 

Fon Kodu: İ..TAL.  

Huzur-ı Hümayun Ders-i Şerif muhataplarından Asitaneli Ali Yekta Efendi'ye dördüncü rüt-
beden nişan ihsanı. 

Tarih: 12/L /1333 
(Hicrî) 

Dosya No:503 
Gömlek No:1333/L-
013 

Fon Kodu: İ..TAL.  

Huzur sekizinci ders-i şerifi mukarriri Eyüb Sabri Efendi'ye üçüncü rütbeden Mecidi nişanı 
verilmesi. 

Tarih: 15/N /1334 
(Hicrî) 

Dosya No:244 Gömlek No:2 Fon Kodu: MV.  

Huzur-ı Hümayun Yedinci ders mukarriri Muğlalı Ali Rıza ile sekizinci ders mukarriri Ba-
tumlu Abdullatif Efendilere Üçüncü rütbeden Mecidi Nişanı itası. 

Tarih: 16/N /1334 
(Hicrî) 

Dosya No:61 Gömlek No:25 Fon Kodu: İ..DUİT  

Taltifat; Ali Rıza Efendi, Muğlalı (Huzur-ı Hümayun Ders-i Şerif Mukarriri); Abdüllatif 
Efendi, Batumlu (Huzur-ı Hümayun Ders-i Şerif Mukarriri); Mecidi Nişanı 

Tarih: 03/S /1335 
(Hicrî) 

Dosya No:61 Gömlek No:28 Fon Kodu: İ..DUİT  

Taltifat; Mehmed Eşref Efendi (Huzur-ı Hümayun Birinci Ders Mukarriri); Mecidi Nişanı 

Tarih: 06/L /1312 
(Hicrî) 

Dosya No:75 
Gömlek No:1312/L-
005 

Fon Kodu: İ..TAL.  

Huzur-ı hümayun-ı cenab-ı mülükane birinci ders-i şerifi muhatıblarından Sinoplu Ahmed 
Efendi'ye dördüncü rütbeden Osmani ve Mecidi ve beşinci ders-i şerif muhatıblarından An-
karalı Hüseyin Efendi'ye dördüncü rütbeden Osmani ve ders-i şerif-i mezkur muhatıbların-
dan Pravişteli Hafız Mustafa Efendi'yle sairenin taltifleri. 

8. Mukarrir ve Muhatapların Terfisi İle İlgili Belge Ka-
yıtları 

Huzur derslerinde mukarrir ve muhatapların ödüllerin-
den biri de terfi ödülüdür. Bu da iki türlü yapılmaktadır. Birin-
cisi, rüusta terfidir. Bunun anlamı, medreselerdeki akademik 
kadrolarda yükselmedir; ibtidai hariç ile başlayıp daru’l-hadisle 
son bulan kademelerde yükselmedir. Bu yükselme, huzur ders-
lerinde bir muhatabın kendi içinde yükselmesi;  sonra mukarrir-
liğe geçmesi, sonra da mukarrirler meclisindeki mukarrirliğe 
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atanmasıdır. (onuncu ise, dokuzuncu; dokuzuncu ise sekizinci; 
bir numaralı muhatap ise mukarrrirliğe yükselmesi; mukarrir ise 
mukarrirler meclisinde mukarrir olma gibi). İkincisi ise tafra rut-
besinin son merhalesi olan daru’l-hadis payesinden sonra huzur 
derslerinin ve hatta medresenin dışında daha üst görevlere geti-
rilmesidir. Örneğin mevleviyet payesi, haremeyn payesi, kadıas-
kerlik, şeyhulislamlık gibi üst görevler sayılabilir. Bu son terfi, 
huzur derslerinden ayrılmayı gerektiren bir uygulamadır.20 Ar-
şiv belgelerinde mukarir ve muhatapların terfisi ile ilgili bir kı-
sım belgelere de rastlıyoruz. Bu belgeler içinde derece terfisi, 
tafra terfisi ve verilen payeler söz konusudur. İşte bir kısım belge 
kayıtları… 

Tarih: 29/M /1173 
(Hicrî) 

Dosya No:80 Gömlek No:4844 Fon Kodu: C..ADL.  

Bir suretle taltifleri irade iktizasından olan huzur ders mukarrirlerinin terfileri hakkında Şey-
hülislam Mehmed Salih Efendi imzalı Meşihat tezkiresi. g.tt 

Tarih: 27/M /1309 
(Hicrî) 

Dosya No:23 Gömlek No:55 
Fon Kodu: 
Y..PRK.BŞK.  

Huzur-ı Humayun Ders-i Şerifi mukarriri Eğinli İbrahim Hakkı Efendi'nin payesinin bir de-
rece terfii. 

Tarih: 03/S /1309 
(Hicrî) 

Dosya No:3 Gömlek No:36 
Fon Kodu: 
Y..PRK.MŞ..  

Huzur dersi mukarrirlerinden Eğinli İbrahim Hakkı'nın terfisi. 

Tarih: 04/N /1310 
(Hicrî) 

Dosya No:29 Gömlek No:92 
Fon Kodu: 
Y..PRK.BŞK.  

Huzur-ı hümayun ders mukarrirlerinden Tikveşli Yusuf Ziyaeddin Efendi'nin rütbe terfii. 

Tarih: 04/N /1310 
(Hicrî) 

Dosya No:29 Gömlek No:94 
Fon Kodu: 
Y..PRK.BŞK.  

Padişahın huzurunda verilen derslerin mukarrirlerinden olan Tikveşli Yusuf Ziyaeddin Efen-
di'nin bir derece terfii. 

Tarih: 11/N /1310 
(Hicrî) 

Dosya No:30 Gömlek No:1 
Fon Kodu: 
Y..PRK.BŞK.  

Huzur-ı hümayun ders mukarrirlerinden Hadimü'l-Hacc Mehmed Hulusi Efendi'nin bir de-
rece terfii. 

Tarih: 29/N /1312 
(Hicrî) 

Dosya No:40 Gömlek No:33 
Fon Kodu: 
Y..PRK.BŞK.  

Huzur-ı hümayun tefsir-i şerif derslerinden ders-i samin mukarriri Abdülkadir Raşid Efen-
di'nin bir derece terfii. 

Tarih: 16/N /1314 
(Hicrî) 

Dosya No:49 Gömlek No:97 
Fon Kodu: 
Y..PRK.BŞK.  

Huzur-ı Hümayun ders mukarrirlerinden Haremeyn payeli İsmail Hakkı, Şeyh Hulusi Efen-
dizade Raşid, Ayni ve Hasan Hilmi Efendilerin rütbelerinin birer derece terfii ve mukarrirliğe 

                                                                 
20  Muhatap ve mukarrirlerin terfisi ile ilgili olarak bkz. Mardin, II-III/95, 100; 

Kara, s. 342. 
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tayin olunan Müderris İsmail Efendi'ye Haremeyn payesi verilmesi istizanına dair Meşihat 
tezkiresinin hülasası. 

Tarih: 16/N /1314 
(Hicrî) 

Dosya No:151 Gömlek No:77 Fon Kodu: Y..MTV.  

Huzur dersi mukarrirlerinden Dramalı İsmail Hakkı, Şeyh Hulusizade Raşid, İçelli Ayni 
Efendi vesairenin terfii hakkında meşihatın tezkiresinin sureti. 

Tarih: 21/N /1317 
(Hicrî) 

Dosya No:198 Gömlek No:93 Fon Kodu: Y..MTV.  

Huzur-ı Hümayun dersi mukarrirlerinden ve İstanbul payelilerinden Raşid Efendi'nin terfii 
hakkında Meşihat tezkiresinin sureti ve sadır olan irade. 

Tarih: 14/Za/1318 
(Hicrî) 

Dosya No:64 Gömlek No:8 
Fon Kodu: 
Y..PRK.BŞK.  

Huzur-ı hümayun ders-i şerif mukarrirlerinden Sinoplu Hafız Ebubekir Lütfi Efendi'ye Hare-
meyn payesi tevcihi. 

9. Huzur Derslerinin Te’hiri İle İlgili Belge Kayıtları 

Huzur dersleri, mümkün mertebe tehir edilmezdi. Malum 
olduğu üzere huzur dersleri çoğunlukla iki sebepten dolayı tehir 
edilirdi. b) Padişahın huzur dersine katılmaması, b) Biniş-i hü-
mayun’un yapılmaması.21 Bir belge kaydına rastlayabildik. An-
cak sebebi belgede yazılmamaktadır. 

Tarih: 08/N /1296 
(Hicrî) 

Dosya No:2 Gömlek No:35 Fon Kodu: 
Y..PRK.BŞK.  

Huzur-ı Hümayun dersinin bir gün tehir edilmesi. 

10. Huzur Derslerinden İhraç İle İlgili Belge Kayıtları 

Huzur derslerinde ceza olarak sürgün, derece düşürme, 
dersten ihraç gibi cezalar verilirdi.22 Bununla ilgili bir belge kay-
dına rastlayabildik.  

Tarih: 26/Ş /1309 
(Hicrî) 

Dosya No:60 Gömlek No:90 Fon Kodu: Y..MTV.  

Huzur dersi muhatablığından çıkarılmış olan beş kişinin irade mucebince bir yere kayırılmış 
olduğuna dair Meşihat'ın sunduğu tezkire. 

11. Mukarrir ve Muhatapların Ölümü-Defni İle İlgili 
Belge Kayıtları 

Mukarrirlerin ölüm ve defniyle ilgili ilgili belge kayıtları 
da mevcuttur.  

                                                                 
21  Muhatap ve mukarrirlerin başka yerlere tayini ilgili olarak bkz. Mardin, I 

/14, 89; Kara, s. 12. 
22  Muhatap ve mukarrirlerin başka yerlere tayini ilgili olarak bkz. Mardin, 

II-III/102 vd; Kara, s. 344. 
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Tarih: 18/Z /1331 
(Hicrî) 

Dosya No:4231 Gömlek No:317270 Fon Kodu: BEO  

Huzur-ı Hümayun muhatablarından ve Bayezid dersiamlarından iken vefat eden Salih Rüşdü 
Efendi'nin naaşının Bayezid Camii haziresine defni. (Evkaf) 

Tarih: 19/Z /1331 
(Hicrî) 

Dosya No:13 
Gömlek No:1331/Z-
022 

Fon Kodu: İ..MBH.  

Vefat eden huzur-ı hümayun ders muhatıblarından ve Bayezid ders-i ammlarından Salih 
Rüşdi Efendi'nin naaşının Bayezid Camii Haziresi'ne defni. 

12. Ceyb-i Hümayun Defterleriyle İlgili Belge Kayıtları 

Ceyb-i hümâyun, Osmanlıda doğrudan padişahın şahsi 
kullanımına ayrılan para ve buradan yapılan harcamaları ifade 
eden bir kavramdır. Ceyb-i hümayun defteri de bunların kayde-
dildiği defterlerdir.23 Huzur derslerinde bilindiği üzere, mukar-
rir ve muhataplara verilen atiyyeler, ödüller ve bohçalar ve ma-
aşlar bu defterlere kaydedilirdi. Bunların bir belli bir kısmı Mar-
din tarafından tespit edilmiştir. Örneğin III. Mustafa’nın saltana-
tında 1172’den 1180’e kadar her sene yapıldığına dair gerek 
sırkâtiplerinin kayıtlarında, gerekse ceyb-i hümâyun defterle-
rinde resmî kayıtlar mevcuttur.24 III. Selim döneminin 1203 ta-
rihli huzur derslerinin yapıldığı ceyb-i hümâyun defterinde ka-
yıtlıdır.25 1217 ile 1221 tarihlerindeki huzur derslerinin yapıldığı 
da, ceyb-i hümâyun defterlerinde sabittir.26 IV. Mustafa (1222-
1223/1807-1808) bir yıllık hükümdarlığında da, Ceyb-i hümâyun 
defterlerinden anlaşıldığı üzere, (1222) huzur dersleri yapılmış-
tır.27 II. Mahmud (1223-1255/1808-1839)’un 1223 ila 1253 yılları 
arasındaki huzur dersleri de ceyb-i hümâyun defterlerinde ka-
yıtlıdır.28 I. Abdülmecid’in (1255-1277/1839-1861) 1255 ila 1277 

                                                                 
23  Ceyb-i hümâyun için bkz. Uzunçarşılı, s. 77-8, 236, 376, 486-7, 489; Sahilli-

oğlu, “Ceyb-i Hümâyun”, DİA, İstanbul, 1993, VII/465-7. 
24  Mardin, II-III/2 vd.; 30 vd 
25  Mardin, II/37. 
26  Mardin, II/39 
27  Mardin, II/40. 
28  Mardin, II/40-45 
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yıllarındaki huzur derslerinin yapıldığı, ceyb-i hümâyun defter-
lerinde kayıtlıdır.29 I. Abdulaziz’in (1277-1293/1861-1876) salta-
nat döneminde 1278-1292 yılları arasında huzur derslerinin ya-
pıldığı ceyb-i hümâyun defterlerinde kayıtlıdır.30 II. Abdülha-
mid’in (1293-1327/1876-1909) saltanatının 1293-1294 tarihle-
rinde huzur dersleri yapıldığı ceyb-i hümâyun defterlerinde ka-
yıtlıdır.31  

Huzur dersleriyle ilgili Osmanlı arşivlerinden tespit ede-
bildiğimiz belgeler şunlardır:  

Tarih:  Dosya No: Gömlek No:118 
Fon Kodu: 
TS.MA.d  

Ceyb-i hümayun defteri: ….. huzurda ilm-i mübahese yapan müderrislere ….. yapılan ihsan-
lar ve saire hakkında. a.g.tt 

Tarih:  Dosya No: Gömlek No:287 Fon Kodu: TS.MA.d  

Ceyb-i hümayun ve harc-ı hassa defteri: ……. ramazanda huzur-ı şahanede mübahasede bu-
lunan hoca efendilere ….. verilen paralara dair. g.tt 

Tarih:  Dosya No: Gömlek No:362 Fon Kodu: TS.MA.d  

Ceyb-i hümayun ve harc-ı hassa defteri: ….. huzur-ı şahanede mübahasede bulunan mukarrir 
hocalara ihsan edilmek üzere Hazine-i Hassa'dan ve hadika-i hassadan hasılat olarak gelip 
Enderun Hazinesi'ne irad kaydedilen paralara ve Mabeyn-i Hümayun'dan alınarak Hazine-i 
Hümayun'a konulan çiçeklik, sürahi, kitap, harita, resimler, muhtelif tüfekler ve silahlar, kı-
lıçlar, dürbünler, kase, tabak ve saire gibi mütenevvi eşyaya ….. ramazanın ibtidasından haf-
tasına kadar huzur-ı şahanede mubahasede bulunan mukarrir hocalara hediye edilen kumaş, 
sarıklık, tülbent ve şalvarlık çuka paralarına ve saireye dair defter. g.tt 

Tarih:  Dosya No: Gömlek No:393/0007 Fon Kodu: TS.MA.d  

Ceyb-i hümayun ve harc-ı hassa defteri: Mahiye olarak Hazine-i Hassa, Evkaf ve Maliye Ha-
zineleri'nden gelen ve geçen ay fazlasından devren Enderun Hazinesi'ne irad kaydedilen para, 
mahiye olarak verilen paralar, … Ramazan'da huzur-ı hümayunda mübahasede bulunan ho-
calara, …huzur-ı şahanede ders verenlere ve saireye vuku bulan ihsan-ı şahaneyi gösteren 
defter. g.tt 

Tarih:  Dosya No: Gömlek No:399/0002 Fon Kodu: TS.MA.d  

Ceyb-i hümayun ve harc-ı hassa varidat ve masraf defteri: mukarrirlere yapılan ihsanlar ve 
müteferrik masrafları gösteren defter. g.tt 

Tarih:  Dosya No: Gömlek No:399/0003 Fon Kodu: TS.MA.d  

Ceyb-i hümayun ve harc-ı hassa varidat ve masraf defteri: …. mukarrirlere yapılan ihsanlar 
ve müteferrik masrafları gösteren defter. g.tt 

Tarih:  Dosya No: Gömlek No:399/0004 Fon Kodu: TS.MA.d  

Ceyb-i hümayun ve harc-ı hassa varidat ve masraf defteri: …. mukarrirlere yapılan ihsanlar 
ve müteferrik masrafları gösteren defter. g.tt 

Tarih:  Dosya No: Gömlek No:399/0005 Fon Kodu: TS.MA.d  

                                                                 
29  Mardin, II/45-48 
30  Mardin, II/48-50. 
31  Mardin, II/51. 
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Ceyb-i hümayun ve harc-ı hassa varidat ve masraf defteri: ….. mukarrirlere yapılan ihsanlar 
ve müteferrik masrafları gösteren defter. g.tt 

Tarih:  Dosya No: Gömlek No:399/0006 Fon Kodu: TS.MA.d  

Ceyb-i hümayun ve harc-ı hassa varidat ve masraf defteri: …… mukarrirlere yapılan ihsanlar 
ve müteferrik masrafları gösteren defter. g.tt 

Tarih:  Dosya No: Gömlek No:399/0007 Fon Kodu: TS.MA.d  

Ceyb-i hümayun ve harc-ı hassa varidat ve masraf defteri: ……  mukarrirlere yapılan ihsanlar 
ve müteferrik masrafları gösteren defter. g.tt 

Tarih:  Dosya No: Gömlek No:399/0008 Fon Kodu: TS.MA.d  

Ceyb-i hümayun ve harc-ı hassa varidat ve masraf defteri: ……mukarrirlere yapılan ihsanlar 
ve müteferrik masrafları gösteren defter. g.tt 

Tarih:  Dosya No: Gömlek No:399/0009 Fon Kodu: TS.MA.d  

Ceyb-i hümayun ve harc-ı hassa varidat ve masraf defteri: …. mukarrirlere yapılan ihsanlar 
ve müteferrik masrafları gösteren defter. g.tt 

Tarih:  Dosya No: Gömlek No:399/0010 Fon Kodu: TS.MA.d  

Ceyb-i hümayun ve harc-ı hassa varidat ve masraf defteri: …. mukarrirlere yapılan ihsanlar 
ve müteferrik masrafları gösteren defter. g.tt 

Tarih:  Dosya No: Gömlek No:399/0011 Fon Kodu: TS.MA.d  

Ceyb-i hümayun ve harc-ı hassa varidat ve masraf defteri: …. mukarrirlere yapılan ihsanlar 
ve müteferrik masrafları gösteren defter. g.tt 

Tarih:  Dosya No: Gömlek No:399/0012 Fon Kodu: TS.MA.d  

Ceyb-i hümayun ve harc-ı hassa varidat ve masraf defteri: mukarrirlere yapılan ihsanlar ve 
müteferrik masrafları gösteren defter. g.tt 

Tarih:  Dosya No: Gömlek No:404/0001 Fon Kodu: TS.MA.d  

Ceyb-i hümayun ve harc-ı hassa varidat ve masraf defteri: ….huzurda mübahase eden hoca-
lara ve mukarrirlere ihsanları…. havi defter. g.tt 

Tarih:  Dosya No: Gömlek No:404/0002 Fon Kodu: TS.MA.d  

Ceyb-i hümayun ve harc-ı hassa varidat ve masraf defteri: …..huzurda mübahase eden hoca-
lara ve mukarrirlere yapılan ihsanları…. havi defter. g.tt 

Tarih:  Dosya No: Gömlek No:404/0003 Fon Kodu: TS.MA.d  

Ceyb-i hümayun ve harc-ı hassa varidat ve masraf defteri: ….. huzurda mübahase eden hoca-
lara ve mukarrirlere yapılan ihsanları … havi defter. g.tt 

Tarih:  Dosya No: Gömlek No:404/0004 Fon Kodu: TS.MA.d  

Ceyb-i hümayun ve harc-ı hassa varidat ve masraf defteri: …. huzurda mübahase eden hoca-
lara ve mukarrirlere yapılan ihsanları … havi defter. g.tt 

Tarih:  Dosya No: Gömlek No:404/0005 Fon Kodu: TS.MA.d  

Ceyb-i hümayun ve harc-ı hassa varidat ve masraf defteri: huzurda mübahase eden hocalara 
ve mukarrirlere …. yapılan ihsanları ….. havi defter. g.tt 

Tarih:  Dosya No: Gömlek No:404/0006 Fon Kodu: TS.MA.d  

Ceyb-i hümayun ve harc-ı hassa varidat ve masraf defteri: … huzurda mübahase eden hoca-
lara ve mukarrirlere  yapılan ihsanları … havi defter. g.tt 

Tarih:  Dosya No: Gömlek No:7840 Fon Kodu: TS.MA.d  

Ceyb-i Hümayun hesap defteri: Biniş ile Sofa-i Hümayun'a gidildikte huzurda mubahasede 
bulunan efendilere …. ihsanlar, inamlar vs. muhtelif masrafların müfredatı. a.g.tt 

13. Huzur Derslerine Katıldığına Atıfları Gösteren 
Belge Kayıtları 
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Bir kısım belgeler de başka konularda olmasına rağmen 
ulemanın huzur dersleri mukarriri veya muhatabı olduğuna işa-
ret etmektedir. İşte bazı belge kayıtları:  

Tarih: 29/Z /1280 
(Hicrî) 

Dosya No:50 Gömlek No:81 
Fon Kodu: DH.SA-
İDd...  

Mehmed Bahaeddin Efendi; 1280 İstanbul doğumlu, Huzur-ı Hümayun Dersi mukarrirle-
rinden Abdülkerim Efendi'nin oğlu 

Tarih: 04/R /1283 
(Hicrî) 

Dosya No:558 Gömlek No:38833 Fon Kodu: İ..DH..  

Ispartalı Mehmed Arif Efendi'nin vefatıyla münhal olan Maarif Meclisi Azalığı ile Bab-ı 
Fetva Hocalığı'nın Huzur-ı Hümayun ders muhatablarından Rusçuklu Mustafa Efendi'ye 
ihsan buyrulduğu. 

Tarih: 29/Z /1285 
(Hicrî) 

Dosya No:72 Gömlek No:413 
Fon Kodu: DH.SA-
İDd...  

Fahreddin Efendi; 1285 İstanbul doğumlu, Huzur-ı Hümayun Dersi Muhatıblarından ve Fa-
tih Camii Dersiamlarından Alaiyeli Abdullah Fehmi Efendi'nin oğlu 

Tarih: 29/Z /1287 
(Hicrî) 

Dosya No:45 Gömlek No:239 
Fon Kodu: DH.SA-
İDd...  

Ahmed Hulusi Bey; 1287 İstanbul doğumlu, Fetvahane Müsevvidi ve Huzur-ı Hümayun 
Dersi Mukarriri Mehmed Emin Efendi'nin oğlu 

Tarih: 29/Z /1289 
(Hicrî) 

Dosya No:75 Gömlek No:125 
Fon Kodu: DH.SA-
İDd...  

Ahmed Şakir Bey; 1289 İstanbul doğumlu, Huzur-ı Hümayun Ders Muhatıblarından ve Fa-
tih Camii Dersiamlarından Fetva Müvezzii Mehmed Neşet Efendi'nin oğlu 

Tarih: 29/Z /1298 
(Hicrî) 

Dosya No:155 Gömlek No:349 
Fon Kodu: DH.SA-
İDd...  

Halil Fuad Efendi ; 1298 İstanbul doğumlu, Huzur-ı Hümayun Ders-i Şerif Muhatıbı Hacı 
Hasan Efendi'nin oğlu 

Tarih: 29/Z /1302 
(Hicrî) 

Dosya No:174 Gömlek No:387 
Fon Kodu: DH.SA-
İDd...  

Mehmed Cemil Efendi; 1302 İstanbul doğumlu, Huzur-ı Hümayun Dersi muhatablarından 
İbrahim Hilmi Efendi'nin oğlu 

Tarih: 29/Z /1304 
(Hicrî) 

Dosya No:177 Gömlek No:65 
Fon Kodu: DH.SA-
İDd...  

Abdurrahman Lütfullah Efendi; 1304 İstanbul doğumlu, Huzur-ı Hümayun Dersi Mukarriri 
Lüleburgazlı Mehmed Eşref Efendi'nin oğlu 

Tarih: 04/Ra/1305 
(Hicrî) 

Dosya No:1295/5 Gömlek No:102328 Fon Kodu: İ..DH..  

Huzur-ı Hümayun Ders Muhatablarından Hacı Ali Efendi ile Bevvab Ali Efendi'nin katille-
rinden olup da askerlikten atılanların sıfat-ı askeriyelerinin zikrine gerek kalmadığı. 

Tarih: 04/Ra/1305 
(Hicrî) 

Dosya No:1058 Gömlek No:83051 Fon Kodu: İ..DH..  

Huzur-ı Hümayun Dersi Hatibi Hacı Ali Efendi ile Bevvab Ali Efendi'nin katilleri hakkında. 

Tarih: 24/R /1305 
(Hicrî) 

Dosya No:41 Gömlek No:17 
Fon Kodu: 
Y..A...RES.  

Huzur-ı Hümayun ders muhataplarından ve Şehzadebaşı Medresesi muallimlerinden Hoca 
Ali Efendi ile diğer Ali Efendi'nin katilleri olan Yanıkoğlu Ömer, Ali Kadıoğlu Mehmed ve 
Reji kolcularından Gazeloğlu Ahmed'in idamları ve Kara Ali'nin de on sene müddetle kü-
reğe konulmasına dair Adliye Nezareti tezkiresi. 
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Tarih: 21/B /1305 
(Hicrî) 

Dosya No:31 Gömlek No:57 Fon Kodu: Y..MTV.  

Huzur-ı Hümayun Ders hocalarından Halil Efendi'nin kızını dağa kaldıranların takip edil-
diği. 

Tarih: 28/B /1305 
(Hicrî) 

Dosya No:31 Gömlek No:86 Fon Kodu: Y..MTV.  

Huzur-ı Hümayun Ders hocalarından Halil Efendi'nin kızını dağa kaldıranların yakalandığı. 

Tarih: 29/B /1305 
(Hicrî) 

Dosya No:4 Gömlek No:11 
Fon Kodu: 
Y..PRK.ZB..  

Huzur-ı Hümayun ders muhataplarından Halil Efendi'nin kızını dağa kaldıranları yakala-
yanların birer rütbe ile taltif edilmeleri. 

Tarih: 05/Ş /1305 
(Hicrî) 

Dosya No:32 Gömlek No:20 Fon Kodu: Y..MTV.  

Huzur-ı Hümayun Ders hocalarından Halil Efendi'nin kızını dağa kaldıran şahısları yakala-
yanların nişanla taltifi. 

Tarih: 01/S /1310 
(Hicrî) 

Dosya No:1992 Gömlek No:75 Fon Kodu: DH.MKT.  

Bayezid civarında çıkan yangında huzur-ı hümayun ders muhatablarından Hüsnü Efendi'yi 
kurtaran Hadimizade Mustafa Necati Efendi'ye Tahlisiye Madalyası verilmesi. 

Tarih: 26/N /1312 
(Hicrî) 

Dosya No:40 Gömlek No:29 
Fon Kodu: 
Y..PRK.BŞK.  

Huzur-ı hümayun beşinci ders-i şerifi muhatıblarından Mehmed Lütfi Efendi'nin matbu ve 
gayr-i matbu kitaplarının tab edilerek kendisine bir tecrübe mahalli gösterilmesi. 

Tarih: 22/Ş /1316 
(Hicrî) 

Dosya No:31 Gömlek No:3 
Fon Kodu: 
Y..PRK.HH..  

Huzur derslerini veren hocalara ihsan olunan hilatların satın alındığı şalcı tüccarı Ali Efen-
dinin parlak nişanla taltif edilmesi istirhamı. 

Tarih: 27/Ş /1317 
(Hicrî) 

Dosya No:60 Gömlek No:118 
Fon Kodu: 
Y..PRK.BŞK.  

Huzur-ı Hümayun ders muharrirlerinden Yusuf Ziyaeddin Efendi'nin oğlu Saadeddin 
Bey'in İlamat-ı Şeriye kalemi'ne tayini. 

Tarih: 21/Z /1318 
(Hicrî) 

Dosya No:551 Gömlek No:8 Fon Kodu: MF.MKT.  

Babası Huzur-ı Hümayun Ders-i Şerifi Mukarriri Mehmed Eşref Efendi'den boşalan Osma-
niye Kütübhanesi bevvab ve mustahfızlık cihetlerinin kendisine verilmesini isteyen Meh-
med Şevket Efendi hakkında gereği yapılmak üzere öncelikle kütübhaneden kitap çalınma-
sından dolayı hafız-ı kütüpler hakkında mahkemece verilen kararın Adliye'den sorulduğu. 

Tarih: 09/N /1319 
(Hicrî) 

Dosya No:92 
Gömlek No:1319/N-
019 

Fon Kodu: İ..HUS.  

Eyüb Rüşdiye-i Askeriyyesi muallimlerinden ve huzur-ı hümayun ders-i şerifi muhatıbla-
rından Mehmed Lütfi Efendi'nin muallimlik ve tarik maaşlarından geçikmişlerinin öden-
mesi. 

Tarih: 06/N /1320 
(Hicrî) 

Dosya No:1959 Gömlek No:146900 Fon Kodu: BEO  

Huzur-ı Hümayun ders-i şerifi muhatablarından Leyli ve Nehari Kız Sanayi Mektepleri Mü-
dürü Süleyman Hulusi Efendi'nin mahdumu Mehmed Kadri Efendi'nin devairin birinde is-
tihdamı. (Dahiliye; 146900) 

Tarih: 21/L /1320 
(Hicrî) 

Dosya No:1980 Gömlek No:148438 Fon Kodu: BEO  

Huzur-ı hümayun ders-i şerif muhatıblarından Hulusi Efendi'nin mahdumu Mehmed Kadri 
Efendi'nin Vilayat-ı Mümtaze Kalemi'ne tayin edildiği. (Dahiliye; 146900) 
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Tarih: 21/N /1321 
(Hicrî) 

Dosya No:111 
Gömlek No:1321/N-
048 

Fon Kodu: İ..HUS.  

Huzur-ı Hümayun Dersi Muhatıbı Ahıskalı Ali Şevki Efendi'nin Tedkikat-ı Şeriye Kale-
mi'nde çalışıyorken vefat eden oğlu Süleyman Efendi'den boş kalan memuriyete biraderi 
Ahmed Efendi'nin tayini. 

Tarih: 23/N /1321 
(Hicrî) 

Dosya No:2234 Gömlek No:167482 Fon Kodu: BEO  

Huzur-ı Hümayun Ders-i Şerifi muhatablarından Ahıshalı Ali Şevki Efendi'nin Tedkikat-ı 
Şeriyye Kalemi'nde müstahdem iken vefat eden mahdumu Süleyman Efendi'den münhal 
kalan memuriyete biraderi Ahmed Efendi'nin tayini ve merhuma muhassas maaşın mah-
dumu Hakkı Efendi'ye tahsisi ve merhumun Baş Tetimme Medresesi'nde bulunan hücresi-
nin dahi Hakkı Efendi'ye itası. (Meşihat) 

Tarih: 18/N /1322 
(Hicrî) 

Dosya No:2454 Gömlek No:183980 Fon Kodu: BEO  

Huzur-ı Hümayun İkinci Ders-i Şerif Muhattiblerinden Mehmed Eşref Efendi'nin mahdumu 
İbrahim Hakkı Efendi'nin Maliye aklamından birinde istihdamı. (Maliye) 

Tarih: 28/L /1322 
(Hicrî) 

Dosya No:124 
Gömlek No:1322/L-
106 

Fon Kodu: İ..HUS.  

Huzur-ı Hümayun Dersi mukarrirlerinden Ebubekir Latif Efendi'nin mahdumu Hafız Emin 
Efendi'nin zamm-ı maaşı. 

Tarih: 04/R /1323 
(Hicrî) 

Dosya No:11 
Gömlek No:1323/R-
14 

Fon Kodu: İ..MF..  

Huzur-ı hümayun dersi mukarrirlerinden Tikveşli Yusuf Ziyaeddin Efendi'nin biraderi Sü-
leyman Sırrı Efendi'nin Meclis-i Maarif Azalığı'na tayini. 

Tarih: 10/R /1323 
(Hicrî) 

Dosya No:2598 Gömlek No:194820 Fon Kodu: BEO  

Huzur-ı hümayun ders-i şerifi makarrirlerinden Tikveşli Yusuf Ziyaeddin Efendi'nin bira-
deri Süleyman Sırrı Efendi'nin Maarif azalığına tayini. (Maarif) 

Tarih: 22/N /1323 
(Hicrî) 

Dosya No:135 
Gömlek No:1323/N-
69 

Fon Kodu: İ..HUS.  

Huzur-ı Hümayun Mülukane Ders-i Şerif muhatablarından Mazhar Efendi'nin oğlu Meh-
med Said Efendi'nin beş yüz kuruş maaşla Şura-yı Devlet kalemlerinden birine tayini. 

Tarih: 26/N /1323 
(Hicrî) 

Dosya No:2709 Gömlek No:203103 Fon Kodu: BEO  

Huzur-ı hümayun ders-i şerifi muhataplarından Mazhar Efendi mahdumu Mehmed Said 
Efendi'nin beş yüz kuruş maaşla Şura-yı Devlet aklamından birinde istihdam edilmesi. 
(Şura, Dahiliye) 

Tarih: 03/Ca/1324 
(Hicrî) 

Dosya No:2858 Gömlek No:214276 Fon Kodu: BEO  

Huzur-ı Hümayun dersleri muhatablarından Sadullah Subhi Efendi'nin damadı Emtia-i Ec-
nebiye Gümrüğü Katibi Mazhar Bey'in maaşına iki yüz elli kuruş zam yapılması. (Rüsumat) 

Tarih: 17/Ra/1325 
(Hicrî) 

Dosya No:3044 Gömlek No:228244 Fon Kodu: BEO  

Huzur-ı Humayun dersi şerifi muhataplarından ve Fatih dersiam hocalarından Yakovalı Ab-
durrahim Efendi'nin daire-i bahriyedeki vazifesinden müterakim iki bin kuruşun itası. (Bah-
riye, Maliye) 

Tarih: 22/B /1325 
(Hicrî) 

Dosya No:23 Gömlek No:2262 
Fon Kodu: 
TFR.I..MKM.  

Galata Kadısı ve huzur-ı hümayun ders-i şerif muhataplarından Süleyman Şükrü Efendi'nin 
oğlu Mitroviçe Kaymakamı Halid Efendi'ye ailevi meselesi sebebiyle bir-iki ay izin verilmesi 
hususundaki müracaatıyla bunun muamelesi. 
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Tarih: 26/N /1325 
(Hicrî) 

Dosya No:159 
Gömlek No:1325/N-
65 

Fon Kodu: İ..HUS.  

Uluborlu kazasında medfun Vali Baba'nın dergahına muhassas iken kesilen aşarın iade-i 
tahsis istidasına dair Huzur-ı Hümayun Ders-i Şerif muhatablarından Mehmed Takyüddin 
Efendi tarafından takdim kılınan arzuhal. 

Tarih: 06/R /1327 
(Hicrî) 

Dosya No:78 Gömlek No:76 Fon Kodu: Y..EE..  

Huzur-ı ders muhatıblarından Mustafa Sabri Efendi'nin memurların yeminine dair bazı ilmî 
mütalaası. 

Huzur derslerinde ders verecek mukarrir ve muhataplar, 
önceden şeyhulislam tarafından seçilip padişaha arzedilir; onay 
çıktıktan sonra bu hocalar derse katılırlardı.32 Buna benzer örnek 
belgeler bir hayli fazladır. Bunlar, esami defterleri olarak kayıt-
lara yansımıştır. Tespit ettiklerimiz aşağıda verilmiştir. 

III. Huzur Dersleriyle İlgili Osmanlı Arşiv Belgelerin-
den Örnekler 

İlgili belgelerden birkaç örnek sunmamız mümkündür:  

a) Huzur Derslerine katılan müderrislerin isimlerini içe-
ren defter (esami defterleri) örnekleri:  

Y.MTV, 171/58_1 | IMG_5204-5205-5206 

                                                                 
32  Muhatap ve mukarrirlerin seçimi ve şartlarıyla ilgili olarak bkz. Mardin, 

I/89 vd.; I/99 vd.; Kara, s. 321 vd. 
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Yıldız Saray-ı Hümâyûnu Başkitâbet Dairesi 

Tezkire-i Resmiye-i Meşihat Sureti 

Atufetli efendim hazretleri 

Âdât-ı müstahsine-i saltanat-ı seniyyeden olduğu üzere 
işbu şehr-i Ramazan-ı mağfiret-nişanda huzur-ı füyûzât-nüşur-ı 
hazret-i hilâfet-penâhîde kırâet olunacak tefsir-i şerif derslerinde 
bulunması lâzım gelen mukarrir ve muhâtib efendilerin 
esâmîsini mübeyyin tanzim olunan defter manzûr-ı şev-
ket-mevfûr-ı cenâb-ı padişahî buyurulmak üzere matviyyen arz 
u takdim kılındı efendim. 

Fî 15 Şaban sene [1]315 ve fî 27 Kânûn-ı Evvel sene [1]313 

Şeyhülislâm Mehmed Cemaleddin 
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Yazılan Hâmiş Suretidir. 

Resîde-i dest-i terkîm olan işbu tezkire-i aliyye-i meşi-
hat-penâhîleri manzûr-ı âlî olmuş ve mezkûr esâmî defteri 
nezd-i hümâyûn-ı hazret-i hilâfet-penâhîde hıfz buyurulmuş ol-
makla ol bâbda. 

Fî 26 Şaban sene [1]315 ve fî 7 Kânûn-ı Sânî sene [1]313 

Mukabele edilmişdir. 

Kulları Ekrem Kulları Ali Cevad 

Abd-ı memlükleri Tahsin 

Osmanlı Arşivi, Y.MTV, 171/58-2 

Bâb-ı Fetva / Daire-i Meşihat 
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Âdât-ı Müstahsine-i saltanat-ı seniyyeden olduğu üzere 
işbu şehr-i Rakmazan-ı mağfiret nişanda huzur-ı lami‘u'n nûr-ı 
hazreti hilâfet penâhîde kırâet olunacak tefsir-i şerif derslerinde 
bulunması lâzım gelen dâ‘iyânın esamisini mübeyyin defterdir. 

 
Ders-i Evvel 

Mukarrir: Gümülcineli Ahmed Âsım 
Efendi (Rumeli Kadıaskeri pâyelilerin-
den)  

M
u

h
a

ta
p

la
r 

Moralı Murtaza Efendi 
(Mütekâidîn-i müderrisînden)
  

Sinobi Hâfız Ebubekir Lütfu 
Efendi (Daru'l-hadis müderrisi) 

Ordulu Hacı İbrahim Nuri 
Efendi (Süleymaniye)  

Vidineli Mustafa Şevki Efendi 
(Süleymaniye) 

İstanbulî Mehmed Nuri Rey-
han Efendi (Hamise-i Süley-
maniye) 

Hâdim-i Hacı Mehmed Zıyaed-
din Efendi (Hamise)  

Alaiyeli Abdullah Fehmi 
Efendi (Hamise)  

Sivasî Mustafa Âsım Efendi 
(Hamise) 

Ahıskalı Mehmed Nuri Efendi 
(Hamise)  

Tikveşli Hasan Tevfîk Efendi 
(Hamise)  

Cuma-i Atikli Ahmed Hulusî 
Efendi (Hamise) 

İzmitli Hacı Mustafa Âsım 
Efendi (Hamise)  

İvracalı Süleyman Hulusî 
Efendi (Hamise)  

Osman Pazarlı Yunus 
Efendizâde Hamdi Efendi 
(Hamise) 

Ders-i Sânî 

Mukarrir: Tikveşli Yusuf Ziyaeddin 
Efendi (Anadolu Kadıaskeri Pâ-
yelilerinden)  

M
u

h
a

-

ta
p

la
r 

Balıkesirli Hâfız Ahmed 
Nureddin Efendi (Hamise-i 
Süleymaniye Müderrislerin-
den)  

Kastamonulu Ebubekir Sıdkı 
Efendi (Hamise) 

Sivaslı İbrahim Zühdü Efendi 
(Hamise)  

Dağıstanî Abbas Fevzi Efendi 
(Hamise) 

Rizevi Osman İlmî Efendi 
(Hamise) 

İstanbulî Mehmed Haşim 
Efendi (Hamise)  

Ahıskalı Ali Rıza Efendi 
(Musıla-i Süleymaniye)  

Kozlıcalı Ali Rıza Efendi 
(Musıla-i Süleymaniye)  

Tırnovîli Mahmud Hilmi 
Efendi (Musıla-i Süleymaniye) 

Rizeli Mehmed Ferhad Efendi 
(Musıla-i Süleymaniye)  

Kastamonulu Hacı Hasan Şevki 
Efendi (Musıla-i Süleymaniye)
  

Göynüklü Ali Raif Efendi 
(Musıla-i Süleymaniye)  

Sultan Yerli Yusuf Ziyaeddin 
Efendi (Musıla-i Süleymaniye)
   

Tırnovîli Mustafa Zühdü 
Efendi (Musıla-i Süleymaniye) 

Ders-i Sâlis 

Mukarrir: İstanbulî Mehmed Eşref 
Efendi (İstanbul Pâyelilerinden)
  

M
u

h
a

ta
p

la
r 

Kastamonulu Ali Rıza Efendi 
(Musıla-i Süleymaniye)  

Borlulu Ahmed Raşid Efendi 
(Musıla-i Süleymaniye)  

Yozgadî Ahmed Vasfi Efendi 
(Musıla-i Süleymaniye)  

Kayserili Ali Rıza Efendi (Ha-
reket atmışlı)  

Tokadlı Mustafa Vehbi Efendi 
(Hareket atmışlı) 
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Bolulu Mehmed Tahir efendi 
(Hareket atmışlı) 

Kayserili İbrahim Hakkı Efendi 
(Hareket atmışlı)  

Şirvanî Mehmed Halis Efendi 
(Hareket atmışlı) 

Lüleburgazlı Mehmed Eşref 
Efendi (Hareket atmışlı)  

Eğinli Hâfız Mehmed Hulusi 
Efendi (Hareket atmışlı)  

İstanbulî Mehmed Esad Efendi 
(Hareket atmışlı) 

Ankaravî Hüseyin Efendi (Ha-
reket atmışlı)  

Praveştili Hâfız Mustafa Efendi 
(Hareket atmışlı)  

Ahıskalı Mehmed Akif Efendi 
(Hareket atmışlı) 

Ders-i Râbi‘ 

Mukarrir: Dramalı Hacı İsmail Hakkı 
Efendi (İstanbul pâyelilerinden)
  

M
u

h
a

ta
p

la
r 

Tokadlı Hoca Ahmed 
Efendizâde Ahmed Nureddin 
Efendi (Hareket atmışlı)  

Borlulu Abdulhalim Efendi 
(Hareket atmışlı) 

Dağistanî Mustafa Efendi (Ha-
reket atmışlı)  

Üskübî Mehmed Rif‘at Efendi 
(İbtida atmışlı) 

Üsküblü Mehmed Hilmi Efendi 
(İbtida atmışlı) 

Karahisâr  sahibli Ahmed 
İlhami Efendi (İbtida atmışlı) 

Karamanî el Hâc Mustafa Âsım 
Efendi (İbtida atmışlı)  

Şehrî Ahmed Ramiz Efendi 
(İbtida atmışlı) 

Üsküblü Mehmed Şakir Efendi 
(Sahn)  

Akşehirli Mehmed Lütfü 
Efendi  (Sahn)  

Ankaravî Ali Rıza Efendi 
(Sahn)  

Prizrenli Zeynelabidin Efendi 
(Sahn)  

Hadimî Mehmed Nuri Efendi 
(Musıla i Sahn) 

Dağistanî Zekeriya Efendi 
(Musıla i Sahn) 

Ders-i Hâmis 

Mukarrir: Şeyh Hulusi Efendizâde 
Abdulkadir Raşid Efendi (İstanbul 
pâyelilerinden) 

M
u

h
a

ta
p

la
r 

Samsunlu Halil Efendizâde 
Mehmed Kâmil Efendi (Musıla-
i Sahn)  

Nevşehirli Hâfız İbrahim 
Efendi (Musıla-i Sahn) 

Rizevî Mehmed Haşim Efendi 
(Musıla-i Sahn) 

Trabzonî Süleyman Efendizâde 
Mehmed Hamdi Efendi 
(Musıla-i Sahn)  

İstanbulî Hüseyin Hüsnü 
Efendi (Musıla-i Sahn) 

Düşenbeli Ahmed Hamdi 
Efendi (Musıla-i Sahn)  

Nevşehirli Abdullah Hilmi 
Efendi (Musıla-i Sahn)  

Ohrili Mehmed Ali Necati 
Efendi (Musıla-i Sahn) 

Batumlu Osman Şükrü Efendi 
(Musıla-i Sahn) 

Ahıskalı Hasan Receb efendi 
(Musıla-i Sahn) 

Trabzonî Abbas Şükrü Efendi 
(Musıla-i Sahn) 

İlbasanlı Ali Murtaza Efendi 
(Musıla-i Sahn) 

Hadimî İbrahim Edhem Efendi 
(Musıla-i Sahn) 

Timurcili Ahmed Sıdkı Efendi 
(Musıla-i Sahn) 

Ders-i Sâdis 

Mukarrir: Ermenekli Mehmed Aynî 
Efendi (İstanbul pâyelilerinden)
  

M
u

h
a

ta
p

la
r 

İlbasanlı İbrahim Hakkı Efendi 
(Musıla-i Sahn) 

İçilli Mustafa Âsım Efendi 
(Musıla-i Sahn) 

Tırnovîli Numan Efendi 
(Musıla-i Sahn)  

Aksaraylı Mustafa İzzet Efendi 
(Musıla-i Sahn) 

Ahıskalı Osman Safiyyüddin 
Efendi (Musıla-i Sahn) 

Trabzonî Ali Rıza Efendi 
(Musıla-i Sahn)  
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Aksaraylı Yusuf Efendi 
(Musıla-i Sahn)  

Kalecikli Hâfız Mehmed Şükrü 
Efendi (Musıla-i Sahn) 

Gümüşhaneli Ahmed Efendi 
(Musıla-i Sahn) 

Gümülcineli Ali Haydar Efendi 
(Musıla-i Sahn) 

Çirpanlı Mehmed Efendi 
(Musıla-i Sahn) 

Aydoslu Sadeddin Efendi 
(Musıla-i Sahn) 

Rizevi Ömer Efendi (Musıla-i 
Sahn) 

Karahisâr Şarkili Hüseyin 
Fahreddin Efendi (Musıla-i 
Sahn) 

Ders-i Sâbî‘ 

Mukarrir: Gümülcineli el-Hâc Hasan 
Hilmi Efendi (İstanbul pâyelilerinden) 

M
u

h
a

ta
p

la
r 

Trnovili Hâfız Mehmed Hilmi 
Efendi (Musıla-i Sahn)  

Sinobî Hâfız Ahmed Rağıb 
Efendi  (Musıla-i Sahn) 

Trabzonî Ali Alaaddin Efendi 
(Hareket-i dahil) 

Menlikli İsmail Efendi (Ha-
reket-i dahil)  

Aydınlı Mustafa Hilmi Efendi 
(Hareket-i dahil) 

Ahıskalı Ali Şevki Efendi (Ha-
reket-i dahil)  

Niğdeli Mehmed Hilmi Efendi 
(Hareket-i dahil) 

Harputlu Hasan Naimî Efendi 
(Hareket-i dahil) 

Oflu İsmail Efendi (Hareket-i 
dahil)  

Batumlu Hasan Efendi (Ha-
reket-i dahil)  

İstanbulî Hâfız Mehmed Şevki 
Efendi (Hareket-i dahil) 

Dramalı Ali Rıza Efendi (Ha-
reket-i dahil)  

Bayramiçli Mehmed Hilmi 
Efendi (Hareket-i dahil)  

Ahıskalı Mehmed Şakir Efendi 
(Hareket-i dahil)  

Ders-i Sâmin 

Mukarrir: Tosyalı İsmail Zühdü 
Efendi (Haremeyn-i muhteremeyn pâ-
yelilerinden)  

M
u

h
a

ta
p

la
r 

İzmitli Ali Rıza Efendi (Ha-
reket-i dahil)  

Timurhisarlı Mustafa Zühdü 
Efendi (Hareket-i dahil)  

Karaağaçlı Abdurrahman 
Efendi (Hareket-i dahil)  

Daru'l maârif Muallimi sâbık 
Süleyman Hilmi Efendi (Ha-
reket-i dahil)   

Üsküdar ders-i  âmmlarından 
İsmail Hakkı Efendi (Hareket-i 
dahil)  

Zağferanbolulu İsmail Necati 
Efendi (Hareket-i dahil)  

Babadağlı İbrahim Efendi (Ha-
reket-i dahil)  

Kardiceli Ali Recai Efendi (Ha-
reket-i dahil)  

Eğinli Hacı Mehmed Efendi 
(Hareket-i dahil) 

Ankaravî Hacı Mehmed Naili 
Efendi (İbtida-i dahil)  

Ordulu Ahmed Remzi Efendi 
(İbtida-i dahil) 

Kastamonulu Mustafa Şükrü 
Efendi (İbtida-i dahil) 

Kastamonulu Mustafa Âsım 
Efendi (İbtida-i dahil) 

İstanbulî Mehmed Tevfîk 
Efendi (İbtida-i dahil) 

 

Osmanlı Arşivleri, Y.MTV_290/50_1324.Ş.16 

Bâb-ı Fetvâ -Dâ’ire-i Meşîhat 

Devletlû Efendim Hazretleri 
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Âdât-ı müstahsene-i saltanat-ı seniyyeden olduğu üzere 
işbu sene-i mübâreke şehr-i Ramazân-ı Mağfiret-Nişânınında 
huzûr-ı fâ’izü'n-nûr-ı hazreti hilâfetpenâ-hîde takrîr olunacak 
tefsîr-i şerîf derslerinde bulunması lazım gelen mukarrir ve mu-
hâtab efendilerin esâmîsini hâvî defter meşmûl nigâh-ı âlî 
buyrulmak üzere leffen arz ve takdim kılındı, efendim. 

Fî 16 Ramazan sene 1324 ve fî 21 Eylül sene 1322 

Şeyhülislâm Mehmed Cemâleddin 

Osmanlı Arşivleri, Y.MTV_290/50_1324.Ş.16 

Bâb-ı Fetvâ 
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Dâ’ire-i Meşîhat 

Âdât-ı müstahsene-i saltanat-ı seniyyeden olduğu üzere 
işbu 1324 senesi şehr-i Ramazan-ı Mağfiret-nişânda huzûrü'l-
lâmi‘ü'n-nûr-ı hazreti hilâfetpenâhîde kırâ’at olunacak tefsîr-i 
şerîf derslerinde bulunması lâzım gelen dâ‘iyânın esâmîsini mü-
beyyin defterdir. 

 

Ders-i Evvel 

Mukarrir: Gümilcineli Ahmed Asım 
Efendi 

M
u

h
a

ta
p

la
r 

Ordulu el-Hâc İbrahim Nuri 
Efendi 

Vidineli el-Hâc Mustafa Şevki 
Efendi 

Tırnovili Mahmud Hilmi Efendi 

İvrâcalı Süleyman Hulusi 
Efendi  

Osmanpazarlı Yunus Efendi-
zâde Ahmed Efendi 

Balıkesirli Hafız Ahmed Nured-
din Efendi 

Kastamonulu Ebubekir Sıdkı 
Efendi 

Sivasî İbrahim Zeydi Efendi 

Ahıshalı Ali Rıza Efendi 

Rizeli Mehmed Ferhad Efendi 

Sultaniyeli Yusuf Ziyaeddin 
Efendi 

Eğinli Hafız Mehmed Hulusi 
Efendi 

İskilipli Mehmed Hilmi Efendi 

Karahisarlı Mustafa Asım 
Efendi 

Lüleburgaslı Mehmed Eşref 
Efendi 

Ders-i Sânî 

Mukarrir: Tikveşli Yusuf Ziyaeddin 
Efendi 

M
u

h
a

ta
p

la
r 

Trabzonlu Hüseyin Hüsni 
Efendi 

Borlulu Abdülhalim Efendi 

Şehri Ahmed Ramiz Efendi 

Yakovalı Adem Nuri Efendi 

Ergirili Ahmed Reis Efendi 

Kastamonulu Mustafa Şükrü 
Efendi 

İzmidli Hafız Mehmed Efendi 

Karahisarlı Ahmed İlhami 
Efendi 

Menlekli İsmail Efendi 

Ödemişli Mustafa Fehmi Efendi 

İskilipli Mehmed Şakir Efendi 

Akşehirli Mehmed Lütfi Efendi 

Prizrinli Zeynelabidin Efendi 

Trabzonlu Ali Rıza Efendi 

Kalecikli Hafız Mehmed Şükrü 
Efendi 

Ders-i Sâlis 

Mukarrir: Tosyalı İsmail Zeydi Efendi 

M
u

h
a

ta
p

la
r 

Hadimî Mehmed Nuri Efendi 

Dağıstanî Zekeriya Efendi 

Bursalı Mehmed Raif Efendi 

Hoca Nasuh Efendizâde Mus-
tafa Asım Efendi 

Aksekili Mahmud Efendi 

Ankaralı Abdülhalimî Efendi 

Karaağaçlı Abdurrahman Zeydi 
Efendi 

Ahıshalı Hasan Receb Efendi 

Karahisar Şarkili Hüseyin 
Fahreddin Efendi 

Varnalı Ali Rıza Efendi 

Tırnovili Hafız Mehmed Hilmi 
Efendi 

Filibeli Ahmed Hulusi Efendi 

İstanbulî Hüseyin Hüsnü 
Efendi 

Eğribucaklı Mehmed Emin 
Efendi 

Caharşambalı [Çarşambalı] Ah-
med Hamdi Efendi 

Ders-i Râbi‘ 

Mukarrir: Tokadî Hocazâde Ahmed 
Nureddin Efendi 

Muha
t

ap
l

a
r 

Kırşehirli Süleyman Şükrü 
Efendi 
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Kastamonulu Süleyman Hilmi 
Efendi 

Yakovalı Abdurrahim Efendi 

Nevşehirli Abdullah Hilmi 
Efendi 

Ohrili Mehmed Ali Necati 
Efendi 

Teymurcili [Demircili] Ahmed 
Sıdkı Efendi 

Aksaraylı Yusuf Efendi 

Debreli Vildan Faik Efendi 

Ahıshalı Ali Şevki Efendi 

Manisalı Hafız Mehmed Emin 
Efendi 

Kastamonulu İbrahim Hakkı 
Efendi 

Gümüşhaneli Ahmed Efendi 

Gümülcineli Ali Haydar Efendi 

Aydoslu Sadullah Efendi 

Rizeli Ömer Efendi 

Ders-i Hâmis 

Mukarrir: Sinoplu Ebubekir Lütfi Efendi 

M
u

h
a

ta
p

la
r 

Aydınlı Mustafa Hilmi Efendi 

Niğdeli Mehmed Hilmi Efendi 

Batumlu Hasan Efendi 

Bayramiçli Mehmed Halim 
Efendi 

Ahıshalı Mehmed Şakir Efendi 

Babadağlı İbrahim Efendi 

İpekli Bayram Esadi Efendi 

Zağferanborlulu İsmail Necati 
Efendi 

Kırımî Şerefeddin Efendi 

Şirvani el-Hac Yusuf Efendi 

Vizeli Mehmed Hilmi Efendi 

Kırşehirli Hüseyin Mazhar 
Efendi 

Ankaralı Mustafa Fevzi Efendi 

Ayaşlı Hüseyin Hüsni Efendi 

Zağferanborlulu Mustafa İsmet 
Efendi 

Ders-i Sâdis 

Mukarrir: Moralı Murtaza Efendi 

M
u

h
a

ta
p

la
r 

Tekfurdağlı Hasan Efendi 

Aydınlı Mustafa Nuri Efendi 

Begşehirli Ahmed Nuri Efendi 

Kastamonulu Mehmed Salih 
Efendi 

İcare-i Ulyalı Hasan Hüsni 
Efendi 

Arabsunlu Mehmed Emin 
Efendi 

Kastamonulu Mustafa Asım 
Efendi 

Arapkirli Ali Efendi 

Bursalı Salih Sıdkı Efendi 

Kastamonulu Abdülhalim 
Efendi 

Rizeli Osman Nuri Efendi 

Yozgadî Abdullah Efendi 

İstanbulî Mehmed Tevfik 
Efendi 

İncesulu Mehmed Hulusi 
Efendi 

Midillili Mehmed Emin Efendi 

Ders-i Sâbi‘ 

Mukarrir: İstanbulî Mehmed Esad 
Efendi 

M
u

h
a

ta
p

la
r 

Hezargradlı Mahmud Hilmi 
Efendi 

Karacaabadlı Mahmud Hilmi 
Efendi 

Kozlucalı İsmail Hakkı Efendi 

Alaiyeli Mehmed Sabit Efendi 

Batumlu Abdullah Efendi 

Rizeli el-Hac İbrahim Hilmi 
Efendi 

Darıdereli Mehmed Emin 
Efendi 

Sultanyerli Hüseyin Kazım 
Efendi 

Beyşehirli Ahmed Şakir Efendi 

Giresunlu Ali Rıza Efendi 

Alaiyeli el-Hac Mehmed Rıfat 
Efendi 

Boyabadî Hasan Fehmi Efendi 

Pekinî Mustafa Safî Efendi 

Zağferanborlulu Osman Nuri 
Efendi 

Ermenaklı Mehmed Fevzi 
Efendi 

Ders-i Sâmin 

Mukarrir: Dağıstanî Mustafa Efendi 

M
u

h
a

ta
p

la
r 

Dağıstanî İsmail Efendi 

Rizeli İshak Nuri Efendi 

Aydoslu Abdurrahman Efendi 

İstanbulî Hafız Mehmed Fuad 
Efendi 

Ispartalı Mehmed Takyeddin 
Efendi 
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Alablılı Ali Niyazi Efendi 

Aydoslu Mehmed Fevzi Efendi 

Ispartalı Salih Rüşdi Efendi 

Hadımî Mustafa Rahmi Efendi 

İnebolî Hüseyin Hüsni Efendi 

Zileli Abdurrahman Hilmi 
Efendi 

Gümüşhaneli İzzet Efendi 

Trabzonî Hafız Esad Efendi 

Dağıstanî Ahmed Cemaleddin 
Efendi 

Tokadî Mustafa Sabri Efendi 

Osmanlı Arşivleri, Y.PRK.MŞ, 7/106 

Bâb-ı Fetvâ   / Dâire-i Meşîhat-ı İslâmiye-i Resmiyye 

 

İşbu sene-i mübâreke şehr-i Ramazân-ı mağfiret-
nişânında huzûr-ı lâmi‘u'n-nûr-ı cenâb-ı hilâfet-penâhîde kırâeti 
de’b-i dîrîn-i saltanat-ı seniyyeden olan tefsîr-i şerîf derslerinde 
bulunacak dâ‘iyânın esâmisini mübeyyin defterdir. 

 
Ders-i evvel 

Mukarrir; Tikveşli fazîletlü Yusuf Ziyaüd-
din Efendi 

M
u

-

h
ata

-
p

la
r 

Kastamonulu İbrahim Efendi  

Kırşehrî Hâfız Abdullah Hilmi 
Efendi  

Morevî Murtaza Efendi 

Alâiyeli Ali Rıza Efendi  

Hâdimî Mustafa Necati Efendi  

Sinobî Ebubekir Lütfü Efendi  

Ermenaklı Mehmed Aynî Efendi 
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Kengirili Mehmed Zühdü Efendi 
  

Hoca Numan Efendizâde Mehmed 
Esad Efendi 

Kütahyalı Veliyyüddin Sıdkı 
Efendi  

Misvirili Hüseyin Zeki Efendi 

Sinobî Ahmed Nazîf Efendi  

İşkodralı Receb Vehbi Efendi  

Eğinli Mehmed Hilmi Efendi  

Ders-i sânî 

Mukarrir: Gümülcineli fazîletlü Ahmed 
Asım Efendi 

M
u

h
a

ta
p

la
r 

Göreleli Halil Niyazi Efendi  

Vedineli Mustafa Şevki Efendi  

İstanbulî Mehmed Nuri Reyhan 
Efendi 

İzmidli Halil Efendi  

Kırımî Hasan Rüşdü Efendi  

Giresunî Hasan Tahsin Efendi  

Ordulu İbrahim Nuri Efendi 

Uzuncaâbâd-ı Hasköylü Selim 
Efendi  

Gümülcineli Mahmud Celaleddin 
Efendi 

Ankaravî Mehmed Emin Efendi  

Kütahyalı Hasan Tahsin Efendi 

Zileli Mustafa Hicabi Efendi  

Hâdimî Mehmed Ziyaüddin Efendi
  

Kengirili Hasan Zühdü Efendi  

Ders-i sâlis 

Mukarrir: Gelibolulu fazîletlü Mehmed 
Adil Efendi 

M
u

h
a

ta
p

la
r 

Alâiyeli Abdullah Fehmi Efendi  

Akhisar-ı Geyveli Mustafa Asım 
Efendi  

Gümülcineli Hasan Hilmi Efendi 

Sivasî Mustafa Asım Efendi  

Şeyh Hulusi Efendizâde Abdülka-
dir Râşid Ef. 

Ürgüblü Ahmed Kâmil Efendi  

Ahıshavî Mehmed Nuri Efendi  

Tikveşli Hasan Tevfik Efendi  

Gekbuzeli Salih Kâmil Efendi  

Kastamonulu Mehmed Niyazi 
Efendi  

Cum‘a-i Atîkli Ahmed Hulusi 
Efendi 

İzmidli Mustafa Asım Efendi  

İvarceli Süleyman Hulusi Efendi
  

Rizeli el-Hâc Mehmed Haşim 
Efendi  

Ders-i râbi‘ 

Mukarrir: Hâdimî fazîletlü Mehmed Hu-
lusi Efendi 

M
u

h
a

ta
p

la
r 

Osmanpazarlı Yunus Efendizâde 
Hamdi Ef. 

Tekfurdağlı Mehmed Tahir Efendi
  

Balıkesrili Ahmed Nureddin 
Efendi 

Kastamonulu Ebubekir Sıdkı 
Efendi  

Sivasî İbrahim Zühdü Efendi  

Dağıstanî Abbas Fevzi Efendi  

İstanbulî Mehmed Neşet Efendi 

Kalkandelenli Receb Rüşdü Efendi
  

Sirozî Mustafa Nuri Efendi  

Hemşinli Mahmud Sabri Efendi  

Milaslı Süleyman Sırrı Efendi 

Sinobî Osman Hulusi Efendi  

Akşehrî Ahmed Şükrü Efendi  

İvranyeli Mehmed Salim Efendi  

Ders-i hâmis 

Mukarrir: İstanbulî fazîletlü Mehmed Eş-
ref Efendi 

M
u

h
a

ta
p

la
r 

Rizeli Osman İlmî Efendi  

İstanbulî Mehmed Hâşim Efendi
  

Ahıshavî Ali Rıza Efendi 

Vanlı Abdurrahman Efendi  

Kastamonulu Hasan Şevki Efendi
  

Sivasî Ömer Hulusi Efendi  

Kayseriyeli Derviş Ali Rıza Efendi 

Zağferanborlulu Halil Niyazi 
Efendi  

Dağıstanî İlyas Veysi Efendi  

Filorinalı Yahya Tevfik Efendi  

Gümüşhâneli Süleyman Zühdü 
Efendi 

Tırnovili Mustafa Zühdü Efendi
  

Kastamonulu Ali Rıza Efendi  

Tosyalı İsmail Zühdü Efendi  

Ders-i sâdis 

Mukarrir: Eğinli fazîletlü İbrahim Hakkı 
Efendi 

M
u

h
a

ta
p

la
r 

İstanbulî Mehmed Emin Efendi  

Yozgadî Ahmed Vasfi Efendi  

Kengirili Ahmed Şevki Efendi 

Gümülcineli Tahir Efendi  

Sultanyerli Yusuf Ziyaüddin 
Efendi 

Bolevî Mehmed Tahir Efendi  
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Tırnovîli Mahmud Hilmi Efendi 

İstanbulî Mehmed Esad Efendi  

Göynüklü Ali Râik Efendi  

Çallı Ali Remzi Efendi  

Rizeli Mehmed Ferhad Efendi 

Ilgınlı İbrahim Rüşdü Efendi  

İskilibli Mehmed Şâkir Efendi  

Akşehrî Mehmed Lütfü Efendi  

Ders-i sâbi‘ 

Mukarrir: Ispartalı mekremetlü Abdülk-
erim Efendi 

M
u

h
a

ta
p

la
r 

Ankaravî Ali Rıza Efendi  

Karahisar-ı Şarkīli Yahya Reşid 
Efendi  

Pirizrinli Zeynelâbidin Efendi 

Lüleburgazlı Mehmed Eşref Efendi
  

Urfalı Mehmed Efendi  

Tokadî Mustafa Vehbi Efendi  

Bayramiçli Mehmed Ali Efendi 

Tokadî Ahmed Efendizâde Ahmed 
Nuri efendi 

Karahisar-ı Sâhibli Ahmed İlhami 
Efendi 

Trabzonî Ahmed Râşid Efendi  

Çerkes Mehmed Yaver Efendi 

Kozlucalı Ali Rıza Efendi  

Nevşehrî İbrahim Efendi  

Rizeli Mehmed Hâşim Efendi  

Ders-i sâmin 

Mükarrir: Dramalı mekremetlü İsmail 
Hakkı Efendi 

M
u

h
a

ta
p

la
r 

İstanbulî Hüseyin Hüsnü Efendi
  

Duşenbeli Ahmed Hamdi Efendi
  

Borlulu Abdülhalim Efendi 

Nevşehrî Abdullah Hilmi Efendi
  

Ohrili Mehmed Ali Necati Efendi
  

Magnisalı İsmail Hakkı Efendi  

Dağıstanî Mustafa Efendi 

Harputî Yusuf Hurşid Efendi  

Trabzonî Abbas Şükrü Efendi  

Osmanpazarlı Receb Hulusi Efendi
  

Niğdeli Mehmed Hilmi Efendi 

Ankaravî Mehmed Naili Efendi  

İstanbulî Mehmed Tevfik Efendi
  

Eğinli Mehmed Efendi 

 

Osmanlı Arşivleri, HAT, HAT_00200_10237 

 

Defter mûcebince gelsinler 

Şevketlü kerâmetlü mehâbetlü kudretlü veli-ni‘metim 
efendim pâdişâhım. 

Vâlid-i mâcid-i kesîru'l-mehâmid-i şehriyârîleri cennet-
mekân firdevs-âşiyân Sultân Mustafa Hân efendimiz hazretleri-
nin âsâr-ı hayriyyelerinden olmak üzere beher sene Ramazân-ı 
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şerîflerde müderrisîn efendilerden birer meclis huzûr-ı lâmi‘u'n-
nûr-ı şâhânelerinde tefsîr-i şerîf dersine hâzır olmaları mu‘tâd 
olanların tertîblerini hâvî bir kıt‘a defterini semâhatlü şeyhü'l-
İslâm efendi dâ‘îleri taraf-ı çâkerâneme göndermekle ma‘rûz-ı 
hâk-i pâ-yi âlîleri kılındı. Manzûr-ı şâhâneleri buyuruldukda 
fermân şevketlü kerâmetlü mehâbetlü kudretlü veli-ni‘metim 
efendim pâdişâhım hazretlerinindir. 

Y.MTV, 114/71 

Yıldız Saray-ı Hümâyûnu Başkitâbet Dairesi 

Tezkire-i Resmiye-i Meşihat Sureti 

Atûfetli efendim hazretleri 

 

İşbu sene-i mübareke şehr-i Ramazan-ı mağfired-nişanda 
huzur-ı lami‘u'n-nûr-ı hazret-i hilâfet-penâhîde kırâet-i de’b-i 
dîrîn-i saltanat-ı seniyyeden olan tefsir-i şerif derslerinde bulu-
nacak dâ‘iyânın esâmîsini mübeyyin tanzim olunan defter 
manzûr-ı âlî-i cenâb-ı hazret-i padişahî buyurulmak üzere leffen 
arz u takdim kılınmış olduğu beyânıyla tezkire-i senâverî terkîm 
olundu efendim. 
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Fî 11 Şaban sene [1]312 ve fî 25 Kânûn-ı Sânî sene [1]310 

Şeyhülislâm 

Mehmed Cemaleddin 

Hâmiş Sureti 

Resîde-i dest-i tekrîm olup melfûf esâmî defteriyle bera-
ber manzûr-ı âlî buyurulan işbu tezkire-i aliyye-i meşi-
hat-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ı 
hilâfet-penâhî şeref-müte‘allik buyurularak zikrolunan defter 
nezd-i âlî-i mülûkânede hıfz buyurulmuş olmakla ol bâbda. 

Fî 17 Şaban sene [1]312 ve fî 31 Kânûn-ı Sânî sene [1]310 

Mukabele edilmişdir. 

Kulları Hakkı Kulları Fâik 

Abd-ı memlükleri Tahsin 

Y.MTV, 135.120 

Yıldız Saray-ı Hümâyunu 

Başkitâbet Dairesi 
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Tezkire-i Meşihat Sureti 

Atûfetli efendim hazretleri 

Âdât-ı müstahsine-i saltanat-ı seniyyeden olduğu üzere 
işbu sene-i mübareke şehr-i Ramazan-ı mağfiret-nişanında hu-
zur-ı lami‘u'l-enver-i cenâb-ı hilâfet-penâhîde kırâet olunacak 
tefsir-i şerif derslerinde bulunması lâzım gelen mukarrir ve 
muhâtib efendilerin esâmîsini mübeyyin tanzim olunan defter 
manzûr-ı şevket-mevfûr-ı cenâb-ı padişahî buyurulmak üzere 
matviyyen arz u takdim kılındı efendim. 

Fî 15 Şaban sene [1]313 ve fî 18 Kânûn-ı Sânî sene [1]311 

Şeyhülislâm 

 

Mehmed Cemaleddin 

Yazılan Hâmiş Sureti 
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Resîde-i dest-i terkîm olan işbu tezkire-i aliyye-i meşi-
hat-penâhîleri ile melfûf defter manzûr-ı âlî buyurularak defter-i 
ma‘rûz nezd-i hümâyûn-ı cenâb-ı hilâfet-penâhîde hıfz buyurul-
muş olmakla ol bâbda. 

Fî 18 Şaban sene [1]313 ve fî 21 Kânûn-ı Sânî sene [1]311 

Mukabele edilmişdir. 

Kulları Hakkı Kulları Fâik 

Abd-ı memlükleri Tahsin 

 

Y.MTV, 75/12 

Yıldız Saray-ı Hümâyûnu 
Başkitâbet Dairesi 

Tezkire-i meşihat sureti 

Devletli efendim hazretleri 

Âdât-ı müstahsine-i saltanat-ı seniyyeden olduğu üzere 
işbu sene-i mübareke şehr-i Ramazan-ı mağfiret-nişanında hu-
zur-ı füyûzât-nüşur-ı cenâb-ı hilâfet-penâhîde kırâet olunacak 
tefsir-i şerif derslerinde bulunması lâzım gelen mukarrir ve 
muhâtib efendilerin esâmîsini mübeyyin tanzim olunan defter 
manzûr-ı şevket-mevfûr-ı hazret-i hilâfet-penâhî buyurulmak 
üzere matviyyen arz u takdim kılındı efendim. 

Fî 3 Şaban sene [1]310 ve fî 8 Şubat sene [1]308 

Şeyhülislâm 

Mehmed Cemaleddin 

Yazılan Hâmişin Sureti 

Resîde-i dest-i terkîm olan işbu tezkire-i aliyye-i meşi-
hat-penâhîleri bu sene-i mübareke Ramazan-ı mağfiret-nişa-
nında huzur-ı füyûzât-nüşur-ı cenâb-ı hilâfet-penâhîde kırâet 
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olunacak tefsir-i şerif derslerinde bulunması lâzım gelen mukar-
rir ve muhâtib efendilerin esâmîsini mübeyyin defterle beraber 
manzûr-ı âlî olarak zikir olunan defter nezd-i hümâyûn-ı 
mülûkânede tevkif buyurulmuş olmakla ol bâbda. 

Fî 3 Şaban sene [1]310 ve fî 9 Şubat sene [1]308 

Mukabele edilmişdir. 

Kulları Refik Kulları Mehmed Cevad 

Abd-ı memlükleri Süreyya 

 

b) Huzur derslerinde terfi ile ilgili belgelere örnekler 

 

 

Osmanlı Arşivleri, Y.PRK.BŞK, 40/33. 
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Özet: Huzur derslerinde Tefsîr-i Şerif derslerinin hocala-
rından Abdülkâdir Raşid Efendi'ye birer derece rütbe terfîsi ve-
rilmesine dair. 

Yıldız Saray-ı Hümâyûnu 

Başkitâbet Dairesi 

Ma‘rûz-ı bende-i dîrîneleridir ki 

Huzur-ı hümâyûn-ı mülûkâne tefsir-i şerif derslerinden 
ders-i samin mukarriri Abdülkâdir Raşid Efendi'nin birer derece 
terfî‘ i rütbesi şeref sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-ı 
hilâfet penâhî mantûk-ı münîfinden olmakla ol bâbda emr u fer-
mân hazreti veliyyü'l emrindir. 

Fî 29 Ramazan sene [1]312 ve fî 13 Mart sene [1]311 

Sırkâtib-i Hazreti Şehriyârî  

Evrak numarası: 

Tarih: Fî 29 Ramazan sene [1]312 fî 13 Mart sene [1]311 

Meşihata Tezkire-i Resmiye Müsveddesi Sureti 

Huzur-ı hümâyûn-ı mülûkâne tefsir-i şerif derslerinden 
ders-i sâmin mukarriri Abdülkâdir Raşid Efendi'nin birer derece 
terfî‘i rütbesi şeref sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-ı 
hilâfet penâhî mantûk-ı münîfinden olmakla ol bâbda. 

Mukabele olunmuşdur. 
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Kulları           Kulları   Abd-i mamlükleri 

İmza             Hakkı                                Tahsin 

 

HAT, 1587-54 

İnâyetlü atûfetlü re’efetlü seniyyü'l-himem sultânım hazret-
leri 

Şeref-duhûlü takarrub eden Ramazân-ı kesîrü'l-feyzânda 
huzûr-ı lâmi‘u'n-nûr-ı cenâb-ı hilâfet-penâhîde kırâet olunacak 
tefsîr-i şerîf derslerinde münhal olan yedi aded efendilerin yerlerine 
emr u irâde-i kerâmet-âde-i hazret-i şehinşâhî mûcebince beş adedi 
eski müderrisîn efendiler du‘âılarından ve iki adedi bu sene-i 
mübârekede vukū‘ bulan imtihânda a‘lâ okuyan efendiler dâ‘îleri 
rütbeleri iktizâsınca tertîb ve ta‘yîn ve bir kıt‘a defteri işbu tezkire-i 
muhlisîye leffen tesyîr-i sûy-i sâmîleri kılınmış olmağla bir vakt-i 
münâsibde pâye-i serîr-i şevket-masîr-i cenâb-ı zıllullâhîye arz u 
takdîme sarf-ı himem-i seniyyeleri menût-ı şîme-i âtıfetleridir.  

Devletlü inâyetlü semâhatlü übbehetlü veliyyü'n-ni‘am 
kesîrü'l-kerem efendim sultânım hazretleri. 

Resîde-i dest-i tevkīr olan işbu tezkire-i âlîleriyle defter-i 
mezkûr mübârek-i huzûr-ı fâizu'n-nûr-ı cenâb-ı hilâfet-penâhîye 
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arz u takdîm birle manzûr-ı me‘âlî-mevfûr-ı hazret-i pâdişâhî 
buyurularak defter-i mezkûr güzel tertîb ve terkīm buyurulmuş 
ve nezd-i me‘âlî-vefd-i şâhânede tevkīf buyurulmak lâzımeden 
ise de meclis-i evvelde Sakıb Efendi dâ‘îleri evvelki Şehirli gibi 
tabîb-i hâssa deyu yazılmış ve mûmâ-ileyh dâ‘îleri ise tekā‘üd 
olarak tabîb-i hâssa ta‘bîri iktizâ etmeyeceğinden fakat ta‘bîr-i 
mezkûrun tay ve tanzîmiyle defter-i mezkûrun yine bu tarafa 
irsâli irâde-i seniyye-i mülûkâne buyurulduğundan mevzû‘an 
iâde kılınmış olmağla ol vechile ta‘bîr-i mezkûrun tay ve 
tanzîmiyle defter-i mezkûrun iâde ve irsâli menût-ı himmet-i 
sâmîleri idüğü ve Mardinî es-Seyyid Mahmud Efendi dâ‘îleri 
mahdûmu es-Seyyid Mehmed Tahir Efendi abd-ı dâ‘îlerininin 
emsâli echile ru’ûs-ı hümâyûn ihsânıyla memnûniyet ve mefha-
retini bâ-arzuhâl istid‘â etmiş ve istid‘âsına müsâ‘ade-i inâyet-
mu‘tâde-i şâhâne erzân buyurularak mârrü'z-zikr arzuhâli leffen 
meb‘ûs-ı hâk-i pâ-yi âlîleri kılınmış olduğu muhât-ı ilm-i 
sâmîleri buyuruldukda iktizâ eden ru’ûs-ı hümâyûnu bi't-
tanzîm mûmâ-ileyh dâ‘îlerine i‘tâ olunmak üzere bu cânibe irsâli 
bâbında emir ve himem devletlü inâyetlü semâhatlü übbehetlü 
veliyyü'n-ni‘am kesîru'l-kerem efendim sultânım hazretlerinin-
dir. 

HAT, 1611/90 

İnâyetlü atûfetlü sütûde-şiyem oğlum sultânım ..  
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Şeref-duhûlü takarrub etmekde olan Ramazân-ı kesîru'l-
feyzânda huzûr-ı meyâmin-mevfûr-ı cenâb-ı hilâfet-penâhîde 
kırâet olunacak tefsîr-i şerîf mecâlisinde mukarrir olan efendiler 
du‘âcılarından sâye-i ihsân-vâye-i hazret-i mülûkânede Ahıskavî 
Ders-i âm Ahmed Efendi dâ‘îlerine muhrec mevleviyetlerinden 
muvakkaten Selanik mevleviyeti ve Antakyalı es-Seyyid Mehmed 
Said Efendi dâ‘îlerine bâ-i‘tibâr-ı muhrec muvakkaten Sofya mev-
leviyeti inâyet ve ihsân-ı cenâb-ı şâhâne buyurulmuş olduğundan 
mansıblarının zabtlarına değin mukarrirlikde ibkāları mı irâde-i 
mülûkâne buyurulur yahud yerlerine âher mukarrir ta‘yîni mi emr-
i şâhâne buyurulur ve huzûr-ı feyz-mevfûr-ı hümâyûn dersinde bu-
lunan efendiler du‘âılarından Karsî Mehmed Efendizâde Cemaled-
din Efendi dâ‘îlerine dahi muvakkaten Selanik mevleviyeti âtifet-
efzâ-yı mülûkâne buyurulmuş olduğundan işbu dâ‘îlerinin dahi 
mansıbının zabtına kadar ibkāsı mı irâde-i şâhâne buyurulur yahud 
yerine âher dâ‘îlerinin ta‘yîni mi emr-i mülûkâne buyurulur ve yine 
mecâlis-i meyâmin-enîs-i hümâyûn dersinde bulunan efendilerden 
vefeyât vukū‘uyla beş aded efendilerin yerleri hâlî kalmağla yerle-
rine ta‘yîn olunacak du‘âcıları husûsunda ne gûnâ emr u irâde-i 
cenâb-ı şehinşâhî şeref-sudûr buyurulur işbu husûs-ı mezkûru bir 
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vakt-i münâsibde mübârek ve mes‘ûd huzûr-ı lâmi‘u'n-nûr-ı haz-
ret-i zıllullahîye arz ve istîzân ve ne vechile emr u fermân-ı kerâmet-
unvân-ı cenâb-ı cihânbânî şeref-sünûh buyurulur ise savb-ı 
hâlisânemize ifâde ve iş‘âra sarf-ı himem-i seniyyeleri menût-ı 
şîme-i âtıfetleridir.  

Devletlü inâyetlü semâhatlü âtıfetlü veliyyü'n-ni‘am 
kesîrü'l-kerem efendim hazretleri 

Enmele-pîrâ-yı ihtiram olan işbu emirnâme-i âlîleri takdîm-
i hâk-i pâ-yi tûtiyâsâ-yı hazret-i kîtî-sitânîye arz u takdîm ile 
manzûr-ı şevket-mevfûr-ı cenâb-ı şehinşâhî buyurulmuş ve efendi-
i mûmâ-ileyhim dâ‘îlerinin mansıblarının zabtlarına değin mukar-
rirlikde ibkāları ve ta‘yîn buyurulacak beş nefer efendiler dahi zât-
ı vâlâlarının intihâb ve tensîbleri üzere ta‘yîn olunmak ve fakat zikr 
olunan efendilerin nutûk ve mübâhaseye muktedir olmaları lâzı-
meden olup ona göre intihâbıyla defteri bir kerre manzûr-ı 
hümâyûn-ı hazret-i şâhâne buyurulmak üzere takdîm buyurulması 
husûsuna irâde-i seniyye-i hazret-i mülûkâne ta‘alluk etmiş ol-
mağla ol bâbda emr ve himem efendim hazretlerinindir. 

HAT, 1626-38 

 

İnâyetlü atûfetlü re’fetlü seniyyü'l-himem sultânım hazret-
leri 



82  Osmanlı’da Tefsir Dersi Gelenekleri 

Mübârek ve mes‘ud huzûr-ı meyâmin-mevfûr-ı şâhânede 
kırâet olunan tefsîr-i şerîf derslerinde mukarrir efendiler du‘âcıla-
rından Konevî Hoca Hüseyin Efendi dâ‘îlerine İzmir mevleviyeti 
tevcîh ve ihsân-ı mülûkâne buyuruldukda ta‘lîk-i girîbân-iftihârı 
olan nişân-ı fürûğ-efşânını saray-ı hümâyûn nâzırı merhûm Ebube-
kir Efendi vâsıtasıyla bi'l-istîzân sûy-i hâlisânemize getirip taraf-ı 
muhlisânemizden savb-ı âlîlerine tesyîr kılınmış idi. Bu def‘a mu-
karrir efendiler du‘âcılarından Ahıskavî Hoca Ahmed Efendi dâ‘île-
rine Selanik mevleviyeti inâyet ve ihsân-ı cenâb-ı hilâfet-penâhî bu-
yurulmuş olduğundan mûmâ-ileyh dâ‘îlerinin nişân-ı iftihârı 
husûsunda ne vechile emr u irâde-i mekârim-âde-i hazret-i zıllul-
lahî şeref-sudûr buyurulur bir vakt-i münâsibde mübârek ve 
mu‘alla hâk-i pâ-yi merâm-bahşâ-yı cenâb-ı mülûkâneye arz u 
istîzân ve ne gûnâ emr u fermân-ı kerâmet-unvân-ı hazret-i şe-
hinşâhî sâniha-pirâ-yı sudûr buyurulur ise savb-ı hâlisânemize 
ifâde ve iş‘âra sarf-ı himem-i seniyyeleri menût-ı şîme-i âtıfetleridir.  

Devletlü inâyetlü semâhatlü âtıfetlü veliyyü'n-ni‘am 
kesîru'l-kerem efendim sultânım hazretleri 

 

Resîde-i enâmil-i tevkīr olan işbu tezkire-i sâmîleri mübârek 
ve mes‘ûd hâk-i pâ-yi feleksâ-yı cenâb-ı cihânbânîye arz u takdîm 
birle meşmûl-lihâza-i me‘âlî-ifâza-i hazret-i pâdişâhî buyurulmuş-
dur. Mûmâ-ileyh Hüseyin Efendi dâ‘îlerinin nişân-ı âlîşânına naza-
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ran bunun dahi ahz ve irsâli iktizâ eder ise de ma‘lûm-ı âlîleri ol-
duğu üzere mûmâ-ileyh Ahmed Efendi dâ‘îlerinin mansıbına 
azîmetine bir sene kadar vakit olduğundan zîver-i girîbân-ı mefha-
reti olan nişân-ı zî-şânın savb-ı mezkûra azîmeti vaktinin takarru-
bunda ahz olunması ve tarîk-i ilmiyede ne mikdâr nişân-ı âlîşân 
vardır ve şimdiye kadar ihsân-ı hümâyûn buyurulan nişân-ı zî-
şânlar kangi dâ‘îlerindedir bilinmek için isim ve şöhretlerini mü-
beyyin bir kıt‘a defterinin terkīm ve irsâl buyurulması irâde-i 
kerâmet-ifâde-i şâhâne buyurulmuş olmağla ol vechile himmet-i 
behiyyeleri derkâr buyurulmak bâbında emr ve himem devletlü 
inâyetlü semâhatlü âtıfetlü veliyyü'n-ni‘am kesîru'l-kerem efendim 
sultânım hazretlerinindir. 

HAT, 1629-90 

İnâyetlü atûfetlü sütûde-şiyem oğlum sultânım hazretleri 

Huzûr-ı meyâmin-mevfûr-ı hazret-i şâhânede kırâet olunan 
tefsîr-i şerîf derslerinde mukarrir olan efendiler du‘âcılarından 
Ahıskavî Ahmed Efendi dâ‘îlerine Selanik mevleviyeti inâyet ve 
ihsân-ı cenâb-ı mülûkâne buyurulduğu esnâda yerine âher mukar-
rir ta‘yîn olunması istîzân olundukda mansıbının zabtına değin 
te’hîr olunsun deyu emr u fermân-ı hazret-i şehinşâhî şeref-sudûr 
buyurulmuş olmağın efendi-i mûmâ-ileyh du‘âcıları sâye-i 
mekârim-vâye-i cenâb-ı hilâfet-penâhîde mansıbını zabt etmiş ol-
duğundun yerine Şehrî Hâfız Efendi dâ‘îlerinin mukarrir ta‘yîn bu-
yurulması husûsunu bir vakt-i münâsibde mübârek ve mes‘ûd hâk-
i pâ-yi merâm-bahşâ-yı hazret-i zıllullahîye arz ve istîzân ve ne vec-
hile emr u fermân-ı kerâmet-unvân-ı cenâb-ı mülûkâne şeref-efzâ-
yı sudûr buyurulur ise savb-ı hâlisânemize ifâde ve iş‘âra sarf-ı hi-
mem-i seniyyeleri menût-ı şîme-i âtıfetleridir.  

Ma‘rûz-ı bendeleridir ki 

Resîde-i dest-i tevkīr olan işbu emirnâme-i âlîleri mübârek 
ve mu‘allâ huzûr-ı fâizu'n-nûr-ı cenâb-ı hilâfet-penâhîye arz u 
takdîm birle meşmûl-lihâza-i me‘âlî-ifâza-i hazret-i pâdişâhî buyu-
rularak iş‘âr-ı sâmîleri vechile mûmâ-ileyh Şehrî Hâfız Efendi 
dâ‘îlerinin mukarrir ta‘yîn buyurulması husûsuna irâde-i seniyye-i 
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şâhâne sâniha-pîrâ-yı sudûr buyurulmuş olmağla ol bâbda emr ve 
himem hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

HAT, 1587-54 

İnâyetlü atûfetlü re’efetlü seniyyü'l-himem sultânım hazret-
leri 

Şeref-duhûlü takarrub eden Ramazân-ı kesîrü'l-feyzânda 
huzûr-ı lâmi‘u'n-nûr-ı cenâb-ı hilâfet-penâhîde kırâet olunacak 
tefsîr-i şerîf derslerinde münhal olan yedi aded efendilerin yerlerine 
emr u irâde-i kerâmet-âde-i hazret-i şehinşâhî mûcebince beş adedi 
eski müderrisîn efendiler du‘âılarından ve iki adedi bu sene-i 
mübârekede vukū‘ bulan imtihânda a‘lâ okuyan efendiler dâ‘îleri 
rütbeleri iktizâsınca tertîb ve ta‘yîn ve bir kıt‘a defteri işbu tezkire-i 
muhlisîye leffen tesyîr-i sûy-i sâmîleri kılınmış olmağla bir vakt-i 
münâsibde pâye-i serîr-i şevket-masîr-i cenâb-ı zıllullâhîye arz u 
takdîme sarf-ı himem-i seniyyeleri menût-ı şîme-i âtıfetleridir.  

Devletlü inâyetlü semâhatlü übbehetlü veliyyü'n-ni‘am 
kesîrü'l-kerem efendim sultânım hazretleri. 

 

Resîde-i dest-i tevkīr olan işbu tezkire-i âlîleriyle defter-i 
mezkûr mübârek-i huzûr-ı fâizu'n-nûr-ı cenâb-ı hilâfet-penâhîye 
arz u takdîm birle manzûr-ı me‘âlî-mevfûr-ı hazret-i pâdişâhî bu-
yurularak defter-i mezkûr güzel tertîb ve terkīm buyurulmuş ve 
nezd-i me‘âlî-vefd-i şâhânede tevkīf buyurulmak lâzımeden ise de 
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meclis-i evvelde Sakıb Efendi dâ‘îleri evvelki Şehirli gibi tabîb-i 
hâssa deyu yazılmış ve mûmâ-ileyh dâ‘îleri ise tekā‘üd olarak tabîb-
i hâssa ta‘bîri iktizâ etmeyeceğinden fakat ta‘bîr-i mezkûrun tay ve 
tanzîmiyle defter-i mezkûrun yine bu tarafa irsâli irâde-i seniyye-i 
mülûkâne buyurulduğundan mevzû‘an iâde kılınmış olmağla ol 
vechile ta‘bîr-i mezkûrun tay ve tanzîmiyle defter-i mezkûrun iâde 
ve irsâli menût-ı himmet-i sâmîleri idüğü ve Mardinî es-Seyyid 
Mahmud Efendi dâ‘îleri mahdûmu es-Seyyid Mehmed Tahir 
Efendi abd-ı dâ‘îlerininin emsâli echile ru’ûs-ı hümâyûn ihsânıyla 
memnûniyet ve mefharetini bâ-arzuhâl istid‘â etmiş ve istid‘âsına 
müsâ‘ade-i inâyet-mu‘tâde-i şâhâne erzân buyurularak mârrü'z-
zikr arzuhâli leffen meb‘ûs-ı hâk-i pâ-yi âlîleri kılınmış olduğu 
muhât-ı ilm-i sâmîleri buyuruldukda iktizâ eden ru’ûs-ı hümâyûnu 
bi't-tanzîm mûmâ-ileyh dâ‘îlerine i‘tâ olunmak üzere bu cânibe 
irsâli bâbında emir ve himem devletlü inâyetlü semâhatlü übbe-
hetlü veliyyü'n-ni‘am kesîru'l-kerem efendim sultânım hazretleri-
nindir. 

c) Tikveşli’nin ders takrir örneği:  
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IV. Sonuç 

Çalışmamızda Huzur derslerinde internet üzerinden tes-
pit ettiğimiz belge kayıtlarını sunduk. Bu belge kayıtları 800 kü-
sur kadardır. Bu belgelerin bir kısmını ilgili arşiv dairesinden 
edindik. Bu sayının Osmanlı arşivlerinde; Meşihat arşivinde ya-
pılacak bilfiil bir araştırma neticesinde artacağı kuşkusuzdur. İl-
gili belge özetlerinden hareketle bir tasnife giderek huzur ders-
lerinin çeşitli parametreleri için bilgi kaynağı olduğunu ortaya 
koymuş olduk. Örneğin huzur derslerinde ders verecek mukar-
rir ve muhatapların isimlerini gösterir defterler; huzur dersleri-
nin kaideleriyle ilgili belgeler; mukarrir ve muhatapların terfi 
veya huzur dersi dışındaki bir göreve atanma belgeleri, huzur 
derslerinden ihraç belgeleri, mukarrir ve muhataplara verilen 
bohça, atiyye, maaşla ilgili belgeler, defin ve ölümleriyle ilgili 
belgeler gibi çeşitli kategorilerde belgeler mevcuttur. Bu belgele-
rin bir kısımlarıyla ilgili örnekleri de sunmuş olduk. Belgeler 
üzerinden bir yüksek lisans veya doktora çalışmasını hak edecek 
bir yapıda olduğunu kaydetmem gerekir.  
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Huzur Derslerinde 
Kâdî Beydâvî Tefsiri mi Takip Edilirdi? 

Recep ARPA 

Doktora Öğrencisi 

 

Giriş 

Huzur dersleri, “Hicri 1172 Ramazan’ından itibaren her 
sene Osmanlı padişahı huzurunda sayısı belirli, ilim ve 
takvasıyla tanınmış zatlardan oluşmak üzere, Ramazan günleri 
sarayda icra edilen ilmî mecliste Kâdî Beyzâvî tefsirinin 
münazaralı bir şekilde tedrisini ifade etmek üzere kullanılan bir 
ıstılah” olarak tarif edilmiştir.1  

Tarifte de görüleceği üzere huzur derslerinin 
vazgeçilmezlerinden biri en ve önemli belirleyicisi unsuru olarak 
sunulan ve derslerde münazaralı bir şekilde tedrisinin yapıldığı 
ifade edilen Kâdî Beyzâvî’nin Envârü’t-tenzîl ve esrâtü’t-tevil adlı 
tefsîridir. Envârü’t-tenzîl kendinden önceki müfessirlerin Kur’ân 
tefsirine dair açıklamalarını kısa ve özlü bir şekilde toplayan 
veciz metniyle, edebî ve felsefî üslubuyla, Kur’ân-ı Kerim’in dil 
yapısı, belagatı ve icâz yönlerini açıklamaya öncelik veren 
yönüyle yazıldığı günden itibaren ilim dünyasından büyük 
rağbet gören, bunun yanında Arapça ibarelerinin muğlâklığı 
sebebiyle de üzerine 250’den fazla şerh, hâşiye ve ta’lik yazılan 
bir tefsirdir. 

Huzur derslerinin genellikle Beyzâvî tefsirinden yapıldığı 
ve tefsirin yukarıda zikrettiğimiz özellikleri sebebiyle derslerde 
ayetlerin tefsirinde fazla ayrıntıya girildiği, ayetlerin tefsir ve 
tahlillerinde gramer meselelerine, etimolojik ve ilgisiz yorumlara 

                                                                 
1   Mardin, Ebül‘ulâ, Huzur Dersleri, İstanbul 1951, I, 13. 
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ağırlık verildiği, -mesela dersle ilgili âyete uygun olarak askerin 
nizamı, sabır ve sebatı, Allah'a bağlılığı gibi konular işlenmesi 
gerekirken hoca efendilerin, âyetteki "vâv"ın atıfe mi hâliye mi 
gibi meclise uygun düşmeyen gereksiz tartışmalara girdikleri- 
ve bu nedenle tefsir derslerinin ağır yürüdüğü, yılda sadece 
birkaç ayetin ele alınabildiği şeklinde bazı eleştiriler de 
olmuştur. 

Bu makalede genelde kültür tarihi açısından ele alınan 
huzur derslerinin eldeki mevcut matbu ve yazma Huzûr-ı 
Hümâyûn Ders Takrîri Defterleri’nden hareketle derslerin 
muhteva ve metodlarının incelenerek derslerin genellikle 
Beyzâvî tefsirinden yapıldığı ve derslerde fazla ayrıntıya 
girildiği için ağır yürüdüğü iddialarına cevap aranacak ve bu 
derslerin tefsir ilmi açısından katkıları ortaya konulmaya 
çalışılacaktır. Ayrıca bir huzur dersi örneği olarak Yanyalı Hacı 
Ömer Lütfi Efendi'nin 1297 tarihli takrîrlerine yer verilecektir. 

I. Huzur derslerinde Kâdî Beyzâvî Tefsiri mi takip 
ediliyordu?  

Makalemizde cevabını arayacağımız ilk husus huzur 
derslerinde Kâdî Beyzâvî tefsirinin münazaralı bir şekilde 
tedrisinin yapıldığı iddiasıdır. Huzur derslerinden bahseden 
eski-yeni bütün kaynaklarda bu derslerde “Kâdî Beyzâvî 
tefsirinin takip edildiği”, “kıraat edildiği”, “münazaralı bir 
şekilde tedris edildiği”, “başlangıcından sonuna kadar huzur 
derslerinin pusulası”, “tek ve tartışmasız tefsîri” olduğuna dair 
ifâdeler yer almaktadır. 

Örneğin huzur derslerinde Beyzâvî tefsirinin takip 
edildiğine dair devletin resmi yayın organı olan Takvim-i 
Vekâyi’de şu satırlar yer almaktadır:  

Şehr-i siyâm-ı mağfiret ittisâm evâilinde huzur-ı dekâyık 
mevfûr-u Cenâb-ı zıllullâhîde feyz-bahş-ı in'ikât olan meclis-i 
latîfe bu sene-i mübârekede dahî gurrây-ı garrây-ı mâh-ı 
Ramazân-ı saâdetnişândan bed’ ile sâye-i ihsânvâye-i Cenâb-ı 
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Padişahîde tâyin buyurulmuş olan mukarrirîn ve muhâtabîni 
fezâilrehîn efendiler Tefsir-i Şerif-i Beyzâvî’den sâbıkı misüllû 
sırasile şehr-i şerîf-i mezkûrun haftasına kadar hatâvetbahş-ı 
bâhis ve tezkîr olarak taraf-ı eşref-i hazret-i şehriyârîden 
mûmâileyhimin her birine atayây-ı kesire ihsân ve haklarında 
iltifât-ı seniyye şâyân buyrularak duây ı mefrûzu’l-edâyı cenâb-
ı cihânbânîyi bi’l-hulûsi’l-cenân yâd ve tekrar eylemişlerdir.2  

Yine Takvim-i Vekâyi’de 1278 yılı Ramazânıyla ilgili de şu 
bilgilere yer verilir: 

“Âdet-i hasene-i saltanât-ı seniyyeden olduğu veçhile 
beher sene Ramazan-ı şerifin ibtidâlarında huzur-ı hümâyûn-ı 
şâhânede rahlebendiyyümün ve mes'adet olan tefsir-i şerif 
dersleri sâye-i maâlivâye-i hazret-i pâdişâhide bu sene-i 
mübarekede dahi fâtiha zîb-i kitâb-ı bereket olarak tertip 
buyurılan sekiz adet mecâlis-i şerîfeye alâmerâtibihim tâyin 
olunan mukarrirîn-i fazâil-rehîn ile muhâtabın-ı dânişkarîn 
efendilerin takrîr-i ses ve bahsi nefisler ile Tefsir-i Şerif-i 
Beyzâvî'den kırâat olunan derslerin hin-i hitâmında dâiyân-ı 
mûmâileyhimin nâil oldukları atâyây-ı mû’tâdeden başka ihsân 
ale’l-ihsân olarak…”3 

Tayyârzâde Ahmed Atâ ise:  

“…fuhûlîn-i ulemâdan olan zevât-ı fezâilsimâtın ekserîsi 
huzûr-ı hümâyunda içtimâ ile âyât-ı celîle-i  furkâniyeden bazı 
suver-i şerife tefsir olunması kâide hükmüne girmiş iken… 
Mustafa Hân-ı Sâlis Hazretleri, bin yüz yetmiş iki eyyâm-ı 
rûzesinden bed’ ile beher ramazan-ı şerîfin evvelki gününden 
onuncu gününe kadar bir mukarrir ile çent nefer muhataptan 
ibâret olmak üzere bir heyet-i ulemâ cem’ ederek Tefsir-i şerif-i 
Beyzâvî’den bir kaç âyeti kerîme tefsir ettirmek ve bu cihette 
istifâde-i feyz-ü bereket etmek ve onuncu günü kütüphane 
hocası pîşuvâ olduğu halde mukarrir olan zâtlardan mürekkep 
                                                                 
2   Takvîm-i Vekâyi’, 17 Şevval 1266, sayı 429; 7 Şevval 1267, sayı 453; 15 Şevval 1269, sayı 490. 
3   Takvîm-i Vekâyi’, Ramazan 1278, sayı 634. 
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bir meclis-i mütemâyiz dahî aktolunarak kezâlik tefsir-i şeriften 
mübâhesât-ı hasene icrâsiyle tenvîr-i mübâlât edilmek usulü 
vaz’ buyrulmuştur” 4 diyerek derslerin Beyzâvî tefsirinden 
yapıldığını haber veriyor. 

II. Mahmud ve Abdülmecid zamanında görevi icabı dört 
sene huzur derslerine katılan Vak’anüvis Ahmed Lütfî Efendi de 
bu derslerle ilgili şu bilgiyi verir: 

“…Bundan seksen sene mukaddem bu âdeti feyz-âyetin 
teyemmünen Ramazân-ı şeriflere tahsîsiyle Fâtihâ-i şerîfe tefsi-
rinden istiftâh olunup Tefsîr-i Şerîf-i Beyzâvî'den âyât-ı Kur’âniy-
yenin mübâhase ve dakâik-i ilmiyyesi saray-ı hümâyûn hocala-
rından sekiz nefer mukarrir ile müderrisînden on üçer muhâtap-
tan mürekkeb Ramazan’ın ibtidâsından sekizinci gününe kadar 
beher gün huzûr-ı şâhânede birer meclis-i ilmî teşkîl olunduğu 
misüllü…”5 

Râşit tarihine zeyl yazan Küçük Çelebizâde diye mâruf 
Vak'a'nüvis İsmail Asım Efendi hicrî 1136 senesi hadiseleri ara-
sında huzur derslerinin ilk nüvelerini teşkil eden derslerle ilgili 
şu tesbitlerde bulunmuştur:  

“Zikri takrîr-i tefsir der-huzûr-ı âsaf-ı sâhib-takrîr”  

“Sadr-ı a'zam ve dâmâd-ı şehr-yâr-ı efhâm hazretlerinün 
hilkat-i hamîdeleri hemvâre tekmîl-i melekât-ı insâniyyeye mec-
bur ve 'âdet-i pesendîdeleri tahsîl-i kemâlât-ı nefsâniyyeye 
maksûr olub lâkin iktizâ-yı vekâlet-i 'uzmâ ile leyl ü nehâr 
tanzîm-i umûr-ı cumhûra kıyam 'ale't-tevâh müzâkere-i 'ilmiy-
yeye mâni'-i devam idiği cây-ı kelâm olmayub ancak şehr-i ra-
mazânü'l-mübârekde ekser-i nâs münâza'ât-ı dünyeviyyelerini 
ba'de'l-'iyde te'hîr ve tahsîl-i zâd-ı uhrevî ile istinâs itmeleriyle 
muktezâ-yı hilkatlerini icrâya vakt-i fırsat olmağın ifâzıl-ı 

                                                                 
4   Tayyârzâde Ahmed Atâ, Târîh-i Atâ, Yahya Efendi Matbaası, İstanbul 

1875, I, 212. 
5   Lutfi, Hafız Ahmed, Târîh-i Lutfî, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1292, III, 170. 
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'ulemâ'-i mütebahhirînden mevsıle-i Süleymâniyye ile Sultân 
Ahmed Hân medresesinün müderrisi iken menâsıb-ı resmiyye-
den tebâ'ud ve medrese-i mezbûre ve sarây-ı hümâyûn hâceli-
ğiyle ihtiyâr-ı tekâ'üd itmişiken kendülerinün bina buyurdukları 
dârü'l-hadîs-i celîli tevcih ile tevkîr ü terfih buyurdukları 
Nu'mân Paşa hâcesi Seyyid Ahmed Efendî'ye heftede üç gün 
huzûr-ı sa'âdetlerinde Tefsîr-i Kâdî takrîrini fermân buyurdılar.”6 

“Mâh-ı mübârek ramazân ekseriyâ erbâb-ı mesâlih ü 
da'avânun itmâm-ı mehâmlarını ba'de'l-'iyde te'hîr itmelerinden 
nâşî bir mikdâr kıllet-i işgâl sebebiyle sadr-ı 'alî-kadr-i ma'ârif-
perver hazretlerinün muktezâyı seciyye-i marziyyelerini icrâ ve 
efânîn-i 'ulûm ü fünûndan semerât-ı fevâ'id-i gûnâgûn ictinâ ide-
cekleri zaman olmağla mevâlî-i 'izâmun fazîlet ile ma'rûf ü be-
nâmlarından Selânik'den ma'zûl Müstecî-zâde 'Abdullah Efendî 
ve Haleb'den ma'zûl 'İlmî Ahmed Efendî ve Yenişehir'den 
ma'zûl Râzî 'Abdu'l-latîf Efendî ve Selânik'den ma'zûl Pîrî-zâde 
Sâhib Muhammed Efendî ve İzmir'den ma'zûl Mîr-zâde Neylî 
Ahmed Efendî'yi gürûh-ı enbûh-ı mevâlî-i 'izamdan ihtiyar ü in-
tihâb ile tevkîr ve heftede dört gün huzûr-ı 'âlîlerinde münâvebe 
vechi üzere Tefsîr-i Beyzâvî'den nâmzed takrîr buyurdılar.”7 

                                                                 
6  “Pes müderrisîn-i kiramdan isti'dâd-ı tâm ile mevsûf ve benâm olan Nedîm Ahmed Efendî 

kârî ve vezîr-i mükerrem kapudân Mustafâ paşa hazretleri ve fuzalâ-yı mevâlî-i 'izamdan 
dergâh-ı âsafîye ta'alluk-ı tâm ile mağbût-ı enam olan Haleb'den ma'zûl 'İlmî Ahmed 
Efendî ve Yenişehir'den ma'zûl Râzî Abdullatîf Efendî ve a'yân-ı ricâl-i devletden 
rûznâmçe-i evvel olan Çelebi Muhammed Efendî ve sipahiler ağası Muhammed Beğ 
meclis-i derse hâzır olub Acem Seferi zamanı olmağla tefe'ülen sûre-i kerîme-i Feth-i 
şerîfden âgâz ve 'iyd-i şerife değin vech-i meşrûh üzere derse müdâvemet olınub nice 
ebhâs-i nefîse câri oldı. Emir Efendî'nün esnâ-yı takrîrde beyân eyledükleri ba'zı nikât ü 
tahkikata muktezâ-yı riyâset-i 'ilmiyye ile İlmî Ahmed Efendî'nün tevcîh-i sem'-i kabulden 
i'râzı belki ba'zı mertebe dahi ü i'tirâzı sebebiyle fuzalâdan Selânik'den ma'zûl Müstecî-
zâde 'Abdullah Efendî dahi da'vet olınub ders tamâm oldığı hengâmda Emir Efendî 
hazretleri taraf-ı sadr-ı ahâlî-nevâzdan mazhar-ı i'zâz ü in'âm ve kîse-i tasvirine güncâyiş-i 
mertebesinden efzûn-ter cevâ'iz-i seniyye ve huzzâr-ı meclis muktezâ-yı mevsim üzere sûf 
ferâceler ve müstevfî atiyyeler ile şâd-kâm kılındı.” Çelebizâde İsmail Âsım Efendi, Târîh-i 
Âsım [Târîh-i Râşid Zeyli], Matbaa-i Âmire, İstanbul 1282, s. 131-32.  

7   Çelebizâde, Târîh-i Âsım, s. 259-60. 
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“Sene-i sâbıka ramazânında huzûr-ı âsafîde bi'l-
münâvebe Tefsîr-i Kâdî takrîr iden fuzalâ-yı mevâlî-i 'izamdan… 
bu sene-i müteyemmine ramazânında bi'l-münâvebe Tefsîr-i 
Beyzâvî'den sûre-i kerîme-i Kehf tefsiri takrîrine me'mûr ve hilye-
i münazarada her birinün cilve-i kümeyt-i sebük-cevlân-ı hayâli 
manzûr…”8   

Yine İsmail Asım Efendi hicrî 1139 ve 1140 senelerine ait 
de şu malûmatı verir: 

“Sinîn-i 'adîdeden berü eyyâm-ı ramazânü'l-mübârekde 
sadr-ı a'zam ve mürebbî-i efâzıl-ı 'âlem hazretlerinün 'âdet-i 
hamîdeleri üzere huzurlarında Tefsîr-i Beyzâvî'yi takrîr ve esrâr-ı 
envâr-ı tenzili keşf ü tenvir eyleyen fuzalây-ı mevâli-i 'izamdan 
birkaçı muktezây-ı tarîkleri üzere mansıblarıyla makziyyü'l-
merâm…”9 

 “Birkaç seneden berü mu'tâd oldığı üzere eyyâm-ı 
mübâreke-i ramazânda huzûr-ı âsaf-ı cehlü'ş-şânda Tefsîr-i 
Beyzâvî tedris ü takrîri ile beyne'l-akrân tekmîl-i sermâye-i ta'ay-
yün ve 'unvan eyleyen fuzalâ-yı mevâlî ve müderrisînden Edir-
ne'den ma'zûl Râzî Ahmed Efendi ve Haleb'den ma'zûl 'İlmî Ah-
med Efendi ve Mısır'dan ma'zûl Neylî Ahmed Efendi ve 'Arab-
zâde Salih Efendi ve şer'iyâtcı Halil Efendi ve Şâmî Ahmed 

                                                                 
8   “Sene-i sâbıka ramazânında huzûr-ı âsafîde bi'l-münâvebe Tefsîr-i Kâdî takrîr iden fuzalâ-

yı mevâlî-i 'izamdan Halebü'ş-Şehbâ'dan ma'zûl 'İlmî Ahmed Efendî ve Selânik'den ma'zûl 
Müstecî-zâde 'Abdullah Efendî ve Pîrî-zâde Sâhib Muhammed Efendî ve Yenişehir'den 
ma'zûl Râzî 'Abdullatîf Efendî ve anlardan mâ'adâ müderrisîn-i kiramdan dârü'l-hadîs-i 
âsafîde seccâde-nişîn-i ifade olan Salih Efendî ve Paşmakçı-zâde Efendî hazretlerinün 
tezkirecileri Halîl Efendî ve huddâm-ı vâlâ-makâm-ı âsaf-ı sâhib-temkîne mu'allim ta'yîn 
buyunlan Dârendeli Muhammed Efendî dahi bu sene-i müteyemmine ramazânında bi'l-
münâvebe Tefsîr-i Beyzâvî'den sûre-i kerîme-i Kehf tefsiri takrîrine me'mûr ve hilye-i 
münazarada her birinün cilve-i kümeyt-i sebük-cevlân-ı hayâli manzûr olub evâhir-i mâh-
ı merkumda ders erbabı me'zûn-ı âsâyiş ü ârâm ve ber-mûcibü'l-cinsiyyet 'alâkatü'z zamm 
ol makûle mecâlis-i 'aliyye-i 'ilmiyyede bi'l-istihkâk huzurları mültezem olan vezîr-i 
mükerrem kapudân Mustafa Paşa hazretlerine bir kâkum kürk ilbâs ve mûmâileyhim 
efendiler ve müderrisînden kârî-i ders Mahmûd Paşa nâ'ibi Nedîm Ahmed Efendî'ye birer 
sûf ferace ve müstevfî 'atiyyeler ihsân ü in'âm buyurdılar.” Çelebizâde, Târîh-i Âsım, s. 370-
71. 

9   Çelebizâde, Târîh-i Âsım, s. 462. 
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Efendi ve Dârendeli Muhammed Efendi bi'l-münâvebe takrîre 
me'mûr olmalarıyla sûre-i kerîme-i Tâhâ tefsirinden bed' ü 
takrîre âgâz ve esnâ-yı dersde  إاِل تَذِْكَرةً ِلَمْن يَْخَشى âyet-i kerîmesinün 
ma'nâsını tahkik hilâlinde istisnây-ı münkatı' husûsında Salih 
Efendi ile Dârendeli Muhammed Efendî derîce-i mu'ârazayı bâz 
idüb müzâkereleri muhavereye bâdî ve tarafeynün isbât-ı 
kelâmlarına takayyüd ü ihtimamı sebebiyle bahs-i mezbûr haylî 
mütemâdi olmış idi.”10  

Vasıf tarihinde de huzur derslerinde Kâdî Beyzâvî tefsiri 
kıraat olunduğu belirtilerek bu husus şu ifadelerle tespit edilmiş-
tir:  

“Şehr-yâr-i bî-müdânî dâme fî kilâeti’s-samedânî hazretlerinin 
ilm-i şerife rağbetleri zâyid ani’l-vasf ve istimâ-ı mebâhis-i nakliyye ve 
akliyyeye meyl ve rükûnları vâreste-i îzâh ve keşîf olduğuna binâen Ra-
mazân-ı şerifte huzûr-ı hümayûnlarında Tefsir-i Kâdî’den birkaç ayet 
kırâat ve bir mukarrir ve beş nefer tâlib sûretinde ulemâ cem’iyyet ile 
ifâze-i feyz ü bereket eylemeleri irade buyurulub Fetvâ emîni Ebû Bekir 
Efendi mukarrirliğe intihâb ve müderrisîn-i kirâm ve ulemâ-yı 
a’lâmdan Nebîh Muhammed Efendi ve saray hocası Hamîdî Muham-
med Efendi ve şeyhü’l-islâm müfettişi İdris Efendi ve Müzellef Efendi 
                                                                 
10   “…Dârendeli Muhammed Efendî bu husûsda sâniha-i zamirini nakş-i harîr-i tahrîr itmekle 

taraf-ı bâhirü'ş-şeref-i âsafîden a'lem-i fuzalâ ve belde-i Rumili sadâretinden ma'zûl Mîrzâ-
zâde Şeyh Muhammed Efendî hazretlerine irsal buyurılub anlar dahi tarafeynün maksûd 
ü merâmlarını îzâh ve tenvir ve zikr olunan makamda muhtarları olan vechi tahrîr 
buyurdılar. Evâhir-i şehr-i mezbûra değin gâyet-i tahkik ve nihâyet-i tedkîk ile heftede 
ikişer üçer gün takrîr olınub pâdişâh-ı ahâlî-perver ve şehenşâh-ı ma'âlî-güster 
cenâblarunun sarây-ı âsafîyi teşrif buyurdukları ba'zı eyyâmda huzûr-ı hümâyûnlarında 
takrîr olunmasını fermân ve zikr olunan efâzılı bu şeref ü i'tibâr ile mümtâz-ı akran 
buyurduklarından gayrı bahâne-cûy-ı terbiyet-i ahâlî dâmâd-ı ekremleri sadr-ı 'âlî 
hazretlerinün sevk u terbiyeleri ile zikr olunan mevâlî-i 'izamdan mukaddemâ arpalığı 
olana zamîme ve henüz arpalığı olmayana arpalık ihsan ve müderrisinden zikr olunan 
efendiler ve kârî-i ders Nedim Efendî'nün kemâlât-ı zâtiyyelerine i'tibâren tertibi 
musammem olan silsilede rütbelerinde bulman eskilerine takdim ile tahriklerini ferman 
buyurmalarıyla pâ-nihâde-i ma'âric-i 'ulûm ve üftâde-meyân-ı erbâb-ı rüsûm olan kâffe-i 
erbâb-ı fazl ü kemâli mesrûr ve hoş-hâl buyurdılar. Evâhir-i şehr-i mezbûrda silsile zuhur 
ve cümlesi ihrâz-ı metâlib ü merâtib ile tahsîl-i sürûr itdüklerinden mâ'adâ hızâne-i 
mekârim-i âsafîden mu'tâd oldukları sûf ferace ve 'atiyyeler ile kesb-i neşât-ı cedîd ve sûrî 
ve ma'nevî sürür ü inbisât ile 'iyd-ber-bâlâ-yı 'iyd eylediler.” Çelebizâde, Târîh-i Âsım, s. 
557-8. 
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ve Konevî İsmâîl Efendi tâlib menzilinde istishâb olunup huzûr-ı 
şâhânede ictima’ etmeleriyle …”11 

Huzur derslerinde Kâdî Beyzâvî tefsirinin okunduğunu 
söyleyenlerden biri de Târîh-i Enverî sahibi Sadullah Enverî’dir.  

“Şene-i sâbıka Ramazân-ı şerifinde huzur-ı hümâyûn-ı 
mehâbetmakrûn-ı şehriyârîde bi’l-münâvebe Tefsir-i Kâdî’den 
sûre-i İsrâ’yı takrîr eden fuzalâ-yı müderrisînin halkanişîni ifade 
olanları sâl-i sâbık misullü bu şene-i müteyemmine Rama-
zân’ında dahi bi’l-münâvebe sûre-i mezkûre tefsirinin takrîrine 
kıyam eylemeleri…”12 

III. Selim'in sırkâtibi olan Ahmed Efendi tarafından tutu-
lan Ruznâmede ise huzur derslerinde Kâdî Beyzâvî okunduğuna 
dair şu kayıt düşülmüştür:  

“Bu gün Mâbeyn-i Hümâyûn olan Hasan Paşa Kasrı'nda 
meclis-i sâlis mukarriri Kütübhâne-i Hümâyûn Hâcesi Seyyid 
Mehmed Münib Efendi “ve iz kulnâ” ayet-i kerîmesin Kâdî 
Beyzâvî’den nakl ve tahkik ve keşf ü beyân buyurmalarıyla vakt-
i asra değin ol-meclis-i feyz-âsârda iktibâs-ı envâr-ı füyüzât-ı 
Kur’ânî buyrulup iftara Harem-i ismet tevemlerine teşrif buyur-
dular.”13  

Ahmet Cevdet Paşa da Târîh-i Cevdet adlı eserinde ders-
lerde Kâdî Beyzâvî tefsirinin okunduğunu iddia eder:  

“De'bi müstahsen-i devlet-i aliyye oldığı üzere evâil-i Ra-
mazân-ı şerifde her gün huzur-ı hümayunda huzur dersi ünva-
niyle bir meclis tertib olunarak her meclisde efâhim-i ulemâdan 

                                                                 
11   Ahmed Vâsıf Efendi, Mehâsinü'l-âsâr ve hakâyıkü'l-ahbâr [Târîh-i Vâsıf], Bulak 1242, I, 136. 
12   Enverî, Sadullah Efendi, Târîh-i Enverî, İÜKTY., nr. 2437, vrk., 84. Nakleden: Mardin, Huzur 

Dersleri, I, 70. 
13   Ahmed Efendi, III. Selim'in Sırkâtibi Ahmed Efendi Tarafından Tutulan Ruznâme (yay. haz. 

Sema Arıkan), Ankara 1993, Türk Tarih Kurumu Yayınları, s. 13. ayrıca bk. s. 214, 243. 
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bir mukarrir ile müderrisînden yedişer, sekizer muhatap bulu-
nub Tefsir-i Kâdı-i Beyzâvî kıraat idilür.”14 

Ali Seydi Bey de Teşrifat ve Teşkilatımız eserinde “Rama-
zanlarda zamanın uleması tarafından hünkâr huzurunda Kâdî 
Beyzâvî’den musâhabe ve münâzara tarzında Kur’ân tefsir 
usûlünün kurucusu III. Mustafa’dır” diyerek bu derslerde Kâdî 
Beyzâvî tefsirinin asıl ittihaz edildiğini haber veriyor.15   

Dâru’l-hilâfeti’l-âliye medresesi Osmanlı edebiyâtı mü-
derrislerinden Mehmed Emin Efendi de “1172 senesi Ramazân-ı 
şerîfinde Sultan Mustafa-yı Sâlis huzûr-ı şâhânelerinde mebâhis-
i nakliyye ve akliyye içün bir ders kûşâdını ve Tefsir-i Kâdî’den 
bir kaç âyet-i kerîmenin tefsirini fermân buyurdılar.”16 diyerek 
derslerin Kâdî Beyzâvî tefsirinden okunduğunu ve bunun da III. 
Mustafa’nın fermanına müstenid olduğunu imâ etmektedir.   

Osmanlı Devleti’nin son Şeyhülislâmlarından olan ve 
1316/1898-1332/1913 yılları arasında17 uzun bir süre huzur ders-
lerine katılan ve burada muhataplık görevi yapan Mustafa Sabri 
Efendi de huzur dersleri ile ilgili yazdığı makâlesinde “bu ders-
lerde Beyzâvî tefsirinin esâs ittihâz edile gelmekte olduğunu” 
haber verirken,18 İsmail Hakkı Uzunçarşılı da huzur derslerinin 
genellikle Kādî Beyzâvî tefsirinden yapılmasının âdet olduğunu 
söyler.19  

Çağdaş araştırmalarda da huzur derslerinde Beyzâvî tef-
siri okunduğu yargısı aynen tekrar edilegelmiştir.20 Kimileri 
                                                                 
14   Ahmet Cevdet Paşa, Târîh-i Cevdet, Dersaâdet: Matbaa-i Osmaniye, 1309, VII, 101. 
15   Ali Seydi Bey, Teşrifat ve Teşkilatımız, trz., s. 164. 
16   Mehmed Emin, “Huzur-ı Hümayun Dersleri” Sebîlü'r-Reşâd [Sırât-ı Müstakîm], İstanbul 26 

Haziran 1335, cilt: XVII, sayı: 425-426, s. 77. 
17   Mardin, Huzur Dersleri, İstanbul 1966, II-III, 350. 
18   Mustafa Sabri, “Huzur-ı Hümayun Dersleri” Beyânülhak, İstanbul 29 Eylül 1324, cilt: I, sayı: 

2, s. 3. 
19   Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı, Ankara 1988, s. 217. 
20   Mehmed Zeki (Pakalın), “Huzûr-i Hümâyûn Dersleri” Edebiyât-ı Umûmiyye Mecmuası, 

İstanbul 1336 [1918], cilt: III, sayı: 74, s. 816-819; Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri 
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Beyzâvî tefsirini derslerin pusulası olarak görürken21, kimileri de 
huzur derslerinin vazgeçilmez bir unsuru olarak telakki etmiş-
tir.22 

Yukarıda ayrıntılı bir şekilde naklettiğimiz alıntılardan da 
anlaşıldığı üzere huzur derslerinden bahseden kaynakların ta-
mamı derslerde Beyzâvî tefsirinin takip edildiği hususunda 
hemfikirdirler. Kimisi derslerde bizzat Tefsir-i Kâdî’den okundu-
ğunu ve bunun padişahın fermanıyla olduğunu îmâ ederken ki-
mileri de bu derslerde Beyzâvî tefsirinin esâs ittihâz edildiğini 
ifade ediyor, ancak bunun ne şekilde olduğu hususunda en ufak 
bir ayrıntıya dahi temas etmiyorlar. Peki durum gerçekten böyle 
miydi? Bu derslerde Kâdî Beyzâvî tefsiri mi takip ediliyordu? 
Eğer öyleyse bu takip ve tedris ne şekilde idi? Bu hususta bizzat 
padişahların bir dahli söz konusu muydu? Yani derslerde 
Beyzâvî tefsirinin takip edilmesi, okunması bir irâde-i seniyyeye 
binaen miydi? Tarihçilerin anlattıklarından, mecliste “Kâdî 
Beyzâvî tefsirinin münazaralı bir şekilde tedrisi” ifadelerinden 
gözlerimizin önüne şöyle bir manzara geliyor: Mukarrir ve mu-
hatapların önünde birer rahle, bu rahlelerin üzerinde Beyzâvî 
tefsiri, mukarrir buradan bir metin okuyor ve buradaki gramer 
meselelerini ve ibâreleri çözümlüyor. Huzur derslerine tefsir 
ilmi açısından baktığımızda maalesef “bu derslerde Kâdî 

                                                                 
Sözlüğü, İstanbul 1983, I, 860-865; İpşirli, Mehmet, “Huzur Dersleri”, DİA, XVIII, 443; a. mlf, 
“Ramazanda Huzur  Dersleri”, Din ve Hayat Dergisi, Sayı: 5, İstanbul 2008, s. 42; Sakaoğlu, 
Necdet, “Huzur Dersleri”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, İstanbul 
1994, IV, 98; Öztürk, Osman, “Ramazan Mübâhaseleri: Huzur Dersleri”, Diyanet Dergisi, X. 
cilt, sayı, 112-113, Ankara 1971, s. 332; Sönmez, Fikret, “Saray Çatısı Altında İlmî Faaliyetler: 
Huzur Dersleri”, İlim ve Sanat, II/7, İstanbul 1986, s. 25-28; Özbilgen, Erol, “Huzur 
Dersleri”, Osmanlı Ansiklopedisi, İz Yayınları, İstanbul 1996, s. 116; Şuayip Özdemir-Rahime 
Kavak, “Osmanlı Sarayında Ramazan Sohbetleri: Huzur Dersleri”, Ramazan ve Oruç (Ed. 
Berat Açıl v.dğr.), Ümraniye Belediyesi Yayınları, İstanbul 2015, s. 240. 

21   Akyüz, Fatih, “İlim ve Siyasetin Bir Randevusu: Huzur Dersleri”, Milli Saraylar, sayı 6, 

İstanbul 2010, s. 104. 
22  Kara, Ömer, “İslâm Geleneğinde Ümerâ Huzurundaki Bilimsel Toplantıların Osmanlıcası: 

Huzur Dersleri”, Osmanlı Toplumunda Kur’ân Kültürü ve Tefsir Çalışmaları II (Ed. Bilal Gökkır 
v.dğr.), İlim Yayma Vakfı Kur'ân ve Tefsir Akademisi, İstanbul 2013,  s. 331; a. mlf, 
Osmanlı’da Huzur Dersleri Geleneği ve Literatürü, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 
(TALİD), 9 (18), 2011, s. 524. 



Yanyalı Ömer Lütfi Efendi’nin Huzur Dersi Takrir Örnekleri  101 

Beyzâvî tefsirinin takip edildiği” ifadesinden başka sadra şifâ 
olacak daha fazla bir bilgiye sahip değiliz. Kanaatimiz şudur ki 
huzur derslerinde Kâdî Beyzâvî tefsirinin takip edildiği, okun-
duğu yargısı müelliflerin birbirlerinden nakledegeldikleri adeta 
zamanla klişeleşmiş bir ifade haline gelmiştir.  

Bizler bu derslerde bulunma gibi bir imkanımız olamadı-
ğına göre ancak bu derslere katılan zevâtın verdiği bilgilerle ye-
tinmek durumundayız. Mecmualarımızda huzur derslerini 
mevzu edinen bazı makaleler, saraydaki yüksek vazifeleri 
dolayısıyla bu meclislerde dinleyici olarak bulunan zevâta ait 
hatıralar ve ağızdan ağıza dolaşan menkıbelerle huzur derslerini 
izah eden eserler kıymetli birer kaynak olmakta beraber –en 
azından tefsir ilmi açısından- ihtiyaca tamamen cevap verecek 
katiyet ve şümulü haiz değillerdir.23 

Geriye -sayıları kısıtlı da olsa- bu derslerin içeriğini ve iş-
leyiş tarzını bize en sağlıklı şekilde ulaştıran ve bizzat mukarrir-
ler tarafından yazılan, bir kısmı matbû bir kısmı ise halen yazma 
halde bulunan Huzûr-ı Hümâyûn Ders Takrîri Defterleri kalıyor. 
Bu takrîrlerde yukarıda sorulan soruların büyük bir kısmının ce-
vabını bulmak mümkündür. Bu sebeple biz de burada bu takrîr 

                                                                 
23   “Memlekette temeyyüz eden ve diğer resmî vazifelerden tecerrütle kendilerini tamamen 

ilme hasreyleyen zamanın Osmanlı ve yabancı, güzide büyük İslâm âlimlerinin, halife 
huzurunda resmi mahiyeti haiz olarak akdettikleri münazaralı meclislerde Kur’ân’ın tefsiri 
ile ilgili bahisleri akli ve nakli muhtelif ilimlerden bi’l-istiâne en hurde teferruata kadar 
serbest tenkit ve münâkaşa yolu ile tesirden mümkün olduğu kadar azade surette tâmik ve 
tetkik edip, aralarında kat'î bir neticeye varmış olmaları ve bazen de ilmi kudretleri 
müttefekun aleyh olan mümtaz ve reyi muta zevatın padişah vasıtası ile hakemliğine 
müracaat edilerek bu kudretli şahsiyetin reyi ile müttefikân âmil olmaları şüphesiz ki ilmî 
büyük bir hâdisedir. Ne yazık ki varılan şu neticeler hakkında bugün etraflı malûmata 
sahip değiliz. Vak'anüvis tarihlerinde Ramazan aylarına ait şuûn ve hadiseler arasında bazı 
vak'alar münasebetiyle birkaç satırlık yazılara ve huzur dersleri nizamına dair yalan yanlış 
verilen bilgilere tesadüf edilmekte ve bu muhtasar ve mağşuş malûmatta bile insanı 
hayretlere düşürecek dikkatsizlikler, laubâlilikler görülmekledir. Mamafih Hicri 1200 
tarihinden sonra derslere ait hâdiseleri tesbit hususunda vak'anüvislerin binnisbe itina 
gösterdikleri ve bazen mevzûya da -velev muhtasar olsun- temas eyledikleri vâkidir. Fakat 
derslerden ziyade hâdise ile alâkalı şahıslar arasındaki münakaşaya dikkatlerini teksif 
ettikleri için verdikleri malûmattan istifade tabiatı ile mahdut kalmaktadır.” Mardin, Huzur 
Dersleri, I, 11. 
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defterlerine müracaat ederek yukarıdaki sorulara cevap aramaya 
çalışacağız. 

II. Huzûr-ı Hümâyûn Ders Takrîri Defterleri 

Üzülerek belirtmek gerekir ki yaklaşık iki asırlık muaz-
zam bir birikimden elimizde bulunan mevcut ders takrîri defter-
leri ancak bir elin parmakları sayısı kadardır. Kabaca bir hesap 
yapacak olursak huzur derslerinin bidâyetinden nihâyetine ka-
dar geçen 165 yıllık zaman diliminde her sene için ortalama sekiz 
ders yapıldığı kabul edildiğinde –bir dönem on dokuz meclis ol-
muştur- 165 yılda toplam 1320 –mukarrirler meclisi ile birlikte 
dokuz ders olur ki bu durumda 1485 ders eder- ders takrîri ya-
pılmış olur. Ancak bugün elimizdeki mevcut ders takrîrleri bu 
sayıya oranla yok denecek kadar azdır. Muhtemelen başlangıçta 
mukarrirler bu takrîrlerin yazılmasını gereksiz görmüş, bu ko-
nuda isteksiz davranmışlardır. Her ne kadar sır katipleri padi-
şahların günlük faaliyetlerini yazdıkları ruzname isimli defterle-
rine Ramazan ayındaki huzur derslerinin hangi gün nerede ya-
pıldığına ve kimler katıldığına dair birer satırlık notlar düşmüş-
lerse de bu kayıtlar bizlere derslerin içeriği ve işleyişiyle ilgili 
bilgi vermekten uzaktır. Bununla birlikte bu derslerde bulunup 
derslerin kayıtlarını tutan resmi bir görevli de bulunmamakta-
dır. Bu sebeple elimizdeki mevcut ders takrîrleri tamamına ya-
kını bizzat mukarrirler tarafından yazılarak padişahlara takdim 
edilen nüshalardır.  

Zira derslerin faidelerini tamim için takrîrlerin Türkçe 
yazılarak bir eser haline ifrağı Sultan II. Abdülhamit devrinin 
evasıtına doğru (h. 1315) emrolunmuş ve bu iradeden sonra 
mükarrirlerden bazıları takrîrler ile sual ve cevapları Türkçe 
birer risale halinde tedvin ve zat-ı şâhâneye takdim ettikleri 
cihetle, masruf mesai bu sayede kısmen olsun muhafaza 
olunabilmiştir. Tesadüf edilen risalelerde muhatapların 
suallerini zâtî mühürleri ile de tevsîk ettikleri görülmektedir.24 

                                                                 
24   Mardin, Huzur Dersleri, I, 7. 
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Nitekim bu irâdeye binâen olsa gerek elimizdeki mevcut huzûr-
ı hümâyûn ders takrîrlerinin büyük çoğunluğu II. Abdülhamid 
dönemine ve sonrasına aittir. Bu takrîrlerden anlaşıldığına göre 
son dönemlerde daha düzenli kayıtların tutulduğu 
görülmektedir. Bu hususta özellikle Yanyalı Hacı Ömer Lütfi 
Efendi, Gümürcineli Ahmed Asım Efendi, Tikveşli Yusuf Ziya-
eddin Efendi, Debreli Vildan Fâik Efendi gibi bazı mukarrilerin 
şahsi çabaları kayda değerdir. Örneğin Yanyalı Hacı Ömer Lütfi 
Efendi mukarrir olarak bulunduğu huzur derslerindeki altı ders 
takrîrinin tamamını yazıya geçirmiş,25 ayrıca 129326, 129427 ve 
129728 yıllarına ait ders takrîrlerinin Türkçe kısımları Ebu'r-
Rızâzâde Rızâ tarafından Mekârimü’l-ahlâk dergisinde bir silsile 
halinde neşredilmiştir.29 Aynı şekilde 1327-1341 yılları arasında 
15 yıl mukarrirlik yapan Debreli Vildan Fâik Efendi de 1327 
(Hûd 17), 1328 (Hûd 32), 1329 (Hûd 50-52) ve 1330 (Hûd 78-80) 
yıllarına ait Türkçe takrîr ve Arapça soru-cevaplarını içeren dört 

                                                                 
25   1293-1298 yılları arasında takdim edilen toplam altı dersten oluşan takrîr defterlerinin iki 

tam yazma nüshası mevcuttur. İlki Topkapı Sarayı Müzesi III. Ahmet Kitaplığı 3525 
numarada bulunan yazma, diğeri ise Süleymaniye Kütüphanesi Tırnovalı bölümü 262 
numarada kayıtlı nüshadır. (59 vrk, Medine Zilhicce 1313, müst. Fethullah. 1293 yılı A‘râf 
31. âyet 1a-5b arası takrîr, 6a-7b soru-cevap; 1294 yılın A‘râf 35. ayet, 7b-11a arası takrîr, 11a-15a 

arası soru-cevap; 1295 yılında 50 ve 51. ayetler, 15b-20a arası takrîr, 20a-24b arası soru-cevap; 
1296 yılında 65. âyet, 24b-3aa arası takrîr, 31a-38a arası soru-cevap; 1297 yılında A‘râf 78-79. 
ayetler, 39a-44a arası takrîr, 44a-47a arası soru-cevap; 1298 yılında ise A‘râf 90. ayet, 47b-53b 
arası takrîr, 53b-54a arası soru-cevap. Ayrıca A‘râf sûresinin 78-79. ayetlerini ele alan 1297 
yılına ait ders takrîrinin müellif nüshası İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe 
Yazmalar bölümü (Yıldız Sarayı Kütüphanesi Koleksiyonu) 7320 numarada kayıtlıdır. 
Eserin sonunda Yanyalı Hacı Ömer Lütfi Efendi’nin zâtî mührü bulunmaktadır. 

26   Mekârimü’l-ahlâk, sayı: 5, s. 35-38. 
27   Mekârimü’l-ahlâk, sayı: 8, s. 59-61; sayı: 9, 67-68. 
28   Mekârimü’l-ahlâk, sayı: 29, s. 228-230; sayı: 30, 237-239. 
29   Mezkûr takrirleri (1293, 1294 ve 1297 yıllarına ait) Osmanlı süreli yayınlarında tefsir 

makaleleri ve ilanları ile ilgili bir araştırma yaparken tesadüf etmiş ve yazma 
nüshalarından da faydalanarak tarafımızdan latinize edilerek Bir Huzur Dersi Örneği: 
Yanyalı Hacı Ömer Efendi'nin Huzur Dersi Takrîrleri adıyla neşredilmesine ibtidâr kılınmış 
ise de son bir tashih yapılabilmesi için bir süre bekletmeye alınmış ancak araya başka acil 
meşguliyetlerin girmesi sebebiyle bir türlü neşrine muvaffak olunamamıştı. Bir kaç sene 
sonra Aydın Temizer tarafından 1293 yılına ait takrir yayınlanmış, yazar burada diğer 
takrirleri de bir seri halinde neşredeceğini söylüyordu. Takrirlerin bir bütünlük arzetmesi 
sebebiyle tek bir kişi tarafından neşredilmesinin daha uygun olacağı kanaatiyle diğer 
takrirlerin neşrinden vazgeçildi. 
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adet dersi el-Mevâizu’l-hisân fâ mâ kurrire beyne yedeyi’s-Sultan 
(Dersaadet 1330/1911) adıyla kitap olarak yayınlamıştır. 

Ebu’l-Ulâ Mardin İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi 
Türkçe Yazmalar bölümünde Yıldız Sarayı Kütüphanesi'nden 
intikal eden yirmiden fazla mükemmel nesih ve ta'lik hatla 
yazılmış tezhipli "Huzûr-ı Hümâyûn Ders Takriri Defterleri" tespit 
etmiş ve bunların bir kısmını büyük bir emek mahsulü ve 
halihazırda huzur dersleri konusunda aşılamamış ve tek kaynak 
koumunda olan Huzur Dersleri adlı eserine tıpkı basım olarak 
almıştır. Ayrıca kütüphane kataloglarından yaptığımız 
taramalarda huzur derslerine ait bir kaç adet risâle de 
tarafımızdan tespit edilmiş olup bütün bunları tarih sırasına göre 
aşağıya alıyoruz. 

1177 yılı, mukarrir, Ahmed el-Girîdî, Huzur Dersi Risâlesi, 
Topkapı Sarayı Müzesi Türkçe Yazmaları Emanet Hazinesi, nr., 
888, 13 vrk. 

1238 yılı III. meclis, II. Mahmud devri, mukarrir Kırımlı 
Muhammed Emin b. Esad Efendi, Âl-i İmrân sûresi 139-142 
ayetler. İÜKTY, nr. 7297, 13 vrk, 1-10 arası takrîr, 10-13 arası sual-
cevap. 

1238 yılı VI. meclis, II. Mahmud devri, mukarrir Eğinli 
İbrahim Efendi, Âl-i İmrân sûresi 145. ayet. İÜKTY, nr. 7295, 10 
vrk. 

1266 yılı Ramazanı ibtidası. Mâide sûresi 1. âyet. Hepsi 
sual-cevap şeklinde yazılmış 26 vrk., İÜKTY, nr. 6708. (Ramazan 
1264 yılından beri mukarrir Akşehirli Ömer Efendi’ye vekâleten 
bu yıl da I. mecliste ders takrir etmiş olan Faşlı Süleyman Halid 
Efendi’nin eseri olması muhtemeldir). 

1293 yılı, mukarrir Yanyalı Hacı Ömer Lütfi Efendi, A‘râf 
sûresi 31. âyet, İÜKTY, nr. 7330, 1-6. varaklar arası; 1294 yılı II. 
meclis, A‘râf sûresi 35. âyet, 7-15. varaklar arası; 1295 yılı A‘râf 
sûresi 50. âyet, 16-26. varaklar arası; 1296 yılı, II. meclis, A‘râf 
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sûresi 65-67. âyetler, 27-45 varaklar arası; 1297 yılı II. meclis, 
mukarrir Yanyalı Hacı Ömer Lütfi Efendi, A‘râf sûresi 78-79. 
âyetler, İÜKTY, nr. 7320: 13 varak; aynı müellif, 1293-1298 yılları 
arasında takdim edilen toplam altı dersten oluşan takrîr defter-
leri, Topkapı Sarayı Müzesi Türkçe Yazmaları, nr 3525, 54 vrkk, 
telif 1297/1880; aynı müellif, Mecmûatü'd-dürûs-1293-1298 yılları 
arasında takdim edilen toplam altı dersten oluşan takrîr defter-
leri, müst. Feyzullah. Medine 1313, Süleymaniye Ktp., Tırnovalı 
nr. 262, 56 vrk. 

1295 yılı V. meclis mukarrir Vodineli Ömer Hulusi Efendi, 
A‘râf sûresi 54. âyet, İÜKTY, nr. 7329, 15 vrk.  

1296 yılı III. meclis, mukarrir Tikveşli Yusuf Ziyâeddin 
Efendi, A‘râf sûresi 68-69. âyetler, İÜKTY, nr. 4167, 9 vrk. 

1297 yılı, A‘râf sûresi 93-95. âyetler, İÜKTY, nr. 7326, 7 
vrk. 

1297 yılı, VI. meclis, mukarrir Dağıstanlı İbrahim Natıkî 
Efendi, A‘râf sûresi 100. âyet, İÜKTY, nr. 7322, 12 vrk. 

1297 yılı, VII. meclis, mukarrir Gelibolulu Muhammed 
Adil Efendi, A‘râf sûresi 101. âyet, İÜKTY, nr. 7324, 8 vrk. 

1297 yılı, VIII. meclis, mukarrir Hadimî Muhammed 
Hulûsî Efendi, A‘râf sûresi 103. âyet, İÜKTY, nr. 7312, 16 vrk. 

1302 yılı, IV. Meclis, mukarrir Gelibolulu Muhammed 
Adil Efendi, A‘râf sûresi, 155. âyet, İÜKTY, nr. 7317, 10 vrk. 

1302 yılı, V. Meclis, mukarrir Priştineli Hacı İlyas Efendi, 
A‘râf, 156. âyet, İÜKTY, nr. 7317, 9 vrk. 

1304 yılı, mukarrir Lütfi Efendi, A‘râf 172. âyet, İÜKTY, 
nr. 7334, 13 vrk. 

1315 yılı, III. Meclis, mukarrir İstanbuli Muhammed Eşref 
Efendi, Tevbe 47. âyet, İÜKTY, nr. 7311, 9 vrk. 
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1315 yılı, V. Meclis, mukarrir Şeyh Hulusi Efendi’zâde 
Abdülkadir Raşid Efendi, Tevbe 50-51. âyetler, İÜKTY, nr. 7318: 
11 vrk. 

1315 yılı, VI. Meclis, mukarrir İçelli (Ermenaklı) Aynizâde 
Muhammed Ayni Efendi, Tevbe sûresi 52. âyet, İÜKTY, nr. 7325: 
12 vrk. 

1315 yılı, VII. Meclis, mukarrir Gümülcineli Hasan Hilmî 
Efendi, Tevbe sûresi 53. âyet, İÜKTY, nr. 7332, 13 vrk.30 

1315 yılı, VIII. Meclis, mukarrir Tosyavî İsmail Zühdü 
Efendi, Tevbe, 54. âyet, İÜKTY, nr. 7321, 4 vrk. 

1323 yılı, VII. Meclis, İstanbuli Muhammed Esad Efendi 
mukarrir, Yunus Sûresi, 47. âyet, Mülk, 25. âyet, A‘râf, 188. âyet, 
İÜKTY, nr. 7316, 8 vrk. 

Muhammed Eşref Lüleburgazî, Huzur Dersi Takrîri, Milli 
Ktp., Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi, nr. 3666, 9 vrk. 

Biz de burada mevcut ders takrîrlerinden seçtiğimiz bir 
kaç örnekle yukarıdaki sorulara cevap aramaya çalışacağız. 
Bunu yaparken her bir dersi uzun uzadıya tahlil etmek şeklinde 
değil,31 elimizdeki mevcut ders takrirlerinin işlenişine ve genel 
metoduna kısaca değinerek asıl amacımız olan derslerde esas it-
tihaz edilen kaynağı tespite yönelik kullanılan kaynakların neler 
olduğu konusuna odaklanmak şeklinde olacaktır. Seçtiğimiz bu 
derslerden üç tanesi Mukarrir Yanyalı Hacı Ömer Lütfi 
Efendi’nin 1293 yılı Ramazanına ait A‘râf sûresinin 31. âyetini, 

                                                                 
30  Bu takrîr Mustafa Ünver tarafından “Sarayda Abdülhamid Han Huzurunda Bir Tefsir 

Dersi ve Neşri” adıyla neşredilmiştir. bk. Dinsel ve Kültürel Farklılıkların Birarada 
Yaşaması/İstanbul Tecrübesi (Ed. M.F. Arslan-M.V. Bilici), İstanbul 2010, s. 333-353. 

31  Huzur derslerinin tefsir ilmi açısından incelenmesi hususunda bk. Çavuşoğlu, Salih, 

Osmanlı İmparatorluğunda Padişah Huzurunda Yapılan Tefsir Dersleri (Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi), Samsun 2010, OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
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1294 yılına ait A‘râf sûresi 35. âyetini ve 1297 yılına ait A‘râf sûre-
sinin 78-79. ayetlerini ele alan ders takrîrleridir.32 Bir diğeri Gü-
mülcineli Hasan Hilmi Efendi’ye ait 1315 yılındaki Tevbe 
Sûresi’nin 53. ayetinin takrîridir.33 Ele alacağımız diğer bir ders 
takrîri ise Debreli Vildan Fâik Efendi’nin el-Mevâizu’l-hisân fâ mâ 
kurrire beyne yedeyi’s-Sultan (Dersaadet 1330/1911) isimli 1327 
(Hûd 17), 1328 (Hûd 32), 1329 (Hûd 50-52) ve 1330 (Hûd 78-80) 
yıllarına ait dört adet matbû ders takrîrleridir. 

III. Huzûr-ı Hümâyûn Derslerinin Muhtevâ ve 
Kaynakları 

Bilindiği üzere huzur dersleri iki bölümden müteşekkil-
dir. Birinci bölüm mukarririn dersini sunduğu Türkçe takrîr 
kısmı, ikinci bölüm ise mukarririn cevaplaması amacıyla muha-
taplar tarafından mukarrire yöneltilen Arapça soru-cevap faslı-
dır.  

Genellikle huzur derslerinin her bir meclisinde bir ya da 
iki âyetin tefsiri yapılmaktadır. Dersler ortalama bir saat takrir 
kısmı bir saat da münazara kısmı olmak iki saat civarındadır. Bu 
zaman dersin işleyişi ve konusuyla alakalı olarak uzayıp kısala-
bilir. Elimizdeki mevcut ders takrirlerinde görüleceği üzere tak-
rirler münazara kısmı ile birlikte yaklaşık 10-15 varak arasında-
dır. Derslerin takrir kısımların genel bir tahlilini yapacak olursak 
takrir metinlerinin genelinde görülen ortak hususlar şunlardır: 
Mukarrirler derslere takrir edecekleri ayetleri okuyarak başla-
maktadırlar. Derslerin tamamında konunun kopmaması ve âyet-
ler arasında bağlantıyı sağlamak maksadıyla mukarrir takrir 
edeceği ayetin bir veya iki ayet öncesi ile münasebetini kurarak 

                                                                 
32  Yanyalı Hacı Ömer Lütfi Efendi’ye ait 1293-1298 yılları arasını kapsayan altı adet ders 

takrîrlerinin tamamı yazma halinde mevcut olup Aydın Temizer tarafından seri makaleler 
şeklinde yayınlanmaya devam etmektedir. bk. Temizer, Aydın, “Osmanlıda Huzur Dersi 
Örnekleri Tahlil ve Tenkitli Tefsir Metni Neşirleri I”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, Cilt: XV, Sayı: 28 (2013/2), s. 65-92; “Osmanlıda Huzur Dersi Örnekleri Tahlil Ve 
Tenkitli Tefsir Metni Neşirleri II”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XVII, 
Sayı: 31 (Haziran 2015), s. 167-191.    

33   Mustafa Ünver tarafından neşredilmiştir. bk.  30. dipnot. 
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tefsirini yapacağı âyetin öncesine atıfta bulunmaktadır. Zira ders 
yapılacak meclisler arasında dersin işleniş yapısı nedeniyle ba-
zen bir kaç gün bazen de bir sene süren bir zaman aralığı -örne-
ğin bir ramazan ayının son meclisiyle diğer yılın Ramazan ayının 
ilk meclisi arasında- bulunmaktadır. Bu nedenle huzur dersleri-
nin yazılı olduğu takrir defterlerinde dersin giriş kısmı ekseri-
yetle böyle başlamaktadır.  

Örneğin Yanyalı el-Hac Ömer Lütfi Efendi 1293 yılına ait 
tefsirini yaptığı Â’râf sûresi’nin 31. ayetin öncesindeki 29. ayetle 
münasebeti üzerinde durmuş, 29. ayette müminlere adaletle ya-
şama ve namaz kılmanın emrolunduğu, 31. ayette ise namazda 
sıhhatin sağlanması için gerekli yerlerin elbise ile örtülmesi ve 
yaşamda adaletin sağlanması için vücudun elbise ve yiyecek-içe-
cekle muhafazasının emredildiği vurgulanmıştır.34 Â’râf 
sûresi’nin 35. âyetini ele aldığı 1294 yılına ait takririne aynı sûre-
nin 33 ve 34. ayetlerini hatırlatarak onlarla münasebet kurarak 
başlar.35 Yine 1297 yılına ait Â’râf sûresi’nin 78-79. âyetlerini 

                                                                 
34   “Bu âyet-i kerimenin mâkabline olan rabt ve münâsebeti dahî şöyle beyân edilmişdir ki 

Zât-ı vâcibü'l-vücûd ve amîmü'l-fazl-ı ve'l-cûd âyet-i celîle-i sâlifede “kul emera Rabbî bi'l-
kıst” nass-ı celîleyle kullarına her bir umûr ve hususlarında adl ile “ve ekîmû vücûheküm inde 
külli mescidin” nazm-ı kerîmeyle de her bir mü'minin mi'râcı olan namaz ile emr u fermân 
buyurup ve kulların me'mûr oldukları namazın sıhhatinde şer’an görünmesi haram olup 
câiz olmıyan mevâzıî setr eylemek şurûtundan oldı ise ve insan-ı mâ hulika lehâ olan 
ma'rifetullâhı tahsîl eylemek içün vücıdını  elbise ve me'kûlât ve meşrûbât ile muhafaza 
itmek me'mûr oldığı adâletin cümlesinden oldığına binâen kullarına umûr-ı mezkûre ile 
emr u fermân ve îzâh u beyân makamında buyurur.” Mekârimü’l-ahlâk, sayı: 5, s. 36. 

35   “Allah Zü'l-celâl ve'l-kemal Hazretleri ders-i sâbıkda “kul innemâ harrame rabbiye’l-fevâhişe 

vemâ betan ilâ âhirihi” (A‘râf 7/33) ayet-i celîlesiyle bir muktezâ-yı hikmet-i Ulûhiyyet 
kullarının hayat-ı dünyada mükellef oldukları bazı tekâlîfin ahvâlini “ve likülli ümmetin ecel 
fe izâ câe ecelühüm lâ yeste'hırûne sâaten velâ yestakdimûn” (A‘râf 7/34) ayet-i bâhiresiyle dahî 
efrâd-ı beşerden her birülerinin mukadder ve muayyen eceli oldığını beyân ve îzâh 
buyurduktan sonra dersimizdeki âyeteyni kerîmeteyni ile dahî tekâlîfi mezkûre ile 
mükellef olan kulların ikiye münkasım olup bir kısmı mutîîn müttekîn ve kısm-ı diğeri de 
mükezzibîn ve mütemerridîn olduklarını ve alâ vechi'l-umûm ferîk-i evvelin mehûf 
şeylerin kâffesinden fâriğ ve emîn ve dünyada me'lûf oldukları metâlib ve makâsıdin 
fevtinden mütehassıl hüzünden berî ve salim ve mazhar-ı va'd ve lütf-ı İlâhî olduklarını 
tebşîr ve ferîk-ı sânînin eşedd-i azâba giriftâr olacakları vaîd ve tehdidini i'lâm u tefhîm 
içün âyeteyn-i kerîmeteyn-i mezkûreteyni rasûl-i kibriyâ Muhammedü'l-Mustafâ sallâhu 
Teâlâ aleyhi ve sellem efendimize vahy ve irsâl buyurmuştur.” Mekârimü’l-ahlâk, sayı: 8, s. 
59. 
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açıkladığı dersinin başında, aynı sûrenin 73. ve 74. âyetlerine yer 
vermekte ve daha sonra dersine konu olan asıl âyetin tefsirine 
başlamaktadır.36 Aynı şekilde Gümülcineli Hasan Hilmi Efendi 
de 1315 yılına ait Tevbe Sûresi’nin 53. ayetinin takrîrinden önce 
bir önceki âyete atıfta bulunarak âyetler arasındaki münasebete 
değinir.37  

İkinci olarak mukarrirler tefsirini yapacakları âyetin se-
beb-i nüzulünü zikrederler. Örneğin Yanyalı Ömer Lütfi Efendi 
1293 yılına ait takririnde Â’râf sûresi’nin 31. ayetin sebeb-i nü-
zulü olarak Benî Âmir kabilesinin hac ibadeti esnasında Ka‘be’yi 
çıplak tavaf ettikleri ve bazı yiyecekleri kendilerine haram kıl-
dıkları, bunu gören bir kısım müminlerin Hz. Peygamber’e mü-
racaat ederek benzer bir hürmeti hac ibadetine gösterme izni is-
tedikleri ve bu hadiseler üzerine A‘râf suresinin 31. ayetinin vah-
yolunduğu zikredilmiştir.38 

                                                                 
36   “Küntüm hayra ümmetin uhricet linnâsi te’mürûne bi’l-ma’rûfi ve tenhevne ani’l-münker” (Âl-i 

İmrân 3/110)âyet-i kerimesinin mâsadakı olan ümmet-i âlîlerine de lutf ve ihsân olarak 
kasas-ı Kur'âniyye'nin hâvî olduğu mevâiz ve nasâyiha işâret ve îmâ, ve müştemil olduğu 
fevâid-i hükmiyeyi i'lâm ve beyân sırasında Sâlih Peygamber (a.s.)'ın kıssa-i aliyyesini dahî 
vahy ve irsâl buyurmuş ve bu kıssa dahî takrîr olunan mukaddemki derslerden müstefâd 
ve ma'lûm olduğu gibi, zât-ı ecel ve a'lâ Hazreti Salih (a.s.) ile kavmi beyninde cereyân eden 
mükâleme ve muâmelâtı ve anlara irâe eylediği delâil ve mu'cizâtı ve tebliğ eylediği evâmir 
ve nevâhîyi ve terhîb ve terğîblerini ve onların küfr ve inad ve utüvv ve istikbârda musırr 
olup zât-ı akdes-i ehadiyyete karşı ettikleri cüret ve isyânı ve nebîleri olan Hazreti Salih 
(a.s.) ile mü'minlere kavlen ve fiilen eyledikleri ezâ ve cefâ ve istihfaflarını beyân 
buyurduysa, dersimizde kıssa-i mezkûreyi ikmâl ve kavm-i mesfûrun kâffesi def’aten 
helâk olmalarından ibâret olan azâb-ı istîsâle istihkakları hasebiyle mahz-ı adâlet-i ilâhiyye 
iktizâsınca sûret-i helaklerini îzâh ve Hazreti Salih (a.s.) ile kendisine inbâ' eden 
mü'minlerin onlardan tevellâ ve i'râz ve ihtirâz ederek azâb-ı mezkûrdan necât ve selâmet 
bulduklarına dahî îmâ buyurarak…”. Yanyalı, "1297 Yılı Huzûr-ı Hümâyûn Ders Takriri”, 
İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar, Yıldız Sarayı Kütüphanesi, nr. 7320, 
vrk. 1b. 

37    “Kul enfikû tav'an ev kerhen len yütekabbele minkum, innekum kuntum kavmen fâsikin.” Dersimiz 

olan ayet-i celîlenin mâ kabline bihasebi't-tertib münasebeti. Cenab-ı Hak celle ve alâ 
hazretleri ayet-i ûlâda münafikûnun dünyada ve ahirette akıbetleri azab olmasını beyan 
buyurdı ise Cenab-ı Hak celle ve ala hazretleri bu dersimiz olan ayet-i celile ile münafikûn 
her ne kadar hayırlu olan a'malden bir amel işleseler münafikûnun ol ameli kabûl 
olunmamasını beyan buyurdı.” Ünver, “Sarayda Abdülhamid Han Huzurunda Bir Tefsir 
Dersi ve Neşri”, s. 347. 

38   “Müfessirîn-i ızâm tarîk-ı tefhîmî takrîb ve teshîl içün âdetleri vechi üzere bu âyet-i kerîme 

manasını tefsir itmezden mukaddem sebeb-i nüzûlüni ve mâkabline olan rabt ve 
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Aynı şekilde Gümülcineli Hasan Hilmi Efendi de 1315 yı-
lına ait Tevbe Sûresi’nin 53. takrîrinde ayetin münafıklardan 
Cedd b. Kays'ın Tebuk Gazvesine katılmak istememesi, bunun 
yerine Hz. Peygamber'e mal yardımı yapmayı teklif etmesi an-
cak teklif ettiği infakın kabul edilmemesi gerektiği üzerine nazil 
olduğunu bildirir.39 

Takrirlerde dikkat çeken diğer bir husus ise takrir edilecek 
ayetlerin manaları kısa bir mealle geçiştirilmemiş, aksine tefsîrî 
tercüme şeklinde uzunca tutulmaya gayret edilmiştir.  Örneğin 
Yanyalı Ömer Lütfi Efendi 1294 yılına ait takririnde Â’râf 
sûresi’nin 35. ve 36. ayetin manası şöyledir: “Ve alâ kadri'd-tâka-
ti'l-beşeriyye münfehim ve müfessirîn-i izâmın iş'ârına göre 
meâni-i âliyesi: "Yâ benî Âdem'e" ey emr u fermânımı şân-ı 
ulûhiyyetime münâsip ve kemâ yelîku ve yenbağî fehm u edâ 
eylemeden âciz ve kâsır olup hârik-ı âdet olarak halk u îcâd ey-
lediğim Âdem Peygamberin kâffe-i evlâdı! Kemâl-i hudû' ve hu-
zur ile isgâ ve istimâ' idesiz, zîrâ size hitâbât-ı izzetim teveccüh 

                                                                 
münâsebetini beyân iderler.  Sebeb-i nüzûlüni şöyle beyân eylemişlerdir ki Kabâ’il-i 
Arab’dan Benî Âmir kabilesi Beytullâhı tavaf eyledikleri vakit elbiselerini terk iderek uryân 
olarak tavaf eylemelerini iltizâm idüp ve böyle i'tikâd eyle ki insan isyan ve günah işlediği 
esvâbı ile ibâdet eylemek câiz  değildir. Bununla beraber eyyâm-ı hacda et ve yağlı gibi 
şeyleri kendülerine haram kılarak perhîz eylemelerini âdet iderek etmek ve suya gelince 
helak olmıyacak mikdar ile iktifâ ederler imiş. Bazı mü'minîn dahi bunları böyle görünce 
biz de onlar gibi amel eylesek deyu meyl ve rağbet ettiklerinde Fahr-i kâinât aleyhi 
ekmelü's-salevât Efendimize "Ya Rasûlalllâh! Onlar küfürleriyle beraber haclarına bu 
ta'zîmi idiyorlar, biz ise lehü'l-hamd ve'l-minne mü'min olduğumuz halde bu misüllü 
ta'zîme onlardan ehakk ve elyâkız” diyerek isti'zân eylemişlerse de Cenâb-ı kibriyâ celle ve 
alâ o kabîlenin i'tikatlarının butlanını ve amellerinin fâsid oldığını ve uryân olarak ibadet 
eylemekten memnu' ve eyyâm-ı hacda ekl ve şurbun evkât-ı sâirede oldığu gibi mübâh 
bulundığını şerh ve îzâh zımnında bu âyet-i celîleyi aleyhi's-salâtü ve's-selâm hazretlerine 
vahy buyurmuşdur.” Mekârimü’l-ahlâk, sayı: 5, s. 36-37. 

39   “Bu ayet-i celîlenin sebeb-i nüzülü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 

efendimiz hazretleri mü'minîni gazâ-yı Tebük'e da'vet buyurdıkda münafikûn zahirde 
mü'minîn olduklarından münâfikîni dahiî gazâ-yı Tebük’e da'vet buyurdı. Ol vakt 
münâfikîndan Cedd bin Kays Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz 
hazretlerine söyledi: “Sen baga oturmıya izin vir, gazâ-yı Tebüke gitmeyim ben saga malım 
ile yardım iderim.” Cedd bin Kays bu kelamı söyledi ise Cenab-ı Hak celle ve alâ hazretleri 
ibâreten Cedd bin Kays’ın infakının kabul olunmamasını ve işâreten sair münâfikînin 
infaklarının kabûl olunmamasını beyan olarak “Kul enfikû tav'an ev kerhen len yütekabbele 
minkum, innekum kuntum kavmen fâsikin.” buyurdı.” Ünver, “Sarayda Abdülhamid Han 
Huzurunda Bir Tefsir Dersi ve Neşri”, s. 347. 
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idecektir ki ahkâm-ı âliyesi yalnız Rasûl-i ekremimiz ile size 
mahsûs olmayup belki râsûl-i izâmlarıyla kâffe-i ümem-i sâlifeyi 
şâmildir. “İmmâ ye'tiyenneküm rusulün minküm yekussûne aleyküm 
âyâtî" Zât-ı Ulûhiyyetime vâcip olmayup mahzâ lütf u ihsânım 
olarak kulûbunuzun izdıraptan sükûtunu mûcib ve ünsiyet ve 
ülfetinizi câlib olmak üzere ebnâ-i cinsinizden irsâl eylediğim ve 
kendülerine vahy eylediğim âyât-ı Kurâniyyemi kendülerinden 
sudûr iden ehâdîs ve sünen-i nebeviyyeyi ve bunlardan müs-
tefâd olan ahkâm-ı şeriyyeyi ve vücûd u vahdâniyyetime dâll 
olarak nasb u ikâme eylediğim edille-i akliyyeyi size tebliğ ve 
tefhîm iden Rasûl-i zîşân her ne vechile olursa olsun size gel-
dikçe. "femen ittekâ ve asleha felâ havfün aleyhim velâhüm yahzenûn" 
Ey evlâd-ı Âdem! Sizden her kim ki âyât-ı beyyinâtımı kalben ve 
lisânen ve fi'len âhir-i ömrüne kadar müdâvimen ve müstemir-
ran tekzîbden ictinâb ve evâmir-i İlâhiyyeme imtisâl ile a'mâlini 
ıslâh ederek takvâ ve salâh ile mevsûf olursa, ittikânın semeresi 
olarak elbette havfden ve salâhın semeresi olarak hüzünden berî 
ve emîn olmaklığa nâil olur. Ve buna binâen ikâb olunmayup 
cennet ve cemâl ile müsâb olacağı müsebbetdir. "ve'llezîne kez-
zebû biâyâtinâ vestekberû anhâ ülâike ashâbü'n-nâr hüm fîhâ hâlidûn" 
buyurmuşdur. Müfâd-ı âlîsi:"Ey nev'i beşer! pek çok kimseler ki 
taazzum ve tekebbürlerinden nâşî ben azîmü'ş-şânın âyât-ı 
Kur’âniyyemi iz'ân ve kabulden i'râd iderek tekzîb eylediler. On-
lar rahmet-i İlâhiyemden bu'd u küllî ile baîd ve tekebbür ve ta-
azzum ve tekzîb ve temerrüd ahlâk-ı zemîmeleriyle mütehallık 
ve evsâf-ı reddiye ile müttasıf olmalarına mebnî onlar nâr-ı 
cahîme mülâzemet idüp müfârakat itmeyerek dâimî ve eşedd-i 
azâp ile müazzeb ve mühalled fi'n-nârdırlar.” 

Âyete mana verildikten sonra takriri yapılacak ayetin ko-
nusuyla ilgili olarak Kur’ân’ın ana konularından seçmek sure-
tiyle dersler bir konu üzerinde yoğunlaşır. Örneğin Yanyalı 
Ömer Lütfi Efendi Allah Teala’nın gönderdiği peygamberler ve 
onların getirdiği mesajlara karşı gelmekten sakınan ve gidişatını 
düzeltenlerin korku yaşamayacağını ve üzülmeyeceklerini, buna 
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mukabil Hz. Peygamberi ve getirdiği ayetleri yalanlayan ve bü-
yüklenip onlardan yüz çevirenlerin cehennem ehli olduğu ve 
orada ebedî kalacakları anlatılan 1294 yılına ait Â’râf sûresi’nin 
35 ve 36. âyetinin takririnde yalnız lisan ile ikrâr edip kalp ile 
tekzîb eden münâfikların âyette belirtilen havf ve hüzünden berî 
olamayacağını ve nâr-ı cahîmin en alt tabakasında olacağının 
beyân buyurulduğunu, aynı şekilde kalp ile tasdîk ve lisân ile 
ikrâr edip lakin tasdîkin za'fına binâen veyâ hevâ ve hevesine it-
tibâen âyât-ı Kur'ân'iyye ve ehâdîs ve sünen-i nebeviyyenin ma-
nası ve ahkâm-ı şer'i şerîf ile kendisi amel etmeyenlerin mü’min 
olasalar dahi müttakî ve sâlihlerden addolunmayacağını, dolayı-
sıyla kafirler için vaad edilen hüzün, keder ve cehennem azabın-
dan emin ve selâmette olmanın tek yolunun tövbe ve istiğfâr et-
mekten geçtiğini belirterek sözü tövbe ve istiğfâr konusuna geti-
rir. Akabinde peygamberlerin bildirdiklerine karşı gelmekten sa-
kınan müttakîler ve gidişatını düzelten salihlere değinerek ko-
nuyu takvâ ve salâha getirir.  Takvâ ve salâhın dergâh-ı izzetde 
memdûh ve makbûl olduğunu, Cenâb-ı Rabbi'l-âlemînin Kur'ân-
ı Azîm'de 150’den fazla âyât-ı kerîmede zikrettiği -ki birisi de bu 
âyet-i celîledir- bu bâbda pek çok hâdîs-i şerîf vârid olduğunu, 
Hz. Ebû Bekir, Hz. Ali ve Hz. Câbir gibi sahabe ve Ebü'l-Kâsım 
el-Kuşeyrî ve Sehl b. Abdullâh et-Tusterî gibi ecille-i tâife-i sûfiy-
yeden kimselerin takvâ dolu hayatlarına ve takvâyla ilgili sözle-
rine, takvânın insan hayatındaki önemi, takvânın dergâh-ı iz-
zetde makbûl ve razı olunan ve kullara en mühim ve en elzem 
şey olduğu, takvâ sahibi kimselerin Allah Teâlâ katındaki kıy-
meti gibi hususlara temas ederek dersi tamamlar. Dolayısıyla bu 
dersin konusu “takvâ” ekseninde gelişmektedir. 

Yine Yanyalı Ömer Lütfi Efendi 1297 yılına ait takrirle-
rinde de “Bu yüzden onları bir sarsıntı tuttu ve oldukları yerde diz 
üstü çöküverdiler. Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi: Ey 
kavmim! Andolsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve 
size öğüt verdim; fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz.” meâlindeki 
Â’râf sûresi’nin 78-79. âyetlerini tefsir ederken ayetin “fakat siz 
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öğüt verenleri sevmiyorsunuz.” kısmından hareketle sözü emr-i 
bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-münker konusuna getirir ve dersin bü-
yük bir kısmı bu konu etrafında döner. 

 Aynı şekilde Gümülcineli Hasan Hilmi Efendi de 1315 yı-
lına ait “De ki: İster gönüllü verin ister gönülsüz, sizden (sadaka) asla 
kabul olunmayacaktır. Çünkü siz yoldan çıkan bir topluluk oldunuz.” 
meâlindeki Tevbe Sûresi’nin 53. ayetinin takrîrinde Allah'a itaat 
etmenin beden, kalp ve mal ile olmak üzere üç çeşidinin oldu-
ğunu, mal ile yapılan itaatın önemi sadedinde bir kimsenin Allah 
yolunda bir gaziyi teçhiz etmesinin o kimse için gazinin ecrinin 
misli olduğunu söyleyerek Allah yolunda infâk etmenin öne-
minden bahseder. Allah yolunda cihada çıkanların ecrinin çok 
büyük olduğundan, kazanılan fetihlerde fakir, muhtaç ve zayıf-
ların yaptıkları duaların öneminden söz edilmekte, zayıfların 
duacı olmasının o ülkenin zafere kavuşmasına vesile olacağını, 
bunun bir çeşit manevi cihat olduğunu, dolayısıyla onların gö-
nüllerinin hoş tutulması ve memnun edilmesi gerektiği zira bir 
ülkenin zafer ve nimetlerle ihya olup bela ve afetlerden muha-
faza edilmesinde halkının Allah Teala’ya muhabbet besleyen, 
emirlerine itaat eden, yasaklarından kaçan insanlardan meydana 
gelmesinin öneminden bahseder. Ülkenin gelişmesini sağlaya-
cak, Allah yolunda cihada çıkacak askerin ihtiyaçlarını görecek, 
ihtiyaç içindeki halka el uzatacak işleri yapmasında padişahın 
büyük ecir kazanacağı böylece padişahın hayırlı işler yapmaya 
devam etmesi konusunda teşvik edilmesi yanında başarılı ol-
ması için de kendisine dua edilmektedir ki bu dersin ana konusu 
mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihâd edenlerin önemi et-
rafında gelişmektedir. 

Debreli Vildan Fâik Efendi’nin 1327 (Hûd 17), 1328 (Hûd 
32), 1329 (Hûd 50-52) ve 1330 (Hûd 78-80) yıllarına ait dört adet 
dersi içeren el-Mevâizu’l-hisân fâ mâ kurrire beyne yedeyi’s-Sultan 
isimli matbû ders takrîrleri diğerlerine nazaran daha sistematik 
bir yapı arzetmektedir. Her bir ders belli bir metod dahilinde 
ayetin konusuyla ilgili alt başlıklara ayrılarak işlenmektedir. 
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Derslerde zaman zaman gündelik siyasete dair konulara da de-
ğinilmiştir. 

Vildan Fâik Efendi el-Mevâizu’l-hisân’ın başında yer alan 
“İfade-i Mahsusa” kısmında eserin Sultan Reşad’a takdiminden 
ve basılma sebebinden şu ifadelerle bahsetmektedir: “Bu acizleri 
dört seneden beri huzur-ı hümâyûnda Ramazan-ı şeriflerde his-
seme isabet eden âyât-ı celileyi tefsir ve izaha ve ahkâm-ı 
Kur’âniye’den istinbât eylediğim fevâid-i siyâsiyeye ve Meşruti-
yetimizin ne yolda pâyidâr olacağına ve selâmet-i umumiye ve 
muhafaza-i vatan esbâbına dair ve daha nice ahkâm-ı dîniyeye 
müteallik takrirlerim bir kitap şekline ifrâğ edilerek Huzur-ı 
hümâyûnda bade’t-tedrîs geçen sene Ramazan-ı şerifde padişah-
ı akdesimiz Sultan Mehmed Reşad Han hazretlerine bizzat tak-
dim ile mazhar-ı iltifat-ı cihan-derecât-ı padişahîleri olmuş idim. 
Kitabın mündericâtında nef‘-i umumi hatırası bu defa tab‘ı cihe-
tine fikrimi sevk etmiştir.”40 

Genel bir fikir vermesi amacıyla derslerde işlenen konula-
rın mündericâtını aşağıda sunuyoruz:  

ed-Dersü’l-evvel, 1327 senesi (Hûd 11/17)  

Birinci mukaddime: Arabî ve Fârisî münâcâttır. 

İkinci mukaddime: İ’tizâr ve istihlâsdır.  

Birinci meebhas: İstikâmet ve ru'yâ-yı sahîha ile kâzibenin 
farkı meselelerine âid olup "Hûd suresi beni ihtiyarlattı" hadîs-i 
şerîfinin tahkîkini hâvidir.41 

İkinci mebhas: âyet-i celîlenin mânâsı ve mahzûfâtıyla be-
raber terceme ve tefsiri.42 Üçüncü mebhas: Berâhîn-i akliyye ile 
isbât-ı sâni' ve âfâkî nazariyeler.43 

                                                                 
40   Debreli, el-Mevâizu’l-hisân, s. 2-3. 
41   Debreli, el-Mevâizu’l-hisân, s. 6. 
42   Debreli, el-Mevâizu’l-hisân, s. 9. 
43   Debreli, el-Mevâizu’l-hisân, s. 11. 
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Dördüncü mebhas: Turuku selâse ile isbât-ı nübüvvet.44 

Beşinci Mebhas: Kuran-ı Kerim'in fazîleti ve şâhid ve şâfi' 
olması ve bu bâbda ehâdîs-i sahîha.45 

Altıncı mebhas: Tevrat'ın dîn-i mübîn-i Ahmedîye şâhit 
olduğu ve bu bâbdaki Tevrat'ın âyetleri.46 

Yedinci mebhas: Enbiyânın ve kütüb-ü semâviyyenin üm-
metlerine rahmet oldukları ve Mesnevî'den naklen Süleymân 
aleyhisselâm ile Hüdhüd'ün mükâlemesi.47 

Hâtime: Arabiyyü'l-ibare ve fennî olarak muhâtabîn-i 
kirâm ile cereyân eden mübâhase.48 

ed-Dersü's-Sânî, 1328 senesi (Hûd 11/32) 

Mukaddime: Arabî bir hutbe ile Fârisî bir münâcât.49 

Mebhas-ı evvel: Âyât-ı beyyinâtın zâhiren ve bâtınen 
meâni-i celîlesi.50 

Mebhas-ı sânî: ittihâd-ı enbiyâ ve hisse-i ibret.51 

Mebhas-ı sâlis: adâlet, hayat-ı ictimâiyyenin ruhudur.52 

Hâtime: Arabiyyü'l-ibare ve fennî olarak muhâtabîn-i 
kirâm ile cereyân eden mübâhase.53 

ed-Dersü's-Sâlis, 1329 senesi (Hûd 11/50-52)   

                                                                 
44   Debreli, el-Mevâizu’l-hisân, s. 15. 
45   Debreli, el-Mevâizu’l-hisân, s. 17. 
46   Debreli, el-Mevâizu’l-hisân, s. 19. 
47   Debreli, el-Mevâizu’l-hisân, s. 21. 
48   Debreli, el-Mevâizu’l-hisân, s. 25. 
49   Debreli, el-Mevâizu’l-hisân, s. 29. 
50   Debreli, el-Mevâizu’l-hisân, s. 30. 
51   Debreli, el-Mevâizu’l-hisân, s. 33. 
52   Debreli, el-Mevâizu’l-hisân, s. 37. 
53   Debreli, el-Mevâizu’l-hisân, s. 45. 
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Mukaddime: Arabî bir hutbe ile Fârisî bir münâcât.54 

Mebhas-ı evvel: Âyât-ı beyyinâtın bazı tefâsîr ile tercü-
mesi.55 

Mebhas-ı sânî: istinbât-ı ahkâm ve hisse-i ibret.56 

Birinci mesele birinci hitâp: Siyâsî memurların belde 
lisânına vukûflarının lüzumu. 

İkinci mesele ikinci hitâp: Zevi'l-ervâh sûretlerin şer’an 
memnûunu Buhârî'den bir hadîs ile isbat olunmuştur. 

Üçüncü mesele üçüncü hitap: Memurların matlûb olması. 

Dördüncü mesele dördüncü hitap: Tâib-i sahîhin saadet-i 
mutlakaya ermesi 

Mebhas-ı sâlis: Hayât-ı medeniyyenin düşmanları kimler-
dir, bir mukaddime ile beraber hadisler ile müveşşahdır.57 

Hâtime: Arabiyyü'l-ibare ve fennî olarak muhâtabîn-i 
kirâm ile cereyân eden mübâhase.58 

ed-Dersü'r-râbi', 1330 senesi (Hûd 11/78-80) 

Mukaddime: Bir hutbe-i belîğa-i Arabiyye ve Mes-
nevî'den bir münâcâttır.59 

Mevzûu evvel: Âyet-i celîlenin mâ kabline irtibâtıyla be-
raber tercüme ve tefsiri60 

                                                                 
54   Debreli, el-Mevâizu’l-hisân, s. 48. 
55   Debreli, el-Mevâizu’l-hisân, s. 49. 
56   Debreli, el-Mevâizu’l-hisân, s. 52. 
57   Debreli, el-Mevâizu’l-hisân, s. 59. 
58   Debreli, el-Mevâizu’l-hisân, s. 66.  
59   Debreli, el-Mevâizu’l-hisân, s. 69. 
60   Debreli, el-Mevâizu’l-hisân, s. 70. 
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Mevzûu sânî: Bir arif-i Muhammedînin hisse-i ibreti tasvir 
ve takriridir.61 

Mevzûu sâlis: Hayat-ı insâniyye şekl-i güzârîsi.62  

Mevzûu râbi': İnsan hayatında ne ister.63 

Hâtime: Arabiyyü'l-ibare ve fennî olarak muhâtabîn-i 
kirâm ile cereyân eden mübâhase.64 

Duâ-i belîğ65 

Takrir bölümlerinin son kısmında genellikle padişahın 
hayırlı işler yapmaya devam etmesi konusunda teşvik edilmesi 
yanında başarılı olması, dünya ve ahiret saadetine kavuşması, 
uzun ömürlü olması, ülkenin huzur, saadet zenginlik içerisinde 
zaferler kazanması ve Osmanlı Devletinin bekası için dua edile-
rek ders tamamlanmaktadır. 

Birinci bölüm yani mukarririn dersini sunduğu takrîr 
kısmı tamamlandıktan sonra ikinci bölüme yani mukarririn ce-
vaplaması amacıyla muhataplar tarafından mukarrire yöneltilen 
soru-cevap/münâzara faslına geçilir. Burada muhataplar rütbe 
sıralarına göre mukarrire sorular sorarlar. Bir fikir vermesi açı-
sından bazı sual ve cevaplarını buraya almakta fayda görüyoruz. 
Örneğin Yanyalı Ömer Lütfi Efendi’nin 1293 yılına ait Â’râf 
sûresi’nin 31. ayetinin ele alındığı derste muhataplar Yanyalı 
Ömer Lütfi Efendi’ye 18 suâl yöneltilmiştir. Ders-i mezkûrun 
es’ile ve ecvibesi başlığı altındaki bu suâllerden bazıları şunlar-
dır:  

Suâl 1: Nidâ harfinin anlamı, hakiki mi yoksa mecâzî mi-
dir? 

                                                                 
61   Debreli, el-Mevâizu’l-hisân, s. 73. 
62   Debreli, el-Mevâizu’l-hisân, s. 74. 
63   Debreli, el-Mevâizu’l-hisân, s. 77. 
64   Debreli, el-Mevâizu’l-hisân, s. 78. 
65   Debreli, el-Mevâizu’l-hisân, s. 80. 
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Cevap 1: İstiâre-i tebeiyye yoluyla mecâzîdir… 

Suâl 2: Hitap yöntemleri kaç çeşittir? 

Cevap 2: İtkân’da belirtildiği gibi 25 çeşittir. Buradaki hi-
tap, genele yapılan hitap çeşididir. Kastedilen de budur.   

Suâl 3: “Benîn” kelimesi “ibn” kelimesinin çoğuludur. 
Oysa “ibn” kelimesinin çoğulu “ibnûn” olmalıydı. Neden bu şe-
kilde çoğul yapılmıştır? 

Cevap 3: Bu şekilde çoğul yapılması, benzeri altmış keli-
medeki gibi, kıyas/kural harici olmasıdır. (Cem-i teksîr) 

Suâl 4: “Benî Âdem”, usul âlimlerinin metodu üzere ilk 
defa Nazzâm’ın (ö.230/845) gruplandırdığı dört kısımdan han-
gisine dahildir?  

Cevap 4: “Benî” lafzı, izâfetsiz kullanıldığında nekre ço-
ğuldur. Nekre çoğul, herhangi bir sınır olmaksızın ama tama-
mına da şamil bulunmaksızın, üç ve üzeri miktarda pek çok şey 
hakkında kullanılmak için vaz‘ edilmiştir. 

Suâl 5: "ُخُذوا" “alınız…” emrinin fâili, umum/genel anlamlı 

lafızlardan olunca, tahsis edilmiş midir, edilmemiş midir?  

Cevap 5: Çocuk ve benzerlerinin dışındaki kimselere tah-
sis edilmiştir. Ancak unun tahsisi, Molla Hüsrev’in (ö. 885/1481) 
Mir’ât adlı eserinde açıkladığı gibi, sözle/kelamla değil akılladır. 
Dolayısıyla diğer kimseler hakkında örtünmenin zorunluluğu, 
zannî olmayıp aksine kat‘î/kesindir. Bu yüzden çıplak olanın na-
mazı kesinlikle sahih olmaz.66 

Yine Yanyalı Ömer Lütfi Efendi’nin 1294 yılına ait Â’râf 
sûresi’nin 35. ve 36. ayetlerinin ele alındığı derste muhataplar 
Yanyalı Ömer Lütfi Efendi’ye 32 adet soru sormuşlardır. Bu so-
rulardan bazıları şunlardır: 

                                                                 
66   Temizer, “Osmanlıda Huzur Dersi Örnekleri Tahlil Ve Tenkitli Tefsir Metni Neşirleri I”, s. 

84-86. 
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Suâl 1: Tefsiri yapılan iki ayetin ibareleri hangi mânâya 
delâlet eder? 

Cevap 1: Bu ayetlerin önceki ayetlerle irtibatından bahse-
den Fahreddin Râzî’nin sözlerinden anlaşıldığına göre; iki ayetin 
siyâkı, her ne kadar âdemoğlunun iki kısma ayrıldığı ve birinci 
kısmın cennet, ikinci kısmın cehennem ehlinden olduğundan 
bahsetse de, esasında bu anlama söz konusu ayetlerin ibareleri 
delâlet etmektedir.67 

Suâl 2: Yüce Allah, âdemoğluna şah damarından daha ya-
kın olmasına rağmen; ayette, uzaktakine nidâ etmek (seslenmek) 

için vaz‘ olunan (يَا) edatıyla insanlara seslenilmesi nasıl açıkla-

nır? 

Cevap 2: Rütbe (konum) bakımından uzaklığı ifade etmek 
için istiâre yapılmıştır. 

Suâl 3: Söz konusu istiâredeki vech-i şebeh (benzetme 
yönü) nedir? 

Cevap 3: Haber verme ve bu haberi alma ihtimalinin za-
yıflığı/uzaklığı (bu‘d) ve zorluğudur. 

Suâl 4: Böyle bir kullanımın olduğunu doğrulayan faktör 
nedir? 

Cevap 4: Aklî karinedir. 

Suâl 5: Burada yapılan mecâzın (istiâre) faydası nedir? 

Cevap 5: İnsanoğluna acziyet ve eksikliğini anlatmaktır. 
Nitekim bu cevaplara söz konusu ifadelerle dersin Türkçe takrîr 
kısmında işaret edilmiştir. 

Suâl 6: Ayette geçen ( اِإم ا )’nın aslı nedir? 

                                                                 
67   Temizer, “Osmanlıda Huzur Dersi Örnekleri Tahlil Ve Tenkitli Tefsir Metni Neşirleri II”, s. 

186. 
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Cevap 6: Aslı, (إن) ve (َما)’dır. (إن) Şart edatı olup (َما), onu 

tekit etmek için bulunmaktadır. (إن) edatı (َما)’ya, her ikisinin de 

mahreci birbirine yakın olması sebebiyle, idğâm edilmiştir.68 

Suâl 7: Tefsiri yapılan ayetlerde, îcâz, itnâb yahut müsâvât 
üslûblarından hangisi icra edilmiştir? 

Cevap 7: Her iki ayette de, (ِمْنُكمْا) ifadesi, mef‘ûl ve ma‘tûf 

hazfedildiğine göre “hazif îcâzı”; yapılan atıf ve hasr ile kullanı-
lan zamirlere göre de “kasr îcâzı” vardır. İtkân’da da belirtildiği 
üzere, bütün bunlar îcâzın kapsamına girer. 

Suâl 8: Tefsiri yapılan ayetlerde, bedî‘ sanatlarından cem‘ 
ve taksim dışında bir sanat var mıdır? 

Cevap 8: İntibâk sanatı vardır.69 

1297 yılına ait Â’râf sûresi’nin 78-79. ayetlerinin ele alın-
dığı derste muhataplar Yanyalı Ömer Lütfi Efendi’ye 17 adet 
soru sormuşlardır. Bu sorulardan bazıları şunlardır: 

Suâl 1: Ahz lügatta insanın elle bir şeyi tutmasından 
ibarettir. Burada kendisine isnad edilen “racfe” ve “zelzelenin” 
eli ve tutması yoktur. Hal böyle olunca bu isnad nasıl sahih olur? 

Cevap 1:Ahz burada mecaz ve istiâre yoluyla (ihlâk) helak 
manasında kullanılmıştır. … Biz ona Türkçe takrirde işaret ettik. 

Suâl 2: Şayet “ahz” lafzıyla helak kastedilmişse yine isnad 
sahih olmaz. Çünkü mezhebimiz olan Ehl-i sünnet’e göre helak 
eden de öldüren de Allah Teala’dır. 

Cevap 2: “Ahz” lafzının mecaz olarak kullanıldığı gibi 
buradaki isnad da bir şeyin (müsebbibine değil) sebebine isnadı 
kabîlindendir. Bu durumda mecâz-ı aklî olur. 

                                                                 
68   Temizer, “Osmanlıda Huzur Dersi Örnekleri Tahlil Ve Tenkitli Tefsir Metni Neşirleri II”, s. 

177-178. 
69   Temizer, “Osmanlıda Huzur Dersi Örnekleri Tahlil Ve Tenkitli Tefsir Metni Neşirleri II”, s. 

186. 
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Suâl 3: Malumdur ki mecaz bir fâide için olur. Bir faide 
için olmayan mecaz sahih değildir ve belâğatçılar tarafından da 
böyle bir şeye itibar edilmez. Öyleyse bu iki mecâzın faidesi 
nedir?  

Cevap 3:Birinci mecazın faidesi Salih (a.s.)’ın kavminin 
ona inatla karşı koymaları ve kibirlenmeleriyle birlikte tıpkı 
küçük bir şeyin bir elde tutulup parçalanıp öldürülmesi gibi 
onların da zelîl ve hakîr bir şekilde helak olduklarını ifade etmek 
içindir… İkinci mecazın faidesi ise övülen bütün fillerin yaratma 
bakımından hakiki fâili olan Allah Teala’dan sudur ettiğini bize 
öğretmek ve bizi terbiye etmek içindir… 

Sual 4: Bu soru-cevaplardan ve Türkçe takrîrden 
anlaşıldığına göre bu âyet-i celîlede kasdedilen mana Semûd 
kavminin helak edilmesidir. Onda itnâb vardır ve ma’lumdur ki 
belâğatçılar nezdinde muteber olan itnâbın bir fâide için 
olmasıdır. Öyleyse itnâbın buradaki fâidesi nedir? 

Cevap 4: Evet onda itnâb vardır tıpkı İbn-i Esir ve 
diğerlerinin tercihine göre “hüm” zamiri itibarı ile îcâz olduğu 
gibi. Onun birçok faydaları vardır ki onlar önceki geçen iki 
mecazda zikredildi.70 

Aynı şekilde Gümülcineli Hasan Hilmi Efendi’nin 1315 
yılına ait “De ki: İster gönüllü verin ister gönülsüz, sizden (sadaka) 
asla kabul olunmayacaktır. Çünkü siz yoldan çıkan bir topluluk oldu-
nuz.” meâlindeki Tevbe Sûresi’nin 53. ayetinin takrîrinin aka-
binde bir dizi sorular yöneltilmiştir ki bu soru ve cevapları aşa-
ğıdaki şekildedir: 

Şayet, bu ayet inişi itibariyle ne üzerine gelmiştir? denirse 
buna cevap olarak Cedd bin Kays'tır deriz. Bu takdirde ayetin 
hükmünün Cedd bin Kays'a mahsus olması gerekir denirse (ve) 
bu ayetten diğer münafıkların hükmü çıkarılamaz (denirse) (biz 

                                                                 
70   Yanyalı Ömer Lütfi Efendi, “1297 Yılı Huzûr-ı Hümâyûn Ders Takriri”, İstanbul Üniversitesi 

Kütüphanesi Türkçe Yazmalar, Yıldız Sarayı Kütüphanesi, nr. 7320, vrk. 9a-10a. 



122  Osmanlı’da Tefsir Dersi Gelenekleri 

de deriz ki) durum böyle değildir çünkü sebebin hususi olması 
hükmün umumi olmasına münâfi değildir. Acaba Cedd bin 
Kays hakkındaki hüküm hangi 'usul delaletlerinden bir delaletle 
elde edilmektedir denirse buna, ibarenin gereğiyle (cevabını) ve-
ririz. Acaba diğer münafıklar hakkındaki hüküm hangi usul de-
laletlerinden biriyle elde edilmektedir? denirse buna (da), işare-
tin gereğiyle deriz, acaba riya olarak infakta bulunan mü'minle-
rin hükmü de (bu ayetten) elde edilebilir mi? denirse buna evet 
elde edilebilir deriz. Acaba bu kavl-i şerif mü'minler hakkında 
elden edilen hüküm için hakikat midir mecaz mıdır? diye soru-
lursa, hakikat da değildir mecaz da değildir deriz. Şayet "ister 
gönüllü infak edin, ister gönülsüz" ifadesi hakikat midir, yoksa 
mecaz mıdır? denirse, cevaben deriz ki: taalluk alakasıyla mecaz-
dır, bir de ima yollu yüklemenin sahih olmaması karinesiyle me-
cazdır deriz. Şayet, mecazda muhakkak karine bulunmalıdır, bu 
karine nedir? denilirse buna ayette geçen “asla kabul olunmaya-
cak" ifadesidir cevabını veririz. Şayet, mecazda nükte bulunma-
lıdır, bu nükte nedir? denirse, mübalağa cevabını veririz. Şayet 
mecazda münasebet gerekir, nedir bu münasebet denirse, ben-
zeşme (müşâbehet) cevabını veririz.71   

Derslerde kullanılan kaynaklara gelince örneğin Yanyalı 
Ömer Lütfi Efendi 1293 yılına ait dersin takrir kısmında “bazı 
müfessirînin beyanlarına göre”, “Kadı Beyzâvî ve sâir müfes-
sirîn-i ‘izam nakil buyururlar ki”, “sahibu’l-megâzî Muhammed 
ibn Ömer ibn Vâkıd” isimlerine yer verir.72 Münazara kısmında 
ise “bazı müfessirlerin söylediklerine göre”,73 “İtkân’da belirtil-
diği gibi”,74 “Molla Hüsrev’in Mir’ât adlı eserinde açıkladığı 

                                                                 
71  Gümülcineli, “Sarayda Abdülhamid Han Huzurunda Bir Tefsir Dersi ve Neşri” (nşr. 

Mustafa Ünver), s. 350-351. 
72   Yanyalı, "1293 Yılı Huzûr-ı Hümâyûn Ders Takriri”, Mekârimü’l-ahlâk, sayı, 5, s. 38; Temizer, 

“Osmanlıda Huzur Dersi Örnekleri Tahlil Ve Tenkitli Tefsir Metni Neşirleri I”, s. 81, 83. 
73   Temizer, “Osmanlıda Huzur Dersi Örnekleri I”, s. 81, 83. 
74   Temizer, “Osmanlıda Huzur Dersi Örnekleri I”, s. 85. 
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gibi”,75 “nitekim Beyzâvî bunu… ayetinin tefsirinde açıklamış-
tır.”76, “Siyalkûtî’nin de belirttiği gibi”77 şeklinde ifadelere yer 
verir.  

1294 yılına ait dersin takrir kısmında ise “müfessirîn-i 
‘izâm hazerâtının iş‘âr-ı âliyelerine nazaran”,78 “muhaddisîn-i 
kiramdan İmam-ı Beyhakî hazretlerinin Hazreti Câbir radıyal-
lahu anh’dan menkûl…”,79 “İmam Ebu’l-Kasım Kuşeyrî hazret-
lerinin Sehl b. Abdullah et-Tusterî hazretlerinden rivâyet buyur-
dukları”80 ifadeleri geçerken, münazara kısmında ise 
“Beyzâvî’nin de tercih ettiği budur”, “Beyzâvî de bu şekilde ola-
bileceğinin cevâzına işaret etmiştir”, “Fahrettin Râzî’ye göre 
daha makbul olan”, “Râzî eserinde buna yer vermiştir”, “Ebû 
Hayyân’ın …kabul etmesi bunu etkilemez”,81 “İma Ebû Mansûr 
Mâturîdî bu soruya şu ayetle cevap vermiştir”, “Bu yoruma 
Şeyhzâde işaret etmiştir”, “İmam Kuşeyrî mümkün olduğu gö-
rüşünü tercih etmiştir”,82 “Şeyhzâde de bu hususa haşiyesinde 
işaret etmiştir”83 “Hayâlî, Hâşiye ale’l-akâid isimli eserinde”,84 
“İtkân’da belirtildiği üzere”, “bazı müfessirler buna işarette bu-
lunmuşlardır”, “Fahreddin Râzî’nin sözlerinden anlaşıldığına 
göre”,85 “Siyalkûtî Beyzâvî hâşiyesinde işarette bulunmuştur”.86 

                                                                 
75   Temizer, “Osmanlıda Huzur Dersi Örnekleri I”, s. 86. 
76   Temizer, “Osmanlıda Huzur Dersi Örnekleri I”, s. 88. 
77   Temizer, “Osmanlıda Huzur Dersi Örnekleri I”, s. 88. 
78   Yanyalı, "1294 Yılı Huzûr-ı Hümâyûn Ders Takriri”, Mekârimü’l-ahlâk, sayı, 8, s. 59. 
79   Yanyalı, "1294 Yılı Huzûr-ı Hümâyûn Ders Takriri”, Mekârimü’l-ahlâk, sayı, 8, s. 61. 
80   Yanyalı, "1294 Yılı Huzûr-ı Hümâyûn Ders Takriri”, Mekârimü’l-ahlâk, sayı, 9, s. 68 
81   Temizer, “Osmanlıda Huzur Dersi Örnekleri II”, s. 181. 
82   Temizer, “Osmanlıda Huzur Dersi Örnekleri II”, s. 183. 
83   Temizer, “Osmanlıda Huzur Dersi Örnekleri II”, s. 184. 
84   Temizer, “Osmanlıda Huzur Dersi Örnekleri II”, s. 185. 
85   Temizer, “Osmanlıda Huzur Dersi Örnekleri II”, s. 186. 
86   Temizer, “Osmanlıda Huzur Dersi Örnekleri II”, s. 187 



124  Osmanlı’da Tefsir Dersi Gelenekleri 

Yanyalı Ömer Lütfi Efendi 1297 yılına ait dersin takrir kıs-
mında ise “Müfessirîn-i ızâm rahımehümullâh hazarâtının be-
yan buyurdukları vechile”87 “Bazı müfessirînin beyânı ve Kâdî 
Beyzâvî ve İmâm Fahreddîn Râzî Hazretleri’nin muhtarlarına 
göre”,88 “İmâm Ebî Mansûr Mâturîdî Hazretleri'nin tefsiri âlîle-
rine göre”89 “ecille-i ricâl-i sûfiyeden İmâm-ı Gazâlî Hazret-
leri’nin beyân buyurdığı gibi”,90 “İmâm Fahreddînü’r-Râzî Haz-
retleri'nin beyânı üzere”,91 “İmâm-ı Gazâlî Hazretleri on üç ka-
dar âyât-ı beyyinât-ı Kur'âniyye ile isbat ettikten sonra…”,92 
“İmâm-ı Gazâlî aleyhi rahmetü'l-bârî bu emr-i azîmin erkan-ı er-
baasını ve beş kadar şartlarını ve sekiz deracâtını…”,93 “Nitekim 
Hazret-i İmâm (Gazâlî) rahımehüllâh…”94 ifadeleri geçerken 
münazara kısmında ise “İbn-ü Esîr ve diğerlerinin tercihine 
göre”, “bazı tefsirler”,95 “bazı müfessirler”,96 “İtkân’da belirtil-
diği üzere”, Kâdî Beyzâvî ve İmâm Fahreddîn Râzî Hazret-
leri’nin muhtarlarına göre”,97 Ebû Mansûr’un (Mâturîdî) dediği 
gibi”, “Şihâbuddîn’in (el-Hafacî) Hâşiyesinde açıkladığı gibi”,98 
“Râzî’nin açıkladığı gibi”99 ifadeleri geçmektedir. Derslerin 
takrîr kısmında genel olarak fazla isim tasrîh edilmediği 
müşâhede edilmektedir. Zikredilen bu kaynaklar mukarririn 
derslerini hazırlarken hangi eserlere müracaat ettiğine dair bize 
bazı ipuçları vermektedir. 

                                                                 
87   Yanyalı, “1297 Yılı Huzûr-ı Hümâyûn Ders Takriri”, vrk. 2b. 
88   Yanyalı, “1297 Yılı Huzûr-ı Hümâyûn Ders Takriri”, vrk. 3a. 

89   Yanyalı, “1297 Yılı Huzûr-ı Hümâyûn Ders Takriri”, vrk. 3b. 
90   Yanyalı, “1297 Yılı Huzûr-ı Hümâyûn Ders Takriri”, vrk. 3b. 
91   Yanyalı, “1297 Yılı Huzûr-ı Hümâyûn Ders Takriri”, vrk. 4b. 
92   Yanyalı, “1297 Yılı Huzûr-ı Hümâyûn Ders Takriri”, vrk. 5a. 
93   Yanyalı, “1297 Yılı Huzûr-ı Hümâyûn Ders Takriri”, vrk. 6b-7a. 
94   Yanyalı, “1297 Yılı Huzûr-ı Hümâyûn Ders Takriri”, vrk. 7a. 
95   Yanyalı, “1297 Yılı Huzûr-ı Hümâyûn Ders Takriri”, vrk. 10b. 
96   Yanyalı, “1297 Yılı Huzûr-ı Hümâyûn Ders Takriri”, vrk. 11a. 
97   Yanyalı, “1297 Yılı Huzûr-ı Hümâyûn Ders Takriri”, vrk. 12a. 
98   Yanyalı, “1297 Yılı Huzûr-ı Hümâyûn Ders Takriri”, vrk. 12a. 
99  Yanyalı, “1297 Yılı Huzûr-ı Hümâyûn Ders Takriri”, vrk. 13b. 
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Yanyalı Ömer Lütfi Efendi’ye ait 1293, 1294 ve 1297 yılla-
rına ait üç senelik derslerin takrir ve münazara kısmının tama-
mında toplam 8 defa İmâm Fahreddîn Râzî, 8 defa da müfessirîn-
i ızâm-bazı müfessirîn, 5 defa Kâdî Beyzâvî, 4 defa İmâm-ı 
Gazâlî, 3 defa İtkân, 3 defa İmâm Ebû Mansûr Mâturîdî (Te’vîlât), 
4 defa Beyzâvî hâşiyeleri olan Şihâbuddîn el-Hafacî, Şeyhzâde 
el-Kocavî ve Siyalkûtî, 2 defa Ebu’l-Kasım el-Kuşeyrî ve Ebû 
Hayyân el-Endelûsî’ye atıfta bulunulur. Yanyalı Ömer Lütfi 
Efendi kaynaklarını zikretme noktasında diğer mukarrirlere na-
zaran oldukça cömerttir.  

Buna mukâbil Debreli Vildan Fâik Efendi’nin 1327 (Hûd 
17), 1328 (Hûd 32), 1329 (Hûd 50-52) ve 1330 (Hûd 78-80) 
yıllarına ait dört adet dersi içeren el-Mevâizu’l-hisân fâ mâ kurrire 
beyne yedeyi’s-Sultan isimli matbû ders takrîrlerinde ise “Fahru’r-
Râzî, İsmail Hakkı (Bursevî) ve sâir müfessirîn-i kirâm tefsirle-
rinde…”100, “Fahru’r-Râzî, Beyzâvî ve Keşşâf gibi eâzım-ı müfes-
sirîn”101, “ba’du’l-müfessirîn”102 “Kâdî”103 gibi tefsire dair sadece 
bir kaç isim tasrih edilmektedir.  

İlginçtir Gümülcineli Hasan Hilmi Efendi’nin 1315 yılına 
ait ders takririnde hiçbir kaynak ismi tasrîh edilmez. 

Bütün bunlardan sonra şunu söyleyebiliriz ki ele aldığı-
mız örnek huzûr-ı hümâyûn derslerinin Türkçe/Osmanlıca olan 
takrîr kısmında dikkati çeken en önemli husus, iddia edilenin ak-
sine Beyzâvî’nin tefsirinde olduğu gibi ibareler üzerinde durul-
madığı, parça tefsirlere girilmediği, fazla ayrıntıya yer verilip 
gramer meselelerine dalınmadığı, etimolojik ve ilgisiz yorumlara 
ve polemiklere girilmediği müşahede edilmiştir. Bunun yerine 
derslerin oldukça sade ve basit bir dille va’z u nasihat tarzında 
işlendiği görülmektedir. Zaman zaman tefsiri yapılan ayetlerle 

                                                                 
100   Debreli, el-Mevâizu’l-hisân, s. 7. 
101   Debreli, el-Mevâizu’l-hisân, s. 9. 
102   Debreli, el-Mevâizu’l-hisân, s. 26. 
103   Debreli, el-Mevâizu’l-hisân, s. 46. 
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direk alakalı olmayan hususlarda yoğunlaşılması ayetin ana ek-
seninden uzaklaşılmasına ve konunun dağılmasına sebep ol-
maktadır. Huzur dersleri mukarrirleri derslerini icra ederlerken 
Osmanlı uleması arasında sıklıkla kullanılan klasik muteber 
tefsirlerden istifade etmiş ve o eserlerden bazı nakillerde 
bulunmuşlardır. İncelediğimiz takrîr defterlerinde mukarrilerin 
Fahreddin Râzî, Zemahşeri, Ebû Mansûr Mâturîdî, Kâdî Beyzâvî 
gib müfessirlerden ve Şihâbuddîn el-Hafacî, Şeyhzâde el-Kocavî 
ve Siyalkûtî gibi meşhur Beyzâvî hâşiyelerinden rivayette 
bulundukları görülmektedir. Örnek olarak ele aldığımız huzûr-ı 
hümâyûn ders takrîrlerinde görüldüğü üzere Kâdî Beyzâvî tef-
siri iddia edildiği gibi huzur derslerinin tarifinde yer alacak ka-
dar bu derslerin başat bir unsuru, vazgeçilmez bir öğesi değildir. 
Olsa olsa mukarrirlerin takrîrlerindeki atıf yaptığı referanslar-
dan sadece bir tanesidir. 

Dersin münazara kısmını oluşturan ve Arapça olan soru-
cevap faslında ise alimler arasında ilmi tartışmalara sahne olan 
tam anlamıyla yüksek bir ilmi seviye dikkati çeker. Bu sorular, 
fasl-vasl, hakikat-mecaz, lügavî anlam, umum-husus, hitap 
çeşitleri, sebebin özelliği-lafzın genelliği, îcâz, itnâb, istiâre, inti-
bâk, bedî‘ sanatlarından cem‘ ve taksim vb. konu başlıkları 
altında mütalaa edilen meselelere dairdir. Diğer bir ifadeyle 
yöneltilen sorular, ibarelerin anlamları, gramer ve belağat 
konularıyla ilintili olmakta ve dil meselelerine ait konuları 
içermekte, kelami ve polemik meselelere yoğunlaşılmaktadır. 
Soru cevapların “in kulte, kultü-denirse, deriz” şeklinde bir 
formatla kaleme alınmıştır. 

Sorulara verilen cevaplarda sık sık kaynak gösterilen ve 
atıfta bulunulan Beydâvî tefsirinde sözü edilen bahislerin 
çoğunlukla yer almadığı, ancak söz konusu bahislerin bir 
kısmının Beydâvî tefsiri üzerine yapılmış hâşiyelerde yer aldığı 
görülmektedir. Bu sebeple mukarririn atıfta bulunduğu kaynak 
çoğunlukla Beydâvî tefsirinin bizzat kendisi değil, hâşiyeleri 
olarak anlaşılmalıdır. Buradan hareketle, dersin münazara kısmı 
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hakkında, âlimler için ileri seviyede ilmî nitelik taşıdığı 
söylenebilir. Ancak ayetin ilgili bulunduğu psikolojik ve sosyal 
konulara hiç değinilmemesi ve bu çerçevede meselelerin 
irdelenmemesi; en azından takrir kısmında değinilen konulara 
ilişkin hiçbir sorunun yöneltilmemesi, huzur derslerinin zayıf bir 
noktası olarak görülmüş, bu açıdan bakıldığında huzur 
derslerinin münazara kısımları hakkında, ihtiyaca cevap 
vermekten öte âlimler arasında ilmî tartışmalara sahne olduğu 
yargısına varılmıştır.104 

Huzur derslerinden bahseden kimi müellifler bu derslerin 
ilmî seviyesinin son derece yüksek olduğunu ifade ederken ki-
mileri de bu derslerin ilmî seviyeden yoksun hurâfâtla dolu ol-
duğunu iddia edebilmişlerdir. Örneğin Ebu’l-Ulâ Mardin huzur 
derslerinin ilmî seviyesiyle ilgili şu malumatı verir:   

“Malûm olduğu veçhile, son iki asrın Ramazan aylarında 
memleketin irfan merkezi olan İstanbul’da yüksek ilim 
mahfilleri, huzur derslerine ait şuun ile uğraşır ve padişah 
huzurunda takrîr olunan münazaralı tefsir derslerinin mübahese 
ve münakaşalarında varılan neticeler her ilim müntesibini 
ilgilendirirdi. Havas için Ramazan feyizlerinden biri de bu 
derslerin muhassalalarından istifade idi. Tefsirde ihtilaflı 
telâkkilerden yüksek ve salahiyetli ilim meclisinin tasvibine 
mazhar olanını öğrenmek, zamanımızda Temyiz Mahkemesi 
içtihatlarına vukuf derecesinde amelî bir ehemmiyeti haizdi ve 
takarrür eden neticede de itmi’nânı te’min bakımından müstesna 
bir kuvvet mündemiçti. Çünkü takrîr ve tefsir olunacak âyetler 
üzerinde mütehassıslarca padişah huzurunda mahcup olmamak 
endişesi de munzam olarak teksif olunan cehd ve mesai ve 
çalışma mevzûu olan âyet-i kerimeye hakkıyle nüfuz için heyet 
müntesiplerince kütüphanelerde bütün sene devam eden 
mükibbâne gayret ve nihayet hararetli bir mübahese ve 
münakaşa süzgecinden geçirilerek ve bazen de seçilen hakemin 
                                                                 
104   Bk. Temizer, “Osmanlıda Huzur Dersi Örnekleri I”, s. 78; a. mlf., “Osmanlıda Huzur Dersi 

Örnekleri II”, s. 177, 188. 
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kararına mutâvaat edilerek tesbit olunan netice, telâkkinin 
isabetini kabul için kati bir karine idi. Bu muntazam ve gayet 
dikkatli azamî cehd, şeyhülislam Ebüssuud merhum gibi 
mümtaz müfesirler yetiştiren memleketimizde tefsir ilminin de 
inkişâfına medâr oluyordu.”105 

Buna mukabil Sultan Reşad döneminde Mâbeyn 
başkâtipliği yapan ve bu derslere katılan Halit Ziya Uşaklıgil 
hatıralarında derslerin ilmî seviyesiyle ilgili şunları söyler:  

“…huzur derslerinde, hem padişah, hem halife 
makamlarını işgal eden zatın karşısında söyleyeceklerinin 
yüksekliğine intizar etmek, ve bunları dinlerken bir istiğrak 
zevkini ummak en sarih hakkımdı. Heyhat! Ne müthiş bir hayal 
kırıklığına uğradım ve bütün Ramazanlarda, günlerce devam 
eden bu huzur derslerinde umulan zevke bedel ne acı bir esef 
duydum. Ben beklerdim ki mukarrirler Kur’ân’ın metninden 
ayrılmayarak filân ve filân âyetten ilham alarak hitabelerde 
bulunsunlar. Buna mukabil onlar, hep tefsirlerin iz'âna sığmayan 
teşrihatını, hususiyle Buharî-i Şerif diye tanınan ve uydurma 
hâdiselere istinât ederek hurâfât-ı İsrailiyye ve 
Hıristiyaniyyeden intikal eden rivayetlere her türlü mantık 
ölçülerini aşacak genişlikler veren kitabın muhteviyatını esas 
tutuyorlardı. Artık onların lisanında İslâm dini peygamberin 
dininden başka oluyordu, asıl Muhammed dininin safvetinden, 
makuliyetinden bir şeyler kalmayarak bu güzel din esâtirî bir 
mahiyet almış oluyordu. Mukarrir başlardı: Hangi âyete sıra 
gelmişse oradan... Evvelâ onun mânasını söylerdi, kısaca, 
çabukça... Asıl istenen o değildi. Âyet, muhtelif müfessirlerden 
naklen türlü söylentiler ve hikâyeleri döküp saçmak ve bunların 
etrafında çeşit çeşit, acayip ve garip, efsanelerle dolu süslemelere 

bir giriş bulmak için vesile teşkil ederdi. İşte ilk gününden 

başlıyarak, bütün Ramazanlarda huzur dersleri böyle devam 
edince, bizler için «eyvah!...» diye yanmaktan başka bir iş 

                                                                 
105   Mardin, Huzur Dersleri, I, 7. 
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kalmamış oluyordu. Nasıl olup da bidayetinden beri saltanat 
makamını işgal eden padişahlar ve bu işi her yıl tertip ederek 
vaizleri seçen şeyhülislamlar şu huzur derslerinde olan iz'ana, 
mantığa, Kur’ânın azametine, ma’kıliyetine lâyık bir cereyan 
vermemişler ve padişahın karşısına geçirilen mukarrirlere, 
mâtâden camilerde kürsülerini döve döve türlü hurafeleri, sanki 
hâşâ sümme hâşâ ahkâm-ı dîniye imişçesine döküp saçan 
vaizlerden daha yüksek bir eda telkinine muvaffak 
olamamışlardı. Neler işittik? Vaktiyle camilerde böylelerine 
tesadüf ettikçe kaçardım. Burada kaçmak imkânı yoktu. Sabırla 
tahammülle, fakat azîm eseflerle arzın kürriyetini inkâr, gökteki 
cisimleri birer dünya olduğu iddiasını küfür diye telâkki eden, 
biraz daha ileriye gitse yerin bir öküzün boynuzlarında durduğu 
iddiasına kadar varacak olan, âyete mâna verdikten sonra bir 

tarafından kaçıp hurafelere sapan, peygamberlerin 
mucizelerinden bahsederken peygamberin ruhunu rahatsız 
edecek saçma sapan sözler sıralayan, Miracı hikâye ederken 
Mekke'den Kudüs'e kadar aşılan mesafeyi bir saniyede geçmek 
için Hazreti Muhammed'in bindiği hayvanın bilmem kaç zira' 
uzunluğunda olduğunu söyleyen, ayın yarılmasından 

bahsederken ayın yarısının kuzeyde diğer yarısının güneyde 
ikiye bölünmüş bir kâğıt fener gibi asılı kaldığından dem vuran 
bu adamlar, İslâmiyeti ta’zîz ve tahkim değil, tahribe çalışmış 
oluyorlardı; bunu idrâk edenler elbette vardı, fakat ona çare 
bulanlar yoktu.”106 

                                                                 
106   Uşaklıgil, Halit Ziya, Saray ve Ötesi: Son Hatıralar, Hilmi Kitabevi, İstanbul 1941, II, 135-141. 

Şüphesiz Uşaklıgil’in bazı ifadelerinde –özellikle İsrâiliyyâtla ilgili hususlarda- haklılık 
payı olabilir. Ancak Sahîh-i Buhârî’den “Buharî'i Şerif diye tanınan ve uydurma hâdiselere 
istinât ederek hurâfât-ı İsrailiyye ve Hıristiyaniyyeden intikal eden rivayetlere her türlü 
mantık ölçülerini aşacak genişlikler veren kitap” şeklinde bahsetmesi dînî ilimler 
konusundaki cehâletini ızhâr etmesi bakımından kayda değerdir. Hatta bu ifadeler bir 
cehaletten öte dinine ve vatanına yabancılaşmış bir “Osmanlı Aydını?”nın zihin yapısının 
dışa vurumudur. Nitekim aşağıdaki şu ifadeler bu zihin yapısını tüm çıplaklığıyla ortaya 
koymaktadır: “Küçük yaşımdan beri Ramazanlarda camileri dolaşırken, vaizlerin kürsüleri 
kenarında durur, bir müddet dinlemeğe çalışırdım. Sonra bunların çirkin yaygaralarla, 
kötü bir Türkçe ile çırpına çırpına en yüksek mevzulara temas etmek isterken nasıl 
saçmalara, hezeyanlara boğulduklarını gördükçe elîm bir hisle oralardan kaçardım. O 
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Şüphesiz her mukarririn ders işleme tarzı bir değildir. 
Dersler mukarrirlerin birikimine göre ilmî seviye yönünden de-
ğişiklikler arzedebilmektedir. Aynı şekilde iki asra yaklaşan hu-
zur dersleri tarihine baktığımızda da derslerin her dönem aynı 
seviyede işlenmediği, kimi zaman dersler daha ilmî bir şekilde 
ele alınırken zamanla derslerin hafiflediği ve vazu nasihat tar-
zında ele alındığı da görülmektedir. Şüphesiz ki bunda Topkapı 
Sarayı müzesi arşivinde bulunan I. Abdülhamit devrinde 
Meşîhate hitâben yazılmış bir sadâret tezkeresin de etkili olduğu 
ifade edilebilir. Bu tezkerede derslerin çok derin, mücerred ve 
padişahın zihnini yoracak tarzda işlenilmemesine, mebâhis-i ak-
liye ve mesâil-i usûliyyeden bahsedilmemesine, bunun yerine 
gazâ ve cihadı teşvik edici, padişahın yorulmadan dinleyebile-
ceği hikaye ve kıssalarla süslenmiş tarzda sade olmasına dikkat 
edilmesine, avam üslûbu gibi görülse de padişahın bu tarzdan 
hoşlandığına dikkat çekilmiştir.107 

                                                                 
sıralarda Avrupa dünyasında vaazların nasıl yapıldığına, mevizelerin nasıl birer sanat ve 
hitabet eseri olarak tertip edildiğine vâkıftım. İsviçre, İngiltere, Almanya gibi protestan 
diyarlarında Pasteur'lerin pazar hitabelerini hazırlamak için Tevrattan, Incilden ilham 
alarak, herhangi bir fıkranın, bir âyetin etrafında sanatkârane nakışla süslemeler yaparak 
bunlardan ahlâkî sonuç çıkardıklarını; katoliklik âleminde, meselâ Fransa'da köy 
rahiplerine varıncaya kadar öğütlerini işleye işleye bunların arasından şöhretleri cihana 
şâmil hatipler yetiştiğini, hele Fransa edebiyatında Bossuet, Fenelon, Bcurdaleue, 
Massillon, Flechier hitabeleriyle kendilerini dinleyen hükümdarları bile kendinden geçiren 
dâhiler zuhur ettiğini bilirdim”. 

107   “Benim faziletlü mürüvvet şiârım sultanım hazretleri, Bermutad huzur-ı sâtıu’n-nur-ı 

mülûkânede takrîr olunan derslerde havsala-i zihni avamdan hariç tahkikat ve mübâhesât 
menfuru tab'ı hümâyûn olmağıla mebâhis-i akliyye ve mesâil-i usûliyyeden tefevvüh 
buyrulmayıp müfessirînin tahrir ve işaret buyurdukları i’raba dair ve sair mahaller sathice 
takrîr ile âyeti kerimeye mâna verilüp bazı cihat ve gazaya müteallik kısas ve mev'izeler ve 
şecaat ve cesaret telmih buyurularak şeyhane fıkracılık nakit buyurulup bu tavr-ı 
avampesent her ne kadar inde’l-havassı’l-mütebahhirîn ayıp ise dahi tab'ı hümâyûna 
nazaran hub ve mustahsen olmağla {Her ayb ki sultan bipesendet hünerest) mazmunu ile 
bu vadide isbat-ı vücut ve izhâr-ı fazlı hüner ile makbûlü hümâyûn olmaları ve bahis ve 
tahkikte Seyyit ve Celâle galebe buyurulsa ednâ bir kürsü şeyhi kadar mergup olmayacağı 
karini zihni derrâkleri oldukta bundan sonra huzur-ı hümâyûnda sermeclis-i ders olacak 
efendiler hazerâtını bu hususta agâh buyurup cümlesini ihtar ve berminvâl-i muharrer 
mahalle münasip ve cihat ve şecaate dair hikâyât ve kısas tedarik ve İstihzâr-ı zihn-i 
muşukâfları olan mebâhisi külliyen terk buyurmaları yegân yegân irâe ve tavsiye 
buyurmanız siyakında zebîre-i hulûsvetîre terkîm ve mersûl-ü nezd-i fazâilvesîm kılındı. 
Vusulünde bervefkımültemes cümlesini agâh buyurmanız me’mûldür.” TSMA, nr. E. 
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Makalemizde cevabını arayacağımız ikinci husus ise ders-
lerin genellikle Kâdî Beyzâvî tefsirinden yapılması sebebiyle 
ayetlerin tefsirinde fazla ayrıntıya girildiği, ayetlerin tefsir ve 
tahlillerinde gramer meselelerine, etimolojik ve ilgisiz yorumlara 
ve gereksiz tartışmalara girildiği ve bu nedenle tefsir derslerinin 
son derece ağır ilerlediği ve birkaç yılda sadece birkaç âyetin ele 
alınabildiği iddialarıdır. Huzur derslerinden bahseden kaynak-
larda bu iddiaya yer verilmiş ve bu husus eleştiri konusu olmuş-
tur.108 

Malum olduğu üzere ilk huzur dersi, Sultan III. Mus-
tafa’nın huzurunda 1172/1758 yılı Ramazan ayında Nisâ suresi-
nin 135. ayetinin takrîr edilmesi ile başlamıştır. İlk zamanlarda 
derste takrîr edilecek âyetler padişah tarafından belirlenerek şey-
hülislâm vasıtasıyla mukarrir ve muhataplara bildirilirdi. Yani 
bu ilk yapılan derslerde belirli bir sıra takip edilmemiş, içinde 
bulunulan zaman ve zemine göre belirlenen ayetler takrîr edil-
miştir. 1180/1766 yılında Bakara suresinin başlarından bazı ayet-
lerin tefsiri yapılmış, 1180-1192 yılları arasında İsrâ suresinin tef-
siri tamamlanmış, 1193 yılında Fetih suresinin tefsirine başlan-
mış ve 1193-1198 seneleri arasında bitirilerek 1199 yılında Saf su-
resinin tefsirine geçilmiş ve 13. ayeti takrîr edilmiştir.  

Zaman içinde âyet seçiminde değişiklikler olmuş, 
1200/1785 tarihinde müteferrik âyetlerin tefsiri usulünden vaz-
geçilerek derslere Fâtiha suresinden başlanıp Mushaf sırasının 
takip edilmesi kararlaştırılmış ve bu yıl Fâtiha sûresi bitirilmiştir. 
1201 yılında Bakara sûresinden başlanmış, 1205 yılının ilk mecli-
sinde Bakara sûresinin 30. âyeti ikinci meclisinde 31, 32 ve 33. 
ayetleri, üçüncü meclisinde 34. ayeti dördüncü meclisinde 35. 
                                                                 

16801, Mardin’den naklen, Huzur Dersleri, I, 23. 
108   Nitekim İsrâ sûresinin tefsiri 1189 Ramazanında (Kasım 1775) başlamış, 1192 Ramazanına 

(Ekim 1778) kadar sürmüş, Feth sûresinin tefsiri ise 1193-1198 (1779-1784) yılları arasında 
tamamlanabilmiştir. 1201 Ramazanında (Temmuz 1787) Bakara sûresinin tefsirine 
başlanmış, 1205 Ramazanına (Mayıs 1791) kadar beş yıl boyunca ancak ilk otuz âyetinin 
tefsiri müzakere edilebilmiştir. bkz. İpşirli, Mehmet, “Huzur Dersleri”, DİA, XVIII, 443; a. 
mlf, “Ramazanda Huzur  Dersleri”, s. 42; Akyüz, “İlim ve Siyasetin Bir Randevusu: Huzur 
Dersleri”, s. 104. 
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âyetin yarısını, beşinci meclisinde diğer yarısını; altıncı mecli-
sinde 36. ayetini, yedinci meclisinde 37. ayetini 8. meclisinde 38. 
ve dokuzuncu meclisi olan mukarrirler meclisinde ise 39. âyeti 
takrîr edilmiştir. Dolayısıyla 1201-1205 yılları arasında Bakara 1-
39 ayetleri arası ancak bitirilebilmiştir. 1206 yılında Bakara sûre-
sinin 40. âyetinden başlanmış, 1207 yılının dokuzuncu meclisi 
olan mukarrirler meclisinde 60. âyet tefsîr edildiğine göre bu iki 
sene zarfında 20 âyet takrîr edilmiştir. 1210 yılı mukarrirler mec-
lisinde Bakara 91. âyeti takrîr olunmuştur ki buna göre 1206-1210 
yılları arasında Bakara sûresi 40-91 ayetleri arası takrîr edilmiş 
oluyor. 1215 yılında 134. âyet tefsîr edildiğine göre bu 5 sene zar-
fında 38 âyet ele alınmış olmaktadır. 1251 yılında mukarrirler 
meclisinde Al-i İmran sûresinin 200. son âyeti takrîr edilmiştir. 
Buna göre 1215-1251 yılları arasında Bakara 135-286, Âl-i İmrân 
1-200 ayetleri arası toplam 351 ayet tefsir edilmiştir. 1200 yılında 
Fâtiha suresinden başlanıp 1251 senesine kadar geçen 51 senelik 
zaman zarfında toplam üç sûreden (Fâtiha, Bakara, Âl-i İmrân) 
müteşekkil 493 âyet okunmuştur. Al-i İmran sûresinden sonra 
Nisa sûresinin 15 senede bitirildiğini 1266 yılı Maide sûresinin 
ilk âyetinin okunmasından anlıyoruz ki buna göre 1251-1266 yıl-
ları arasındaki 15 yıllık zaman diliminde Nisâ suresi 1-176 ayet-
leri tamamlanmış oluyor.  II. Abdülhamid’in cülüs yılı olan 1293 
yılında Yanyalı Hacı Ömer Lütfi Efendi’nin A‘râf sûresinin 31. 
âyetini takrîr ettiği bilgisine göre, 1266 yılından itibaren 1293 yı-
lına kadar geçen 27 sene zarfında Maide ve En‘âm sûresi bitmiş, 
A‘râf sûresinin başlarına gelinmiştir. Dolayısıyla 1266-1293 yıl-
ları arasında Mâide, 1-120, En‘âm, 1-165, A‘râf, 1-31 olmak üzere 
toplam 316 ayet tefsir edilmiştir. Yine Yanyalı Hacı Ömer Lütfi 
Efendi tarafından 1294 yılında A‘râf 35. ayet, 1295 yılında 50 ve 
51. ayetler, 1296 yılında 65. âyet, 1297 yılında 78-79. ayetler, 1298 
yılında ise 90. ayet takrîr edilmiştir. 1300 yılında Tikveşli Yusuf 
Ziyâeddin Efendi tarafından A‘râf sûresinin 152. âyeti takrîr 
olunduğuna göre yaklaşık 100 senelik zaman zarfında (1200-
1300) Mushafın üçte birlik bölümüne yakını (9 cüzü) neredeyse 
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bitirilmiştir. 1304 yılında A‘râf sûresi 172-3. âyetleri takrîr olun-
muş, 1315 yılında Tevbe sûresinin 50. âyeti tefsîr edilmiş oldu-
ğuna göre 1304’den bu tarihe kadar 11 sene zarfında bir cüz bir 
hizip bitirilmiştir. 1326 yılı Ramazan’ı sonunda huzur dersle-
rinde Yunus sûresinin 109. âyetine varıldığı anlaşılmaktadır. 
1329 yılında Hud sûresinin 11. âyeti, Sultan Vahdeddin huzu-
rundaki son ders olarak Hicr sûresinin 78-79. âyetleri tefsîr edil-
miştir. Son halife Abdülmecid Efendi’nin huzurunda devam 
eden dersler Nahl sûresinin 26. âyetine kadar gelmiştir. Abdül-
mecid Efendi zamanında Nahl sûresinin 1, 12, 18. âyetlerinin 
takrîr edildiği ilgili kayıtlardan anlaşılmaktadır.109 Sonuç olarak, 
III. Mustafa zamanında 1172 Ramazanında başlayan bu dersler 
1341 yılı Ramazanında son halife Abdülmecid Efendi’nin huzu-
runda Nahl suresinin 26. âyetinin tefsîr edilmesiyle birlikte sona 
ermiş, huzur dersleri toplam 169 sene sürmüştür. 

Huzur derslerinde hangi yıllar arasında hangi ayetlerin 
tefsir edildiğini toplu bir şekilde sunacak olursak şöyle bir tablo 
ortaya çıkıyor:  

1200 yılı Fâtiha, 1-7. 

1201-1205 Bakara, 1-39. 

1206-1210 Bakara, 40-91. 

1210-1215 Bakara, 91-134. 

1215-1251 Bakara, 135-286, Âl-i İmrân, 1-200. 

1251-1266 Nisâ, 1-176. 

1266-1293 Mâide, 1-120, En‘âm, 1-165, A‘râf, 1-31. 

1293-1315 A‘râf, 32-206, Enfâl, 1-75, Tevbe, 1-50. 

1315-1326 Tevbe, 50-129. 

1326-1329 Yûnus, 1-109, Hûd, 1-51 

                                                                 
109   Bk. Mardin, Huzur Dersleri, I, 68-80. 
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1329-1341 Hûd, 51-123, Yûsuf, 1-111, Ra‘d, 1-43, İbrahim, 
1-52, Hicr, 1-99, Nahl, 1-26. 

Şüphesiz derslerin yavaş ilerlediği müsellem bir husustur. 
Lakin bu derslerin yavaş ilerlemesinin müsebbibi iddia edildiği 
gibi derslerin Kâdî Beyzâvî tefsirinden yapılması ve ayetlerin 
tefsirinde fazla ayrıntıya girilmesi, ayetlerin tefsir ve 
tahlillerinde gramer meselelerine, etimolojik ve ilgisiz yorumlara 
ve gereksiz tartışmalara girilmesi değildir. Kaldı ki bu derslerde 
Kâdî Beyzâvî tefsirinin takip edildiği, okunduğu iddiası da 
yukarıdaki satırlarda görüleceği üzere tartışmaya açık bir 
husustur. Yine ders takrirlerinde görülmektedir ki öyle iddia 
edildiği gibi ayetlerin tefsirinde fazla ayrıntıya girildiği, 
ayetlerin tefsir ve tahlillerinde gramer meselelerine, etimolojik 
ve ilgisiz yorumlara ve gereksiz tartışmalara yer verildiği 
iddiasını kanıtlayacak veriler mevcut değildir. Her ne kadar 
derslerin münazara kısımlarında yukarıda iddia edilen dil 
tahlillerine genişçe yer verilmişse de bu durum derslerin 
uzamasına, yavaş ilerlemesine sebep olacak bir husus değildir. 
Burada şunu söyleyebiliriz ki huzur dersleri başlangıçtan 
itibaren alelacele, bir an evvel bitirilmesi gereken bir ders 
şeklinde tasarlanmamış, aksine Kuran ayı olan Ramazan’ın 
feyzinden bereketlenmek gayesiyle daha uzun soluklu 
düşünülmüş, dolayısıyla her derste birer ayet, -kısa olan 
ayetlerde iki-üç ayet- tefsir edilecek şekilde planlanmıştır. 
Bilindiği üzere her yılın Ramazan ayında tefsiri yapılacak ayet 
meşihat tarafından mukarrir ve muhataplara bildirilir böylelikle 
derslere hazırlanmaları istenirdi. Her derste daha önceden 
kararlaştırılmış olan ayetin tefsiri o mecliste bitirilirdi. Yani 
tartışmaların uzaması sebebiyle bir mecliste bitirilmesi gereken 
ayetin diğer bir meclise sarkması, tartışmanın kaldığı yerden 
devam etmesi gibi bir durum söz konusu değildi. Dolayısıyla 
derslerin yavaş ilerlemesi Beyzâvî tefsirinden değil, bu derslerin 
genel karakteristik özelliklerinden kaynaklanmaktadır. 
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Sonuç 

Huzur derslerinden bahseden kaynakların tamamı ders-
lerde Beyzâvî tefsirinin takip edildiği hususunda hemfikir ol-
makla birlikte kimisi derslerde bizzat Tefsir-i Kâdî’den okundu-
ğunu ve bunun padişahın fermanıyla olduğunu îmâ ederken ki-
mileri de bu derslerde Beyzâvî tefsirinin esâs ittihâz edildiğini 
ifade etmiş lakin bu esâs ittihâz etmenin ne şekil olduğuna dair 
bir beyânda bulunmamışlardır. Zamanla bu derslerde Kâdî 
Beyzâvî tefsirinin takip edildiği, okunduğu yargısı müelliflerin 
birbirlerinden nakledegeldikleri, adeta klişeleşmiş bir ifade ha-
line gelmiştir. Muhtemeldir ki müellifleri bu yargıyı tekrarla-
maya iten bir takım sebepler bulunmaktadır. 

 Huzur derslerinde Kâdî Beyzâvî tefsirinin takip edildiği, 
okunduğu yargısı kanaatimizce IV. Mehmed dönemindeki 
mutad olmayan tefsir dersleriyle alakalı olmalıdır. Kaynaklarda 
12 Muharrem 1080 (12 Haziran 1669) tarihinde IV. Mehmed’in 
akşam ve yatsı namazları arasında Şeyhülislâm Minkārîzâde 
Yahyâ Efendi’ye Beyzâvî’nin Envârü’t-tenzîl ve esrârü’t-te’vîl adlı 
tefsirinden ders verdirdiği ve bunu âdet haline getirdiği ifade 
edilmektedir.110 Dolayısıyla IV. Mehmed zamanındaki bu 
derslerde Beyzâvî tefsirinin okunmuş olmasının sonraki resmi 
huzur derslerinde de bu tefsirin takip edildiği veya bu tefsirin 
okunduğu algısına sebep olmuştur denilebilir. Kaldı ki 
müverrihlerden huzur derslerinde Kâdî Beyzâvî tefsirinin takip 
edilmesi gerektiğine dair sarih bir ifade sadır olmamış, aynı 
zamanda -elimizdeki şu anki mevcut bilgilerimize göre- bu 
derslerde Beyzâvî tefsirinin okunması gerektiğine dair bir 
padişah emri de gelmemiştir. 

Aynı şekilde bu derslerde Kâdî Beyzâvî tefsirinin 
münazaralı bir şekilde tedrisinin yapıldığı ifadesi bu derslerin 
ilmî seviyesi yüksek meclisler olduğunu vurgulamak için olması 
da mümkündür. Bilindiği üzere Kâdî Beyzâvî’nin Envâru’t-tenzîl 

                                                                 
110   Râşid Efendi, Târîh-i Râşid I, 161. 
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ve esrâru’t-te’vîl adındaki eseri Osmanlı entelektüelleri ve din 
bilginleri arasında en fazla okunan ve üzerinde en fazla çalışma 
yapılan tefsirdir. Osmanlı medreselerinde Zemahşeri’nin el-
Keşşâf’ı ile birlikte yüzyıllarca ders kitabı olarak okutulmuştur. 
Osmanlı medreselerinde tefsir ilmi medrese müfredatının en üst 
seviyesini oluşturmaktaydı. Osmanlı medreselerinin eğitim 
programını yansıtan eserlere bakıldığında büyük çoğunlukla en 
son okutulacak dersin tefsir olduğu görülür. Tefsir, Allah'ın 
Kelamını anlamak olması bakımından bütün İslâmî ilimlerin 
amacı olarak görülmüştür. İşte bütün İslâmî ilimlerin gayesi, 
Kur’ânı tefsir etmek, anlamak ve ondan hüküm çıkarmak, onu 
hayata tatbik etmek olmasından ötürü, yüksek ilimlerden sonra 
okunması en yüksek bir amaçtır. Bütün ilimler önce öğrenilir, 
sonra Kur’ân'a tatbik edilir. Onun için tefsir ilmi denince, bütün 
ilimleri anlamak gerekir. İşte bu anlayıştan hareket edince, bütün 
tahsil hayatı boyunca okuduğu her ilim dalı, aslında Kur’ânı 
anlamaya yönelik olduğu için, sanki tefsirden bir bölüm, bir 
bahis okumuş oluyor da, bunların sonunda Beyzâvî tefsiri 
okunuyor. Bu tefsir Osmanlı medreselerinin vazgeçilmez eseri 
olmuştur.111Zira bu derslere katılacak olan mukarrir ve muha-
tabların seçiminde bir takım şartlar gerekmektedir ki bu şartları 
haiz olmayan kişiler mukarrir ve muhatab olamazdı. Dolayısıyla 
huzur derslerine katılanlar sıradan kimseler olmayıp, İstanbul 
rüûsunu haiz, talebesi ziyade, mürettep tahsile nazaran ileri 
derslere sahip olan, meleke ve ihtisâsı zâtî kemâliyle muhitte 
şöhret almış olmak şartlarını taşıyan112 ilmiye sınıfının en üst ta-
bakasını oluşturan kibâr-ı müderrisînden kimselerdi. Huzur 
derslerine katılan bu müderrislerin çoğu da zaten Beyzâvî 
tefsirini medreselerde okuyor, talebelerine okutuyor ve bazıları 

                                                                 
111  Uzunçarşılı, İ. Hakkı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, s. 23, 28; Atay, Hüseyin, 

Osmanlıda Yüksek Din Eğitimi, İstanbul 1983, s. 112-113; Özyılmaz, Ömer, Osmanlı 
Medreselerinin Eğitim Programları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2002, s. 42, 58, 178. 

112  Huzur derslerine katılacak olan mukarrir ve muhatabların seçiminde aranan şartlar 

hakkında bk. Mardin, Huzur Dersleri, I, 99-102. 
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da bu tefsire şerhler ve hâşiyeler yazıyordu. Dolayısıyla Kâdî 
Beyzâvî tefsiri âşina oldukları bir tefsirdi.  

Netice olarak ifade edecek olursak Huzûr-ı Hümâyûn Ders 
Takrîri Defterleri’nden görünen o ki Kâdî Beyzâvî tefsiri huzur 
derslerinin tarifinde yer alacak kadar bu derslerin başat bir un-
suru, vazgeçilmez bir öğesi değildir. Olsa olsa mukarrirlerin 
takrîrlerindeki atıf yaptığı referanslardan sadece bir tanesidir. 
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TAKRÎRLERİ’NİN114 TRANSLİTERASYONU 

Eûzübillahimineşşeytanirracîm 

Bismillahirrahmanirrahîm.115 

                                                                 
113  Yanyalı Hacı Ömer Lütfi Efendi’nin hayatı hakkında maalesef kaynaklarda yeterli bilgi 

bulunmamaktadır. Günümüzde Yunanistan sınırları içerisinde yer alan Yanya vilayetine 
mensup bulunan ve Arnavut asıllı olan Hacı Ömer Lütfi Efendi, hazine koğuşunda hadis-i 
şerif hocalığı, huzur dersi muhatap ve mukarrirliği, Medine-i Münevvere’de Mahmûdiye 
Medresesinde müderrislik yapmış, 1299’da Mahmudiye Medresesi müderrisliğine tayin 
edildikten sonra mukarrirlikten ayrılan Ömer Efendi orada vefat etmiştir. İlk olarak 1282 
yılında İbtidâi Dâhil rütbesiyle 8. mecliste 3. muhatap olarak huzur derslerine katılmıştır. 
Müteâkib sene 7. meclis 13. muhatap, 1284 yılında 7. meclis 4. muhatap, 1285 yılında 6. 
meclis 11. muhatap, 1286 yılında ibtidâi altmış rutbesiyle 4. meclis 13. muhatap, 1287 
yılında Hareketi Altmışlı rutbesiyle 4. meclis 7. muhatap, 1288 yılında Mûsılai Süleymaniye 
rutbesiyle 4. meclis 5. muhatap, 1289 yılında Mûsılai Süleymaniye rutbesiyle 4. meclis 1. 
muhatap, 1290 yılında Hâmisei Süleymaniye rutbesiyle 3. meclis 4. muhatap, 1291 yılında 
Hâmisei Süleymaniye rutbesiyle 2. meclis 6. muhatap, 1292 yılında Hâmisei Süleymaniye 
rutbesiyle 1. meclis 13. muhatap, 1293 yılında Süleymaniye rutbesiyle 1. meclis 9. muhatap 
olarak bulunmuşlardır. Son defa muhatap olarak bulunduğu 1293 yılında aynı zamanda 
vekaleten mukarrir olarak ta katılmış ancak hangi mukarrire vekalet ettiği hususunda bir 
bilgi mevcut değildir. Yanyalı Hacı Ömer Lütfi Efendi huzur derslerine mukarrir olarak ise 
ilk defa 1294 yılında Süleymaniye rutbesiyle 2. meclis mukarriri olarak katılmıştır. 1295, 
1296, 1297 ve 1298 yıllarında da aynı rütbeyle aynı mecliste mukarrir olarak bulunmuştur. 
1298 yılındaki son mukarrirliğinden sonra Medîne-i Münevvere’deki Mahmûdiye 
Medresesi müderrisliğine atanarak huzur dersi hocalığından ayrılmıştır.  Buna göre 
Yanyalı Hacı Ömer Lütfi Efendi 1282-1293 yılları arasında 13 sene muhatap, 1293 senesinde 
vekaleten 1294-1298 yılları arasında da asaleten olmak üzere 6 defa mukarrir olarak huzur 
derslerinde bulunmuştur. Hayatı hakkında bk. Mekârimü’l-ahlâk, sayı: 5, s. 35; sayı 8. s. 59; 
sayı: 29, s. 228; Mardin, I, 114, II-III, 863, 1106; Temizer, “Osmanlıda Huzur Dersi Örnekleri 
I”, s. 74-75.  

114   Müellif hattı İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar, Yıldız Sarayı 

Kütüphanesi, nr. 7320’de kayıtlıdır. Ayrıca takrîrin Türkçe kısımları Ebu'r-Rızâzâde Rızâ 
tarafından Mekârimü’l-ahlâk dergisinde (sayı: 29, s. 228-230; sayı: 30, 237-239) neşredilmiştir. 
Tarafımızdan yapılan neşirde yazma nüsha esas alınmış matbu nüshadaki farklılıklara da 
dipnotlarda işaret edilmiştir. 

115   Matbu nüshanın başında “Medîne-i Münevvere'de Mahmudiye müderrisi iken irtihâl-i 

dâr-ı naîm iden Fâtih mucîz ders-i âm-ı kirâmından ve mukarrirîn-i ders-i hümâyundan 
Yanyalı merhum Ömer Efendi'nin 1297 sene-i hicriyesi Ramazan-ı şerîfinde huzûr-ı 
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"Feehazethümü’r-racfetü feesbehû fî dârihim câsimîn. 
Fetevellâ anhüm ve kâle yâ kavmi lekad eblağtüküm risâlete 
rabbî ve nesahtü leküm velakin lâ tuhıbbûne’n-nâsıhîn".116 Sa-
dakallâhü’l-azîm. Rabbimiz Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri 
(levlâke levlâk lemâ halaktu'l-eflâk) hadîs-i kudsîsi ile şân-ı âlîsi 
terfi' buyurulan cenâb-ı hayri'l-beşer efendimize evvelen ve bi'z-
zât in’âm u ikrâm ve sâye-i risâlet-penâhîlerinde “küntüm hayra 
ümmetin uhricet linnâsi te’murûne bi’l-ma’rûfi ve tenhevne 
ani’l-münker” âyet-i kerimesinin mâsadakı olan ümmet-i âlîle-
rine de lutf u ihsân olarak kasas-ı Kur'âniyye'nin hâvî olduk-
ları117 mevâiz u nasâyiha işâret ü îmâ ve müştemil oldukları118 
fevâid ü menâfii119 i'lâm u beyân sırasında Sâlih Peygamber sa-
levâtullâhi alâ nebiyyinâ ve aleyhi hazretlerinin kıssa-i aliyyesini 
dahî vahy u irsâl buyurmuş ve bu kıssa-i müzeccira-i mürağ-
ğıbenin ibtidâsından buraya gelince sebekât iden derslerden120 
müstefâd ve ma'lûm olduğu gibi, Zât-ı Ecell-i A‘lâ, Hazreti Salih 
aleyhisselâm121 ile kavmi beyninde cereyân eden mükâlemât122 
ve muâmelâtı ve anlara irâe buyurduğu 123 delîl ve mu’cizeyi ve 
fermân buyurduğu 124 ve tebliğ eylediği evâmir u nevâhîyi ve 
terhîb ve terğîblerini ve onların küfr ve inad ve utüvv ve is-
tikbârda musırr olup Zât-ı Akdes-i Ehadiyyet Hazretlerine ettik-
leri cüret ve isyanlarını ve nebiyy-i zîşanları125 olan Hazreti Salih 
aleyhisselâm ile kendilerine îmân eden mü’minîne126 kavlen ve 
                                                                 

pâdişâhîde takrîr eylediği ders-i şeriftir” (Mekârimü’l-ahlâk, sayı: 29, s. 228.) ifadeleri 
mevcuttur. 

116   A’râf 7/79. 
117   Matbu nüshada “olduğu”. 
118   Matbu nüshada “olduğu”. 
119   Matbu nüshada “fevâid-i hükmiyeyi”. 
120   Matbu nüshada “kıssa dahî takrîr olunan mukaddemki derslerden”. 
121   Matbu nüshada “aleyhisselâm” yok. 
122   Matbu nüshada “mükâleme”. 
123   Matbu nüshada “eylediği”. 
124   Matbu nüshada “delâil ve mu'cizâtı”. 
125   Matbu nüshada “nebîleri”. 
126   Matbu nüshada “mü'minlere”. 
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fiilen ettikleri 127 ezâ ve cefâ ve ızdıra’ ve istihzâlarını128 beyân 
buyurdu ise, dersimizde kıssa-i mezkûreyi ikmâl ve kavm-i 
mesfûrun kesb-i yedleri olarak129 kâffesi def’aten helâk olmala-
rından ibâret olan azâb-ı istîsâle istihkâk kazanmış oldukları se-
bebiyle130 mahz-ı adâlet-i İlâhiyye iktizâsınca helak oldukla-
rını131îzâh ve Hazreti Salih aleyhisselâm ile kendilerine ittibâ' 
eden mü’minînin onlardan tevellâ ve i'râz u tebâud ve ihtirâz 
ederek azâb-ı mezbûreden selâmet ve necât132 bulduklarına dahî 
îmâ buyurarak esteîzübillâh: "feehazethümü’r-racfetü feesbehû 
fî dârihim câsimîn. Fetevellâ anhüm ve kâle yâ kavmi lekad 
eblağtüküm risâlete rabbî ve nesahtü leküm velakin lâ tu-
hıbbûne’n-nâsıhîn"133 buyurur.134  

Müfessirîn-i ızâm rahımehümullâh hazarâtının beyan bu-
yurdukları vechile Nazm-ı Celîl'in meâl-i şerîfi ve hâsıl meâni-i 
per-zevâcir âlîsi:135 "Feehazethümü’r-racfetü feesbehû fî dâri-

him câsimîn" Habîbim! Ben Azîmü'ş-şân’ın Salih Peygamberin 
lisânıyla kavm-i Semûd'e “Ü’büdullâhe mâleküm min ilâhin 

gayruh”136 ve “hâzihî nâgatullâhi leküm âyeten fezerûhâ te’kül 

fî arzıllâhi”137 ve “vezkürû iz cealeküm hulefâe min ba’di 

Âdin”138 ve “fezkürû âlâallâhi”139 kelâm-ı şerîflerimle buyurdu-
ğum evâmir u ferâmîn-i İlâhiyyeme kavm-i mezkûrun adem-i 
imtinâlarıyla beraber “velâ temessûhâ bisûin feye’huzeküm 

                                                                 
127   Matbu nüshada “eyledikleri”. 
128   Matbu nüshada “istihfaflarını”. 
129   Matbu nüshada “kesb-i yedleri olarak” yok. 
130   Matbu nüshada “istihkakları hasebiyle”. 
131   Matbu nüshada “sûret-i helaklerini”. 
132   Matbu nüshada “azâb-ı mezkûrdan necât ve selâmet”. 
133   A’râf 7/79. 
134   Matbu nüshada “ilâ âhirihi buyuruyor”. 
135   Matbu nüshada “ve hâsıl meâni-i per-zevâcir âlîsi” yok. 
136   A’râf 7/73. 
137   A’râf 7/73. 
138   A’râf 7/74. 
139   A’râf 7/74. 
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azâbün elîm”140 “velâ ta’sev fi’l-arzı müfsidîn”141 nazm-ı kerim-
lerimle de nehy buyurduğum nevâhi-i samedâniyyemi irtikâp 
ile kanmayup “kâlellezînestekberû min kavmihî”142 ilâ “in 

künte mine’l-murselîn”143 akvâl-i şerîfemle beyân buyurduğum 
gibi utüvv ü istikbâr ederek nebî-i zîşânım olan Salih Peygamber 
ile ümmet icâbeti olan mü'minîn kullarıma eyledikleri ezâ ve cefâ 
ve istihzâlarından dolayı çok geçmeden gazap ve azâp celâleti-
min alâim-i âsârı zuhûrıyla üç gün mürûrunda irâde-i sübhâni-
yem husûle gelüp zelzele-i şedîde-i mühlikeden ibâret olan racfe 
ve semâdan ârız olan sayha-i müdhişe-i müdmire sebepleriyle 
kabzaya sığar küçük ve zelîl mahkar144 olan şeyin ezilüp mahv-ı 
helâk olduğı gibi mesken ve beldeleri ve kuvvet ve servetleri 
içinde oldukları halde kudret-i İlâhiyyeme karşı hiç birisi fâide 
vermeyerek helak ve cîfe-i nâpâk oldılar. Bazı müfessirînin 
beyânı ve Kâdî Beydâvî ve İmâm Fahreddîn Râzî Hazretleri’nin 
muhtarlarına göre Hazret-i Salih (aleyhisselâm)'a mu'cize ve ehl-
i îmâna kerem ve ihsân olarak azâbın nüzûlünde içlerinde olduk-
ları halde asla ve kat’â kendülerine te’sîr itmeyüp mazarratı do-
kunmayarak ancak kefere merdûd-ı rahhâk145 oldılar. 

“Fetevellâ anhüm ve kâle yâ kavmi lekad eblağtüküm 
risâlete rabbî ve nesahtü leküm”  Cenâb-ı erhame'r-râhımîn 
Hazretleri sevgili 146rasûl-i Ekremi (s.a.v.) Efendimiz Hazretle-
rine147 yine tevcîh-i kelâm buyurup148 “Fetevellâ anhüm ve kâle 
yâ kavmi lekad eblağtüküm risâlete rabbî ve nesahtü leküm 
velâkin lâ tühıbbûne'n-nâsıhîn” buyurur. İtikadda imamımız 

                                                                 
140   A’râf 7/73. 
141   A’râf 7/74. 
142   A’râf 7/76. 
143   A’râf 7/77. 
144   Matbu nüshada “hakir”. 
145   Matbu nüshada “hâk”. 
146   Matbu nüshada “Hazretleri sevgili”. 
147   Matbu nüshada “Hazretlerine”. 
148   Matbu nüshada “tevcîh-i kelâm ile”. 
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/3b/ İmâm Ebî Mansûr Mâturîdî Hazretleri'nin tefsîr-i âlîlerine 
göre: Habibim! Kavm-i Semûd'un din-i Hakka daveti kabul it-
meyerek efâl-i kabîha ve akvâl-i gayr-i merzıyyelerinde149 
ma’hûdelerinde ısrarlarından dolayı mağdûb-ı İlâhiyyem olup 
kendülerine nâzil ve vâki' olacak azap ve helâkı Salih Peygam-
berime vahy ile150 bildirdiğimden gazab-ı İlâhiyyeme mazhar 
olan151 eşirrânın içlerinde bulunmayup anlardan uzak olmak 
maksadıyla mü'minîn ile berâber anlardan i'râz ve aralarından 
çıkup hicret ettiler. Ve hîn-i müfârakatlarında kıbel-i rubûbiyye-
timden kendine ta'yîn kılınan tebliğ-i evâmir u nevâhî vazifesini 
ve vüs' ve kudretinde olan bilâ-kusûr tebliği152 edâ u îfâ eyledi-
ğini beyan ve kavminin azâb ve helâka ve kendülerinin hicret ve 
müfârakate mahal ve müstehak olmalarına sebep, kavm-i 
merkûmun ahlâk-ı zemîme ve âdât-ı seyyieleri oldığını esîfâne 
kendülerine hitap iderek153 iş'âr ve tefhîm154 sadedinde “yâ 
kavmi lekad eblağtüküm risâlete rabbî ve nesahtü leküm 
velâkin lâ tühıbbûne'n-nâsıhîn” didiler. Yani “Ey hasbe'l-beşe-
riyye biri birimize rikkat ve ra'fet ve meyl ü muhabbet ve Hakka 
ittiba' /4a/ve muvâfakatı mûcib olan karâbet-i nesebiyye ve nise-
biyyemle muttasıf155 olan kavmim! Rabbim Teâlâ Hazretleri'nin 
beni davet buyurdığı tarîk-ı Hakk’a ben sizi davet ve vahy ve 
ihsân eylediği evâmir ve nevâhi-i İlâhiyyesini ahsen-i tarîkla teb-
liğ ve ta'rîf ve kendi nefsime mehabbet ve sevgili kıldığı ve esvab 
ve eslah olan menâfia eblâğ-ı vücûh ile irşâd ve tefhîm ve Zât-ı 
amîmü'l-fazl ve'l-cûd Hazretlerine itaat eylemenize terğîb ve teş-
vîk ve maâsîsinden tahzîr ve terhîb eylemekde vüs' ve kudretimi 

                                                                 
149   Matbu nüshada “akvâl-i nâmerzıyye-i”. 
150   Matbu nüshada “vahy ile”. 
151   Matbu nüshada “gazab-ı sübhâniyyeme uğrayan”. 
152   Matbu nüshada “tebliği bilâ-kusûr”. 
153   Matbu nüshada “esîfâne kendülerine hitap iderek” yok. 
154   Matbu nüshada “ve tefhîm” yok. 
155   Matbu nüshada “mutasarrıf”. 
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tamamıyla sarf iderek tahkîkan vazîfe-i me'muriyetimi bilâ 
ziyâde velâ noksan kemâliyle156 edâ ve îfâ eyledim.  

“Velâki'l-lâ tühıbbûne'n-nâsıhîn” Ve benim size eyledi-
ğim bu muamele-i rahîmâne ve müşfikâneden siz müteessir olup 
bana kemâliyle muhabbet ve tâat157 ittiba' ve muvâfakat eyleme-
nizi mûcib u muktezî iken siz de'b ve âdet-i kabîhanız üzere nefs-
i emmârenize mağlûb ve ahlâk-ı zemîmenizde musırr olup nefs-
i emmârenin cibillet-i nâdânîsinin muktezâsına tab’ıyyetle 
hevâya muvâfakat ve hidâyete muhâlefet iderek siz beni ve be-
nim gibi mahz-ı hayr-ı niyet ile hâlisâne nush ve pend ve emr-i 
bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-münker edenleri sevmirsiniz. /4b/ 

Hâsıl-ı kelâm ecille-i ricâl-i sûfiyeden İmâm-ı Gazâlî Hazret-
leri’nin beyân buyurdığı158 gibi, dinde kutb-u a'zâm ve ib'âs, ru-
sullük hikmetinde ehemm ve elzem ve terk ve ihmâli mûcib, 
ta'tîl-i nübüvvet ve izmihlâl-ı diyânet ve sebeb-i umûm-ı fesâd 
ve fetret olan nush u pend ve emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-
münker'i Hazret-i Salih aleyhisselâm sâir enbiyâ ve rusul-i kirâm 
gibi kemâliyle icrâ buyurmuşlardır. Ve İmâm Fahreddînü’r-Râzî 
Hazretleri'nin beyânı üzere, enbiyâ-ı ızâm aleyhimüsselâm ha-
zarâtına taraf-ı Rubûbiyetten159 iki meziyet ihsân buyurulmuş-
dur ki; biri min külli'l-vücûh Zât-ı pâkilerinde olan kemâl-i 
zâtıyye-i tâmme, ikincisi gayrileri ki ümmetlerini terbiye ve ik-
malleridir. Ve bu meziyyet-i sâniyenin mevkûf-u aleyhi olan iki 
kuvvete dahî bi'l-lutf-ı İlâhî nâil olmuşlar ki, biri kuvvet-i ilmiy-
yedir ki bu kuvvet-i ilmiye ile160 ümmetlerini lisânen edille-i 
kâtıa ve berâhîn-i bâhira ile dîn-i Hakka da'vet ve tekâlîf ü 
evâmîr ve nevâhi-i ilâhiyyeyi ve tarîk-ı müstakîmi ve ahkâm-ı 
şer-i şerîfi irâe ve ta'lîm ve nush u pend ve emr-i bi'l-ma'rûf ve 

                                                                 
156   Matbu nüshada “kemâliyle” yok. 
157   Matbu nüshada “tâat” yok. 
158   Matbu nüshada “eylediği”. 
159   Matbu nüshada “taraf-ı İlâhîden”. 
160   Matbu nüshada “bunun ile”. 
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nehy-i ani'l-münker buyurmuşlar. Ve İkincisi, kudret-i fi'liyye-i 
icbâriyyedir /5a/ ki bu kudret ile ümmetlerini esteîzübillâh161 
“eyahsebü'l-insânü en yütrake südâ” âyet-i celîlesinin mantûk-
ı âlîsince162 herkesi kendi başına bırakmayarak tarîk-ı hakka çe-
küp evâmir-i İlâhiyyeye imtisâl ve nevâhîden men’ ü zecr ve 
ahkâm-ı İlâhiyyeyi fi'len ve cebren icrâ buyurmuşlardır. Ve kav-
len ve lisânen olan vazîfe-i ûlâyı ulemâya ve fiilen ve cebren olan 
vazîfe-i sâniyeyi hulefâ ve ümerâ ve mülûk ve selâtîn hazerâtına 
mevrûs buyurmuşlar. Ve buna binâen (el-Ulemâü verasetü'l-en-
biyâ, ve'l-mülûkü hulefâü'r-rusul) buyurulmuştur. 

Ve'l-hâsıl, emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-münkerin vü-
cûb ve fazîletini ve ihmâl ve terkinin kabh u mezemmetini yine 
İmâm-ı Gazâlî Hazretleri on üç kadar âyât-ı beyyinât-ı 
Kur'âniyye ile isbat ettikten sonra pek çok ehâdîs-i şerîfe-i nebe-
viyye ile de istidlâl buyururlar ki ezcümle; Hazret-i Sıddîk-ı Ek-
ber radıyallâhu Teâlâ anh Hazretleri hilâfet-i aliyyelerinde o ka-
dar ashâb-ı kirâm ve mecmâ-ı nâs içinde bilâ-nekîr hutbe-i âlîle-
rinde rivâyet buyurdukları hadîs-i şerîf ile dahî beyân ve isbât 
buyururlar. Şöyleki: Hazret-i Sıddîk radıyallâhu Teâlâ anh'ın 
sem-i âlîlerine vâsıl olmuş ki, İslâmiyetleri karîbü'l-ahd olup mü-
fessirîn-i ızâm ve müctehidîn-i kirâm hazarâtına Kurân-ı Kerîm'i 
tefsir /5b/ ve ahkâm-ı şeriyyeyi istinbât etmede ehemm ve elzem 
olan kavâid-i lisân-ı Arabiyye ve fusahâ ve buleğânın iltizâm ve 
isti'mâl eyledikleri nükât u mezâyâ ve âyât-ı Kur'âniyye'nin 
esbâb-ı nüzûl ve ehâdîs-i şerîfenin sebeb-i vürûdlerini163 ve bir 
de ahkâm-ı şer-i şerîfin edille-i erbaası olan âyât-ı beyyinât ve 
ehâdîs-i şerîfe-i164 nebeviyye ve icmâ-ı ümmet ve kıyâs-ı 

                                                                 
161   Matbu nüshada “esteîzübillâh” yok. 
162   Matbu nüshada “mantûkunca”. 
163   Matbu nüshada “sebeb-i sudûr ve vürûdlerini”. 
164   Matbu nüshada “şerîfe-i”. 
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üsûlîden keyfiyyet istinbâtına ıttılâ-ı tâmmeleri165 olmıyan bir ta-
kım kesân166 esteîzü bi'llâh “Yâ eyyühe'llezîne âmenû aleyküm 

enfüseküm lâ yedurruküm men dalle izehtedeytüm” âyet-i 
kerîmesinin îhâm-ı zâhirîsine nazaran emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-
i ani'l-münkerin vâcip olmadığına dâir beynlerinde tefevvüh ve 
tekellüm iderler imiş167. Derakab Yâr-ı Gâr-ı Rasûllullâh sal-
lallâhu teâlâ aleyhi ve sellem ve radıye anhu hazretleri bu teveh-
hümün def'i maksadıyla bir hutbe-i belîğa îrâd buyurarak168 “Yâ 
eyyühe'n-nâsü inneküm takraûne hâzihi'l-âyete “Yâ eyyühe'l-
lezîne âmenû aleyküm enfüseküm lâ yedurruküm men dalle 
izehtedeytüm” teevvelûnehâ alâ hılâfi te'vilihâ. Ve innî semi'tü 
rasûlallâhi sallellâhu teâlâ aleyhi ve selleme yekûlü: "Mâ min 
kavmin amelû bi'l-maâsî ve fîhim men yakdüru en yenkerahû 
felem yef'al illâ yûşikü en yeummehümüllâhü biazâbin /6a/ min 
indihi" buyurmuşlar. Ve “Yâ eyyühe'n-nâs” ile hitâp buyurmak-
tan maksad-ı âlîleri169 bu misillü kimesnelerin Kur'ân-ı azîmü’ş-
şânın170 yalnız bazı meâni-i luğaviyyesini bilmekle tefsîr ve is-
tinbât-ı ahkâma cür'et idüp ictihâd mansıbına kalkışmaları nâ-
makbûl ve münker bir emir olduğuna ve bu misillü küsânın 
havâsdan olan müctehidîn ve müfessirîne nisbetle âdî nâsdan 
ma'dûd olduklarını ve böyle şeylerden men’ etmek171 lazım 
idüğini îmâ u işmâr eylemekdir.172 Ve bunun içün “eyyühe'l 
mü'minûn!” yâhut “eyyühe'l-ihvân” buyurmamışlardır. Yani 
"ey bu mansıb-ı âliyeye nisbetle âdî173 nâsdân ma'dûd olan ki-
mesneler!174 (İnneküm takraûne hâzihi'l-âyete) tahkîkâsız bu 

                                                                 
165   Matbu nüshada “tâmı”. 
166   Matbu nüshada “kimseler”. 
167   Matbu nüshada “beynlerinde bazı tefevvühâtda bulunmuşlar”. 
168   Matbu nüshada “'irâd buyurdukları hutbe-i belîğada”. 
169   Matbu nüshada “maksatları”. 
170   Matbu nüshada “Kur'ân-ı âzîm'in”. 
171   Matbu nüshada “tevakkî etmeleri”. 
172   Matbu nüshada “etmektir”. 
173   Matbu nüshada “âdî” yok. 
174   Matbu nüshada “kimseler”. 
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âyet-i kerîmeyi ki (Yâ eyyühe'llezîne âmenû aleyküm enfüse-

küm lâ yedurruküm men dalle izehtedeytüm) okursunuz. (Ve 
tüevvilûnehâ alâ hılâfi te'vilihâ) ve siz bu mertebe-i ulyâya nâil 
olamadığınızdan175 maksûd olmıyan ma'na ki emr-i bi'l-ma'rûf 
ve nehy-i ani'l-münkerin adem-i vücûbiyle te'vil idersiniz. (Ve 
innî semi'tü rasûlallâhi sallallâhu Teâlâ176 aleyhi ve selleme 
yekûlü) halbuki öyle değildir. Zîrâ ben Kur’ân-ı azîmü’ş-şânın 
meâni-i aliyyesini bievhâ /6b/ilâhî bilen Rasûl-i Ekrem sallellâhu 
Teâlâ aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerinden177 işittim buyur-
dular ki (Mâ min kavmin amelû bi'l-maâsî ve fîhim men yakdüru 
en yenkerahû felem yef'al illâ yûşikü en yeummehümüllâhü 
biazâbin min indihi) Yani hiç bir kavim yok ki mehârim ve 
meâsîyi irtikâb idüp işlemişler, halbuki içlerinde o mehârim ve 
meâsîyi inkar ederek men' ü zecr idecek muktedir kimesneler178 
var iken, inkâr, yani nehy-i ani'l-münker ve men' ü zecr itmemiş-
ler179, illâ, Allâh zü'l-celâl Hazretleri o kavmi umûmen kudret-i 
İlâhiyyesindeki olan180 büyük azap ile muazzeb kılması karîbdir 
demek olur.181 Hazret-i Sıddîk radıyallâhu teâlâ anh'ın maksad-ı 
sıdk-ı âlîleri182: “Ey nâs! Âyet-i celîle-i mezkûrenin mânây-ı 
şerîfi183 sizin tevehhüm eylediğiniz gibi değildir. Zîrâ bu hadîs-i 
şerîf emr-i bi'l-aks olduğına yani emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-
münkerin vâcip olmasına184 nass-ı sarîh ve delîl-i kâtıadır. Gâye-
tü'l-emr, emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-münkerin vücûbuna ve 
terk ü ihmalinin aklen ve naklen mezmûmiyetine asla ve kat'â 

                                                                 
175   Matbu nüshada “siz bu mertebeye vâsıl olamadığınızdan”. 
176   Matbu nüshada “Teâlâ” yok. 
177  Matbu nüshada “Zîrâ ben Kur’ân-ı azîmü’ş-şânın meâni-i aliyyesini bievhâ ilâhî bilen 

Rasûl-i Ekrem sallallâhu Teâlâ aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerinden” cümlesi yok. 
178   Matbu nüshada “kimseler”. 
179   Matbu nüshada “itmemiş olsun”. 
180   Matbu nüshada “olan” yok. 
181   Matbu nüshada “demek olur” yok. 
182   Matbu nüshada “maksad-ı musaddıkları”. 
183   Matbu nüshada “mezkûr âyet-i celîlenin mânây-ı âlîsi”. 
184   Matbu nüshada “vücûbuna”. 
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şekk ü şüphe yoktur.” Ancak fukahây-ı ızâm rahımehümüllâhü 
teâlâ185 ve ez cümle yine İmâm-ı Gazâlî' aleyhi rahmetü'l-bârî bu 
emr-i azîmin erkan-ı erbaasını /7a/ ve beş kadar şartlarını ve se-
kiz186 deracâtını ve izn-i sultâniyyeye tevakkuf idüp itmediğini 
pek mufassal olarak beyân buyurmuşlar ki187 hülâsası emr-i bi'l-
ma'rûf ve nehy-i ani'l-münkerin bazı deracâtı izin ve irâde-i se-
niyye-i pâdişâhîye188 mukâren olursa min külli’l-vücûh189 evlâ 
ve enfa' olacağı bî-iştibâhdır. Nitekim Hazret-i İmâm rahıme-
hüllâh Harûn-u Reşid'in oğlu Me'mûn'un vâkıasında rivâyet ve 
beyân buyurmuşlar şöyle ki190: Me'mûn'un hengâm-ı hilâfetinde 
ulemâdan bir zatın makâm-ı hilâfetten izin ve ta'yini olmayarak 
mahsusan191 bazı mehâfile gidüp nâsa emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-
i ani'l-münker eylediğini kendülerine haber virdiklerinde 
Me'mûn o zâtın bu hususta kendü tarafından me'mur olmadı-
ğından bazı mertebede muğayyir olup celbiyle huzuruna ketür-
meğe192 emr virmişler ve âlim-i mezkûr huzurlarına girdi-
ğinde193 Me'mûn taht ve serîrinde bulunup ve elinde194 liecli'l-
mütâlaa bir varaka bulunmuş ve o zatın huzurlarına duhûlu se-
bebiyle her nasıl ise varakadan zühûl iderek elinden düşmüş ve 

                                                                 
185   Matbu nüshada “rahımehümüllâhü teâlâ” yok. 
186   Matbu nüshada “sekize bâliğ olan”.  
187   Matbu nüshada “tafsîl buyurmuştur ki”. 
188   Matbu nüshada “idâre-i pâdişâhîye”. 
189   Matbu nüshada “bi'l-vücûh”. 
190    Matbu nüshada bu cümle yok. 
191   Matbu nüshada “husûsan”. 
192   Matbu nüshada “celbine emr virmişler”. 
193   Matbu nüshada “âlim-i mûmâ ileyh huzûruna dahil oldukda”. 
194   Matbu nüshada “yed’inde”. 
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kendine195 tekdîrâne bazı kelam söylemek niyetinde bulunduk-
larından196 hiddetle bilmeyerek197 ayağını varaka üzerine koy-
muş ve o zata198 hitap ederek "İşidiyorum ki sen tarafımızdan /7b/ 

me'mur olmayarak kendini emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-mün-
ker itmeğe ehil görürmüşsün." didiğinde anlar da199 bu kelâm-ı 
tekdîrânelerine200 dahî cevap vermezden evvel taraf-ı ilâhîden 
kendine vâcip kılınan emr-i bi'l-ma'rûf vazîfesini edâ eylemek 
akdem ve elzem ve ehemm gördüğinden kendülerine dahî emr-
i bi'l-ma'rûf iderek "Siz peşin Zât-ı Ecell-i A'lâ'nın esmâ-ı şerîfe-
sinden ayağınızı kaldırın sonra istediğinizi söyleyin" dimişler. 
Me'mûn bu zâtın kelamını mânây-ı zâhirîsine hamletmediklerin-
den201 maksûdını anlamayup "Sen ne söylüyorsun?" diyerek is-
tifsâr itmişler.202 Anlar da biaynihî kelâm-ı sâbıkını iki kere daha 
tekrarlamışlar ise de yine maksadını fehmidemeyince vâiz-i 
mezkûr bu şeylere dûçâr olması izinsizlikten oldığını bildiğin-
den203 "Ya siz kaldırın ya bana izin verin204 ben kaldırayım." di-
mişler.205 Ol vakit Me'mûn ayağı altına bakup varakayı görünce 
ta'zîmâne olarak kaldırıp206 ve öptükten sonra yine ona 
hitâben207 "Niçün sen emr-i bi'l-ma'rûf idersin? Halbuki Hakk 
Teâlâ Hazretleri208 bu emri bize, yani209 makâm-ı hilâfete tefvîz 

                                                                 
195   Matbu nüshada “kendisine tekdîrâmîz”. 
196   Matbu nüshada “oldığından”. 
197   Matbu nüshada “bilmeyerek” yok. 
198   Matbu nüshada “o zata” yok. 
199   Matbu nüshada “âlim-i mûmâ ileyh”. 
200   Matbu nüshada “bu kelâm-ı tekdîrânelerine” yok. 
201   Matbu nüshada “hamletmediğinden”. 
202   Matbu nüshada “sormuş”. 
203   Matbu nüshada “ifâde-i sâbıkasını tekrar eylediği halde maksadını ifhâm idemediği gibi 

muâheze-i vâkıanın izinsizlikden ilerü geldiğini de bildiğinden”. 
204   Matbu nüshada “bana izin verin”. 
205   Matbu nüshada “diyerek me'mûn'un ayağına teveccüh ittikde”. 
206   Matbu nüshada “görmekle ta'zîmen kaldırdıktan”. 
207   Matbu nüshada “hitâp iderek”. 
208   Matbu nüshada “Hazretleri” yok. 
209   Matbu nüshada “yani” yok. 
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buyurmuşdur. Siyemâ de biz Ehl-i Beyt'teniz. Nitekim “Ellezîne 
mekkennâhüm fi'l-ardı ekâmü's-salâte ve âtü'z-zekâte ve /8a/ 
emerû bi'l-ma'rûfi ve nehev ani'l-münker” buyurmuş." deyince 
ol zât dahî cevâbında "Sadakte yâ emîra'l-mü'minîn! Siz ken-
dünizi saltanat ve temekkün ve kudretle tavsîf eylediğiniz gibi 
sahîhen bu mertebe-i aliyeye nâilseniz210 ancak biz bu babda si-
zin e'vân ve evliyânızız ve nitekim Rabbimiz Teâlâ ve Tekaddes 
Hazretleri “Ve'l-mü'minûne ve'l-mü'minâtü ba'duhüm evliyâü 

ba'd ye'mürûne bi'l-ma'rûfi ve yenhevne ani'l-münker” buyur-
muş. Ve kezâlik Rasûl-i Ekrem sallallâhu teâlâ aleyhi ve sellem 
efendimiz hazretleri211 (el-Mü'minu li'l-mü'mini ke'l-bünyâni 
yeşüddü ba'duhüm ba'dan) buyurmuşlar. Ve Ma'lum ki Kur'ân-
ı âzîmü'ş-şân Kitâbullahdır. Ve ehâdîs-i şerîfe sünnet-i rasûlul-
lahdır. Eğer bunlara hürmet ve inkıyâdınız var ise bunların hür-
metine gayret, size212 muâvenet idenlere teşekkür edersiniz. Ve 
eğer taazzum idüp Kitâbullah ile sünnet-i rasûlillâhe hürmet ve 
riâyetiniz olmayup bunlardan lazım213 gelen ahkâm-ı şerîfeye in-
kıyâdınız yok ise sizin izz ü şeref ve her ümûr ve husûsunuz yed-
i kudretinde olan Cenâb-ı erhame’r-râhımîn Hazretleri214 “…in-

nehû lâ yudîu ecra men ahsene amelâ” Kelâm-ı Şerîfiyle ecr u 
mükâfât va'd215 buyurmuşdur. Şimdi istediğinizi216 söyleyin." ile 
hatm-i kelâm /8b/ eylemişlerse, Me'mûn bu zâtın sıdk ve sadâkat 
üzere olan kelamlarını ziyâdesiyle tahsîn iderek fevkalâde 
memnûn ve mesrûr olduklarından “Mademki siz huzurumuzda 
oldığınız halde müdâhene itmeyüp Hakk’ı iltizâm itmişseniz si-
zin gibisi emr-i bi'l-ma'rûf eylemek câizdir. Ve bundan sonra bi-

                                                                 
210   Matbu nüshada “mazharsanız”. 
211   Matbu nüshada “Nebî-i Mursel Efendimiz de”. 
212   Matbu nüshada “de bu babda”. 
213   Matbu nüshada “olmayarak lazım”. 
214   Matbu nüshada “Cenâb-ı Rabbi'l-Âlemîn”. 
215   Matbu nüshada “Kelâm-ı Celîl’i ile va'di mükâfât”. 
216   Matbu nüshada “istediğiniz kadar”. 
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zim re’y ve emrimizle oldığınız mesleğe müdavim olunuz.” di-
yerek itmâm-ı sohbet eylemişler.217 O zât dahi izn-i sultâniyyeye 
mukâren olmağıla hiç kimsenin tarafından218 dahl ve taarruz 
olunmıyarak vazîfe-i mezkûreye müstemir olmuşlar ve illâ taraf-
ı saltanattan me'zûn olmayup kendi başına olur ise câiz ki alenen 
ve musırrâne fısk ve fücûrı irtikab ile ırz ve nâmusunu hetk ve 
şikest219 idüp kendine asla ve kat’â220 namus bırakmamış birta-
kım221 kimesneler kendilerini arlı namuslı insan zannıyla iddiâ-i 
nâmusa kalkışarak bazı mertebede münâzaa ve muâraza ve belki 
müşâteme ve mudârabe ve fesâd ve fitneye bâdî olur. Bunun 
içün taraf-ı saltanatından222 izin ve emre mukâren olursa evlâ ve 
enfa' ve eslem223 akvâ oldığı şek ü şüpheden vârestedir.224 Olaki 
Mevlây-ı müteâl /9a/ Hazretleri cümlemizi âmirîn, mü’temirîn ve 
nâsıhîn ve mütenassıhîn kullarından eyleye. Ve ale’l-husûs 
hâmil-i emânet-i kübrâ ve hâvi-i hilâfet-i uzmâ ve hâmi-i şerîat-ı 
ğarrâ Zat-ı şevket-simât pâdişâhımız şevketlü mehâbetlü efendi-
miz Hazretlerini ber-sıhhat ve âfiyet ve pürsafâ ve meserret ve 
tevfîkât-ı İlâhiyye ile mashûb ve müeyyed olarak erîke-i saltana-
tiyetlerinde kâim ve dâim eylesin. Bihurmeti seyyide’l-evvelîne 
ve’l-âhirîn.  

el-Abdü’d-dâî Yanyalı el-Hâc Ömer Efendi 

                                                                 
217   Matbu nüshada cümle “zât-ı sâdıku'l-makâlin hiç bir sûretle müdâhene itmeyerek iltizâm-

ı hakk ve hakîkat ile vâkı' olan cevaplarını takdîr ve tahsîn itmiş ve bu gibilerin emr-i bi'l-
ma'rûf eylemeleri câiz oldığını bi'l-beyân, mesleğinde ve halka va'z ve nushunda devama 
me'mûr eylemişdir” şeklindedir. 

218   Matbu nüshada “tarafından” yok. 
219   Matbu nüshada “ve şikest” yok. 
220   Matbu nüshada “ve kat’â”. 
221   Matbu nüshada “bazı”. 
222   Matbu nüshada “hükümet ve saltanatından”. 
223   Matbu nüshada “eslem” yok. 
224   Bundan sonraki kısım matbu nüshada mevcut değildir. 
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HUZUR DERSLERİNE KISA BİR BAKIŞ 

II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNE KISA BİR BAKIŞ  

Babası Abdülmecid, annesi Tîrimüjgân olan Abdülhamid, 
21 Eylül 1842 tarihinde dünyaya gelmiştir. İçine kapanık ve yal-
nızlığa alışmış bir kişiliğe sahip bulunan Abdülhamid zeki, aynı 
zamanda düşünce ve kanaatlerini dışa vurmayan birisiydi. Am-
cası Abdülaziz, zekâsı ve siyasi kabiliyeti sebebiyle Şehzade Ab-
dülhamid’in serbest bir ortamda yetişmesine imkân vermişti. 

Anayasaya dayalı meşrutî bir yönetim kurmak isteyen ve 
bu yüzden Abdülaziz ve V. Murad’ı tahttan indiren Mithat Paşa 
ve arkadaşlarıyla1 anlaşan Şehzade Abdülhamid, 31 Ağustos 
1876 yılında tahta çıktı.2 

Mithat Paşa’nın sadarete getirilmesinin hemen ardından, 
23 Aralık 1876 yılında Kanûn-ı Esâsî (Anayasa) kabul edilerek 
ilk meşrutiyet ilan edilmiştir. Alelacele hazırlanarak kabul edilen 
bu anayasa ile Batılı devletlerin aşırı isteklerinin önüne geçilmek 
istenmişti. Ancak beklenildiği gibi olmamış, Batılı devletler bunu 
ciddiye bile almamışlardı.3 

                                                                 
1  Bk. Ahmed Saib, Vaka-ı Sultan Abdülaziz, (hzr. Mehmet Köseoğlu) Samsun: 

Endülüs Kültür Merkezi 2014, s. 115. 
2  Cevdet Küçük, “II. Abdülhamid”, DİA (Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi), 

İstanbul 1988, I, 216-17. 
3  Küçük, “II. Abdülhamid”, DİA, I, 217. 
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I. Meşrutiyet’in ilanının ardından kurulan ilk meclis, 
parti grupları yerine milliyet gruplarının mücadele ve entrika 
sahnesi olmuştu. Bu ve benzeri sebepler yüzünden II. Abdülha-
mid, anayasanın kendisine tanıdığı yetkiye dayanarak 13 Mart 
1878’de Meclis-i Meb‘ûsân’ı süresiz olarak tatil etti. Ancak meş-
rutiyet ve anayasadan vazgeçtiğine dair hiçbir beyanda bulun-
madı. Tam tersine resmi devlet salnâmelerinde bu iki müessese-
nin varlığından sıklıkla söz ettirdi. Bundan sonra meşrutî devlet 
şekli, itibari olarak kullanılmakla birlikte, devlet idaresi yavaş 
yavaş II. Abdülhamid’in elinde toplanmaya başladı.4 

Bürokrasideki entrikanın ayyuka çıktığı bir dönemde pa-
dişahlık yapan II. Abdülhamid, ülke yönetiminde sert bir iç po-
litika takip etmek durumunda kalmıştır. Milletlerarası politi-
kada ise, devletin bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü savun-
mayı hayati bir görev kabul etmiştir. Bundan dolayıdır ki II. Ab-
dülhamid’in en başarılı yönü dış politika olmuştur. Bu doğrul-
tuda dış tehlikeler karşısında devletin tabi dayanağı olarak gör-
düğü Müslüman teb‘aya öncelik verme siyasetini benimsemiş-
tir.5 

O zamanlarda İngilizlerin Araplar arasında istismar ettiği 
konulardan birisi, “hilâfet/imamet” meselesi idi. Müslümanla-
rın devlet başkanının Kureyş soyundan gelmesinin şart olup-ol-
madığı tartışmaları, İngiliz propagandaları yüzünden tekrar 
gündeme gelmişti. Osmanlı padişahının Kureyş soyundan gel-
memesi sebebiyle meşru halife olamayacağı ileri sürülmeye baş-
landı. Bunun üzerine padişah, Osmanlı medreselerinde okutu-
lan Şerhu’l-Akâid adlı kitaptaki “imamet” bahsini çıkarttı. Diğer 
yandan İslam âlimleri “imamet” bahsini yeniden ele alarak, dînî 
ve tarihî açıdan imametin belli bir ırka ait bulunmadığı ispat et-
mişlerdir.6 

                                                                 
4  Küçük, “II. Abdülhamid”, DİA, I, 218. 
5  Küçük, “II. Abdülhamid”, DİA, I, 219, 220. 
6  Küçük, “II. Abdülhamid”, DİA, I, 220. 



Yanyalı Ömer Lütfi Efendi’nin Huzur Dersi Takrir Örnekleri  155 

Anayasalı meşrutî idareye taraftar olan II. Abdülhamid, 
meclisin çeşitli unsurların mücadele sahnesi olmasından çekini-
yordu. Mali darlık yüzünden yer yer patlak veren iç ayaklanma-
lar, yeni muhtariyet istekleri, dış politikada karşılaşılan zorluk-
lar, devletin işleyişindeki aksaklıklardan doğrudan etkilenen 
genç memur ve subaylar arasında tepkilere yol açtı ve zamanla 
gizli bir muhalefet oluştu. Dönemin aydınları, imparatorluğun 
kurtuluşu için tek çıkar yolun meşrutiyet olduğuna inanıyor-
lardı. İttihad ve Terakki komitesinin başını çektiği bu harekette 
Türk aydınları, Ermeni, Rum, Bulgar ve Arap gibi çeşitli unsur-
lardan komitacılarla “ittihâd-ı anâsır” düşüncesi etrafında anlaş-
tılar. Türk subayları bu doğrultuda, Kanûn-ı Esâsî’yi (tekrar) 
ilan etmesi için padişahı zorladılar. Nihayet II. Abdülhamid, 23 
Temmuz 1908’de anayasayı tekrar (ikinci kez) yürürlüğe koydu-
ğunu ilan etti. “II. Meşrutiyet” adı verilen bu olay, beklenenin 
aksine imparatorluğun dağılmasını daha da hızlandırdı.7 

II. Meşrutiyet’in ilk seçimleri Türklerle Türk olmayanla-
rın mücadelesi şeklinde geçti. Mecliste bulunan Türk meb‘ûslar, 
diğer milliyetlerin meb‘ûslarından azdı. Nitekim II. Abdülhamid 
de bundan çekiniyordu. Netice itibariyle Meclis-i Meb‘ûsân 
muhtelif Osmanlı milliyetlerinin Türklüğe karşı mücadele sahası 
haline geldi. Bu durum İttihad ve Terakki komitesinin “ittihâd-
ı anâsır” hayallerini suya düşürdü. 31 Mart 1909 tarihinde söz 
konusu iç karışıklıkların bir neticesi mahiyetinde İstanbul’da 31 

Mart Vak‘ası olarak tarihe geçen büyük bir ayaklanma meydana 
geldi. 

31 Mart Ayaklanması Selanik’ten gelen hareket ordusu-
nun 23-24 Nisan 1909’da İstanbul’a girmesinden sonra bastırıldı. 
Sultan II. Abdülhamid kendisine sadık olan I. Ordu ile Hareket 
Ordusu’na karşı çıkılması tekliflerini kabul etmeyerek, Müslü-
manların halifesi olduğunu ve Müslüman’ı Müslüman’a kırdır-
mayacağını söyledi. Bununla da kalmadı, Hareket Ordusu’na 

                                                                 
7  Küçük, “II. Abdülhamid”, DİA, I, 221-22. 
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meşrutiyetin korunduğu bildirdi ve I. Ordu kumandanına, Ha-
reket Ordusu’na karşı koymamaları hususunda askere yemin et-
tirmesi talimatını verdi.8 

31 Vak‘ası’ndan sonra toplanan Meclis-i Milli azaları Sul-
tan II. Abdülhamid’in hal‘ine karar verdiler. Hal‘ fetvasının ilk 
müsveddesini sarıklı meb‘ûslardan Elmalılı Hamdi Yazır Efendi 
yazmıştır. Hareket ordusunun diktatörce davranan kumandanı 
Mahmud Şevket Paşa, II. Abdülhamid’i tahtından indirterek Se-
lanik’e gönderdi. Padişah, Selanik’te Alâtini Köşkü’ne yerleşti-
rildi. Balkan savaşları neticesinde düşmanın Selanik’e yaklaş-
ması üzerine Sultan, İstanbul’a nakledildi. 1. Kasım 1912’de İs-
tanbul’a getirilerek Beylerbeyi Sarayı’na yerleştirildi. 

I. Dünya Savaşı’nın en buhranlı döneminde hükümette 
nüfuzlu olan Enver ve Talat Paşalar, İshak Paşa’yı Beylerbeyi Sa-
rayı’na göndererek II. Abdülhamid’in tecrübelerinden faydalan-
mak istediler. Sultan, verebileceği hiçbir fikir ve tavsiyenin kal-
madığını, devletin daha savaşa girdiği gün kaybettiğini belirte-
rek; dünya denizlerine hâkim devletlere karşı, kara devletleri Al-
manya ve Avusturya yanında savaşa girilmiş olmasının çok bü-
yük bir sorumsuzluk olduğunu söyledi. II. Abdülhamid’in kıy-
meti bu dönemde daha iyi anlaşıldı. 

10 Şubat 1918’de hayata gözlerini yuman Sultan II. Abdül-
hamid’in cenazesi, padişahlara mahsus bir törenle Divan-
yolu’ndaki II. Mahmud türbesine defnedilmiştir.9 

II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ HUZUR DERSLERİ 

Alınan bir karar doğrultusunda, hicrî 1200 tarihinden iti-
baren Mushaf tertibine uyularak ayet tefsirinin yapıldığı Huzur 

                                                                 
8  Küçük, “II. Abdülhamid”, DİA, I, 222. 
9  Küçük, “II. Abdülhamid”, DİA, I, 223. 
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Derslerinde,10 Sultan II. Abdülhamid’in cülûs yılı olan 1293 tari-
hinde A‘râf suresinin 31. ayetine kadar gelindiğini görüyoruz.11 
II. Abdülhamid’in padişahlığı süresince geçen toplam 34 Rama-
zan ayında devam eden Huzur Derslerinde, tahttan indirilmeden 
önce onun iştirak ettiği 1326 Ramazan’ında Yunus suresinin son 
ayetlerine kadar gelinmiş, 1326 Ramazan’ının ilk gününde mu-
karrir Tikveşli Yusuf Ziyaeddin Efendi tarafından Yunus suresi-
nin 93-95. ayetleri takrir edilmiştir.12 

                                                                 
10  Huzur dersleri hakkında geniş bilgi için bkz. Mardin, Ebu’l’ula, Huzur 

Dersleri, I-II-III, İstanbul, 1956-66; Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, “Huzur Ders-
leri”, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, Ankara, 1965, s. 215-22; Omay, Se-
miha, Huzur Dersleri ile ilgili Konuşmalar, İstanbul, 1965; Çavuşoğlu, Salih, 
Osmanlı İmparatorluğunda Padişah Huzurunda Yapılan Tefsir Dersleri, (Yük-
sek Lisans), Ondokuz Mayıs Üniversitesi SBE, Samsun, 2010; Zilfi, Made-
line Carol, “A medrese for the palace: Ottoman dynastic legitimation in the 
eighteenth century”, Journal of the American Oriental Society, cilt: 113/2, 
1993, s. 184-191; İpşirli, Mehmet, “Huzur Dersleri”, DİA, İstanbul, 1998; 
XVIII/441-444; İpşirli, Mehmet, “Ramazanda Huzur Dersleri”, Din ve Ha-
yat Dergisi, sayı: 5, İstanbul, 2008, s. 40-45; Kara, Ömer, “İslam Geleneğinde 
Ümera Huzurundaki Bilimsel Toplantıların Osmanlıcası: Huzur Dersleri”, 
Osmanlı Toplumunda Kur’ân Kültürü ve Tefsir Çalışmaları II, İlim Yayma 
Vakfı: Kur’ân ve Tefsir Akademisi, İstanbul, 2013, s. 299-369; Kara, Ömer, 
“Osmanlı’da Huzur Dersleri Geleneği ve Literatürü”, TALİD, cilt: 9, sayı: 
18, 2011, 11-31; Kara, Ömer, “Osmanlıda Huzur Derslerine Katılan Erzin-
canlı Alimler”, Uluslararası Erzincan Sempozyumu- Bildiriler, Erzincan, 2016, 
I/1003-1023; Kara, Ömer, “Osmanlıda Huzur Derslerine Katılan Erzu-
rumlu Alimler”, ilted: İlahiyat Tetkikleri Dergisi, (Erzurum, 2017), sayı: 47, 
57-74. 

11  Bk. Temizer, “Osmanlıda Huzur Dersi Örnekleri, Tahlil ve Tenkitli Tefsir 
Metni Neşirleri I”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, s. 65. 

12  Mardin, Huzur Dersleri, II-III, 393; Ebu’l-Ulâ Mardin, aynı tarihe dair farklı 
bir tespit olarak şunu zikretmektedir: “1326 Ramazan’ında Yunus suresi-
nin tefsirine kadar gelinmiş, bu surenin ilk ayetleri mukarrir vekili Gümül-
cineli Asım Efendi tarafından takrir edilmiştir.” (Mardin, Huzur Dersleri, I, 
80-81) Bizim metne aldığımız tespit doğru olandır. Çünkü Ebu’l-Ulâ Mar-
din’in çalışmasının II-III. cildine alıntıladığı Huzur Derslerinin bizzat 
yazma nüshalarına dayanmaktadır. 
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Bu Dönemde Yapılan Huzur Dersleri 

II. Abdülhamid’in padişahlığı döneminde (31 Ağustos 
1876/10 Şaban 1293 - 27 Nisan 1909/6 Rebîülâhir 1327) onun ka-
tılımıyla gerçekleştirilen huzur derslerinde, A‘râf suresinin 31. 
ayetinden Yunus suresinin son ayetlerine kadar -Mushaf tertibine 
uyularak- Kur’ân-ı Kerim’den yaklaşık 488 ayet tefsir edilmiş-
tir.13 Söz konusu süre içerisinde, hicri 1293-1315 yılları arasında 
A‘râf suresi 31-206, Enfâl suresi 1-75 ve Tevbe suresi 1-50. ayet-
leri; 1315-1326 yılları arasında da Tevbe suresi 50-129 ve Yunus 
suresi 1-109. ayetlerin tefsiri yapılmıştır. 

II. Abdülhamit’in padişahlık süresince katıldığı Huzur 
Dersleri (34 Ramazan boyunca) ve Huzur Derslerinin yıllık otu-
rum sayısı (8-9) dikkate alınarak bir değerlendirme yapılacak 
olursa, her bir oturumda ortalama 2 veya 3 ayetin tefsir edildiği 
görülecektir. Nitekim aşağıdaki tabloda yer alan bilgiler14 bu tes-
piti desteklemektedir. 

II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ HUZUR DERSLERİNDE 
TEFSİR EDİLEN AYETLER 

1293 Ramazan’ı Mukarrirler 
Meclisi Huzur Dersi 

A‘râf suresi 31. ayet15 

1294 Ramazan’ı 2. Meclis 
Huzur Dersi 

A‘râf suresi 35-36. ayetler16 

1295 Ramazan’ı 2. Meclis 
Huzur Dersi 

A‘râf suresi 50-51. Ayetler 

                                                                 
13  Mardin, Huzur Dersleri, II-III, 393. 
14  Mardin, Huzur Dersleri, II-III, 393-438, 1107; Temizer, “Osmanlıda Huzur 

Dersi Örnekleri, Tahlil ve Tenkitli Tefsir Metni Neşirleri I”, s. 65. 
15  1293 yılında yapılan Huzur Derslerine 9 mukarrir, 112 muhatap katılmıştır. 

(Mardin, Huzur Dersleri, II-III, 51) 
16  1294 yılında yapılan Huzur Derslerine 8 mukarrir, 112 muhatap katılmıştır. 

(Mardin, Huzur Dersleri, II-III, 51) 
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1296 Ramazan’ı 2. Meclis 
Huzur Dersi 

A‘râf suresi 65-67. Ayetler 

1297 Ramazan’ı 2. Meclis 
Huzur Dersi 

A‘râf suresi 78-79. Ayetler 

1298 Ramazan’ı 1. Meclis 
Huzur Dersi 

A‘râf suresi 90-92. Ayetler 

1302 Ramazan’ı 5. Meclis 
Huzur Dersi 

A‘râf suresi 156. Ayet 

1304 Ramazan’ı A‘râf suresi 172. Ayet 

1306 Ramazan’ı 8. Meclis 
Huzur Dersi 

Enfâl suresi 11-13. Ayetler 

1307 Ramazan’ı 8. Meclis 
Huzur Dersi 

Enfâl suresi 30. Ayet 

1308 Ramazan’ı 8. Meclis 
Huzur Dersi 

Enfâl suresi 40. Ayet 

1309 Ramazan’ı 8. Meclis 
Huzur Dersi 

Enfâl suresi 50-51. Ayetler 

1310 Ramazan’ı 7. Meclis 
Huzur Dersi 

Enfâl suresi 66. Ayet 

1311 Ramazan’ı 5. Meclis 
Huzur Dersi 

Tevbe suresi 1-2. Ayetler 

1312 Ramazan’ı 4. Meclis 
Huzur Dersi 

Tevbe suresi 11-12. Ayetler 

1313 Ramazan’ı 4. Meclis 
Huzur Dersi 

Tevbe suresi 25-26. Ayetler 

1314 Ramazan’ı 3. Meclis 
Huzur Dersi 

Tevbe suresi 36. Ayet 
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1315 Ramazan’ı 3. Meclis 
Huzur Dersi 

Tevbe suresi 47. ayet17 

1316 Ramazan’ı 2. Meclis 
Huzur Dersi 

Tevbe suresi 58-59. Ayetler 

1317 Ramazan’ı 2. Meclis 
Huzur Dersi 

Tevbe suresi 70-71. Ayetler 

1318 Ramazan’ı 2. Meclis 
Huzur Dersi 

Tevbe suresi 85-87. Ayetler 

1319 Ramazan’ı 2. Meclis 
Huzur Dersi 

Tevbe suresi 99-101. Ayetler 

1320 Ramazan’ı 2. Meclis 
Huzur Dersi 

Tevbe suresi 115-117. Ayetler 

1321 Ramazan’ı 1. Meclis 
Huzur Dersi 

Yunus suresi 1-2. Ayetler 

1322 Ramazan’ı 1. Meclis 
Huzur Dersi 

Yunus suresi 16-18. Ayetler 

1323 Ramazan’ı 1. Meclis 
Huzur Dersi 

Yunus suresi 32-33. Ayetler 

1324 Ramazan’ı 1. Meclis 
Huzur Dersi 

Yunus suresi 53-56. Ayetler 

1325 Ramazan’ı 1. Meclis 
Huzur Dersi 

Yunus suresi 71-74. Ayetler 

1326 Ramazan’ı 1. Meclis 
Huzur Dersi 

Yunus suresi 93-95. Ayetler 

Ebu’l-Ulâ Mardin’in bir tespitini burada tashih etmek du-
rumundayız. Şöyle ki; onun ifadesine göre A‘râf suresi 93-95, 
                                                                 
17  1315 yılı Ramazan’ında Tevbe suresinin 50. ayeti mukarrir Abdülkadir 

Efendi tarafından tefsir edilmiştir. 
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100, 101 ve 103. ayetleri hicri 1297 Ramazan’ında takrir edilmiş-
tir.18 Hâlbuki mukarrir Yanyalı Ömer Lütfi Efendi’nin 1298 Ra-
mazan’ında takrir ettiği derste A‘râf suresi 90-92. ayetleri henüz 
tefsir edilmişti. Dolayısıyla Mardin’in sözünü ettiği ayetler 1297 
Ramazan’ından sonraki Huzur Derslerinde takrir olunmuştur. 

Yanyalı Ömer Lütfi Efendi ve Takrir Ettiği Derslerin De-
ğerlendirilmesi 

Yanyalı Ömer Lütfi Efendi 

Günümüzde Yunanistan sınırları içerisinde yer alan 
Yanya19 vilayetine mensup bulunan ve Arnavut asıllı olan20 Hacı 
Ömer Lütfi Efendi, Osmanlı Devletinin yetiştirdiği değerli âlim-
lerden birisidir. İlmiye sınıfından müderris olan Ömer Efendi, 
hazine koğuşunda hadis-i şerif hocalığı, huzur dersi muhatap ve 
mukarrirliği, Medine-i Münevvere’de Medrese-i Celîle-i 
Mahmûdiye müderrisliği yapmıştır.21 

Ömer Lütfi Efendi huzur derslerinde, hicri 1282-1293 yıl-
ları arasında muhatap ve hicri 1294-1298 yılları arasında mukar-
rir olarak görev yapmıştır.22 Bu bilgileri zikreden Ebu’l-Ulâ Mar-
din, Ömer Lütfi Efendi’nin 1294 yılında mukarrirliğe tayin edil-
diği tespitini yapmaktadır. Ancak Ömer Lütfi Efendi’nin takrir 
ettiği derslerin ilki 1293 senesinde icra edilmiştir.23 Bu da bizi, 

                                                                 
18  Mardin, Huzur Dersleri, II-III, 1107. 
19  Yanya hakkında geniş bilgi için bk. İsmail Hakkı Okday, Yanya’dan An-

kara’ya, 2. bs. İstanbul: Sebil Yayınevi, 1994, s. 41; Yanya Vilayet Salnamesi, 
Yanya: Yanya Vilayet Litografya Destgâhı, 1288/1871-1319/1901. 

20  Yanyalı Ömer Lütfi Efendi, “1293 Ramazanı Huzûr-u Şâhâne’de Takrîr 
Edilen Tefsir Dersi”, (nşr. Ebu’r-Rızâzâde Rızâ), Mekârim-i Ahlâk Dergisi, 
1906, sa. 5, s. 35. 

21  Yanyalı Hacı Ömer Lütfi Efendi, Huzur Dersleri, Yazma, yy. 1297/1880, 
Topkapı Sarayı, III. Ahmed Kitaplığı, nr. 3525, vr. 1a. 

22  Mardin, Huzur Dersleri, I, 114, 142, II-III, 863. 
23  Bk. Temizer, “Osmanlıda Huzur Dersi Örnekleri, Tahlil ve Tenkitli Tefsir 

Metni Neşirleri I”, s. 79. 
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Ömer Efendi’nin 1294’te değil, 1293 senesinde mukarrirliğe terfi 
ettiği sonucuna ulaştırmaktadır. Ancak 1293’de Ömer Efendi’nin 
ders takrir ettiği oturum mukarrirler meclisi kabul edilirse yahut 
Mardin’in, “mukarrirlerden birine vekâleten takrir etmiş olmak 
gerekir”24 ifadesine itibar edilirse Mardin’in söz konusu tespiti 
doğru olabilir. Zira dokuzuncu ve son oturum mahiyetindeki 
mukarrirler meclisi, muhataplar arasından mukarrir seçme ama-
cını da taşıyordu. 

Ömer Lütfi Efendi huzur dersleri görevine, ibtidâ-i dâhil 
rütbesi25 ve muhataplık sıfatıyla 1282 yılı Ramazan’ının son 
resmi dersine (sekizinci oturum) katılarak başlamıştır. Onun mu-
hataplık görevindeki derecesi her yıl, ya oturum önceliği ya da 
ilmî rütbesi bakımından artmış ve nihayet 1293 senesinde mu-
karrir olarak atanmıştır. Ömer Lütfi Efendi, mukarrirlik görevini 
1293’den 1298’e kadar altı yıl boyunca Süleymaniye rütbesiyle de-
vam ettirmiş, sonrasında Mahmudiye müderrisliğine tayin edi-
lerek huzur dersleri görevinden ayrılmıştır. 

Ebu’l-Ulâ Mardin, Ömer Efendi’nin ruûs derecesinin 1295 
senesinde Süleymaniye olarak tespit edildiğini ifade etmekte,26 
ancak 1293 yılından itibaren rütbesini Süleymaniye olarak zikret-
mektedir.27 Söz konusu rütbenin 1291 ve 1292 senelerinde 
hâmise-i Süleymaniye olduğu ve Ömer Efendi’nin ilmi rütbesinin 

                                                                 
24  Mardin, Huzur Dersleri, II-III, 1106. 
25  Osmanlıda ilmiye rütbeleri (müderrislik dereceleri) 17. asırda düzenlen-

miş, daha sonra ihtiyaca göre bazı değişikliklere uğramıştır.  Bu dereceler 
aşağıdan başlayarak şöyle sıralanır: 1. İptida-i hariç, 2. Hareket-i hariç, 3. 
İptida-i dâhil, 4. Hareket-i dâhil, 5. Mûsıla-i sahn, 6. Sahn-ı seman, 7. İp-
tida-i altmışlı, 8. Hareket-i altmışlı, 9. Mûsıla-i Süleymaniye, 10. Hâmise-i 
Süleymaniye, 11. Süleymaniye 12. Dârü’l-hadîs. (Uzunçarşılı, Osmanlı Dev-
letinin İlmiye Teşkilatı, s. 271-272) 

26  Mardin, Huzur Dersleri, IIII, 863. 
27  Mardin, age., I, 430, 434, 438. 
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düzenli olarak yükseldiği göz önüne alınırsa, onun ilmi derece-
sinin 1293’te Süleymaniye olduğunu söylemek daha isabetli ola-
caktır. 

1299/1881 yılında tayin sebebiyle mukarrirlikten ayrılan 
Ömer Efendi, son olarak Medine-i Münevvere’deki Mahmudiye 
Medresesi müderrisliğine tayin edilmiş, bundan birkaç sene 
sonra da orada vefat etmiştir.28 

Ömer Lütfi Efendi’nin Takrir Ettiği Derslerin Değerlen-
dirilmesi 

Hicri 1293-1298 yılları arasında gerçekleştirilen Huzur 
Derslerine mukarrir sıfatıyla katılan Ömer Lütfi Efendi, bu ders-
lerde her yıl bir kez görev yaparak (toplam altı sene) sırasıyla 
A‘râf suresinin 31, 35, 36, 50, 51, 65, 66, 67, 78, 79, 90, 91, 92. ayet-
lerini tefsir etmiştir. Biz bu derslerden 1293 ve 1294 yılı Rama-
zan’larında yapılan iki dersi neşrettik.29 Geri kalan dört dersin de 
neşri aşamasındayız. Yaptığımız bu çalışmaların içeriğinde genel 
anlamda Huzur Derslerine, özel anlamda da II. Abdülhamid Dö-
nemi Huzur Derslerine dair bir takım tespitlere ulaştık. Söz ko-
nusu tespitleri çalışmamızın bu kısmında maddeler halinde arz 
edeceğiz. 

1- Huzur Derslerinin özellikle takrir kısımlarında resmi-
yete yakın bir dilin kullanıldığı müşahede edilmektedir. Bu hu-
sus, derslerin resmi törenle (biniş merasimi), padişahın huzu-
runda ve resmi bir mecliste yapılmasına bağlanabilir. Diğer bir 
anlatımla derslerin resmi hüviyetinden kaynaklanabilir. 

                                                                 
28  Yanyalı, “1293 Ramazanı Huzûr-u Şâhâne’de Takrîr Edilen Tefsir Dersi”, 

s. 35. 
29  Bk. Temizer, “Osmanlıda Huzur Dersi Örnekleri, Tahlil ve Tenkitli Tefsir 

Metni Neşirleri I”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, s. 65-92; 
“Osmanlıda Huzur Dersi Örnekleri, Tahlil ve Tenkitli Tefsir Metni Neşir-
leri II” Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, s. 167-191. 
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2- Mukarrir ilgili ayet(ler)in tefsirini yaparken, tefsir tu-
tarlılığının parametrelerini konu edinen Kur’ân ilimlerinden ço-
ğuna müracaat etmiştir. Bunlar, Kur’ân’ın Kur’ân ile tefsiri, 
ayet(ler)in nüzûl sebebi, ayetler arası münasebet, Arap diline ait 
veriler, Kur’ân’ın sünnetle tefsiri ve tarihi olaylardır. 

3- Neşrini sürdürdüğümüz örnek tefsirler çerçevesinde, 
mukarririn kullandığı hadis(ler)in30 maalesef zayıf olduğu ve ha-
dis ulemasınca sahih kabul edilmeyen sözlerden ibaret bulun-
duğu gözlemlenmiştir. İlgili derslerin münazara kısımlarında bu 
yönde tespit ve tenkit içerikli soruların yer almaması, derste ha-
zır bulunan âlimler tarafından hassas/müdakkik davranılma-
dığı sonucunu doğurur ki, bu da “zayıf veya hadis olmayan söz-
lerin hadis denilerek kullanılması” yanlışını Huzur Derslerine teş-
mil eden bir durum olur. 

4- Ahmet Cevdet Paşa, Huzur Derslerinin Sultan II. Abdül-
hamid devrinin (h. 1293-1327) ortalarına kadar ilim dili Arapça 
ile icra edildiğini söylemekte31, Mehmet Zeki Pakalın da aynı 
doğrultuda, bu derslerin 1315 Ramazan’ından itibaren, dersler-
den daha çok kimsenin faydalanması için gelen bir emir ile bazı 
mukarrirlerce Türkçe birer nüsha şeklinde kaleme alındığını 
kaydetmektedir.32 Bu tespitin tarihini daha önceye, II. Abdülha-
mid’in tahta çıktığı hicri 1293 senesine götürmek durumundayız. 
Zira neşrini yaptığımız “hicri 1293 yılında sultan II. Abdülhamid 

                                                                 
30  Örneğin bk. Yanyalı, Hacı Ömer Lütfi Efendi, Huzur Dersleri, Yazma, yy. 

1297/1880, Topkapı Sarayı, III. Ahmed Kitaplığı, nr. 3525, vr. 5b, 17b, 19a. 
31  Ahmet Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet, 2. bs. Dersaâdet: Matbaa-i Osmaniye 

1309, VII, 102. 
32  Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, I, 862. Ebu’l-Ulâ Mar-

din ve öğrencisi Semiha Omay da aynı bilgileri kaydetmektedirler. Bk. Se-
miha Omay, Huzur Dersleri İle İlgili Konuşmalar, İstanbul: Hüsnütabiat Mat-
baası 1965. 
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huzurunda Yanyalı el-Hâc Ömer Lütfi Efendi adlı mukarrir tara-
fından takdim edilen ve A‘râf suresinin 31. ayetini konu alan tef-
sir dersi”33 Türkçedir. 

5- Huzur Derslerinin takrir kısmı Türkçe yapılırken müna-
zara kısımları Arapça icra edilmiştir. Nitekim A‘râf suresinin 31. 
ayetini konu alan tefsir dersinin (4. maddede bahsedilen ders) 
münazara kısmı34 Arapçadır. Bu durum bizi şu tespite ulaştır-
maktadır: II. Abdülhamit döneminde yapılan derslerin takrir kı-
sımları Türkçe kaleme alınırken, münazara kısımları Arapça ya-
pılmış, Türkçe yazılmamıştır. Nitekim hicri 1304-1335 tarihleri 
arasında yapılan Huzur Derslerine muhatap ve baş muhatap gö-
reviyle katılan Eğinli Hafız Muhammed Hulusi Efendi’nin (ö. 
1334/1915) hazır bulunduğu derslerin münazara kısımlarına 
dair kayıt altına aldığı soru ve cevap metinleri de Arapçadır.35 

6- Derslerin münazara kısımlarının Türkçe yazılmaması-
nın sebepleri arasında; bu bölümlerin dil bilimine ait konuları 
içermesi ve bu konuların -halkı doğrudan ilgilendirmediği için- 
derslerden istifade edecek avam kitleye faydasının mülahaza 
edilmemesi sayılabilir. Nitekim hicri 1294 yılında A‘râf suresi 35-
36. ayetlerin takrir edildiği tefsir dersinde, dersi takdim eden 
mukarrirle muhataplar arasında soru-cevap şeklinde cereyan 
eden münazara kısmında; mukarrire cevaplaması için otuz iki 
tane soru yöneltilmiştir. Bu sorular ve cevaplarının içeriği, fasl-
vasl, nidâ, istiâre, lafız tercihi, şart edatı, tekid, ayetlerde geçen 
bazı kelimeler etrafında örgülenen anlamlar, bu anlamlara dair 

                                                                 
33  Bk. Temizer, “Osmanlıda Huzur Dersi Örnekleri, Tahlil ve Tenkitli Tefsir 

Metni Neşirleri I”, s. 79. 
34  Bk. Temizer, “Osmanlıda Huzur Dersi Örnekleri, Tahlil ve Tenkitli Tefsir 

Metni Neşirleri I”, s. 84. 
35  Bk. Mardin, Huzur Dersleri, II-III, 442-458. 
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usul ilmindeki (usûlü’d-din ve usûlü’l-fıkh) değerlendirmeler-
den oluşmaktadır.36 Söz konusu soru ve cevaplardaki değerlen-
dirmeler, her ne kadar âlimler için ileri derecede ilmî özellik ta-
şısa da, çoğunlukla dil ve usule dair olduklarından maalesef top-
lumun geneline hitap etmemektedir. 

7- Derslerin münazara kısımlarında, ayet(ler)in içeriğiyle 
alâkalı ve genel manada toplumu ilgilendiren psikolojik ve sos-
yal meselelere değinilmemesi ve takrir kısmında üzerinde duru-
lan konuların münazara bölümde yöneltilen sorularla genişleti-
lip daha da anlaşılır kılınmaması Huzur Derslerinin zayıf bir tara-
fıdır. Derslerinin bu yönü, istifade edecek kitle sayısını sınırlan-
dırıcı bir faktör olmuştur. 

8- Yaptığımız örnek Huzur Dersleri neşirlerinde ulaştığı-
mız diğer bir tespit de şudur: Muhatapların mukarrire yönelttiği 
sorular cevaplanırken sık sık kaynak gösterilen ve atıfta bulunu-
lan Beydâvî tefsirinde, sözü edilen bahisler çoğunlukla yer alma-
maktadır. Bununla birlikte söz konusu bahislerin bir kısmı, Bey-
dâvî tefsiri üzerine yapılmış hâşiyelerde yer yer görülmektedir.37 
Buradan hareketle denilebilir ki, mukarririn atıfta bulunduğu 
kaynak, çoğunlukla Beydâvî tefsirinin bizzat kendisi değil, hâşi-
yeleri olarak anlaşılmalıdır. 

9- Derslerin münazara kısmında soruları cevaplandırır-
ken mukarririn, “bu cevaba takrir kısmında işaret edilmiştir”38 
sözü; muhatapların gereksiz ölçüde sorular sorduklarının bir 
iması olabileceği gibi, dersi iyi dinlemediklerine dikkat çeken bir 
kınama vurgusu da sayılabilir. Ayrıca mukarririn söz konusu 
ifadesi, mukarrir ile muhataplar arasında -oldukça hararetli bir 

                                                                 
36  Temizer, “Osmanlıda Huzur Dersi Örnekleri, Tahlil ve Tenkitli Tefsir 

Metni Neşirleri II”, s. 177-187. 
37  Örneğin bk. Temizer, “Osmanlıda Huzur Dersi Örnekleri, Tahlil ve Ten-

kitli Tefsir Metni Neşirleri I”, s. 88; “Osmanlıda Huzur Dersi Örnekleri, 
Tahlil ve Tenkitli Tefsir Metni Neşirleri II” s. 180-181. 

38  Bk. Temizer, “Osmanlıda Huzur Dersi Örnekleri, Tahlil ve Tenkitli Tefsir 
Metni Neşirleri II” s. 179-181. 
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şekilde- geçen münazaranın psikolojik boyutuna da ışık tutmak-
tadır. 

10- Ömer Lütfi Efendi tefsir dersini takrir ederken, tefsir 
ettiği ayetlere direkt geçmeden önce, sunumu için giriş mahiye-
tinde kabul edilebilecek genel hususlara yer vermiş ve söz ko-
nusu ayetlerin aynı sure içinde bulunup önce geçen ayetlerle 
alâkasını dile getirmiş, bu şekilde genelden özele, diğer bir ifa-
deyle bütünden parçaya giden bir yol (tümdengelim) takip et-
miştir. 

11- II. Abdülhamid’in huzurunda Yanyalı Ömer Lütfi 
Efendi tarafından yapılan tefsir dersleri, XX. yüzyıl tefsir bili-
minde mevcut bulunan bir hususa/iddiaya işaret etmektedir. 
Şöyle ki; tefsir akademyasında güncelliğini koruyan “Kur’ân kıs-
salarının gerçekliği/vakiliği” konusu 1950 yılında el-Fennü’l-ka-
sasî fi’l-Kur’ân adlı doktora çalışmasıyla Muhammed Ahmet Ha-
lefullah tarafından gündeme getirilmiştir”39 tespitinin tarihi 
daha gerilere, yani II. Abdülhamid dönemine kadar (belki de 
daha evveline) götürülebilir. Zira sultanın huzurunda 1296 sene-
sinde yapılan tefsir dersinde, mukarririn ifadesiyle “bir takım ca-
hiller” tarafından ileri sürülen “Kur’ân hikâyât u tevârîhten iba-
rettir” düşüncesi tenkit edilmektedir.40 

Sonuç 

İlahî vahyin tebliğcisi Hz. Muhammed (sas), Medine’ye 
hicret ettikten sonra Medine Anayasasını oluşturarak İslam 
Devleti’ni kurmuş ve yönetmiştir. Bu devlet modeli onun vefa-
tından sonra halifeliğe dönüşmüş, bu halifelik başta hulefâ-i ra-
şidîn tarafından icra edilmiş, sonra Emevi, Abbasi ve Selçuklular 
ve daha sonra da Osmanlılara geçmiştir. 

                                                                 
39  Sait Şimşek, Kur’ân Kıssalarına Giriş, İstanbul: Yöneliş Yayınları 1993, s. 50. 
40  Bk. Yanyalı Hacı Ömer Lütfi Efendi, Huzur Dersleri, Yazma, yy. 1297/1880, 

Topkapı Sarayı, III. Ahmed Kitaplığı, nr. 3525, vr. 25b. 
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İslam dünyasının halifesi konumunda bulunan Osmanlı 
Devleti padişahları, İslam’ın temel kaynağı ve Hz. Peygamber’in 
mirası olan Kur’ân-ı Kerim’e son derece önem vermiş, İslamî ter-
minolojide Kur’ân ayı olarak kabul edilen Ramazan ayında belli 
sayıda ulemanın takdimiyle tefsir dersleri yaptırmış ve Huzur 
Dersi denilen bu derslere bizzat katılmışlardır. Daha da ötesi söz 
konusu dersleri resmi bir hüviyete kavuşturmuşlardır. 

İslam Halifesinin Ramazan ayında İslamiyet’in temel kay-
nağı Kur’ân-ı Kerîm’in tefsirini yaptırması, bizzat İslam halifesi-
nin yönettiği Osmanlı idaresinin İslamî Devlet yönünü yansıt-
ması bakımından oldukça önemlidir. Bu açıdan bakıldığında, 
“Huzur Dersleri, İslam halifeliği ve Osmanlı yönetimi etkisinin 
Müslüman halk üzerindeki devamlılığına katkıda bulunmuştur” 
yargısının haklılık payı gözlemlenebilir. Ancak bu bağlamda, yö-
netimin ve özellikle padişahların manevi tarafları ve mübarek 
Ramazan ayında Kur’ân’la hem hal olma arzuları da göz ardı 
edilemez. 

Huzur Dersleri, normal bir tefsirin genel karakteristik özel-
liklerini taşımanın yanı sıra, en önemli devlet büyüğünün huzu-
runda yapılması bakımından Kur’ân tefsirine neler katmıştır? so-
rusuna verilecek cevap, yapılan örnek neşirler ışığında, beklen-
tileri karşılaması bakımından maalesef olumsuzdur. Ancak bu 
dersler devletin, âlimler, medrese teşkilatı ve dolayısıyla halk 
üzerindeki etkisini devam ettirmesi, ulema sınıfının denetimine 
katkıda bulunması ve ayrıca münazara kısımlarında soru-cevap 
yöntemiyle ileri derecede dil tahlilleri içermesi açısından önemli 
faydalardan da uzak sayılamaz. Şu kadar var ki, soru-cevap kıs-
mındaki söz konusu tahlillerin derslerden istifade eden kitleyi 
sınırlaması zayıf bir yön olarak görünmektedir. 

Özellikle takrir kısımlarında resmiyete yakın bir dilin kul-
lanıldığı müşahede edilen Huzur Dersleri, önceleri ilim dili 
Arapça ile takdim (takrir ve münazara) edilirken; 1293 yılından 
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itibaren padişahın fermanı doğrultusunda sadece takrir kısımları 
Türkçe olarak sunulmak suretiyle gerçekleştirilmiştir. 

Derslerde kullanılan ve hadis olduğu söylenen bazı sözle-
rin, gerek mukarrir tarafından iyi tetkik edilmemesi ve gerekse 
muhataplar tarafından tenkide tabi tutulmaması; hadis kritiği 
açısından -her ne kadar tefsir literatürünün genel karakteristiğini 
yansıtsa da- kabul edilebilir bir durum değildir. Zira dersi tak-
dim eden heyet Osmanlı ilmiye teşkilatında en ileri düzeyde bu-
lunan âlimlerden oluşmaktadır. Kullanılan sözlerin hadis olup 
olmadığını inceleyen eserler İslam ilim literatüründe bulunup, 
ders takdim heyetinin söz konusu eserlerden habersiz olmaları 
hemen hemen imkânsız görünmektedir. 

Derslerin mudakkik bir yöntemle hazırlanmadığını göste-
ren bir diğer husus da derslerde sık sık Beydâvî Tefsiri’ne atıfta 
bulunulmasıdır. Hâlbuki atfedilen konu Beydâvî Tefsiri’nde de-
ğil, Siyalkûtî ve Şeyhzade gibi onun haşiyelerinde geçmektedir. 

Tümdengelim yönteminin takip edildiği Huzur Dersle-
rinde konular neden genişletilememiş, farklı boyutlarda arz edi-
lememiş ve genel tefsir literatürü muhteviyatının dışına çıkıla-
mamış? sorularını tatminkâr cevaplandırmak için kapsamlı bir 
çalışma gerekir. Ancak biz şu kadarını ifade edebiliriz: Öncelikle, 
-her ne kadar derslerde özgür davranılması teşvik edilmekteydi 
denilse de- derslerin padişah huzurunda ve hiyerarşik bir mec-
liste yapılıyor olması, gerek mukarrir gerekse muhatapları bu 
konuda özgür davranmaktan alıkoymuş olabilir. Diğer yandan 
bu durum, gelenekçi anlayışın hâkim bulunduğu medrese eğiti-
minin bir sonucu da olabilir. 

Huzur Dersleri, tefsir akademyasının tarihi sürecine dair 
bazı tespitlere ışık tutma bakımından da önem taşımaktadır. 
“Kur’ân kıssalarının gerçekliği konusu 1950 yılında el-Fennü’l-ka-
sasî fi’l-Kur’ân adlı doktora çalışmasıyla Muhammed Ahmet Ha-
lefullah tarafından gündeme getirilmiştir tespiti”nin tarihini 
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daha gerilere, yani II. Abdülhamid dönemine (belki de daha ev-
veline) kadar götürülebilmesi” örneğinde bunu görebiliriz. 
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Giriş 

Osmanlıda devlet erkanı ve ulema muhtelif ilim meclisle-
rinde bir araya gelirlerdi. Huzur dersleri1 sahip olduğu bazı hu-
susiyetlerle bu toplantılardan ayrı bir konuma sahipti. Ramazan 
ayına özel olması, çok sayıda âlimin iştirak etmesi, münazaraya 
imkân tanınması Beyzâvî tefsiri merkezli olması bu özelliklerden 

                                                                 
1  Osmanlıdaki Huzur dersleri hakkında geniş bilgi için bk. Mardin, 

Ebu’l’ula, Huzur Dersleri, I-II-III, İstanbul, 1956-66; Uzunçarşılı, İsmail 
Hakkı, “Huzur Dersleri”, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, Ankara, 1965, 
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Çavuşoğlu, Salih, Osmanlı İmparatorluğunda Padişah Huzurunda Yapılan Tef-
sir Dersleri, (Yüksek Lisans), Ondokuz Mayıs Üniversitesi SBE, Samsun, 
2010; Zilfi, Madeline Carol, “A medrese for the palace: Ottoman dynastic 
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ciety, cilt: 113/2, 1993, s. 184-191; İpşirli, Mehmet, “Huzur Dersleri”, DİA, 
İstanbul, 1998; XVIII/441-444; İpşirli, Mehmet, “Ramazanda Huzur Ders-
leri”, Din ve Hayat Dergisi, sayı: 5, İstanbul, 2008, s. 40-45; Kara, Ömer, “İs-
lam Geleneğinde Ümera Huzurundaki Bilimsel Toplantıların Osmanlıcası: 
Huzur Dersleri”, Osmanlı Toplumunda Kur’ân Kültürü ve Tefsir Çalışmaları 
II, İlim Yayma Vakfı: Kur’ân ve Tefsir Akademisi, İstanbul, 2013, s. 299-
369; Kara, Ömer, “Osmanlı’da Huzur Dersleri Geleneği ve Literatürü”, 
TALİD, cilt: 9, sayı: 18, 2011, 11-31; Kara, Ömer, “Osmanlıda Huzur Ders-
lerine Katılan Erzincanlı Alimler”, Uluslararası Erzincan Sempozyumu- Bil-
diriler, Erzincan, 2016, I/1003-1023; Kara, Ömer, “Osmanlıda Huzur Ders-
lerine Katılan Erzurumlu Alimler”, ilted: İlahiyat Tetkikleri Dergisi, (Erzu-
rum, 2017), sayı: 47, 57-74. 
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bazılarıdır. Bu derslerin diğer ilmi toplantı ve meclislerden ay-
rıştıran unsur ise “Biniş-i Hümayûnu” veya “Biniş-i Saltanatı” 
olarak bilinen, padişahın önemli hadiselerde yahut toplantı ön-
cesi/sonrasında yaptığı tören nitelikli bir programla icra olun-
masıydı.2 

Bu makalede II. Abdülhamit döneminde Gümülcineli Ah-
med Asım Efendi tarafından Huzur-i Hümayunda takdim edilen 
örnek bir ders detaylarıyla inceleyeceğiz.  Mukarrir Ahmed 
Asım Efendi (d.1836- v.1911), dersvekili, kazasker, dersiâm gibi 
muhtelif rütbelere sahip, uzun yıllar (41 yıl) Huzur Dersi muha-
tap ve mukarrirliğinde bulunmuş son dönem Osmanlı ilim 
adamlarımızdandır. Bu makalede özel olarak müellifin Araf Su-
resi 70-71. âyetlerini ihtiva eden ders takriri tefsir ilmi açısından 
tetkik edilecektir. Özellikle de bu ders özelinde bir Huzur Dersi-
nin içeriğine, metoduna ve kaynaklarına dair incelemelerde bu-
lunaulacaktır. Ancak öncesinde Ahmed Âsım Efendi’nin hayatı, 
ilmi kişiliği, ailesi ve eserleri hakkında bilgi verilecek ardından 
söz konusu bu dersin temin edildiği kaynağa dair tespit ve ince-
lemelerde bulunulacaktır. Daha sonra ilgili ayetler merkezinde 
içerik incelemesinde bulunulacak, Gümülcineli Ahmed Âsım 
Efendi’nin bu ders özelinde takrir yöntemi ve tefsir metodu tes-
pit edilmeye çalışıalcaktır. Ardından bu derste adı geçen şahıslar 
hakkında kısa bilgiler verilerek nakledilen hadislerin tahricinde 
bulunulacaktır. Son olarak derste hazır bulunan muhataplar, 
soru ve cevap faslı, dersin işlendiği yıl ve sıralamasına dair tek-
nik malumatlar paylaşılarak örnek bir Huzur Dersi incelemesi 
yapılmış olacaktır.  

                                                                 
2  Necdet Sakaoğlu, “Biniş”, İstanbul Ansiklopedisi, III, s. 234-35, İstanbul 1994; 

Abdülkadir Özcan, “Biniş”, DİA, VI, s.18, İstanbul 1992. 
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Gümülcineli Ahmet Âsım Efendi’nin Hayatı, İlmi Kişi-
liği, Eserleri 

Gümülcineli Ahmed Âsım Efendi 1252/1836 yılında Gü-
mülcine Sancağına bağlı Terzi-Viran köyünde dünyaya gelmiş-
tir. Babası bu köyde bulunan Medrese-i Kebir hocalarından Mü-
derriszade sülalesine mensup Mehmet Efendi’dir. 1253/1837 yı-
lında babasını kaybeden Âsım Efendi küçük yaşta yetim kalmış-
tır.  İlk eğitimini köyün sıbyan mektebinde aldıktan sonra baba-
sının görev yaptığı Medrese-i Kebir’de sarf ve nahiv okumuştur. 
10 yaşına kadar köyünde eğitimine devam eden müellif 
1262/1846 yılında İstanbul’a gelmiştir.3 Ahmed Âsım, hepsi de 
dersiâm olan dört erkek kardeşin ikincisidir. Ağabeyi Gümülci-
neli Mahmud Celaleddin Efendi 1875-1896, kardeşi Sultanyerli 
Yusuf Ziyauddin efendi 1882-1915 yılları arasında Huzur dersle-
rine muhatap olarak katılmıştır. Küçük kardeşi Osman Nuri 
Efendi’de Kırklareli İdâdisi müdürlerindendir.4 Ahmed Asım 
Efendi’nin ailesiyle ilgili eşi ve sadece iki çoçuğunun bilgilerine 
ulaşabildik. Hanımı Bahtiyar (Erdir) 1936 yılında merhum ol-
muştur. Büyük kızı Ulviye hanım aynı zamanda talebesi olan son 
şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi’yle evlidir. 

Bununla birlikte meşihat kaynaklarından ulaştığımız bil-
giye göre A. Asım Efendinin, kendisine tarik maaşı5 bağlanan ve 

                                                                 
3  İstanbul Müftülüğü, Meşihat Kayıtları, “Müderriszade Ahmed Âsım 

Efendi”,  00128A numaralı dosya. 
4  Nihat Engin, “Ahmet Âsım Efendi, Gümülcineli”, DİA, II, s. 45, İstanbul 

1989.  
5  Kendilerine arpalık verilen ulemâ genellikle arpalıklarının bulunduğu 

yere gitmez, oradaki işlere kendi adına bir arpalık nâibi bakardı. Ancak 
bazı dönemlerde ulemâ bizzat arpalıklarına gitmeye mecbur edilmiştir. 
Ayrıca kendi arzusuyla arpalığına gidip orada ikamet edenler de vardı. 
Bunlar gittikleri yerlerde halkın adlî, hukukî davalarına da bakarlardı. 
Ulemâya hasredilen arpalığın dağıtım ve kullanımı nizamının zamanla bo-
zulması üzerine III. Selim döneminde çıkarılan bir fermanla arpalık usulü 
ıslah edilmeye çalışılmıştır. Bu arada ilmiye mensuplarının bizzat arpalık 
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zamanla bu maaşı artırılan Mehmed Şerif Efendi adında bir oğlu 
vardır.6 Diğer çocukları var ise de araştırdığımız kaynaklarda bu 
konuda bilgiye ulaşılamamıştır. 

A.Asım Efendi İstanbul’da on yedi yıl süren eğitimin aka-
binde Fatih dersiâmlarından meşâhir-i ulemâdan Karinâbâdî 
Abdurrahman Efendi’den (1279/1862)7 icazet alarak 27 yaşında 
Fatih Camii’nde ders vermeye başlamıştır (1279/1862-63). Ar-
dından Fetvâhâne’de yapılan imtihanı kazanarak “ibtidâ-i hâriç” 
derecesiyle “İstanbul ruûsu” mertebesine nâil olmuştur (1280). 
Sultan Abdülâziz Han döneminde Huzur Dersleri muhataplı-
ğına tayin edilen Asım Efendi bu dönemde 8 yıl muhatap (1284-
1291) 2 yıl da mukarrirlik yapmıştır (1292-1293).  Ardından Sul-
tan Abülhamid Han döneminde de 31 yıl mukarrir olarak (1292- 
1324)  görev yapan müellifin toplamda 41 yıl Huzur Derslerine 
şehadeti söz konusudur (1284-1324).  

                                                                 
mahalline gitmesi, hasta ve ihtiyar olanların arpalıklarının iltizâma veril-
mesi kararı alınmıştır. Ayrıca ardından ilmiye mensuplarına “arpalık ma-
aşı”, “tarik maaşı” ve “rütbe maaşı” adıyla maaş verilmeye başlanmıştır. 
İstanbul ruûsu verilen ulemâ çocuklarına da “ruûs maaşı” adıyla belli bir 
para ayrılmıştır. Bir ilmiye tekaüt sandığı kurularak ilmiyeden emekli 
olanlara ve onların ölümlerinden sonra çocuklarına bir miktar maaş bağ-
lanmıştır. Meşrutiyet döneminde ise tarik maaşı kaldırılarak ilmiye men-
suplarına da diğer memurlar gibi maaş verilmiştir. Memuriyeti ve mâzu-
liyeti bulunmayan ulemâya ise “müstahikkīn-i ilmiyye maaşı” adıyla bir 
miktar maaş tahsis edilmiştir. Bkz. Cahit Baltacı, “Arpalık”, DİA, II, s. 393  
İstanbul 1991. 

6  Başbakanlık Arşivleri: Yer: İ.İLM./7-9-0; Tarih:18-09-1322.;Yer: BEO/2456- 
181444; Tarih: H-21-09-1322. 

7  Karinâbâdlıdır. Müderris, dersiâm olup 3 Receb 1279’da (25 Aralık 1862) 
vefat eyledi. Edirnekapı’da medfundur. Bkz. Mehmed Süreyya, Sicilli Os-
mani, I, s.90, T.V.Yurt Yay.,  İstanbul 1996. Huzur Derslerine H. 1265-1274 
de muhatap, 1275-1278 de mukarrir olarak katılmıştır. 1278 Ramazanın’da 
ruûs derecesi “Mûsılai Sahn” olarak belirtilmiştir. Mardin, Huzur Dersleri, 
III, s. 841.  
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A. Asım Efendi Huzur derslerinde aldığı vazifenin yanı 
sıra muhtelif makamlarda eğitim ve öğretim hayatına devam et-
miştir. Şöyle ki 1282 yılında Meclis-i Tedkikât-ı Şer’iyye azalığına 
tayin edilmiş, 1292 den 1300’e kadar Fetvâhane’de yapılan imti-
hanlarda mümeyyizlik vazifesi görmüş İntihâb-ı Hükkâm azalı-
ğında bulunmuştur. 1 Temmuz 1299 (9 Ramazan 1300) tarihinde 
Ders Vekili olmuş ve uhdesine Meclis-i İmtihân-ı Kurra Reisliği 
tevcih olunmuştur. 31 Temmuz 1324’de her iki vazifeden de is-
tifa etmiştir.8 4 Receb 1329/1 Temmuz 1911’de Erenköy’deki 
evinde vefat eden Asım Efendi, Fatih Türbesi haziresinde med-
fundur.9 

Meşihat arşivinde yer alan bilgilere göre Gümülcineli’nin 
sahip olduğu ilmi rütbeler sırasıyla şöyledir: 11 Ramazan 
1289’da “Hâmise-i Süleymaniye”, 15 Zilkâde 1293’de “Süleyma-
niye”’ye terfi olmuş, 5 Şevval 1300’de “II.rütbeden Mecidî”, 15 
Ramazan 1301’de “Gümüş İmtiyaz”, 2 Zilkade 1303’de “II.Os-
manlı”, 24 Ramazan 1304’de “Haremeyn-i Muhteremeyn”(1887), 
15 Şevval 1305’de “1.Mecidi”, 20 Şevval 1307’de “İstanbul” 
(1890), 1 Ramazan 1309’da “Anadolu Kazaskerliği”(1892), 12 Re-
biülevvel 1312’de “Rumeli Kazaskerliği” (1894), 29 Zilkade 
1322’de “Altın Liyakat”, 9 Recep 1324’de I.rütbeden “Osmanlı” 
nişan ve pâyelerine nâil olmuştur. 1 Eylül 1325 de kadro harici 
olmuş ve 4 Receb 1329/1 Temmuz 1911’de Erenköy’deki evinde 
vefat etmiş, Fatih Türbesi haziresine defnedilmiştir. Mezar ta-
şında: “Hüvel bâki, Efahimi ulemayı ahyar ve eazimi urefayı ebrardan 

                                                                 
8  İstanbul Müftülüğü, Meşihat Kayıtları, “Müderriszade Ahmed Âsım 

Efendi”,  00128A numaralı dos.; Sadık Albayrak, Son Devir Osmanlı Ule-
ması, I, s. 115-116, İstanbul 1980. 

9  Mardin, Huzur Dersleri, II-III, s. 147-148. 
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üstazi zi irşadi meşhur sabıka Ders Vekili suduru izamdan Gümülci-
neli Ahmet Âsım Efendinin hâlvetgâhı manevisidir, 4 Recep 1329” ya-
zılıdır.10 

E. U. Mardin, Ahmet Âsım Efendi’nin şahsiyeti ve hususi 
hayatı hakkında zevcesi Bahtiyar Hanım Efendi’den bilgiler nak-
letmektedir. Onun verdiği bu bilgiler Huzur derslerine dair özel 
bir muhteva sunmaktadır. Şöyle ki: “... Birkaç ay evvel vefat eden 
eşi Muhtereme Bahtiyar Hanım Efendi (Bahtiyar Erdir)11 onu 
şöyle anlatmıştır: Ahmet Âsım Efendi uzun boylu, mavi gözlü, 
kumral sakallı, gayet yakışıklı bir zattı. Sakalının yanakları üze-
rindeki kısım biraz az seyrek olduğu için kendisine “Köse Âsım 
Efendi” de derlerdi. Heybetli, vakur, âlicenap, kendisini ilk gö-
ren kimse üzerinde dahi hürmet telkin eden yüksek bir şahsiyet 
idi. Her zamanki kıyafeti: Beyaz sarık sarar, siyah lata giyerdi. 
Huzur derslerinde bulunduğu zaman yakası sırmalı ve önü ta-
mamen sırmalı yeşil biniş giyer, göğsüne baştanbaşa nişanlar ta-
kardı. (O zaman merasim kıyafeti: Şeyhülislam Efendi beyaz, 
Ders Vekili yeşil biniş giyerler, diğer ulema rütbelerine göre bi-
niş giyerlerdi.) Sarığı üzerine iki parmak genişliğinde sırma ta-
kardı. Kendisine tahsis edilen arabada ağası karşısında oturur, 
saraya öyle giderdi. Kendisinden işittiğime göre, hoca efendiler 
huzura girer iken evvela mukarrir olan zat girer, arkadan muha-
tap efendiler girermiş. Mukarrir efendiler oturunca muhatap 
efendiler karşısına dizilir, yerlerine otururlar, padişah da kendi 
makamına otururmuş. Derslere padişahın emri ile başlanır, baş 
muhatap olan zat mukarrire sual sorarmış ve çok münakaşalı 
olurmuş. Huzur derslerinde Şeyhülislam, Rumeli ve Anadolu 
Kazaskerleri ve diğer vükela da hazır bulunurmuş. Padişah tara-
fından Ramazan aylarında mukarrir efendiler yeşil atlas bohça 

                                                                 
10  İstanbul Müftülüğü, Meşihat Kayıtları, “Müderriszade Ahmed Âsım 

Efendi”,  00128A numaralı dosya. Ayrıca bkz. Mardin, Huzur Dersleri, II-
III, s. 147-148. 

11  1936 yılında vefat etmiştir. 
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içinde lahur şal, çuha şalvarlık, ipekli mintanlık, kırmızı atlas 
kese içinde ihsan verilirdi.12 

Eğitim ve öğretimi her türlü rütbe ve makama üstün tu-
tuan A.Asım Efendi Huzur derslerine muhataplık yapmaya baş-
ladığı sıralarda Sultan Abdülaziz tarafından Nizamiye mahke-
meleri reisliğiyle ödüllendirilmiş ancak ders vermekten ayrıla-
mayacağını söyleyerek istifa etmiştir. Çok sayıda talebe yetişti-
ren A.Âsım Efendi ömrünün kırk altı yılını aralıksız ders ver-
mekle geçirmiştir. Nitekim Ahmed Âsım Efendi’nin vaktinin ço-
ğunluğunu ders vermeye ayırdığı için az sayıda eser bıraktığı da 
belirtilmektedir. 1279/1862 yılında başladığı Dersiâmlık vazife-
sine 18 sene devam ederek 1297/1880’de icazet vermiştir. Ardın-
dan ikinci defa başladığı mantığın “Tasavvurat” tedrisine 
1308/1891 de icazet vermiş yine 1309/1892’de Kazı Mir’den baş-
ladığı dersini 1314/1896 tarihinde icazet vererek tamamlamıştır. 
Kendi ifadesiyle Türkçe, Arapça, Farsça yazıp konuşabilen mü-
ellifin yayınlanmış iki risalesine ulaşılabilmiştir. Ancak kütüp-
hane kayıtlarında Gümülcineli Ahmed Asım Efendi isim benzer-
liği nedeniyle/sehven Ayıntabi Ahmed Asım Efendiye, Gümül-
cineye nisbetle de Gümüşhanevi Ahmed Ziyaüddin Efendiyle13 
karıştırıldığı görülmektedir. Müellifin eserlerini araştırma süre-
cinde tespit ettiğimiz söz konusu karışıklıkların tashihi için Sü-
leymaniye Kütüphanesi yetkililerine tarafımızca bilgi verilmiş-
tir. Neticede Mukarrire ait olduğunu tespit ettiğimiz iki eserden 
ilki Hamidiye medreseleri için muhtelif zamanlarda derlenen 
“Risaletü’l İmtihan Lil’-Hamidiye”14 diğeri de Mutavvelden bir bö-
lümün farklı cihetlerle incelendiği -usûl, nahiv, belağat, mantık, 
kelam ve âdâbu’l-bahs-, “Mesaidü’l-Enzar, Li temyizi’l-Efkar” 
                                                                 
12  Mardin, Huzur Dersleri, II-III, s. 148-149. 
13  Osman Huldi, Külliyatlar bölümü, no: 00294; no: 00754-010, 13 sayfa, İs-

tanbul Bosnalı Hacı Muharrem Matbaası 1306; Ragıp Paşa, Külliyatlar bö-
lümü, no:03593-002, 13 sayfa, İstanbul Bosnalı Hacı Muharrem Matbaası 
1306. 

14  Nihat Engin, “Ahmet Âsım Efendi, Gümülcineli”, DİA, II, s. 45. 



180  Osmanlı’da Tefsir Dersi Gelenekleri 

isimli eserlerdir. 15  Nitekim Ebu’l-Ûlâ Mardin ve müellifin DİA 
maddesini yazan Nihat Engin, Asım Efendinin eserlerinden sa-
dece “Risaletü’l İmtihan Lil’-Hamidiye” risalesine işaret ederek 
kaynaklarda başka çalışmalarının da bulunduğu ancak basılma-
dığını ifade etmişlerdir. Ayrıca Ebu’l-Ulâ Mardin, Ders Vekâlet 
Başkatibi Esad Serezli’nin verdiği bilgiye dayanarak Ahmet 
Âsım Efendi’ye nispet edilen, Şeyhülislam Bodrumlu Ömer Lütfi 
Efendi zamanındaki (1889-1891) ruûs imtihanına dair “Risâle-i 
İmtihâniyye” isimli aslı Arapça olan 250 sayfalık eserinin de ya-
yımlanmış olduğunu bildirmektedir. Ancak bu esere ulaşılama-
mıştır. 16  

Bu makalede Ahmet Âsım Efendi’nin Huzur Derslerinde 
takrir ettiği derslere hazırlık mahiyetinde olduğunu düşündüğü-
müz kendisine ait defterlerinden seçtiğimiz örnek bir dersi tetkik 
edeceğiz. Söz konusu defter, Süleymaniye kütüphanesi, İzmirli 
İsmail Hakkı bölümüne Asım Efendi’nin biraderi Osman Nuri 
Efendi’nin damadı Antepli Şevketzade Halil Fevzi Efendinin 
delâletiyle Gurre 25 Rebiüülevvel 1340, 2 Teşrinisânî 1337 tari-
hinde hediye edilmiştir.17  

Gümülcineli Ahmet Âsım Efendi’nin Huzur Dersleri 
Tarihçesi, Muhatap ve Mukarrirliği 

Gümülcineli Ahmet Âsım Efendinin Meşihat kayıtlarında 
yer alan Tercümeyi Ahvâlindeki bilgiye göre kendisi Huzur 
dersleri muhataplığına 1282 tarihinde tayin olunduğunu belirt-
mekte ancak diğer belgelerde ve Mardin’in verdiği bilgiye göre 
adı ilk kez 1284 yılına ait Huzur dersi kayıtlarını muhtevî defter-
lerde görülmektedir. Muhtemelen bu tarih itibariyle atandığı 
halde aktif göreve 2 yıl sonra başlamıştır. Yahut sehven bu tarih 
düşülmüştür. Zira söz konusu evraklarda tayin emrinin ilk defa 
Sultan Abdülâziz Han döneminde 1284 tarihinde olduğuna dair 

                                                                 
15  Süleymaniye Ktp., Tırnovalı, No: 001784. 
16  Mardin, Huzur Dersleri, II-III, s. 397-403. 
17  Süleymaniye Kütüphanesi, İ.İsmail Hakkı., 1439, s.3-303. 
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bir başka resmi evrak da tespit edilmiştir. Huzur Dersleri muha-
taplığına bu tarihte atanan Âsım Efendi, 8 yıl muhatap olarak gö-
rev yapmış (1284-1292) ardından 1292-1324 yılları arasında 33 
sene de mukarrirlik vazifesinde bulunmuştur. Sultan Abdülaziz 
döneminde iki yıl, Sultan Abdülhamit döneminde ise otuz bir yıl 
ders takririnde bulunan Ahmet Âsım Efendi’nin toplamda kırk 
bir yıl Huzur Derslerine iştiraki söz konusudur (1284-1324).18 

Ders Defteri Hakkında Bilgiler 

Gümülcineli Ahmed Âsım Efendi’nin Huzur dersleriyle 
ilgili iki farklı belgeye ulaşılabilmiştir. İlki Süleymaniye Kütüp-
hanesi İzmirli İsmail Hakkı Bölümü’nde 01493 numaralı tasnifte 
yer almaktadır. Bu eser genellikle bir veya birkaç ayetin tefsirin-
den oluşmakta ve müellifi tarafından isimlendirilmeyip sonra-
dan yazıldığı düşünülen “Huzûr-i Hümâyûnda Takrir Olunan Ra-
mazan Mev’izeleri” şeklinde bir künyeyle yer almaktadır. Ayrıca 
bu defterde müellifin Huzur’da ikrar ettiği 33 dersten 25 kadarı 
yer almaktadır. Ne var ki söz konusu bu defterlerde kaç dersin 
olduğu tetkike muhtaçtır. Zira kurşun kalemle sonradan numa-
ralandırıldığı gözlemlenen defterlerde 28. derse kadar kayıt dü-
şülmüştür. Ancak dikkatli bir şekilde incelendiğinde bazı ders-
lerin mukarrir tarafından farklı notlandırmalarla tekrar yazıldığı 
gözlemlenmektedir. Ayrıca Gümülcineli bu derslere hazırlanır-
ken istifade ettiği kaynaklardan yer yer uzun alıntılarada yer 

                                                                 
18  İstanbul Müftülüğü meşihat kayıtları 00128A, 0002A numaralı dosyada 

yer alan atama ve tayinle ilgili mühürlü resmi yazıda da Ahmed Âsım 
Efendi’nin 1284 tarihinde muhataplığa tayin olunduğu belirtilmektedir. 
Ahmed Âsım Efendi yine bu kayıtlarda yer alan Tercümeyi Ahvâl’inde 
1282 tarihinde tayin olunduğunu ifade etmekte ancak aynı dosya içeri-
sinde yer alan Meşihat mühürlü bir başka belgede muhataplık vazifesine 
1284 yılında tayin edildiği belirtilmektedir. Ayrıca araştırmalarımız so-
nucu Meşihat kayıtlarında yer alan Huzur Dersi muhatap ve mukarrirle-
rinin notlarının tutulduğu defterlerde Âsım Efendi’nin 1284 tarihinde mu-
hataplığa başladığı görülmektedir. Zira 1282 ve 1283 yıllarında icra edilen 
derslerde ismi geçmemektedir. 
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vermiş böylece devrin tefsir müktesabatına/ havzasına ve ken-
disini Huzur derslerinde tercih ettiği kaynaklara işaret etmiştir. 

İzmirli İsmail Hakkı bölümünde yer alan, Asım Efendiye 
ait söz konusu bu risalelerde; Araf Sûresi; 7, 14-16, 28, 40-41, 70-
71, 96, 109-114, 132-133, 144, 150, 176, 189, 206; Enfâl Sûresi; 18-
20, 30-31, 41, 52, 70; Tevbe Sûresi; 6, 19, 32-33, 55-57, 68-69, 84, 97-
98, 113-114; Yunus Sûresi; 1-2, 32-34, 53-56. ayetlerinin takrirleri 
mevcuttur.19 

Süleymaniye Kütüphanesi’nde yer alan bu defterlerin Ah-
met Âsım Efendi’ye aidiyetine dair en güvenilir kaynak yine 
eserde her dersin başında yer alan ve “Zevcesi Bahtiyar” müh-
rüyle düşülen şu nottur. Bu ibare tam metniyle şöyledir “Huzûr-
i Hümâyûnda Takrir Olunan Ramazan Mev’izeleri”, “Meşihatı İsla-
miyye Ders Vekili esbakı Huzuru Hümayun mukarrirlerinden ve su-
duru izamdan Gümülcineli Ahmet Âsım Efendi merhumun Ramazanı 
şerifte huzuru hilafetpenahide takrir eylemiş olduğu dersi şerifi muh-
tevi işbu risale Antepli Şevketzade Halil Fevzi Efendinin delalet ve ve-
sateti ile tarafımdan İzmirli İsmail Hakkı Beyefendi’nin kütüphanesine 
ihda edilmiştir. Gürre Rebiülevvel 1340, 2 Teşrinisani 1337, merhumu 
müşarun ileyhin zavcesi Bahtiyar.” Süleymaniye kütüphanesindeki 
bu defterler İzmirli İsmail Hakkı Bölümünde 1493 numaralı tas-
nifle yer almakta olup toplamda 304 varaktır. Bu defteri incele-
diğimizde ayrı ayrı fasiküllerin/risalelerin bir araya getirilme-
siyle oluşturulup sonradan numaralandırıldığını dolayısıyla da 
ders aralarında yer yer boş sayfalar olduğu görülmektedir. Ay-
rıca Asım Efendinin takrir edeceği ayetlerle ilgili 30’dan fazla 
kaynaktan alıntı yaptığı tespit edilmiştir. Mukarririn Huzuru 
Hümayunda takrir ettiği derslere dair resmi/yazılı belgeler gün 
yüzüne çıkana kadar bu belgeler özgünlüğünü koruyacaktır. Şa-
yet söz konusu derslerin Padişaha tevdi edilmek üzere hazırla-
nan nüshaları gün yüzüne çıkarılsa bile bir mukarririn ders ön-
cesi hazırlık sürecini yansıtması, dönemin tefsir müktesebatı 

                                                                 
19  Süleymaniye Kütüphanesi, İ.İsmail Hakkı., 1439, s.3-303. 
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hakkında fikir sahibi olmamıza yardımcı olması bakımından in-
celediğimiz bu defterlerin özgünlüğünü koruyacağı düşünül-
mektedir. 

Defterin genel itibariyle ders kısımlarının Arapça ve Os-
manlıca, dua ve girizgâhlarının ise sadece Osmanlıca yazıldığı 
görülmektedir. Eserde ayetler, hadisler metin içi ayet tercümeleri 
kırmızı renkle yazılmış veya ibarenin üzeri kırmızı mürekkeple 
çizilerek belirtilmiştir. Dua cümlelerinde Allah lafızlarının üzeri 
yine kırmızı renkle ortaya çıkarılmıştır. Farklı kaynaklardan alın-
tılar açıkça gösterilmiştir. Ayrıca yer yer metin içerisine harflerle 
dipnot verilerek şerh/ haşiye niteliğinde notlandırmalarda gö-
rülmektedir.20 

Ahmed Âsım Efendi’nin Huzur dersleriyle ilgili ulaşılan 
diğer belgeler ise Mardin’in kitabında yer alan ve bazı derslerin 
soru cevap kısımlarını ihtiva eden bölümlerdir. Söz konusu tak-
riri yapılan  ayetler  ve yılları şunlardır: 1321 yılı Yûnus 1-2, 1322 
yılı Yunus 16-18; 1323 yılı Yunus 32-33, 1324 yılı Yunus 53-56. Bu 
bölümler Asım Efendinin kendi not defterlerinde yer almayan 
takrirlerin soru cevap bölümleridir.  Bu defterler 1304-1335 yıl-
ları Huzur Derslerinde muhataplık yapan Eğinli Mehmed Hu-
lusi Efendi’nin tespit ettiği soru-cevap kısımlarından müteşek-
kildir. Mardin bu defterlerin Eğinli’nin kızı Hacı Münire Pakcan 
vasıtasıyla kendisine verildiğini belirtmektedir.21 

 

Derse Dair Bilgiler 

Makalemizde inceleyeceğimiz ders takriri Araf suresi 70-
71. ayetlerin tefsirinden oluşmaktadır. Tetkiklerimize göre bu 
dersin müellif tarafından deftere iki kez kaydedildiği görülmek-
tedir. İki dersi karıştırmamak üzere Nadir Eserlerde Kütüphane-

                                                                 
20  Süleymaniye Kütüphanesi, İ.İsmail Hakkı., 1439, s.29-42. 
21  Mardin, Huzur Dersleri, II-III, s. 396-403. 
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sinde yer alan sair Huzur Dersi defterlerindeki usulün takip edil-
diği nüshaya benzeyene A, müellifin hazırlık için yazdığına ise 
de B nüshası denilecektir. A nüshasında sayfanın kenar boşluk-
larına dikkat edilmiş, metin içinde renklendirmeler; ayet, hadis, 
lafzatullah, dua ifadeleri belirtilmiş, dersin sonunda isim isim 
muhataplara, onların soru ve cevaplarına yer verilmiştir22 Asım 
Efendinin ikinci kez kaydettiği diğer ders ise -B nüshası- mukar-
ririn huzurda takrir edilmek üzere hazırlık yaptığını düşündü-
ğümüz metindir. Zira B nüshasının yazılarına dikkat edilmeyip 
özen gösterilmemiş, kenarlarında dipnot şeklinde açıklamalara 
yer verilmiş, dua bölümü daha uzun tutulmuş en önemlisi de 
muhatapların soru cevapları yerine mukarririn فإن قيل و أنا أقول şek-
linde kırmızı mürekkeple başlıklar atılarak soru cevaplara yer 
verilmiştir. Bahsi geçen bu B kısmı yeni bir dersmiş gibi besmele 
ile başlayıp bir sayfalık yeni bir dua ve akabinde 8 sayfalık muh-
temel soru cevap bölümlerini kapsamaktadır. B nüshası incelen-
diğinde Asım Efendi’nin soru-cevap faslına çok çalıştığı görül-
mektedir. Özellikle fenkale23 de denilen bu bölümde dersin tef-
sirine ait belagat, usul, mantık ve dil ilimleri üzerinden ayetlerin 
muhtemel soru cevaplarla uzun uzadıya tefsir edildiği görül-
mektedir.24 Bu makalemizde mevcut diğer Huzur defterlerin-
deki usulün takip edildiği A nüshasını dikkate alıp yeri geldikçe 
B nüshasından katkılarda bulunacağız. 

 Derse ait bu iki ayrı kayıtta başta ayet ve hadisler olmak 
üzere sual-cevap ifadeleri, muhatapların isimleri, dersin so-
nunda yer alan dua cümleleri kırmızı renkle yazılmıştır. A nüs-
hasında soru soran muhatapların isimleri metnin sağ tarafına iki 
dikey çizgi arasına kırmızı renkle yazılmış dersin sonunda ise 
kayıtların Gümülcineli’ye aidiyeti hakkında “Ahmed Asım” ya-
zılı mühüre de yer verilmiştir. 25 

                                                                 
22  Süleymaniye Kütüphanesi, İ.İsmail Hakkı., 1439, s.29-33. 
23  Bu tarz soru cevap faslı böyle isimlendirilebilir. 
24  Süleymaniye Kütüphanesi, İ.İsmail Hakkı., 1439, s.36-42. 
25  Süleymaniye Kütüphanesi, İ.İsmail Hakkı., 1439, s.31a, 32-33. 
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Araştırmalarımız sonucu söz konusu bu takririn 
1296/1879 yılının 4. dersine ait olduğu tespit edilmiştir. Dersin 
nerede yapıldığı hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. Derste ha-
zır bulunan muhatapların tamamının soru sormadığı görülmek-
tedir. Dolayısıyla künyeleri bu ayrım dikkate alınarak şöyle sıra-
lanabilir;  

Soru Soran Muhataplar : Kütahyevî (Hâfız) Veliyyüddin 
Sıddık Efendi,  Göreleli Halil Niyazi Efendi,  Sinobî (Hâfız) Ebu-
bekir Lütfi Efendi,  İzmitli Halil Efendi,  Bosnevî İbrahim Şerif 
Efendi,  İslimiyeli Halid Efendi, Tırnovalı Mustafa Hûlûsî 
Efendi, Vodineli Mustafa Şevki Efendi, İstanbulî Mehmet Nuri 
Reyhan Efendi, 

Soru Sormayanlar Muhataplar: Uzuncaâbad Hasköylü 
Selim Efendi, Kırımlı Hasan Rüştü Efendi,  Yanyalı Murtaza 
Efendi, Kütahyalı Hacı Abdurrahman Efendi, Ankaralı Muham-
med Emin Efendi şeklinde 14 muhatap bir mukarririn katılımıyla 
icra olunan bir Huzur dersidir.26 

Dersin Tahlili 

Metin, Araf suresinin 70-71. ayetlerinin tefsirinden oluş-
maktadır. Araf sûresinin temel mesajlarına bakıldığında 
Kur’ân’a ve Hz. Peygamber’e tabi olmanın önemi, Hz. Adem, 
Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Salih, Hz. Lut, Hz. Şuayb ve Hz. 
Musa’nın kıssalarından ibret verici bölümler, Allah’ın varlığını, 
birliğini ve kudretini gösteren deliller, Allah’a ortak koşanların 
batıl inançları ve davranışları, inkârcıların kötü sonları gibi me-
selelerin konu edildiği görülmektedir. Ayrıca Araf sûresi genel 
olarak önceki peygamberlerin kıssalarına yer vermesi nedeniyle 
başta Hz. Peygamber ve ilk müminler için bir nevi teselli ve mo-
tivasyon da ifade etmektedir.  

                                                                 
26  Mardin, Huzur Dersleri, I, s. 443-444.  
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Bizim incelediğimiz ders bu surenin 65-73. ayetleri bağla-
mında Ad kavmine elçi olarak gönderilen Hz. Hud (a.s)’ın hal-
kıyla diyalogunu konu edinmektedir. Âsım Efendi bu derste 
sûre’nin 70 ile 71. ayetlerini takrir etmiştir. Söz konusu bu ayet-
lerden önce Hz. Hud’un kavmini bir olan Allah’a davet etmesin-
den, halkı tarafından sefihlik ve yalancılıkla suçlamasından, 
Hud (a.s)’ın bu iddialara karşı sefih olmayıp Allah’ın elçisi oldu-
ğundan bahsedilmektedir. Devamında ise Hz. Hud’un kavmine 
yönelerek, Allah’ın kendilerine bir uyarıcı elçi göndermesine şa-
şırmamalarını bilakis Hz. Nuh’dan sonra kendilerine verilen güç 
ve kudret nimetini hatırlayarak iman etmelerinin gerekliliğine 
vurgu yapılmıştır. 27 Sonra da konumuz olan 70-71. âyetlerin tef-
sirine  geçilmiştir. 

Âsım Efendi bu tefsirinde, Temel İslam ilimlerinden ya-
rarlanmakta özelliklede tefsir ilminin tutarlılığını konu edinen 
Kur’ân ilimlerine müracaat etmektedir. Bu derste müfessirin 
Kur’ân’ın Kur’ân’la tefsiri, ayetler arası münasebet, nüzûl sebebi, 
Arap diline ait veriler (Lügâtü’l-Kur’ân), Hadis ilminde fıkhu’l-
hadisten, Fıkıh ve usûlünden özellikle de delâlet bahsinden, 
Kur’ân kıssaları,  Belagat, Beyan, Bedii, Kur’ân’ın sünnetle tefsiri 
gibi ilimlerden istifade ettiği görülmektedir. 

Öncelikle söz konusu ayetlerin Münasebetü’l Kur’ân ve 
Kur’ân’ın Kur’ân’la tefsiri bağlamında siyak-sibak çerçevesini 
tespit eden müellif, surenin 65. âyetiyle  ُهودًا قَاَل يَا قَْوِم َواِٰلى َعاٍد اََخاُهْم

َ َما لَُكْم ِمْن اِٰلٍه َغْيُرهُ اَفَََل تَتَّقُونَ  -Âd kavmine de kardeşleri Hûd’u pey“ اْعبُدُوا ّٰللاه
gamber olarak gönderdik. Onlara, ‘Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Si-
zin için O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Allah’a karşı gelmekten sakın-
maz mısınız?’ dedi.” Hz. Hud’un kavmini tevhide davet ettiğini 
kavminin de onu 66. ayet  قَاَل اْلَمََلُ الَّٖذيَن َكفَُروا ِمْن قَْوِمٖه اِنَّا لَنَٰريَك ٖفى َسفَاَهٍة َواِنَّا
 :Kavminin ileri gelenlerinden inkâr edenler dediler ki“ لَنَُظنَُّك ِمَن اْلَكاِذٖبينَ 
‘Şüphesiz, biz seni akıl kıtlığı içinde görüyoruz. Biz senin mutlaka ya-
lancılardan biri olduğuna inanıyoruz.’” ifadesi çerçevesinde sefahat 

                                                                 
27  A’raf  7/65-70.  
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ve yalancılıkla suçladığı belirtilmektedir. Kur’ân’ın Kur’ân’la tef-
siri metodundan yararlanan Asım Efendi Hud (a.s)’ın kendisine 
yöneltilen bu ithamlar karşısındaki tutumunu Furkan suresi 72. 
âyetindeki وا ِكَراًما وا بِاللَّْغِو َمرُّ وَر َواِذَا َمرُّ  Onlar, yalana“ َوالَّٖذيَن اَل يَْشَهدُوَن الزُّ
şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman, vakar ve 
hoşgörü ile geçip gidenlerdir” ifadeleriyle nitelendirmektedir. Ar-
dından Hud (a.s)’ın kavmine mukabelesini Araf suresi 67. âyetle 
- ى َرسُ  ِ اْلعَالَٖمينَ قَاَل يَا قَْوِم لَْيَس ٖبى َسفَاَهةٌ َوٰلِكن ٖ وٌل ِمْن َرب   “Hûd, şöyle dedi: ‘Ey kav-
mim! Bende akıl kıtlığı yok. Aksine ben âlemlerin Rabbi tarafından gön-
derilmiş bir peygamberim.’”  ve 68.âyetle -  ى َواَنَا لَُكْم نَاِصٌح اُبَل ِغُُكْم ِرَسااَلِت َرب ٖ

-Rabbimin vahyettiklerini size tebliğ ediyorum. Ben sizin için gü“ اَٖمينٌ 
venilir bir nasihatçiyim.”  şeklinde cevap verdiği belirtilmektedir. 
Ardından surenin 69. ayetiyle اََوَعِجْبتُْم اَْن َجاَءُكْم ِذْكٌر ِمْن َرب ُِكْم َعٰلى َرُجٍل ِمْنُكْم

ِ ِليُْنِذرَ   ُكْم َواذُْكُروا اِذْ َجعَلَُكْم ُخلَفَاَء ِمْن بَْعِد قَْوِم نُوحٍ َوَزادَُكْم فِى اْلَخْلِق بَْصَطةً فَاذُْكُروا ٰااَلَء ّٰللاه

-Sizi uyarması için içinizden bir adam aracılığıyla Rabbiniz“ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ 
den size bir zikir (vahy ve öğüt) gelmesine şaştınız mı? Hatırlayın ki, 
Allah sizi Nûh kavminden sonra onların yerine getirdi ve sizi yaratılış 
itibariyle daha güçlü kıldı. Allah’ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa 
eresiniz.” ifadeleriyle Allah’ın onlara bahşetmiş olduğu nimetleri 
hatırlamaya davet edildiğine dikkat çekilmektedir.28 

Böylece ayetin sibâkını/öncesini tasvir eden mukarrir 
kavmi ile Hud (a.s) arasında geçen konuşmalara kısaca yer ver-
miş, kendisine yöneltilen sefahate cevaben Hz.Hud’un -hilm ve 
hikmet sahibi vasfıyla- benzeri mukabelede bulunmadığına tek-
rar dikkat çekerek takriri yapılmak üzere kendisine tevdi edilen 
ilgili ayetleri tefsire başlamaktadır. Ayrıca Asım Efendi  قَالُوا اَِجئْتَنَا
َ َوْحدَهُ َونَذََر َما َكاَن يَْعبُدُ ٰابَاُؤنَا -Onlar, ‘Sen bize tek Allah'a ibadet ede“  ِلنَْعبُدَ ّٰللاه
lim, atalarımızın ibadet edegeldiklerini bırakalım diye mi geldin?” aye-
tini Fıkıh usulündeki delalet bahisleri çerçevesinde uzun uza-
dıya ele almaktadır.29  

Bu girizgahtan sonra ayetin lafzının tefsirine geçilmekte-
dir. 70.âyette  ََوْحدَهُ َونَذ َ َر َما َكاَن يَْعبُدُ ٰابَاُؤنَا فَاْتِنَا بَِما تَِعدُنَا اِْن ُكْنَت قَالُوا اَِجئْتَنَا ِلنَْعبُدَ ّٰللاه

                                                                 
28  Süleymaniye Kütüphanesi, İ.İsmail Hakkı., 1439, s. 29 a-b. 
29  Süleymaniye Kütüphanesi, İ.İsmail Hakkı., 1439, s.  29 a-b. 
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اِدٖقينَ  -Onlar, ‘Sen bize tek Allah’a ibadet edelim, atalarımızın iba“ ِمَن الصَّ
det edegeldiklerini bırakalım diye mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerden 
isen, haydi bizi tehdit ettiğin azabı bize getir’ dediler” buyrulmakta 
devamında ise müfessirlerin tevillerinde Hud (a.s)’ın kavmine 
yönelttiği yeni nasihatlere rağmen onların, atalarının yolundan 
gideceğini belirtmeleri ve ilahi tehdide rağmen  فَاْتِنَا بَِما تَِعدُنَا اِْن ُكْنَت

اِدٖقينَ ِمَن  الصَّ  şeklinde cevap verdikleri ifade edilmektedir. Sonra Hz. 
Hud onlara ne dedi? sorusuna cevap sadedinde 71.ayetle muka-
belede bulunulduğu belirtilmektedir. Ayet şöyledir: قَاَل قَدْ َوقََع َعلَْيُكْم

ُ بَِها ِمْن  ِمْن َرب ُِكْم ِرْجٌس َوَغَضبٌ  َل ّٰللاه ْيتُُموَها اَْنتُْم َوٰابَاُؤُكْم َما نَزَّ اَتَُجاِدلُونَٖنى ٖفى اَْسَماٍء َسمَّ  
ى َمعَُكْم ِمَن اْلُمْنتَِظٖرينَ   Hûd, ‘Artık size Rabbinizden bir azap“  ُسْلَطاٍن فَاْنتَِظُروا اِن ٖ
ve öfke inmiştir. Allah’ın, haklarında hiçbir delil indirmediği, yalnızca 
sizin ve babalarınızın uydurduğu birtakım isimler (düzmece tanrılar) 
hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Öyleyse (başınıza geleceği) bek-
leyin! Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim!’dedi”. Bu ayetin tefsi-
rinde Hz. Hud’un halkına hitaben: “Rabbiniz tarafından sizin üze-
rinize azap vacip oldu” denilmiştir. Ayetin devamında Hud (a.s)’ın 
dilinden: “Allah kendinizin ve atalarınızın isimlendirdiği şeyler hak-
kında hiçbir hüccet ve delil indirmediği halde benimle onları öne sürerek 
tartışmaya girmeniz kabihtir”30 şeklinde mukabelede bulunduğu 
ifade edilmektedir.31 Asım Efendi takririne ilgili ayetlerin dil ba-
hisleri üzerine tahliliyle devam etmektedir. 

Arap diline ait veriler ve dil bilimleri bağlamında ilgili 
ayetleri kelime kelime tercüme eden müellifin sözlük anlamla-
rını dikkate alarak tefsir ettiği görülmektedir.32 

 Asım Efendi Münasebetü’l-Kur’ân bağlamında yeni bir 
değerlendirmede bulunarak ayette yer alan قد وقع ifadesindeki  
“vukuû” meselesinin zahiren olmadığını daha önce geçen bir 
mananın muradı kastedildiğini, yeni bir irade sadedinde فانتظروا 

                                                                 
30  A’raf 7/ 71. 
31  Süleymaniye Kütüphanesi, İ.İsmail Hakkı., 1439, s. 29 b. 
32  Süleymaniye Kütüphanesi, İ.İsmail Hakkı., 1439, s.  36 a-b. 
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buyrulduğunu belirtmektedir. Müfessir   َى َمَعُكْم ِمَن اْلُمْنتَِظٖرين ان ٖ  ayeti-
nin de sanki Hud (a.s)’ın kavminin biz beklediğimizde ne yapa-
caksın? şeklinde meydan okumalarına cevaben geldiğine ham-
letmektedir.33 

Sebebi nuzül bağlamında ise şu değerlendirmelere yer 
verilmektedir: Araf suresindeki bu ve diğer kıssaların anlatıl-
ması Hz. Muhammed (a.s)’a önceki peygamberlerin yaşamları 
hakkında bilgi vermek değildir. Allah’ın buradaki gayesi Hz. 
Muhammed (a.s)’ın gam, keder ve hüznünü teskin etmektir. Ya-
lancı müşriklere gelince onlara yönelik tehditte bulunularak yer-
yüzünde ilk inkâr edenlerin kendileri olmadığına, geçmiş millet-
lerden de inkar edenlerin varlığına ve böylelerini bekleyen elim 
akıbete işaret edilmektedir.  Müellif işte bu yorumlarla ayetlerin 
ilk muhataplar nezdindeki değerini; Hz. Peygamber, ilk Müslü-
manlar ve müşrikler için bu ayetlerin ne anlam ifade ettiğini or-
taya koymaktadır. 34 

Ardından Hadis ilminden yararlanan Asım Efendi İbn 
Abbas’dan rivayetle yer verdiği  hadisin vürûd sebebine dikkat 
çekerek fıkhu’l-hadis bağlamında haberi şöyle tasvir etmektedir: 
İbn Abbas’dan (r.a) rivayetle Hz. Ebubekir (r.a) bir gün Hz. Pey-
gamberin sakalına ve saçına beyazlığın düştüğünü görür. “Ya 
Resulallah yaşlandınız” buyurur. O da “Beni yaşlandıran Hud, 
Vakıa, Mürselat, Nebe, Tekvir sureleridir”35 diye cevap verir. Bu 
rivayetten sonra Âsım Efendi, Ebu Ali es-Senûsî36(1787-1859)’nin 

                                                                 
33  Süleymaniye Kütüphanesi, İ.İsmail Hakkı., 1439, s. 29 b. 
34  Süleymaniye Kütüphanesi, İ.İsmail Hakkı., 1439, s. 30 a. 
35  Tirmizî, Tefsir 57. 
36  Muhammed bin Ali es-Senusi El-Mucahiri El-İdrisi. 22 Aralık 1787’de Ce-

zayir’in Vâsıta bölgesinde doğdu. Sidi Kendi adıyla, Senusiye olarak bili-
nen dinsel ve siyasal hareketin kurucusudur. İlk eğitimini halası Seyyide 
Fatıma dan aldı. Daha sonra öğrenimini sürdürmek için Fas’a gitti. İcazet 
aldıktan sonra sekiz yıl süreyle ders ve vaaz verdi. Konuşmaları yönetimin 
tepkisini çekince ülkesinden ayrıldı (1829), Cezayir, Mısır ve Hicaz’a gitti. 
Sonunda Mekke’ye yerleşen Senusi, Şazeliye tarikatının İdrisiye kolunun 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Fas
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cezayir
https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C4%B1s%C4%B1r
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hicaz
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Hz. Peygamber (a.s)’ı gördüğü bir rüyayı aktarmaktadır. Buna 
göre Senûsî bu hadisin sıhhatini merak edip rüyada Hz. Peygam-
ber’e sorar: Senin saçını sakalını beyazlatan Hud (a.s)’ın kavmi 
ile olan mücadele ve kavminin helaki midir? der. Hz. Peygamber 
(a.s) cevaben: “Beni ihtiyarlatan geçmiş ümmetlerin kıssaları de-
ğil Hud suresinde yer alan “فاستقم كما امرت”  Kur’ân’ın en ağır hita-
bının sırrıdır” cevabını verir. Ardından bu rüyayı tevil eden mü-
ellif,  Hz. Peygamberin nübüvvetinin bütün peygamberlerden 
evla olduğuna bu nedenle her bir peygamberin O’nu görmeyi te-
menni ettiği yorumlarına yer vermektedir. Hatta Hz. Adem’in 
cennette ısrarla onu görmeyi arzu etmesi üzerine Allah Teala 
Hz.Adem’e baş parmaklarının tırnaklarına bakmasını emretmiş-
tir. Hz. Adem o an tırnaklarında Muhammed (sav)’i tecelli/mü-
tenekkış olmuş bir halde görmüş bunun üzerine gayri ihtiyari üç 
defa öpüp gözlerine sürmüştür. Nitekim Hz. Peygamber nübüv-
vetle görevlendirilince Cibril bu olayı kendisine haber vermiş, 
Hz. Peygamber (sav) ي االذان فقبل ظفري ابهامه ومسح على عينيه لم من سمع ف 

 Kim ezan okunurken benim adımı duyar da baş“ يعم ابدا بفضلي 

                                                                 
kurucusu Şeyh Ahmed bin İdris’e bağlandı. Senusiye adını alacak olan ta-
rikatının ilkelerini açıklamaya başladı. İlk zaviyesini de burada, Ebu Ku-
vays Dağında açtı. 1841’de Osmanlı yönetimince sürülünce Mekke’den ay-
rılarak Afrika’ya gitti. İlk olarak Derne ile Bingazi arasında Cebelü’l-Ah-
dar’da bir zaviye açtı. Burası kısa sürede büyük bir kasabaya dönüşüp Bin-
gazi’deki Osmanlı memurlarının dikkatini çekince tarikat merkezini el-
Cegbub’a taşıdı. Merkezden çevreye doğru yayılan bir örgütlenmeyi ger-
çekleştirdi. İslam dininin bilinmediği coğrafyalarda yaşayan insanları bu 
dine ısındırmak, ayrıca Müslüman olmakla birlikte İslami geleneklerinden 
kopmuş kabilelerin yeniden İslam’a dönmesini sağlamak için büyük gay-
ret gösterdi. Afrika’da yaklaşık 5 milyon putperest onun ve dervişlerinin 
gayretiyle İslam’ı benimsedi. Kuzey Afrika’da ve büyük sahra altı Afrika 
sultanlıklarında yaklaşık 50 milyon kişinin müridi olduğu tahmin edil-
mektedir. Yirmi iki yıl süren irşad faaliyetinin ardından 9 Safer 1276’da (7 
Eylül 1859) Cağbub’da vefat etti. Bir tarikat kurucusu bir sûfi olmanın yanı 
sıra ictihad taraftarı bir alim ve teşkilatçı yönü kuvvetli önemli bir şahsi-
yettir.  Ahmet Kavas, DIA, XXXVI, s.529-530, İstanbul 2009. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Zaviye_%28din%29
https://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_Devleti
https://tr.wikipedia.org/wiki/Derne
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bingazi
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parmaklarının tırnaklarını gözlerine sürerse hiçbir zaman ke-
derlenmez” 37 buyurmuştur. Müfessir rivayetin sıhhatiyle ilgili 
bazı alimler tarafından bu haberin merfu’ kabul edilmediğini an-
cak kendisiyle amel etmekte bir beis olmadığını ifade etmekte-
dir.38 

Bu rivayete takririnde yer veren Asım Efendi tefsirine 
günceline dair ithaflarla devam etmekte özelliklede padişahın 
otoritesini teyit eden ifadelere yer vermektedir. Hatta Padişaha 
ve onun payitahtına vurgu mahiyetinde dualara yer vererek sö-
zünü ulu’l emre itaâtin gerekliliğine bağlamaktadır. Bunu Âsım 
Efendi kendi ifadeleriyle şöyle dile getirmektedir:“Enbiyâi maziye 
vücudu pak nübüvveti mukaddem olduğu gibi mülüku maziye dahî Sa-
latîni Osmaniyyeye mukaddemdir. Onun içün cümle Ehli İslamın üze-
rine Emir’ül Müminîn Halife-i rûyi zemin, Sülaleyi Tahire-i Devleti 
Osmaniyeyi kendi nefsinin üzerine tercih edup (sadakat) dua etmek va-
ciptir. Zira Emir’ül Müminin İmam’ül Müslimine (sadakatle) dua 
cümle biladı ibadullaha racî’ bil ahire dini Muhammediyyeye iane ve 
hizmet demektir. Zira Cenabı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve 
sellem buyurdular ki “le tesübbül eimmete (kabih ile yad etmek) 
ve’du’llahe lehum bissalah feinne salahahum leküm salahun zira dini 
muhafaza ve cemi umuru müslimini muhafaza ve cemi a’mali muhafaza 
imamel müslimin iledir.39 Muhtemelen günün siyasal şartları da bu 
minvalde bir zarureti gerektirmektedir. 

Ardından müfessir konuyla ilgili Fudayl bin İyaz’ın şu sö-
zünü nakletmektedir: “Eğer benim müstecab olacak bir duam 
olsa İmamü’l-müslimîn hakkında sarf ederdim, zira kendi nef-
sime sarf etsem nefsimde kalır. Ama İmamü’l-müslimîn hak-
kında cemi’ ‘ibâdı bilada raci’ olur.” Sonra da Hz. Peygam-
ber’den şu haberi naklederek Padişaha ve Âli Osman’a dua ile 

                                                                 
37  İbn Abidin, Reddü’l-Muhtar Ale’d-Dü’rri’l-Muhtar, Trc. Ahmet Davudoğlu, 

c.I, s.398, Şamil Yay., İstanbul 1982. 
38  Süleymaniye Kütüphanesi, İ.İsmail Hakkı., 1439, s. 30 a-b. 
39  Süleymaniye Kütüphanesi, İ.İsmail Hakkı., 1439, s. 30 b. 



192  Osmanlı’da Tefsir Dersi Gelenekleri 

dersi bitirmektedir. Hz. Peygamber (as) buyurdular ki “ ال تسبوا  

-Sultâna sövmeyiniz; zîrâ o, yeryü“ ”السلطان فإنه فُْئ  هللا اي ظل هللا في ارضه
zünde Allah’ın gölgesidir.”40 Dua cümleleri ise şöyledir: “Zira cemi’ 
halk masalıhında Sultanul müslimine müracaat eder şemsin hararetin-
den gölgeye müracaat olunduğu gibi. Cenaballah şevketlü mehabetlü 
padişahı âlipenah efendimizin mübarek vücudu hümayunlarını kâffei 
âfâttan masun ve muhafaza eyleye. Cenaballah kâffeî umurunda mu-
vaffak eyleye Amin Amin Amin.”41 Asım Efendi’nin dua cümleleri 
genel olarak payitahta ithafen, Âli Osman’ın ebed müddet beka-
sına yöneliktir. Dua cümleleri incelendiğinde politik kültür ve si-
yasal meseleler bağlamında önem arz etmektedir. Mesela dersin 
takrir edildiği ortam dikkat alındığında İngilizlerin Arapları hi-
lafetin kureyşiliği bağlamında tahrik ettiği bir dönemde “Hali-
feyi rûyi zemin, arabın ve acemin Sultanı” gibi ifadeler özel bir 
anlam ifade etse gerektir… 

Ayrıca dersin sonunda “Mukarrir-i râbi’ Gümülcineli Ah-
med Âsım Efendi” şeklinde bir ifade ile “Ahmed Âsım” yazılı 
mühür mevcuttur. Tüm bu bilgiler defterlerin kendisine aidiye-
tini teyit mesabesindedir.42 Bu bölümü soru cevap faslı takip et-
mektedir. 

 Soru Cevap Faslı 

Huzur derslerindeki âdet üzere mukarrir dersini takrir et-
tikten sonra hazır bulunan muhataplar tefsirleri yapılan ayetlere 
yönelik sorularla dersin anlaşılmasına katkı sağlamaktadırlar. 
Huzur’da hazır bulunan muhataplar tefsiri yapılan ayetler mu-

                                                                 
40  Beyhakî,  Şuab’ül-Îmân, c.VI, s.17, no: 7372, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut  

1990.  
41 Ayrıca mukarrir üstü çizilmiş şu dua cümlelerinde de yer vermiştir. “Ce-

naballah kaffei umuru dini teshil eyleye, cenaballah ea’dei dindi mudmuhal peri-
şan eyleye, ol hüvessultan el gazi Abdülhamid Han nasarahur  rahman amin amin 
amin ya mücibes seilin bi hürmetis sadikul va’dül emin” Süleymaniye Kütüp-
hanesi, İ.İsmail Hakkı., 1439, 31a. 

42  Süleymaniye Kütüphanesi, İ.İsmail Hakkı., 1439, s. 31 a. 
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vacehesinde mukarrir Ahmed Âsım Efendi’ye sorular yönelt-
mişlerdir. Muhatapların isimlerini soru soran ve sormayan mu-
hataplar şeklinde yukarıda “Derse Dair Bilgiler” başlığı altında 
zikrettiğimiz için tekrarını gerekli görmedik. Söz konusu soru ce-
vap faslında muhatapların yönelttiği sorular genellikle ayetler-
deki kelimelerin ne anlama geldiği, belağat bahislerinden mecaz 
hakikat sorgulaması, meâni ilmi üzerinden tahliller, Kur’ân ilim-
lerinden İcazu’l Kur’ân bağlamında icaz-itnap meseleleri, enbiya 
kıssalarının Kur’ân’da neden muhtelif yerlerde zikredildiği, yine 
bu bağlamda Yusuf kıssasının bir bütün halinde zikredilip diğer-
leri gibi farklı yerlerde zikredilmemesinin hikmetleri sorgulan-
mıştır. On dört muhatabın katılıp dokuz muhatabın toplamda on 
altı soru sorduğu bu bölüm dört sayfadan oluşmaktadır.   

Örnek olması bakımından Asım Efendiye yöneltilen iki 
suale yer vermeyi uygun gördük. Buna göre muhataplar ara-
sında ilk soruyu Göreleli Halil Niyazi Efendi sormaktadır. Sual: 
 kavlinden mefhum olan meciet bir mekandan mekanı أجئتنا “
ahara intikal manasına olmakla Hud aleyhisselam kavminin 
içinde olmayıp mekanı ahardan gelmeğe lazım gelir halbuki kav-
minin içindedir. Bu surette mecietin manası nedir? Ahmed Asım 
Efendi bu soruya şöyle cevap vermektedir. el-Cevap: Mecietin 
bu makamda üç manası vardır. Evvelkisi Hud aleyhisselam kav-
minden uzlet ile ibadethane ittihaz edip ibadethanesinde iken 
nübüvvet ile mebus oldu. İbadethanesinden kalktı kavmine 
geldi. İkincisi kavmi Hud zeamlarında beşerden peygamber ol-
maz ancak peygamber melekten olur zeam ederlerdi. Onun için 
makamı istihzada dediler ki sen bize melek gelir gibi semadan 
mı geldin. Üçüncüsü اقصدتنا  أجئتنا manasındadır zira اقصد meciete 
sebep olduğundan müsebbeb zikr olunub sebebe murad 
olundu”.43  

Asım Efendiye yöneltilen bir diğer soru da İstanbulî Meh-
met Nuri Reyhan Efendi tarafından tevciholunmaktadır. Sual ve 

                                                                 
43  Süleymaniye Kütüphanesi, İ.İsmail Hakkı., 1439, s. 31 b. 
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verilen cevap şöyledir: Cenaballah Hud  aleyhisselamın  ve sair 
enbiyaların kıssalarını Kur’ânı Kerimde  mevazı müteadide de 
zikr ve tekrar ettiler. Halbuki hadise vahiddir böyle tekrarda fa-
ide ve hikmet nedir? el-Cevap: Kurânı Azim insanın icazı ve has-
sasını izhardır zira bu tekrarda kıssaı vahidenin elfazında tekad-
düm teahhür ziyade ve noksan olur ve bir üslubdan uslübu 
ahara ityan olur. Bu surette mana-i vahid nazımda suveri müte-
bayine üzere ihraç olunur böyle tekrarıyla beraber.44 

Asım Efendi kendisine yöneltilen on altı soruda ilgili ayet-
lerin tefsiri muvacehesinde farklı suallere muhatap olmakta ve 
bunları ilmi bir üslupla cevaplandırmaktadır. Ayrıca mukarrir 
kendisine yöneltilen bazı soruların cevabına dair detaylı bilgi 
için Suyûtî’nin İtkan’ına yönlendirmede bulunmaktadır.  O’na 
yöneltilen sorular genel olarak Hud (a.s)’ın kıssasının zikredil-
mesinin hikmeti, ayette yer alan ifadelerin hakikat, mecaz ve ka-
rineleri, bazı lugavî bahisler bağlamındadır. Müfessirin hazırlık 
metni dediğimiz -B metni- soru cevap bölümlerinde benzer so-
ruların geldiğini ama daha çok ayetin tefsiri bağlamında hikmet-
leri, belagat, mantık ve usul meseleleri üzerinden muhtemel so-
rular sorulup cevaplandığı görülmektedir.45 

Sonuç 

Gümülcineli Ahmed Âsım Efendi’nin Huzur Dersleri’nde 
takrir etmiş olduğu bu ders başta tefsir ilmi olmak üzere İslam 
ilimlerinin muhtelif alanları dikkate alarak incelenmiştir. Bu tet-
kiklerimiz sonucunda mukarririn Tefsir ve Kur’ân ilimlerine ait 
metodlardan ve de İslam ilimlerinin diğer dallarından istifade 
ederek tefsir dersi yaptığı görülmektedir. Ayrıca bu metinlerde 
salt bir dersten öte ayetlerin çok boyutlu bir tefsir çalışmasıyla 
yorumlandığı görülmektedir. Zira Gümülcineli Ahmed Âsım 
Efendi’nin ömrü boyunca mantık, belagat, kıraat ve dil bilimle-
rine dair dersler okuyup okuttuğu kaynaklarda haber verilmekte 

                                                                 
44  Süleymaniye Kütüphanesi, İ.İsmail Hakkı., 1439, s. 32a. 
45  Süleymaniye Kütüphanesi, İ.İsmail Hakkı., 1439, s. 37 b- 42a. 
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olup söz konusu bu derste ve derse hazırlık sürecinde yetkinliği 
hissedilmektedir. Özellikle muhataplardan gelebilecek muhte-
mel sorular ve bunlara verdiği cevaplarla ilgili ön hazırlık bölü-
münde -B metni- zengin sorgulamaları buna delil olarak gösteri-
lebilir.  Mukarririn bu donanımı ve hazırlık sürecinde çok fazla 
kaynağa müracaat etmesi tefsirciliğini güçlendiren unsurlar ara-
sında zikredilebilir.  

Huzur derslerine mukarrir ve muhatap olarak katılan ule-
manın farklı ilimlerde behresinin olması ayetlerin çok boyutlu 
tefsirine zemin hazırladığı için çok katılımlı bir çalıştay zümresi-
dir. Bu yönüyle Huzur Dersleri salt ilmi faaliyetin yapıldığı tefsir 
çalıştayından öte padişaha/devletin bekasına duaların yapıldığı, 
güncelin sosyal ve siyasal meseleleri üzerine telmihlere yer ve-
rildiği özel bir istişare meclisi mesabesindedir. Tetkik ettiğimiz 
bu dersimiz de ilgili ayetlerin çok boyutlu tefsirinin yapılıp sor-
gulandığı sair ayet, hadis ve mevi’zalarla bağlamı zenginleştiri-
len önemli bir ilmi meclistir. Bu ve diğer derslerde padişah ve 
devlet ricalinin hazır bulunması yönetime sunulan üst düzey bir 
tefsir faaliyeti olarak belirmektedir. Bu boyutuyla Huzur Dersle-
rinin politik kültür ve siyasal zemindeki yansımaları da üzerine 
düşünülüp çalışmalar yapılmayı gerektirmektedir. Zira yaklaşık 
yüz yetmiş yıl devam eden bu derslerde, devrin en yetkin alim-
leri tarafından bir nevi çalıştay ortamında yapılan bu faaliyette 
ilgili ayetlerin tefsiri yapılırken güncelin soru ve sorunları gör-
mezden gelinerek salt klasik kaynaklardan nakille ayetlerin ele 
alınması veya tam tersi ne kadar mümkündür? Bu durumu Hu-
zur dersleri üzerine ilmi çalışmalar yapacak araştırmacıların, 
dikkate alması hatta sorgulaması kaçınılmaz görülmektedir. 

Osmanlıda ilmi meclislerin her birinin değeri ayrıdır.  Hu-
zur dersleri de kendine mahsus kriterleriyle aristokrat nitelemesi 
yapabileceğimiz seçkin zümrenin çetin münazara ve tahlillerine 
sahne olan üst düzey bir tefsir çalıştayıdır. Söz konusu tefsir 
dersi ilmi açıdan dersin takrir kısmı, mukarririn ön hazırlık aşa-
masındaki süreci, özellikle de Huzurda muhatap olduğu sorular 
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bakımından ciddi bir ilim meclisi fonksiyonuna sahiptir. Bütün 
bu özellikleriyle Huzur derslerinin hemen her biri ayrı bir ayet 
tefsiri olması ve muhtelif alanlarda behresi olan ulema tarafın-
dan tefsir ve takrir edilmesi hasebiyle aslında çok katılımlı zen-
gin bir tefsir mirası hüviyetindedir. Temennimiz bu ve benzeri 
çalışmalarla gün yüzüne çıkmamış diğer Huzur dersi defterleri-
nin/kayıtlarının en kısa sürede tespit edilip araştırmacılar tara-
fından çok yönlü incelenmesidir. En çok temennimiz ise Huzur 
Dersleri’nin Osmanlı tefsir literatüründe hak ettiği yeri bulması-
dır.  
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Yusuf Ziyaeddin Tikveşî’nin Bir Huzur Dersindeki 
Takririnde Hile-i Şeriyye Yorumu 

Zeki KOÇAK 

Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini 
Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü 

 

Giriş 

İnsan, yaratıldığı andan itibaren diğer varlıklardan daha 
çok birlikte ve bir düzen içerisinde yaşamaya meyyaldir. Dinle-
rin geliş gayesi ise insanların yaratılış amacına uygun olan dü-
zeni sağlamaktır. İslam dini de müntesiplerinin birbirlerinin hu-
kukuna riayet ederek yaşamalarını temin için bir takım itikâdî, 
ahlâkî ve hukûkî esaslar vaz etmiştir. İnsanın insanla muamele-
sinde öne çıkan husus, günlük hayattaki alım-satım ve benzeri 
hukuki işlemleri hukuk çerçevesinde yürütmektir. İşte bu nok-
tada fıkıhla uğraşanlar, ibadetler kısmında dahi özel hallere bina 
edilen hususi hükümleri dikkate aldıkları gibi muamelat konu-
sunda toplumsal hadiseler dikkate alınmazsa toplum bir şekilde 
kendi başının çaresine bakar ki, bunun sonuçlarını kestirmek pek 
kolay değildir. Onun için fıkhın hukuki boyutuyla meşgul olur-
ken hasseten siyasi ve iktisadi gelişmeleri dikkate almak gerekir. 
Çünkü dünyadaki gelişmelerden bihaber verilen fetvalar, top-
lum vicdanında makes bulmayacağından kağıtlarda yazılı kal-
maya mahkum olacaktır.  

Genelde bütün dünyayı özelde İslam dünyasını derinden 
etkileyen ekonomik gelişmelerden azade bir hukuk anlayışı biz-
leri toplumsal gerçeklerin gerisinde bırakacaktır. Bunun için top-
lumda gerçekleşen ekonomik boyutlu hukuki işlemlerin hangi 
saiklerle oluştuğunu tespit bir zarurettir. Bu tespitleri yaparken 
dinin belirlediği temel esasları bozmadan ve toplumun ihtiyaç-
larını da göz ardı etmeden yeni çözüm önerileri getirmek fakih 
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için bir vecibe olsa gerektir. Edebiyatçı dil kurallarını tespitte ana 
esaslara bağlı kalarak toplumdaki konuşulan dilden hareketle 
nasıl tespitler yapıyorsa fakih de öyle olmalıdır. Yoksa tedavül-
den kalkan bir parayla ticaret yapmaya çalışan bir tüccar gibi 
geçmişte kendi güncel ve mahalli şartlarında verilen fetvaları her 
yönden bu güne uyarlamaya çalışmanın tutarsızlığı izahtan va-
restedir. Belki yapılması gereken, kadim ulemanın kendi asırla-
rındaki problemleri çözerken tatbik ettikleri usûlü takip etmek-
tir. 

Çağımızdaki bütün sosyal gelişmelerin birbiriyle olan sıkı 
ilişkisinin tespit edilip ona göre yeni argümanlar sunmanın za-
rureti ortadadır. Topluma arz edeceğimiz çözüm önerilerinin tu-
tarlı olabilmesi için bütün bu söylediklerimize ilaveten kadim 
ulemamızın yaptığı gibi bir usûl muvacehesinde olması elzem-
dir.  Aksi halde vereceğimiz fetvalar günü kurtarmaya yönelik 
olacağından temelli bir hüküm niteliğinde olmayacağı açıktır. 

Çalışmamız boyunca konuları izah ederken usûle riayet 
etmeyi esas alıyoruz. Tarihi şartlara bağlı olarak verilen fetvalara 
kabul veya red mantığıyla yaklaşma yerine, analiz ve tahlil man-
tığıyla değerlendirmeyi düşünüyoruz. 

Osmanlı gibi 6 asır İslam ümmetine liderlik yapan bir dev-
letin fıkhî uygulamaları, eğitimi toplumun her katmanına yayma 
girişimi hatta padişahın huzurunda bile ders yapılarak ilmi ge-
lişmelere gösterilen ilgi göz ardı edilecek hususlar değildir.  Ma-
lum huzur derslerinin en uzun süre mukarrirliğini yapan Yusuf 
Ziyaeddin Tikveşî ve o günün şartlarında tartışılan hîle-i şer’iyye 
(şeri çözüm–hukuki çözüm) ve onun alt başlıklarından biri olan 
muamele-i şer’iyye konusu bugün de güncelliğini korumaktadır.  

Araf Suresi 163. ayetin tefsiri münasebetiyle ele alınan ko-
nunun işleniş şekli ve buna karşı yapılan bir itirazın değerlendi-
rilmesi, günümüzde bizler için tarihi bir bilgi olmaktan öte, tar-
tışmalardaki ilmi ve fıkhi derinliği göstermesi açısından önemli-
dir. Biz de hülasasını sunduğumuz perspektiften konuyu ele alıp 
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değerlendirmeler yapmak ve sonuçta da risalenin orijinal nüsha-
sını paylaşmak istiyoruz. 

I- Huzur Dersleri ve Yusuf Ziyaeddin Tikveşî 

Huzur Dersleri  

Osmanlı Devleti’nde başta padişah olmak üzere devlet iş-
leriyle iştigal eden zevatın huzurunda üst seviyedeki âlimler ta-
rafından sunulan ilmi tartışmalar, eğitimin ayrı bir boyutunu teş-
kil etmektedir. Huzur derslerinin ne zaman başladığına dair ke-
sin bilgi olmasa da Ata Bey, Enderun Tarihi’nde bunu Osman 
Gazi’ye kadar çıkarmaktadır.1 Bu dersler genelde huzur-ı hüma-
yunda yapıldığından bu adla anılmıştır. Dersler, çoğunlukla ra-
mazan ayında yapılırken genelde de Kur’ân-ı Kerim’den seçilen 
herhangi bir ayetin genişçe tefsir edilmesi şeklindedir. Hatta 
ayetle ilgili ilmi tartışmalar bazen günlerce devam etmektedir. 

                                                                 
1   Huzur Dersleriyle ilgili bilgi için bkz. Mardin, Ebü’l-Ula, Huzur Dersleri, 

İstanbul 1956, I, 1-122;  Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Devletinde ilmiye 
teşkilatı, Ankara 2014, s. 221; Omay, Semiha, Huzur Dersleri ile ilgili Konuş-
malar, İstanbul, 1965; Çavuşoğlu, Salih, Osmanlı İmparatorluğunda Padişah 
Huzurunda Yapılan Tefsir Dersleri, (Yüksek Lisans), Ondokuz Mayıs Üni-
versitesi SBE, Samsun, 2010; Zilfi, Madeline Carol, “A medrese for the pa-
lace: Ottoman dynastic legitimation in the eighteenth century”, Journal of 
the American Oriental Society, cilt: 113/2, 1993, s. 184-191; İpşirli, Mehmet, 
“Huzur Dersleri”, DİA, İstanbul, 1998; XVIII/441-444; İpşirli, Mehmet, 
“Ramazanda Huzur Dersleri”, Din ve Hayat Dergisi, sayı: 5, İstanbul, 2008, 
s. 40-45; Kara, Ömer, “İslam Geleneğinde Ümera Huzurundaki Bilimsel 
Toplantıların Osmanlıcası: Huzur Dersleri”, Osmanlı Toplumunda Kur’ân 
Kültürü ve Tefsir Çalışmaları II, İlim Yayma Vakfı: Kur’ân ve Tefsir Akade-
misi, İstanbul, 2013, s. 299-369; Kara, Ömer, “Osmanlı’da Huzur Dersleri 
Geleneği ve Literatürü”, TALİD, cilt: 9, sayı: 18, 2011, 11-31; Kara, Ömer, 
“Osmanlıda Huzur Derslerine Katılan Erzincanlı Alimler”, Uluslararası Er-
zincan Sempozyumu- Bildiriler, Erzincan, 2016, I/1003-1023; Kara, Ömer, 
“Osmanlıda Huzur Derslerine Katılan Erzurumlu Alimler”, ilted: İlahiyat 
Tetkikleri Dergisi, (Erzurum, 2017), sayı: 47, 57-74. 
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Huzur derslerinin belli bir kanuna bağlanarak her sene yapıl-
ması III. Mustafa (1757-1774) döneminde olmuştur.2 Bu dönem-
den sonra huzur dersleri ramazana hasredilmiş ve önceleri Bu-
har-i Şerif’in de kıraat edildiğine dair ruznamelerde bilgi var ise 
de sonraları genelde derslerin Kadı Beydavî tefsirinden yapıl-
ması adet olmuştur.3 

Huzur dersleri 26 Recep 1342 (3 Mart 1924) tarihinde Os-
manlı Devleti ve hilafetin ilgasından sonra tabii olarak son bul-
muştur. Son huzur dersi Halife Abdülmecid Efendi zamanında 
1341 Ramazan’ında yapılmıştır.4 

Huzur dersleri geleneğinin yeniden ihya edilmesi ve gün-
cellenmesi gereğine inanarak önceden beri benimsediğim bir dü-
şünceyi paylaşmak istiyorum. Çünkü bugünün dünyasında in-

                                                                 
2  Huzur Derslerinin mahiyeti ve bu konudaki eserin hazırlanmasıyla ilgili 

Semiha Omay tarafından hazırlanıp altıncı cilt olarak ilave edilen çalış-
maya bkz. Omay, s. 8-36; Uzunçarşılı, s. 221-223; Kazıcı, Ziya, Osmanlıda 
Eğitim Öğretim, İstanbul 2004, s. 199. 

3  Uzunçarşılı, s, 221-223. Abdurrahman Abdi Paşa Vekayi’ Namesinde şöyle 
bir nakilde bulunur: “Mah-ı mezburun ikinci pazrtesinde ulemayı kiram 
ziyafet buyrulup umur-ı ta’âm divanhane çergesinde tamam olduktan 
sonra huzur-ı hümayunda akd-i meclis-i ders olup, hazır olan erbab-ı isti-
fadeye Şeyhülislam Ali Efendi Tefsir-i Beyzâvîden bir miktar ifade ettiler.” 
“ on birinci Perşembe gününde ikindiden sonra huzur-i padişahide akd-i 
meclis-i ders olup, ferman-ı hümayun üzre ol encümen-i şahaneye vüzera-
yı izam ve ulema-i kiram dahil olduklarında bu fakir dahi işaret-i aliyye 
mucebince Tefsîr-i Kâdî’yi getürüp istima’ iderdim. Sûre-i şerife-i 
Mülk’den kırâ’at olunup Şeyhülislam Ali Efendi mana verdiler idi. Ol es-
nada Hace Feyzullah Efendi (vehüve ala külli şey in kadir) ayet-i kerime-
sine mütaallik bir suali kavi irad edüp herkes mürakebe-i tefekkür ve te-
emmülde iken bitevfikillahi teâlâ bu hakir-i kalilü’l-bizâ’a edâ-yı cevaba 
muvaffak olup mazhar-ı tahsin-i hüsrevani olmuşdum.” Derin, Fahri Ç., 
Abdurrahman Abdi Paşa Vakayi’ Namesi (Osmanlı Tarihi 1648-1682), İstanbul 
2008, s. 440, 445-446. 

4  Uzunçarşılı, s, 227; Mardin, I, 1-122; Kara, Ömer, "İslam Geleneğinde 
Ümerâ Huzurundaki Bilimsel Toplantıların Osmanlıcası: Huzur Dersleri", 
s. 299-369. 



Tikveşî’nin Hile-i Şeriyye Yorumu  203 
 

sanın, hassaten idari görevde olanların çok yoğun oluşu ve ku-
rumlar arası ilişkiler sebebiyle aşırı derecede çok yönlü meşguli-
yetlerinin varlığı bir gerçektir. Her kesimden idarecinin çekin-
meden katılabileceği bir ortam oluşturularak çeşitli alanlarda 
ilmi sohbetlerle yeni ufukların açılmasına ihtiyaç vardır. Bunu en 
güzel şekilde yapacak olan da Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 
Diyanet Vakfının il temsilcilikleridir. Diyanet evleri şeklinde öz-
gün bir mimariyle faaliyetlere geçilmesi halk tarafından da 
olumlu karşılanacaktır. Zira toplumun her kesimi tarafından or-
tak kanaatle benimsenen bir kurum olan Diyanet İşleri Başkan-
lığı tarafından bu tür derslerin yapılması halinde, mülki amirle-
rin ve üst düzey bürokratların rahatlıkla katılımı sağlanacaktır. 

Yusuf Ziyaeddin Tikveşî 

Osmanlı döneminde padişah huzurunda yapılan Huzur 
Derslerinde uzun yıllar muhataplık ve mukarrirlik yapan âlim-
lerden birisi hiç kuşkusuz Yusuf Ziyaeddin Tikveşî’dir.  

Yusuf Ziyaeddin Efendinin pek çok huzur dersi matbu-
dur. Biz çalışmamızda Araf Suresi’nin 163. âyeti bağlamında 
hîle-i şer’iyye yorumunu değerlendireceğiz. Öncelikle müellifin 
hayatını kısaca hülasa etmek istiyoruz. 

Müellif, Selanik vilayetine tabi Tikveş kazasında hicri 
1245 yılında dünyaya gelmiştir. Babası Ribalzade unvanı ile meş-
hur Hüseyin Efendi’dir. Ecdadı aslen Adana vilayetine mülhak 
İçel sancağından göç ederek Tikveş’e yerleşmiştir. İlim tahsilini 
İstanbul’da yapmış, Giritli Ali Fikri Efendiden icazet almıştır. 
Ayrıca Şeyh Muhammed b. Ali et-Temîmî’den iki sene Belagat-
tan Mutavvel, zamanın Üstazü’l-küll’ü Reisu’l-Kurra Muham-
med Galip Efendi’den usulden Telvih ve Belagatten Mutavvel 
okumuştur. Türk milletinin yetiştirdiği bu büyük âlim daha 
sonra çok sayıda talebeye icazet vermiştir. Yusuf Ziyaeddin 
Efendi, Huzur Derslerinde 1282-1291 seneleri arasında muhatap, 
1291-1326 seneleri arasında mukarrir olarak bulunmuş ve Re-
isü’l-Ulema olarak kabul edilmiştir. Bu uzun süreçte kimsenin 
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Yusuf Ziyaeddin Efendi’yi o makamdan indiremediği anlaşıl-
maktadır.5 Çünkü mukarrir ve muhataplar nişan veya rütbeyle 
taltif edildiği gibi sorulara cevap veremedikleri veya edebe mu-
halif davrandıkları takdirde dersi müteakip nefyedildikleri de 
olurdu. Mukni cevapların verilmemesi halinde ise padişah tara-
fından bir takım hediyeler verilmek suretiyle görevinden azledi-
lirdi.6 Bu yüzden ulemadan bazıları sadece bir ders yapabilmiş-
lerdir. Çünkü huzur dersleri bir sohbet değil ilmi tartışmaların 
en üst seviyede yapıldığı bir ulema münazarasıdır.  

II- Hîle-i Şer’iyye’nin Osmanlıda ve Günümüzdeki Uy-
gulamaları 

Hîle-i Şer’iyye 

Hîle kelimesi “hvl” kökünden gelmektedir. Çeşitli mastar-
ları kullanılan kelimenin müfredi hîletün ( حيلة ) cemi hiyelun (  ٌِحيَل 
) şeklindedir.7 Hîle kelimesi; keskin ve derin bakış, düşüncesi iyi 
ve mükemmel, dikkatli ve tasarruf etmede güçlü olan anlamla-
rına gelirken bunu pekiştirmek için Araplar  “  الحيلة أبلغ من الوسيلة ” 
tabirini kullanırlar, “Mahir olan kudret vesileden daha üstün-
dür.” Arap lügatinde “hîle” kelimesine müspet mana verilirken, 
cemi olan “hiyel” ve “hivel” kelimeleri menfi mana olan “huda’ ” 
yani aldatma anlamında kullanılmıştır.8 Yalnız Kehf suresindeki 
ayette9 ال يبغون عنها حوال “hivela” kelimesine, ayrılmak yer değiştir-
mek (tahavvül) anlamının verilmesi de olumsuz anlam kokusu 

                                                                 
5  Yusuf Ziyaeddin Tikveşî’nin hayatı için bkz. Mardin, I, 181-182. Tik-

veşî’nin Huzur Dersleri örnekleri için bkz. Mardin, III, 581-643. 
6  Huzur derslerinde uygulanan terfiler, nişanlar, hediyeler, cezalar ve 

nefyler için bkz. Mardin, I, 95-108. 
7  İbn Manzur, Muhammed b. Mukerrem, Lisanu’l-Arab, Beyrut tsz, XI, 184. 
8  Heyet, el-Mu’cemü’l-Vesît, Mecmeu’l-Lugati’l-Arabiyyeti tsz, I, 193; Ebu 

Hâke, Ahmed (işraf), Mü’cemü’n-Nefasi’l-Vesît, Beyrut 2007, s. 295. 
9   Kehf, 18/108. 
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içermektedir.10 Fahreddin er-Razî cennetteki hayatın dünyadaki-
nin aksine kemal derecesinde olduğundan oradaki kişilerin ha-
yatlarında bir değişiklik istemeyeceğini belirterek “hivela” keli-
mesinin anlamına dikkat çekmiştir.11 Modern Arapçada “الحيلة  
-şeklinde çaresiz kalmak ve eli ayağı bağlanmak anlamında kul ” أعيته
lanılmaktadır. Şu kadar var ki, hile kelimesi eğer tahavvül ile kul-
lanılırsa o zaman olumsuz bir anlam çıkmaktadır. تحول كل حيلة  
mümkün olan her oyunu oynamak gibi.12  Bu kullanımlardan hare-
ketle “hîle” ile  “hiyel” kelimesi arasındaki fark dikkatten uzak 
tutulmamalıdır. Zira “hîle”nin hukûkî çözümü ifade ettiği için 
ulemanın bunu kullandığını, aldatma anlamındaki “hiyel”i ise 
ulemanın da menfi anlamda kullandığı anlaşılmaktadır. Çünkü 
İmam-ı Muhammed’e nispet edilen eserin “el-Mehâric fi'l-hiyel”13 
ismini taşıması bizi desteklemektedir. Bu isimdeki meharic, hîle, 
çözüm ve kurtuluş anlamında; hiyel ise şeran makbul ve meşru 

                                                                 
10  Beydavî, Kadî Nasirüddin, Envaru’t-Tenzîl ve Esraru’t-Te’vîl, İstanbul tsz, 

II, 25; Nesefî, Abdullah b. Ahmed, Medarikü’t-Tenzîl ve Hakaikü’t-Te’vîl, thk. 
Mervan Muhammed Şeaar, Beyrut 2009, II, 45. 

11  Razî, Fahrüddîn,  et-Tefsîrü’l-Kebîr ve Mefatihu’l-Gayb, Beyrut 1990, XXI, 
176. 

12  Mutçalı, Serdar, Arapça – Türkçe Sözlük, İstanbul, 1995, s. 205-206. 
13  Bu isimdeki kitabın İmamı Muhammed’e nispeti tartışmalıdır. Bu konuda 

pek çok müellifin görüşü olsa da İmam-ı Muhammed’in kitapları arasında 
böyle bir eserin olmaması daha muhtemel olup talebeleri tarafından bu 
konularla ilgili onun görüşlerinin derlenmiş olabileceği düşünülebilir. 
Eserin ismi değindiğimiz gibi dikkat çekici olsa da İmam-ı Muhammed’e 
nispeti müşküldür. Fakat bu konuda ilk eser yazanın Hanefi ulemasından 
el-Hassaf (v. 261/875) olup eserinin ismi “Kitabu’l-Hiyel ve’l-Meharic”dir. 
Bu isim de bizim zikrettiğimiz hiyel-hîle (meharic) ayrımını yansıtması 
açısından önemlidir. Hanefi mezhebinden Ebu Hanife ve Talebeleri Ebu 
Yusuf ile İmam Muhammed’e nispet edilen Hiyel kitaplarının nispetinin 
sahih olmadığı konusundaki değerlendirmeler için bkz. Baktır, Mustafa, 
“İslam Hukukunda Hîle-i Şer’iyye”, İslami Araştırmalar, 1986 say. 2, s. 79-
81; Köse, Saffet, “Hîle-i Şer’iyye Konusunda Ebu Hanife’ye Yöneltilen İt-
hamlar”, İSHAD Konya 2012,  say. XIX.  s. 159-161. 
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olmayan aldatma ve kurnazlık anlamında kullanılmıştır diyebi-
liriz. Ragıb İsfehânî gibi bazı âlimler kanaatimizce “hîle ve hiyel” 
kelimelerini birlikte vermişlerdir.14 Oysa Kur’ân-ı Kerim’de 
ölüm meleğinin insanların canlarını alırken mazeretlerin kabul 
edilmediğini yeryüzünün geniş olup hicret etmeleri gerektiği 
vurgulanırken  َجاِل َوالنِ َساِء َواْلِوْلدَاِن اَل يَْستَِطيعُوَن َواَل ِحيلَةً إاِلَّ اْلُمْستَْضعَِفيَن ِمَن الِر 

 Ancak erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan (hicret için“ يَْهتَدُوَن َسبِيًَل 
bir çareye başvurmaya gücü yetmeyenler) bir yol bulamayan mus-
tazaflar müstesnadır.”15 şeklinde buyrulması açıkça “hîle”nin al-
datma anlamında olmayıp bir yol bulma, bir çözüm, bir çıkış 
bulma anlamında olduğu ortadadır.  

Dolayısıyla hile kelimesinin Türkçedeki kullanımından ve 
hîle ile hiyel kullanımının birlikteliğinden hareket edenlerin hîle-
i şer’iyye’yi eleştirmeleri beklenen bir sonuçtur. Oysa 
Kur’ân’daki ‘hîle’ye verilen müspet anlam şer’i ıstılahı anlamı-
nın oluşmasına esas olduğunu düşünürsek hîleyi günümüz hu-
kukunda olduğu gibi hukuku dolanmadan veya başka bir ifade ile 
kanuna karşı hîleden farklıdır diyebiliriz. 

Türk Hukuk Lügatinde Türkçede kullanılan “hile” ile hîle-
i şer’iyye arasındaki farka dikkat çekilip hîle-i şer’iyye’nin çare-i 
şer’iyye olduğuna açıkça atıfta bulunulup örfi manasında “Yal-
nız hîle ve hürmet fesattan olmak münasebeti ile mahlas ve mahlası şer’i 
denir” şeklinde dikkat çekilmesi önemlidir. Ayrıca gayrın hak-
kını iptal veya ihlal ve teşviş eden hile ( Türkçedeki anlamı yani 
aldatma, huda’ vb.)  memnu ise de haramdan kaçınmak ve bir 
muameleyi fesattan kurtarmak için hîleye (çare-i şer’iyye’ye–
hukûkî çözüm) cevaz verilmiştir.16 

                                                                 
14  Ragıb el-İsfehanî, Ebu’l-Kasım, el-Müfredat fi Garibi’l-Kur’ân, Beyrut tsz, s. 

138. 
15  Nisa, 4/98 
16  Karşılaştır, Heyet, Türk Hukuk Lügatı, Ankara 1998, s.128. 
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Bu hulasadan sonra mezhepler içerisinde hîle-i şer’iyye’yi 
en çok kullanan Hanefî mezhebine yapılan haksız ithamların, 
parçacı yaklaşım ve Ebu Hanife’nin istihsan gibi meseleleri çö-
zen metodunun tam anlaşılmamasından mütevellit olduğu çe-
şitli çalışmalarla ortaya konmuştur.17 

Hîle-i Şer’iyye Hakkında Mezheplerin Görüşü 

Hanefi Mezhebinde Hîle-i Şer’iyye 

Hîle-i Şer’iyye’yi belirli şartlar muvacehesinde en çok kul-
lanan Hanefilerdir. Hanefî hukukçuları bir hakkın düşürülmesi 
veya ortadan kaldırılıp heder edilmesi ile ilgili hîle-i şer’iyye’yi 
mekruh olarak kabul etmişlerdir. Ancak vücûbiyet kazanmadan 
önce hîle-i şer’iyye’ye başvurmayı Ebu Yusuf’un kabul edip 
İmam Muhammed’in yine mekruh görmesi dikkate değerdir. Fa-
kat hak vücûbiyet kazandıktan sonra hîle-i şer’iyye’ye başvur-
mak ittifakla mekruhtur. Kasânî, İmam Muhammed’e göre bir 
hakkın vücûbiyet kazanmasından önce de hilenin ihtiyaten kerih 
olduğunu belirttikten sonra hîlenin şer’i aslının Eyyub (as) kısa-
sına dayandığını delil getirerek Ebu Yusuf’un görüşünü destek-
lediği imasını vermektedir.18 Serahsî’nin naklettiğine göre, Ebu 
Hanife’nin tecviz ettiği hîle-i şer’iyye cumhur-i ulemaya göre de 
caizdir. Ancak cahil ve kitap–sünnet bilgisi yetersiz kısır fikirliler 
tarafından hile-i şer’iyye’nin caiz olmadığı ileri sürülmüştür.19  

Malik Mezhebinde Hîle-i Şer’iyye 

Maliki Mezhebi hîle-i şer’iyye konusunda en müteşeddit 
davranandır. Açıkça batıl olduğunu belirttikten sonra hîlenin de 

                                                                 
17  Geniş bilgi için bkz. Köse, s. 149 – 162. 
18  Kasânî, Ebu Bekir, Bedaiu’s-Sanaî fi Tertibi’ş-Şerâî, Beyrut tsz, V, 34-35; diğer 

görüşler için bkz. Eser, Ercan, “İslam Hukuku Açısından Hîlenin Meşrui-
yeti (İslami Finans Kurumları Örneği)”, İSHAD, Konya 2015, say. XXV, s. 
235. 

19  Serahsî, Şemsüleimme, el-Mebsut, XXX, 209, bu konuda geniş bilgi için bkz. 
Baktır, s, 82-86. Ebu Hanife’ye nispet edilen asılsız hîlelerin reddi için bkz. 
Kevseri, Muhammed b. Zahid, Te’nibu’l-Hatîb, Beyrut 1981, s. 177-179. 
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şeri bir kuralın ihlali olduğu gerekçesiyle kabul edilmez oldu-
ğunu söylemişlerdir. Ancak bir Maliki fakihi olan Şâtıbî, ikrah 
halinde küfür kelimesini telaffuz gibi durumlarda hîlenin ceva-
zında şüphe olmadığını bildirmiştir. Esas ihtilafın, batıl hîle ile 
caiz olan hîle arasında kalan hususlarda olduğunu belirtmiş, 
daha sonra şari’nin maksadına uygun olan durumlarda hîleye 
cevaz verileceğini ihsas ederek şari’nin maksadına uymayan 
hîlelere ise cevaz vermeme yönünde görüşünü temellendirmeye 
gitmiştir.20  

Şafii Mezhebinde Hîle-i Şer’iyye 

İmam Şafii’nin hîle-i şer’iyye’ye karşı olduğu bilinmekte-
dir. Buna rağmen sonradan eser yazan şafii âlimler hileyi; hîle 
haram bir yolla bir hakkın iptaline veya batılın ispatına gidiyorsa 
haram, mubah bir yolla hakkın ispatı ve batılın iptaline gidiyorsa 
vacip veya müstahab, yine mubah bir yolla bir mekruhu işlemek-
ten kurtarıyorsa mubah veya müstahab, mubah bir yolla bir 
mendubun terkini doğuruyorsa bu da mekruh olmak üzere 
dörde ayırırlar.21 Netice itibariyle Şafiilere göre mubah, mekruh 
ve haram olmak üzere hilenin esas itibariyle üç kısma ayrıldığı 
anlaşılmaktadır. 

Hanbeli Mezhebinde Hîle-i Şer’iyye 

Hîle-i şer’iyye konusunu Hanbeli mezhebinden İbn Kay-
yım el- Cevziyye detaylı bir şekilde ele almış ve çeşitli taksimata 
girmiştir. Öncelikle konuyu ‘hiyel’ başlılığıyla ele aldığından, 
tavrının olumsuz olduğunu söyleyebiliriz. Buna rağmen İbn 
Teymiyye’nin ‘hiyel’ konusundaki görüşlerini naklettikten sonra 
kendi değerlendirmeleriyle birlikte, haram olan hîleleri küfrü ve 
günah-ı kebire ve günah-ı sağireyi gerektiren, haram olmayan 
hîleleri ise mekruh, caiz ve vacip olan şeklinde genel olarak ikili 

                                                                 
20  Şatıbî, Ebu İshak,  el-Muvafakat fi Usûli’l-Ahkâm, Daru’l-Fikr tsz, II, 264-273; 

Baktır, s. 75; Eser, s. 237. 
21  İbn Hacer, Şihabüddin el-Askalânî, Fethü’l-Bâri fi Şerhi’l-Buhârî, XV, 359. 
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taksime tabi tutmuştur.22 Ayrıca İbn Kayım ‘hiyel’i tecviz etme-
nin seddü’z- zeraiye ters düştüğünü belirterek23 yeni bir bakış 
açısı kazandırmaya çalışmıştır da diyebiliriz. 

Hîle-i Şer’iyye’nin Kısımları Açısından Osmanlıda ve 
Günümüzdeki Uygulamaları  

Hîle-i şer’iyye’nin alt başlıkları şeklinde işlem gören bir 
kısım muameleler esas itibariyle insanların borç veya kredi ihti-
yaçlarını karşılamak için buldukları birer hukuki çözümlerdir. 
İslam dininde üzerinde hassasiyetle durulan, karşılıksız ivaz 
olan faizden kurtulmak için bu nevi çare-i şer’iyye’ye başvurul-
muştur. 

Bey’u’l-Îne, Muamele-i Şer’iyye ve Teverruk 

Bey’u’l-îne (îne satışı), hadis-i şerife istinat etmesi itiba-
riyle24 hile-i şer’iyye’nin uygulandığı en eski akittir diyebiliriz. 
Osmanlıca metinlerde Bey’u’l-îne’ye muamele-i şer’iyye denil-
diği bilinmektedir.25 Bu akdin asıl sebebi, kredi veya karz-ı hasen 
ihtiyacı olan şahısların bu ihtiyaçlarını karşılamak için şeklen de 
olsa şer’e uygun bir işlemle faizsiz kredi ve borç almayı sağla-
maktır. Bir nevi finans kaynağı şeklinde kullanılan bu akitle, ken-
disinden borç veya kredi istenen şahsın veresiye pahalı sattığı bir 
malı, ucuz fiyatla geri alarak gerçekleşir.  

İki şekilde yapılmaktadır. Birincisi; borç almak isteyen A 
şahsı, bir malı borç veren B şahsına 100 TL’ye satar. Mal ve bedel 

                                                                 
22  İbn Kayyım, el-Cevzî, İ’lamu’l-Muvakkiîn an Rabbi’l-Âlemin, Beyrut 1993, III, 

149. 
23   İbn Kayyım, III, 126. 
24  Bey’u’l-îyne yaptığınızda, öküzün peşini tuttuğunuzda (çiftçilikle uğraştı-

ğınızda) ziraata razı olup cihadı terk ettiğinizde, Allah (cc) sizin üzerinize 
alçaklık musibet eder ki, tekrar dininize dönünceye kadar onu (musibet ve 
zilleti) çekip almaz (onları üzerinizden kaldırmaz). Ebu Davûd, Büyu’, 56. 

25  Kaya, Süleyman, “17. Yüzyıl Sonlarında Muhalif Bir Metin: Muhammed b. 
Hamza el-Aynî’nin Bey’u’l-Îne Risalesi”, Divan Disiplinler Arası Çalışmalar 
Dergisi, İstanbul 2009, say. 26, XIV 100. 



210  Osmanlı’da Tefsir Dersi Gelenekleri 

teslim edildikten sonra satıcı (A şahsı) aynı malı 115 TL’ye bir yıl 
vadeyle (B şahsından) satın alır. Neticede borç veya kredi almak 
isteyen A şahsı 100 TL borç almış olup bir yıl sonrada 115 TL 
borçlanmış olmaktadır. İkincisi; Bir yıl sonra geri almak üzere 100 
TL borç veren A şahsı ayrıca bir malını yine bir yıl vadeyle 10 
TL’ye borç alan B şahsına satar. Borç alan B şahsı bu malı üçüncü 
bir şahsa hibe eder. Üçüncü şahıs da borç veren A şahsına hibe 
eder. Böylece sattığı mal kendisine dönen alacaklı A şahsı, 100 
TL borç verdiği halde bir yıl sonrası için 110 TL alacaklı olmak-
tadır.26 

Kısaca Bey’u’l-îne bir malın belirlenen bir fiyat karşılı-
ğında vadeli olarak satılıp aynı malın satılan fiyattan daha düşük 
bir fiyatla geri satın alınmasıdır. Enflasyonun olduğu ortamlarda 
vadeli kredi veya karz-ı hasen bulmak çok zordur. Çünkü borç 
veren için de negatif faiz dediğimiz durum söz konusu olur ki, 
hiç kimse sermayesinin erimesini istemez. İşte bu gibi durum-
larda veya ilerde değineceğimiz bazı sebeplerle fakihler, faizden 
kurtulmak için şeklen de olsa araya bir takım akitleri koyarak 
yapılan işlemi meşrulaştırma yoluna gitmişlerdir. Kendi şartları 
içinde değerlendirmenin daha isabetli olacağını söylemekle bir-
likte, İslam dininin parayı ekonomiye katıp değerlendirmeyle il-
gili ileri sürdüğü diğer akit çeşitlerini gündeme alarak problem-
leri çözme yoluna gidilmesi daha uygun olacaktır. 

Muamele-i şer’iyye, kısaca borç alırken ya da zimmette sa-
bit bir borcun vadesini uzatırken haram olan faizden kurtulmak 
için tahakkuk eden fazlalığın satım akdinden kaynaklandığını 
göstermek için yapılan işlemdir. Osmanlı döneminde bu işleme; 
murabaha usulü, ribh ile ikraz, murabaha-i şer’iyye, devr-i şer’î ve mu-
amele tariki gibi isimler verilirken, yapılan işlem sonucunda asıl 
borca yapılan ilavelere ise, ribh-i şer’î, ribh, güzeşte, faiz ve nema 
isimleri verilmekteydi. Ayrıca bu işlemlerle asıl borca ilavede 

                                                                 
26  Karşılaştır, Kaya, XIV 100.  
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bulunmaya ise, ilzam-ı ribh, ribh-i ilzamı, ribh-i şer’i ilzam etmek ve 
istirbah isimleri verilmekteydi.27 

Muamele-i şer’iyye’nin meşruiyeti çerçevesinde çok tar-
tışmalar yapılsa da 18. Yüzyıl ulemasının tercihinin genelde ca-
vazı yönünde olduğu ve şeyhülislamlar tarafından da bu doğ-
rultuda fetva verildiği, şer’iyye sicillerinde ve ahkâm defterlerin-
deki hükümlerin de bu yönde olduğu görülmektedir.28 

Teverruk işlemi bey’u’l-îne işlemine yakın olan bir finans 
sağlama sistemidir. Paraya ihtiyacı olan kimsenin vadeli olarak 
bir kişiden mal satın alması, sonra da bu malı aldığı fiyattan daha 
az fiyatla peşin olarak üçüncü kişiye satmasıdır. Mezheplerin 
bey’u’l-îne hakkındaki görüşleri burada da geçerlidir. Kısaca, 
Malikiler batıl olduğuna hükmederken Hanefiler iki şekilde ko-
nuyu ele alıp kerahetine meyletmiş, Şafiiler ve Hanbelilerin caiz 
gördüğü zikredilse29 de durum özellikle İmam Şafii açısından 

                                                                 
27  Ali Haydar, Dürerü’l-Hükkam Şerhu Mecelleti’l-Ahkam, İstanbul III, 326; Bil-

men, Ömer Nasuhi, Hukuku İslamiye Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, İstanbul 
1976, V, 47-49, 100-101;  Kaya, Süleyman, “XVII. Yüzyıl Osmanlı Toplu-
munda Kredi İlişkilerinin Hukuki Boyutu”, Türk Hukuk Tarihi Araştırma-
ları, İstanbul 2007, say 3, s. 17; Îne akdiyle ilgili bilgi için bkz. Apaydın, 
Yunus, “Îne”, DİA, XXII, 283 vd; Turan, M. Fatih,  “Bey’ bi’l-Vefa ve 
Bey’u’l-Îne ile Mukayeseli Olarak Günümüz Repo İşlemlerinin Fıkhî Bo-
yutu”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015/1, XIV, sayı: 27, s. 
129-135. 

28  Bilgi için bkz. Kaya, “XVII. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Kredi İlişkileri-
nin Hukuki Boyutu”,  s. 18-20. 

29  Teverruk sistemi şöyle çalışmaktadır: Müşteri A şahsı, B bankasına müra-
caat ederek kendisine 10.000 tl borç vermesini ister. B bankası nakit veren 
C kredi kurumundan 10.000 tl değerinde bir mal satın alır ve A şahsına 
12.000 tl fiyatla bir yıl vadeli olarak satar. Sonra B bankası A şahsının tem-
silcisi olarak o malı C kredi kurumuna 10.000 tl peşin fiyatla satar ve parayı 
temsilcisi olduğu A şahsına verir. Bu işlemden anlaşıldığı gibi banka müş-
teri ile kredi sağlayan kurum arasında bir aracı görevi üstlenmektedir. Ko-
nuyla ilgili geniş bilgi için bkz. Ercan, Eser, “İslam Hukuku Açısından Hi-
lenin Meşruiyeti(İslami Finans Kurumlar Örneği)”, İHAD, Konya 2015, sy. 
25, s. 243-245. 
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farklıdır. Zira İmam Şafii hukukî işlemlerin geçerliğiyle cevazını 
birbirinden ayırarak nefaza dünyevi hüküm, cevaza ise uhrevi 
hüküm olarak bakmıştır. Dolayısıyla İmam Şafii hukukun zahi-
ren aradığı şartların tamamlandığı bir akdi geçerli kabul ederken 
akdi yapanları niyeti açığa çıktığında akdi batıl kılacak bir niyet 
taşıyorlarsa o zaman da içteki iradeyle beyan edilen irade birbi-
riyle örtüşmediğinden yapılan akdi mekruh gördüğünü ifade et-
mesi bey’u’l-îne hakkında onun kanaatinin kerahet yönünde ol-
duğunu gösterir.30 Ayrıca akitlerde veya hukukî işlemlerde ule-
manın yaptığı dünyevî ve uhrevî hüküm ayrımı ilmihaller de 
bile zikredilmiştir. Mesela Ömer Nasuhi Bilmen, cuma ezanı es-
nasında yapılan akdin hukukî işlem olarak sahih ve nafiz oldu-
ğunu fakat namaza gitmeyi emreden ayete muhalefetten dolayı 
manevi mes’ûliyeti müstelzim olduğu için de caiz olmadığını 
söylemiştir.31 

Bey’bi’l-Vefa ve Sukûk 

Bey’u’l-îne’den sonra kullanılan akit, belki de bey’bi’l-ve-
fadır. Mecelleden önceki çalışmalarda, “Bedelini geri getirdiğimde 
bana satman şartıyla sana sattım, diyerek yapılan akde bey’u’l-vefa de-
nir.”32 Mecelle’de “Bir kimse bir malı ahara semeni reddettikde geri 
vermek üzere şu kadar guruşa satmaktır ki, müşteri mebi’ ile intifa’ ey-
lemesine nazaran, bey’i caiz hükmünde ve tarafeyn bunu feshe mukte-
dir oldukları cihetle bey’i fasit hükmünde ve müşteri meb’i ahara sat-
madığı cihetle rehin hükmündedir. ”33 şeklinde tanımlanmıştır. Bu 
akit zaman içerisinde bey’u’l-muamele, bey’bi şarti’l-vefa, bey’u’l-
caiz, bey’u’l-emane, bey’u’t-taa, bey’u’s-senaya, bey’u’l-uhde rehn-i 

                                                                 
30  Şafii, Muhammed b. İdris, el-Ümm, Beyrut 1993, III, 90. Dünyevi ve uhrevi 

hüküm ayrımıyla ilgili geniş bilgi için bkz. Köse, Saffet, “Günümüzde Kla-
sik Fıkıh Metinlerinin Anlaşılması Sorunu” (Basılmamış Tebliğ 2017) s. 14-
16. 

31  Bilmen, Ömer Nasuhi, Büyük İslam İlmihali, İstanbul 1985, s. 47. 
32  Kaya,  “XVII. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Kredi İlişkilerinin Hukuki Bo-

yutu”, s. 23. 
33  Mecelle md. 118. 
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muâd gibi isimlerle anılmış, Anadolu’da ise “Para faizsiz, tarla 
icarsız” veya “Para faizsiz, ev kirasız” şeklinde isimlendirilmiştir.34 

Vefaen satış olarak da isimlendirilen bu akit bir finansman 
kaynağı olarak kullanıldığı muhakkaktır. Mesela hasat mevsi-
minde ödeme gücüne kavuşacağını düşünen bir elma üreticisi 
olan A şahsı, kurmakta olduğu fabrika için ihtiyacı olan 100.000 
TL’yi B şahsından alsa, buna karşılık aynı değerde bir evini vefa 
yoluyla karşılık gösterse, hasat mevsiminde evini geri alabilir. 
Geçen bu süre zarfında evi elinde tutan B şahsı, evden bizzat 
veya başkasına kiraya vererek faydalanabilir. Dolayısıyla para 
faizsiz, ev de kirasız olarak bir akit gerçekleşmiş olacaktır.35 

Ahmet Cevdet Paşa Risaletü’l-Vefa isimli çalışmasında 
bey-i vefa Buhara ahalisinin borç ilişkilerinin artmasına binaen 
ortaya çıktığını belirttikten sonra gerekçesini şöyle açıklamıştır: 
Zamanla Allah rızası için yardım etme ortadan kalkıp insanlar 
menfaat peşinde koşmaya başlayınca Buhara halkı gayrimenkul-
lerinde bey-i vefayı uygulama gereği duydu. Böylece ihtiyaç 
duydukları parayı ödünç alabildiler. İhtiyaç zaruret menzilesinde-
dir, âdet muhakkemdir kaideleri bilinmektedir. Bu uygulama ilk 
başta o bölgeye hastı, sonra diğer İslam beldelerine yayılarak ka-
bul gördü.36  

Sukûk, faizsiz bankacılık ilkelerine uygun olarak oluştu-
rulmuş finansal araçlardan biridir. Sukûk, finansal sertifikanın 
Arapça adı olup faizsiz bono olarak veya İslami prensiplere uy-
gun faizsiz tahvil olarak tanımlanmaktadır. Sukûk’un birçok çe-
şidi olmakla birlikte genelde icara, müşareke, selem ve istisna 
sukûku yaygındır. Pakistan’da en çok icare sukûku kullanılmakta-
dır. Bu çeşit sukûkta gayrimenkulün satımı ve geri kiralanması 
                                                                 
34  Vefaen bey’ ile ilgili bilgi ve repo ile aralarındaki fark ve benzerlikler için 

bkz. Turan, s. 122-126, 127-129. 
35  Konuyla ilgili geniş bilgi için bkz. Kaya, “XVII. Yüzyıl Osmanlı Toplu-

munda Kredi İlişkilerinin Hukuki Boyutu”, s. 23-33. 
36  Kaya, Süleyman, “Ahmet Cevdet Paşa’nın Risaletü’l-Vefa İsimli Eseri”, 

İHAD, Konya 2008, sy. 12, s. 269. 
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söz konusudur. Bunda satım yapılırken açık veya kapalı şekilde 
geri alınmak üzere düzenleme yapıldığından akit nazariyesine 
aykırı şarttan dolayı bazı İslam hukukçuları karşı çıkmıştır. Dev-
let Sukûk çıkarıp özel amaçlı şirketler SPV aracılığıyla satar. Bu 
şirket, devletin menfaatini gözetmek zorunda olduğu için o 
sukûku belirli vadenin sonunda aynı değerden devlete geri sat-
mak zorundadır. Bu işlem bir bakıma bey’ bi’l-vefaya benzedi-
ğinden bu akitle ilgili ihtilaflar Sukûk içinde geçerlidir diyebili-
riz.37 

Bey’ bi’l-İstiğlal 

Bey’ kelimesi ezdattan olup hep satmak hem de satın al-
mak anlamında kullanılırken, istiğlal ise bir şeyin gelirini veya 
kârını talep etmek anlamındadır. Mecelle bu akdi “Bayi’ bir malı 
isticar etmek üzere vefaen bey’ etmektir”38  şeklinde tanımlayarak 
vefaen bir eşyayı satın alan kişinin eşyadan ya bizzat kullanarak 
ya da kiraya vererek hukuki semerelerinden faydalanabileceğine 
işaret etmiştir. Esas itibariyle bey’ bi’l-istiğlal, bey’ bi’l-vefanın 
kısımlarındandır. Şöyle ki, borç paraya ihtiyacı olan A şahsı ser-
maye sahibi olan B şahsına “Bana 10.000 TL ver, buna karşılık 
sana dükkânımı, borcumu ödeyinceye kadar geçici olarak sata-
yım. Borcumu ödeyince dükkânımı geri alırım. Ancak siz de bu 
arada dükkânın kira gelirinden veya aynından faydalanabilirsi-
niz” şeklinde yapılır. Bu akde bey’ bi’l-istiğlal denir. Netice itiba-
riyle borç para veren şahıs, menkul veya gayrimenkul bir malı 
teminat olarak isteyebilir. Hatta bu malı, vefa yoluyla satın ala-
rak borç ödeninceye kadar rehin gösteren malikine kiraya da ve-

                                                                 
37  Konuyla ilgili geniş bilgi için bkz. Eser, s. 247-248.  İslam Fıkıh Akademisi 

Macmau’l-Fıkhi’l-İslami’nin 7-12 Zilkade 1412 h. 9-14 Mayıs tarihli kara-
rında bey’bi’l-vefa şeklindeki akitte menfaat içeren bir borç ve faize karşı 
kurnazlık yapıldığı kanaatiyle bu akde cevaz vermemiştir. 

38  Mecelle md. 119. 
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rebilir. Bu mal esasen rehin niteliğinde olduğundan mal sahibi-
nin izniyle alacaklılarının bu maldan yararlanması da mümkün-
dür. Kira gelirini almak da maldan yararlanmanın bir yoludur.39 

Para Vakıfları 

Osmanlı medeniyetini vakıf medeniyeti olarak tanımla-
mak maruf hale gelmiştir. Tanzimat’tan sonra 1840 yılında teda-
vül ve ödeme aracı olan kâğıt paralar basılmaya başlayınca bun-
ları denetim amaçlı olarak bankacılık tecrübesi de başlamıştır. Ti-
caretin teşvik edilmesi, kredi kullanımını da akla getirmiştir. Ni-
tekim Osmanlı’da özellikle sosyal dayanışma amacıyla kurulan 
para vakıfları yüksek bir kredi arzına sahipti.40 Menkul mallar-
dan sayılan paranın vakfedilmesi eimme-i selaseye göre (kendi 
içlerinde bazı tartışmalar olsa da) caizdir. Bu konuda Hanefiler-
den menkul malların vakfiyesine İmam Muhammed örfe istina-
den cevaz verse de41 Vakıflarda ebedilik arandığından nakit pa-
ranın vakfedilip edilmeyeceği tartışılmıştır. İmam Züfer’in arka-
daşlarından Muhammed b. Abdullah el-Ensarî’nin paranın (nu-
kud) vakfının caiz olduğuna dair bir rivayet bulunmaktadır.42 
Diğer taraftan para vakıflarının caiz olduğunu şeyhülislam 
Ebu’s-Suud Efendi’nin (ö. 982/1574) “Nakit para vakfında, malın 
cinsinin(mislin) devamı, kendisinin(aynın) devamı hükmündedir” fet-
vası ile para vakıflarının önü tamamen açılmıştır.43 İlk para vak-
fının Fatih Sultan Mehmet (ö. 886/1481) tarafından kurulup ye-
niçeri ocaklarına verilen etlerin sübvansiyonunda kullanıldığını 
düşünürsek Osmanlı’da bu konunun çok önceden finans amaçlı 

                                                                 
39   Geniş bilgi için bkz. Kaya, “XVII. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Kredi İliş-

kilerinin Hukuki Boyutu”, s. 23-33. 
40  Tabakoğlu, Ahmet, İslam İktisadına Giriş, İstanbul 2008, s. 172. 
41  Merginanî, Şeyhulislam Burhanüddin, el-Hidaye, Beyrut 1990, III, 18. 
42  Öztürk, Nafiz, Elmalı M. Hamdi Yazır Gözüyle Vakıflar, Ankara 1995, s. 78. 
43  Döndüren, Hamdi, Güncel Fıkhi Meseleler, İzmir 2011, s.310. para vakıflarını 

caiz görenler ile görmeyenlerin delilleri ve gerekçeleri için bkz. Akgündüz, 
Ahmed, Osmanlı Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi, İstan-
bul 1996, s. 218-220. 
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kullanıldığını anlamış oluruz. Hatta İstanbul’da fetihten sonra 
1456-1551 yılları arasında 1161 para vakfının varlığı incelenmeye 
değer.44 Dolayısıyla Osmanlı toplumunda bir anlamda toplu-
mun finans ihtiyacını karşılayan para vakıflarının günümüz şart-
ları açısından yeniden incelenmesinin faydalı olacağı kanaatin-
deyiz. Zira vakıf senetlerine baktığımızda, genelde para vakıf-
ları, karz-ı hasen (ödünç verme), mudârebe (emek sermaye or-
taklığı), müşareke (sermaye ortaklığı), murabaha (malı peşin fi-
yatla satın alıp yıllık belli kârla alıcıya devretme), bidâa (vakıf 
parayı aslı korunmak kaydıyla Allah rızası için işletmeciye 
verme) veya bey’bi’l-vefa (mülkiyeti muhafaza kayıtlı geçici sa-
tış) sisteminde işletilmiştir. Mesela II. Bayezid’in gelininin vakıf 
senedinde şu kayıt önemlidir. “Yukarıda adı geçen vakfedici ka-
dın, miktarı belirtilen 91.000 gümüş dirhemin ne eksik ne de 
fazla olmamak üzere, yılda her 10 dirheme, 1,25 dirhem (yıllık 
12,5) hesabı üzere, faiz (riba) şüphesinden uzak bir şekilde is-
lama uygun bir muamele (muamele-i şer’iyye) ve günlük rayiç 
bedeller (murabaha-i mer’iyye) uygulanarak kâr (ribh) getirecek 
şekilde işletilmesini şart koştu. Bu muamele sağlam rehin veya 
varlıklı kefil güvencesi ile güçlendirilir.45 

Kanuni Sultan Süleyman döneminde çeşitli para vakıfları 
birleştirilerek 698.000 akçelik vakıf paranın “Murabaha” yoluyla 
işletilmesi ve elde edilecek kârın (ribh) İstanbul kasaplarına ser-
maye olarak kullandırılmasını şart koşmuştur.46 Bu uygulama-
lara göre para vakıfları murabaha yoluyla yıllık %10-15 arası 
kârlarla işletilerek bir çeşit bankacılık faaliyeti sürdürülmüştür. 

                                                                 
44  Döndüren, s. 311. 
45  Döndüren, s. 313-314. 
46  Kasaplarla ilgili Murabaha işlemi şöyle yapılmaktaydı: İstanbul kasapları 

için hayvan yetiştiricilerinden peşin parayla satın alınacak hayvanlar, % 
12,5 yıllık kârla kasaplara satılacak, kasaplar ödemeyi para vakfına bir yıl 
sonra yapacaktır. Bunun günümüz faizsiz bankalarında uygulanmakta 
olan Murabaha sisteminden ibaret olduğu anlaşılmaktadır. Döndüren, s. 
314. 
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Neticede para vakıflarının arka planında olan murabaha sistemi 
görülür.47  

Para vakıflarındaki işletme şeklinden hareketle yetimlerin 
mallarının korunmasına yönelik alınan tedbirleri bu anlamda 
değerlendirmek mümkün olabilir. Çünkü Osmanlı toplumunda 
sanayi öncesi nüfusta yetim çoktu. İnsanların ortalama ömrü 30 
yıl kadardı. Bu sebepten genç yaşta ölmüş olanların kalan yetim-
lerinin sayısı az değildi. Yetim mallarının korunmasında 
Kur’ân’da ve hadislerde çokça durulduğu biliniyordu. Osmanlı-
lar da yetimlerin mallarına zarar gelmesin diye yetimlerin miras 
haklarını paraya dönüştürüp % 15’i geçmeyen bir oranla faizle 
işletilmesine izin verilmiştir. Bu sayede yetim büyüdüğünde bi-
rikmiş olan paranın tamamı yetime veriliyordu. Osmanlı devleti 
bunu vasiler yardımıyla çok iyi kontrol ettiğinden yetim malını 
garanti altına alıyordu. Yetim malını korumak devlet için çok 
önemli bir görevdi.48 

Netice itibariyle Osmanlı imparatorluğunda para vakıf-
ları ve yetimlerin mallarını korumaya yönelik yapılan muamele-
i şer’iyye’ye fetva verilmesi, karz akdinde şart koşulan herhangi 
bir fazlalık faiz sayıldığından bundan kurtulmak içindir. İşte bu 
fetva günümüze kadar tartışılmıştır. Bu mesele hakkında hüküm 
vermek için Osmanlı devlet ekonomisini bütün yönleriyle ince-
lemeden hüküm vermenin acelecilik olacağını düşünüyoruz. 
Zira sahanın uzmanı olan Mehmet Genç yukarda zikri geçen ko-
nulara değindikten sonra Osmanlı ekonomisinin eşitlik ve adalet 
sistemine dayalı olduğunu, kapitalizme sadece kapalı olmayıp 
aynı zamanda karşı olduğunu ticaret sektöründeki sınırlama 

                                                                 
47  Döndüren, s. 314. 
48  Genç, Mehmet, “Kendimizi Yüceltmek için Değil, Düzeltmek İçin Tarih 

Bilmeliyiz (Söyleşi)” Lacivert 2016, sayı. 22, s. 4. 
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(Narh49 sistemiyle kâr oranlarını % 5 ile %15 arasında), kontrol 
ve düzenlemelerde görmekteyiz derken önemli noktalara işaret 
etmiştir.50 

Osmanlı döneminde daha ziyade yetimlerin mallarını ko-
ruma amacına dayalı olarak kurulan para vakıfları müdarebe şir-
keti, fakirler için karşılıksız kredi anlamında bidâ’a akdi ve mua-
mele-i şer’iyye için ponksiyon icra ettiği malumdur.51 Bu vesileyle 
para vakıflarının günüz şartlarında yeniden değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Zira Osmanlı döneminde madeni para rejimi, is-
tikrarın sağlanmasında yardımcı olmuştur. Çünkü “ilk Osmanlı 
akçesinin darp edildiği 1326 yılından 1740 yılına kadar geçen 414 
yıllık süre içinde Osmanlı hesap birimi olan akçenin değerindeki 
düşme, yani akçe içindeki gümüşün azalma oranı % 84.3 idi. 
Buna göre yıllık ortalama değer kaybı % 0.2 de kalmıştır.”52 Ay-
rıca paranın menkul olup hızlı el değiştirmesi, istismara ve milli 
servetin ülke dışına kaçırılmasına sebep olacağından para vakıf-
larının şer’iliği yeniden tartışılmalıdır. Eğer para vakıflarına ce-
vaz verilecekse, parasal işlemlerin tamamının devlet eliyle ve de-
netimiyle olması temas ettiğimiz endişeleri minimize edecektir. 
Kanaatimizce günümüzde yaşanan parasal problemleri de dik-
kate aldığımızda İslam hukukunda esas kabul edilen kurala göre 
vakfedilen malın gayrimenkul olma şartına daha fazla ihtiyaç ol-
duğu anlaşılmıştır.  

                                                                 
49  Narh konusunun mahiyetini, İslam tarihindeki ve çağımızdaki durumu 

için bkz. Kallek, Cengiz, “Narh Konusuna Yeniden Bakış”, İslam Hukuku 
Araştırmaları Dergisi, sy, 7, Nisan 2006, s. 258-265, 268-270.  

50  Genç, Mehmet, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, İstanbul 2000, 
s. 47-48, 71-72. 

51  Vakıf paralarının işletilmesi ve icra ettiği fonksiyonlarla ilgili bkz. Akgün-
düz, s. 223-233. 

52  Tabakoğlu, Ahmet, “Bir İksatçı-Tarihi Olarak Halil Sahillioğlu”, Türk Ta-
rihçiliğinde Dört Sima (Halil İnalcık, Halil Sahillioğlu, Mehmet Genç, İlber Or-
taylı), İstanbul 2013, s. 137. 
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Murabaha Emtia Satışı ve Gecikme Bedelinin Karşılan-
ması 

Borçlar hukukunda muavazaalı (bedelli) akitlerde fiyatın 
söylenmesi ve fiyat mal dengesi bakımından akitler müsaveme, 
mürabaha, tevliye ve vadî’a olmak üzere dört kısma ayrılır.53 
Karşılıklı olarak mutabık kalınan kâr üzerine yapılan murabaha 
emtia satışı likidite yöntemini ve yatırım maksatlarını kolaylaş-
tırmak için özellikle Malezya’daki bankalar tarafından ve diğer 
faizsiz bankacılık sistemlerince kullanıldığı bilinmektedir. Com-
modity Murabaha Program (CMP) olarak da isimlendirilen bu sis-
tem teverruk prensibine dayanan nakit mevduat ürünüdür.54 

Murabaha finansmanında finans kurumu müşterisi için 
mal satın alır ve kâr marjını ilave ederek müşterisine vadeli ola-
rak tekrar satar. Müşteri bu satış bedelini ya peşin ya da vadeli 
olarak öder.  Beraberinde birkaç hususu içeren bu akdin gerçek-
leşme şekli şöyledir. A şahsı B bankasından maliyetini ilave ede-
rek kendisine bir araba satın almasını ister. B bankası arabanın 
nakit bedeli olan 40.000 TL’yi satıcıya ödeyerek arabayı satın alır. 
Banka bu alış bedeline kendi masraflarını da ilave ederek müşte-
risi olan A şahsına faraza 42.000 TL fiyatla satar. Bu fazlalık ban-
kanın kâr marjını gösterir. Müşteri olan A şahsı, arabanın son fi-
yatı üzerinden ödeme yapacağına dair bankaya onay vermesi ge-
rekir. Kendiliğinden yapılan bu işlemin faizli işlemden farklı ol-
duğu ortadadır. Çünkü İslam’ın yasakladığı faizin illeti, paranın 
parayla mübadelesinde vade sebebiyle karşılıksız olarak alınan 

                                                                 
53  Müsaveme; satıcı sattığı malın kendine mal oluş fiyatını söylemeden bir be-

del üzerinde müşteriyle anlaşılarak gerçekleştirilen akittir. Murabaha; satıcı 
satıma konu olan malın kendisine mal oluş fiyatını söyledikten sonra müş-
teriye üzerine belirli bir kar koyarak yaptığı akittir. Tevliye; satıcı malın 
kaça mal olduğunu bildirip müşteriye maliyet fiyatına sattığı akittir. 
Vadî’a; satıcı malın kaça mal olduğunu bildirip müşteriye maliyet fiyatın-
dan aşağı sattığı akittir. Bilgi için bkz. Karaman, Hayrettin, Ana Hatlarıyla 
İslam Hukuku (1.2.3.), İstanbul 2006, s. 710-711. 

54  Eser, s. 246. 



220  Osmanlı’da Tefsir Dersi Gelenekleri 

fazlalıktır. Ancak maliyetin fiyata eklenmesi yahut kârlı satışın 
yapılması meşrudur. Çünkü vadenin emtia üzerinde artış payı 
vardır. Zira vade uzun olunca bedelde artış söz konusu olur. Bu 
hükme binaen İslami sözleşmelerde vadeli satışlara müsaade 
edildiği malumdur.55  

İslam bankalarının çoğu tarafından kullanılan bu sistemin 
esas itibariyle yine borç alma esasına dayandığı görülmektedir. 
Aradaki işlemler İslam’da yasaklanan faizden kurtulmanın bir 
çaresi gibi görünmektedir. Yukarıda verdiğimiz misalin dışında 
bu işlemi yapan bankaların vergi yükünün fazlalığından hare-
ketle alan ve satana verginin yansımaması için bazen bu işlemler 
sadece kağıt üzerinde gösterilerek alıcının doğrudan aldığı ara-
cın evraklarını bankaya götürüp işlemleri onun üzerinden yap-
ması birtakım sakıncaları içermektedir. Diğer malların satım ve 
devir işlemlerindeki gecikmeler veya müşterinin beğenmeyip 
kalite kontrolünü istemesi sürecinde malın bozulması, taraflar-
dan hangisine sorumluluğun yüklenmesi gibi yeni tartışmaları 
ve nizaları doğurması da kaçınılmazdır. Bütün bunların dikkate 
alınarak faizsiz bankacılık mantığıyla ortaya çıkan bu hüsnü ni-
yetli faaliyetlerin devletin de kanuni düzenlemeleri ve ek destek-
leriyle belki daha iyi bir duruma getirileceğini düşünebiliriz. 

İslami bankalar müşterileriyle yaptıkları icare ve murabaha 
antlaşmalarında borçların ödeme miktarında ve zamanlarında 
değişiklik yapmazlar. Bu süreçte müşteriler genelde iki katego-
riye ayrılır. Birincisi imkânı olduğu halde borcunu savsaklaya-
rak ödemeyenler. İkincisi kendinden kaynaklanmayan herhangi 
bir sebepten dolayı borcunu ödeyemeyenler. 

Birinci grup müşteriler Hz. Peygamber’in (sav)   مطل الغني
 hadisinde buyrulduğu üzere, maddi imkânı  ظلم يحل عرضه و عقوبته
olduğu halde borcunu ödemeyen kişi, zulmettiğinden dava edil-
mesi ve cezalandırılması helaldir,56 emrinin altına gireceğinden 

                                                                 
55  Eser, s. 246. 
56  Buhari, İstikrâz, 14. 
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çağdaş bazı hukukçuların savunduğu üzere ihmal ve kusurları 
sebebiyle borcunu geciktirenlere finans kurumunun kaybını dik-
kate alarak belirli bir miktar para cezası takdir edilmesi ileri sü-
rülmüştür.57 Diğer bir grup âlim ise borcunu geciktiren bu şahsın 
durumu dikkate alınarak ta baştan zikredilen duruma düşmesi 
halinde finans kurumuna bir miktar bağışta bulunmayı taahhüt 
etmesi gerekir. Çünkü diğer durumlarda ilave ödeme talebi İs-
lam hukukuna göre meşru sayılmamaktadır. Maliki hukukçula-
rının bu görüşlerine ek olarak bir kısım İslam hukukçuları ise 
kendinden kaynaklanan sebeplerle borcunu ödemeyen kişinin 
baştan gecikme dolayısıyla ödemeyi taahhüt ettiği miktarın alı-
narak hayır kurumlarında kullanılmasını öngörmüşlerdir.58 Bu 
yöntem ihmali olan müşterilerde caydırıcı bir tesir ettiği muhak-
kaktır. Böylece zikrettiğimiz esasa dayalı bankalara zarar verme-
nin önüne de geçilmiş olmaktadır. 

İkinci gruptan olup borcunu kendi isteği dışında bir se-
bepten ötürü ödeyemeyenlere gelince bu konuda Kur’ân59 ve 
Sünnetin60 emri, borçluya ödeme imkânına sahip oluncaya kadar 
süre verilmesi ve cezai işlem uygulanmamasıdır. Bu durumda 
yapılması gerekenlerin günümüz ekonomik şartları altında yeni-
den düşünülmesi gerekmektedir.61 Çünkü zikrettiğimiz amaçlar 
doğrultusunda kurulan bankaların ve finans kurumlarının per-
sonel ve diğer giderlerinin karşılanması bir zaruret olduğu gibi 
bunların da ekonomik rekabette bulunabilmesi ve varlıklarını 
devam ettire bilmesi için belirli bir kâr elde etmesi de ticaretin 
tabii bir sonucudur. Hatta zararlarını karşılama açısından yap-
tığı iktisadi faaliyetlerden beklenilen veya umulan kâr diye bir dü-

                                                                 
57  Eser, s. 248. 
58  Eser, s. 249. 
59  Bakar, 2/280. 
60  Buhari, Buyû, 17,18. 
61  Konuyla ilgili düşünülen çareler için bkz. Eser, s. 248-250. 
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şüncenin varlığı bilinmektedir. Umulan kârın gerçekleşme şekil-
lerinin de İslam fıkhının belirlediği ana kıstaslara uygunluğu za-
ruridir. 

Değerlendirme 

Osmanlı devletinde uygulanan muamele-i şer’iyye ve di-
ğer uygulamalar devlet tarafından ciddi denetim altına alınarak 
bu tür işlemlerin birer sömürü aracı olmamasına dikkat edilmiş-
tir. Mesela birincisi; vade dolduğunda faizin kendiliğinden işle-
mesi durdurulduğu gibi borçlu da vadeyi uzatıp tekrar artı bir 
miktar borçlanma zorunda değildir, şayet borcunu ödeyecek du-
rumda değilse borç herhangi bir ilave yapılmaksızın ileri bir ta-
rihe ertelenir. İkincisi; mürekkep ribh söz konusu olmadığından 
ileriki yıllarda vade uzatılırken daha önceki ribh borcu ödenme-
mişse bile yeni döneme ait ribh sadece anapara üzerinde tahak-
kuk ettirilir. Üçüncüsü; yapılan işlemler sonucunda doğacak 
miktarı piyasa şartlarında oluşan ve değişen oranlar yerine dev-
letin belirlediği bir üst sınır esas alınır ki, bu da toplumun sömü-
rülmesine en büyük bir engeldir. Dördüncüsü; devletin bu dü-
zenlemeleri sonucunda belirli bir fark ödese de toplum ihtiyacı 
olan borç parayı bulmakta ve devletin belirlediği sınırın korun-
ması ile de toplum sömürülmekten kurtarılmaktadır. Beşincisi; 
bütün bu işlemleri yaparken doğrudan faizli işlem yerine şeklen 
de olsa hukuka uygun bir muamelenin yapılması toplumun hu-
dudullaha olan riayetini göstermektedir, diyebiliriz. Kaldı ki, 
mecellede; meşakkat teysiri celbeder, bir iş dîk oldukda müttesi’ olur, 
zaruretler memnu olan şeyleri mubah kılar, ehvenü şerreyn ihtiyar olu-
nur, hacet umumi olsun hususi olsun zaruret menzilesine tenzil olu-
nur.62 Ayrıca Kaya’nın Kazerûnî’den naklettiği, “Kişi hileyi ha-
ramdan sakınmak için murat ederse bir beis yoktur, ama bir insanın 
hakkını iptal için yaparsa helal olmaz” kuralıyla Aydınî’nin er-Ri-
sale fi’l Bey’i’l-îne isimli risalesinin kenarına düşülen şu kayıt 
önemlidir. “Şayet taraflardan biri için bir zarar söz konusuysa fetvada 

                                                                 
62  Mecelle, md. 17, 18, 21, 29, 32. 
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caiz olsa bile diyaneten caiz değildir”. Bu fetvalar kadim ulemanın 
eserlerinden özellikle şuf’a bölümlerinde verdikleri fetvalardan 
tahric edilmiştir. Yukarıdaki verilen fetvalardan hareketle kul 
hakkı ve Allah hakkı ayrımına dikkat çekilmesi de ayrı bir ehem-
miyeti haizdir. Kul hakkının iptal edilmemesine özellikle vurgu 
yapılması muamele-i şer’iyye’lerin adeta geçerlilik şartlarından 
birisi gibidir.63 

Netice itibariyle tarihte cereyan etmiş muamele-i 
şer’iyye’yi ne savunmak ne de o şartları tam incelemeden kadim 
ulemayı suizan altına almak istemiyoruz. Ancak bir fetvanın cari 
olduğu şartları ve ortamı bütün yönleriyle inceledikten sonra bir 
sonuca gitmenin daha isabetli olduğu muhakkaktır. Zira Os-
manlı tarihinde bu tür uygulamaların sadece bir mizansen oldu-
ğunu söylemek çok aceleciliktir. Bizler 18. ve 19. Yüzyıllarda ribh 
oranlarını ve yaygınlık seviyesini tespit için yayınlanan Mura-
baha Nizamnamelerini bile tam incelemiş değiliz. Hatta Osmanlı 
devletinde muamele-i şer’iyye’nin uygulanışıyla ilgili düzenle-
meler yapılmış ve Murabaha Nizamnameleri yayınlanmıştır. 
Dolayısıyla Osmanlı Rus savaşlarının olduğu yıllarda çıkarılan 
nizamnameler ile sonrakiler arasında bile ciddi farkların olduğu, 
o günkü yaşanan ekonomik ve toplumsal şartları göstermesi açı-
sından önemlidir.64  

Osmanlının ekonomik alandaki uygulamalarının adaletli 
olduğundan bahseden Mehmet Genç 1500’den 1800’e kadar yıl-
lık enflasyonun yüzde birden fazla olmadığını, bu sayede yetim 
mallarının korunduğunu para vakıflarından yetim mallarının 
yukarıda zikredilen muamele-i şer’iyye ve diğerleriyle değerlen-
dirilmesinin ekonomik açıdan çok uygun olduğunu belirtir. Ay-
rıca Mehmet Genç, Osmanlıda yaş ortalamasının 30 olduğunu, 
dolayısıyla toplumda çok sayıda yetimin bulunduğunu, bunun 

                                                                 
63  Bu konuyla ilgili geniş bilgi için bkz. Kaya, “XVII. Yüzyıl Osmanlı Toplu-

munda Kredi İlişkilerinin Hukuki Boyutu”, s. 14-15. 
64  Murabaha Nizamnameleri ile ilgili bilgiler için bkz. Kaya, “XVII. Yüzyıl 

Osmanlı Toplumunda Kredi İlişkilerinin Hukuki Boyutu”, s. 34-38. 
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neticesi olarak da yetimlerin mallarını korumanın devletin özel 
sorumluluğunu gerektirdiğini belirtmiştir. Genç, Osmanlıda 
narh oranlarının % 5 ile %15 aralığında olduğu gibi muamele-i 
şer’iyye’lerle alınan ribh oranlarının da % 15 de tutulmuş olması 
ekonomik anlamda dengeleyici olduğunu bildirmiş, sadece sar-
raflara tanınan % 20’ye varan oranlar ise devletin finans ihtiya-
cını karşılamada onlardan faydalandığı esasına istinat ettiğini 
göstermiştir.65 

Osmanlıdaki hile-i şer’iyye’nin uygulaması ile günümüz 
hukukundaki kanuna karşı hilenin aynı kabul edilmesine katıl-
mıyoruz. Zira kanuna karşı hilede kanun koyucunun amacına 
muhalefet esas iken hile-i şer’iyye’de ise hududullaha riayet ede-
rek meseleleri çözmek esastır. Şeklen de olsa Allah’ın emirlerine 
riayet etmek dinin âmir hükümlerindendir. Kanuna karşı hilede 
kanundan kaçıp hukuki boşluklardan yararlanma ve hukukun 
müeyyidelerinden kurtulma planlanırken, hile-i şer’iyye zaruret 
hallerine binaen bir çıkış yolu aramadır. Dolayısıyla kanundan 
kaçış değil ilahi kanuna hiç olmazsa şekli yönden bir sığınma 
vardır.66 

Zaman içerisinde Osmanlının uğraştığı salgın hastalıklar, 
kıtlıklar narh ve az da olsa enflasyonun etkisi ile selemcilik, kol-
tukçuluk, simsarlık, ribacılık ve aşırı borçlanmaların doğurduğu 
ekonomik sıkıntıların 1560 yılından sonra yaygınlık kazandığı 
dikkate alınırsa67 bu süreçte muamele-i şer’iyye ile ilgili verilen 
fetvaların mahiyeti daha iyi anlaşılacaktır.  

III- Yusuf Ziyaeddin Tikveşî’nin A’raf Suresi 163. Aye-
tin Tefsirini İşleme Usulü 

                                                                 
65  Genç, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, s. 47-48, 71-72; “Kendi-

mizi Yüceltmek için Değil, Düzeltmek İçin Tarih Bilmeliyiz (Söyleşi)”, s. 4-
6. 

66  Mukayese için bkz. Baktır, s. 86-88. 
67  Karademir, Zafer, İmparatorluğun Açlıkla İmtihanı Osmanlı Toplumunda Kıt-

lıklar (1560-1660), İstanbul 2014, s. 166-210. 
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Ayetin Nüzul Sebebi  

Yusuf Ziyaeddin Tikveşî öncelikle ayetin nüzul sebebine 
şöyle dikkat çekmiştir. Yahudiler Beni İsrail’in daima Allah’a ita-
atkâr olup isyandan uzak olduklarından dem vurunca Allah on-
ların iddialarını tekzip etmek ve onları azarlamak için Hz. Pey-
gamber’e (sav) hitaben “Onlara, deniz kıyısında bulunan şehir 
halkının durumunu sor”68 buyrularak Yahudilerin yalan be-
yanda bulunduklarını ortaya çıkarmıştır. Yahudilerin gizlediği 
durumu Hz. Peygamber’in (sav) bilmesi, vahye müstenit oldu-
ğunu açıkça göstermiştir. Bu durum vahyin mucizevi boyutunu 
da ortaya koymuştur.69 

Kadim Müfessirlerin Ayetteki Bu Hadiseyle İlgili İzah-
ları 

Hz. Musa (as) kavminden haftanın bir gününü ibadete 
hasredip o gün her hangi bir şeyle meşgul olmamalarını istedi. 
Haftanın hangi gününün, ibadete hasredileceği konusunda Hz. 
Musa (as) cuma gününü önerirken Yahudiler cumartesi gününü 
önerdiler. Gerekçe olarak da “Allah’u Teâla’nın dünyayı yaratmaya 
Pazar günü başlayıp Cuma günü tamamladığını, dolayısıyla cumartesi 
günü çalışmanın olmadığı gündür, işte bizler de cumartesi çalışmayı 
bırakıp ibadet ederiz,” dediler. Bunun üzerine Allah’u Teâla da cu-
martesi gününü onlar için ibadet günü olarak belirledi. Avlan-
malarını bile yasakladı. Sahilde oturan Yahudilerin cumartesi 
günü olunca balıkların çokça su yüzünde görülüp sahile yaklaş-
maları, diğer günlerde ise uzaklaşmaları dikkatlerini çekti.70  Bu 
durumun tıpkı “  َِوأَْوَحٰى َربَُّك إِلَى النَّْحل”  “Rabbin arıya dağları ev ( 
mekân) edinmelerini vahy etti” ayetinde olduğu gibi diğer günlerde 
balıkların uzaklaşmalarını vahy ettiği anlaşılmıştır. Bu durumun 
onları büyük imtihanla baş başa bırakıldıklarını göstermiştir. Bir 

                                                                 
68  A’raf 1/163. 
69  Tikveşî, Yusuf Ziyaeddin, Risaletün fi’t-Tefsir veS’elhüm ani’l-Karyetilleti Ka-

net Hadirate’l-Bahr, varak 1 (b) 
70  Tikveşî, Varak 2 ( a ) 
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müddet cumartesi balık tutmadan imtina etseler de daha sonra 
bir hileye başvurmaya başladılar. Şöyle ki, sahile sakın yerlerde 
büyük ve derin havuzlar kazdılar ve sahilden havuzlara giden 
kanallar açtılar. Cumartesi günü dalgaların da yardımıyla ha-
vuzlara dolan balıklar havuzların derin olup ve suyunun da az-
lığı sebebiyle denize dönemeyip havuzlarda kaldılar. Yahudiler, 
havuzlara cumartesi dolan bu balıkları Pazar günü avladılar. Bir 
müddet böyle devam ettiler. Sonra şeytanın da vesvesesi ile “Bize 
cumartesi balık yemek yasaklandı, yoksa avlamak değil” diyerek ha-
vuzlara ihtiyaç duymadan doğrudan denizden avlanmaya baş-
ladılar. Her hangi bir azap gelmeyince cumartesi avlanmak ve 
yemek ile diğer bütün tasarruflar bize helal kılındı diyerek her 
şeyi yapmaya başladılar. 

O civarda bulunan Salih insanlar Yahudilere bu eylemle-
rinden vazgeçmeleri için vaaz ve nasihat etmeye çalıştıysalar da 
dinlemeyip devam ettiler. Hatta Davud (as) onlara lanet etmiştir. 
كَ انُوا “ ِلَك بَِما َعَصوا وَّ لُِعَن الَِّذيَن َكفَُروا ِمن بَنِي إِْسَرائِيَل َعلَٰى ِلَساِن دَاُوودَ َوِعيَسى اْبِن َمْريََم ۚ ذَٰ

 71  ” يَْعتَدُونَ 

Âyet-i kerimede natık olduğu gibi karye ehlinin küfür ve 
isyan üzere olmaları sonucunda Allah’u Teâla onların suretlerini 
maymun suretine tebdil etti, değiştirdi.72 

  قلنا لهم كونوا قردة خاسئين 73

Hadisenin Gerçekleştiği Yer ve Âyetin Tefsiri  

ِن اْلقَْريَِة الَّتِي َكانَْت َحاِضَرةَ اْلبَْحرِ َواْسأَْلُهْم عَ   

Hadisenin gerçekleştiği yer konusunda ulema ihtilaf et-
miştir. Birinci görüşe göre Kalzum (Kızıl Deniz) sahiline yakın 
bir köy olduğu ve isminin “Eyle” olduğu belirtilmiştir. İkinci gö-
rüş sahipleri köyün isminin “Medyen” olduğunu nakletmişler-
dir.  

                                                                 
71  Maide, 78 
72  Tikveşî, varak 2 ( b) 
73  A’raf, 7/166. 
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Tikveşî’ye göre ihtilafın sebebi âyette köyün belirtilmeyip 
maksadın Medine civarında yaşayan Yahudilerin “Biz hep itaat 
ettik” yalanlarına karşılık, onların gerçek hallerini kesinleştirmek 
ve atalarının hatalarını ispat etmek içindir. 

Tikveşî, İmam Ebu Mansur Maturidî’nin tefsirine atıfta 
bulunarak bu ayetin maksadı karyenin (köyün) malum olması 
değil, aksine ayetten maksat karye ehline isabet eden haller ve 
durumlardır.74 “  ِإِذْ يَْعدُوَن فِي السَّْبت  ”  yani “o karye ehli cumartesi 
günü nehy olundukları avlanmayı yaparak hududullahı (Al-
lah’ın belirlediği sınırlar) çiğnedikleri zaman, o karye ehline isa-
bet eden cezayı Yahudilere sor” demektir.  

-cumartesi günü hududullahı çiğ“ ” إِذْ تَأْتِيِهْم ِحيتَانُُهْم َيْوَم َسْبِتِهمْ  “
nemeleri neticesinde karye halkına balıklar geldikleri zaman ki, 
ًعا -suyun yüzünde açıkça görülmekteydi (in cemidir’ شاِرع ) ,  ُشرَّ
ler” 

 O karye halkı cumartesi gününe“  ”  َويَْوَم ال يَْسِبتُوَن ال تَأْتِيِهمْ “
ta’zim etmedikleri vakit diğer günlerde balıklar onlara doğru 
gelmiyordu.”  

ِلَك نَْبلُوُهم بَِما َكانُوا يَْفُسقُونَ “  O karye halkını devam ettikleri“  ”  َكذَٰ
bu fıskları sebebiyle böylece şiddetli  (çetin mi çetin) bir imtihan 
ile muamele eyledik,” demektir.75 

A’raf 163. Âyete Bağlı olarak Hîle-i Şer’iyye’ye Bakışı 

İmam Malik bu ayet-i kerimeyi Hîle-i Şer’iyye’nin caiz ol-
madığına delil getirmiştir.  Çünkü karye halkı her ne kadar cuma 
günü havuz kazıp cumartesi denizin dalgalarıyla havuzlara do-
lan balıkları Pazar günü tutup, cumartesi tutmadıklarını gösterse 

                                                                 
74  Tikveşî, varak 3 ( b) İmam Maturidi, “ Eyle” ile “Eriha” isminde zikretmiş-

tir. Sonuçta bu yerleri bilmemiz de gerekmez çünkü gerekli olsaydı Allah 
isimlerini zikrederdi demektedir. Bkz. Maturidi, Ebu Mansur, Te’vilatu 
Ehli’s-Sünne, thk. Fatma Yusuf el-Haymî, Beyrut 2004, II, 299. 

75  Tikveşî, varak 3 ( b ) 
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de bu hadisenin sonunda helak olmaları, belanın (maymun 
olma) onlara gelmesi, yaptıkları hîlenin caiz olmadığını göste-
rir.76 

Tikveşî’nin bu naklini, elimizdeki tefsir çalışmasına şerh 
düşen Mustafa Necatüddin Dumlu Hoca “Mezheb-i Malik (ra) 
daha doğrudur. Ayet ve hadise muvafakat lazım gelen ihtiyat da onda-
dır” diyerek Maliki mezhebinin görüşünü beğendiğini belirtip 
sonuna imza mahiyetinde ismini kayıt düşmüştür.77 

Tikveşî ekser fukahanın hîle-i şer’iyye’ye cevaz verdiğini 
belirttikten sonra                    “ َْوُخذْ بِيَِدَك ِضْغثًا فَاْضِرب بِ ِه َواَل تَْحَنث” ayetini 
delil getirdiklerini belirtmiştir. Zira Hz. Eyyub’un (as) hastalığı 
esnasında eşi bazı maslahatlarını yerine getirmeyi ertelediğin-
den “Eğer bu hastalıktan şifa bulursam sana yüz değnek vuracağım” 
demiştir. Hastalıktan kurtulunca yemininde hanis olmaması için 

                                                                 
76  Tikveşî, varak 3 ( b ) 
77  Tikveşî, varak 3 ( b ) 
      Mustafa Efendi, “Mezheb-i Malik daha doğrudur. Ayet ve hadise muvafıktır. 

Lazım gelen ihtiyat ondadır” diyerek güzel bir talik hattıyla kayıt düşmüştür. 
Mezkûr eserin 3 (b) varakında Yusuf Ziyaeddin Efendi, “O günün şartları 
itibariyle hile-i şer’iyeye ihtiyacın olduğunu bu vesileyle İmam Malik’in istidla-
line karşılık müçtehid-i izamın hile-i şer’iyeyi naslardan istinbat ettiklerinden 
Allah onlara hayrı kesir ihsan buyursun” şeklinde dua ettikten sonra “Zira 
günümüzde kimse kimseye karz-ı hasen vermemekte ancak bizzarure nemayla ver-
mektedirler. Böylece haram-ı kat’i olan ribayı irtikâp eylemesi lazım gelir. Zira 
ribanın alması haram olduğu gibi vermesi de haramdır. Muamele-i Şer’iye ile borç 
alınca ribadan halas olur. Binaenaleyh yetimlerin malları ve vakıf paraları mua-
mele-i şer’iye ile istirbah (kâr talebi) olunur. Âlemi ribadan kurtarmak senede 
yüzde on beş olmak üzere evailede(önceleri) irade-i padişahi sadır olmuştur. Bu 
asırda ziraat yapanlar için tesis olunan menafi-i umumiye sanıklarının akçeleri 
muamele-i şer’iye ile istirbah olunca umumi nas ribadan halas olur. Aynı şekilde 
yetimler, dullar ve yaşlı kadınlar için tesis olunan takavut sandıklarının nukudu 
muamele-i şer’iye ile istirbah olunmalı, hatta ribadan halas olunsun. Zira riba, 
haram-ı kat’i ve günahı kebairden olup hürmeti Nusus-i Kur’âniye ve Ehadis-i 
Nebeviye ve icma-i ümmetle sabittir” yazmıştır. Bu konuyla ilgili bilgi için 
bkz. Koçak, Zeki, Serçemeli Mustafa Necatüddin Hoca, Atatürk Üniversitesi 
Yayınları, Erzurum 2016, s. 23-27. 
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Allah’u Teâla, Hz. Eyyub’a ( as) değnekleri eliyle toplayıp hep-
sini birden vurmasını istemiş o da böyle yaparak yemininde ha-
nis olmamıştır.78 

Ulema, hîle-i şer’iyye’nin cevazına dair bir diğer delil ola-
rak Hz. Hacer ile Hz. Sara arasında geçen şu olayı gösterirler: 
Aralarında anlaşmazlık olunca Hz. Sara yemin etmiş ki, “Eğer 
Hz. Hacer’i bulursam onun bir uzvunu keseceğim.” Allah’u Teâla 
Cebrail’i (as)  Hz. İbrahim’e (as)  göndererek Hz. Sara ile Hz. Ha-
cer’in arasını düzeltmesini emreder. Bunun üzerine Hz. Sara ye-
minini hatırlatıp ne yapması gerektiğini sorunca Hz. İbrahim’e 
(as)  “Hz. Sara’nın Hz. Hacer’in kulağını delmesi hakkında” vahiy 
gelir.79 Böylece Hz. Sara hîle-i şer’iyye ile yemininde hanis olma-
mıştır.  

Tikveşî, İmam Malik’in istidlaline “Karye halkının helaki 
hîleden dolayı olmayıp tam aksine menhiyyun anh olan (yasaklanan)  
şeyi doğrudan irtikâp etmelerindendir” şeklinde cevap vermiştir.80 

Tikveşî, çoğu zaman hîle-i şer’iyye’ye ihtiyaç olduğunu, 
dolayısıyla naslardan bunu istinbat eden ulemaya Allah çokça 
hayır ihsan eylesin şeklinde duada bulunduktan sonra Mustafa 
Necatüddin Efendi Tikveşî’nin fukahanın hîle hakkındaki görü-
şüne katılmadığını şöyle ifade etmiştir: “Fukaha-ı kiramın cevaz 
verdikleri hîle-i şer’iye ribanın gayrısında’dır. Bu hîlelerin tafsilatı kü-
tübü fıkhiyye’de mezkûrdur. Ama riba (faiz) hakkında hiç bir kitapta 
hîle tecvizi zikrolunmamıştır. Bu risalenin muharriri burada büyük bir 
hata eylemiştir. Aman dikkat ediniz ihvanı din.” (isim mühür)81 

                                                                 
78  Tikveşî, varak 4 ( a ) 
79  Tikveşî, varak 4 ( a ) 
80  Tikveşî, varak 4 (a) 
81  Tikveşî, varak 4 (b)  
      Mustafa Efendi, bu varakta anlatılanlardan hareketle aynı sayfada şöyle 

iki reddiye yazmıştır: Birincisi, “Şunu bilmek lazım ki ribanın haram olduğu, 
ayetin ve hadisin serahatiyle haramdır. Bunun karşısında kıyas yapmak caiz ola-
maz. Hile-i şer’iyenin cevazı bir zaruret zamanında caiz olabilir. Yoksa haramı 
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Tikveşî, o asırda paraya taalluk eden bazı meseleleri sıra-
lamaktadır. Bu meselelerin temeli ise insanlar arasındaki borç 
ilişkisine dayanır. Şimdi bunu açabiliriz. Mesela; Özellikle son 
asırda bir kişi borç almak istese kimse borç vermemektedir. Borç 
vermek isteyenleri ise bizzarure nema (umulan kâr-faiz) ile borç 
veririler.  Böylece kat’i haram olan ribayı irtikâp söz konusudur. 
Zira ribanın alınması haram olduğu gibi verilmesi de haramdır.82 

                                                                 
helal etmek için hile-i şer’iyye olamaz. Dikkatli düşünülmeli, huzuru ilahiye sağ-
lam gitmeli, hileli gitmemeli azizim. İkincisi; Fukahâ-i Kiramın cevaz verdikleri 
hile-i şer’iyye Ribanın gayrısindedir. Ve bu hilelerin tafsilatı kütüb-i fıkhiyyede 
mezkûrdur. Amma riba hakkında hiçbir kitapta hilenin tecvizi zikrolunmamıştır. 
Bu risalenin muharriri burada büyük bir hata eylemiştir, aman dikkat ediniz İh-
van-i din.” 

     Yusuf Ziyaeddin Efendi’nin bu değerlendirmeleri gayet dikkatli okunma-
lıdır. Çünkü Osmanlı’nın 16. yüzyıldan itibaren pek çok mali buhranlar 
geçirdiği, salgın hastalıklar, narh ve enflasyon, selemcilik, koltukçuluk ve 
simsarlık gibi yeni oluşan sebepler kıtlığı tetiklemiştir. O dönemlerde kıt-
lığı yaşanan gıda maddeleri içerisinde buğday, tuz ve hayvansal gıdaların 
önde gelmesi durumun ciddiyetini ortaya koymaktadır. Hatta selemciler 
denen bir zümrenin faizleri yüzde ellileri aşıp ziraat yapanları ve toplumu 
perişan duruma düşürmeleri yanında zaten ribacıların (faizcilerin) du-
rumu ayrı bir sıkıntıdır. Yusuf Ziyaeddin Efendi’nin yüzde on beş olan fa-
izden bahsetmesi o günün şartlarıyla doğrudan ilgilidir. Dolayısıyla padi-
şahın izin verdiği bu oranın dönemin şartları dikkate alınarak incelenmesi 
gereken bir husustur. Paranın değer kaybetmesi, batının deniz hâkimiye-
tiyle Osmanlı’nın maddi darboğaza girdiği bu tarihlerdeki mali işlemler 
yeni çalışmaları beklemektedir. Kıtlıkların olduğu bir dönemde borçlan-
maları, zaruri ihtiyaçların giderilmesi açısından düşünüldüğünde daha iyi 
anlaşılabilir. Zaruriyyat- ı hamsenin önde gelen maddelerinden birisi in-
sanın hayatını korumasıdır. Zira Bakara Sûresi’nin 173. ayeti kerimesinde 
“…Fakat kim bunlardan kendiliğinden ölmüşü, kanı, domuz etini, Allah’tan baş-
kasının adı anılarak kesileni yemeye muzdar (zaruret hali) kalırsa saldırmamak ve 
haddi aşmaksızın yerse onun üzerine günah yoktur.” Belki de o günkü ulemâ 
kıtlık hallerini göz önüne alarak durumu padişaha bildirmiş ve bunun için 
bir oran belirlenmiştir. Belki Yusuf Ziyaeddin Efendi eserinde zaruret ko-
nusuna değinseydi daha isabetli olurdu. Çünkü Mustafa Efendi o duruma 
dikkat çekmiştir. Bkz. Koçak, s. 26-27. 

82  Tikveşî, varak 4 (b) 
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Muamele-i Şer’iyye83  ile borçlanıldığı vakit ribadan halas 
olunur. Binaenaleyh yetimlerin malları ve vakfedilen paralar 
muamele-i şer’iye ile istirbah edilebilir.84 Yani belirli bir oran kar-
şılığında borç (karz) verilerek kıymetleri korunabilir. Hatta kâr 
da edilebilir. 

Halkı zarardan kurtarmak için senede %15 olmak üzere 
önceden de olduğu gibi emr-i padişahi sadır olmuştur. Bu asır-
larda ziraat erbabı için tesis olunan “Menafii Umumiye Sandık-
ları”nın paraları muamele-i şer’iyye ile istirbah olunsa umumi 
nas (tüm insanlar) ribadan (faiz) kurtulur. Aynı şekilde yetim, 
dul ve yaşlı kadınlar için tesis olunan “ Tekaud Sandıkları”  nın 
paraları muamele-i şer’iyye ile istirbah olunmalı ki ribadan kur-
tulalım. Zira riba, kat’i haram ve büyük günahtır.  Haramlığı 
Kur’ân nassı, Nebevi hadislerle ve icma-i ümmet ile sabittir.85 

Tikveşî’nin bu yazdıklarına Mustafa Necatüddin Efendi 
şöyle bir şerh düşmüştür: “Şunu bilmek lazım ki, ribanın haram ol-
duğu âyetin ve hadisin serahatlarıyla haramdır. Bunun karşısında kı-
yas yapmak olamaz. Hîle-i Şer’iyye’nin cevazı ile bir zaruret zama-
nında caiz olabilir. Yoksa haramı helal etmek için hîle-i şer’iyye olamaz. 
Dikkatli düşünmeli huzur-i ilahiye’ye sağlam gitmeli hîleli gitmemeli 
azizim” (isim mühür)86 

Konuyla İlgili Hadîs-i Şerif ve Bu Hadisten Alınacak İb-
retler 

Buhari ve Müslimin Ebu Hureyre’den (ra ) tahric ettikleri 
hadisi şerifte Resulüllah (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır:  “ …..  اجتنبوا
 Yedi helak edici şeyden sakının.” Ya Resulallah (sav)“   ” السبع الموبقات

                                                                 
83  Muamele-i Şer’iyye ile ilgili bilgi için daha önce geçen başlığa bakılabilir. 
84  Tikveşî, varak 4 (b) 
85  Tikveşî, varak 4 (b) 
86  Tikveşî, varak 4 (b) hadisin kaynağı için bkz. Buharî, Vasâyâ 23, Tıp 38, 

Hudûd 44; Müslim, İman 145; Ebu Davud, Vasâyâ 10; Nesaî, Vasâyâ 12. 
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onlar nedir denince, Resulüllah , “ Allah’a şirk koşmak, sihir yap-
mak, Allah’ın hakkı olanlar hariç haram kıldığı cana kıymak, riba (faiz)  
yemek ( ister karşılıklı versin ister vermesin riba olduğunu bilmesi ye-
terlidir. Ayrıca ister içecek olsun ister yiyecek olsun benzeri şeylerde de 
fark etmez eşittir.) Yetim malı yemek, savaş vaktinde kaçmak, muhsa-
nat (iffetli evli veya bekâr) gafilat ( insanların ona yakıştırdığı şeylerden 
bihaber olan ) mümin kadınlara iftira etmektir.”87 

 ”لَقَدْ َكاَن فِي قََصِصِهْم ِعْبَرةٌ ِِلُوِلي اِْلَْلبَابِ “                            

Âyet-i kerimesi natık olduğu üzere akl-ı selim sahipleri 
için önceki ümmetlerin kıssalarında ibretler vardır. “ السعيد من اتعظ
 kelamı varid olmuştur. Yani “kurtuluşa eren kişi başkalarının ”بغيره
halinden ibret alan kimsedir.” Öyleyse A’raf Suresinin 163. aye-
tinde zikredilen bu kıssadan bizlerin de ibret alması gerekmek-
tedir. Şöyle ki, İsrail Oğullarından karye ehli ne zamanki, hudu-
dullahı çiğneyip yasaklanan şeyi yapma konusunda cesaret ve 
ısrar edince bela geldi - Her ne kadar peygamberimizden sonra 
bu şekilde bir bela (mesh) gelmeyeceği malum olsa da - onun için 
hududullahı tecavüzden kaçınmalıyız ki, cezaya müstahak ol-
mayalım. Hasseten nehyedilen şeylere ve münkerata insanlar ce-
saret ettiğinde kimse tarafından zecr ve nehy olunmazsa, insan-
ların hepsine azap ve belanın isabet edeceği anlaşılmaktadır.88 
Nitekim bir hadis-i şerifte Resulüllah (sav) şöyle buyurmuştur:   

ِة بَِعَمِل  َ اَل يُعَِذ ُب اْلَخاصَّ ةَ َحتَّى يََرُوا اْلُمْنَكَر َبْيَن َظْهَرانَْيِهْم َوُهْم قَاِدُروَن إِنَّ ّٰللاَّ اْلعَامَّ

ةَ  ةَ َواْلَخاصَّ ُ اْلعَامَّ  َعلَى أَْن يُْنِكُروهُ فَََل يُْنِكُرونَهُ فَإِْن فَعَلُوا ذَِلَك َعذََّب ّٰللاَّ

“Allah has kullarına avamın günah ve isyanları sebebiyle azap 
etmez. Aralarında münker işler ortaya çıkar da has kulları o münkeri 
red ve engel olmaya kadir iken engellemezlerse bu halde tarafı ilahiden 
gelen azap ve musibet, cümlesine isabet eder.”89  Zira münker olan 
şeyleri görüp de kudreti varken engellememek, müdayeneden 

                                                                 
87  Tikveşî, varak 5 (a) 
88  Tikveşî, varak 5 (b) 
89  Tahâvî, Müşkilü’l-Âsâr, II, 66. 
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ve mubalatı diniyye olmadığından neşet eder. Rabbim cümle-
mizi Ahkâm-ı Kur’âniyye’ye kemali temessük nasip eyleye, Ona 
temessük eden kurtulur, etmeyen ise hüsrana uğrar. 

Nasihat Bölümü ve Dua 

Hz. Cabir  (ra) Peygamberimiz ’den  (sav) şöyle bir hadis 
rivayet etmiştir.90   

اْلقُْرآن َشافِع ُمَشفع َوَماِحل ُمَصدٌَّق َمْن َجعَلَهُ اَماَمهُ قَادَهُ إِلَى اْلَجنَِّة َوَمْن َجعَلَهُ َخْلَف 

 َظْهِرِه َساقَهُ إِلَى النَّارِ 

Bir diğer hadiste ise Resulüllah (sav) şöyle buyurmuştur:91 

تِِهْم أَدْنَاُهْم َويَُردُّ َعلَْيِهْم أَْقَصاُهْم َوُهْم يَدٌ َعلَى َمْن اْلُمْسِلُموَن تَتََكافَأُ  ِدَماُؤُهْم َويَْسعَى ِبِذمَّ

 ِسَواُهمْ 

Tikveşî bu hadisten hareketle Müslümanların birlik olup 
birbirlerine yardımcı ve destek olmaları ile eziyet gören kardeş-
lerine yardımcı olmalarının vacip olduğunu beyan eder. 

Son olarak müminlere lazım (vacip ) olan; Emîrülmümi-
nin olan padişah ve dini İslam’ı Allah onun mülkünde kıyamete 
kadar baki kılması, efendimiz hazretlerine itaat, sadakat ve dai-
men hayırla dua ve din düşmanları üzerine manen ve bedenen 
cihad eylemektir. 

Rabbim Teâla ve Takaddes hazretleri padişah efendimiz 
hazretlerini daimen din düşmanları üzerine mansûr ve muzaffer 
eylesin. 

Bi’l-adl ve’l-ihsan saltanata daim şeriât-i garraya hâdim, 
sa’yini meşkûr zenbini mağfûr buyursun ( Âmin ). 

Sonuç 

Ziyaeddin Tikveşî’nin, Kur’ân-ı tefsir etme usulüne baktı-
ğımızda deliller hiyerarşisine riayet edip gayet veciz ve ilmi bir 
üslupla konuyu ele aldığı görülmektedir. Sunumundaki ilmi ve 

                                                                 
90  İbn Hibban, Sahih, I, 133. 
91  Ebu Davud, Cihad 147; İbn Mace, Diyât 31; Nesaî, Kasâme 10, 13. 
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tarihi hiyerarşi ile illetlere değinmesi fıkhî bir zihniyetin hâkim 
unsur olduğu hissini vermektedir. Ayrıca nasihat ve dua bölü-
münden hareketle Osmanlıdaki din-ü devlet, sadakat ve liyakat 
geleneğinin ilmi bir faaliyette de korunduğu anlaşılmaktadır. 

Tikveşî’nin hîle-i şer’iyye yorumundan hareketle Osmanlı 
dönemindeki uygulamaların günün şartları muvacehesinde dü-
şünülmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Çünkü Tikveşî o 
dönemde kimsenin ihtiyaç sahiplerine borç vermediğine dikkat 
çektikten sonra konuyu ele almıştır. Bu sebeple çare-i şer’iyye 
olarak başvurulan hîle-i şer’iyyeyi hemen reddetmek veya kanuna 
karşı hile ile özdeşleştirmenin isabetli olmadığını değerlendirme 
bölümümüzde zikrettik. 

Günümüzde faiz yasağı gündeme gelince genelde hile-i 
şer’iyye hatırlanır ve Osmanlıdaki uygulamalar misal getirilir ve 
eleştirilir. İnsan hayatında borçlanma ve büyük ölçekli işlerde 
kredi ihtiyacı tabii bir durumdur. İslam dini, herhangi bir ko-
nuda alternatif sunmadan doğrudan yasaklama yoluna gitme-
miştir. Mesela faizli muameleleri yasaklamadan önce manevi 
mükâfat kazanmak isteyenlere karz-ı hasen akdini, sermayesini 
koruma altına almak isteyenler için rehin akdini, sermayesini ar-
tırmak isteyenler için mudarebe akdini önermiştir. Fakat zamanla 
yukarıda saydığımız akitlerin terk edilmesi sonucu insanlar 
adeta faiz almaya zorlanmıştır. Belki bu duruma düşmenin arka 
planındaki ekonomik, psikolojik, sosyolojik ve tarihi saikleri de-
taylıca incelemek gerekmektedir. Bahse konu olan sebepler ince-
lenmeden ve alternatif çözümler üretilmeden sadece eleştirmek 
biraz kolaycılık olmaktadır. Mesela Osmanlıda yaşanan kıtlıkları 
ve özellikle savaş yıllarında 30 olan yaş ortalamasının sonucu or-
taya çıkan çok sayıda yetimin korunmasını ve selemcilerin ve ri-
bacıların doğurduğu ekonomik buhranları bütün sebepleriyle 
bilmeden çözüm önerisinde bulunmak pek kolay gözükmemek-
tedir. Bununla beraber Osmanlı uygulamaları dinde delil olma-
dığı için ulemaya düşen, toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek 
ekonomik sistemi oluşturmaktır. Yoksa toplumun bulduğu hal 
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çarelerini meşrulaştırmak değildir. Bütün bunlar aynı zamanda 
bir zihniyet dönüşümünü de gerektirmektedir.  

Dolayısıyla yapılması gereken İslam’ın sunduğu alterna-
tifleri günün şartlarına uygun olarak güncelleyip toplumsal ihti-
yaçlara cevap vermektir. Mesela emek-sermaye ortaklığı olarak 
isimlendirilen mudarebe ortaklığının işler hale getirilmesi, insanı-
mızın birikimlerini değerlendirmede en önemli bir sistem olarak 
önerebiliriz. Çünkü her insanın sermayesini değerlendirmesi en 
tabii hakkı olduğu gibi aynı zamanda fıtri bir meylidir. Hz. Pey-
gamber’in (sav) Müslümanların ellerindeki malları pazara yön-
lendirip ekonominin tabii sirkülasyonuna tabi olmalarını iste-
mesi bunun en güzel örneklerindendir. Bu durum, paranın bir 
mübadele aracı olduğunu, paranın para doğurmadığı fikrini öne 
çıkarıp Müslümanların ciddi bir ekonomik güce ulaşmalarını 
sağlamıştır. Yapılan güncel çalışmalarda emek-sermaye ortaklığı-
nın bir halkası olan risk sermayesini esas alan şirketlerin çok hızlı 
gelişmesi de bunun birer kanıtı niteliğindedir.  
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Tikveşli Yusuf Ziyaeddin Efendi’nin 
Huzur Dersi Takrirleri 

Mustafa Taha GÜLER 

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Giriş 

Ramazan aylarında padişahın huzurunda yapılan tefsir 
derslerini ifade eden huzur dersleri, 1172/1759’dan hilâfetin ilga 
edildiği 1342/1924 senesine kadar devam etmiştir.1 Söz konusu 
dersler Beyzâvî’nin (685/1286) Envârü’t-tenzîl ve esrârü’t-te’vîl 
adlı tefsiri esas alınarak icra edilmiştir.2 Bu eserin bir îcâz ve ih-
tisar harikası olmasının yanı sıra Arap dili ve belagatiyle ilgili 

                                                                 
1  İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı, Ankara 1988, 

s. 216; Mehmet İpşirli, “Huzur Dersleri” DİA, İstanbul 1998, XVIII, 441.; 
Huzur dersleri hakkında geniş bilgi için bkz. Ebü’l-ulâ Mardin, Huzur 
Dersleri, İstanbul 1951-1966, I-II-III; Uzunçarşılı, a.g.e, 215-222; Semiha 
Omay, Huzur Dersleri ile ilgili Konuşmalar, İstanbul, 1965; Salih Çavuşoğlu, 
Osmanlı İmparatorluğunda Padişah Huzurunda Yapılan Tefsir Dersleri, (Yük-
sek Lisans Tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi SBE, Samsun, 2010; Made-
line Carol Zilfi, “A medrese for the palace: Ottoman dynastic legitimation 
in the eighteenth century”, Journal of the American Oriental Society, cilt: 
113/2, 1993, s. 184-191; Mustafa Öztürk, Osmanlı Tefsir Mirası, s. 48-59; 
Ömer Kara, “İslam Geleneğinde Ümera Huzurundaki Bilimsel Toplantıla-
rın Osmanlıcası: Huzur Dersleri”, Osmanlı Toplumunda Kur’ân Kültürü ve 
Tefsir Çalışmaları II, İlim Yayma Vakfı: Kur’ân ve Tefsir Akademisi, İstan-
bul, 2013, s. 299-369; Ömer Kara, “Osmanlı’da Huzur Dersleri Geleneği ve 
Literatürü”, TALİD, cilt: 9, sayı: 18, 2011, 11-31; Ömer Kara, “Osmanlıda 
Huzur Derslerine Katılan Erzincanlı Alimler”, Uluslararası Erzincan Sem-
pozyumu- Bildiriler, Erzincan, 2016, I/1003-1023; Ömer Kara, “Osmanlıda 
Huzur Derslerine Katılan Erzurumlu Alimler”, ilted: İlahiyat Tetkikleri Der-
gisi, (Erzurum, 2017), sayı: 47, 57-74. 

2  Ebü’l-ulâ Mardin, Huzur Dersleri, İstanbul 1951, I, 13. 
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bütün bilgi birikiminin bu eser sayesinde işlerlik kazanacağına 
dair kanaatler ve şer‘î ilimleri muhtevi zengin içeriği Osmanlı 
ulemâsı için rağbet sebebi olmuştur.3 

Huzur derslerinin ilmiye ricâli tarafından muhtelif yerlerde 
(cami, medrese, özel mekânlar vb.)  icra edilen mutat tefsir ders-
lerine nazaran çok farklılık arz etmediği şeklindeki yaygın kana-
atin aksine bu derslerin muayyen zaman ve mekânlarda, ken-
dine has teamülleriyle tekdüzelikten uzak, mübahase ve müna-
zara şeklinde gerçekleştiği görülür. Nitekim huzur dersleri, Ra-
mazan ayına has olması; derslerde mübahese ve münazara ol-
ması; dersin muhataplarının soru sormalarının gerekmesi; padi-
şahlarca resmi vazife ifa olunan mahallerde muayyen merasimle 
tedrisinin asıl olması; Ramazan ayında en az sekiz defa veril-
mesi; 1200/1786 senesinde başlayan takrir itibariyle mushaf ter-
tibinin takip edilmesi; takrir ve mübahese serbestisi; söz ve fikir 
hürriyetinin esas olması gibi hususiyetleriyle sair tefsir dersle-
rinden ayrılmaktadır.4 Bu derslerde dersi takrir eden âlime “mu-
karrir”, müzakereci durumunda olan âlimlere ise önceleri 
“tâlip” daha sonraları ise “muhatap” denilmiştir.5  

Tikveşli Yusuf Ziyâeddin Efendi’nin II. Abdülhamid’in sal-
tanatı zarfında (1876-1909) icra edilen huzur derslerine iştirak et-
tiği nazarda tutulursa bu meclislerde bulunan biri mâbeyn mü-
tercimi diğeri mâbeyn-i hümâyun başkâtibi6 olmak üzere iki bü-
rokratın müşahedelerini burada zikretmek yerinde olacaktır. 

II. Abdülhamid döneminde mâbeyn mütercimliği yapan 
Örikağası Hasan Sırrı Bey (1861-1933), bu dönemde derslerin Yıl-

                                                                 
3  Bkz. Mustafa Öztürk, Osmanlı Tefsir Mirası, Ankara 2012, s. 23.  
4  Mutat tefsir dersleri ve huzur derslerinin özellik ve farklılıkları için bkz. 

Ebü’l-ulâ Mardin, Huzur Dersleri, I, 14-61. 
5  Uzunçarşılı, a.g.e, s. 217; Mehmet İpşirli, “Huzur Dersleri” DİA, XVIII, 422. 
6  Sarayda yazı işlerini, padişahla sadrazam arasındaki yazışmaları yöneten 

teşkilâtın başındaki kimse. 



Tikveşli Yusuf Ziyaeddin Efendi’nin Huzur Dersi Takrirleri  253 

dız Sarayı’nın mâbeyn dairesinde, birinci katın ortasındaki bü-
yük salonda icra edildiğini; ders günlerinin bir birini takip etme-
yip fasılalı bir şekilde Ramazan ayının ilk üç haftasına yayıldı-
ğını ve sekiz defaya maksûr olduğunu ifade etmektedir.7 Sulta-
nın bizzat mecliste bulunarak ders takririni ve nihayetinde mu-
karrir ve muhataplar arasında cereyan eden müzakereleri de 
dinlediğini aktarmaktadır.8  

Sultan II. Abdülhamid döneminde mâbeyn-i hümâyun 
başkâtipliği vazifesinde bulunan Tahsin Paşa (v. 1934[?]) ise Yıl-
dız Sarayı’nın Çit Köşkü’nde kıraat olunan derslerde sultanın 
ders devam ettiği müddet zarfında yüksekçe bir mevkide ve diz 
çökme vaziyetinde oturduğundan ve davete binaen ulemâ, vü-
kelâ, müşîrân ve damat paşalar gibi ilim ve devlet ricâlinden bu 
derslere iştirak edenlerin olduğundan bahsetmektedir.9 Ayrıca 
iki saat kadar süren dersin hitâmı üzerine hünkâr tarafından ve-
rilen işaretle mukarrir efendinin bir duasını müteakip Sultan Ab-
dülhamid’in ayağa kalkıp hâzirûnu selamlayarak dışarı çıktığını 
kaydetmektedir.10 

1315/1897-98 seneside sâdır olan irâde-i seniyye ile dersle-
rin faydalarını temin maksadıyla takrirlerin “ilim lisanıdır” diye 
Arapça değil Türkçe olarak risaleler halinde yazıya dökülmesi 
ve sultana takdim edilmesi buyrulmuştur.11 Bu suretle kısmen 
de olsa muhafaza edilen takrirlerden tespit edebildiğimiz kada-
rıyla yirmi üç tanesi “Huzûr-ı Hümâyun Ders Takriri Defterleri” 

                                                                 
7  Tahsin Paşa, derslerin Ramazan ayında haftada iki gün olmak üzere top-

lamda sekiz defa icra edildiğini aktarmaktadır. Bkz. Sultan Abdülhamid -
Tahsin Paşa’nın Yıldız Hatıraları-, İstanbul 1990, s. 178. 

8  Örikağasızâde Hasan Sırrı, Sultan Abdülhamit Devri Hatıraları ve Saray İda-
resi, Haz. Ali Adem Yörük, İstanbul 2007, s. 209-210. 

9  Bkz. Sultan Abdülhamid -Tahsin Paşa’nın Yıldız Hatıraları-, s. 177-178. 
10  Sultan Abdülhamid -Tahsin Paşa’nın Yıldız Hatıraları-, s. 178. 
11  Mardin, Huzur Dersleri, I, 7, 80. 
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kaydıyla 1925 senesinde İstanbul Üniversitesi’ne ilhak edilen Yıl-
dız Sarayı Kütüphanesi’nin eserleri arasında günümüze intikal 
etmiştir.12  

A. Yusuf Ziyâeddin Efendi’nin Hayatı 

15 Şaban 1245/ 9 Şubat 1830 senesinde Selanik vilâyetine 
tâbi Tikveş13 kazasında dünyaya gelen Yusuf Ziyâeddin 
Efendi’nin Sicill-i Ahvâl Defterinde14 bulunan  16 Şaban 1328/23 
Ağustos 1910 tarihli ve “Fâtih mücîz-i ders-i ʻâm hocalarından 
Tikveşli ed-dâʻî Yusuf Ziyâeddin” unvanıyla takdim ettiği şahsî 
beyânı şu şekildedir: “İsmim ‘el-Hâcc Yûsuf ve mahlasım 
Ziyâeddîn’dir. Şöhretim ‘Tikveşli Hoca Yûsuf Efendi’dir. Pede-
rim Tikveşli merhûm el-Hâcc Hüseyin Efendi’dir.”15  

Ebü’l-Ulâ Mardin ise Tikveşli’nin Babasının “Ribâlzâde” 
nâmıyla meşhur Hacı Hüseyin Efendi olduğunu ve aslen Adana 
vilayetine bağlı İçel sancağından olan dedelerinin iskân edilmek 
üzere Tikveş’e göç ettiği bilgisine yer verir. 16 

                                                                 
12  Padişahın iradesine binaen yazıya geçirilerek sultana takdim edilen takrir 

nüshaları olduğu anlaşılan bu defterler nesih ve talik hatla yazılarak itina 
ile ciltlenmiştir. Bu defterlerde “Yıldız Kütüphânesi” mührü bulunmakta-
dır. (Söz konusu takrir defterleri tarafımızca yayına hazırlanmaktadır.) 

13  Hâlihazırda Makedonya Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan Tikveş, XIX. 
yüzyıl itibariyle Osmanlı Devleti’nin üç vilâyetinden (elviye-i selâse) biri 
olan Selânik vilâyetine bağlıydı. 

14  Sicill-i ahvâl defterleri, Osmanlılar’da devlet memurlarının sicil kayıtlarını 
içine alan defterleri ifade eder. Geniş bilgi için bkz. Gülden Sarıyıldız, “Si-
cill-i Ahvâl Defterleri”, DİA, XXXVII, 134-136. 

15  İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivi, (211-B) MŞH. SAİD 32/13/1. 
16  Mardin, Huzur Dersleri, İstanbul 1965, II-III, 181; Ayrıca bkz. Albayrak, Son 

Dönem Osmanlı Ulemâsı, IV-V, 533. 
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Yusuf Ziyâeddin Efendi’nin Karaferyeli17 Ahmed Hamdi 
Efendi’ye tevdi etmek üzere kaleme aldığı ve otobiyografik bil-
gilerini de ihtiva eden icâzetnâmeye18 göre o, ilk tahsilini Tik-
veş’te aldıktan sonra 1262/1846 senesinde tahsiline devam et-
mek üzere İstanbul’a (Kostantīniyye el-mahmiyye) seyahat eder.19 
Burada Tokatlı Ahmed Efendi’nin ilim meclislerine katılır. Yine 
1226-1241/1811-1835 yılları arasında huzur derslerine muhatap 
ve mukarrir olarak iştirak eden İmâmzâde Muhammed Esad 
Efendi’nin20 (v. 1851) talebelerinden Serezli Hoca Hâfız Seyyid 
Efendi’nin derslerine devam ederek ondan mantık ilminin yanı 
sıra Ömer en-Nesefî’nin (v. 537/1142) el-ʻAkâidü’n-Nesefîyye’sini, 
Teftâzânî’nin (v. 792/1390) Muhtasaru’l-me‘ânî’sini, Molla Hüs-
rev’in (v. 885/1480) Mir’âtu’l-usūl’ünü ve  İbn Melek’in (v. 
821/1418’den sonra) Meşâriku’l-envâr’ını okur. Bu zâtın hac yo-
lunda, Yenbû’da vefât etmesi üzerine iki yıl boyunca Esad 
Efendi’nin bir diğer talebesi21 “Vudînî” (Vodinalı) nâmıyla meş-
hur Mustafa Efendi’den Teftâzânî’nin (v. 792/1390)  el-Mutav-
vel’ini, bir sene zarfında da ʻAkâid-i Celâl’i22 okur. el-Mutavvel’i 
daha önce iki yıllık süre zarfında Mısırlı Muhammed et-
Temîmî’den de okuduğunu ifade eder.23 Kendisinden 

                                                                 
17  Karaferye (Veria): Hâlihazırda Yunanistan’ın Orta Makedonya bölgesinde 

yer alan Selanik’e yakın bir şehir. 
18  Tikveşli, İcâzetnâme, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Arabi, no. 4237. 
19  Meşihat Arşivi, (211-B) MŞH. SAİD 32/13/1X; Tikveşli, İcâzetnâme, vr. 2A; 

Muhammed Zâhid Kevserî, et-Tahrîrü’l-vecîz fîmâ yebtağîhi’l-müstecîz, yy. 
1360, s. 41; Mardin, Huzur Dersleri, II-III, 181; Sâdık Albayrak, Son Dönem 
Osmanlı Ulemâsı, IV-V, 533. 

20  Mardin, Huzur Dersleri, II-III, 155; Ayrıca bkz. Recep Cici, “İmamzâde Esad 
Efendi”, DİA, XXII, 211. 

21  Tikveşli, İcâzetnâme, bkz. vr. 2B, derkenar. 
22   Eşʻarî kelâmcı Celâleddîn ed-Devvânî’nin (v. 908/1502) bir diğer Eşʻarî 

kelâmcı Adudüddin el-Îcî’nin (v. 756/1355) kelâma dair el-Akāidü’l-adu-
diyye adlı eserinin üzerine yazdığı ve Şerhu’l-akāidi’l-adudiyye nâmıyla da 
bilinen eseridir. 

23  Tikveşli, İcâzetnâme, vr. 2A-2B. 



256  Osmanlı’da Tefsir Dersi Gelenekleri 

Teftâzânî’nin el-Mutavvel’i ile et-Telvîh’ini okuduğu bir diğer ho-
cası da Hâfız Muhammed Gâlib Efendi’dir (v. 1286).24 

Tikveşli, Yakovalı25 muhakkik âlim Hacı Ali Fikri 
Efendi’nin (v. 1293) derslerine devam ederek bu zâttan 
1275/1859 tarihinde icâzet alır.26 Muhtelif hocalardan ders al-
makla birlikte talebesi Zâhid Kevserî’nin  ifadesine göre Yako-
valı Hacı Ali Fikri Efendi onun en önde gelen hocasıdır.27 Tik-
veşli bu zâtın yanındaki tahsil sürecine dair kendi kaleminden 
şu bilgilere yer verir:  

                                                                 
24  Kevserî, et-Tahrîrü’l-vecîz, s. 41; Hâfız Muhammed Gâlib Efendi’nin hayatı 

hakkında bilgi için bkz. Aynı eser, s. 23-24. 
25  Yakova (Gjakove): Hâlihazırda Kosova sınırları içerisinde, batı bölgesinde 

yer alan bir şehir. 
26  Meşihat Arşivi, (211-B) MŞH. SAİD 32/13/1; Kevserî, et-Tahrîrü’l-vecîz, s. 

41; Mardin, Huzur Dersleri, II-III, 181. 
27  Kevserî, et-Tahrîrü’l-vecîz, s. 41. Tikveşli’nin Ahmed Ziyâeddîn Gümüşha-

nevî’nin müridleri arasında olduğuna dair kanaat (bkz. İrfan Gündüz, Gü-
müşhânevî Ahmed Ziyâuddîn –Hayatı-Eserleri-Tarîkat Anlayışı ve Hâlidiyye 
Tarîkatı, İstanbul 1984, s. 64-65; Gündüz, Osmanlılarda Devlet-Tekke Müna-
sebetleri, İstanbul 1984, s. 218) ihtiyatla karşılanmalıdır. Zira Tikveşli’ye 
dair biyografik yahut otobiyografik kaynaklarda bu anlamda onun tasav-
vufî çizgisinden bahsedilmemektedir. Nitekim talebelerinden Kevserî’nin 
et-Tahrîrü’l-vecîz nâm icâzetnâmesinde biyografisine yer verdiği Tikveşli 
hakkında böyle bir kayda rastlanmamaktadır. Yine Kevserî’nin kaleme al-
dığı ve Nakşibendiyye tarikatına mensup Mâverâünnehir bölgesinden –
Gümüşhânevî’nin de yer aldığı- otuz üç sûfînin ve kendisinin biyografisini 
içeren İrğâmü’l-merîd adlı eserinde de böyle bir bilgi karşımıza çıkmamak-
tadır. Gündüz’ün Gümüşhânevî’nin menâkıbnâmesi mahiyetinde Mus-
tafa Fevzî (v. 1243/1924) tarafından kaleme alınan Hediyyetü’l-Hâlidîn fî 
menâkıbı kutbi’l-‘ârifîn Mevlânâ Ahmed Ziıyâuddîn b. Mustafa el-Gümüşhânevî 
adlı manzum esere yaptığı atıf tetkik edildiğinde de yanlış sayfaya atıfta 
bulunduğu anlaşılmaktadır. (Bkz. Gündüz, Gümüşhânevî Ahmed Ziyâuddîn, 
s.64-65’te Hediyye’nin 135. sayfasına atıfta bulunur). Kanaatimizce söz ko-
nusu eserin 139-140. sayfalarında yer alan ve manzum olarak kaydedilen 
ilgili anekdotta özetle şu anlatılır: Bir gece vakti Tikveşli ile ulemâdan İlyâs 
Efendi birkaç dostuyla birlikte Hz. Yuşa’nın huzurunda –Beykoz’daki 



Tikveşli Yusuf Ziyaeddin Efendi’nin Huzur Dersi Takrirleri  257 

 “Tikveş’de mukaddimât-ı ʻulûmu tahsīl eyledikden sonra 
1262 târihinde Derseʻâdet’e gelip ʻulûm-ı mütenevviʻayı teder-
rüs ile meşgūl oldum.Yakovalı Hoca ʻAlî Efendi’den ʻale’s-sabâh 
Celâl okurken 1272 târihinde usūlden Mir’ât nâm kitâb-ı müs-
tetābı tedrîse ve Celâl’in hitâmına bir sene kalarak 1274 târihinde 
eyyâm-ı tahsīl u taʻtīlde subh u mesâ’ ʻulûm-ı ʻArabiyyeyi 
tedrîse mübâşeret eyledim.”28 

5 Şaban 1276/28 Şubat 1860 tarihinde İbtidâ-i hâriç29 İstan-
bul müderrisliği uhdesine tevcih olunan Tikveşli, Fatih Câmi-
inde dersiâm30 olarak tedriste bulunur. Burada 1326/1910 sene-
sine kadar Molla Hüsrev’in (v. 885/1480) Mir’ât’ını ve 
Celâleddîn Ömer el-Habbâzî’nin (v. 691/1292) el-Muğnî’sini 

                                                                 
Yuşa Tepesi’nde oldukları anlaşılmaktadır- hayli uzun süren sohbetleri es-
nasında tahassürle hâllerinin harap olduğunu dile getirirler ve gavs-ı 
cihânın ansızın bulundukları yere gelerek kendilerini irşâd etmesi temen-
nisinde bulunurlar. Bir zaman sonra uykuya dalan Tikveşli ve İlyas Efendi 
uyandıklarında “kalpleri kaygıdan pek rahat değildir”; ancak Gümüş-
hânevî’yi karşılarında görür, hayrete düşerler. Her iki âlimde de bu zâta 
intisap etmek hissi hâsıl olur. Ne var ki, hikayenin devamında bunun ger-
çekleşmediği anlaşılmaktadır. Zira, Hediyye müellifi hadisenin devamını 
şöyle tasvir eder: “İntisâbdan ol zaman nüksetdiler/ Sonradan dediler ki 
vâ-hasretâ/ Fursatı fevteyledik vâ-fırkatâ/ Hakk bizi Kutb’a erişdirmiş 
iken/ Zât-ı pâkıyla görüşdürmüş iken/ Nefsi irzā etmedik dervişliğe/ 
ʻÂkıbet yine kaldık teşvîşliğe” (bkz. Hediyye, s. 140). Öte yandan gerek Tik-
veşli’nin gerekse sair ulemânın Gümüşhânevî’nin sohbetlerinde bulun-
muş olmasının söz konusu mürid-mürşid izlenimine yol açtığını söylemek 
mümkündür. Zira aynı eserde (Hediyye, s. 51) Sultan Abdülmecid ve Sul-
tan II. Abdülhamid’in de Gümüşhânevî’nin umûmî vaazlarına gelerek 
sohbetini dinlediklerinden bahsedilir.  

28  Meşihat Arşivi, (211-B) MŞH. SAİD 32/13/1. 
29  Medreselerdeki üç tahsil derecesinden ilk mertebenin unvanıdır. “Hâriç 

medresesi” olarak da bilinir. Geniş bilgi için bkz. Mehmet Zeki Pakalın, 
Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1993, II, 15. 

30  Medreselerde öğrencilere, camilerde halka açık ders verme yetkisine sahip 
müderris için kullanılan unvan. Geniş bilgi için bkz. Mehmet İpşirli, “Der-
siâm”, DİA, Ankara 1994, IX, 185-186; Pakalın, a.g.e.,  I, 427-428. 
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okutarak iki defa icâzet verir.31  Çok sayıda talebe yetiştirerek  
“Reîsülulemâ”32 unvanını alır.33 Uhdesine tevcih olunan müder-
rislik 11 Cemâziyelâhir 1288/28 Ağustos 1871’de Hâmise-i Sü-
leymâniye’ye;34 15 Zilkâde 1293/2 Aralık 1876’da ise Sü-
leymâniye’ye35 terfi olunur.  

23 Ramazan 1304/ 15 Haziran 1887’de Harameyn-i Muhte-
remeyn36, 4 Ramazan 1310/22 Mart 1893’te de İstanbul pâye-i 
refîini alır. 5 Ramazan 1311/12 Mart 1894’te Anadolu Kazasker-
liği37,  23 Ramazan 1317/25 Ocak 1900’de ise Rumeli Kazasker-
liği pâyeleri uhdesine tevcih olunan Yusuf Ziyâeddin Efendi’ye 
birinci rütbeden Osmanlı nişanı da ihsan edilmiştir.38 Tikveşli, 

                                                                 
31  Tikveşli bu hususu şöyle ifade etmektedir: “Hamdolsun ikmâl-i nüsah 

ederek iki defa icâzet vermeğe muvaffak oldum.” Bkz. Meşihat Arşivi, 
(211-B) MŞH. SAİD 32/13/1. 

32  Osmanlı ilmiye teşkilâtında reîsülulemâ tabiri ulemânın meslekteki kıde-
mini gösteren bir unvandır. Resmî bir yanı olmayan bu unvan Rumeli ka-
zaskerliği yapmış olanların en kıdemlisi için kullanılırdı. Bkz. Muhammed 
Aruçi, “Reîsülulemâ”, DİA, XXXIV, 549. Ayrıca bkz. Pakalın, a.g.e., III, 27. 

33  Bkz. Albayrak, a.g.e, IV-V, 533.  
34  Medrese-i Süleymâniye’yi (Süleymâniye Medreseleri) oluşturan medrese-

lerden bir kısmı. Geniş bilgi için bkz. Pakalın, a.g.e. I, 719. 
35  Kanuni Sultan Süleyman tarafından Süleymaniye Camii etrafında vücuda 

getirilen medreselerin adıdır. Bu medreseler yapılıncaya kadar ulûm-ı 
‘âliye ve âliye (dinî ve fennî ilmler) “Sahn-ı semân” nâm Fâtih medresele-
rinde okutulurken sonradan fıkıh, kelam, Arap Edebiyatı, şer‘î ilimler, 
tabî‘iyyât, riyâziyyât, tabâbet gibi aklî ilimler de Süleymâniye mederesele-
rinde tedris olunmaya (okutulmaya) başlanmıştır. Bkz. Pakalın, a.g.e., II, 
439.  

36  Haremeyn-i muhteremeyn pâyesi ilmiye pâyelerinden biridir. “Haremeyn 
pâyesi” ve “Haremeyn mevleviyeti” şeklinde de zikredilir. Bkz. Pakalın, 
a.g.e, I, 746-747. 

37  Kazaskerlik, ilmiyye mesleğinin en yüksek mertebelerinden birinin adıdır. 
Lügat mânası asker kadısı, ordu kadısı demektir. Geniş bilgi için bkz. Pa-
kalın, a.g.e, II, 229-235.  

38  Meşihat Arşivi, (211-B) MŞH. SAİD 32/13/1; Mardin, Huzur Dersleri, II-III, 
102. 
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Haziran 1325/1909 senesine kadar Harbiye Nezaretinde yıllarca 
Şifâ-i Şerîf39 kārîliği (okuyuculuğu) yapmıştır.40 

Tikveşli, 1282/1866 yılında huzur dersleri muhataplığına, 
1291/1874 senesinde ise mukarrirliğine tayin edilmiştir. 
1326/1908 senesi Ramazan ayında icra edilen huzur derslerinin 
ilk meclisine ise mukarrir olarak son defa iştirak etmiştir.41 Bu 
derslere iştirakini şahsî beyânında şöyle ifade eder: 

“Hayli seneler Abdülazîz Hān merhûmun zamân-ı saltana-
tında huzūr-ı hümâyûn muhātablığında ve yine merhûm Abdü-
lazîz Hān hazretlerinin zamân-ı saltanatında iki sene kadar da 
huzūr-ı hümâyûn mükarrirliğinde bulundum.  

Baʻdehû dahī otuz dört sene Hākān-ı Mahlûʻ zamânında 
huzūr dersi mukarrirliğinde bulundum.”42 

Tikveşli’nin icâzet verdiği talebelerinden Ömer Hilmi 
Efendi (v. 1889)43, Ali Haydar Efendi (v. 1903)44, Manastırlı İsmail 

                                                                 
39  Kādî İyâz’ın (ö. 544/1149) Peygamber sevgisine ve Hz. Peygamber’in müs-

lümanlar üzerindeki haklarına dair kaleme aldığı bu eser Osmanlı Dev-
leti’nde Şifâ-i Şerîf adıyla bilinmiştir. Söz konusu esere hem devlet hem 
halk tarafından büyük ilgi gösterilmiş, Şifâ-han (Şifâ-i Şerîf mukarriri) 
adıyla müderrisler tayin edilmiş, ayrıca devletin ve vakıfların desteğiyle 
“asâkir-i şâhâne”nin ve “donanma-yı hümâyun”un selâmeti için Ravza-i 
Mutahhara başta olmak üzere Bâb-ı Seraskerî, Bâb-ı Fetvâ, Fâtih Camii, 
Kastamonu Nasrullah Paşa Camii, Tarsus Nur Camii gibi pek çok camide 
Şifâ-i Şerîf okunup hatimler yapılmıştır. Daha geniş bilgi için bkz. M. Yaşar 
Kandemir, “eş-Şifâ”,  DİA, XXXIX,134-138. 

40  Meşihat Arşivi, (211-B) MŞH. SAİD 32/13/7; Albayrak, a.g.e., IV-V, 533. 
41  Ebü’l-ulâ Mardin Huzur Dersleri adlı eserinde bu derslere iştirak eden çok 

sayıda muhatap ve mukarrirlerin vazifelerinden ayrılma sebeplerini zik-
retmiş ancak Tikveşli’nin mukarrirlikten ayrılma sebebine yer vermemiş-
tir. Bkz. Mardin, Huzur Dersleri, I, s. 110-115.  

42  Meşihat Arşivi, (211-B) MŞH. SAİD 32/13/1. 
43  Bkz. Tahsin Özcan, “Ömer Hilmi Efendi”, DİA, XXXIV, 70. 
44  Bkz. Mehmet Akif Aydın, “Ali Haydar Efendi, Büyük”, DİA, II, 396. 
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Hakkı Efendi (v. 1912)45, Mehmed Hâlis Efendi (v. 1913)46 ve 
Zâhid Kevserî (v. 1952)47 gibi âlimler yetişmiştir.48 Nitekim Kev-
serî, hocasının şemâilinden “uzun boylu, nur yüzlü, mehâbetli 
ve selef-i sâlihînin izinden yürüyen bir pîr-i muhteremdi” ifade-
leriyle bahseder. 49 

Doksan yıllık ömründe otuz seneyi mütecâviz devlet hiz-
metinde bulunduktan sonra 1328/1910’da emekliliğe ayrılan50 
Tikveşli, 22 Safer 1339/5 Kasım 1920 tarihinde vefat etmiş ve Fa-
tih Camii hazîresine defnedilmiştir.51  

Tikveşli’nin vefatının ardından aylık neşredilen Mahfil Mec-
muası’nda “Allâme-i Şehîr Üstâd-ı Merhûm Tikveşli İçin” başlıklı 
bir yazı52 kaleme alan Üsküplü Hocazâde Saîd, Tikveşli’nin telif 
bir eseri olmamasına rağmen muteber birçok âlimin onun rahle-
i tedrisinden geçtiğinden bahsetmiştir. Onun hüsn-i hâl sahibi, 
halîm, nüktedân ve dirayetli bir şahsiyet olduğunu ifade eden 
Üsküplü, dönemindeki çoğu kimsenin aylarca uğraşarak içinden 
çıkamadığı ilmî meseleleri “ayak üzeri” hallederek irticalî cevap-
lar verdiğini nakletmiştir.  

 Üsküplü, Tikveşli’nin yıllarca huzur derslerinde bulundu-
ğuna değinirken, takrirlerinde ahkâm-ı dini, Kur’an-ı Kerîm’in 

                                                                 
45  Bkz. Salih Sabri Yavuz, “Manastırlı İsmail Hakkı”, DİA, XXVII, 564. 
46  Bkz. Hakkı Maviş, “Mehmed Halis Efendi”, DİA, XXVIII, 490. 
47  Bkz. Yusuf Şevki Yavuz, “Zâhid Kevserî” DİA, XLIV, 77. 
48  Ek bilgi için bkz. Mardin, Huzur Dersleri, II-III, s.181. 
49  Kevserî, et-Tahrîrü’l-vecîz, s. 42; Ayrıca bkz. Mardin, Huzur Dersleri, II-III, 

s. 182. 
50  Meşihat Arşivi, (211-B) MŞH. SAİD 32/13/8. 
51  Hazîrenin 33 numaralı kabrinde bulunan Tikveşli’nin mezar taşında: 

“Hüve’l-Bâkī, Fâtih Câmi‘i Şerîfi Mücîz-i Ders-i ‘âmlarından Re’îsü’l-
‘ulemâ Tikveşli el-Hâcc Hâfız Yûsuf Ziyâeddîn Efendi ve kâffe-i mü’minîn 
ervâhı içün el-Fâtiha. Târih-i vefâtı 22 Safer 1339, Târih-i velâdeti 15 Şaban 
1245” yazmaktadır. 

52  Mahfil, 1339 Rebiulevvel, Aded: 6, s. 104-105. 
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emrine halel getirmeyecek surette “şâibe-i te’vîl ve tabasbus kat-
maksızın” tebliğ etmekten geri durmadığını ifade eder. 

İlmî vukûf, hakkı müdafaa ve cesaretiyle bilinen ayrıca Sul-
tan II. Abdülhamid nezdinde de ziyadesiyle muteber olduğu ak-
tarılan Tikveşli hakkında talebesi Kevserî şöyle bir anekdot nak-
leder: 

1320/1902-3 senesinde maârif ricâlinin ileri gelenlerinden 
bir zât, İbn Âbidîn’in (v. 1252/1836) fıkha dair Reddü’l-muhtâr 
adlı eserinde zihin karışıklığına yol açacak bir ifadenin bulundu-
ğunu sultana jurnaller.53 Bunun üzerine zikri geçen eser padişa-
hın iradesiyle kütüphanelerden toplattırılmaya başlanır. Ulemâ 
bu hadiseden dolayı büyük teessür içerisinde kalır. Bunun üze-
rine Tikveşli gibi müsin bir zât olan Rizeli âlim Muhammed Fer-
had Efendi (v. 1343/1924-25) ile birlikte sultanın huzuruna çıka-
rak marûzâtlarını şu ifadelerle arz ederler: 

“Efendimiz hazretlerinin taht-ı hümâyunlarına taalluku-
muzun dîn-i mübîni hıfz u himâye için olduğunda şüphelerinin 
bulunmadığı müsellemdir. Bizi taht-ı hümâyunlarına taalluka 
sevk eden husus hiçbir âlimin hânesinden eksik olmayan 
Reddü’l-muhtâr nâm kitâb hakkında sâdır olan irâdenin tâlihsiz-
liğidir. Bu vaziyet muhlisînin gönüllerini incitmiştir. Filhakika 
bahis mevzu esere nisbet edilen mesele hemen hemen bütün fı-
kıh kitâblarında mevcuttur. Biz vazifemizi îfâ maksadıyla bu ma-
ruzâtımızı efendimiz hazretlerine arz ederiz.” 

Hayli cüret isteyen böyle bir marûzâtı takiben sâdır olan bir 
irade ile kitapların toplattırılmasından vazgeçilerek kitaplar sa-
hiplerine iade edilmiş ve jurnali veren zât pâyitahta uzak bir 

                                                                 
53  Ebü’l-ulâ Mardin’in eserinde yer alan şerhe göre bahis mevzu jurnalde 

mezkûr eser hilafet ve saltanata mugayir bazı hükümler ihtiva etmektedir. 
Bkz. Mardin, Huzur Dersleri, II-III, 182.  



262  Osmanlı’da Tefsir Dersi Gelenekleri 

vilâyetin belediye hizmetinde çavuş olarak çalışmak üzere sür-
güne gönderilmiştir.54 

Tikveşli’nin meziyetlerine şahitlik eden Çayırlı Hoca Ah-
med Efendi’den ise şu intibalar nakledilir: 

 “Tikveşli Efendinin derslerini bazan dinlemeye giderdim, 
ibâreye bir mânâ verip geçerdi, hariçten bir kimse basit derecede 
bir adam olduğuna hükmeder, bidâai ilmiyyesini anlamak için 
dersine gider, bittecrübe irad edilen suallere karşı hiçbir vakit ce-
vapsız bırakmadığı gibi sâili fevkalâde tafsîl, izâh ve ihtimallerle 
iknâ eder, hakîkaten istifade edilir feyizler bahşederdi.”55 

Tikveşli’nin 1319 senesinde –o sıralarda Rumeli kazaskeri-
dir- idarî zayıflıktan kaynaklanan karışıklık üzerine bir heyet-i 
nâsihayla Arnavutluk’a gönderildiği ve orada sükûnetin sağlan-
ması noktasında çabalarının netice verdiği de nakledilmekte-
dir.56 

Ulaşabildiğimiz kaynaklarda Tikveşli’nin usûl ve furûuna 
dair babası Hüseyin Efendi haricinde bir malumat tespit edeme-
dik. Ancak Üsküplü’nün yazısının devamında, Mahfil Mecmu-
ası ailesinin merhûmun vefat tarihini (1339) düşürerek yer ver-
diği şiirin takdim yazısında yer alan “Sulbî ve ʻilmî evlâd u 
ahfâdına takdîm-i taʻziyet eder ve şu sâde; lâkin samîmî kıtʻa ile 

                                                                 
54  Kevserî, et-Tahrîrü’l-vecîz, s. 42.; Ayrıca bkz. Mardin, Huzur Dersleri, II-III, 

182.  
55  Mardin, Huzur Dersleri, II-III, 779. Diğer anekdotlar için bkz. Huzur Ders-

leri, II-III, 779, 783. 
56  Bkz. Üsküplü Hocazâde Saîd, Mahfil, 1339 Rebiulevvel, Aded: 6, s. 105; 

Tikveşli’den “Büyük kayın pederim” diyerek bahseden Mustafa Ragıb ise 
söz konusu heyetin gayretlerinin boşa çıktığını bunun üzerine Arnavut-
luk’a Müşir Ömer Rüştü Paşa (v. 1922) kumandasında kuvvet sevkedildi-
ğini kaydeder. Bkz. Mustafa Ragıb, “Saray ve Konakların Dili –Yüz Yıllık 
Nişantaşı ve Civarı”, İstanbul Şehir Üniversitesi e-arşiv, Taha Toros Arşivi, 
Dosya No: 35. 
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sâl-i irtihâlini tevrîh eyleriz” şeklindeki ifadeden onun çocuk ve 
torun sahibi olduğu anlaşılmaktadır.57 

B. Yusuf Ziyâeddin Efendi’nin Huzur Dersi Takrirleri 

Yusuf Ziyâeddin Efendi, dokuz yıl muhatap, otuz dört yıl 
ise mukarrir olarak iştirak ettiği huzur derslerinde gerçekleştir-
diği takrirlerin az bir kısmı günümüze ulaşmıştır. Bu takrirler-
den tespit edebildiğimiz kadarıyla beş tanesi İstanbul Üniversi-
tesi Nâdir Eserler Kütüphanesi koleksiyonu içerisinde yer al-
makta iken58 bu koleksiyonda tespit edememekle birlikte Ebü’l-
ulâ Mardin’in Huzur Dersleri adlı eserinde örnekleri bulunan di-
ğer altı adet takrir notu da mevcuttur.59 Söz konusu takrirlerin 
on tanesi Türkçe, bir tanesi ise Arapça kaleme alınmıştır.60 

İÜNEK’de bulunan risaleler -derslerin takrir edildiği tarih-
lerle birlikte-; A‘râf 7/68-69. (1296/1879); A‘râf 7/93-95. 
(1298/1881); A‘râf 7/152-153. (1302/1885); Enfâl 8/72-73. 
(1309?/1892?); Tevbe 9/44-46. (1311/1894) ayetlerini ihtiva eder-
ken Mardin’in mezkûr eserinde yer alan kayıtlar ise 1316/1899-
1320/1902 seneleri arasında Tevbe sûresi’nin 58-59.; 70-71.; 85-
87.; 99-101.; 115-117. ayetleri ile 1326/1908 senesinde mukarrir 
olarak son kez iştirak ettiği huzur derslerinde Yûnus sûresi 93-
95. âyetlerinin takrir notlarını muhtevidir. İÜNEK’deki takrirler 

                                                                 
57  Söz konusu kıta şöyledir: “Etdi bir ʻallâme-i sāhib-i kemâl/ Dehr-i fânîden 

bekāya intikāl/ Bâng-i mâtemdir şu mısraʻ fevtine/ ʻÂzim oldu hulde Tik-
veşlî bu sâl” Bkz. Üsküplü Hocazâde Saîd, Mahfil, 1339 Rebiulevvel, Aded: 
6, s. 105. 

58  Bkz. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi (takip eden satır-
larda “İÜNEK” kısaltması kullanılacaktır), no: 4167; 7326; 7328; 7331; 7333. 

59  Bkz. Mardin, Huzur Dersleri, II-III, 392-413.  
60  Arapça kaleme alınan takrir 1311 senesi Ramazanında gerçekleştirilen 

derste mütalaa edilen Enfâl sûresinin 72-73. âyetlerini muhtevidir. Bkz. 
İÜNEK no. 7331; Mardin, Huzur Dersleri, II-III, s. 605-627. 
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“Yıldız Kütüphanesi” mührü taşımaktadır. Bu koleksiyon dı-
şında kalan takrirlerin ise sultana takdim edilmeyen müsvedde 
ders/takrir notları olduğu anlaşılmaktadır.61 

Yusuf Ziyâeddin Efendi’nin Üç Takriri 

Yusuf Ziyâeddin Efendi 1296/1879, 1298/1881 ve 
1302/1885 senelerinde gerçekleştirmiş olduğu üç ayrı takririnde 
A‘râf sûresinin 68-69., 93-95. ve 152-153. âyetlerini mütalaa et-
miştir. Mekke döneminde nâzil olan sûrelerin en uzunu olan 
A‘râf sûresinin ana teması, bu dönemde nâzil olan diğer sûre-
lerde de müşahede edildiği şekliyle iman, itikad ve ahiret inancı 
eksenindedir.   

Bu sûrede -ana hatlarıyla-, Hz. Peygamber’in davetine ıs-
rarla karşı çıkan, inat eden, kulaklarını tıkayan Mekkelilere ilahi 
daveti kabul etmeleri için sürekli çağrıda bulunulmasının yanı 
sıra, daha önceki kavimlerin peygamberlere karşı takındıkları ta-
vırların sonuçları sert bir dille anlatılmaktadır. Bu bağlamda Hz. 
Âdem ve Havva’nın şeytan ile olan imtihanı; Nuh, Hûd, Salih, 
Lût, Şuayb ve Musa Peygamberlerin hayatlarından kesitler gün-
deme getirilerek onların mücadeleleri ve nelere maruz kaldıkla-
rına dikkat çekilirken, inat ve inkârlarında ısrarcı olan kavimle-
rin akıbetleri de hatırlatılarak müşriklere gözdağı verilmiştir.  

Tikveşli’nin takrirlerinde takip ettiği yöntem maddeler ha-
linde özetlendikten sonra bahis mevzu takrirlerinde “kıssadan 
hisse” sadedinde hâzırûna arz etmek istediği hususlar incelene-
cektir. Muhtevaya uygun olarak tarafımızca konulan başlıklar al-
tında ilgili âyetlerin muhteva ve bağlam bilgileri özet halinde ve-
rilecek, mukarririn hangi kavram/kelime üzerinden takririni 
sevk ettiğine değinilecek ve ilgili kesitlerin transkripsiyonları ya-
pılarak yazma risalelerden alıntılanacaktır. Buna geçmeden önce 
Tikveşli’nin günümüze intikal eden on bir ayrı takriri arasından 

                                                                 
61  İÜNEK’de yer alan ve 7328, 7331 ve 7333 demirbaş numaralarındaki kayıtlı 

risaleler tam metin fotokopi nüsha olarak Mardin’in Huzur Dersleri’nde (II-
III, 581-643) yer almaktadır.  
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söz konusu takrirlerin seçilmesinde sûre ve konu bütünlüğünü 
gözetmekle birlikte bu takrirlerin birbirine yakın senelerde ger-
çekleştirilmiş olmalarının da rol oynadığı burada ifade edilmeli-
dir.  

Tikveşli’nin takrirlerinde takip ettiği yöntem şu şekilde 
özetlenebilir: 

Takrir edilen âyetlerin siyak ve sibakına, sûre bütünlüğü 
içerisindeki yerine dair genel bilgiler vermek. 

Âyetlerin siyer-i nebî ile alakalarını hadis ve tarih rivayet-
leri ile tavzih etmek. 

Âyetlerde ön plana çıkan yahut mukarririn ön plana çıkar-
mak istediği hususlar muvacehesinde konuyu sevk etmek. 

Kıssalara dair bir bölüm ise kıssaların özellik ve gayelerine 
dair mukaddimeden sonra, peygamber ve kavminin mücadele 
ve ahvâlinden bahsederek siyer-i nebîdeki izdüşümlerini tavzih 
etmek. 

Klasik tefsir anlayışında vaki olduğu üzere sebeb-i nüzûl 
rivâyetleri, lügavi tahliller, âyetler arasındaki münasebetleri dile 
getirmekle birlikte, istifade edilen kaynaklar -özellikle hadis ri-
vayetleri çerçevesinde- daha ziyade içtimâi, siyasî ve ahlakî çıka-
rımlarla hâzırûna “kıssadan hisse” sadedinde mesajlar vermek. 

Sultan, devlet ve ümmet için dua ederek neticelendirmek. 

a. Nasihat Vazifesi (Ramazan, 1296)  

Tikveşli 1296 Ramazanı huzur derslerinin üçüncü mecli-
sinde62 A‘râf sûresinin 68-69. âyetlerini mütalaa etmiştir. Sûrenin 
64. âyeti itibariyle Hz. Hûd’un kavmi Âd’ı tevhide davetinden 
bahsedilmektedir. Kıssada özetle şu hususlar konu edilmektedir: 
Hz. Hûd’un bütün çağrılarına rağmen kavminin ileri gelenleri 

                                                                 
62  İÜNEK, no. 4167, vr. 1B; Mardin, Huzur Dersleri, I, 443. 
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onu sefihlikle suçlar. Hz. Hûd da bu yakıştırmalarının aslının ol-
madığını; aksine Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber ol-

duğunu hatırlatarak ﴿ ٌين ٌح أَمِّ ٰسٰلتِّ َرب ِّى َوأََن۠ا َلُكْم َناصِّ ُغُكْم رِّ ﴾أَُبل ِّ  (Rabbimin 

vahyettiklerini size tebliğ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir nasi-
hatçiyim)63 beyanında bulunur. Sûrenin 72. âyetine kadar Hz. 
Hûd’un mücadelesinden bir kesit aktarılır.  

Tikveşli’nin bu derste 68. âyetteki “nâsih/ناصح” kelimesini 
merkeze koyduğu ve bu kelime mihverinde takririni sevk ettiği 
görülür: 

“Nasīhat asl-ı lügatde bir şeyi hālis kılmak ma‘nâsınadır. 
  ’.derler: ‘balı mumdan sāfî ve hālis kıldım ’نصحت العسل‘

Ma‘nâ-yı şer‘îsi: ‘Maslahat ve menfaʻat olan umûra hulûs-ı 
niyyet ile irşâd ve mefsedet ve mazarrat olan umûrdan sıyânet-
dir.’ Nasīhat emr-i vâcibdir. Sahîh’inde İmâm Müslim tahrîc bu-
yurduğu hadîs64 Temîm-i Dârî, Sallallâhu ‘aleyhi ve sellem’den 
rivâyet eder ki, Sallallâhu ‘aleyhi ve sellem nasīhatin emr-i vâcib 
ve dinde gāyet mühim olduğunu iş‘âren üç kerre tekrâr buyura-
rak ‘الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة’ buyurmuşlar. Yaʻnî: ‘Dînin 
‘imâdı ve mâ-bihi’l-kıyâmı nasīhatdir.’ 

 Sallallâhu ‘aleyhi ve sellem böyle buyurduklarında ashâb-
ı kirâm: ‘لمن يا رسول هللا؟’ buyurdurlar. Yaʻnî: ‘Kime nasīhat yâ 
Rasûlallâh?’ buyurduklarında Sallallâhu ‘aleyhi ve sellem: ‘ هلل

تهم ولكتابه ولرسوله وِلئمة المسلمين ولعام  ’ buyurmuşlar. Yaʻnî: ‘Allah 
Te‘âlâ’ya ve Allah Te‘âlâ’nın kitâbına ve Rasûlüne ve e’imme-i 
müslimîn olana, Hulefâ-yı râşidîn ve onlardan sonra gelen 
selâtīn-i ‘izām hazerâtına ve ‘umûmen müslimîne nasīhat.”65 

Tikveşli, hadiste geçen "أئمة المسلمين" ifadesinin tercümesini 
verirken “Hülefâ-yı râşidîn ve selâtīn-i ‘izām hazerâtı”nı zikret-
meyi ihmal etmez ve devamında “Şürrâh-ı ehâdîs bu hadîs-i şerîfi 

                                                                 
63  A‘râf 7/68. 
64  Buhârî, İman, 42; Müslim, İman, 95. 
65  İÜNEK, no. 4167, vr. 2B-3A. 
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şu vechile şerh ü beyân ederler ki” dedikten sonra hadis şârihlerinin 
Allah Te‘âlâ ve Hz. Peygamber’in yanı sıra müslümanların 
metbû ve tâbîlerine yönelik olması gereken nasihati nasıl tavzih 
ettiklerine yer verir:66 

“(…)Ve e’imme-i müslimîne nasīhat: Ma‘rûf olan umûrda 
kendilerine kemâl-i itâ‘at ve kendileriyle yâhud ümerâsıyla 
cihâd ve hukūk-ı beytülmâlı tīb-ı nefsiyle edâ ve ifrât-ı medh ü 
senâ ile kendilerini tağrîrden ictinâb ve vâkıf olmadıkları hukūk-
ı müslimîni rıfk ile i‘lâm ve şayet sû-i karîn sebebiyle kendilerin-
den cevr ü zulm ve sû-i sîret zāhir olsa inkıyâdlarında bekā ve 
salâh ile duâ.  

Ve ‘âmme-i müslimîne nasīhat: Dünyâ ve ‘ukbâlarında on-
lara nâfi‘ olan umûra irşâd. Ve mazarrat u mefsedet olan umûr-
dan sıyânet ve umûr-ı dînden câhil oldukları şeyleri ta‘lîm ve 
i‘tikâd-ı hakka irşâd ve a‘mâl-i hayriyyeye tergīb ve ma‘âsî ve 
münkerâtdan tahzîr. Ve emir bi’l-ma‘rûf ve nehiy ‘ani’l-münker 
etmek ve mevâ‘ız-ı hasene ile onlara âhireti tezkîr. Ve sagīr ve 
kebîrlerine şefkat ve merhamet. Süfehâ ve füssâklarını te’dîb et-
mekle ‘âmme-i müslimîne nasihat olur.”67 

b. Ehl-i İslâm’ın İttihâd ve İttifâkı (Ramazan, 1298) 

A‘râf sûresi, 85. âyeti itibariyle Hz. Şuayb’ın kıssasından 
bahisle devam eder. Kıssa özetle şu şekildedir: Medyen kavmine 
gönderilen Hz. Şuayb, onları azimle Allah’a iman etmeye, dü-
rüstlüğe ve güzel ahlaka davet eder. Ancak kavminin ileri gelen-
leri büyüklenerek onun ve inananlarının eski dinlerine dönme-
lerini dile getirirler. Aksi takdirde onları sürgün etmekle tehdit 
ederler. Buna mukabil Hz. Şuayb’ın sebatı karşısında çılgına dö-
nen inkârcılar “Hüsrana düşeceksiniz!” diyerek tehditlerine de-
vam ederler. Fakat onları yakalayan korkunç bir sarsıntı sebe-
biyle yerle yeksan olurlar. Hz. Şuayb bunun üzerine onlardan 

                                                                 
66  İÜNEK, no. 4167, vr. 3A-3B. 
67  İÜNEK, no. 4167, vr. 3B. 
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yüzünü çevirerek kavmine: “Ey kavmim! And olsun ben size rabbi-
min vahyettiklerini ulaştırdım. Size nasihat de ettim. Şimdi ben inkârcı 
bir topluluğa nasıl üzülürüm?”68 diye seslenir. 

Takip eden iki âyette ise “Biz hangi diyara peygamber gönder-
mişsek Allah’a boyun eğip yakarmaları için o diyarın halkını kıtlık ve 
yoklukla mutlaka sınamışızdır. Daha sonra bu kötü durumu bolluk ve 
bereketliliğe dönüştürmüşüzdür. Böylece o diyarda yaşayanlar zengin-
lik ve refaha kavuşmuş, fakat Allah’a şükretmek yerine, ‘Atalarımız da 
tıpkı bizim gibi kâh yoksulluk çekmiş, kâh refah içinde hayat sürmüş-
lerdi.’ Diyerek azgınlık ve taşkınlığa devam etmişlerdir. Bu yüzden biz 
de onları hiç beklemedikleri bir anda kıskıvrak yakalayıp cezalandırmı-
şızdır.”69 buyurularak Kur’ân’ın muhataplarına âdet-i ilâhiyye 
hatırlatılmıştır.70  

Tikveşli, 95. âyette “Biz de onları, kendileri farkına varmadan 
ansızın yakaladık” meâlindeki ilâhî beyânı tefsir ederken şu değer-
lendirmeleri yapar: 

“Vaktâki onlar mübtelâ oldukları hâletiyyenin hiçbiriyle 
gafletlerinden mütenebbih olmadılar, onlar ʻazâbın nüzûlünü 
şuʻûr ve idrâk eylemez oldukları hâlde Biz ʻAzīmü’ş-şân onları 
ansızın ahz ü ihlâk eyledik. Bu kısasdan maʻlûm oldu ki, Allah 
Teâlâ mü’min kullarını hattâ enbiyâ-yı ʻizām hazerâtını küffârın 
ezâ ve cefâlarıyla mübtelâ kılmak sünnet-i kadîmesidir. Ve Üm-
met-i Muhammediyye’de dahī cârîdir”71  

Akabinde konuyu Ankebût sûresinin ilk üç âyeti ile ilişki-
lendirerek şöyle devam eder:   

 “Nitekim, -este‘îzübillâh-; 

﴾ َولَقَدْ فَتَنَّا الَِّذيَن ِمْن ۲﴾ أََحِسَب النَّاُس أَْن يُتَْرُكوا أَْن يَقُولُوا آََمنَّا َوُهْم اَل يُْفتَنُوَن ﴿۱الم ﴿ 

ُ الَِّذيَن َصدَقُوا َولَيَْعلََمنَّ اْلَكاِذبِيَن ﴿قَْبِلِهْم فَ   72﴾۳لَيَْعلََمنَّ ّٰللاَّ

                                                                 
68  A‘râf 7/92., Kıssanın ilgili bölümü için bkz. Aʻrâf 7/83-95.  
69  A‘râf 7/94-95. 
70  Kıssa ile ilgili âyetler için bkz. A‘râf 7/85-103. 
71  İÜNEK, no. 7326, vr. 5A. 
72  Ankebût 29/1-3. 
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Kavl-i şerîfi delâlet eder, yani: ‘Nâs zannetdiler mi ki, ‘biz 
iman getirdik’ demeleriyle terkolunalar?’ Hâlbuki onlar emvâl-
ları ve enfüsleri iʻtibariyle imtihân olunmayalar. Belki Allah 
Teʻâlâ onları envâ-‘ı tekâlif-i meşakka vesâire ile imtihân eder; 
muhâceret ve terk-i şehevât ve vezāif-i ‘ibâdât ve envâ-‘ı mesāib 
ve kefere tarafından ezâ ve cefâ gibi. Tâ ki muhlis olan münafık-
dan ve dînine sâbit mustabirden (مصطبر) mümtâz ola ve bunlara 
sabırla derecât-ı ‘âliyâta nâil oluna. Zira ki, mücerred iman, 
hulûs-ı kalb ile olsa dahī ʻazâb-ı muhalledden gayrıyı iktizā et-
mez.  

Vârid oldu ki, Allah ʻAzīmü’ş-şân bir kuluna muhabbet ey-
lese ol kulunu mesāib ve belâyâya arz eder. Ashâb-ı kirâmdan 
bir cemâʻat müşrikînin ezâlarından cezâ ayıdıncak bu âyet-i 
kerîme nâzil olup tesliye olundular.”73 

Devamında ise âyetlerin mefhum ve siyer-i nebîdeki izdü-
şümüne temas ettikten sonra üçüncü âyete dair şu mülahaza-
larda bulunur: 

 ِذيَن ِمْن قَْبِلِهْم﴾َولَقَدْ فَتَنَّا الَّ ﴿

 “Yaʻnî: Hâlbuki tahkīk, onlardan evvel geçen enbiyâ ve 
mü’minîni biz envâ-‘ı belâyâ ve küffâr tarafından ezâ ve cefâ ile 
imtihân eyledik. Onlardan kimi ʻazâb ile ihlâk ve kimi minşâr74 
ile kat‘ olunup hiçbiri dîninden ‘udûl etmeyip dînlerinde sebât 
eylediler. İmdî, bu müsillû ibtilâlar sünnet-i ilâhiyye-i kadîmesi-
dir. Onun hilâfı me’mûl olunmaz. 

ُ الَِّذيَن َصدَقُوا َولَيَْعلََمنَّ اْلَكاِذبِيَن﴾  ﴿فَلَيَْعلََمنَّ ّٰللاَّ

Yaʻnî: Allah Teʻâlâ tâ ezelde her mahlûkdan sudûr edecek 
hâlâtı biliyorken muʻâmele-i imtihân buyurur. Îmânda sādıkları 
kâziblerden temyîz edip sādıklara sevapla, kâziblere ʻikābla cezâ 
eder.”75 

                                                                 
73  İÜNEK, no. 7326, vr. 5A-5B. 
74  Minşâr (منشار): Testere, bıçkı. 
75  İÜNEK, no. 7326, vr. 5B-6A. 
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Tikveşli bu mülahazalarını takiben farklı coğrafyalarda ya-
şayan müslümanlar arasında olması gereken birlik, beraberlik, 
muhabbet ve yardımlaşmaya; öte yandan bunların sağlanması 
ve bunların aksine engel olunabilmesi için cemiyetin önderleri-
nin/muktedâ-bihlerin itina göstermeleri gereken hususlara sözü 
getirerek şu değerlendirmelerle takririni neticelendirir: 

“Velhâsıl, müminînin envâ-‘ı belâyâ ve mesāib ve küffâr ta-
rafından ezâ ve cefâ ile ibtilâ sünnet-i kadîme-i ilâhiyyeden; an-
cak ehl-i İslâm’a lâzım olan kemâl-i ittihâd ü ittifâk ve muhabbet 
ü meveddet üzere olup bilâd ü aktārda müteferrik iken birbirine 
teʻâvün ve tenâsur üzere olmalıdır. 

İmâm Müslim’in Numan b. Beşîr –radiyallâhu ʻanh- haz-
retlerinden tahrîç buyurdukları hadîs-i şerîf emr-i mezkûra delîl-
i vâzıhtır. Numan b. Beşîr der ki: “Rasûlüllah –sallallâhu ʻaleyhi 
ve sellem- buyurdular ki:  

هم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى سائره "مثل المؤمنين في تواد هم وتراحم

 76بالسحر الحمى"

Hadîs-i şerîfin meâli: Sallallâhu ʻaleyhi ve sellem, 
mü’minîni kesretleriyle beraber muhabbetde ve terâhüm ü şef-
katde cesed-i vâhide şebîh kıldı. Nasıl ki bir cesedin bir ʻuzvuna 
maraz u elem ‘ârız olsa sâir a‘zâlâr ondan muzdarib olduğu gibi 
kezâlik mü’minînden birine bir musībet isābet etse kâffe-i 
mü’minîn ondan muğtem (  ُمغتم) muzdarib olup o musībetin izâle-
sine cümlesi sa‘y etmelidir. 

Hülâsa-ı kelâm, mü’minîn birbirine teʻâvün ü tenâsur et-
meli, mü’minînin birbirine muhabbetin âsârından, beri 
mü’minîni sû-i i‘tikāddan ve ahlâk-ı fâsideden ve a‘mâl-i 
redîy’eden sıyânet ve muhâfaza eylemekdir. 

 Müddet-i medîdeden beri sû-i i‘tikâd ve ahlâk ve menâhi-
yeli irtikâbda mücâheret tekessür etmiştir. Bu ise dîn-i İslâm’da 
fitne-i ʻazīme olmakdan mâ-‘adâ mülk ü devlete mazarratı 

                                                                 
76  Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Birr, 66; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 270. 
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vâzıhâtdandır. Siyyamâ muktedâ-bih olan ʻulemâ ve hükkâm ve 
ümerâda bu misillû hâlâtın tahkīkine derece-i muzır ve ʻumûma 
sirâyetini mûcib olduğundan mâ-‘adâ mülk ü devlete mazarrat-
ları müşâhede olunmuşdur: 

 77"إن  الدين بدأ غريبا وسيعود كما بدأ"

Hadîs-i şerîfin meâli: Dîn-i İslâm ibtidâ-yı zuhûrunda ehli 
kalîl olmakda garîb gibi idi. Âhir zamanda dahī evvelki hâline 
rücu‘ eder. Yahut ehl-i İslâm bidâyetinde garîb olup ülfet ve ün-
siyet edecek kimesne bulunmaz idi. Kezâlik âhir zamanda ehl-i 
İslâm’ın evvelki hâline rücû‘ eder. Ancak mü'min-i kâmil olan 
kimesne bir zaman dîn-i İslâm’ın muhâfaza ve te’yîdinde 
tamâmen vus‘unu sarfeder ve böyle olan kimesne mücâhid ʻad-
dolunur. 

Hemân Rabbim Teʻâlâ hazretleri kâffe-i umûrumuzda 
şerîʻat-ı garrâya kemâl-i temessük ve sîret-i Ahmediyye üzere 
hareket nasīb ü müyesser eylesin. 

Âmîn. 

Zât-ı Vâcibü’l-vücûd hazretleri şevketlû, kudretlû, 
ʻazāmetlû şehinşâh-ı muʻazzam efendimiz hazretlerini şerîʻat-ı 
garrâya hādim; erîke-i saltanatında dâim; livâsını mansūr; mül-
künü ma‘mûr; a‘dâsını makhûr; sa‘yını meşkûr buyursun.  

Âmîn. Bi-hürmeti Seyyidi’l-mürselîn.”78 

c. Sultan, Devlet Ricâli ve Ulemânın Vazifeleri (Ramazan, 1302) 

Tikveşli, 1302 senesi huzur derslerinin ikinci oturumunda79 
ise A‘râf sûresinin 152-153. âyetlerini takrir etmiştir. Sûrenin 103. 
âyeti itibariyle başlayan bu bölümde Hz. Musa’nın İsraioğul-

                                                                 
77  Müslim, İman, 232; İbn Mâce, Fiten, 15; Dârimî, Rikâk, 42;  Ahmed b. Han-

bel, II, 177, 222. 
78  İÜNEK, no. 7326, vr. 6A-7A. 
79  Mardin, Huzur Dersleri, I, 463. 
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ları’nı Firavun’un zulmünden kurtarma mücadelesi ve sonra-
sında cereyân eden hâdiseleri geniş bir şekilde anlatılır (bkz. 
A‘râf 7/103-160). Bahis mevzu anlatım şöyle özetlenebilir: 

Firavun’un zulmünden Hz. Musa’ya bahşedilen mucizeyle 
(denizin yarılması) kurtulan İsrailoğulları, denizi geçtikten sonra 
Hz. Mûsâ’nın önderliğinde Tûr’a gelirler. Otuz ve on gecelik bir 
süreyle dağa çağrılan Hz. Mûsâ yerine kardeşi Hz. Hârûn’u bı-
rakarak dağa çıkar (A‘râf 7/136; 142-145; 148-156).  Hz. Musa 
Tûr’a çıktığında İsrailoğlulları’nı altından yaptığı buzağıya tap-
maya sevkeden Sâmirî, Hz. Musa’nın Tûr’dan döndüğünde öf-
kelenerek Tevrât levhalarını yere atmasına ve Hz. Harun’u hır-
palamasına sebep olur. Allah’ın Hz. Musa’ya kavminin Sâmirî 
tarafından saptırıldığını haber vermesi üzerine (Tâhâ 20/85) Hz. 
Musa Sâmirî’ye amacının ne olduğunu sorduğu zaman ise 
Sâmirî kendisini şöyle savunur: “Ben, onların görmediklerini gör-
düm. Zira o elçinin izinden bir avuç (toprak) alıp onu (erimiş mücev-
heratın içine) attım. Bunu böyle nefsim bana hoş gösterdi.” (Tâhâ 
20/96).  

Tikveşli konuyu, Tâhâ sûresinin 96. âyetinde geçen ve 
Sâmirî’nin kendince haklı ve meşru savunmasını –A‘râf sûresin-
deki anlatımla düşünüldüğünde- tavzih eden “(..) o elçinin izin-

den bir avuç (toprak) alıp (…)” meâlindeki ﴿ ِّْن أََثر َفَقَبْضُت َقْبَضًة م ِّ
ُسولِّ ﴾  beyânını80 nazarda tutarak konuyu “eser-i rasûle iktifâ ve الرَّ

ittibâ‘”ın mahiyet ve ehemmiyetine sevk eder. Mamafih sultan-
lar, ümerâ/emirler, vülât/vâliler ve ulemâya yönelik mesajlarını 
serdeder: 

“Allah Te‘âlâ, enbiyâ-yı sâlifenin kıssalarını Kur’ân-ı 
‘Azīmü’ş-şân’da hikâye buyurmalarında fevâid-i kesîra vardır. 
Ezcümle, ‘icl kıssasından istifâde olunan fevâidden biri Mûsâ 

                                                                 
80  Müfessirler bu âyetin tefsirinde Sâmirî’nin Firavun’u helâk etmek üzere 

gelen Cebrâil’in atını gördüğü ve onun atının izinden bir avuç toprak al-
dığına dair rivayetler aktarırlar. Mesela bkz. Mâverdî, en-Nüket ve’l-‘uyûn, 
Beyrut ty., III, 422-423; Begavî, Me‘âlimü’t-tenzîl, Riyad 1411, V, 292. 
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‘aleyhisselâm dîn-i hakkı himâyeten kavminin ‘icle ‘ibâdetlerin-
den ne derece fillâh gazab eylediler? Hattâ karındaşı Hârûn 
‘aleyhisselâm onları men‘ eylemede taksīrât eyledi zannıyla sa-
çından tutup kendi tarafına çekdi.   

Elbette bize bi-kadri’t-tāka eser-i enbiyaya ıktifâ (اقتفاء)  ve 
ittibâ‘ lâzımdır.”81 şeklindeki bir mukaddimeden sonra sul-
tan(lar)a şu hatırlatmalarda bulunur: 

“Siyyamâ selâtīn-i ‘izām hazerâtı halîfe-i Rasûlullah olduk-
larından elbette Rasûlullah sallallâhu ‘aleyhi ve sellem’in eserine 
ittibâ‘ ederler. Ve şerî‘at-ı mutahharanın hıfz u himâyesinde 
bezl-i makderet ederler. Binâen-‘alâ-zâlik, selâtīnin kadr u şânla-
rını Sallallâhu ‘aleyhi ve sellem ehâdîs-i ‘adîde ile beyân buyur-
muşlardır. Ezcümle bir hadîs-i şerîfde Sallallâhu ‘aleyhi ve sel-
lem ne buyurmuşlar: 

 82"إذا مررت ببلدة ليس فيها سلطان فَل تدخلها إن ما السلطان ظلُّ هللا في اِلرض."

diğer hadîs-i şerîfde:  

"السلطان ظل هللا ورمحه في اِلرض فمن نصحه ودعا له اهتدى ومن دعا عليه ولم 

".  83ينصحه ضل 

-temme’l-hadîs- 

Şurrâh-ı ehâdîs beyân eylediklerine göre selâtīne nasihat-
den murâd, ma‘rûf umûrda kemâl-i itā‘at ve kendileriyle yâhud 
ümerâlarıyla küffâra cihâd ve hukūk-ı beytülmâli tīb-i nefs ile 

                                                                 
81  İÜNEK, no. 7333, vr. 6B. 
82  Ebu’ş-Şeyh, Beyhakî ve Deylemî’nin rivayet ettikleri bu hadis için bkz. Ac-

lûnî, Keşfü’l-hafâ, I, 213. Tercümesi: “İçerisinde sultan/hükümdar bulun-
mayan bir beldeye rastlarsan oraya girme. Zira sultan/hükümdar Allah’ın 
yeryüzündeki gölgesidir.”  

83  Ebû Nuaym ve Deylemî’nin rivayet ettikleri bu hadis için bkz. Aclûnî, 
Keşfü’l-hafâ, I, 213. Tercümesi: “Sultan/Hükümdar Allah’ın yeryüzündeki 
gölgesi ve mızrağıdır. Her kim ona nasihat eder ve hayır duada bulunursa 
doğru yolu bulur; ona beddua eder nasihatte de bulunmazsa doğru yoldan 
sapar.” 
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edâ ve ifrât-ı medh ü senâ ile kendilerini tağrîrden ictinâb ve 
hukūk-ı müslimînden vâkıf olmadıklarını rıfk ile i‘lâm ve salâh 
ile du‘â ve selâtīn-i ‘izāmın kadr u şânları bu derece rıf‘atde ol-
ması. Zîrâ dâreynde fevz ü necâtı mûcib olan şerî‘at-ı garrâ-yı 
Muhammediyye’nin hıfz u himâyesi ancak sâyelerindedir. 
Kezâlik ‘ibâdullâhın ‘ırz u nâmusları ve cân u mâlları ancak sâye-
lerinden himâye olunur.”84 şeklindeki mülahazalarından sonra 
sultanın temsilcileri makamındaki devlet ricâline, vülât ve 
ümerâya sözü getirir: 

“Fakat zîr-i85 saltanat-ı seniyyede bulunan cemî-‘i bilâdda 
umûr-ı mezkûru bizzât ru’yet mümkün olmadığından taraf-ı sal-
tanatdan ta‘yîn buyrulan vülât ü ümerâlarıyla ru’yet olunur. 
Eğer vülât ü ümerâ mü‘tekıd ve müteşerri‘ ehl ü erbâb kimesne-
ler olursa şerî‘at-ı garrâ kemâ-hüve-hakkuhû hıfz u himâye olu-
nur. Hukūk-ı ‘ibâd ve hukûk-ı devlet bi-hakkın muhâfaza olur. 
Eğer bi’l-‘aks olursa maksūd fevt olur. Ne şerî‘at-ı mutahhara 
hıfz u himâye olur ve ne hukūk-ı ‘ibâd ve hukūk-ı devlet 
muhâfaza olur. Matlûb olan nizâm ve intizâm muhtel (  ُمختَل) olur. 

Binâen-‘alâ-zâlik yaʻnî, vülât ü ümerânın hüsn-i ahvâlî ̒ âle-
min salâhını mûcib ve fesâd-ı ahvâli ʻâlemin fesâd-ı ahvâlini 
mûcib olduğundan Sallallâhu ‘aleyhi ve sellem’e ba‘zı ashâb: 
 kıyâmetin vaktinden suâl etdikde Sallallâhu "متى الساعة يا رسول هللا؟"
‘aleyhi ve sellem: "86"إذا ُضي ِعت اِلمانة فانتظر الساعة buyurdu.  

Zira umûr-ı ‘ibâd kendilerine tevdî‘ olunan kimesneler mü-
tedeyyin ve müteşerri‘ ehl ü erbâb olurlarsa maksad-ı aksā olan 
şerî‘at-ı mutahharayı ancak muhâfazasına ihtimâm ederler. Ve 
umûr-ı ‘ibâdı ahsen-i vech ve hikmet ve ‘adâlet üzere icrâ eder-
ler. İntizām-ı cemîl hâsıl olur. Bi’l-‘aks umûr kendilerine tevdî‘ 

                                                                 
84  İÜNEK, no. 7333, vr.7A-8A. 
85  Zîr (زير): Alt taraf, aşağı taraf. 
86  Buhârî, İlim, 2. Tercümesi: “Emanet ehline verilmediği zaman kıyameti 

bekle.” 
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olunan kimesneler sû-i i‘tikād ve dînde mübâlât etmeyip 
menâfi‘-i şahsiyyelerini gözetirlerse ma‘iyyetlerinde bulunanlar 
onların sîretlerine ittibâʻ ederler‘. Matlûb-ı pâdişâhî olan umûr-ı 
mezkûre fevtolur.”87 

 

Tikveşli bu siyakta devlet ricâlini takiben ulemâ üzerine te-
rettüp eden vazifeleri de gündeme getirerek takririni neticelen-
dirir: 

Kezâlik sınf-ı ‘ulemâya dahī lâzım olan enbiyâ-yı ‘izāmın 
eserlerine bi-kadri’t-tāka ittibâ‘ edip şerî‘at-ı garrânın neşrinde 
ve hıfz u himâyesinde bezl-i makderet edip hattâ Sallallâhu 

‘aleyhi ve sellem’in: "العلماء ورثة اِلنبياء" ve "88"علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل  

hadîsleriyle medholunan ‘ulemâ zümresinde dâhil olalar.  

-hadîsine mâ-sadak ol "أشدُّ الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه "
mayalar. Bâhusūs vâcib olan emir bi’l- ma‘rûf nehiy ‘ani’l-mün-
kerde tehâvün etmeyip:  

ك فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذل "من رأى منكم منكرا فليغي ره بيده 

 أضعف اإليمان"

hadîs-i şerifin mazmûnuyla ‘âmil olalar. Her ne kadar ‘âli-
min hâlini teftîş ve tefahhus câiz değil ise de ancak münkerât u 
menâhî mücâhereten icrâ olundukda inkâra tasaddî bi-kadri’t-
tāka lâzımdır. Zira hadîs-i şerîfde Sallallâhu ‘aleyhi ve sellem ne 
buyurdu:  

 "ال تزال ال إله إال هللا تنفع من قالها وترد عنهم العذاب والنقمة ما لم يستخف وا بحقها"

Yaʻnî: “Kelime-i tevhîdi kāil olanlara fâidesi dâimdir ve on-
lardan ‘azâb ve nakmeti dâreynde reddeder. Kelime-i tevhîdin 

                                                                 
87  İÜNEK, no. 7333, vr. 8A-9A. 
88  Zerkeşî, İbn Hacer el-Askalânî ve Süyûtî’nin “aslı/senedi yoktur” dedik-

leri bu haber için bkz. Aclûnî, Keşfü’l-hafâ, II, 64. Aclûnî, mânasının doğru 
olduğuna da işaret eder. Tercümesi: “Ümmetimin âlimleri İsrailoğulları-
nın peygamberleri gibidir.” 
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hakkını istihfâf etmedikçe ashâb bu hadîs-i şerifi istimâ‘ buyur-
duklarında kelime-i tevhîdin hakkını ne veçhile istihfâf eder-
ler?!” "!يا رسول هللا" dediklerinde Sallallâhu ‘aleyhi ve sellem:  

 "نظر العبد لمعاصي هللا فَل ينكر وال يغي ر"

Yaʻnî: “Kelime-i tevhîdin hakkını istihfâf şu veçhile olur ki: 
Allah Te‘âlâ’nın mü’min kulu ma‘âsîyi görüp kudreti var iken 
onu ne inkâr eder ve ne tağyîr eder.”89 

Rabbim Te‘âlâ ve Tekaddes hazretleri cümlemize şerî‘at-ı 
garrâya temessük nasīb eyleye. Şevketlû pâdişâhımız efendimiz 
hazretlerini cemî‘-i umûrunda muvaffakun-bi’l-hayr eyleye. 
Kemâl-i ‘adliyle serîr-i şevketinde dâim eyleye, livâsını mansūr, 
a‘dâsını makhûr, sa‘yını meşkûr, zenbini mağfûr eyleye.  

Âmin.”90 
  

                                                                 
89  Münzirî, et-Terğîb ve’t-terhîb, III, 162. 
90  İÜNEK, no. 7333, vr. 9A-10A. 
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Sonuç 

Huzur derslerinin başlangıç tarihi her ne kadar Os-
manlı’nın erken dönemlerine kadar götürülse de bu derslerin 
resmî ve nizâmî bir hüviyet kazanmasının Sultan III. Mustafa’nın 
dönemine tekabül eden 1759 senesi itibariyle gerçekleştiği ifade 
edilir. Bu tarih esas alındığında 165 sene devam ettiği görülen bu 
derslere muhatap ve mukarrir olarak kırk dört yıl iştirak eden 
Reisülulemâ Tikveşli Yusuf Ziyâeddin Efendi’nin üç takriri öze-
lindeki inceleme neticesinde gerek bu zatın şahsı gerek huzur 
derslerinin mahiyet ve muhtevası hakkında birtakım hususiyet-
lerin ortaya çıktığı söylenebilir.  

Sultanın huzur ve himâyesinde ilmiye ve devlet ricâlinin 
katılımıyla gerçekleşen huzur derslerinin bu meyanda doğrudan 
muhataplar konumunda olan ulemânın yanı sıra dolaylı muhatap-
lar diye nitelenebilecek devlet ricâli de nazarda tutulduğunda 
Kur’ân ve Sünnet mihverinde verilen mesajların iktidardan teba-
aya, merkezden taşraya doğru bir tesir uyandırmış olduğu ifade 
edilebilir. Nitekim incelediğimiz takrirler özelinde görüldüğü 
üzere, her ne kadar bu dersler Beyzâvî Tefsiri esas alınarak muay-
yen âyetler çerçevesinde mütalaa edilmiş olsa da dersin konusu 
mukarrir maharetiyle huzurdaki muhatapları doğrudan ilgilendi-
recek mahiyette sevk edilmiş ve onlara, içtimâî, siyâsî ve ahlakî 
mesajlar verilmiştir.  

Diğer yandan söz konusu sevklerin mukarrir tarafından 
hangi saiklerle gerçekleştirildiği sorusuna da burada cevap aran-
malıdır. Tikveşli’nin derslerini takrir ettiği tarihlere tekabül eden 
buhranlı dönemlerde (1296/1879-1302/1885) Devlet-i Aliyye’nin 
içinde ve dışında cereyan eden sosyal ve siyasal hadiselerin se-
rencamı dikkate alındığı takdirde söz konusu mesajların hâliha-
zırda daha anlamlı hale geleceği söylenebilir. Zira halifenin meş-
ruiyeti ve bu bağlamda hilafet-imamet tartışmalarının körüklen-
diği bu dönemde, devletin toprak bütünlüğünün muhafazası, 
bürokrasideki yozlaşmaların izale edilmesi ve tebeayı teşkil eden 
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unsurlar arasında barış ve refahın sağlanmasına mütedair izle-
nen siyasetler söz konusu dönemin devlet meselelerini teşkil et-
mekteydi. Mamafih devletin eğitim ve yargı gibi kritik organla-
rında söz sahibi olan, müderrislik ve kazaskerlik gibi vazifeler 
ifa etmiş Tikveşli’nin huzûr-ı hümâyunda bu bahislere atıfta bu-
lunması bize dönemin ulemâ-devlet ilişkilerine dair ipuçları da 
vermektedir.  

Netice itibariyle, elimize ulaşan huzur derslerinin takrir 
edildiği dönemlerin tarihi bağlamlarını tespite yönelik çalışma-
lar, bu derslerin muhtevaları ile birlikte amaçlarını da ortaya çı-
karır nitelikte olacaktır. 
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Giriş 

Hacı Bayrâm-ı Velî (ö. 833/1429-30) tarafından kurulan 
Bayramiyye tarikatının devamı olan Celvetiyye tarikatı Osmanlı 
döneminde Anadolu ve Balkanlar’da yaygınlık kazanmıştır. 
Başta tarikatın kurucusu kabul edilen Aziz Mahmûd Hüdâyî ol-
mak üzere tarikatın önemli simalarının sadece kendi müridleri-
nin irşâdı ile meşgul olmadıkları, faaliyetlerinin tekkeleri ile sı-
nırlı kalmadığı, camilerdeki hutbe, vaaz ve sohbetleriyle halkın 
ve umûmun irşadına da katkı sağladıkları görülmektedir. Vaaz 
ve sohbetlerinin esasını ise Kur’ân âyetlerinin teşkil ettiği ve bun-
ların halka yönelik bir tür tefsir dersi mahiyetinde olduğu anla-
şılmaktadır. 

Bu makalede Mehmed Muhyiddîn Üftâde, Aziz Mahmûd 
Hüdâyî, Zâkirzâde Abdullah Efendi, Atpazârî Osman Fazlı (Ku-
tup Osman) ve İsmâil Hakkı Bursevî gibi tarikatın önemli sima-
larının tefsir dersleri mahiyetindeki faaliyetleri ile bunların neti-
cesinde ortaya çıkan literatür üzerinde durulacaktır. Onların 
vaaz, sohbet ve nasihat meclisleri teşkil etmeleri ve bu faaliyet-
leri dolayısıyla mecâlis, nasâyıh, mevâiz, müntehabât, sûre ve 
âyet tefsirleri ile tam tefsir olarak meydana getirdikleri eserler ve 
muhtevaları hakkında bilgi verilecektir. 
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A. Mehmed Muhyiddîn Üftâde (ö. 988/1580) 

Sesinin güzelliği ile tanınan Üftâde Bursa’da muhtelif ca-
milerde müezzinlik, imamlık, hatiplik gibi hizmetlerinden başka 
otuz beş yaşları civarında vaaz ve irşada başlamıştır. Doğan Bey 
Mescidi, Namazgâh Camii ve Emîr Sultan Camii gibi muhtelif 
camilerde kürsî vâizliği yapmıştır.1 Meşhur mürîdi Hüdâyî’nin 
de Üftâde’ye intisabından önce bir müddet onun Bursa Kaygan 
Camii’ndeki vaaz ve irşâd meclislerine devâm ettiği bilinmekte-
dir.2 Ancak onun vaaz meclislerinin içeriğine dâir günümüze ya-
zılı bir eser ulaşmamıştır. Hüdâyî’nin Vâkıât adlı eserinde 
Üftâde’nin âyetlere verdiği işârî mânâlar3, yine Bursevî’nin 
Rûhu’l-beyân’da Üftâde’den yaptığı nakiller4 dikkate alındığında 
onun vaaz meclislerinde âyet tefsirlerinin önemli bir yer tuttuğu 
tahmin edilebilir. 

B. Aziz Mahmûd Hüdâyî (ö. 1038/1628) 

Aslen medrese ve ilmiye geleneğinden gelen Azîz 
Mahmûd Hüdâyî tahsilini tamamladıktan sonra hocası 
Nâzırzâde Ramazan Efendi’nin yanında Edirne Selimiye Medre-
sesi’nde mülâzim, Mısır-Şam kadılıklarında nâib/kadı vekili, 
daha sonra Bursa Ferhadiye medresesinde müderris ve Câmi-i 
Atîk Mahkemesi’nde kadı nâibi gibi görevlerde bulunmuştur. 
Medrese eğitimi ve resmî görevleri sırasında tasavvufî muhit-
lerle de irtibatlı olan Hüdâyî, hocası Nâzırzâde’nin vefâtından 
                                                                 
1  Bk. Hasan Kâmil Yılmaz, Azîz Mahmûd Hüdâyî ve Celvetiyye Tarîkatı, İstan-

bul 2007, s. 186-190; Mustafa Bahadıroğlu, Hz. Üftâde ve Dîvân’ı, Bursa 
1995; Nihat Azamat, “Üftade”, DİA, XLII, 283-284. 

2  Yılmaz, Azîz Mahmûd Hüdâyî ve Celvetiyye Tarîkatı, İstanbul 2007, s. 50, 51. 
3  Üftâde’nin bâzı âyetlere verdiği işârî mânâlara örnek olarak bk. Hüdâyî, 

Vâkıât, Hacı Selim Ağa Ktp., Hüdayi, nr. 250/1, vr. 27a, 79b, 80b; Mustafa 
Bahadıroğlu, Vâkıât-ı Hüdâyî’nin Tahlîl ve Tahkîki (I. Cild), Doktora tezi, Ulu-
dağ Ü. Sosyal Bilimler Enst., Bursa 2003, s. 74-77. 

4  Örnek olarak bk. Bursevî, Rûhu’l-beyân, İstanbul: Erkam Yayınları, 2005-
2016; I, 325, 386, 574; IV, 386; VI, 302-303, 308; IX, 88, 336; X, 9; XIII, 404-
405; XVII, 112, 115; XVIII, 582; XX, 604. 
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sonra gördüğü bazı rüyalar veya menâkıbında geçtiği üzere 
mahkemeye intikal eden bir dâvâ vesîlesiyle Mehmed Muh-
yiddîn Üftâde’ye intisâb etmiş ve bütün resmî görevlerini bırak-
mıştır (984/1576). Ardından Üftâde’nin gözetiminde riyâzat ve 
nefis terbiyesi ile meşgul olarak üç yıl kadar bir sürede seyr ü 
sülûkünü tamamlamıştır. Şeyhi tarafından halîfe olarak memle-
keti Sivrihisar’a gönderilmiş, şeyhinin vefâtından sonra Rumeli 
ve İstanbul’da şeyh olarak vaaz ve irşâd hizmetlerine devam et-
miştir.5 

Şeyhi Üftâde’nin “Sana vâizliği min indillah verdik. “Vâiz” 
Hz. Peygamber’in esmâsındandır.” sözüne uygun olarak Fâtih, Üs-
küdar Mihrimah Sultan (İskele), Sultan Ahmed Câmii gibi İstan-
bul’un selâtin camilerinde vâizlik, müzekkirlik müfessirlik ve 
muhaddislik gibi hizmetlerde bulunmuştur.6 

Azîz Mahmûd Hüdâyî’nin bu hizmetleri ile ilgili günü-
müze intikal eden eserleri incelendiğinde onun vaazlarının halka 
yönelik tefsir dersleri mâhiyetinde olduğu görülmektedir. Şimdi 
bu eserleri biraz daha yakından tanıyalım. 

1- el-Mecâlisü’l-vaʻzıyye 

Hüdâyî’nin vaaz notları ve vaaz meclislerinin özeti olarak 
değerlendirilebilecek Arapça bir eserdir. Her mecliste mutlaka 
bir âyet ve tefsiri konu edinilmiştir. Ancak âyetler seçilirken belli 
bir tertip ve sıralamaya gidilmemiştir. Nitekim Hüdâyî’nin 
halîfelerinden Filibeli İsmâil Efendi (ö. 1052/1642) şeyhinin vaaz 
meclisleri ve nasihat mahfilleri için Kur’ân’dan âyetleri tefe’ül 
yoluyla seçtiğini, ilâhî mevhibelerden, ledünnî ilimlerden ve 
hakîkî sırlardan gönlüne doğan şeyler ile bazı değerli kimseler 

                                                                 
5  Yılmaz, Azîz Mahmûd Hüdâyî ve Celvetiyye Tarîkatı, 42-148; a.mlf., “Azîz 

Mahmûd Hüdâyî”, DİA, IV, 338-340. 
6  Yılmaz, Azîz Mahmûd Hüdâyî ve Celvetiyye Tarîkatı, s. 57-58, 68; a. mlf., Azîz 

Mahmûd Hüdâyî, Ankara 2016, s. 32. 
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tarafından büyük veliler hakkında nakledilen hikâyeleri ve öğüt-
leri yazdığını belirtir.7 Bir tür tefsir dersi de kabul edilebilecek bu 
vaaz meclisleri için hazırlanan metinler rivâyet ve dirâyet tefsir 
metotlarından pek çok özelliği içinde barındırır. Bununla birlikte 
bu meclisler bir tarikat şeyhi tarafından ve genellikle cami kür-
sülerinden umûma vaaz etmek üzere hazırlanmıştır. Bu yüzden 
sûfîlerin sözlerine, hikâye ve menkıbelerine, tasavvufî yorum-
lara geniş yer verilmiş, nasihat, öğüt ve mev’ize yönü öne çık-
maktadır. 

Eserin müellif hattı yazma nüshası incelendiğinde 
Hüdâyî’nin vaaz meclislerinin esasını ve ana konusunu teşkil 
eden âyetlerin baş taraflarında ve eserin muhtelif yerlerinde bazı 
notlara rastlanmaktadır. Bu notlara göre el-Mecâlisü’l-vaʻzıyye 
991-1012 (1583-1604) yılları arasında Hüdâyî’nin Sivrihisar, Üs-
küdar ve İstanbul gibi yerlerde Şemsi Paşa, Mihrimah Sultan, 
Fâtih ve Ayasofya camilerinde, Üsküdar’daki zâviyesinde, hatta 
muhtelif dâvetlerde ve özel meclislerde yaptığı vaaz ve nasihat-
ları için hazırlanmıştır. Yine bu notlardan Hüdâyî’nin nerelerde, 
hangi camilerde, ne zamandan itibaren vaaz/tefsir derslerine 
başladığını tespit etmek de mümkündür. Mesela Sivrihisar’daki 
meclisler 991 (1583)’de başlamıştır.8 Hüdâyî, 13 Rebiulevvel 995 
(21 Nisan 1587) tarihinde Mihrimah Sultan Camisi’ndeki ilk vaaz 
meclisinde Nisâ sûresinin 5. âyetini9, 8 Cemâziyelâhir 1002 (1 
Mart 1594)’te Fâtih Câmii’ndeki ilk vaaz meclisinde Feth sûresi-
nin 16. âyetinin ikinci kısmını10, 7 Cemâziyelâhir 1004 (7 Şubat 
1596) Pazartesi günü Ayasofya Câmii’ndeki ilk vaaz meclisinde 
ise Feth sûresinin 28. âyetini tefsir etmiştir.11 

                                                                 
7  Hüdâyî, Nefâisü’l-mecâlis, Süleymaniye Ktp., Şehit Ali Paşa, nr. 172, giriş. 
8  Bk. Hüdâyî, el-Mecâlisü’l-vaʻzıyye, Hacı Selim Ağa Ktp., Hüdayi, nr. 276, vr. 

22b, 24b, 25a. 
9  Hüdâyî, el-Mecâlisü’l-vaʻzıyye, vr. 115b-116a. 
10  Hüdâyî, el-Mecâlisü’l-vaʻzıyye, vr. 258b-259a. 
11  Hüdâyî, el-Mecâlisü’l-vaʻzıyye, vr. 390b-391a. 
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Eserin Hacı Selim Ağa Kütüphanesi’nde (Hüdayi, nr. 276) 
bulunan ve baş tarafına sonradan eklendiği anlaşılan on varak 
ile birlikte toplam 506 varak olan nüshasının müellif hattı olduğu 
anlaşılmaktadır. Nüshanın baş tarafında “ حضرة الشيخ المجالس الوعظية ل

 ifâdesi bulunmaktadır.12 Bu ”محمود هدايي افندي قدس سره بخطه الشريف
nüsha Hüdâyî’nin kendi hattıyla olduğu belirtilen bir diğer eseri 
olan Vâkıât’ın nüshasının hattı ile de uyuşmaktadır.13 el-
Mecâlisü’l-vaʻzıyye’de toplam 710 mecliste mükerrerler de dahil 
olmak üzere 1148 âyetin tefsiri yapılmıştır. 

2- Nefâisü’l-mecâlis 

Azîz Mahmûd Hüdâyî’nin halîfelerinden Filibeli İsmail 
Efendi (ö. 1052/1642) şeyhinin vefâtından sonra onun vaaz mec-
lisleri için hazırladığı kendi hattı ile olan notları ve özetleri der-
leyip Kur’ân’daki sûre ve âyet tertibine koyarak bu eseri mey-
dana getirmiştir. İsmâil Efendi bunu niçin ve nasıl yaptığını 
Nefâisü’l-mecâlis’in başında şöyle ifâde eder: 

“O (Hüdâyî) -Allah Teâlâ ona rahmet eylesin- vefât ve irtihâl 
edince, Allah Teâlâ’nın emrine itâat edip intikāl edince, Mecâlis-i Şerîfe 
kullar arasında dağınık olarak kaldı. Ben onların zâyi olmasından kork-
tum. Onları bir araya getirdim/derledim ve Kur’ân sûrelerinin tertîbi 
üzere sıraladım/tertip ettim. Tâliplerin faydalanmasını ve rağbet eden-
lerin anlamasını kolaylaştırmak üzere tekrarlanan (bir defadan fazla tef-
sir edilen) âyetleri, onun seçimi (tefe’ülü) nasıl olmuşsa ona göre tertip 
üzere yazdım. Hepsini onun hatt-ı şerîfinden aktardım. Ben merhûm 
ve mağfurun (Hüdâyî) halîfelerinden Melik ve Kadîr olan Allah’a muh-
taç/fakîr Şeyh İsmâil b. Şeyh Alâeddin’im -Allah Teâlâ hesap gününde 
her ikisine de lütfu ile muâmele etsin-.”14 

                                                                 
12  Hüdâyî, el-Mecâlisü’l-vaʻzıyye, vr. 11a. 
13  Bk. Hüdâyî, Vâkıât, Hacı Selim Ağa Ktp., Hüdayi, nr. 249; Yılmaz, Azîz 

Mahmûd Hüdâyî ve Celvetiyye Tarîkatı, s. 119. 
14  Hüdâyî, Nefâisü’l-mecâlis, Süleymaniye Ktp., Şehit Ali Paşa, nr. 172, giriş. 
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İsmail Efendi bu sözlerinin ardından bu eserin Şeyh Sey-
yid Mahmûd’un telifi olduğunu ifâde eder ve adını “Kitâbü 
Nefâyisi’l-mecâlis” olarak verir. Esere bu ismin Filibeli İsmâil 
Efendi tarafından verildiği anlaşılmaktadır. İsmâil Efendi bu bi-
rinci cilde Hüdâyî’nin Ebü’l-Leys Tefsîri’nden yaptığı özeti de ek-
lediğini belirtir.15 

Nefâisü’l-mecâlis’in başlıca ve en önemli kaynağı, bundan 
önce tanıttığımız Hüdâyî’nin kendi hattıyla olduğu belirtilen el-
Mecâlisü’l-vaʻzıyye’dir. İki eser karşılaştırıldığında Nefâisü’l-
mecâlis’in yarıdan çoğunun el-Mecâlisü’l-vaʻzıyye’den aktarıldığı 
ve ona dayandığı görülmektedir. 

Nefâisü’l-mecâlis’in yazma halinde tam ve eksik, istinsâh 
tarihi belli olan ve olmayan muhtelif nüshaları vardır. 

Süleymaniye Kütüphanesi Şehid Ali Paşa bölümünde bu-
lunan üç cilt hâlindeki Nefâisü’l-mecâlis nüshasının her cildinin 
başına o ciltte tefsiri yapılan sûre ve âyetlerin fihristi de konul-
muştur. Bu fihristlere göre birinci cilt (nr. 172, 183 vr.) Fâtiha-
Enfâl sûrelerinden seçilen âyetlerden 332 meclis, ikinci cilt (nr. 
173, 315 vr.) Tevbe-Kasas sûrelerinden seçilen âyetlerden 522 
meclis, üçüncü cilt ise (nr. 174, 228 vr.) Ankebût-İhlâs sûrelerin-
den seçilen âyetlerden 403 meclisten meydana gelmektedir. Üç 
ciltte bulunan meclislerin/âyet tefsirlerinin tekrarlarla birlikte 
toplam sayısı 1257’dir. Bazı âyetlerin tefsiri tekrar tekrar yapıl-
mıştır. Aynı âyetin mükerreren yapılan tefsirleri eserde peş peşe 
sıralanmıştır. Otuz üç sûreden ise hiçbir âyetin tefsiri yapılma-
mıştır.16 Filibeli Şeyh İsmail Efendi’nin ciltlerin hâtimelerinde 
kaydettiği notlara göre birinci cildi 1047 yılı Şâban ayı sonunda 
(Ocak 1638), ikinci cildi 1048 yılı Şevvâl ayı başlarında (Şubat 
                                                                 
15  Hüdâyî’nin Ebü’l-Leys Tefsîri’nden yaptığı özet vr. 1b-11b arasındadır. 
16  Bu sûreler Vâkıa, Münâfikûn, Meâric, Nûh, Müddessir, Kıyâme, Mürselât, 

Tekvîr, İnfitâr, Mutaffifîn, İnşikâk, Burûc, Târık, Gâşiye, Fecr, Beled, Leyl, 
Duhâ, İnşirâh, Tîn, Alak, Kadir, Beyyine, Âdiyât, Tekâsür, Hümeze, Fîl, 
Kureyş, Mâûn, Nasr, Tebbet, Felak ve Nâs sûreleridir. 
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1639), üçüncü cildi 1048 Rebîulevvel ayı ortalarında (Temmuz 
1638) tamamlamıştır.17 Bu durumda üçüncü cildin ikinci ciltten 
önce yazıldığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Böyle bir durumun 
üçüncü ciltte 1049 yerine 1048 tarihinin sehven yazılmış olmasın-
dan kaynaklandığı düşünülebilir. 

Bu nüshanın ikinci ve üçüncü ciltleri ile ilgili başka bir 
problem daha vardır. İkinci cildin başında Tevbe sûresinden An-
kebût sûresine kadar tefsiri yapılan âyetlerin fihristi yer almak-
tadır. Bu cildin hâtimesinde ise Nefâisü’l-mecâlis’in Tevbe sûre-
sinden Ankebût sûresine kadar olan ikinci cildinin tamamlan-
dığı belirtilmektedir.18 Hâlbuki bu ikinci cilt Kehf sûresinden se-
çilen âyetlerin tefsîri ile bitmekte ve baş tarafındaki fihristte ge-
çen Meryem-Kasas sûrelerinden seçilen âyetlerin tefsirine dâir 
127 varaklık bir kısım eksik kalmaktadır. Bir diğer husus ise nr. 
174’te kayıtlı bulunan üçüncü cildin başında “Bu el-Ankebût’un 
başından Kur’ân’ın sonuna kadar Nefâyisü’l-mecâlis tefsîrinden dör-
düncü cilttir.” ifâdesinin yer almasıdır. Zikredilen problemin se-
bebi/sebepleri ne olursa olsun bu nüshada eksik kalan kısımlar 
aşağıda tanıtacağımız diğer tam ve bazı eksik nüshalardan ikmâl 
edilebilir. 

Nefâisü’l-mecâlis’in şimdiye kadar Hüdâyî ile ilgili yapılan 
araştırmalarda işâret edilmeyen iki tam ve eksiksiz yazma nüs-
hasını daha tespit ettik. Bunlardan birisi Âtıf Efendi Kütüpha-
nesi’nde bulunan iki cilt halindeki nüshadır. Ciltlerin başında o 
ciltte tefsiri yapılan âyetlerin fihristi bulunmaktadır. Birinci cilt 
(nr. 1553, 322 vr.) Fâtiha-Kehf sûrelerinden seçilen âyetlerin tef-
sirine dâirdir. Bu cildin hâtimesinde yer alan “Tevbe sûresinden 
Ankebût sûresine kadar Nefâyisü’l-mecâlis’in ikinci cildi tamam oldu.” 
ifâdesi cildin muhtevası ile uyuşmamakta ve yanlışlıkla yazılmış 

                                                                 
17  Hüdâyî, Nefâisü’l-mecâlis, Süleymaniye Ktp., Şehit Ali Paşa, nr. 172, vr. 

183b, nr. 173, 188b, nr. 174, 228a. 
18  Hüdâyî, Nefâisü’l-mecâlis, Süleymaniye Ktp., Şehit Ali Paşa, nr. 173, vr. 

188b. 
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olduğu anlaşılmaktadır. Bu cildin istinsâhı Abdî b. Ahmed tara-
fından 1 Şâban 1082 (3 Aralık 1671) tarihinde tamamlanmıştır. 
İkinci cilt (nr. 1554, 319 vr.) Meryem-İhlâs sûrelerinden seçilen 
âyetlerin tefsirini içermektedir. Aynı müstensih tarafından 10 
Ramazan 1083 (30 Aralık 1672) tarihinde istinsâhı tamamlanmış-
tır. Şehit Ali Paşa nüshasının başında bulunan Filibeli İsmâil 
Efendi’nin eserle ilgili notu (vr. 297a) ile Hüdayi’nin Ebü’l-Leys 
Tefsîri’nin Fatiha, Bakara, Âl-i İmrân, Nisâ ve Mâide sûrelerinden 
yaptığı özet (vr. 297b-306a) bu nüshada son tarafta yer alır. 

Eserin eksiksiz yazma nüshalardan birisi de Topkapı Sa-
rayı Müzesi Yazma Eserler Kütüphanesi Emanet Hazinesi bölü-
münde bulunan ve dört ciltten oluşan nüshadır. Her cildin ba-
şında o ciltte tefsiri yapılan âyetlerin fihristi bulunmaktadır. Bi-

rinci cilt (nr. 953, 599 vr.) Fâtiha-Hûd sûrelerinden seçilen âyet-
lerin tefsirini içerir. İkinci cilt (nr. 954, 499 vr.) Yûsuf-Kehf sûre-
lerinden seçilen âyetlerin tefsirine dairdir. Bu cildin istinsâhı Hü-
seyin el-Kādiri tarafından 20 Ramazan 1086 (8 Aralık 1675)’da 
tamamlanmıştır. Üçüncü cilt (nr. 955, 215 vr.) İsrâ-Kasas sûrele-
rinden seçilen âyetlerin tefsirini içerir. Yahyâ b. Mustafa tarafın-
dan istinsâh edilmiştir. Dördüncü cilt (nr. 956, 502 vr.) Ankebût-
İhlâs sûrelerinden seçilen âyetlerden oluşmaktadır. Hasan b. Ab-
dullah el-Belgradî tarafından 1089 yılı Receb ayı sonlarında (Ey-
lül 1678) istinsâhı tamamlanmıştır. 

Eserin eksik nüshalarından birisi Hacı Selimağa Kütüpha-
nesi Hüdayi bölümü nr. 267’de “Mecâlis” adıyla kaydedilmiştir. 
Meryem-Kevser sûrelerinden seçilen âyetlerin tefsirine dâirdir. 
Baş tarafında tefsir edilen âyetlerin ve âit oldukları sûrelerin fih-
risti bulunmaktadır. 225 varaktır. 

Diğer bir eksik nüsha Hacı Selimağa Kütüphanesi Hüdayi 
bölümü nr. 575’de kayıtlıdır. Sebe-İhlâs sûrelerinden seçilen 
âyetlerin tefsirine dairdir. Hasan b. Abdullah el-Belgradî tarafın-
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dan Receb 1089 (Eylül 1678) yılında istinsah edilmiştir. Baş tara-
fında tefsir edilen âyetlerin ve âit oldukları sûrelerin fihristi bu-
lunmaktadır. 350 varaktır. 

“Kıtʻatün min Nefâisü'l-mecâlis” adıyla İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Osman Ergin bölümü nr. 7’de 
kayıtlı nüshada ise eserin son tarafları eksiktir. Fâtiha-Yûsuf 
sûresinden ve diğer bazı sûrelerden seçilen âyetlerin tefsirini içe-
rir. 232 varaktır. 

Süleymaniye Kütüphanesi İbrahim Efendi bölümü nr. 
481’de (151 vr.) bulunan nüsha ise Fâtiha, Bakara, Mâide ve 
En’âm sûrelerinden seçilen âyetlerin tefsirine dâirdir. 

Nefâisü’l-mecâlis’ten seçmeler yapılarak oluşturulmuş yaz-
malardan birisi de Hacı Selimağa Kütüphanesi nr. 629’da (202 
vr.) “Müntehabü Nefâisü’l-mecâlis” adıyla kayıtlıdır. Baş tarafında 
bulunan fihristten yazmanın 386 varaktan fazla ve 276 meclisten 
meydana geldiği anlaşılmaktadır. Ancak yazmanın 202. varak-
tan sonrası kaybolmuştur. 

Nefâisü’l-mecâlis hakkında Ömer Pakiş tarafından hazırla-
nan doktora tezi basılmıştır.19 Eser ile ilgili bazı tebliğler ve bir 
araştırma yazısı da bulunmaktadır.20 Ancak bu çalışmalarda 

                                                                 
19  Ömer Pakiş, Aziz Mahmud Hüdayî’nin Kur’ân’ı Yorumlama Yöntemi 

(Nefâisü’l-mecâlis bağlamında), Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2001; Tezin basılmış hali: Ömer Pakiş, Azîz 
Mahmûd Hüdâyî ve Tefsir Metodu (Nefâisü’l-mecâlis Örneği), İstanbul 2007. 

20  Bk. Ömer Pakiş, “Azîz Mahmud Hüdâyî’nin Nefâisü’l-Mecâlis’te İşlediği 
Tasavvufî Konular”, Uluslararası Üsküdar Sempozyumu “Aziz Mahmud Hü-
dayi”, Üsküdar-İstanbul, 20-22 Mayıs 2005, I, 73-99; Erdoğan Baş, 
“Hüdâyî’nin “Nefâisü’l-Mecâlis” Adlı Tefsîri (Tefsîrin Aslı, Nüshaları ve 
Örnek Bir Yorum)” Uluslararası Üsküdar Sempozyumu “Aziz Mahmud Hü-
dayi”, Üsküdar-İstanbul, 20-22 Mayıs 2005, I, 55-71; Ömer Çelik, “Azîz 
Mahmûd Hüdâyî’nin Nefâisü’l-Mecâlis Adlı Tefsiri ve Fâtiha Sûresi Tef-
siri ”, Tasavvuf, İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 16, sayı: 35, İstanbul, 
Ocak-Haziran 2015, s. 209-238. 
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Nefâisü’l-mecâlis’in özellikle tam nüshaları hakkında bilgi veril-
memiş, eserin dayandığı Hüdâyî’nini kendi hattı ile olan nüsha-
dan söz edilmemiştir. 

3- Mecâlis-i Va‘zıyye 

Azîz Mahmûd Hüdâyî’nin Üsküdar Mihrimah Sultan 
Câmii’nde Perşembe günleri yaptığı vaazları müridlerinden 
Müftîzâde Hibetullah b. Abdurrahmân Osmanlıca olarak yazıya 
geçirmiş, toplamış/derlemiş ve meclisler halinde tertip etmiştir. 
Her meclisin başında Arapça olarak bir giriş ve sonunda yine 
Arapça duâ cümleleri koymuştur.21 Otuz bir meclisten meydana 
gelen eserin baş tarafında meclislerin fihristi bulunmaktadır. Her 
meclis bir âyet ile başlamış ve tefsiri yapılmıştır. Yazma nüshası 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin 
bölümündedir (nr. 496/1, vr. 1a-65a vr.) 

4- Mecâlis 

Müftîzâde Hibetullah tarafından derlenip tertip edilen 
Mecâlis-i Vaʻzıyye’nin peşinde ve aynı mecmûada yer almaktadır. 
Başında “هذا مجالس حضرة الشيخ محمود افندي قدس سره اللطيف” ifâdesi yer 
alır.22 Osmanlıca olarak kayıt altına alınan bu meclislerin kim ta-
rafından derlenip yazıya geçirildiğine dâir bir bilgi bulunma-
maktadır. Meclislerin başında yazılan sıra numarasına göre eser 
toplam seksen meclisten/âyet tefsirinden oluşmaktadır. Yazma 
nüshası İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Osman 
Ergin bölümündedir (nr. 496/2, vr. 65b-358a). Ancak bu nüshada 
32 ve 33. meclis eksiktir.  

“Nasâyih ve Mevâiz ” adıyla Üsküdar Hacı Selimağa Kü-
tüphanesi Hüdâyi Efendi bölümü nr. 266’da kayıtlı bulunan (237 
vr.) yazma eser Mecâlis isimli bu eserin eksik bir nüshasıdır. 

Nasâyih ve Mevâiz’in başındaki “Kutbu’l-aktâb Üsküdârî 
Mahmûd Efendi hazretlerinin kürsüde nasîhat buyurduklarıdır.” 

                                                                 
21  Hüdâyî, Mecâlis-i Va‘zıyye, vr. 1a, 2a. 
22  Hüdâyî, Mecâlis, vr. 65b. 
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ifâdesinden Hüdâyî’nin vaaz meclislerinden derlendiği ve ya-
zıya geçirildiği sonucu çıkmaktadır. Ramazan 1093/Eylül 
1682’de istinsah edilen bu nüshanın müstensihi belli değildir. 42 
meclisten meydana gelen bu nüshanın 2 ve 13, 3 ve 33, 4 ve 34. 
meclisleri/sohbetleri tamamen veya neredeyse birbirinin aynısı 
olup yanlışlıkla tekrarlandığı anlaşılmaktadır. Nasâyih ve 
Mevâiz’de bulunan 42 meclisten ikisi (34 ve 35. meclisler) hariç 
tamamı Mecâlis’te aynen bulunmaktadır. Dolayısıyla Nasâyih ve 
Mevâiz adı verilen bu yazma nüsha Hüdâyî’ye âit müstakil ve 
farklı bir eser olmayıp Mecâlis adı verilen yazma eserin yarıya 
yakın bir bölümünden ibârettir. Nasâyih ve Mevâiz hakkında Sâfi 
Arpaguş tarafından yüksek lisans tezi hazırlanmıştır.23 Bu tezin 
üçüncü bölümünü oluşturan Nasâyih ve Mevâiz’in Latin harfle-
rine aktarılan metni, başına eklenen müellif ve eserle ilgili bir gi-
riş ile birlikte Sohbetler adıyla birkaç defa basılmıştır.24 Yine Sâfi 
Arpaguş tarafından eserle ilgili bir tebliğ sunulmuştur.25 

Yine “Mecâlis” adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ata-
türk Kitaplığı Osman Ergin bölümü nr. 681’de (109 vr.) kayıtlı, 
başında Hâzâ Kitâbü Mecâlisi Üsküdârî Mahmûd Efendi ifâdesi yer 
alan, hâtimesinde Mustafa b. Abdülmü’min tarafından 1054 yılı 
Şevval ayı sonlarında (Aralık 1644) istinsah edildiği belirtilen 
yazma nüshada bulunan 29 meclis önceki iki nüshada da aynen 
yer almaktadır. Ancak meclislerin sıralamasında ve bazı meclis-
lerde muhtemelen müstensihten kaynaklanan cüz’î farklılıklar 
vardır. Dolayısıyla bu yazma nüsha da Hüdâyî’ye âit müstakil 
ve farklı bir eser değildir. 

                                                                 
23  Sâfi Arpaguş, Aziz Mahmud Hüdâyî’nin Nasayih ve Mevâiz Adlı Eserinin 

Hitâbet ve İrşâd Açısından Tahlili, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsü, İstanbul 1994. 

24  Aziz Mahmud Hüdâyî, Sohbetler, haz. Sâfi Arpaguş, İstanbul 1995, 2006, 
2010. 

25  Sâfi Arpaguş, “Azîz Mahmud Hüdâyî’nin Hatiplik-Vâizlik hizmetleri ve 
en-Nâsâyıh ve’l-mevâiz Adlı Eseri”, Uluslararası Üsküdar Sempozyumu “Aziz 
Mahmud Hüdayi”, Üsküdar-İstanbul, 20-22 Mayıs 2005, I, 101-113. 
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C. Zâkirzâde Abdullah Efendi (ö. 1068/1657) 

Hüdâyî âsitânesinde zâkirbaşı olan Şa‘bân Efendi’nin 
oğlu olduğu için “Zâkirzâde” diye meşhur olmuştur. Tophâne 
Kılıç Ali Paşa Câmii ve Fâtih Câmii vâizliğinde bulunmuştur.26 
İsmâil Hakkı Bursevî’nin şeyhi Osman Fazlı Efendi’den aktardı-
ğına göre bir defasında o, kendi şeyhi Zâkirzâde Abdullah 
Efendi’yi anmış, onun vaaz ettiği ve öğüt verdiği sıradaki takrîr 
ve tefsîrini övmüştür. Zâkirzâde’nin bu hususta Üftâde ve 
Hüdâyî’den önde olduğunu, fakat yazmaya/eser vermeye mu-
vaffak kılınmadığını eklemiştir.27 Zâkirzâde geride bir eser bı-
rakmadığı için onun vaazlarının muhtevâsını ve tefsirin vaazla-
rında ne kadar yer işgal ettiğini, bu konuda onu Üftâde ve 
Hüdâyî’den üstün tutan Atpazârî Osman Fazlı Efendi’nin bu de-
ğerlendirmesinin ne derece doğru olduğunu tespit etmek müm-
kün olmamaktadır. 

D. Atpazârî Osman Fazlî Efendi / Kutup Osman (ö. 
1102/1691) 

İsmâil Hakkı Bursevî’nin şeyhi olan Osman Fazlî Efendi 
Aydos28 ve Filibe’de29 bulunduğu sırada, yine İstanbul’da Kul 
(Manisalı Mehmed Paşa), Fatih30, Vefa, Bayezid, Süleymâniye, 
Yavuz Sultan Selim gibi camilerde31 yaptığı vaazlarla halk üze-
rinde geniş bir etki ve nüfuza mazhar olmakla kalmamış, vaaz 
etmek üzere zaman zaman saraya da dâvet edilmiştir.32 Mürîdi 

                                                                 
26  Bk. Yılmaz, Azîz Mahmûd Hüdâyî ve Celvetiyye Tarîkatı, s. 244-245. 
27  Bursevî, Tamâmü’l-feyz fî bâbi’r-ricâl, thk. Ali NAMLI, Dımaşk: Dâru Ni-

nawa, 2011, II, 173. 
28  Bursevî, Tamâmü’l-feyz, thk. Ramazan MUSLU, Dımaşk: Dâru Ninawa, 

2011, I, 146. 
29  Bursevî, Tamâmü’l-feyz, I, 156. 
30  Bursevî, Tamâmü’l-feyz, I, 152. 
31  Bursevî, Tamâmü’l-feyz, I, 227; ayrıca bk. Yılmaz, Azîz Mahmûd Hüdâyî ve 

Celvetiyye Tarîkatı, s. 248. 
32  Bursevî, Tamâmü’l-feyz, I, 217. 
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İsmâil Hakkı Bursevî de Edirne’de sarayda yapılan bu meclisler-
den bazılarına iştirak ettiğini belirtir.33 Bursevî Tamâmü’l-feyz 
adlı eserinde şeyhinin vaazlarında tefsir ettiği bazı âyetleri ve ge-
tirdiği yorumları aktarır.34 Osman Fazlî Efendi’nin vaazlarının 
da büyük ölçüde âyet tefsirleri mahiyetinde olduğu anlaşılmakla 
birlikte ondan geriye mecâlis ve mevâiz türünde yazılı bir eser 
kalmamıştır. 

E. İsmâil Hakkı Bursevî (ö. 1137/1725) 

Celvetiyye’nin önemli simalarından İsmâil Hakkı Bursevî 
1063/1653’te Bulgaristan-Aydos’ta doğmuş, Edirne ve İstan-
bul’da tasavvufî eğitiminin yanı sıra zâhirî ilimlerle ilgili eğiti-
mini de sürdürmüştür.35 

1086/1675 yılında şeyhi Osman Fazlî Efendi tarafından 
halîfe sıfatıyla ve vâizlik göreviyle Üsküp’e gönderilen İsmâil 
Hakkı on yıl kadar Üsküp, Köprülü ve Ustrumca gibi Balkan şe-
hirlerinde irşad faaliyetlerinde bulunmuştur. Üsküp’te Çar-
şamba günü Meddâh Câmii’nde, Cuma günü Murâdiye 
Câmii’nde, daha sonra Eski Câmi, Yahyâ Paşa, İshâk Bey, Îsâ 
Bey, Mustafa Paşa gibi câmilerde vaaz etmiştir. İsmâil Hakkı 
Bursevî’nin mensubu olduğu tarikatın Üftâde, Hüdâyî, 
Zâkirzâde, Atpazârî gibi önemli simalarını örnek alarak Balkan 
şehirlerinde tekke dışında camilerde genel halk kitlesine yaptığı 
vaaz meclislerini bir tür tefsir dersi olarak yaptığı söylenebilir. 
Bu vaaz meclisleriyle ilgili olarak meydana getirdiği tefsir notları 
ve müntehabât türünden eserler bunun delilidir. Bu eserler hak-
kında aşağıda bilgi verilecektir. 

                                                                 
33  Bursevî, Tamâmü’l-feyz, I, 219-220. 
34  Örnek olarak bk. Bursevî, Tamâmü’l-feyz, II, 142, 152, 156, 166. 
35  Geniş bilgi için bk. Ali Namlı, İsmâil Hakkı Bursevî: Hayatı, Eserleri, Tarîkat 

Anlayışı, İstanbul 2001, s. 33-40. 
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İsmâil Hakkı Bursevî 1096/1685’te şeyhi tarafından 
Bursa’ya halîfe olarak gönderildikten sonra da onun önemli faa-
liyetlerinden birisi şeyhinin tavsiyesine uygun olarak vaaz ve 
nasîhate devâm etmek olmuştur. Bir Pazar günü ikindiden sonra 
Câmi-i Kebîr (Ulucâmi)’de “Ey inananlar, Allah’tan korkun ve 
doğrularla berâber olun.”36 meâlindeki âyetin tefsîri ile ilk vaa-
zını vermiş, vaaz ve nasihat meclisleri tekerrür edince kendisine 
Kur’ân’ın başından başlayarak vaaz etmesi işâret edilmiştir. Bu-
nun üzerine Şâban 1096 (Temmuz 1685)’da Kur’ân-ı Kerîm’i ba-
şından başlayarak Ulucami’deki vaazlarında tefsîr etmeye başla-
mıştır. Bir taraftan da vaazda naklettiği âyetlere diğer tasavvufî 
yorumları ekleyerek ve uygun yerlerde Farsça şiirleri zikrederek, 
ilgi çekici bir üslupla yazıya geçirmeye başlamış ve bu şekilde 
telif etmeye başladığı tefsîrine “Rûhu’l-beyân fî tefsîri’l-Kur’ân” is-
mini vermiştir.37 

Özellikle Aziz Mahmûd Hüdâyî’nin vaaz meclislerini tef-
sir dersleri mahiyetinde icrâ etmesi ve el-Mecâlisu’l-vaʻzıyye gibi 
eserleriyle bunları literatüre kazandırması gibi hususlar, irşad 
usul ve üslûbu bakımından İsmâil Hakkı Bursevî’yi de etkilemiş 
ve onun için örnek teşkil etmiştir. Nitekim Bursevî’nin Rûhu’l-
beyân’da zaman zaman kendisi hakkında “جامع هذه المجالس (Bu mec-
lisleri toplayan/bir araya getiren)” ifâdesini kullanması38 ve ese-
rini tefsir/vaaz meclislerinin bir araya gelmesinden ibaret gör-
mesi de bunu gösterir. Bursevî Hüdâyî’yi örnek almakla kalma-
mış, bu işi daha da ileri götürerek hem Kur’ân’ın tamamını baş-
tan sona Ulucami kürsüsünden vaaz meclislerinde tefsir etmiş, 
hem de diğer taraftan tam bir Kur’ân tefsiri olan Rûhu’l-beyân’ı 
yazmıştır. 

İsmâil Hakkı Bursevî tarafından Rûhu’l-beyân’ın yazıl-
maya başlanması ile tamamlanması arasında yaklaşık yirmi sene 

                                                                 
36  et-Tevbe, 9/119. 
37  Bk. Bursevî, Tamâmü’l-feyz, II, 107-109. 
38  Bursevî, Rûhu’l-beyân fî tefsîri’l-Kur’ân, İstanbul 1389/1969, I, 112, 154, 191, 

370, 409; II, 204, 244, 364; III, 15, 31. 
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on ay gibi bir müddet vardır. Vaaz olarak nakledilmesi de yak-
laşık olarak aynı sürede olmuştur. İsmâil Hakkı, tefsirin hazır-
landığı müddeti biraz da Kur’ân’ın nüzûl müddetine denk dü-
şürmek gayretiyle olsa gerek ‘yaklaşık olarak vahiy müddeti kadar 
bir zamanda’, yâni yirmi üç senede tamamlandığını söyler.39 

Rûhu’l-beyân’ın telifinin bu kadar bir sürede tamamlanma-
sında zaman zaman meydana gelen fâsılaların da tesiri olmuş-
tur. İsmâil Hakkı, 1097-1101 (1686-1690) târihleri arasında beş 
defa İstanbul’a şeyhi Osman Fazlî Efendi’yi ziyârete gitmiş, bu 
ziyâretlerden bazıları birkaç ay sürmüştür.40 1102 (1690)’da Kıb-
rıs’a şeyhini ziyârete gidip dönmesi ise beş buçuk ayı bulmuş-
tur.41 II. Mustafa’nın saltanatının ilk yıllarında askere vaaz ve 
nasîhat etmek üzere katıldığı I. ve II. Avusturya Seferi (1107-
1108/1695-1696) sırasında42 ordu ile beraber hareket ettiği kabul 
edilirse yaklaşık olarak altışar aydan bir yıl vakit tutar. 
1111/1700’de edâ ettiği ilk haccına gidiş dönüşü on beş aya ya-
kın sürmüştür.43 1114/1703 yılı Ramazan’ında Kadir gecesinde 
Ulucami’de meydana gelen katil hâdisesinden44 sonra bir müd-
det vaazlarına (Kur’ân’ın takrîren vaaz meclislerinde tefsirine) 
ara vermiştir.45 1115 yılı Şaban ayı ortasından Zülkade ayı orta-

                                                                 
39  Bursevî, Rûhu’l-beyân, X, 552; a.mlf., Min Vâridâti’l-Fakîr İsmâil Hakkî, Sü-

leymâniye Ktp., Hâlet Ef., nr. 789, vr. 127b; a.mlf., Kitâbü’n-Netîce, haz. Ali 
Namlı-İmdat Yavaş, İstanbul 1997, II, 430. 

40  Bursevî, Tamâmü’l-feyz, II, 133-193. 
41  Bursevî, Tamâmü’l-feyz, II, 11, 36. 
42  Bursevî, Vâridât-ı Hakkıyye, Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüpha-

nesi (BYEBEK), Genel, nr. 86, vr. 229b; a.mlf., Şerhu’l-Erbaîne Hadîsen, İstan-
bul 1253, s. 306; ayrıca bk. a.mlf., Tuhfe-i Hasakiyye, Süleymâniye Ktp., Mih-
rişah, nr. 164, vr. 149a; a.mlf., Min Vâridâti’l-Fakîr eş-Şeyh İsmâil Hakkî, vr. 
129a. 

43  Bursevî, Rûhu’l-beyân, BYEBEK, Genel, nr. 23, vr. 43a (sayfa kenarında). 
44  Konunun tafsilatı için bk. Namlı, İsmâil Hakkı Bursevî, s. 79-81. 
45  Bursevî, Vâridât-ı Hakkıyye, vr. 189b. 
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sına kadar (Aralık 1703-Mart 1704) üç ay süren şiddetli bir has-
talık geçirmiştir.46 Toplam olarak altı yıla yaklaşan bu fâsılalar 
sırasında Rûhu’l-beyân’ın telifi de vaaz meclislerinde tefsiri de 
duraklamıştır. 

İsmâil Hakkı, Rûhu’l-beyân’ı telif ederken vaktinin 
tamâmını tefsire hasretmemiş, bir taraftan da Tamâmü’l-feyz fî 
bâbi’r-ricâl, Ferahu’r-rûh (Şerhu’l-Muhammediyye), Rûhu’l-Mesnevî 
(Şerhu’l-Mesnevî), Vâridât-ı Hakkıyye ve Min Vâridâti’l-fakîr eş-Şeyh 
İsmâîl Hakkî gibi hacimli eserlerini ve birçok risâlesini de kaleme 
almıştır.47 

İsmâil Hakkı, Kur’ân-ı Kerîm’in vaaz meclislerinde tefsi-
rinin hatmi yaklaşınca teberrük için tarikatının pîri Üftâde’nin 
Bursa’da bulunan makamlarını (Atik Ali Paşa Câmii, Kaygan 
Câmii, Umur Bey Mahallesi Câmii ve Doğan Bey Mahallesinde 
bir ev) dolaşmış, her makam birer sûre nakli ve zikrullah ile ihyâ 
edilmiş, toplanan büyük cemaatler ile duâlar ve senâlar olun-
muştur.48 

Rûhu’l-beyân’ın yazılması (tahrîren) 14 Cemâziyelevvel 
1117 (Eylül 1705) Perşembe günü tamamlanmıştır.49 Vaaz olarak 
(takrîren) tamamlanması ise aynı ayın son Perşembe günü (28 
Cemâziyelevvel/Eylül 1705) Ulucâmi’de olmuş, tefsirin hatim 
meclisine sayılamayacak kadar çok büyük bir cemaat iştirak et-
miştir. İsmâil Hakkı’nın beyânına göre Bursa’nın fethinden beri 
böyle bir cemiyet olmadığı ve benzerinin işitilmediği hususunda 
ittifak edilmiştir. Cemiyete katılanlar Bursa halkıyla sınırlı olma-
yıp etraftan hatmin olacağını bir iki hafta, hatta bir iki ay önce-
den işitenler de toplanıp gelmiştir. Ulucami’nin dışı, içinde bu-
lunanların birkaç katı cemaatle çevrelenmiş, kadınlar da erkekler 
                                                                 
46  Bursevî, Kitâbü’ş-Şecv, Süleymâniye Ktp., Hâlet Ef., nr. 789, vr. 3a. 
47  Bk. Bursevî, Min Vâridâti’l-Fakîr İsmâil Hakkî, vr. 127b-128a. 
48  Bursevî, Kitâbü’s-Silsile, Millet Ktp., Şer’iye, nr. 1040, vr. 63a-b. 
49  Bursevî, Rûhu’l-beyân, BYEBEK, Genel, nr. 27, vr. 101b; X, 552; a.mlf., Min 

Vâridâti’l-Fakîr İsmâil Hakkî, vr. 127b. 
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kadar bu merasime ilgi göstermiştir. Hatim sırasında kalpler et-
kilenmiş, gözler yaşarmış, hatta ileri gelenlerden ve sıradan halk-
tan kasvet-i kalp ile tanınanlar bile kendilerini tutamayıp göz-
yaşlarını salıvermişlerdir.50 

İsmâil Hakkı Bursevî’nin tefsir dersleri sayılabilecek ma-
hiyetteki vaizlik hizmetleri ve vaaz meclisleri dolayısıyla mey-
dana getirdiği mecâlis ve müntehabât türünden eserleri ile 
Rûhu’l-beyân fî tefsîri’l-Kur’ân adlı meşhur tefsiri hakkında bazı 
teknik bilgiler vermek istiyoruz. 

1. Mecâlisü’l-va‘z ve’t-tezkîr 

İsmâil Hakkı’nın Üsküp’e yerleşmesinden sonra 1086 
(1675) yılı başlarında yazmaya başladığı, vaaz ve nasîhat notları 
ile özetleri mâhiyetinde Arapça bir eserdir. On dört bölümden 
(fasl) oluşan eserin on iki bölümü hicrî takvime göre on iki aya, 
bir bölüm bayrama (Fasl fi’l-ıyd) ve bir bölüm muhtelif konulara 
ayrılmıştır. Her bölüm farklı sayılardaki “meclis” adı verilen 
vaaz özetlerinden teşekkül eder. Eserde toplam yetmiş üç meclis 
vardır. Bu meclisler konuyla ilgili seçilen âyetler ve tefsirlerin-
den oluşmaktadır. İki defa basılmıştır (İstanbul 1266, 1303). 

2. Mecâlisü’l-müntehabe 

Hüdâyî’nin el-Mecâlisü’l-va‘zıyye isimli vaaz ve nasîhat 
tarzında yazılmış Arapça eserinden yapılmış seçmelerden mey-
dana getirilmiş bir eserdir. Eserin 1094 (1683) târihli müellif hat-
tıyla olan nüshası BEYBEK’ndedir (Genel, nr. 32, 101 vr.). 

3. Mecmûatü âyâti’l-müntehabe (a) 

İsmâil Hakkı’nın genellikle vaazlarında nakletmek üzere 
oluşturduğu Arapça tefsir mecmûalarından birisidir. 1097-1098 
(1686-1687) târihlerini taşıyan mecmûanın müellif hattıyla olan 
nüshası İstanbul Ü. Ktp.’ndedir (AY., nr. 1363, 14 vr.). 

4. Mecmûatü’t-tefâsîr 

                                                                 
50  Bursevî, Min Vâridâti’l-Fakîr İsmâil Hakkî, vr. 128b. 
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1098-1123 (1687-1711) târihlerini taşıyan bu Arapça tefsir 
mecmûasında İsmâil Hakkı vaazlarında nakletmek üzere seçtiği 
bâzı âyetlerin kısa tefsirlerini, yer yer de bazı hadislerin şerhle-
rini yapmıştır. Bu tefsirleri hazırlarken Beydâvî, Zemahşerî, 
Ebü’s-Suûd ve diğer bâzı tefsirlerden faydalandığı görülmekte-
dir. Müellif hattıyla olan nüshası BEYBEK’ndedir (Genel, nr. 33, 
268 vr.). 

5. Mecmûatü âyâti’l-müntehabe (b) 

İsmâil Hakkı’nın yine vaazlarında nakletmek üzere oluş-
turduğu 1100-1102 (1688-1689) târihlerini taşıyan tefsir 
mecmûalarından bir başkasıdır. Müellif hattıyla olan nüshası İs-
tanbul Ü. Ktp.’ndedir (TY, nr. 3706, 52 vr.). 

6. Rûhu’l-beyân fî tefsîri’l-Kur’ân 

İsmâil Hakkı Bursevî tarafından Rûhu’l-beyân üç mücelled 
olarak tertip edilmiş51 ve her mücellede farklı birer hutbe (gi-
riş/mukaddime) ile başlanmıştır.52 Her mücelled Kur’ân’dan 
yaklaşık on cüzün tefsîrini ihtivâ eder. Birinci mücelledde53 
Fâtiha (1)-Tevbe (9), ikinci mücelledde54 Yûnus (10)-Ankebût 

                                                                 
51  Bursevî, Min Vâridâti’l-Fakîr eş-Şeyh İsmâil Hakkî, vr. 126b; a.mlf., Tuhfe-i 

Atâiyye, vr. 20b. 
52  İsmâil Hakkı’nın tertîbine göre birinci cildin hutbesi için bk. Rûhu’l-Beyân, 

BYEBEK, Genel, nr. 12, vr. 1b; Eser Neşriyat, İstanbul 1389, I, 2-3. İkinci 
cildin hutbesi için bk. Rûhu’l-Beyân, BYEBEK, Genel, nr. 17, vr. 1b; IV, 2-3; 
Üçüncü cildin hutbesi için bk. Rûhu’l-Beyân, BYEBEK, Genel, nr. 22, vr. 1b; 
VII, 2 

53  Müellif nüshası, BYEBEK, Genel, nr. 12 (90 vr.), nr. 13 (90 vr.), nr. 14 (90 
vr.), nr. 15 (90 vr.), nr. 16 (89 vr.); İstanbul 1389 (Eser Neşriyat) tarihli 
matbu nüsha, I (450 s.), II (468 s.), III (549 s.) 

54  Müellif nüshası, BYEBEK, Genel, nr. 17 (70 vr.), nr. 18 (90 vr.), nr. 19 (90 
vr.), nr. 20 (90 vr.), nr. 21 (85 vr.); İstanbul 1389 (Eser Neşriyat) tarihli 
matbu nüsha, IV (494 s.), V (531 s.), VI (499 s.) 
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(29), üçüncü mücelledde55 Rûm (30)-Nâs (114) sûrelerinin tefsîri 
yer almaktadır. Bursevî bu üç cildin mukaddime ve hâtimele-
rinde tefsiri hazırlarken dikkat ettiği hususlar ile tefsir metodu 
hakkında kısa bilgiler vermiştir. 

Birinci cildin mukaddimesinde şeyhi Osman Fazlî Efendi 
tarafından 1096 (1685) târihinde “Burcü’l-evliyâ” olarak nitelen-
dirdiği Bursa’ya gönderilmesinden, Ulucami’de vaaza başlama-
sından ve Balkanlar’da bulunduğu sırada yazdığı dağınık vazi-
yetteki tefsir notlarını bir araya getirerek tefsiri yazmaya başla-
masından bahseder.56 

Tefsirin Fâtiha sûresinin başından Bakara sûresinin 267. 
âyetine kadar olan baş kısmı, İsmâil Hakkı’nın Üsküp ve civa-
rında bulunduğu sırada hazırladığı tefsir notlarına dayanmakta-
dır. İsmâil Hakkı üslupta bütünlük sağlamak amacıyla bu kısmı 
yeniden gözden geçirmiştir. Bu yüzden Bakara sûresinin 267. 
âyetinden önce de bir mukaddime bulunmaktadır. Burada bes-
mele, hamdele ve salveleden sonra kendi adını ve bazı nisbele-
rini zikretmiş, ardından tefsir metodu ile ilgili bazı bilgiler ver-
miştir. Bu bilgilere göre İsmâil Hakkı vaaz ve nasîhatla meşgûl 
olduğu için mev‘izaya ihtimâm etmiştir. Tefsirlerden derlemeler 
yapmış ve Kur’ân âyetlerinin düğümünü çözecek (anlaşılmasını 
sağlayacak) kadar tefsir ile yetinmiş, insanların akılları mikta-
rınca konuşmak gayesiyle ve onları ünsiyete sevk eden bir ih-
tisâra ulaşmak için âyetlerin mânâlarının tüm vecihlerini ortaya 
koymaya çalışmamıştır. Âyetlere uygun düşen terğîb ve terhîb 
ile bazı te’vîlleri de eklemiştir.57 

Birinci cildin hâtimesinde tefsiri yazmaya başladığında 

                                                                 
55  Müellif nüshası, BYEBEK, Genel, nr. 22 (100 vr.), nr. 23 (100 vr.), nr. 24 (100 

vr.), nr. 25 (90 vr.), nr. 26 (100 vr.), nr. 27 (101 vr.); İstanbul 1389 (Eser Neş-
riyat) tarihli matbu nüsha, VII (500 s.), VIII (527 s.), IX (544 s.), X (552 s.) 

56  Bk. Bursevî, Rûhu’l-beyân, BYEBEK, Genel, nr. 12, vr. 1b; I, 2-3. 
57  Bursevî, Rûhu’l-beyân, I, 429. 
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bir veya iki cilt olarak hazırlamaya niyetlendiğini, fakat umdu-
ğundan daha geniş olması sebebiyle artık üç cilt olarak hazırla-
maya karar verdiğini ve Tevbe sûresinin sonunda birinci cildi ta-
mamladığını belirtir. Yine burada tefsirin adını Rûhu’l-beyân fî 
tefsîri’l-Kur’ân olarak açıkça zikreder ve bu ismin ilhâmla konul-
duğunu vurgular.58 

İkinci cildin mukaddimesinden İsmâil Hakkı’nın tefsiri 
tamamlamaya ömrünün yetip yetmeyeceği endişesine düştüğü 
anlaşılmaktadır. Bu hâlet-i rûhiye içindeyken gördüğü bir rüyâ 
cesâretini artırmış ve tefsirin telifine devam etmiştir. İsmâil 
Hakkı, içine düştüğü bu hâlet-i rûhiyeyi ve gördüğü rüyâyı 
Kitâbü’n-Netîce adlı eserinde şöyle anlatır: 

“Çün ki cild-i evvel tamâm oldu, bunun kitâbet ve tertîbinden 
olan meşakkat ve itmâmına dek tûl-i müddet zarûrî olduğu hâtıra gel-
dikde hâb galebe eyleyip gördüm ki, bir kimse mührü fekk olunmuş bir 
mektûb getirip önüme bıraktıkda ben dahî alıp “Bu mektûb mukaddemâ 
okunmuştur, buna hâcet yoktur” dediğimde ol kimse dahî “İki mektûb 
dahî vardır gelecek” diye va‘d edip gāib oldu. Fakîr dahî intikāl eyledim 
ki, üç mektûb üç cild tefsîr ola ki, biri okunup tamâm olmuştur ve iki-
sinin tamâmı dahî mev‘ûddur. Velâkin havfımdan her-bâr “Yâ Rabb, 
tasdîk-ı rü’yâ eyle” [diye] duâ ederdim. Nitekim cild-i sânî hutbesinde 
mufassaldır.” 59 

22 Şaban 1102 (Mayıs 1691)’de başlanan ikinci cildin hut-
besinde/girişinde tefsir ilminin zorlukları, Rûhu’l-beyân’ın telifi 
sırasında dikkat edilen hususlar ve tefsirin metodu ile ilgili 
önemli bazı bilgiler de yer alır.60 Bu bilgilere göre o tefsir vecih-
lerini çoğaltmamış, kolay bir sûrette âyetlerin anlaşılmasını sağ-
layacak kadarıyla yetinmiştir. Bunun yanında önceki tefsirlerde 
bulunmayan bazı ilâveler yapmış, zikredilmesi öğüt ve ibret ala-
cak kimselerin gönlüne sevinç verecek ilaveler koymuştur. Yine 

                                                                 
58  Bursevî, Rûhu’l-beyân, BYEBEK, Genel, nr. 16, vr. 89b; III, 549. 
59  Bursevî, Kitâbü’n-Netîce, II, 430. 
60  Bk. Bursevî, Rûhu’l-beyân, BYEBEK, Genel, nr. 17, vr. 1b; IV, 2-3. 
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uyandırıcı birer öğüt olması için her meclise bir miktar fasîh 
Farsça beyit katmıştır. Diğer kaynaklardan aldığı ibâreleri, siyâk-
sibâka uygun düştüğü sürece değiştirmeden vermiştir. Kendi 
görüşlerini “Fakîr der ki...” diyerek belirtmiş, bazısını da metnin 
akışı içinde zikretmiştir.61 

İsmâil Hakkı, kendi tertîbine göre ikinci cildin sonunda 
tefsirde ibâre, işâret ve rabbânî ilhâmın faydalarını (fevâid) bir 
araya getirdiğini söyler.62 Tamâmü’l-feyz adlı eserinde ise vaazla-
rında tefsir ettiği her meclisi ilgi çekici bir üslûbla yazıya geçir-
diğini, buna tasavvufî yorumları eklediğini ve uygun yerlerde 
Farsça beyitleri metne ilâve ettiğini söyler.63 İsmâil Hakkı, tefsi-
rin tamamlandığı günün sabâhı kendisine vârid olan ilâhî bir 
hitâbı îzâh ederken Rûhu’l-beyân’ı türlü ilim ve ma‘rifetleri ihtivâ 
eden sâde (basît) bir tefsir olarak nitelendirir.64 

Usûlen yazılmış intibâını veren üçüncü cildin kısa hutbesi 
hamdele, salvele, genel temennî ve duâ cümlelerini ihtivâ etmek-
tedir.65 Üçüncü cildin ve tefsirin hâtimesinde İsmâil Hakkı tefsi-
rin tamamlanması ile ilgili kısa bilgiler verir, vaadini gerçekleş-
tirdiği ve tefsirin tamamlanacağına dâir rüyâsını hak kıldığı için 
Allah’a hamd ve senâlar eder.66 

1122 (1710) yılında ikinci defa hacca giderken uğradığı 
Mısır’da Ahmed Hamdî el-Mısrî’ye verdiği icâzetnâmede de 
Rûhu’l-beyân’la ilgili bazı değerlendirmeler yer almaktadır. 
İsmâil Hakkı, Rûhu’l-beyân’da tefsiri birkaç kere derleme (cem‘), 
kendisini de derleyen (câmi‘) olarak nitelediği gibi67 burada da 
“cema‘tü”, yâni topladım/derledim ifâdesini kullanır. Üç büyük 

                                                                 
61  Bursevî, Rûhu’l-beyân, IV, 3. 
62  Bursevî, Rûhu’l-beyân, VI, 499. 
63  Bursevî, Tamâmü’l-feyz, II, 108. 
64  Bursevî, Min Vâridâti’l-Fakîr İsmâil Hakkî, vr. 127b, 128b. 
65  Bk. Bursevî, Rûhu’l-beyân, BYEBEK, Genel, nr. 22, vr. 1b; VII, 2. 
66  Bk. Bursevî, Rûhu’l-beyân, BYEBEK, Genel, nr. 27, vr. 101a-b; X, 552. 
67  Örnek olarak bk. Bursevî, Rûhu’l-beyân, I, 370, 409; III, 549; IV, 3 . 
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cilt hâlinde olan tefsirde önce şer‘î esasları ve hükümleri zikret-
meyi, sonra da tasavvufî yorumlara remz etmeyi prensip edindi-
ğini belirtir. Böyle bir tefsiri yazmanın herkesin altından kalka-
mayacağı zor bir iş olduğunu da vurgular.68 

Rûhu’l-beyân İstanbul, Kāhire-Bulak ve Beyrut’ta üç, dört, 
altı ve on cilt halinde birçok defa basılmıştır. Yazıldığı zamandan 
günümüze kadar özellikle tasavvufî muhitlerde ilgiyle karşılan-
mış, hakkında pek çok çalışma yapılmış, Urduca ve Türkçe’ye 
tercümeleri yapılmıştır.69 

F. Celvetiyye’nin Diğer Önemli Simaları 

Aziz Mahmud Hüdâyî’nin halîfelerinden Dizdarzâde Ah-
med Efendi (ö. 1032/1623) Edirne Eski Cami’de tefsir okuturdu. 
Filibeli İsmâil Efendi (ö. 1052/1642), Veliyyüddin b. Yûsuf 
Efendi (ö. 1061/1651), Kemâleddîn Efendi (ö. 1067/1657), “Um-
detü’l-müfessirîn” diye meşhur olan Kahireli Arap Yahyâ Efendi 
(ö. 1077/1666), Tophâneli Velî Efendi (ö. 1108/1697) gibi halife-
leri de muhtelif camilerde kürsî vâizliği yapmışlar, vaaz ve irşad 
faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Üsküdar’daki Hüdâyî 
Âsitânesi’nde postnişîn olan şeyhlerden Gelibolulu Gafûrî 
Mahmûd Efendi (ö. 1078/1667), Abdülhayy b. Saçlı İbrâhim 
Efendi (ö. 1117/1705), Filibeli Mehmed Sabûrî (Dede Çelebi) (ö. 
1130/1717), Yaʻkûb Afvî Efendi (ö. 1149/1736), Edirneli Yûsuf 
Efendi (ö. 1153/1740), Mudanyalı Büyük Rûşen Efendi (ö. 
1209/1795), Abdurrahmân Nesîb Efendi (ö. 1258/1842)’nin 

                                                                 
68  Bursevî, Mecmûa-i Hakkî, Bayezid Devlet Ktp., nr. 3507, vr. 74b. 
69  Bu konuda geniş bilgi için bk. Ali Namlı, “İsmâil Hakkı Bursevî, Hayâtı, 

Eserleri ve Rûhu’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân İsimli Tefsîri”, İsmâil Hakkı 
Bursevî, Rûhu’l-Beyân -Kur’ân Meâli ve Tefsîri-, Erkam Yayınları, İstanbul 
2005, I, 9-62; a.mlf., “İsmâil Hakkı Bursevî’nin Rûhu’l-beyân fî tefsîri’l-
Kur’ân Adlı Tefsîri”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD), Tür-
kiye’de İslami İlimler: Tefsir ve Kur’ân İlimleri-I Sayısı, sayı: 18, Güz 2011, 
s. 365-385. 
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muhtelif câmilerde vaaz, nasihat ve irşad hizmetlerinde bulun-
dukları bilinmektedir.70 Hüdâyî ve Bursevî gibi tarikatın önde 
gelen simalarında görüldüğü üzere onların da vaaz ve irşad faa-
liyetlerinin merkezinde Kur’ân âyetlerinin tefsirinin bulunduğu 
anlaşılmaktadır. 

Sonuç 

Osmanlı topraklarında yaygınlık kazanmış bir tarikat 
olan Celvetiyye’nin önemli şeyhleri tekke ve zâviyelerinde sa-
dece kendi müridleri ile meşgul olmamış, eskilerin tâbiriyle sul-
tanından gedâsına kadar halkın değişik katmanları ile irtibat 
kurmuşlardır. Özellikle cami kürsülerinden vaaz ve nasihatla-
rıyla halkı irşâd etmeyi de vazife bilmişlerdir. Vaaz ve irşad hiz-
metlerinin esasını ise Kur’ân ve onun tefsirinin oluşturduğu gö-
rülmektedir. Halka yönelik bir tür tefsir dersi sayılabilecek bu 
hizmetleri, onların mecâlis ve mevâiz türünden eserler ortaya 
koymalarını da sağlamıştır. 

Bu konuda özellikle tarikatın kurucusu Azîz Mahmûd 
Hüdâyî ile İsmâil Hakkı Bursevî’nin faaliyetleri ve eserleri dik-
kat çekmektedir. Hüdâyî vaaz meclisleri için seçtiği âyetlerin tef-
sirlerini ve vaaz notlarını Arapça olarak yazmıştır. Bu tür eser-
lerden birisi Hüdâyî’nin el-Mecâlisü’l-vaʻzıyye adlı yazma eseri-
dir. Halifelerinden Filibeli İsmâil Efendi şeyhinin vaaz meclisleri 
için yazdığı bu tefsirleri Mushaf tertibine göre sıralamış ve hazır-
ladığı esere Nefâisü’l-mecâlis adını vermiştir. 

Her hususta şeyhlerini ve özellikle Hüdâyî’yi örnek alan 
İsmâil Hakkı Bursevî Balkanlar, Bursa ve Üsküdar’da bulun-
duğu yerlerde halka yönelik vaaz ve irşad meclisleri tertip etmiş, 
bu faaliyetleri neticesinde mecâlis ve müntehabât türünden tef-
sire dair eserler meydana getirmiştir. Özellikle Bursa’ya yerleş-
tikten sonra Ulucami’deki vaaz meclislerinde Kur’ân’ı başından 

                                                                 
70  Bk. Yılmaz, Azîz Mahmûd Hüdâyî ve Celvetiyye Tarîkatı, s. 132-136, 268-276. 
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sonuna kadar yirmi yılı aşan bir sürede tefsir etmiştir. Bir taraf-
tan da Rûhu’l-beyân adlı meşhur tefsirini kaleme almıştır. Böylece 
Celvetiyye’de vaaz ve irşad meclislerinde Kur’ân âyetlerini tefsir 
etme geleneği İsmâil Hakkı Bursevî’de zirveye ulaşarak tasav-
vufî yönü öne çıkan tam bir Kur’ân tefsiri yazılması ile neticelen-
miştir. 
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Osmanlı’da ‘Mecâlis’ Tefsir Geleneği: 
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‘Tefsiru Sûreti’d-Duhâ’ Örneği 
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Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

 

Giriş: Müellifin Yaşadığı 19. Asırda Bosna-Hersek 

Yüzölçümü 51.129 km² olan Bosna-Hersek, doğu ve gü-
neydoğuda Sırbistan ve Karadağ, kuzey ve batıda ise Hırvatistan 
cumhuriyetleriyle çevrilidir.1 Orta Çağlarda, Balkan Yarı-
mada’sının kuzeybatısı ile Avrupa topraklarının güneydoğu ke-
simleri arasında kalan bölge Sava Irmağı’na dökülen Bosna ça-
yından dolayı Bosna olarak isimlendirilmiştir. XV. yy. Bosna 
krallığına isyan ederek Neretva nehri havzası ile Bosna toprak-
larının güney kesimlerine düşen bölgede hâkimiyet tesis etmiş 
olan Stepjan Vukçiç Kosaça “St. Sava’nın Hersek’i” unvanını ta-
şıdığı için zamanla onun hâkimiyet sahasında kalan topraklara 
Hersek denilmiştir.2 

1054’te Hristiyanlık âleminde yaşanan büyük bölünme 
sonrasında Katolikler ile Ortodokslar arasında başlayan müca-
dele bu dinin mensupları arasında gittikçe açılan bir uçurum 
oluşturmuştur.3 Katoliklerin Ortodoksları ortadan kaldırma hu-
sumeti, 1204 yılında gerçekleşen IV. Haçlı Seferi sırasında Filibe 

                                                                 
1  Branislav Djurdjev, “Bosna-Hersek”, DİA, İstanbul 1992, VI, 297. 
2  Djurdjev, “Bosna-Hersek”, VI, 297; Besim Darkot, “Bosna”, İslâm Ansiklo-

pedisi, MEBY. İstanbul 1979, II, 725. 
3  Altan Çetin, Galip Çağ, “Bosna’nın Osmanlı İdaresine Geçişinde Bogomil-

liğin Etkisi”, Tarih Okulu 2011, sayı IX, s. 26. 
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bölgesindeki Bogomilleri adeta bir kırıma uğrattığı belirtilmek-
tedir.4 Bogomiller gerçekte Hristiyan olmakla birlikte ritüel ve 
dinin yorumlanması bakımından Katolik ve Ortodokslardan ay-
rılmaktaydılar. Sayıca az olan bu inancın mensupları özellikle 
papalık tarafından tam bir baskı altına alınmışlardı.5 

Bosna’ya ilk Osmanlı akınları 1389’da başladığında Bosna 
Kralı olarak I. Tvrtko bulunuyordu. Son Bosna Kralı Stepjan To-
maseviç’in Osmanlılara vergi ödemekten vazgeçmesi üzerine 
Osmanlı Ordusu 1463’te Fatih’in emriyle Bosna’yı tamamıyla fet-
hetti. Fetihten sonra Bosna-Hersek’te yaşayan Bogomil mezhe-
bine mensup Boşnaklar Müslüman olmaya başladılar.6 

XIX. yy. başlarında Osmanlı devlet yapısında uygula-
maya koyulan bir dizi reform paketi Bosna-Hersek’te beklenme-
dik tepkilere yol açmıştır. Özellikle Yeniçeri Ocağının 1826’da 
kaldırılmasının ardından Kapudan Hüseyin önderliğinde 
Bosna’da büyük bir ayaklanma patlak vermiştir.7 

1858 yılında çıkarılan Arâzi Kanunnamesi ile Bosna’da 
toprak reformuna başlanmış ve kısmî başarılar elde edilmişse de 

                                                                 
4  Mehmet Coğ, “İslâm-Bizans İlişkileri Bağlamında “Pavlikanlar” Üzerine 

Bir Değerlendirme”, FÜİF. Dergisi, 13/2, 2008, s. 83. 
5  Tufan Gündüz, Alahimanet Bosna, Boşnakların Osmanlı Topraklarına Göçü, 

Yeditepe Yayınları, 1. Baskı 2012, s. 11. 
6  Bosna ve Bogomiller’in İslâm’a geçiş tartışmaları için bkz. Tayyib Okiç, 

Neşredilmemiş Bazı Türk Kaynaklarına Göre Bosna Hıristiyanları, (çev. Salih 
Akdemir, Recep Duran), İslâmi Araştırmalar, 1992, VI/4, 235-248; Haz. 
Fikret Adanır ve Suraiya Farokhi, Osmanlı ve Balkanlar, İstanbul 2011; Ka-
dir Albayrak, Bogomilizim ve Bosna Kilisesi, İstanbul 2005; Lütfi el-Mi’veş, 
Bogomiller, Hristiyanlar ve Bosna, (çev. Kadir Albayrak), Tezkire 2004, sayı 
36-37, s. 183-190. 

7  Zerrin Olaş, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu İşgalinde Bosna-Hersek, 
(yüksek lisans tezi), SAÜSBE, 2007, s. 6-15; Gündüz, Alahimanet Bosna, s. 
16. 
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Boşnaklar arasında bir dizi rahatsızlıkların da başlangıcını oluş-
turmuştur.8 XIX. yy. son çeyreğinde, Osmanlı hâkimiyetinin son 
bulduğu pek çok coğrafyada şartlar, Müslümanlar aleyhine de-
ğişmiştir. Bu şartlardan en fazla etkilenenlerin başında da Bal-
kanlarda yaşayan Müslüman Boşnaklar bulunmaktadır.9 

13 Temmuz 1878’de imzalanan Berlin Anlaşması’nın 25. 
Maddesi gereği Bosna-Hersek’in idaresi Avusturya-Macaristan 
Devletine bağlı kalıyordu. Avusturya-Macaristan’ın eskiden beri 
Bosna-Hersek’i işgal etmek gibi bir planının olduğu bilinmekte-
dir. Avusturya-Macaristan daha önce de 1697, 1737, 1788 ve 1791 
tarihlerinde Bosna’yı işgal etmek istemişse de bunda başarılı ola-
mamıştır.10 

Avusturya-Macaristan’ın 29 Temmuz 1878’de Bosna-Her-
sek’i büyük bir askeri güç kullanarak işgal etmesi bölgede yeni 
bir dönemin başlamasına neden olmuştur. Bu dönem 415 yıl bo-
yunca Osmanlı idaresinde malını, canını, ırzını namusunu ve her 
türlü maddi ve manevi hayatını emniyette hissederek yaşayan 
Boşnakların huzurunu bozmuştur. İşgal güçleri Bosna’da hiç 
beklemedikleri bir direnişle karşılaşmışlardır.11 Hristiyan idare 
altında yaşamak istemeyen Boşnaklar ellerindeki basit silahlarla 
Avusturya-Macaristan ordusuna karşı çete savaşı vermeğe baş-
lamışlardır.12 Bu direnişlerin sonuç vermemesi ve ülkenin talan 
edilerek mekteplerin, medreselerin, tekkelerin ve hatta camilerin 

                                                                 
8  Bu hususta daha geniş bilgi için bkz. Zafer Gölen, Tanzîmât Döneminde 

Bosna Hersek, TTK. Yayınları, Ankara 2010, s. 109-111; aynı müellif, “1849-
1851 Bosna-Hersek İsyanı”, Belleten, 66/247, 2003, s. 905-930. 

9  Genç Osman Geçer, “İşgal Sonrası Bosna-Hersek’te Göç Olgusunun Vatan 
Gazetesine Yansımaları”, TÜBAR Dergisi 2010, XXVIII, 192. 

10  Olaş, Avusturya-Macaristan, s. 29; Geçer, “İşgal Sonrası Bosna-Hersek’te 
Göç”, s. 193. 

11  Olaş, Avusturya-Macaristan, s. 30-32; Genç Osman Geçer, “Azapzâde (Aza-
bagiç) Mehmed Tevfik’in “Hicret Hakkında Risâle” Adlı Eseri Üzerine Bir 
Değerlendirme”, Türkbilig Dergisi, sayı 2010/20, s. 217. 

12  Geçer, “İşgal Sonrası Bosna-Hersek’te Göç”, s. 193. 
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yıkılması Boşnaklarda büyük bir yıkıma sebep olmuştur. İşgalin 
hemen ardından bazı gazeteler kapatılmış, diğerlerine ciddi bir 
sansür uygulaması başlamış ve bu sansür doğru haber almayı, 
aynı görüş etrafında birleşmeyi ve sağlıklı düşünmeyi ortadan 
kaldırmıştır.13 

İşgalin ardından ülkede, Avusturya-Macaristan kanunları 
ve Bosna-Hersek için özel çıkarılan kanunlar, kademeli olarak 
mevcut Osmanlı kanunlarının yerine geçirilmiş veya eklenmiş-
tir. İslâm hukukuna bağlı mahkemeler olduğu gibi bırakılmış, 
genel olarak Osmanlı idare yapısında isim değişikliği dışında 
fazla bir değişikliğe gidilmemiştir.14 

Avusturya-Macaristan hükümeti, Bosna-Hersek’te İslâm’ı 
resmi din olarak kabul etmiştir. Bunun yanında Bosnalı Müslü-
manları Osmanlı Devleti’nden ve halifelikten koparmak için 
siyâsi olarak birtakım önlemler almaya çalışmışlardır. Bu me-
yanda Bosna’da İstanbul’dan ayrı bir Şeyhülislâmlık kurmak is-
temişlerdir. 1881’de Saraybosnalı 27 Müslümanın verdiği dilek-
çede Bosna’da, Reîsü’l-ulemâ ve meclisinin kurulması istenmiştir. 
Bunun ardından 17 Ekim 1882’de Avusturya-Macaristan idaresi 
Mustafa Hilmi Ömeroviç’i (1882-1893)15 ilk Reîsü’l-ulema olarak 
göreve getirmiştir.16 

Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun Bosna-Her-
sek’i istila etmesi Müslüman nüfus arasında muazzam bir ihti-
lafa sebep olmuştur. Bu ihtilafın başında ise Bosna’nın dârülharp 
mı-yoksa dârülislâm mı olduğu tartışmaları ve Türkiye’ye hicret 

                                                                 
13  Geçer, “Azapzâde (Azabagiç) Mehmed”, s. 217. 
14  Olaş, Avusturya-Macaristan, s. 37. 
15  Hayatı hakkında ve ardından gelen 13 başkan için bkz. İzzet Terziç, el-

İ’nâye bi’l-Kur’âni’l-Kerîm fi’l-Busna, el-Cemiyyetü’l-İslâmiyye fi’l-Busna 
ve’l-Hersek, 1. Baskı, Mostar 2003, s. 84-87. 

16  Olaş, Avusturya-Macaristan, s. 45. 
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sorunu gelmektedir.17 Osmanlı imparatorluğuna hicret eden 
Bosnalı Müslümanların takriben 1 3⁄ ‘ü topraklarında kalmaları-
nın ya yaşamlarının, ya maişetlerinin ya da inançlarının kaybı ile 
neticeleneceğine ikna olmuşlardı. Bundan ötürü, bir görüşe göre 
150.000,18 diğer bir görüşe göre ise 100.000 ilâ 120.000 arsında 
Müslüman kimliğe sahip bir nüfus, kendi topraklarından Os-
manlı topraklarına hicret etmiştir.19 

Bosnalı muhacirlerin yaşadığı bu zorlukların temsilcile-
rinden biri de Duhâ Sûresi tefsiri üzerinde çalıştığımız Hilmi 
Baba Bosnevî’dir. 

1. Hilmi Baba b. Hüseyin Taşlıcavî Bosnevî 

1.1. Hayatı 

Hilmi Baba adıyla bilinen bu zatın açık künyesi, Hilmi b. 
Hüseyin Taşlıcavî el-Bosnevî’dir. Hayatı hakkında kaynaklardan 
herhangi bir malumat edinemediğimiz ve sadece kütüphane ka-
yıtlarındaki eserlerinden tanıdığımız Hilmi Baba’nın nisbesin-
den, Yenipazar sancağına bağlı Taşlıca’da doğduğunu düşünü-
yoruz.20 Doğum tarihi bizce tam olarak bilinmemekle beraber, 
Bosna’da 1893-1909 yıllarında Tuzla müftülüğü ve Bosna-Hersek 

                                                                 
17  Dönemin Tuzla Müftüsü, Tevfik Azapagiç’in 1896 yıllarında Bosna’da baş-

layan dârulharp-dârulislâm tartışmaları çerçevesinde Bosna Vatan Gazetesi-
nin 82. sayısında yayımladığı Hicret Risâlesi makalesinde her şeye muhale-
fet ettiğinden ötürü kendisini Deli Hafız diye adlandırdığı ve yine aynı dö-
nemde Hicret isimli bir makale yazan kişi muhtemelen, Hilmi Baba Bos-
nevî’dir. Azapagiç’in makalesi ve bu konuda daha geniş bilgi için bkz. Ge-
çer, “Azapzâde (Azapagiç) Mehmet Tevfik’in “Hicret Hakkında Risâle” 
XX, 216-225; ayni müellif, “İşgal Sonrası Bosna-Hersek’te Göç Olgusu”, 
XXVIII, 191-205; Boşnakların göçü ve bu tartışma ile alakalı bkz. Gündüz, 
Alahimanet Bosna, s. 67-75. 

18  York Norman, “Hilmi Baba ve 1878 Sonrasında Osmanlı İmparatorlu-
ğunda Boşnak Muhacirlerin Yaşadığı Müşkilat”, 1453 Dergisi, İst. Büyük-
şehir Bld. Yay. 2012/15, s. 38. 

19  Gündüz, Alahimanet Bosna, s. 223. 
20  Bkz. çalışmaların üzerindeki vakıf kaydı mühürleri yazısı. 
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ikinci Reîsü’l-Ulemâ (1893-1909) görevini üstlenen Mehmet Tev-
fik Azabagiç (1838-1918)21 ile 1868’li yıllarda İstanbul’da med-
rese öğrenimi aldığı göz önünde bulundurarak onun da 1835-40 
yılları arasında doğmuş olabileceğini söyleyebiliriz. 

Osmanlı döneminin pek çok Boşnak aydını gibi Hilmi 
Baba da ilköğrenimini ülkesinde tamamlamasının ardından, 
İslâmî ilimlerde bilgisini artırmak için İstanbul’da ve Medine 
Mahmûdiye Medresesinde eğitim aldığını, eserlerinin arkasına 
düşülen ferağ kaydı notlarından öğrenmekteyiz.22 Yine onun 
Medine’de eğitimini ikmal etmesinin ardından İstanbul’a dön-
düğünü ve üzerinde çalışma yaptığımız bu tefsirini de orada ka-
leme aldığını, çalışmasına yazdığı önsözündeki ifadelerinden 
anlamaktayız.23 Âhir ömrünü İstanbul’da geçirdiğini düşündü-
ğümüz Hilmi Baba’nın kabrinin de İstanbul’da olduğu tahmi-
ninde bulunabiliriz. 

Eserlerine baktığımızda onun mutasavvıf, âlim, fazıl, me-
nakıp, vaaz ve irşat hususunda ehliyetli bir zat olduğunu gör-
mekteyiz. Biz onun son eğitimini aldığı Medine Mahmûdiye 
medresesindeki tahsilinin ardından İstanbul’da karar kılıp vak-
tini imkânı nispetinde eser telifi, daha ziyade vaaz ve nasihatle 
geçirdiğini zannediyoruz. Bu meyanda Bosna ile de irtibatını 
kesmediği kanaatindeyiz. 

1.2. Hocaları ve Öğrencileri 

Hilmi Baba İstanbul Fatih camiinde öğrenci olduğu yıl-
larda ders halkasına katıldığı hocalarından yalnız bir tanesinin 

                                                                 
21  Hayatı Hakkında bkz. Osman Laviç, “Mehmed Tevfik Azabagiç”, DİA, 

Ankara 2003, XXVIII, 536. 
22  Bkz. Hilmi Baba, Risâle fi’l-hicret isimli eserin ferağ kaydı, Süleymaniye Kit. 

İbrahim Efendi Koleksiyonu nr. 421, vr. 30a. 
23  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, Süleymaniye Kit. İbrahim Efendi Kolek-

siyonu nr. 137, eserin girişi. 
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ismini vermektedir. O zat da Hacı Ali Efendi’dir.24 Yine mecâlis 
isimli eserini ve Duhâ Sûresi tefsirini yazarken pek çok öğrencisi-
nin olduğunu zikretmesine rağmen bunların kimler olduğunu 
tespit edemedik. 

1.3. Eserleri 

Müellif, tamamı yazma olan eserlerini Arapça ve Türkçe 
olarak kaleme almıştır. Yine eserlerinde kullandığı Farsça şiirlere 
bakılırsa bu dili de iyi bildiği söylenebilir. Kütüphanelerde ka-
yıtlı yedi çalışması bulunmaktadır. Bunlardan ikisi tefsir, biri ke-
lam, diğerleri fıkıh, siyer, siyâset ve vaazla alakalıdır. Bu eserler 
şunlardır: 

a. Fethu’l-esrâr ve’l-müşkilât alâ Rûhi’l-beyân bi’l-işârât 

Bu çalışma, İsmail Hakkı Bursevî’nin (ö. 1137/1725) meş-
hur tasavvufî tefsiri Rûhu’l-beyân fî tefsîri’l-Kur’ân’ı üzerine yapıl-
mıştır. 1885’te kaleme alınan çalışma, Bursevî tefsirinin konu fih-
ristini içermektedir. Eser, Süleymaniye Ktp. İbrahim Efendi Ko-
leksiyonu 132’de bulunmakta ve varak adedi 97 olup, müellif 
hattıdır. 

b. Tefsîru sûreti’d-Duhâ 

Hilmi Baba’nın bu eserini ileride geniş şekilde ele alacağı-
mızdan burada ismini vermekle yetiniyoruz. 

c. Mu’cizâtü’n-Nebî 

Kelâm ilimi ile alakalı olan ve Arapça yazılan çalışmanın 
Süleymaniye Ktp. İbrahim Efendi bölümü 211’de bir nüshası 
mevcuttur. Müellif nüshası olan bu çalışma toplam 300 varaktır. 

 

d. Kitâbun mine’l-fıkh ve’l-fetvâ 

                                                                 
24  Bkz. Hilmi Baba, Mecâlisü’l-Bosnevî, Süleymaniye Kit. İbrahim Efendi Ko-

leksiyonu nr. 517, c. 1, vr. 262, sonradan yazıldığı anlaşılan ve kitabın so-
nuna eklenen çalışmanın mukaddimesi. 
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Fıkıhla alakalı ve Osmanlıca olan bu çalışmanın Süleyma-
niye Ktp. İbrahim Efendi bölümü numara 358’de kayıtlın bir nüs-
hası bulunmaktadır. Müellif hattı olan çalışma 76 varaktır. 

e. Risâle fi’l-hicret 

Arapça ve Türkçe kaleme alınan çalışmanın Süleymaniye 
Ktp. İbrahim Efendi Koleksiyonu 421’de bir nüshası mevcuttur. 
Müellif hattı ile yazılmış olan eser 30 varaktır. Çalışmanın 13 say-
fası Türkçe’dir ve aynı çalışmanın muhtasarıdır. 

f. Risâle fi’s-siyâse 

Siyasetle ilgili olan çalışmanın Süleymaniye Ktp. İbrahim 
Efendi bölümü 422’de bir nüshası vardır. Müellif hattı olan ça-
lışma 24 varaktır ve Arapçadır. 

g. Mecâlisü’l-Bosnevî 

Vaaz ve nasihatle ilgili olan çalışma iki cilttir. İlk cildi Sü-
leymaniye Ktp. İbrahim Efendi 517 ve diğeri 518’de bulunmak-
tadır. Müellif hattı olan çalışmanın ilki 254, diğeri 252 varaktır ve 
Arapça kaleme alınmıştır. Birinci ciltte 62, diğerinde ise 63 otu-
rum bulunmaktadır. Bu oturumlar içinde Kur’ân ve tefsirle ala-
kalı bazı başlıklar da mevcuttur. 

2. Hilmi Baba’nın Tefsîru Sûreti’d-Duhâ İsimli Eseri 

2.1. Eserin Tanıtımı 

Hilmi Baba’nın yazma nüshalarını tespit edebildiğimiz 
tefsirle ilgili iki eserinden biri Duhâ Sûresi tefsiridir. Eserin, Sü-
leymaniye Ktp. İbrahim Efendi bölümü 137’de bir nüshası bu-
lunmaktadır. Müellif hattı olan çalışma 237x126, bbxbb mm. eba-
dında ve varak adedi 256’dır. Numarasız ilk varakta, kenarları 
siyah cetvelle çizili sonradan eklendiği anlaşılan ve çalışmanın 
hattıyla uyuşan iki sayfalık mukaddimenin evvelinde, “ خطبة تفسير
-ifadesi ve vakıf mührü yer almaktadır. Ça ”سورة الضحى للبوسنوي
lışma, çok rahat okunan nesih yazı, ince bir uç ve siyah mürek-
kep kullanılarak yazılmış sayfalar 25 satırdan oluşmaktadır. 
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Âyetlerin ve önem atfeden kelimelerin üstünde kırmızı çizgiler, 
keza istifade edilen kaynaklar ve cümle sonlarına bazen üç, ba-
zen de bir tane kırmızı nokta konulmuştur. Varak numaraları ko-
nulan tefsirin, dar olan kenarlarında üç gözlü çiçek motifi ve ça-
lışmada nakledilen hadis, âyet ve hikâyeleri gösteren açıklayıcı 
yazılar ve bazı konu başlıkları bulunmaktadır. Bu ifadeler bazen 
Türkçe, ekseri Arapça yazılmıştır. 

Bosnevî besmele, hamdele ve salvelenin ardından tefsiri 
yazma sebebini ise şu şekilde açıklamaktadır: Hicaz’dan İstan-
bul’a dönüşünde 125 ders yaptığını, pek çok ilim talibinin Rama-
zan ayında Şehir’de (İstanbul) Duhâ sûresini tefsir ettiğini, bu in-
sanların tefsir ve hadis kitapları, Peygamber kıssaları ve evliya-
ların hikâyelerine ihtiyacı olduğunu, fakat rüyada abdallar-
dan/dervişler biri kendisine “İç ve isteğini yerine getir, 
korkma”, diyerek verdiği şaraba dek, tefsir yazmaya kendisini 
ehliyetli bulmadığını belirtir. Bu olayın ardından bismillâh diye-
rek bu çalışmayı yaptığını zikretmektedir. 

Bu girişin ardından Hilmi Baba, sayfa numaraları verilme-
yen ilk üç buçuk varakta ve kendi ifadesiyle abdallar adedince 
kırk oturumda (mecâlis) ikmal etmeyi tasarladığı Duhâ Sûresi tef-
sirini, kenarları kırmızı mürekkeple çizilmiş kutucuklar içinde 
araştıracağı başlıkları ve varak numaralarını da vererek bir tür 
planını/fihrist vermiş ve ardından tefsire başlamıştır. 

Eserin başı: وتخصيصه ِلن النهار يقوى والضحى، ووقعت ارتفاع الشمس 

فيه، أو ِلن فيه الساعة التي كلم موسى ربه    وألقى السحرة سجدا أو النهار ويؤيده قوله أن 

 يأتيهم بأسنا ضحى في مقابلة بيانا.........

Eserin sonu: وأما بنعمة ربك فحدث، أي حدث بالنبوة التي أتاك هللا وهي أجل
هللا عليه، ويدخل تحته تعليم القرآن والشرائع وهللا أعلم،  النعم، والصحيح أنها تعم جميع نعم

 تفسيرخازن وتفسيرالمدارك، يا هو.

Çalışmada ferağ kaydı bulunmamaktadır. 25 

                                                                 
25  Bkz. Ekrem Gülşen, “Osmanlı Dönemi Bosnalı Bazı Müfessirler Üzerine”, 

(çalışılmakta olan makale), s. 25-30. 
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2.2. Eserin Konusu 

Tefsir ilmi, kişinin ilmi ve idraki nispetinde Kur’ân-ı Ke-
rim’i belli usül ve kâideler çerçevesinde anlama ve yorumlama 
sanatıdır.26 Tefsir denildiğinde daha ziyade akla Kur’ân’ı Ke-
rim’in baştan sona açıklanması gelir. Bununla birlikte Kur’ân’ın 
bazı sûrelerini içeren sûre veya âyet tefsirleri de yapılmıştır. 

Müellif bu çerçevede Kur’ân’ın 93. sûresi olan Duhâ sûre-
sinin mufassal tefsirini yapmaktadır. Duhâ Sûresi, Mekke’de in-
miştir ve 11 ayettir. Duhâ, güneşin kuşluk vaktindeki parlak ha-
linde verdiği aydınlığa denmektedir. Bu sûre, Hz. Peygam-
ber’den (sav.), Allah’ın ona lütfettiği dünya ve âhiret nimetlerini 
hatırlatıp onun, bu nimetlere olan şükrünü ilan etmesini zikret-
mektedir. 

2.3. Eserin Bölümleri (Mecâlis) 

Yukarıda da belirtiğimiz gibi eser 40 meclisten/oturum 
oluşmaktadır. Şimdi bunları zikredelim:  

1. Meclis: Sûre’nin sebeb-i nüzûlü, evde resim ve köpek 
bulundurmak ve paralarda resim kullanılması hakkındadır. 

2. Meclis: Hz. Peygamber’in (sav.) Zülkarneyn ve do-
ğuşu hakkındaki cevabı ile Hızır ve durumu hakkındadır. 

3. Meclis: Ye’cüc ve Me’cüc, Zülkarneyn’in sed yap-
ması, Türkler hakkında vârid olan hadisler, Türk ve Rum keli-
melerinin anlamları. 

4. Meclis: Eshâb-ı Kehf ve Hz. Peygamber’in (sav.) as-
habından dört kişiyi Eshâb-ı Kehf’e göndermesi ve iman etme-
leri. 

5. Meclis: Eshâb-ı Kehf’in sayısı, köpeklerinin isimi, kö-
peklerle ilgili hikâyeler ve çeşitli meseleler. 

                                                                 
26  Zerkeşî, el-Burhân (tah. Zeki Muhammed), Dâru’l-hadâra, 2. Baskı, Riyad 

2009, II, 185-194; Zerkânî, Menâhil, II, 3. 
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6. Meclis: Eshâb-ı Kehf’in uykudan uyanması ve kabir-
den dirilmeyi inkâr edenlere bir hatırlatma. 

7. Meclis: Hz. Peygamber’in (sav.) Rûh hakkındaki ce-
vabı ve “İnşâallah” sözü ve bu hususta bir hikâye. 

8. Meclis: Duhâ’dan maksat, Hz. Musa’nın (as.) Allah 
Teâlâ ile konuşması, doğumu ve Firavun ile durumu. 

9. Meclis: Hz. Musa’nın (as.) Firavun’u imana çağır-
ması, sihirbazlarının imanı, Asiye’nin şahadeti, Firavun’un bo-
ğulması ve Hz. Musa’nın (as.) vefatı. 

10. Meclis: “ ْيِل اِذَا َسٰجىَوالَّ  ” ‘dan maksat, Hz. Peygamber’in 
(sav.) miracı. 

11. Meclis: Duhâ’dan maksat, Hz. Peygamberin’in (sav.) 
doğumu ve mevlidi hakkındadır. 

12. Meclis: Duhâ’dan maksat Hz. Peygamberin’in (sav.) 
vefatı hakkındadır. 

13. Meclis: Duhâ’dan maksat, Hz. Peygamberin’in (sav.) 
yüzü ve bütün mahlûkatın onun nurundan yaratılması hakkın-
dadır. 

14. Meclis: Duhâ’dan maksat, Hz. Peygamberin’in (sav.) 
Ehl-i Beyti, onlara muhabbet besleme ve Mehdi’nin zuhuru hak-
kındadır. 

15. Meclis: “َوالَّْيِل اِذَا َسٰجى”, Hz. Peygamberin’in (sav.) kız-
ları, Hz. Hüseyin’in şahadeti ve Hz. Fatıma’nın vefatı. 

16. Meclis: Duhâ’dan maksat, cennet, nimetleri ve cennet 
ehlinin ebediliği. 

17. Meclis: “َوالَّْيِل اِذَا َسٰجى”, Cehennem ve ebediliği hakkın-
dadır. 

18. Meclis: “َوالضُّٰحى”, Ariflerin kalpleri, müminlerin fera-
seti ve beş kayıp ne demektir? 
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19. Meclis: “َوالضُّٰحى”, Kuşluk namazı, günlere göre nafile 
namazlar ve kadınların namazlarını evde kılması hususu. 

20. Meclis: “َوالَّْيِل اِذَا َسٰجى”, Teheccüt, Regâip, Berat ve Tes-
bih namazları. 

21. Meclis: “َوالضُّٰحى”, Kıyamet alametleri ve bu konudaki 
hadisler. 

22. Meclis: “ِخَرةُ َخْيٌر لََك ِمَن ااْلُوٰلى -Dünya ve ona mey ,”َولََْلٰ
letme ve ilgili hikâyeler. 

23. Meclis: “ِخَرةُ َخْيٌر لََك ِمَن ااْلُوٰلى  Hz. Peygamber’in ,”َولََْلٰ
(sav.) ümmetinin üstünlüğü ve diğer ümmetlere şahadeti. 

24. Meclis: “ِخَرةُ َخْيٌر لََك ِمَن ااْلُوٰلى -İslâm ve iman hakkın ,”َولََْلٰ
dadır. 

25. Meclis: “َولََسْوَف يُْعِطيَك َربَُّك فَتَْرٰضى”, Hz. Peygamber’in 
(sav.) şefaati, kızı Fatıma’ya şefaati ve çocukların ebeveynlerine 
şefaatleri. 

26. Meclis: “ َربَُّك فَتَْرٰضىَولََسْوَف يُْعِطيَك  ”, Hz. Peygamber’in 
(sav.) ümmetinin cehennemden çıkması, ümmeti için ağlaması, 
âlimlerin şefaati. 

27. Meclis: “َولََسْوَف يُْعِطيَك َربَُّك فَتَْرٰضى”, Emri bi’l-m’arûf ve 
nehyi ani’l-münker ve vaaz üslubu. 

28. Meclis: “اَلَْم يَِجدَْك يَتِيًما”, Hz. Peygamber’in (sav.) anne-
babasının durumu ve yetim olması. 

29. Meclis: “اَلَْم يَِجدَْك يَتِيًما”, Hz. Ebubekir, Ömer ve diğer sa-
habelerin üstünlüğü. 

30. Meclis: “َوَوَجدََك َضۤاالا فََهٰدى”, Hz. Peygamber’in (sav.) Şam 
yolculuğu ve yolda kerameti. 

31. Meclis: “َوَوَجدََك َضۤاالا فََهٰدى”, Hz. Peygamber’in (sav.) Me-
dine’ye hicreti ve ülke dışına hicret. 
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32. Meclis: “َوَوَجدََك َعۤائًَِل فَاَْغٰنى”, Fakirlik ve fakirlerin du-
rumu ve fakirlik âdabı. 

33. Meclis: “َوَوَجدََك َعۤائًَِل فَاَْغٰنى”, Hz. Peygamber’in (sav.), 
Hz. Hatice ile evliliği ve onun malıyla zengin olması 

34. Meclis: “َوَوَجدََك َعۤائًَِل فَاَْغٰنى”, Ganimet mallarıyla gelen re-
fah ve şehitlerin mertebeleri. 

35. Meclis: “َوَوَجدََك َعۤائًَِل فَاَْغٰنى”, İlim ve âlimlerin fazileti ve 
kötü âlimler. 

36. Meclis: “ َعۤائًَِل فَاَْغٰنى َوَوَجدَكَ  ”, Kur’ân’ın ilk harekelenmesi 
ve mahlûk olmayışı hakkındadır. 

37. Meclis: “ ْا اْليَتيَم فَََل تَْقَهر  .Yetim ve harâmiyeti ,”فَاَمَّ

38. Meclis: “ ْۤائَِل فَََل تَْنَهر ا السَّ -Dilenci ve onu reddetme üs ,”َواَمَّ
lubu, Sultan’dan bahşiş alma. 

39. Meclis: “ ْۤائَِل فَََل تَْنَهر ا السَّ  Sadaka, cömert ve cimrinin ,”َواَمَّ
durumu ve bu hususta hikâyeler. 

40. Meclis: “ ْا ِبنِْعَمِة َرب َِك فََحِد ث  .Şükür ve kısımları ,”َواَمَّ

Kur’ân öğretiminden ücret alınması ve kabristanda para 
ile Kur’ân okumak. 

Sadaka, insanlara el açmaktan/dilenmek kaçınmak ve bu 
konudaki hadisler. 

2.4. Eserin Kaynakları 

Hilmi Baba’nın Duhâ Sûresi tefsirindeki kaynaklarını ge-
nel olarak tefsir, hadis, fıkıh ve diğer kaynaklar olduğunu belir-
tebiliriz. Kullandığı kaynaklarını en çok istifade ettiği eserlerden 
başlayarak zikretmek daha uygun olacaktır. Bu meyanda tefsir-
deki metodu da ortaya konacaktır. 

2.4.1 Tefsir Kaynakları 
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Hilmi Baba’nın başvurduğu kaynakların başında İsmail 
Hakkı Bursevî’nin Rûhu’l-Beyân27 isimli tefsiri gelmektedir. O, 
pek çok konuda İ. Hakkı Bursevî’den yararlanmaktadır. İkinci 
önemli kaynağı Hâzin’in Lübâbü’t-tevîl fî ma’âni’t-tevîl’idir.28 
Üçüncüsü ise Bağavî’nin Me’âlimü’t-tenzîl’idir.29 

Bunlardan başka Kurtubî’nin el-Câmi’ li-ahkâmi’l-
Kur’ân’ı,30 Kürd Mehmed Efendi Hanefî’nin Tefsîru’l-hanefî’si,31 
Ebu’l-Leys es-Semerkandî’nin Bahru’l-ulûm’u,32 Nesefî’nin 
Medârikü’t-tenzîl33 ve et-Teysîr’i,34 Sivâsî’nin Uyûnü’t-tefâsîr’i,35 
Tefsir-i Cafer es-Sâdık,36 Râzî’nin Tefsir-i kebîr’i,37 Hatib Şirbinî’nin 
es-Sirâcü’l-münîr’i,38 Molla Gürânî’nin Gâyetü’l-emânî’si,39 

                                                                 
27  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 8ab, 9b, 19b, 11b, 13ab, 15b, 16b, 21b, 

22b, 23b, 26b, 27a, 30b, 31a, 35ab, 37a, 40b, 47ab, 49a, 52a, 53a, 55a, 56b, 59a, 
64b, 69ab, 76a, 80b, 82a, 82a, 83a, 88ab, 96a, 105b, 109a, 110b, 121a, 133a, 
134b, 135a, 136a, 137a, 137a, 143a, 146a, 147ab, 150a, 152a, 153a, 158b, 159b, 
165b, 167a, 175a, 177a, 178b, 188a, 191b, 214b, 216a, 219a, 220a, 222b, 228a, 
229a, 230b, 236a, 237a. 

28  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 8a, 10b, 26a, 31a, 34a, 35b, 36a, 37b, 
49a, 160b, 223a, 229a, 241a. 

29  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 2a, 11a, 13a, 21a, 31a, 34a, 36b, 37b, 
38b, 53a, 76a, 122a. 

30  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 13a, 26a, 37a, 106a, 116a, 132a, 133b, 
171a, 173b, 173a. 

31  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 41a, 64a, 121a, 142a, 160a, 169a, 211a, 
217a, 229b, 235a. 

32  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 8a, 9a, 13a, 36a, 100a, 109b, 125a, 211a. 
33  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 8a, 10a, 36b, 40b, 82a, 83a, 137a. 
34  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 8a, 10a, 35b, 107a, 153, 160b. 
35  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 9b, 19a, 26, 31a, 121a, 167a. 
36  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 64a, 77a, 82a, 82a, 175b. 
37  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 77a, 82a, 82a, 155a. 
38  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 168a, 180a, 235a. 
39  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 148a, 217a, 229a. 
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Beyzâvî’nin Envârü’t-tenzîl’i,40 Tefsir-i İbn Âdil,41 Tefsir-i Abdüla-
zizî,42 S’alebî’nin el-Keşf ve’l-beyân’ı,43 Zamahşerî’nin el-Keşşâf’ı,44 
Tefsir-i Haddâdî,45 Katâde,46 Kevâşî’nin et-Tefsîru’l-kebir’i,47 
Suyûtî’nin Tefsîru’l-celâleyn’i,48 Ebû Hayyân’ın el-Bahru’l-muhît’i 
ve Nehr’i,49 Ebu’l-Me’âlî el-Cüveynî’nin Tefsîru’l-Kur’ân’ı,50 İbn 
Arabî’nin Tefsîr’i,51 Tefsir-i Mukâtil b. Süleymân,52 Necmeddin 
Dâye ve Simmânî’nin et-Tevîlât’ü-necmiyye’si,53 Râğıp’ın el-
Muhâdarât’ı,54 Karahisârî’nin Ravnaku’t-tefâsîr’i,55 Şeyh Zâde’nin 
Haşiyesi,56 Tefsir-i Haddâdî,57 Tefsir-i Hâkâik-i Sülmâ/Selmâ,58 ve Tef-
sir-i İbn Abbâs,59 Tefsir-i Sahâvî,60 Tefsir-i Tıbyân,61 ve Vahidî’nin 
Tefsîru’l-vasîd62 gibi kaynaklardan ve İbn Abbâs,63 Seâlebî,64 

                                                                 
40  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 2a, 223a, 241a. 
41  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 41a, 48b, 56b. 
42  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 64a, 71a, 126a. 
43  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 22a, 83a, 160a. 
44  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 167a, 218b. 
45  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 82a, 90a, 191a. 
46  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 122a, 125b. 
47  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 90a, 248b. 
48  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 48b, 173a. 
49  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 77a. 
50  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 173a. 
51  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 39b. 
52  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 89a. 
53  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 110a. 
54  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 150b. 
55  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 116a, 132a, 153a, 168a, 180a, 217a, 

223a, 229a. 
56  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 2a. 
57  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 90a. 
58  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 64a. 
59  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 148a. 
60  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 126a. 
61  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 10a. 
62  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 71a. 241a. 
63  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 41a, 56b, 132a, 228a. 
64  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 90a. 
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Süddî65 ve Mücâhit,66 gibi tefsirde meşhur zevâtın görüşlerinden 
yararlanmıştır. 

 

2.4.2. Hadis Kaynakları 

Hilmi Baba hadisler hususunda Müslim’in el-Câmu’s-
sâhih,67 Tabarânî’nin el-Kebîr, el-Evsat ve’s-sağîr,68 Buhârî’nin el-
Câmu’s-sâhih,69 Tirmizî’nin Sünen,70 Ahmed b. Hanbel’in Müs-
ned,71 Beyhakî’nin es-Sünenü’l-kübrâ ve Şu’abu’l-imân,72 

                                                                 
65  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 45a. 
66  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 45a, 122a, 125b, 228a. 
67  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 3a, 4ab, 5a, 11b, 57b, 87b, 98a, 119ab, 

126b, 127b, 128ab, 129a, 130ab, 131a, 133b, 138a, 141b, 142b, 147b, 148a, 
149ab, 150a, 153a, 160b, 165a, 190b, 192ab, 193a, 203b. 

68  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 16a, 29a, 83a, 85a, 88a, 91b, 102a, 123a, 
126b, 129a, 129ab, 130a, 131b, 132a, 134b, 140a, 141a, 149ab, 153ab, 159a, 
163a, 164a, 173ab, 173b, 177b, 178a, 179a, 189b. 

69  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 3b, 4a, 5ab, 6a, 29a, 37b, 57b, 91b, 95a, 
119ab, 127a, 128ab, 131a, 13b, 138a, 141a, 144a, 148a, 149ab, 153b, 165a, 
173a, 189ab, 190b, 192ab, 193a, 203b. 

70  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 4a, 6b, 6b, 87b, 90a, 99a, 116b, 117a, 
123a, 127b, 128b, 130b, 133b, 134b, 140a, 149b, 153b, 165a, 173ab, 177b, 178b, 
179b, 185b, 191a, 192a. 

71  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 37b, 86b, 87b, 92a, 96a, 101a, 116ab, 
119ab, 120a, 127a, 128ab, 129b, 130b, 132a, 135a, 138a, 141a, 149b, 153a, 
173a, 173ab, 179b, 192a. 

72  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 75a, 88b, 95a, 99b, 120ab, 147b, 150a, 
159ab, 163a, 167a, 170a, 172ab, 188b, 189a, 192b. 
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Münâvî’nin Feyzü’l-kadîr,73 Ebû Dâvûd’un Sünen,74 Ebû Nu-
aym’ın Hilye,75 Hâkim’in Müstedrek,76 İbn Asâkir’in Tarihu Di-
maşk,77 Deylemî’nin Firdevs,78 Ebû Y’alâ’nın Müsned,79 İbn 
Mâce’nin Sünen,80 Hatîb el-Bağdâdî’nin Târihu Bağdâd,81 Al-
kamî’nin el-Kevâkib ve Mülteka’l-bahreyn,82 İbn Hacer’in Fethu’l-
bârî,83 Suyûtî’nin Evâîl,84 Müslim’in Nevevî şerhi,85 Nevevî’nin 
Riyâzu’s-salihîn,86 Nesâî’nin Sünen,87 Kâdî İyâz’ın Şifâ,88 Dâre-
kutnî’nin Sünen,89 Tibî’nin el-Kâşif,90 Sahâvî’nin el-Mekâsıd,91 Bez-
zâr’ın Müsned,92 Buhârî’nin Edebü’l-müfred93 ve Tarih,94 İbn 

                                                                 
73  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 3b, 4a, 87a, 90a, 91b, 116a, 116b, 126b, 

128a, 129a, 130ab, 149ab, 153b. 
74  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 3a, 86b, 87a, 87b, 88a, 91a, 116ab, 

120ab, 126b, 129a, 149b, 151b, 188b. 
75  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 26b, 66a, 70a, 87b, 88a, 95a, 123a, 153b, 

159ab, 169b, 173a, 179b, 195a. 
76  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 29, 86b, 88b, 90a, 9b, 92a, 129ab, 131b, 

135a, 140a, 163a, 167a, 192. 
77  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 68a, 90ab, 95a, 90ab, 95a, 120b, 126b, 

140b, 153a, 170b, 173a, 177b, 189b. 
78  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 83a, 90b, 92b, 95a, 116a, 120ab, 132b, 

165a, 191b. 
79  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 89b, 95a, 120a, 127a, 159a, 173a, 177b. 
80  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 87b, 88b, 119b, 123a, 126b, 151a. 
81  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 91b, 92b, 116a, 153a, 170b. 
82  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr.  173a, 179a, 234ab. 
83  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 130b, 149a, 170b, 173a. 
84  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 10a, 68b, 70b, 169b. 
85  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 3a, 6b, 233a, 234b. 
86  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 119b, 133b, 149ab. 
87  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 88b, 130a, 179b. 
88  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 3b, 6a, 149b. 
89  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 86a, 99b, 178b. 
90  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 126b, 212b, 216b. 
91  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 68b, 69a, 185a. 
92  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 82b, 173a. 
93  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 231a, 232a. 
94  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 223b. 
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İshâk’ın el-Meğâzî ve’s-siyer,95 İbn Adiy’in el-Kâmil,96 İbn 
Cevzî’nin Garîbu’l-hadis,97 İbn Ebî Şeybe’nin Musannef,98 İbn 
Hibbân’ın Sâhih,99 İbn Abdi’l-Berr’in Temhîd,100 İbn Esîr’in Ni-
hâye,101 Abdurrezzâk’ın Müsned,102 Asbahânî’nin Terğib,103 
Hattâbî’nin Garîbu’l-hadis ve Meâlimü’s-sünen,104 İbn S’ad’ın Ta-
bakât,105 İbn Zafer’in İ’lâmü’n-nübüvve,106 Karâfî’nin Şerhu’t-tir-
mizî,107 Kurtubî’nin et-Tezkire108 ve‘t-Tizkâr,109 Mes’ûdî’nin 
Murûcu’z-zeheb,110 Münzirî’nin et-Terhîb ve’t-terğîb,111 Sem-
hûdî’nin Vefâü’l-vefa ve Cevâhiru’l-ı’kdeyn,112 Taberî’nin Tarih,113 
ve Tefsir,114 Tâhâvî’nin Şerhi,115 Tirmizî Hakîm’in Nevâdiru’l-
usûl,116 Ukaylî’nin Duafâ117 ve Zehebî’nin Müslim Şerhi118 isimli 
eserlerine müracaat etmiştir. Keza eser ismi tasrih etmeden 

                                                                 
95  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 145b, 172b. 
96  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 167a, 191b. 
97  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 27b, 68a. 
98  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 2a, 129b. 
99  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 46a, 217b. 
100  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 3a, 11a. 
101  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 4a, 6a. 
102  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 246b. 
103  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 244b. 
104  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 3a. 
105  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 95a. 
106  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 68b. 
107  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 116b. 
108  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 131. 
109  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 30b. 
110  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 94b. 
111  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 117a. 
112  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 86a. 
113  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 14a. 
114  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 2a. 
115  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 30a. 
116  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 135a. 
117  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 223b. 
118  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 96a. 
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Haddâdî,119 Muhammed b. K’ab el-Kurazî,120 İshâk b. Raha-
veyh/ Rahuyâ,121 Süheylî,122 Vâkıdî,123 Ebû Bekir Havârizmî,124 
İbn Büşrân,125 İbn Ebi’d-dünya,126 Nisâburî,127 Tacüddîn 
Sübkî,128 ve Tahtâvî129 gibi muhaddislerden yaralanmıştır. 

2.4.3. Fıkıh Kaynakları 

Hilmi Baba fıkıhla ilgili olarak Azizî’nin Şerh câmiu’s-
sağîr,130 el-Hidâye,131 Bahrü’l-fetavâ,132 Behçetü’l-fetavâ,133 Fetavâ-i 
Ali Efendi,134 Hâniye,135 Serahsî’nin Hızânetü’l-fetvâ,136 Tahâvî 
Şerhi,137 Şerhi el-Hafnî alâ câmi’s-sağîr,138 Tahtâvî’nin Hâşiye ed-
düri’l-muhtâr139 ve Tâcü’ş-şeria140 gibi eserlerden istifade etmiştir. 

                                                                 
119  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 48b  
120  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 51b. 
121  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 151b, 173a. 
122  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 170b, 171a, 173b. 
123  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 56b, 70b. 
124  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 83a. 
125  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 228b. 
126  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 246a. 
127  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 30a. 
128  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 192b. 
129  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 171b. 
130  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 3a, 4b, 5b, 38a, 133b, 149a, 150a, 

232b, 234b, 245b. 
131  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 5b, 221b. 
132  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 29a. 
133  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 29a. 
134  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 30a. 
135  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 29a. 
136  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 6a. 
137  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 30a. 
138  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 214a. 
139  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 172a. 
140  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 30a. 
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Yine Ebû Hanîfe,141 Mâlik,142 Şâfii,143 Ahmed b. Hanbel144 ve 
Sevrî145 gibi mezhep imamlarından faydalanmıştır. 

2.4.4. Diğer Kaynakları 

Hilmi Baba’nın muhtelif kaynakları arasında Aynül-
meânî,146 Hasâis,147 Câmu’l-ezhâr,148 Semhûdî Cevâhiru’l-‘ıkdeyn,149 
el-Cevâhir ve’d-dürer,150 Dekâiku’l-ahbâr,151 el-Esile ve’l-ecvibe,152 el-
Mirkât alâ mişkâti’l-mesâbih,153 el-Usfûrî,154 Enisü’l-celîs,155 
Envâru’l-meşârık,156 Gazzâlî ed-Dürretü’l-fâhira ve İhyâ,157 Hafız 
Şirâzî,158 Harîdatü’l-acâyip ve ferîdetü’l-garâib,159 Hasâis-i suğrâ,160 

                                                                 
141  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 4a, 171b, 172a, 220a. 
142  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 4a. 
143  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 3b, 153a, 332b. 
144  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 4b. 
145  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 6b. 
146  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 13a. 
147  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 217b. 
148  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 67a. 
149  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 89a, 91b, 92b, 95a, 98a, 99b, 178b, 

228b. 
150  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 27a, 39a. 
151  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 38a, 39a, 79b. 
152  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 185. 
153  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 97a, 99a. 
154  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 226b, 236a, 239a. 
155  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 35b, 62a, 63b, 76b, 109a, 158a, 159a, 

177b, 184b, 215b. 
156  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 13a. 
157  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 27b, 81a, 123a, 125a, 144a, 150b, 

164b, 217b, 223b, 233a. 
158  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 76a. 
159  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 15a, 18b, 22a. 
160  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 11a, 70b. 
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Havâtif,161 Hayâtü’l-hayevân,162 Hayâtü’l-kulûb,163 Hülasatü’l-
ahbâr,164 İbn Arabî’nin165 Mesnevî,166 Fütühât167 ve Müsâmerât,168 
Kâmus,169 Kuşeyrî,170 Keşfü’l-esrâr,171 S’alebî Kısas-ı enbiyâ,172 Me-
calis-i Ahmed,173 Mecalis-i İsmail Hakkı,174 Mecalis-i Molla Câmî,175 
Mecalis-i senâniyye,176 Mecalis-i şafiiyye,177 Meclis-i Zeynüddîn el-
Hanefi,178 Mefâtih ale’l-mesâbîh,179 Mesâbih ve şerhi,180 Mevâhib le-
dünniyye,181 Mişkâtü’l-envâr,182 Meşâriku’l-envar,183 Mükâşefetü’l-

                                                                 
161  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 11a. 
162  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 8a, 9a, 11a, 12b, 13b, 18ab, 22a,23a, 

26a, 28b, 29a, 30a, 34a, 52b, 68b, 96b, 179b, 191b, 219b, 221a, 232b. 
163  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 108a, 158a, 207b, 235b, 237a, 243a, 

243b. 
164  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 59b. 
165  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 11b, 12a, 17b, 23a, 26b, 47ab, 56b. 
166  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 35a, 108a, 109b, 121b, 136b. 
167  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 53a, 105b. 
168  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 134b, 139b, 146b, 162b. 
169  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 23a. 
170  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 29a. 
171  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 125b. 
172  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 13b, 14a, 25b, 35a, 52b, 55b. 
173  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 207a. 
174  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 47a. 
175  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 67a, 76b. 
176  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 82b, 242a, 245a. 
177  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 59b. 
178  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 54b. 
179  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 87a. 
180  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 16a, 16a, 107a, 131a, 144b. 
181  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 66a, 81b, 168b, 169a, 173b, 185b. 
182  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 47b, 59a, 78b, 101a, 102a, 105b, 

107ab, 152a, 213a, 216b, 218b. 
183  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 151b, 153b, 159b. 
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kulûb,184 Ravzu’l-fâik,185 Ravzatü’l-ulemâ,186 Risâle kuşeyriyye,187 
Senâniyye,188 Suyûti Mirâc,189 Ş’arânî Mevâsik ve’l-uhûd ve latâifü’l-
metn,190 Davûd Kayserî Şârihu’l-fusûs,191 el-Câmî Şarihu’l-fusûs,192 
Şemsü’l-vâizin,193 Abdulganî en-Nablûsî Şerhu’t-tarikâh,194 Harpûtî 
Şerhi bürde,195 Şerhi Mişkâtü’l-mesâbih ve’l-medâriç fi’l-M’irâc,196 
Taftâzânî et-Telvih,197 Tenbîhü’l-gâfilîn,198 Tennûhî el-Ferah b’ade’ş-
şidde,199 ve Zeynü’l-Arab200 gibi eserler ve ilim ehli zevat bulun-
maktadır. 

3. Eserin Genel Metodu 

Hilmi Baba, Tefsîru Sûreti’d-Duhâ isimli eserinde genel-
likle belli bir metodu uygulamıştır. Önce âyetler, bir ayet veya 
birkaç kelime halinde bir araya getirilmekte, ardından çoğu kere 
muhtelif tefsirlerden alıntılanan cümlelerle âyetin meâli veril-
mektedir. Bu meâller muvacehesinde bir konu başlığı belirleyen 
müellif, arkasından varsa âyetin sebeb-i nüzûlüne ve az da olsa 
kelime tahlillerine girişmektedir. Ardından fıkhî konular ve 
                                                                 
184  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 157a, 194a, 225b, 244a. 
185  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 38b, 65b, 105a, 145b, 166b, 226b, 

231b, 237a. 
186  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 195b, 230a. 
187  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 196a, 203b. 
188  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 150a. 
189  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 62b. 
190  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 12a, 26a, 27a, 146b, 161a, 215a, 242a, 

247a. 
191  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 110a. 
192  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 110a. 
193  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 194a, 195b, 227a, 230b. 
194  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 3b, 4a, 6ab, 155b. 
195  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 140a. 
196  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 61b. 
197  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 171b. 
198  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 105b, 139b, 161b, 167ab, 207a, 212a, 

227b, 228a, 231b, 239a, 239b, 248b. 
199  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 12a. 
200  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 16a. 
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özellikle tasavvufla ilgili tartışmalara yer verilmektedir. Çoğu 
zaman müellif-şerhlerini de vererek-konu ile ilgili pek çok hadis, 
bazen de sahâbe ve tâbiûn sözleriyle görüşlerini desteklemekte-
dir.201 Hemen her mecliste konu ile ilgili tasavvufî hikâyeler ça-
lışmada geniş yer bulmaktadır. Bu meyanda İbn Arabî, Mevlâna, 
Kuşeyrî, Gazzâlî vb. diğer tasavvuf önderlerinden istifade et-
mektedir. 

Hilmi Baba, genel olarak alıntıların sonunda, bazen de ba-
şında bilgiyi kimden veya nereden aldığına yer vermektedir. 
Bunu genelde müellifin, bazen eserin ismini, bazen de her ikisini 
birlikte vererek yapmaktadır. Bazen de “Yekûlü’l-Bosnevî” ifa-
desiyle kendi düşüncesini ortaya koymaktadır. Az da olsa “bazı 
müfessirler”, “ekseri tefsir ehli” vb. gibi genel ifadeler kullandığı 
da görülmektedir. Keza yine Hâfız Şirâzî veya Mevlâna’dan 
Farsça beyitlere yer vermektedir Bu beyitleri tercüme etmemek-
tedir. 

Hilmi Baba bu çalışmasında ve diğerlerinde dönemin ilim 
dili olan Arapça’yı kullanmıştır. Fakat Türkçe’ye de vakıf olduğu 
anlaşılmaktadır. Zaman zaman çalışmanın içeriğinde veya ke-
narlarda “diğer hadis”, “diğer mesele”, “diğer rivâyet”, “el-
cevâp” veya “diğer hikâye” gibi Türkçe ifadelere de yer verdiği 
görülmektedir. 

3.1. Eser’de Yorumlar 

Daha önce de zikredildiği gibi, Bosnevî’nin tefsirindeki 
meclislerinde bulunan başlıklara baktığımızda müellifin yorum-
larını dini olanlar ve tarihi olaylarla alakalı olanlar şeklinde iki 
kısımda mütâlaa etmek mümkündür. İlk kısmı kendi içinde, 
Kur’ân, fıkıh ve tasavvufla ilgili olanlar şeklinde üçe; diğerini ise 
İslâm öncesi ve sonrası olaylar olmak üzere iki kısma ayırabiliriz. 
Ancak biz bu mahdut çalışmamızda konuyu sınırlandırarak yal-
nız Kur’ân’la ilgili olan bazı konuları ele almakla yetineceğiz. 
                                                                 
201  Eserde aktarılan bu ve benzeri hadislerin ekserisi sahih olmakla birlikte, 

zayıf kabul edilen rivâyetler de bulunmaktadır. 
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3.1.1. Kur’ân’la İlgili Yorumlar 

3.1.1.1. Sûre’nin Sebeb-i Nüzûlü 

Kur’ân-ı Kerim’deki âyet veya âyetlerin inmelerine sebep 
teşkil eden olaylara sebeb-i nüzûl denmektedir.202 Hilmi Baba 
yeri geldikçe bazı nüzûl sebeplerine işaret ederek âyetleri yo-
rumlamıştır. Müellif nüzûl sebeplerini verirken ilgili rivâyetin 
bazen kesin olarak âyetin nüzûlüne sebep teşkil ettiğini söyler-

ken, bazen de kesin olmayan “َرَوي” sığasıyla ve senedi verilmeden 

aktarılmıştır. Mesela, Duhâ sûresinin ilk üç âyetinin anla-
mını/meâlini verdikten sonra âyetleri tefsir sadedinde 
Beyzâvî’nin âyetlerin sebeb-i nüzûlüyle ilgili ifadelerini iktibas 
etmektedir. Bu konuda şunları söylemektedir: “Nakledildiğine 
göre Hz. Peygamber (sav.) -Kehf sûresinde zikredildiği gibi-is-
tisnayı terk ettiğinden veya ısrarcı bir dilenciyi azarladığından 
veya yatağının altında köpek yavrusu ölmesi veya başka sebep-
ten ötürü bir süre vahiy gecikince müşrikler: Rabbi, onu terk etti 
ve ondan uzaklaştı dediler. Bunun üzerine, onlara cevaben bu 
âyet/ler nazil oldu” “203.”فنزلت ردا عليهم 

Bu mücmel ifadenin arkasından Hilmi Baba “َرَوي” sığa-
sıyla İbn Ebî Şeybe ve Taberî’nin naklettiğini söylediği şu ri-
vâyete yer verir: Hz. Peygamber’in hizmetçisi Havle şöyle dedi: 
Bir köpek yavrusu Hz. Peygamber’in evindeki divanın altına gi-
rip orada öldü. Bunun için bir süre Hz. Peygambere vahiy ge-
cikti. “Ey Havle! Benim evimde ne oldu, Cebrail neden bana gel-
miyor” dedi. Havle, ben keşke evi düzenleyip, onu süpürsem de-
dim. Süpürgeyi yatağın altına daldırdım, ölü köpek yavrusunu 
çıkardım. Onu alıp dış duvarın arkasına attım. Allah’ın Resulü 
sakalları titreyerek geldi, Ona vahiy geldiğinde onu bir titreme 

                                                                 
202  Başka tarifler için bkz. Ekrem Gülşen, Kurtubî Tefsiri’nde Esbâb-ı Nüzûl, 

(doktora tezi), Sakarya ÜSBE, 2002, s. 70-71. 
203  Abdullah b. Ömer el-Beyzâvî, Envâru’t-Tenzîl, Dâru ihyâi’t-turâsi’l-

Arabî, Beyrut ts, V, 319. 
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alırdı. Bunun üzerine Allah bu sûreyi indirdi “ فأنزل هللا تعالى هذه
 .”السورة

Arkasından kesin olarak sûrenin sebeb-i nüzûlüne sebep 
teşkil eden olayı tasrih eden ve “...وأما سبب نزول هذه السورة عن ابن عباس” 
ifadesiyle başlayan uzun bir rivâyete yer veren Hilmi Baba, 
özetle şöyle demektedir: İbn Abbâs’ın naklettiğine göre Kureyş-
liler, içinde Nadr b. el-Hâris ve Ukbe b. Ebî Muayt’ın bulunduğu 
beş kişilik bir topluluğu, Medineli Yahudi ilim adamlarına gön-
derdiler ve onlara: Muhammed (sav.) hakkında onlara soru sor-
malarını ve onun niteliklerini onlara anlatmalarını ve onun hak-
kında neler söylediklerini bildirmelerini istediler. Bunun üzerine 
Medine’ye giden topluluk Yahudi ilim adamlarına, Resülullah 
(sav.) hakkında soru sordular. Yahudi ilim adamları onlara: Bi-
zim kitabımızda sizin anlattığınız gibi onun hak bir Peygamber 
olduğunu, anlattıklarının doğru ve ona uymaları gerektiğini söy-
lediler. Ama yine de size söyleyeceğimiz Ashâb-ı Kehf, Zülkar-
neyn ve Rûh hakkında üç hususu ona sormalarını tembihliyor-
lar. Eğer size bunları haber verecek olursa ona uyunuz, o bir pey-
gamberdir. Eğer yapmayacak olursa, biliniz ki o, yalan uyduran 
bir kimsedir. 

Bunun üzerine Hz. Peygamber’e (sav.) gelip şöyle dediler: 
Ey Muhammed, sen bizlere, Ashâb-ı Kehf, Zülkarneyn ve Rûh 
hakkında bilgi ver. Resülullah (sav.) onlara: “Yarın size bu iste-
diğiniz hususları haber vereceğim” deyip, “inşâallah” demedi. 
İddiâ edildiğine göre Resülullah’a (sav.) bir rivâyete göre on beş, 
diğerine göre kırk ve başka bir rivâyete göre ise üç gün geçtiği 
halde yüce Allah bu konuda ona bir vahiy indirmedi ve Cebrail 
de ona gelmedi. Nihayet Mekkeliler, yalan haberler yayarak: 
Muhammed (sav.) bize yarın haber vereceğini vadettiği halde, 
kendisine sorduğumuz herhangi bir şeyi haber vermedi, dediler. 
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Nihayet vahyin gecikmesi Resülullah’ı (sav.) üzdü, kederlen-
dirdi, söylenenler ona ağır geldi. Daha sonra Cibrâil (as.) ona bu 
sûreyi getirdi.204 

 

3.1.1.2. Hz. Peygamber’in (sav.) Rûh Hakkındaki Suale 
Cevabı ve “İnşâallah” Kavli 

Hilmi Baba yedinci oturumda, Rûh ve mahiyeti, geleceğe 
dair verilen sözler hakkında “inşallah” lafzının/kaydının söy-
lenmesi hususunda bilgi vermektedir. “Hiç bir şey hakkında sakın: 
“Ben bunu mutlaka yarın yapacağım” deme, Meğerki Allah dilemiş ola. 
Unuttuğun zaman Rabbini an ve: “Umulur ki Rabbim beni bundan 
doğruya daha yakın olana erdirir” de”205 âyetinde, yarın ben şu işi 
yapacağım şeklinde herhangi bir hususa dair işi Allah’ın 
meşîetine bağlamadan söz söylenmemesi gerektiği bildirilmek-
tedir. Böylelikle insan, verdiği haberi gerçekleştireceğini kesin 
olarak ifade etmemiş olur. Çünkü: Ben, bu işi yapacağım, dediği 
halde yapmayarak ölür veya herhangi bir engel/mânia ile karşı-
laşır yapamazsa, yalan söylemiş olur. Ama ben bu işi Allah di-
lerse (inşâallah) yapacağım diyecek olursa, bu durumda haber 
verdiği şeyi muhakkak olarak gerçekleştireceğine dair söz ver-
memiş olur ve yapamazsa da yalancı olmaz, demektedir. 

Kaynağını belirtmeden sözlerini Hz. Peygamberin (sav.) 
bir sözüyle de güçlendiren müellif, her sözünde Müslümanın ge-
rek kalp, gerekse kalp ve lisanıyla birlikte istisna yapması kişinin 
imanının kemalinden olduğunu söyler. Diğer taraftan istisnanın 
fıkhi yönüne de değinen Hilmi Baba, İbn Abbas’a göre istisnayı 

                                                                 
204  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 2ab. 
205  Kehf, 25/23-24. 
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unutanın bunu munfasıl olarak yapabileceğini,206 cumhurun ise 
aynı görüşte olmadığını belirtir.207 

Hatip Bağdadî’den bu hususta naklettiği latif bir hikâye 
ile sözlerine devam eden Hilmi Baba şöyle demektedir: Adamın 
birine nereye gittiğini sormuşlar, pazara eşek satın almaya de-
miş. İnsanların, “inşâallah” de sözleri karşısında, parasının ce-
binde, eşeğin de pazarda olduğunu söyleyen adamın, pazara 
varmadan yolda parası çalınır ve dönüşünde nereden geliyorsun 
diyenlere: Eşek pazarından “inşâallah”, param çalındı “inşâal-
lah” diye cevap verir.208 

Ölüm, insan ve canlıların hayatlarının sona ermesi olur-
ken, ölümsüzlük kavramı rûhun veya insanın ölümden sonra 
var olmaya devam etmesidir.209 Bu düşünce daha çok rûh ve ne-
fis kavramları etrafında örgülenmiştir. Maddeciler rûhu hakiki 
mahiyetten yoksun, varsayımdan ibaret olduğunu düşünürken, 
materyalistler ve Demokritos ve Aristo210 gibi bazı filozoflar onu 
maddi bir varlık olarak görmüşlerdir.211 Bir diğer taraf ise rûhu, 
bedenden ayrı manevî bir cevher olarak görür ve onun bedenden 
ayrıldıktan sonra da diri olduğu görüşündedir. 

Bu hususta İslâm düşüncesindeki görüşleri de şu şekilde 
özetlemek mümkündür: Rûhun varlığını reddedenler, maddî bir 
cevher olarak görenler, madde ile rûh arasında farklı bir varlık 

                                                                 
206  İbn Abbas, iki yıllık bir süre içinde bunu yapabilir, demiştir. Bkz. Kur-

tubî, el-Câmi’, X, 395. 
207  İstisna tartışmaları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Zübeyir Bulut, 

“Kelâmda “İmân’da İstisna” Tartışmaları”, İslâmi İlimler Dergisi, yıl 4, 
sayı 1-2, 2009, s. 210-212. 

208  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 36b. 
209  Süleyman Toprak, Ölümden Sonraki Hayat, Konya 1991, s. 20. 
210  Aristoteles, en-Nefs, (Arç. çev. Ahmed el-Ehvânî), Kahire 1949, s. 42. 
211  Ebû Hâmid, el-Gazâlî, İhyâu U’lûmi’d-dîn, Kahire 1939, IV, 477-478. 
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olduğunu düşünenler ve manevi bir cevher oluğunu kabul eden-
ler şeklinde dört kısımda mütalaa etmek mümkündür.212 Bu hu-
susta Hilmi Baba hangi düşünceye yakındır şimdi onları kendi-
sinden görelim. 

Hilmi Baba, Hz. Peygamber’e (sav.) Rûh hakkında soru-
lan bir soruyla alakalı olarak farklı görüşlerin olduğunu söyler: 
İbn Abbâs, ruhun Cebrâil olduğunu söylemiş. Bu görüş Hasen 
ve Katâde’den de nakledilmiştir. Ali b. Ebî Tâlib bir melek oldu-
ğunu, yetmiş bin yüzünün, her yüzde yetmiş bin lisanının, her 
lisanda da yetmiş bin lügatın bulunduğunu dile getirmiş, bütün 
bu lügatlerin hepsiyle Allah’ı tesbih ettğini dile getirmiştir.213 
Mücâhit, Âdemoğlu sûretinde bir yaratık olduğunu söylerken, 
Said b. Cübeyir Arştan sonra en büyük yaratık olduğu görüşün-
dedir. Hz. İsâ,214 Kur’ân, ve bedenin kendisiyle hayat bulduğu 
Rûh olduğu söylenmiştir. Müellife göre ise dile getirilen bu gö-
rüşler arasında en doğrusu olanı bedenin kendisiyle hayat bul-
duğu ruhtur.215 

Yine müellif, Rûh’un mahiyeti/keyfiyeti hakkında ihtilaf 
edildiğini söyleyerek şöyle demektedir: Bazıları onun kan, bazı-
ları hayvan nefsi, diğerleri arz, diğer bazıları da insanı ayakta tu-
tan latif bir cisim veya nûr demişlerdir. Abdullah b. Büreyde’nin 
dediği gibi Allah (cc.) Tealâ Rûh’un bilgisini ne büyük bir meleğe 
ve ne de mürsel bir peygambere bildirmiştir. “وُح ِمْن اَْمِر َرب ي -قُِل الرُّ
Rûh Rabbimin emrindedir” âyetinde belirtildiği gibi Yüce Allah 
(cc.) onu kendisine saklamıştır. Müellif,‘Izüddîn b. Abdüs-
selâm’dan naklettiği bir bilgide ise her bir cesette iki rûhun oldu-

                                                                 
212  İbrahim Coşkun, “Fahreddîn er-Râzîye Göre Nefs (Rûh)‘in Mahiyeti ve 

Ölüm Sonrası Durumu”, DÜİFD, 2005, VII/II, s. 4-5. 
213  Müfessir İbn Atiyye, bu rivâyetin Hz. Ali’den sahih olarak geldiğini zan-

netmiyorum demektedir. Bkz. Kurtubî, el-Câmi’, X, 330. 
214  Ali b. Muhamed el-Mâverdî, en-Nüket ve’l-U’yûn, Dâru’l-kütübi’l-il-

miyye, 1. baskı, Beyrut 1992, III, 270. 
215  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 37a. 
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ğunu, ilkinin insanda bulunduğunda cesedi uyanık/ayakta tu-
tan “yakaza denilen” rûh olduğunu, diğerinin ise insandan ay-
rıldığında uykunun geldiği, döndüğünde ise uykudan canlanı-
lan/uyanılan, hayata dönülen ve “hayat rûhu” denilen rûh ol-
duğunu söyler. Bu iki rûhun insandaki yerini Allah Teâlâ’dan 
başka bilenin olmadığını, ancak kalpte olma ihtimalinin yüksek 
olduğunu söylemektedir. 

Öte yandan müellif, rûhun bedenden ayrılırken haberde 
de bildirildiği gibi ilk olarak ağız tarafından geldiğini ve vefatın-
dan yedi gün sonra Rabbinden izin alarak kabirde cesedi ziyaret 
ettiğini söyler. Yine Mümin vefat ettiğinde bir ay süreyle evin 
çevresinde rûhunun dolaştığını, varislerin malını nereye verdi-
ğini ve borçlarını nasıl ödediğini gözlemlediğini aktarır. Ardın-
dan bir sene sonra gelip kimin kendisine dua edip, kimin hala 
hüzünlü olduğunu gözlemler ve akabinde kıyamete kadar kala-
cağı mekâna çekildiğini zikretmektedir. 

Müellif, Bağavî tefsirinin İbn Abbas’tan naklettiği bir ri-
vâyette, cesetlerinden ayrılan rûhların bayram ve aşure geceleri, 
Recep ayının ilk Cuma gecesi, Şaban’ın on beşinci gecesi, Kadir 
gecesi ve Cuma geceleri evlerine gelerek/dönerek orada oturan-
lardan dua beklediklerini aktarmaktadır. 

Müellife göre Müslümanın rûhu vefatının ardından rah-
met melekleri vasıtasıyla yedinci kat semaya, kâfirin rûhu ise bi-
rinci kat semaya çıkarılmaktadır. Her iki rûhun da bulunduğu 
yerden cehennem veya cennetteki yerlerini seyrettiklerini söyler. 
Bu ifadesini müellif, Hz. Peygamberin, “Hatta öyle ki onlar ayak-
kabılarınızın seslerini bile duyarlar, fakat cevap veremezler” ha-
disiyle de güçlendirmektedir. 

Rûhun mahlûk olduğunu da sözlerine ilave eden Hilmi 
Baba, son olarak rûh hakkındaki sözlerini şöyle tamamlamakta-
dır: Fakire (kendisi) göre rûh iki kısımdır; sultânî ve hayvânî. 
İlki, emir âlemindendir, ona “mufâraga” da denir. Bedenin yok 
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olmasıyla fani olmaz ve yeri melekût âleminden olan kalptir. Di-
ğeri yaratılmışlardandır ve ona kalp, akıl ve nefis de denmekte-
dir. O, bedenin bütün azalarında hareket etmekle birlikte, kanda 
hareket kabiliyeti daha yüksektir. O, “sultânî” denilen rûhun 
nurlarının azalara yansımasıdır. Müellif, eğer rûh olmasaydı in-
sanda hiçbir davranış meydan gelmezdi, demektedir.216 

3.1.1.3. Cennet’in Ebedîliği ve Nimetleri 

Hilmi Baba on altıncı oturumda “ ٰحىوَ  الضُّ ” kelimesine, 
Ebu’l-Leys Semerkandî’nin “cennetin aydınlık saçtığı zamanki 
nuru” anlamı verdiğini belirterek bu mecliste cenneti, nimetle-
rini ve nehirleri hakkında bilgi vereceğini söyler. Önce İbn Ab-
bas’a dayandırdığı bir rivâyette cennetin sekiz kapısının bulun-
duğunu ve ilkinin üzerinde “دٌ رُسوُل هللا  kavlinin yazılı ”الَ إلَهَ إالَّ هللا ُمَحمَّ
olduğunu, bu kapıdan Peygamberler, şehitler ve cömertlerin gi-
receğini haber verir. İkinciden hakkıyla namazını kılanlar, üçün-
cüden zekâtını verenler, dördüncüden emr-i bilm’arûf ve nehyi 
ani’l-münker yapanlar, beşinciden şehevî arzularını terk edenler, 
altıncıdan hac ve umre yapanlar, yedinciden Allah yolunda cihat 
edenler, sekizinciden sâlih amel işleyenler ve iyilikte bulunanla-
rın gireceğini söyler. 

Cennetin sekiz ismine de yer veren Hilmi Baba bunları; 
Dâru’l-Celâl, Dâru’s-Selâm, Cennetü’l-Mevâ, Firdevs, Adın ve 
Dâru’l-Karâr olarak verir. Keza cennetin binalarının altından ve 
gümüşten, çamurunun misk, toprağının amber, otunun zaferân, 
kasırlarının inci, odalarının yakut ve kapılarının cevherden oldu-
ğunu haber verir. 

Cennet Nehirleri’nin de zikredildiği çalışmada, cennetin 
her tarafını kaplayan Rahmet ırmaklarının olduğunu aktarır. Bu 
ırmakların taşlarının inci, suyunun baldan tatlı ve soğuk olduğu 
söyler. Hz. Peygamber’e has Kevser Irmağı’nın orada olduğu, 
keza Nehr-i Kâfûr, Tesnîm, Selsebîl, Rahiku’l-mahtûm ırmaklarının 

                                                                 
216  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 39ab. 
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da orada bulunduğu zikredilir. Bunların yanında Kur’ân’da zikri 
geçen su, süt, bal ve şarap nehirleri de bunlara ilave edilir. 

Tasavvuf önderlerinden uzun hikâyelere yer verilen çalış-
mada, cennete girmek isteyenin fakih Ebu’l-Leys’in tasavvufî 
mantık içinde aktardığı şu beş şeye sarılması gerektiği tavsiye 
edilir: Kişi, bütün günahlardan uzak kalmalı, aza kanaat etmeli, 
iyiliklerin arkasından koşmalı, iyi insanları sevmeli ve duayı çok 
yapmalı. 

Hilmi Baba Cennet’le ilgili çalışmasını, dünyada rahat ola-
mayanlar için orada rahatlık, aza kanaat edenler için zenginlik 
vardır, diyerek sonlandırmaktadır.217 

Cennet ve Cehennemin kıyâmetin ardından mevcudiyeti 
hususunda İslâm âlimleri arasında ihtilaf bulunmazken, elan 
mevcudiyeti ve ebedî oluşu tartışmalıdır.218 Cumhur, Cennet ile 
Cehennemin hâlihazırda mevcut olduğunu söylerken, Mu’tezile, 
Haricîlerden bir grup ve Cehmiyye, bunların kıyametin ardın-
dan yaratılacağını kabul emektedirler.219 Öte yandan Cehm b. 
Safvân ve el-Allâf’ın hâricindeki âlimler arasında Cennet ve Ce-
hennem ehlinin ebediliği konusunda ittifak bulunmaktadır.220 
Cehennemin kalıcılığı ve fenâsı ile alakalı kelâmî görüşleri dört 
başlık altında toplamak mümkündür:221 

                                                                 
217  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 100a-105b. 
218  İbrahim Toprak, Cennet ve Cehennemin Ebediliği, Selçuk ÜSBE, (yüksek li-

sans tezi), Konya 2010, s. 97. 
219  Ebu’l-Muîn en-Nesefî, Bahru’l-kelâm fî akâidi ehli’l-İslâm, (çev. Cemil Ak-

pınar), Konya 1977, s. 140-158.  
220  Ebû Mansur el-Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân Tercümesi, (çev. Bekir Topa-

loğlu), Ensar Yay. İstanbul 2015, I, 93. 
221  Hasan Hüseyin Tunçbilek, “İslâm Düşüncesinde Cehennemin ve Cehen-

nem Azabının Ebediyeti ve Fenası Problemi”, ÇÜİFD, cilt 6, sayı 1, 2006, 
s. 20; Ömer F. Harman-Bekir Topaloğlu, “Cehennem”, DİA, İstanbul 
1993, VII, 225-233. 
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a). Cehennem ebedidir. Haricîler ve M’utezile bu görüşte-
dir. 

b). Cehennem ebedidir ve cehennem ehli orada ebedî ola-
rak kalırlar, bir süre sonra azaba alışırlar ve ondan lezzet almaya 
başlarlar. İbn Arabî, Hişam b. Hakem ve Allâf bu düşüncededir. 

c). Günahkâr müminler çıktıktan sonra kâfirlerin azabı 
uzun süre devam etse de bir müddet sonra bitecektir. Hz. Ömer, 
Hz. Ali, Abdullah b. Abbâs, Abdullah b. Mes’ûd, Abdullah b. 
Amr, Ebû Hüreyre, Câbir b. Abdullah, Ebû S’aîd el-Hudrî, 
Mevlânâ Celâleddîn er-Rûmî, İbn Teymiye, İbn Kayyım el-Cev-
ziyye, İbnü’l-Vezîr ve İsmail Hakkı İzmirli bu görüştedirler.222 

d). Müminler oradan cezalarını çektikten sonra çıkarlar, 
kâfirlerin azabı sonsuza kadar devam eder. Bu görüşe kelamcılar 
ve Ehl-i Sünnet âlimlerinin çoğunluğu katılmaktadır.223 Hilmi 
Baba’nın bu hususta düşüncesine şimdi bir bakalım: 

1.1.4. Cehennem ve Ebedîliği 

Hilmi Baba, on yedinci oturumda “َوالَّْيِل اِذَا َسٰجى” kavline 
Kurtubî’nin, “cehennemin karanlığı, geceyi bürüdüğü zaman” 
anlamını verdiğini, dolayısıyla bu oturumda cehennem ve ebe-
diliğinden bahsedeceğini söyleyerek şöyle der: “ ِ لََها َسْبعَةُ اَْبَواٍب ِلُكل
 Cehennemin yedi kapısı vardır. Her kapıya onlardan-بَاٍب ِمْنُهْم ُجْزٌء َمْقُسومٌ 
ayrılmış belli bir pay vardır.”224 âyeti indiğinde Hz. Peygamber ar-
kadaşlarına, Cehennemin kapılarının nasıl olduğunu biliyor mu-
sunuz? Biz: Bizim kapılarımız gibidir dedik. Hayır dedi, biri di-
ğerinin üstündedir. Her iki kapı arasında yetmiş yıllık mesafe 
bulunmaktadır.225 Her bir kapı diğerinden yetmiş derece daha 

                                                                 
222  Yusuf Şevki Yavuz, “Azâp”, DİA, İstanbul 1991, IV, 302-309. 
223  Tunçbilek, “İslâm Düşüncesinde Cehennem”, s. 20-21; Osman Oral, 

“Muhammed Zâhid el-Kevserî’nin Hulûd/Cennet ve Cehennemin 
Ebedîliği Konusuna Yaklaşımı”, Kilis 7 Aralık ÜİFD, 2015, sayı 3, s. 89-91. 

224  Hicr, 15/44. 
225  Bu Vehb b. Münebbih’in de görüşüdür. Bkz. Kurtubî, el-Câmi’, X, 35. 
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sıcaktır. Bu kapıların isimleri ve sahipleri şunlardır226: İlk kapının 
ismi Hâviye, oradan Firavun ve ailesi, eshâbü’l-mâide ve müna-
fıklar gireceklerdir. Müşriklerin geçeceği ikinci kapının adı 
Cahîm’dir. Üçüncü kapı Sagar’dan Sabiîler girecektir. İblis ve 
Mecûsilerin gireceği dördüncü kapının adı Lazâ’dır. Beşincisi 
Hutama’dır ve Yahudilerin kapısıdır. Altıncı kapıdan Hristiyan-
lar girecekler ve ismi S’aîr’dir.227 Yedinci kapıdan tövbe etmeden 
ölen kebâir sahibi Müslümanlar gireceklerdir.228 

Hilmi Baba, Allah Teâla’nın cehennemi alt alta açılan yedi 
tabaka halinde yarattığını, Cennetin ise üst üste açılan sekiz ka-
pısı bulunduğunu aktarır. Cennetin üstünlük ve fazilet, cehen-
nemin ise sıkıntı yeri olduğunu söyler. 

Cehennemin ebedî olup olmadığı tartışmalarına da deği-
nen Hilmi Baba bu hususta özetle şöyle demektedir: Arâis kita-
bında nakledildiğine göre, Abdullah b. Amr b. As bir gün gelip 
cehennemin kapılarının birbirine çarparak yok olacağını ileri 
sürmüştür.229 Ayni rivâyet İbn Mesud’tan da nakledilmiştir.230 
Ş’abî ise cehennemin imar/yapılaşma ve yok olma yönüyle 
dâreynin/iki yurdun en hızlısı olduğunu söylemektedir.231 
Davûd-i Kayserî’nin Fusus Şerhi’nde yer verdiği gibi, “Rahmetim 
gazabımı geçmiştir” kavlince cehennemin tabanında, ateşi söndür-
mek ve uzaklaştırmak için cırcır bittiği zikredilmektedir. 

                                                                 
226  Bunlar cehennemin kapıları olmayıp, isimleri olması muhtemeldir. 
227  Cehennem bundan başka, mesvâ, me’vâ, azâbu cehennem, nâru cehen-

nem gibi lafız ve terkiplerle de ifade edilmektedir. Bkz. Tunçbilek, İslâm 
Düşüncesinde Cehennemin, s. 16. 

228  Buna yakın bir ifade olarak bkz. Tirmizî, Tefsir 15. Sûre 2; Ahmed b. Han-
bel, Müsned, II, 94. 

229  Zamahşerî, el-Keşşâf, (neş. Ahmed Abdülmevcûd ve diğeri), Riyat 1998, 
III, 238. 

230  Suyûtî, ed-Durru’l-Mensûr, IV, 475-76. 
231  Taberî, Câmiu’l-Beyân, (Şakir tahkiki), XV, 484. 
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Mevlâna Câmî, Fusûs Şerhi’nde İbn Arabî ve tabiilerden, 
cehennem ehlinin ebedi oluşu hakkında üç durum/hal naklet-
mektedir. Bu üç durum şöyledir: İlki, cehennem ehli oraya gir-
diklerinde ateş içlerini ve dışlarını kaplar, endişe ve korku onlara 
hâkim olur, azaplarının hafifletilmesini ve dünyaya döndürül-
meyi isterler ama kendilerine cevap verilmez. İkincisi, talepleri 
değerlendirmeye alınmayınca kendilerini azaba alıştırırlar ve bu 
durumda Yüce Allah (cc.) dâhilî azaplarını kaldırır, cehennem 
ateşi kalplerini acıtıncaya kadar onlara sirayet eder. Üçüncüsü, 
zamanın geçmesiyle azaba ve şiddetine alışırlar ve ondan lezzet 
almaya başlarlar. Hatta cennet tarafından kendilerine gül koku-
suna benzer bir esinti geldiği zaman ondan nefret ederler ve azap 
duyarlar.232 

Mevlâna Ramazan ve Akâid Şerhi’nde Selahaddîn ve bazı 
âlimlerin bu husustaki görüşü de şöyledir: Allah Teâlâ’nın 
Kur’ân’da haber verdiği, cehennem ehlinin orada ebedi kalacağı 
muhakkaktır. Cehennem ehline cehennemde ebedi kalmaları 
açıklandığında, cehennem ehli oradan çıkma hususunda ümit-
sizliğe düşerek azabına alışırlar, ıstırap çekmezler, hatta ondan 
zevk dahi almaya başlarlar. Cennet tarafından onlara bir esinti 
gelse hoşlarına gitmez, onunla azap edilirler, hatta gül kokusu 
ve böceklerle onlara azap edilir. İşte o zaman Allah Teâlâ’nın 
(cc.) şu sözleri tecelli etmiş olmaktadır: “َيْغِفُر الذُّنُوَب َجميعًا َ  Allah-اِنَّ ّٰللاه
dilerse bütün günahları mağfiret eder.”233, “ ُفَََل يَُخفَُّف َعْنُهُم اْلعَذَاب-Bunla-
rın cezası asla hafifletilmez.”.234 

Hilmi Baba’nın konuyla alakalı düşüncesini ise şöyle özet-
lemek mümkündür: Bizim, kâfirlerin cehennemde ebedi kalma-

                                                                 
232  İbn Arabî’nin bu husustaki düşünceleri için bkz. İbn Arabî, Fütühât, I, 

169, 281, III, 3; Fusûsu’l-Hikem, (thk. Ebu’l-ulâ el-Afîfî, Dâru’l-kitâbi’l-
Arabî, Lübnan ts, I, 114, II, 123-124. 

233  Zümer, 39/53. 
234  Bakara, 2/86. 
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ları ve azaplarının daimi olacağı hususunda şüphemiz bulunma-
maktadır. Zahir ve batın ehli bu hususta ittifak etmişlerdir. Bun-
lar isterse, Firavun, Hamân, Nemrûd veya diğerleri olsun fark 
etmez. Bu konudaki ihtilaf noktası, zamanın geçmesiyle, ehl-i ce-
hennemin bedenlerinden azabın kaldırılması hususudur. Her 
yorum, sahibinin bilgisi kadar kabul görür, bu hususta naslar 
uyulmaya daha layıktır.235 

3.1.1.5. Kur’ân Öğretiminden Ücret Alınması ve Kabir-
lerde Para İle Kur’ân Okumak 

Hilmi Baba 36. mecliste, “َوَوَجدََك َعۤائًَِل فَاَْغٰنى” kavline “Ey Pey-
gamber, ilim ve Kur’ân’dan fakirdin, bunlarla Seni zengin yaptı” 
manası verir ve arakasından, Kur’ân ve faziletleri, harflerinin sa-
yısı, harekelenmesi ve öğretiminden ücret alınması gibi konulara 
yer vermektedir. 

Önce Kur’ân’ın “tilâvet” anlamına gelen hadislere yer ve-
ren Hilmi Baba, onu ezberleyip haramını-helalını bilene Yüce Al-
lah (cc.), ailesinden on kişiye şefaat hakkı tanıdığını, Kur’ân’ın 
onu okuyana şefaat edeceğini, onu zorlukla okuyanın iki sevap 
alacağını, yine onu okuyanın Allah Teâlâ ile konuşur gibi olduğu 
anlamına gelen hadislere yer vermiştir. 

İkinci olarak Kur’ân’ın cem/toplama manasına geldiğini, 
onun sûre, âyet, kelime ve harflerden müteşekkil olduğunu zik-
reder. Abdullah b. Mesud’a göre harflerinin sayısı 822.600, İbn 
Abbas ise 823.671 olduğunu söyler. Zeyd b. Sâbit ve sahabenin 
cumhuruna göre Kur’ân sûreleri 114, âyetleri 6.666, kelimeleri-
nin sayısı 76.430 olduğunu nakleder. 

Kur’ân ve ilim öğretme karşılığında ücret almaya da de-
ğinen Hilmi Baba, bu husustaki düşüncelerini şöyle ifade eder: 
 ”Benim âyetlerimi az bir paha ile satmayınız-َواَل تَْشتَُروا بِٰايَاتي ثََمنًا قَليًَل “
âyet-i kerimesi ve aynı anlamı dile getiren diğer buyruklar dola-
yısıyla ilim adamları, Kur’ân ve ilim öğretmeye karşılık ücret 

                                                                 
235  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 106a-110b. 
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alınması hususunda farklı görüşlere sahiptir. Zamanımızda 
Kur’ân, Fıkıh ve diğer ilimlerin kaybolmaması için öğretenlere 
ücret ödenmesi, bir kişinin bilgisini başkasına aktarmaya çalış-
ması karşılığında ücret alması caiz görülmektedir. Özellikle bu 
hususta öğretecek başka kimse bulunuyor ise, ücret almasının 
caiz olduğu zikredilir. Diğer taraftan muayyen olarak şahsının 
öğretmesi gerekmekle birlikte, kendisine ve çoluk çocuğuna har-
cayacak malı bulunmuyorsa, böyle bir kimsenin öğretmesinin 
vacip olmadığını söyler. O takdirde idarecinin bunu yapacak 
kimseleri tayin etmesi gerektiğini zikreder. Çünkü Ebû Bekir 
(ra.) halifeliğe tayin edilince, aile halkının ihtiyaçlarını karşılaya-
cak malı bulunmuyordu. O bakımdan birtakım kumaşlar alıp 
pazara gitti. Bu hususta onunla görüşülünce, çoluk çocuğunun 
masrafına ve ona yetecek kadar kendisine bir maaş kararlaştırıl-
dığını söyler. Yine imamlar müezzinler ve benzerlerinin de bu 
gruba dâhil olduğunu, görevi mukabilinde ücret almasının caiz 
olduğunu buna ilave etmektedir. 

Öte yandan para mukabili Kur’ân okumaya şiddetle karşı 
çıkan ve eleştiren Hilmi Baba, okuyanların okumaları karşılı-
ğında sevap alamayacaklarını, aldıkları dirhemlerin haram oldu-
ğunu iddiâ eder. Alınan ücretleri necis ve kötü kokulu leşlere 
benzeten Hilmi Baba bunun, âyetleri az bir para ile satmak oldu-
ğunu sözlerine ekler.236 

3.1.1.6. Kur’ân’ın Harekelenmesi ve Mahlûk Olmayışı 

Hilmi Baba yine 36. mecliste Kur’ân’ı ilk harekeleyen kişi-
nin Basra’lı Ebu’l-Esved ed-Düelî olduğunu, ardından Halil b. 
Ahmed el-Ferâhidî’nin onun düşüncelerini geliştirerek hareke-
lere bugünkü şeklini verdiğini, birbirine benzer (yâ, tâ, bâ gibi) 
harflerin noktalarının koyulmasında Nasr b. Âsım el-Leysî’nin 
rolünün büyük olduğunu aktarır.237 

                                                                 
236  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 211a-222b. 
237  Daha geniş bilgi için bkz. Nihad M. Çetin, “Arap”, DİA, İstanbul 1991, 

III, 276-309. 
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Halife Memun zamanında Kur’ân’ın mahlûk olduğu fikri 
yayıldığına da değinen Hilmi Baba, insanların bu düşünceyi ka-
bule zorlandığı, kabul etmeyenlerin Ahmet b. Hanbel gibi zin-
danlara atıldıklarını hikâyelerle anlatmaktadır.238 Kur’ân-ı Ke-
rim’in Allah Teâlâ’nın ezeli sıfatı olduğunu, dolaysıyla mahlûk 
olamayacağını aktaran müellif, bu husustaki sözünü, Ebû 
Hanîfe’nin kim Kur’ân mahlûk derse kâfir olur, kavliyle tamam-
lamaktadır.239 

3.1.1.7. İmân ve İslâm 

İmân’ın sözlük anlamı inanmak, güvenmek ve kalben tas-
dik manalarına gelirken,240 İslâm; tam teslîmiyet, kabul ve rızâ 
anlamında kullanılmaktadır.241  

M’utezile ve Mürcie’ye göre imân ve İslâm kavramları 
aynı anlamı ifade etmektedir.242 Mürcie’ye göre imân ve İslâm 
aynı anlama gelen iki farklı lafızdan ibarettir.243 Ebû Hanîfe ise 
imânı, tasdik, marifet, yakîn, ikrâr ve İslâm kelimeleri birbirin-
den farklı olmasına karşın hepsinin imân anlamında olduğunu 
söyler.244 İmâm Mâtürîdî de imân ve İslâm’a lügavî yönden ba-
kıldığında aralarında fark olduğunu söylerken, muhtevâ yönün-
den ise aralarında bir fark bulunmadığını zikretmektedir.245 Ona 

                                                                 
238  Bu hususta daha fazla bilgi için bkz. Yusuf Şevki Yavuz, “Halku’l-

Kur’ân”, DİA, İstanbul 1979, XV, 371-375. 
239  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 218b-220a. 
240  İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, Beyrut 1997, I, 223-225. 
241  Lisânü’l-Arab, VI, 345. 
242  Kâdî Abdücebbâr, Abdullah b. Ahmed, Şerhu Usûli’l-Hamse, (tah. Abdul-

kerim Osman), Kahire 1996, s. 705. 
243  en-Nesefî, Ebu’l-muîn, Meymûn b. Muhammed, Tebsıratu’l-Edille fî 

Usûli’d-dîn, Ankara 2003, II, 430. 
244  Ebû Hanîfe, Numan b. Sâbit, el-Âlim ve’l-Müteallim, s. 18-19. 
245  Izutsu, Toshihiko, İslam Düşüncesinde İman Kavramı, (çev. Selahattin 

Ayaz), İstanbul 2005, s. 84. 
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göre imânın bütün şartlarını yerine getirene Müslüman, İslâm’ın 
şartlarını yerine getirene de mümin denmektedir.246 

Diğer yandan Eş’arîler ve Selefiyye’nin ekserisi imân ve 
İslâm kavramlarının bir birinden farklı olduğunu söylerler. 
İmâm Eş’ariye göre imân, kalbî tasdiktir. İslâm ise hükme boyun 
eğmek, emre tâbî olmak ve teslim olmaktır.247 Kur’ân’da İslâm 
kişinin kendisini Allah’a teslim etmesi ve Ona gönülden itaat et-
mesi anlamında248 kullanıldığı gibi, sadece sözde itaat etmesi an-
lamında249 da kullanılmıştır. İlk anlamda İslâm, imân ve ihlasa 
eşit iken, ikincide imândan farklıdır.250 

Müellif Hilmi Baba, “ ِخَرةُ َخْيٌر لََك ِمَن ااْلُوٰلىَولَ  َْلٰ -Elbette senin için 
âhiret dünyadan daha hayırlıdır.” kavlinin yorumunda iman ve 
İslâm konusunu ele almaktadır: İlk olarak Hz. Ömer’in rivâyet 
ettiği Cibril hadisine yer veren Hilmi Baba, iman eden kişinin 
önce delil ve burhan ile Rabbini öğrenmesinin şart olduğunu 
söyler. Mukallidin imanının Ebû Hanîfe’ye göre sahih olsa bile, 
bir delile istinat etmediğinden sahibinin günahkâr olacağını ak-
tarır. 

Hilmi Baba imanı tahkikî, taklidî ve istidlalî olmak üzere üç 
kısımda mütalaa eder. Tahkikî İman’a: Allah’ın birliğine ve vah-
daniyetine kalbin imanıdır der. Dünya insanları bu kişinin ima-
nına muhalefet etseler, iman sahibinin kalbinde herhangi bir sar-
sıntı duymayacağını söyler. Taklidî İman’ı ise Allah’ın birliğine 
atalardan, dedelerden ve çevresindeki âlimlerin anlattıklarıyla 

                                                                 
246  Hilmi Karaağaç, “İtikadi Mezheplerde İman-İslam İlişkisi”, Gümüşhane 

ÜİFD, 2012/2, cilt 1, sayı 2, s. 107. 
247  el-Es’arî, Ebu’l-Hasan Ali b. İsmâil, el-İbâne an Usûli’d-Diyâne, Beyrut ts, 

s. 10. 
248  Bakara, 2/131. 
249  Hucurât, 49/14. 
250  Karaağaç, “İtikadî Mezheplerde İman”, s. 118; Bu hususta daha geniş 

bilgi için bkz. Murat Sülün, Kur’ân-ı Kerim Açısından İmân-Amel İlişkisi, 
İstanbul 2005, s. 441. 
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delil ve burhan olmaksızın iman etmek olduğunu söyler. Üçüncü 
olarak, İman-ı İstidlalî’yi ele alan Hilmi Baba, bunun aklî ve naklî 
delillerle Allah’ın birliğine inanmak olduğunu vurgular. 

İmanı bir fenere, Allah’ın emir ve nehiylerini etrafındaki 
koruyuculara, şeytanın vesvesesini tufana benzeten müellif, kim 
kalbinde iman ateşini yakarsa, onun imanının sönme ihtimalinin 
az olduğunu iddiâ eder.251 

3.1.1.8. Hz. Peygamber’in (sav.) Ümmeti İçin Ağlaması, 
Günahkârların Cehennemden Çıkması ve Âlimlerin Şefaati 

Şefaat kelimesi Arapça’daki “ َشفَعَ   şe-fe-a” fiilinin mastarı-
dır. Bir şeyi, benzeri olan başka bir şeye eklemek, tek olanın 
zıddı, çift olmak, gibi anlamlara gelmektedir.252 Kur’ân’da bu 
kökten gelen yirmi sekiz âyet bulunmaktadır. Terim olarak, Gü-
nahkâr bir kimsenin affını lah’tan niyaz etmeye denmektedir.253 

Kelâm âlimlerinin ekserisi Hz. Peygamber’in kıyamet gü-
nünde Müslümanlara şefaat edeceğini kabul etmektedir.254 
Gazâlî, ahirette şefaat edecek kimseleri, peygamberler, âlimler, 
şehitler ve Allah’a yakınlık derecelerine göre diğer müminler 
olarak sıralamaktadır.255 M’utezilî âlimler, Hz. Peygamber’in 
ahirette müminlere şefaat edeceğini kabul etmelerine rağmen, 
şefaatin kimlere olacağı hususunda Ehl-i Sünnetle ihtilaf ettikle-
rini, büyük günah sahiplerine şefaatin olmayacağını iddiâ et-
mektedirler.256 

                                                                 
251  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 142a-147b. 
252  Muhammed b. Mukerrem İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, Beyrut 1955, II, s. 

334; Asım Efendi, Kamus Tercümesi, İstanbul 1305, III, s. 307. 
253  Nuruddîn Ahmed b. Mahmud b. Ebî Bekir Sabûnî, Maturidiyye Akâidi, 

(çev. Bekir Topaloğlu), Ankara 1991, s. 214. 
254  Ebû Mansur Muhammed b. Muhammed Maturîdî, Kitabü’t-Tevhîd, (nşr. 

Fethullah Huleyf), Beyrut 1970, s. 365. 
255  Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed Gazâlî, Kavâidü’l-Akâid, Beyrut 

1975, s. 69. 
256  Kâdî Abdücebbâr, Şerhu Usûli’l-Hamse, s. 687. 
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Müellif Hilmi Baba, 25 ve 26. oturumlarda, “ َولََسْوَف يُْعِطيَك
 ayetinin tefsirinde şefaat konusunu ele almaktadır. İlk ”َربَُّك فَتَْرٰضى
olarak Abdullah b. Amr’ın naklettiği bir hadiste Hz. Peygam-
ber’in (sav.) ellerini kaldırıp: “Allah’ım ümmetim, ümmetim” deyip 
ağladığını, Yüce Allah (cc.) Cebrail’e: Peygambere git söyle “Allah 
sana diyor ki: Ümmetin hakkında hiç şüphesiz Biz, seni razı edeceğiz ve 
senin hoşuna gitmeyecek bir şey göstermeyeceğiz.”257 müjdesini ulaş-
tırdığını söyler. 

Ardından Hilmi Baba, hadislerde ahiretteki şefaat konu-
sunu ele alır ve Hz. Peygamber’in ahiretteki ilk şefaatinin mah-
şerde Büyük Şefaat olarak gerçekleşeceğini belirtir. Hesaba çekil-
mek üzere mahşerde bekleyen ve yorulan insanlar, hesabın baş-
latılması için Hz. Âdem, Nûh, İbrâhim, Mûsâ ve Îsâ’dan (as.) şe-
faat isteyecekler. Bu peygamberler bu talebe cesaret edemeye-
cekler ve sonunda Îsâ (as.)’ın bunu Hz. Muhammed’den (sav.) 
istemelerini onlara tavsiye edecektir. Mahşerde bekleyen bu top-
luluğun içinden şeytan, dünyayı sevenler ve kibirlilerin çıkarıl-
masının ardından, Hz. Peygamberin şefaati Cenâb-ı Hak tarafın-
dan kabul buyurulup, insanların hesabının başlatılacağını zikre-
der. 

Hilmi Baba’nın bu bölümde aktardığı ve ahirette gerçek-
leşecek şefaatle ilgili olarak zikredilen hadislerin çoğu Hz. Pey-
gamber’in şefaatine dairdir. Allah’ın, özellikle bir duasını mut-
laka kabul edeceğine dair bütün Peygamberlerine tanıdığı imti-
yazı Hz. Peygamber, dünyada kullanmamış, şefaat etmek için 
bunu ahirete bırakmış ve onun bu sabrı karşılığında bu hakkın 
kendisine Yüce Allah tarafından verildiği aktarılmaktadır. 

Müellif, Yüce Rabbin şefaat izni vereceği kulları arasında 
Hz. Peygamber’i, diğer peygamberleri, melekleri, âlimleri, şehitleri, 
sâlihleri, velileri, sıddıkları ve çocukları zikretmektedir. 

                                                                 
257  Nesâî, es-Sünenü’l-Kübrâ, VI. 373; Taberânî, el-Kebîr, VIII, 367. 
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Hz. Peygamber’in ilk şefaatinin Ehl-i beyt’ine ve Medine 
ahalisine olacağı yönündeki hadislere de değinen müellif, şefaat 
hususunda bazı hadislerin uydurma olabileceğini de sözlerine 
eklemiştir. Mutezile’ye bağlı âlimlerin şefaati inkâr ettiğini de 
söyleyen müellif, bu gibilerin ahirette Hz. Peygamber’in (sav.) 
şefaatinden mahrum kalacağını, söylemektedir.258 

3.1.1.9. İlim, Âlimler, Faziletleri ve Kötü Âlimler 

Hilmi Baba, 35. oturumda “َوَوَجدََك َعۤائًَِل فَاَْغٰنى” kavline “Ey 
Peygamber, ilim ve Kur’ân’dan fakirdin, bütün insanlar senin il-
mine ihtiyaç duydular.” anlamı verir ve ardından, ilmin anlam 
ve önemini belirten hadislere yer verir. Bu hadislerde, ilim öğ-
renme yolunda olanlara cennet yolunun kolay olacağı, âlim için 
gökte ve yerde bulunanların istiğfar edeceği, âlimlerin Peygam-
berlerin vârisleri olduğu, ilim öğrenmenin nâfile ibadetten daha 
üstün olduğu vurgulanır. 

İbn Abbas’tan vârid bir haberde ilim ve mal hakkında 
şöyle denilir: İlim peygamberlerin, mal Firavunların mirasıdır. 
İlim kişiyi, kişi de malı korur. Allah Teâla ilmi sevene, malı hem 
sevene, hem de sevmeyene verir. İlim öğretmekle bitmez, mal 
aksine sahibi öldüğünde tükenir. Âlim ölürse zikri kıyamete ka-
dar bakidir. Âlim ölmez, mal sahibi yok olur. Ahirette mal sahi-
bine kazancından ve harcadığından sorulur, ilim sahibinin ise 
her söylediği mukabilinde derece alacağı vurgulanır. 

Kötü âlimler ve faydasız ilimden de söz eden Hilmi Baba, 
insanların riya, gösteriş, mal ve makam için ilim talebini Hz. Pey-
gamber’in yasakladığını söyler. Allah rızasının dışında ilim öğ-
renenlerin cehennem ateşine oturacakları, kişinin kıyamet gü-
nünde ilim haricinde her şeyden sorgulanacağını söyler. İlim ta-
lebini Faz-ı ayın, Faz-ı kifaye, haram, mekrûh, mendub ve mubah ola-
rak altı kısma ayıran müellif, kıyamete yakın hafızların ve iyi 

                                                                 
258  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 148b-159a. 
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kârilerin çoğalacağını, fakat okuduklarının kalplerine inmeyece-
ğini haber verir. Kuşeyrî’nin söylediği gibi zorba gafiller, yağcı 
kâriler ve cahil mutasavvıflardan kaçınılması gerektiğini vurgu-
layan Hilmi Baba, İbn Abbas’tan naklettiği gibi “bir fakihin bin 
âbitten şeytana daha şiddetli olduğunu”, çünkü şeytanın hilele-
rini fakih kapatırken, âbidin ibadeti esnasında onun sarmalında 
olabileceğini zikrederek bu bölüme son verir.259 

3.1.1.10. Şükür ve Kısımları 

Hilmi Baba, 40. oturumda, önce muhtelif tefsirlerden der-
lediği “ ْا بِنِْعَمِة َرب َِك فََحِد ث -kavline, şükür manası ifade eden alıntı ”َواَمَّ
ların arkasından, Allah’ın şükredenlere nimetini artıracağını 
söylediği İbrâhîm 14/7. âyetini zikreder. Ardından hadislerle bu 
anlamı pekiştiren üç türlü şükürden bahseder. Bunlar: Dil ile şü-
kür, organlarla şükür ve kalple şükürdür. 

Hadislerde dille şükür kavramı, verdiği nimetten dolayı 
kulun Allah’a teşekkür etmesi, Allah’ın kullarına verdiği nimet-
lerin onlar tarafından izharı ve dille zikredilmesi ve Allah’ın kul-
ların şükrüne karşılık iyiliklerini ödüllendirmesi aktarılmakta-
dır. Organla şükürde ise bütün azaların gizli ve aşikâre olarak Al-
lah’a itaat etmesidir. 

Fakih Ebü’l-Leys’e göre Allah korkusunun lisan, kalp, 
göz, mide, eller ve ayaklar gibi organlarda belli olduğunu söyler. 
Örneğin mümin lisanını yalan, gıybet, iftira, laf taşıma ve boş 
sözden uzak tutar ve zikir, Kur’ân tilâveti, ilim talebi gibi sıfat-
lara alıştırırsa bu organın şükrünü eda etmiş olacaktır. 

Kalbin şükrü ise Allah’ın emanetini muhafaza etmesidir. 
Çünkü Müslümanlardan her biri Allah’ın eminleridir. Kalpleri 
de emir-nehiy ve Rabbanî bilginin deposu olduğunu söyler. Kim 
bu emaneti korur ve sahibine verirse Allah’a teşekkür etmiştir. 
Aza şükretmeyen çoğa, insanlara teşekkür etmeyen de Rabbine 
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teşekkür etmez denilmiştir. Hilmi Baba, hamd ve teşekkürün ön-
cekiler, sonrakiler, Peygamberler, melekler, dünya ve cennet eh-
linin ibadeti olduğunu sözlerine eklemektedir.260 

3.1.1.11. Kıyâmet ve Alâmetleri 

Hilmi Baba 21. oturumda daha çok küçük kıyamet alamet-
leri ve büyük alâmetler olarak bilinen hârikulâde olaylara yer 
vermektedir. İlk olarak müellif, Resûl-i Ekrem’in (sav.) İslam’ın 
az/garip kişiyle başladığını, yine öylece son bulacağını zikrettiği 
hadisinin ardından, toplumdaki ahlâkî bozulmaya, dinî hayatın 
yozlaşmasına, idarenin ehline verilmemesi gibi küçük kıyamet 
alametlerini zikretmektedir. 

Küçük alametlerin zuhurunun ardından, Kıyametin ko-
puşu öncesinde gerçekleşeceği zikredilen ve büyük alâmetler 
olarak kabul edilen hârikulâde olaylar ele alınmaktadır. Bunlar: 
Gökten insanları bürüyen bir dumanın inmesi, Deccâlin ortaya 
çıkışı, dâbbetü’l-arzın yerden çıkması, güneşin batıdan doğması, 
Hz. İsâ’nın gökten inmesi, Ye’cûc ve Me’cûc’ün görünmesi, 
Aden/Yemen bölgesinde insanları toplanma yerine sevk eden 
bir ateşin yerden çıkışı gibi muhteşem hadiseler zikredilir.261 

Diğer taraftan kıyamet alâmetlerinin hangi sıraya göre 
vuku bulacağı meselesine de yer veren Hilmi Baba, Kurtubî’nin 
et-Tezkire isimli kitabındaki sıralamasını tercih ederek şöyle der: 

                                                                 
260  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 241a-248b. 
261  Bu alametlerden dâbbetü’l-arz (Neml 27/82), duhân/duman (Duhân 

44/10-12), Ye’cûc ve Me’cûc (Enbiyâ 21/96-97) konusu Kur’ân’da zikre-
dilmektedir. Mehdi, deccâl ve nüzûl-i İsâ inançları ise sadece Hz. Pey-
gamber’e atfedilen rivâyetlere dayanmaktadır. Bu hususta daha geniş 
bilgi için bkz. Talat Sakallı, “Sünnetin Güncel Yorumu: Kıyâmet Alâmet-
leri İle İlgili Hadislere verilen Anlamlara Eleştirel Bir Bakış ve İlgili Ha-
dislerin Anlaşılmasına Yönelik Farklı Bir Teklif, Sünnetin Bireysel ve 
Toplumsal Değişimdeki Rolü”, Konya 2007, s. 162-178; Halil İbrahim 
Şimşek, “Kıyâmet ve Alâmetlerinin Tasavvufî Tecrübe Açısından Yo-
rumlanışı”, Tasavvuf Dergisi, 2007, c. VIII, sayı. 19, s. 123-142. 
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İlk alametler ay tutulmalarıyla başlamaktadır. Ardından 
Deccâlin çıkışı, Hz. Îsâ’nın gökten inmesi, Ye’cûc ve Me’cûc’ün 
zuhuru, Müslümanlarla Hz. Îsâ ve beraberindekilerin rûhlarını 
kabzeden bir rüzgârın esmesi, ardından Kâbe’nin yıkılması, 
Kur’ân’ın kaldırılması, küfrün her tarafı sarmasıyla, güneş batı-
dan doğar, dâbbetü’l-arz çıkar, duhân/insanları bürüyen ve 
elem veren bir dumanın çıkışıyla dünya hayatı son bulmakta-
dır.262 

3.1.2. Tefsir’den Bazı Hikâyeler 

Hilmi Baba Duhâ sûresi tefsirinde âyetlere genelde fıkıh, 
kelam ve tasavvuf yönlerinden yaklaşmıştır. Öte yandan müellif 
sahabe, tabiin, İbn İshâk, Mes’udî, Makrizî, Kuşeyrî, Hatip el-
Bağdadî, Cüneyd el-Bağdadî, Zünnûn-ı Mısrî, Ahmet Rıfaî, Ab-
dullah b. Mübarek, Ebû Bekir ed-Darîr, Şakik el-Belhî ve Ahmed 
Rifaî vb.’den ibretli kıssa, menkıbe ve tasavvuf erbabından bir-
çok hikâyeye de yer vermektedir.263 Bu hikâyeler nakledilirken 
sened verilmeden ekseri ،يروى،  حكي، روي، يحكى، حدثنا، أخبرني، ذكر، قال

 vb. rivâyet kalıpları kullanılmaktadır. Kıssaların doğruluk ما حكاه
derecesi incelenmeden öğretici ve ders alınacak yönleri öne çıka-
rılmıştır. Bu hikâyelerin ibret alınacak yönleri olduğu gibi, akıl 
sınırlarını zorlayanlar da bulunmaktadır. Şimdi bunlardan, 
Kur’ân ve tefsirle irtibatı olanlarına birkaç örnek verelim: 

Hilmi Baba, çalışmasının 10. oturumunda Hz. Peygam-
ber’in (sav.) miracını ele almaktadır. Hadiseyi etraflıca anlattık-
tan sonra olayın gece vuku bulduğunu, hatta Hz. Peygamber’in 
(sav.) miraçtan dönüşünde yatağının sıcak ve miraca çıkarken 
yolda sarığının çarptığı bir ağaç dalının, dönüşünde hala hareket 
etmekte olduğunu Suyutî’nin el-M’irâc isimli kitabından naklet-
mektedir. Müellif bu hadiseyi ele alırken, olayın daha iyi anlaşıl-
ması için naklettiği garip ve akılı zorlayan üç hikâyeden biri şöy-
ledir: 

                                                                 
262  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 126a-131b. 
263  Bu rivâyetler arasında zayıf olanlar bulunmaktadır. 
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Nakledildiğine göre Bağdat’ın en iyi hatiplerinden biri na-
mazda “ ٍفِي يَْوٍم َكاَن ِمْقدَاُرهُ َخْمِسيَن اَْلَف َسنَة” Meâric 70/4. kavline geldi-
ğinde, üzüntü ve hayretle âyetin manasını anlaması için Allah 
Teâlaya ricada bulunur. Mahşer gününde 60-70 yaşlarında vefat 
eden insanların bu süreye nasıl katlanacaklarının sırrını kendi-
sine göstermesi niyazında bulunur. 

Günlerden cumadır ve önce pazara giderek et alır ve na-
mazın ardından yenmek üzere evine bırakır. Ardından cuma na-
mazı öncesi yıkanmak ve gusül abdesti almak için Dicle neh-
rinde suya girer. Sudan çıktığında nehrin kenarına bıraktığı elbi-
selerini bulamaz. Sağa sola hayretle bakarken uzakta büyük bir 
şehir görür. Oraya doğru yürür ve şehre yaklaştığında insanların 
abdest aldıklarını görünce onlara: Bunun hangi şehir olduğunu 
sorar? Hindistan’ın Krâvat şehri olduğunu öğrenir,264 arkasın-
dan camiyi sorar ve içeriye girer. Üzerinde giysi bulunmadığın-
dan insanlar elbisesinin nerede olduğunu soralar. Fakir oldu-
ğunu söyleyerek, insanlardan elbise alır ve caminin bir köşesine 
oturur. Cuma namazı kılınıp cemaat camiden ayrıldıktan sonra 
akıbeti hakkında düşünür ve nereye gideyim? Rabbim böyle tak-
dir etti diyerek, oturup Kur’ân okumaya ve ölene kadar burada 
kalmaya karar verir. İnsanlara ve onların çocuklarına Kur’ân öğ-
retirken, şöhreti genişler ve çeşitli ilimleri de öğretmeye başlar. 
Bu arada dostları onu beldenin ileri gelenlerinden birinin kızıyla 
evlendirir. Bu şehirde elli sene kalır ve bu evliliğinden çocukları 
doğar. 

Seneler sonra yine bir cuma günü yıkanmak üzere cami-
nin yanındaki nehre dalıp çıktığında, bu sefer kendini daha önce 
Bağdat’taki Dicle kenarında bıraktığı elbiselerinin yanında bu-
lur. Üzerine elbiselerini giyer, evine gelir ve karısının eti tence-
reye daha yeni koyduğunu görür, hatta karsı ona: Neden dön-
mede acele ettiğini sorar? Ardından hatip camiye gider, cuma 

                                                                 
264  Şu an buranın hangi şehir olduğunu tespit edemedik. 
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namazını kıldırır, hutbeyi okur, insanlar onda herhangi bir deği-
şiklik sezmezler ve herhangi bir hatadan dolayı da yargılamaz-
lar. Bunun ardından hatip, âyetin kâfirler hakkında olduğunu 
anlar ve Allah’ın kudretine hayret eder. 

Hatip’in Hindistan’daki çocuklarını şeyhi Abdulkadir 
Geylânî, müritlerinden birisini göndererek Bağdat’a getirtir ve 
ömrünün geri kalan kısmını çocuklarıyla orada yaşamaya de-
vam eder.265 

Hilmi Baba, beşinci oturumda Eshâb-ı Kehf ve köpeğini 
ele almaktadır. Müellif araştırmasında köpeklerin özelliklerini, 
yaratılışını ve sadakatini zikreder. Arkasından köpeklerle alakalı 
garip hikâyelere yer verir. Bu hikâyelerden biri de şudur: 

İmam Ebu’l-Ferec İbnu’l-Cevzî’nin naklettiği bir haberde 
adamın biri, gezi sırasında bir köyde üstü kubbeli çok güzel bir 
bina görür. Üzerinde “kim niçin yapıldığını öğrenmek isterse 
köye gelsin” yazılıdır. Adam köye gider kubbenin neden yapıl-
dığını araştırır ama sorusuna cevap alamaz, onu köyde iki yüz 
yaşını aşmış birine gönderirler. Yaşlı adam ona kubbe hakkında 
babasından duyduğu şu bilgiyi nakleder: Bu topraklarda hüküm 
sürmüş bir kralın gece-gündüz yanından hiç ayırmadığı bir kö-
peği varmış. Bu Kralın dilsiz, oturan bir de cariyesi bulunmak-
taymış. Kral bir gün geziye çıkarken kendisiyle gelmemesi için 
köpeği bağlatmış, aşçısından gezi dönüşünde yemek için çok 
sevdiği sütle yapılan bir yemek yapmasını istemiş. 

Aşçı yemeği pişirdikten sonra üstü açık bir şekilde cariye 
ve köpeğin bulunduğu odaya bırakmış. Daha sonra gelen büyük 
bir yılan üstü açık yemekten yemiş. Kral gezi dönüşü yemeği is-
temiş ve elini tabağa uzattığında Cariye, yemeği yememesi için 
eliyle işaret ediyor fakat kimse ne demek istediğini anlayamıyor-
muş. Bu sırada köpek zincirini koparırcasına havlamaya ve kıv-
ranmaya başlıyor. Kral bu duruma hayret edip köpeğin zincirini 

                                                                 
265  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 63ab. 
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açtırıyor. Köpek Kralın yanına oturarak ağzına götürdüğü lok-
mayı düşürüyor. Bu olaya sinirlenen Kral, yanında bulunan bal-
tayla köpeğe tam vuracakken, başını yemeğe daldırıp tatmasının 
ardından kenarda köpek ölümle pençeleşmeye başlıyor. 

Hayretler içinde kalan Kral durumu anlıyor, yemeği kal-
dırtıyor, aşçıyı cezalandırıyor. Hiç yanından ayırmadığı ve haya-
tını kurtaran bu sadık köpeğini, yaptırdığı güzel ve ihtişamlı 
kubbenin altına defnediyor.266 

Sonuç 

Bosna’nın Taşlıca beldesinde dünyaya gelen, İstanbul ve 
Hicaz’da yüksek dini eğitimini tamamlayıp, İstanbul’da vefat 
eden Hilmi Baba b. Hüseyin Bosnevî müfessir, fakih ve mutasav-
vıf yönleriyle öne çıkan Osmanlının çöküş döneminde yaşamış 
bir âlimdir. Hayatı, hocaları ve öğrencileri hakkında fazla bilgi 
bulamadığımız ve tamamı yazma olan eserlerinden tanıdığımız 
Hilmi Baba çalışmalarını, Arapça ve Türkçe olarak kaleme almış-
tır. Kütüphane kayıtlarında bulabildiğimiz yedi çalışması bulun-
maktadır. Bunlardan ikisi tefsir, biri kelam, diğerleri fıkıh, siyer, 
siyaset, vaaz ve irşatla alakalıdır. 

19. asrın sonlarında telif edildiğini sandığımız Hilmi 
Baba’nın mufassal Duhâ Sûresi tefsiri dönemin kültürünü, dünya 
görüşünü, tasavvuf anlayışını, dönemin ilim dili ve mecâlis tefsir 
geleneğini yansıtması bakımından önemlidir. Osmanlı uleması 
ekseri eserlerini ya bir imtihan veya yeni bir göreve atanma veya 
öğrencilere ders kitabı olarak hazırlamışlardır. Hilmi Baba’nın 
mecâlis usulüyle yazdığı bu tefsirini, bir dergâh, mescit veya 
ders halkasında yaptığı sohbetlerin, daha sonra derlenmesinden 
meydana getirildiği kanaatindeyiz. 

Esere daha çok rivâyet metodu dediğimiz; Kur’ân’ın âyet, 
hadis ve sahabe rivâyetleriyle yapılan açıklamalar hâkimdir. Di-
rayet tefsirlerinde gördüğümüz gramer, ilmi tefsir, belagat, akli 

                                                                 
266  Hilmi Baba, Tefsîru sûreti’d-Duhâ, vr. 27b-28a. 
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yorumlar ve kıraatle ilgili açıklamalara pek rastlanmamaktadır. 
Tefsirde nakledilen konular daha çok Hz. Peygamber’in (sav.) 
hadislerinin yanında, tasavvuf ehlinden aktarılan bâtini mana-
lar, menkıbe ve hikâyelerden müteşekkil keşfî bilgilerden oluş-
maktadır. Dolayısıyla bu çalışmayı tasavvuf yönü ağır basan, tef-
sirden daha çok vaaz ve nasihat türü, çok yönlü câmi bir eser 
kabul etmek yerinde olacaktır. 

Son olarak Hilmi Baba’nın, İsmail Hakkı Bursevî’nin 
Rûhu’l-beyân’ı üzerinde tefsirin konu fihristini içeren çalışması-
nın da etkisiyle onun metodundan, kaynaklarından, içeriğinden 
ve anlatımından bir hayli etkilendiği, bu minvalde ve çok kay-
naklı bir çalışma ortaya koyduğu söylenebilir. Çalışmanın tasav-
vufî yönünün şekillenmesinde de bu eserden yaptığı nakillerin 
etkisi fazladır. Hilmi Baba çalışmasında önceki kaynaklardan sa-
dece nakilcilik yapmamış, zaman zaman kendi düşüncesini 
“Bosnevî der ki, fakir der ki…” ifadeleriyle de ortaya koymuştur. 
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Osmanlı ‘Mecâlis’ Geleneğinden 
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Mecalisü’s-Sinaniyyeti’l-Kebire Adlı Eseri 

Mustafa ŞENTÜRK 

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

 

Giriş  

Bir Halvetî şeyhi olan ve “Ümmî Sinanzâde” nâmıyla bi-
linen Ced Hasan Efendi, İbrâhîm Ümmî Sinan’ın (976/1568-69) 
kızı Âbide Bânû Hâtun’dan olan torunu Hatîce Hâtun’un oğlu 
olarak İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Hasan Efendi, büyükan-
nesi Âbide Bânû Hatun’dan esmâı tekmîl etmiştir. Ced Hasan 
Efendi, ne babası Şerîf Mehmed Efendi’den ne de dedesi Harîrî 
Mehmed Efendi’den tarîkat terbiyesi almamasına rağmen, baba-
sının 1023/1614 senesinde vefâtının ardından Ümmî Sinan 
Âsitânesi postnişînliğine geçmiştir. Abdülehad Nûri Efendi’den 
(1061/1651) tekmîl-i tarîkat ile icâzet almış fakat kendi silsilesin-
den halîfe olmayı murâd ettiği için, ondan değil Ümmî Sinan 
meşrebine mensûp Çuhadar Mehmed Efendi’den (1061/1651) 
hilâfet almıştır. Hasan Efendi, aynı mahalledeki diğer bir Sinânî 
Tekkesi olan Pazar Tekkesi’nin ilk postnîşini, aynı zamanda 
Ümmî Sinan’ın damadı ve halîfesi Harîrî Mehmed Efendi’nin 
vefâtı üzerine, bu tekkenin de şeyhliğini üstlenmiştir. Çeşitli 
eserleri, şiirleri ve besteleri bulunan, tekke mûsîkîsinde de 
önemli bir yere sahip olan Hasan Efendi, 1088/1677 yılında vefât 
etmiş ve Kürkçü Bostan Sokağı’ında bulunan ve bugün “Oruç 
Baba Parkı” olarak bilinen Şehremîni Ümmî Sinan Tekkesi 
hazîresine defnedilmiştir. Ancak kabrinin yeri belli değildir.  
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Eserleri:  

- Divân-ı İlâhiyyât 

- Etvâr-ı Seb’a 

- Fezâilü’ş-Şühûr 

- Künûzü’l-Hakâyık fî Rumûzi’d-Dekâik 

- Mecâlisü’s-Sinâniyye 

- Mecmûatü’l-Ed’ıyye ve’l-Havâs1. 

Sûfîler arasında genellikle “sohbet ve vaaz için toplanma” 
anlamında kullanılan meclis kelimesi, zaman içerisinde doğru-
dan vaaz ve(ya) sohbet için kullanılır olmuştur. Yazıya geçirilen 
sohbetler “meclis” adıyla anılmış, bunlar kitap şeklinde düzen-
lenince de bu türe genel olarak “mecâlis” adı verilmiştir. Bu tür 
eserlerin dilinin, bir taraftan sohbetlerden oluşması nedeniyle 
konuşma diline, diğer taraftan şiirler ve temsîllerle süslendiği 
için edebî nesir türüne yakın olduğu söylenebilir2.  

                                                                 
1  Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri, (haz. Fikri Yavuz, İs-

mail Özen), Meral Yay., İstanbul, trs., c. 1, s. 109; Hüseyin Vassâf, Sefîne-
i Evliyâ, Kitabevi Yay., İstanbul 2011, IV/276; Necdet Yılmaz, Osmanlı 
Toplumunda Tasavvuf, Osav Yay., İstanbul 2007, ss.141-143; M. Baha Tan-
man, “Ümmî Sinan Tekkesi”, DİA, 2012, c. 42, s. 313. Ayrıca bkz. Nuran 
Çetin, “Osmanlı’da Bir Ḫalvetī Tekkesi: Ümmī Sinān DergâhıOsmanlı’da 
Bir Ḫalvetī Tekkesi: Ümmī Sinān Dergâhı”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi Dergisi 56:1 (2015), s.163; Abdullah Şimşek, “Ümmî Sinanzâde Ced 
Hasan Efendi ve Kendisine Nisbet Edilen Etvâr-ı Seb’a Risalesi: Metin 
Neşri”, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014/2, cilt: V, sayı: 
10, s. 125; Azmi Bilgin, “Ümmî Sinan (?-İstanbul 976/1568-69)”, Tarihi, 
Kültürü ve Sanatıyla VI. Eyüpsultan Sempozyumu: Tebliğler (10-12 Mayıs 
2002), 2003, s. 49; Çağhan Adar, “Halvetî Şâbanî İnancında Adetler ve 
Müziğe Yönelik İnanç ve Tutumların İncelenmesi”, Uşak Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Dergisi, 2014, 7/2, s. 155. 

2  Mevlânâ Celâlddîn-i Rûmî (672/1273), Yedi Meclis, Çev. Hicabi Kırlangıç, 
Ney Yay., İstanbul, 2007, (Mütercimin Giriş Yazısı), s. 19. Ayrıca Bkz. 
Nebi Bozkurt, “Meclis”, DİA, 2003, c. 28, s. 241. 
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Literatür taraması yapıldığında, mecâlis türü eserlerin ge-
leneğimizde az sayıda ulemâ, çoğunlukla da sûfiyye ve şuarâ 
arasında ya da -bu ikisini telîf etmek gerekirse- “sûfî âlimler” 
arasında yaygın olduğu görülmektedir. Nitekim Ahmed er-Rifâî 
(578/1182), Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (672/1273) ve Aziz Mah-
mud Hüdâyî (1038/1628) gibi tanınmış sûfîler ile Ali Şîr Nevâî 
(906/1501) gibi şâirlerin mecâlis adını taşıyan eserleri bulunmak-
tadır. Bu tür eserlerde tefsîrden hadîse, tasavvufî meselelerden 
şiire ve âdâb-ı muâşeret kurallarına kadar konuların işlendiğini 
görmek mümkündür.  

Bunlardan İbn Nâsıruddîn’in (842/1438) Mecâlis fi Tefsîri 
Kavlillâhi Teâlâ (ya da Mecâlis min Tedrîsihî fî Âyeti “Lekad 
Menne’llâhü ale’l-Mü’minîn”), Hamdî Çelebi’nin (909/1503) 
Mecâlisü’t-Tefâsîr, Niyâzî-i Mısrî’nin (1105/1694) Mecâlis ve Azîz 
Mahmud Hüdâyî’nin Nefâisü’l-Mecâlis’ adlı eserlerinin; Ümmî 
Sinanzâde’nin bahse konu eseri gibi tefsîr ile ilgili olduğu bilin-
mektedir3.  

Osmanlı ulemâsının önemli bir kısmının aynı zamanda 
sûfî-meşreb olduğu, tekke sohbetlerinde tabîî olarak âyetlerin 
konu edildiği ve buralarda tefsîr derslerinin de yapıldığı düşü-
nüldüğünde; Osmanlı tefsîr geleneğinde ve bu arada mecâlis 
türü tefsîr çalışmalarında, işârî/tasavvufî rengin belirgin olduğu 
söylenebilir4.  

                                                                 
3  Benzer bir değerlendirme için bkz. Muhammed Abay, “Osmanlı Dönemi 

Dirayet Tefsirleri”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2011, cilt: IX, 
sayı: 18, s. 76. Hüdâyî’nin eseri için bkz. Ömer Çelik, “Azîz Mahmûd 
Hüdâyî’nin Nefâisü’l-Mecâlis Adlı Tefsiri ve Fâtiha Sûresi Tefsiri”, Ta-
savvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2015, sayı: 35, s. 209-238; Ümmî 
Sinanzâde’in eseri ile ilgili benzer değerlendirmeler için bkz. Ziya Demir, 
Osmanlı Müfessirleri, Ensar Neşr., İstanbul, 2006, s. 102; Mahmut Ay, “Os-
manlı Geleneğinde Tefsir Faaliyetleri”, Tefsir (El Kitabı), (Ed. Mehmet 
Akif Koç), Grafiker Yay., Ankara, 2012, ss. 282-283. 

4  Mustafa Öztürk, “Osmanlı Tefsir Kültürüne Panoramik Bir Bakış”, Os-
manlı Toplumunda Kur’ân Kültürü ve Tefsir Çalışmaları -I-, 2011, ss. 100, 114. 
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1. Ümmî Sinanzâde’nin Mecâlisü’s-Sinâniyyeti’l-Kebîre 
Adlı Eseri 

Ümmî Sinanzâde’nin, çalışmamızın konusunu oluşturan 
ve Mecâlisü’s-Sinâniyye(ti’l-Kebîre) adıyla bilinen kitabı, herhangi 
bir kayıt olmamakla birlikte muhtemelen tekkede yapılan soh-
betlerden derlenmiştir. Bize bunu düşündürten husûslar, müel-
lifin bir mukaddimesinin olmaması, eserin telîfine dâir herhangi 
bir kaydın bulunmaması ve hamd ile salâvâttan hemen sonra 
Fâtiha’nın tefsîrine geçilmesidir.  

Burada bir noktaya dikkat çekmekte fayda olduğunu dü-
şünüyoruz. Eserin “el-kebîre” tamlaması ne demektir? Bu tam-
lama “mecâlis” kelimesini, “sohbet halkaları” anlamında mı 
yoksa “kitabın adı” olarak mı tamlamaktadır? Mefhûm-ı muha-
lifinde bir mana var mıdır? Varsa nedir? Biraz daha açmak gere-
kirse, sohbet meclisleri anlamında tamlaması durumunda, muh-
temelen Ced Hasan Efendi’nin eserin(in) muhtevâsını oluşturan 
sohbet meclislerinin geniş katılımlı olup zımnen başka muhte-
mel ve sayıca daha az katılımlı sohbet halkalarının da bulun-
duğu; eseri tamlaması durumunda da muhtemel başka (meselâ 
“sagîr”) bir eserin varlığından söz edilebilir. Ancak Ced Hasan 
Efendi’nin bilinen böyle bir eseri yoktur, tarafımızca da bu ko-
nuda herhangi bir kayıt tespit edil(e)memiştir. Buna rağmen bu 
meselenin gündeme getirilmesi, bu konuda ileride yapılacak 
muhtemel çalışmalar için bir vizyon oluşturmak ve araştırmanın 
bu yönde derinleştirilmesi için bir ışık yakmak düşüncesine da-
yanmaktadır. Pek tabîî ki bir üçüncü şık da, “el-kebîre’nin” 
“Sinâniyye’yi yani Ced Hasan Efendi’nin meşrebini” tamlaması 
da mümkündür. Böylelikle de tamlamanın meclisi, kitabı ve 
meşrebi olmak üzere yukarıdaki ihtimâllerin hepsini kapsaması 
düşünülmüş olabilir.  

Mecâlisü’s-Sinâniyyeti’l-Kebîre matbû bir eser olup kütüp-
hanelerde çeşitli baskıları mevcuttur. Bizim bu çalışmada atıf 
yaptığımız baskı, Kaynakça’da verdiğimiz diğer baskılardan nis-
peten daha iyi durumdadır. Mushaf sırasına göre arada bazı 
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sûreler atlanmak kaydıyla5 Fâtiha’dan 47. sıradaki Muhammed 
Sûresi’ne kadar toplam 40 sûreden 172 âyetin, o kadar sayıda 
oturum/meclis ile ele alındığı eser, İçindekiler ve Arka Kapak 
kısmı hariç 572 sayfadan oluşmaktadır.  

Eserde her bir mecliste/oturumda bir âyet konu edilmiş, 
burada önce âyet yazılmış, çoğu zaman Hz. Peygamber’e salâvât 
başta olmak üzere bir takım vaaz ve nasîhatlerin konu edildiği 
bir girizgâh’tan sonra doğrudan o âyetin tefsîrine başlanmıştır. 
Ayrıca her bir meclisin sonuna Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin 
(672/1273) meşhûr eseri Mesnevî’den konuya uygun beyitlere 
yer verilmiş; yayıncı tarafından musahhihin/editörün, bu beyit-
lerin İsmâil Rusûhî Ankaravî (1041/1631) şerhinin Mısır baskı-
sına göre cilt ve numarasını belirttiği notu düşülmüş ve bilâhere 
ilgili yerlerde bunlar gösterilmiştir6.  

“Meşhûr bir vaaz kitabı” olarak da anılan7 eserde işlenilen 
âyetler ve bulundukları sûreler aşağıda tablo halinde belirtilmiş-
tir:  

Sûre 
Sıra 
No 

Sûre Ây
et 
Sır
a 
No 

Âyet  Meclis  
ve  
Sayfa 
Numa-
rası 

Sûrenin 
Kitapta 
İşlenen  
Âyet Sa-
yısı 

1 Fâtiha  1  َُد َّللهِ َربِ  الحَعاَلِمي َمح  1 1/2 اْلح

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2/7 امل . َذِلَك الحِكَتاُب الَ رَيحَب  ِفيِه... 1-2
 
 
 
 
 
 
 
 

 3/12 ََي أَي َُّها النهاُس اعحُبُدواح رَبهُكُم الهِذي َخَلَقُكمح... 21

ِر الهِذين آَمُنواح َوَعِمُلواح الصهاِْلَاِت... 25  4/16 َوَبشِ 

َياُكمح. 28 ُفُروَن ِِبَّللهِ وَُكنُتمح أَمحَوااتً فََأحح ..َكيحَف َتكح  5/20 

َتِعيُنواح ِِبلصهْبحِ َوالصهالَِة... 45  6/24 َواسح

15
2 

ُفُرونِ  ُكُرواح ِل َوالَ َتكح  7/27 فَاذحُكُروِن أَذحُكرحُكمح َواشح

                                                                 
5  Bunlar; sırasıyla Tevbe, Yûsuf, Şuarâ, Sebe’, Sâffât, Sâd ve Duhân sûrele-

ridir.  
6  Hasan b. Ümmî Sinan (Sinanzâde) (1088/1677), Mecâlisü’s-Sinâniyyeti’l-

Kebîre, Şirket-i Sahâfiyye-i Osmâniyye, Dersaâdet, 1307, Giriş, s. 8.  
7  Bursalı Mehmed Tahir Efendi, age, c. 1, s. 109. 
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2 

 
 
 
 
 
 
 
Bakara 

15
3 

َتِعيُنواح ِِبلصهْبحِ َوالصهالَ  ِة...ََي أَي َُّها الهِذيَن آَمُنواح اسح  8/30  
 
 
 
 
 
 

24 
 

15
4 

َتُل ِف  ...َسبيِل اَّللهِ َوالَ تَ ُقوُلواح ِلَمنح يُ قح  9/33  أَمحَوات.

15
5 

ُوِع... َوفح َواْلح ٍء مِ َن اْلح ُلَونهُكمح ِبَشيح  10/37 َولَنَ ب ح

16
3 

َوِإََلُُكمح ِإَله. َواِحد. اله إَِلَه ِإاله ُهَو الرهْححَُن 
 الرهِحيُم...

11/40 

16
4 

 12/44 ِإنه ِف َخلحِق السهَماَواِت َواأَلرحِض...

16
8 

.ََي أَي َُّها النهاُس ُكُلواح ِمها ِف اأَلرحِض َحاَلالً طَيِ باً..  13/49 

20
7 

َسُه ابحِتغَاَء َمرحَضاِت  رِي نَ فح َوِمَن النهاِس َمن َيشح
 اَّللهِ...

14/52 

23
8 

َطى...  15/56 َحاِفظُواح َعَلى الصهَلَواِت والصهاَلِة الحُوسح

25
1 

...َوَلوحالَ َدفحُع اَّللهِ النهاَس بَ عحَضُهمح بِبَ عحٍض 
 لهَفَسَدِت اأَلرحُض...

16/60 

25
5 

ُ الَ إَِلَه ِإاله ُهَو...  17/64 اَّلله

25
7 

ُ َوِلُّ الهِذيَن آَمُنواح...  18/70 اَّلله

25
8 

 19/74 أملَح تَ َر ِإََل الهِذي َحآجه ِإب حَراِهيَم ِف رِبِ ِه...

26
1 

َواََلُمح ِف َسِبيِل اَّللهِ. ..مهَثُل الهِذيَن يُنِفُقوَن أَمح  20/78 

26
8 

َشاء... َر َوََيحُمرُُكم ِِبلحَفحح  21/82 الشهيحطَاُن يَِعدُُكُم الحَفقح

26
9 

َمَة فَ َقدح  كح َمَة َمن َيَشاء َوَمن يُ ؤحَت اْلِح كح يُؤِت اْلِح
ًا   َكِثْيًا...أُوِتَ َخْيح  

22/86 

28
1 

 23/90 َوات هُقواح يَ وحًما تُ رحَجُعوَن ِفيِه ِإََل اَّللهِ...

28
5 

.آَمَن الرهُسوُل ِبَا أُنزَِل إِلَيحِه ِمن رهبِ ِه َوالحُمؤحِمُنوَن..  24/93 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ُ ال ِإَلَه ِإاله ُهَو... 1-2   25/97 امل . اَّلله
 
 
 
 
 
 

 26/102 زُيِ َن لِلنهاِس ُحبُّ الشهَهَواِت... 14

 27/105 ُقلح أَُؤنَ بِ ُئُكم ِِبَْيحٍ مِ ن َذِلُكمح... 15

ُ أَنهُه الَ ِإَلَه ِإاله ُهَو... 18  28/109 َشِهَد اَّلله

الَُم... 19 يَن ِعنَد اَّللهِ اإِلسح  29/112 ِإنه الدِ 



Ümmî Sinanzade’nin Mecalisü’s-Sinaniyyeti’l-Kebire Adlı Eseri  369 
 

 
 
3 

 
 
Âl-i 
İmrân 

ُقِل اللهُهمه َماِلَك الحُملحِك تُ ؤحِت الحُملحَك َمن  26
 َتَشاء...

30/115  
 

15 
 
 
 
 
 

30 ...  31/120 يَ وحَم َتَُِد ُكلُّ نَ فحٍس مها َعِمَلتح

َ فَاتهِبُعوِن ُُيحِببح  31 ُكُم اَّللهُ...ُقلح ِإن ُكنُتمح ُتُِبُّوَن اَّلله  32/123 

10
6 

َودُّ ُوُجوه....يَ وحَم تَ ب حَيضُّ ُوُجوه.  َوَتسح  33/127 

11
0 

رَِجتح لِلنهاِس...  34/130 ُكنُتمح َخْيحَ أُمهٍة ُأخح

13
3 

 35/133 َوَسارُِعواح ِإََل َمغحِفَرٍة مِ ن رهبِ ُكمح...

13
5 

 36/137 َوالهِذيَن ِإَذا فَ َعُلواح فَاِحَشًة أَوح ظََلُمواح أَن حُفَسُهمح...

18
5 

نَ فحٍس َذآئَِقُة الحَموحِت...ُكلُّ   37/140 

19
0 

 38/143 ِإنه ِف َخلحِق السهَماَواِت َواأَلرحِض...

19
6 

 39/146 الَ يَ ُغرهنهَك تَ َقلُُّب الهِذيَن َكَفُرواح ِف الحِباَلِد...

 
 
 
 
4  

 

 

 

 

Nisâ 

َا الت هوحبَُة َعَلى اَّللهِ لِلهِذيَن يَ عحَمُلوَن  17 لسَُّوَء ِِبََهاَلٍة اِإَّنه
 ُثُه يَ ُتوبُوَن ِمن َقرِيٍب...

40/149  

 
 
 

5 
ًئا... 36 رُِكواح ِبِه َشي ح َ َوالَ ُتشح  41/151 َواعحُبُدواح اَّلله

َ الَ َيظحِلُم ِمث حَقاَل َذرهٍة... 40  42/155 ِإنه اَّلله

لِ ِإنه الهِذيَن َكَفُرواح ِِبََيتَِنا َسوحَف  56 رًا...ُنصح ََ يِهمح   43/157 

لَِئَك َمَع الهِذيَن أَن حعَ  69 َ َوالرهُسوَل َفُأوح َم َوَمن ُيِطِع اَّلله
ُ َعَليحِهم...  اَّلله

44/160 

5  Mâide 87  ََي أَي َُّها الهِذيَن آَمُنواح الَ ُُتَر ُِمواح طَيِ َباِت َما َأَحله 
ُ َلُكمح...  اَّلله

45/163 1 

 
 
 
6 

 

 

 

En’âm 

32 ... ن حَيا ِإاله َلِعب. َوََلحو. ََياُة الدُّ   46/166 َوَما اْلح

 
 

4 

ِه َوَما ِمن َدآبهٍة ِف اأَلرحِض َوالَ طَائٍِر َيِطُْي ِِبََناَحيح  38
ثَاُلُكم...  ِإاله أَُمم. أَمح

47/169 

 48/172 َوُهَو الحَقاِهُر فَ وحَق ِعَباِدِه... 61

16
5 

الهِذي َجَعَلُكمح َخالَِئَف اأَلرحِض...َوُهَو   49/176 

 
 

 

 

 

َْبُواح َعن حَها الَ ت ُ  40 َتكح بُواح ِِبََيتَِنا َواسح َفته ُُ ِإنه الهِذيَن َكذه
 ََلُمح أَب حَواُب السهَماء...

50/179  
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7 

 

A’râf 
َنهِة َأصحَحاَب النهاِر َأن َقدح  44 َدى َأصحَحاُب اْلح َوََ

ََ رَب َُّنا َحقًّا... ََ َما َوَعَد  َوَجدح
51/182  

4 

َ يََديح  57 ًرا َبيح َوُهَو الهِذي يُ رحِسُل الر ََِيَح ُبشح
َِتِه...  َرْحح

52/185 

15
8 

يعً  ا...ُقلح ََي أَي َُّها النهاُس ِإِن ِ َرُسوُل اَّللهِ إِلَيحُكمح َجَِ  53/187 

8 Enfâl 2  َا ُ َوِجَلتح ِإَّنه الحُمؤحِمُنوَن الهِذيَن ِإَذا ذُِكَر اَّلله
 قُ ُلوُُبُمح...

54/190 1 

 
 
 
10 

 

 

 
Yûnus 

َياِة  7 ََ َوَرُضواح ِِبْلح إَنه الهِذيَن الَ يَ رحُجوَن لَِقاء
ن حيَا...  الدُّ

55/194  

 
 

ِديِهمح  9 5 ُمح ِإنه الهِذيَن آَمُنواح َوَعِمُلواح الصهاِْلَاِت يَ هح َرُبُّ
 ِبِِميَاِِنِمح...

56/197 

ُعو ِإََل َداِر السهالَِم... 25 ُ َيدح  57/199 َواَّلله

 58/203 َأال ِإنه َّللِ ِ َما ِف السهَماَواِت َواأَلرحِض... 55

لَِياء اَّللهِ اَل َخوحف. َعَليحِهمح َواَل ُهمح  62 َأال ِإنه َأوح
 َُيحَزنُونَ 

59/206 

 
11 

 

Hûd 
  60/210 َوَما ِمن َدآبهٍة ِف اأَلرحِض ِإاله َعَلى اَّللهِ رِزحقُ َها... 6

3 
ًَة...8 9  61/213 َولَِئنح أََذق حَنا اإِلنحَساَن ِمنها َرْحح

11
4 

 62/215 َوأَِقِم الصهاَلَة َطَرِفَِ الن هَهاِر َوزَُلًفا مِ َن اللهيحِل...

 
13 

 

Ra’d 
مِ نُكم مهنح َأَسره الحَقوحَل َوَمن َجَهَر ِبِه...َسَواء  10  63/218  

3 
قُّ... 19 َا أُنزَِل ِإلَيحَك ِمن رَبِ َك اْلَح  64/221 أََفَمن يَ عحَلُم أَّنه

ِمح... 22 ِه َرُبِ   65/224 َوالهِذيَن َصَْبُواح ابحِتغَاء َوجح

 
 
14 

 

 

İbrâhîm 

ُ َمَثالً َكِلَمًة طَيِ َبًة َكَشَجرٍة أملَح تَ َر َكيحَف َضَرَب  24 اَّلله
 طَيِ َبٍة...

66/227  

 
4 

ُ الهِذيَن آَمُنواح ِِبلحَقوحِل الثهاِبِت... 27  67/230 يُ ثَ بِ ُت اَّلله

ُ الهِذي َخَلَق السهَماَواِت َواأَلرحَض... 32  68/234 اَّلله

َ َغاِفالً  42 ا يَ عحَمُل الظه َوالَ َُتحَسََبه اَّلله اِلُموَن...َعمه  69/236 

 
15 

 

Hıcr 
ََ الحَغُفوُر الرهِحيُم...  49 ءح ِعَباِدي َأِن ِ َأ   70/239 َنّبِ 

2 
َناَك َسب حًعا مِ َن الحَمثَاِن َوالحُقرحآَن الحَعِظي 87 مَ َوَلَقدح آتَ ي ح  71/242 

                                                                 
8  Âyet, eserin İçindekiler kısmında sehven “ ًوإِذَا أَذَْقنَا اإِلنَساَن ِمنَّا َرْحَمة” şeklinde 

yazılmıştır. 
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16 

 

 
Nahl  

َرَجُكم مِ ن  78 ُ َأخح ُبطُوِن أُمهَهاِتُكمح...َواَّلله  72/245  
 

3 
 

 

َساِن  َوِإيَتاء ِذي  90 ِل َواإِلحح َ ََيحُمُر ِِبلحَعدح ِإنه اَّلله
 الحُقرحََب...

73/247 

َمنح َعِمَل َصاِْلًا مِ ن ذََكٍر أَوح أُنَثى َوُهَو ُمؤحِمن.  97
ِييَ نهُه َحَياًة طَيِ َبًة...  فَ َلُنحح

74/251 

 
17 

 

İsrâ 
لحَنا َلُه ِفيَها َما َنَشاء  18 مهن َكاَن يُرِيُد الحَعاِجَلَة َعجه

 ِلَمن نُّرِيُد...
75/254  

3 

َنا َبِِن آَدَم َوَْحَلحَناُهمح ِف الحَْبِ  َوالحبَ  70 ِر...َوَلَقدح َكرهمح حح  76/257 

ٍس ِبَِِماِمِهمح... 71 ََ ُعو ُكله ُأ  77/261 يَ وحَم َندح

 
18 

 

Kehf 
ُم ِِبلحَغَداِة  28 ُعوَن َرُبه َسَك َمَع الهِذيَن يَدح َواصحْبح نَ فح

...  َوالحَعِشيِ 
78/264  

2 

ن حيَا... 46 َيَاِة الدُّ  79/267 الحَماُل َوالحبَ ُنوَن زِيَنُة اْلح

 
 
19 

 

 

Meryem 

َفَخَلَف ِمن بَ عحِدِهمح َخلحف. َأَضاُعوا الصهالَة  59
الشهَهَواِت...َوات هبَ ُعوا   

80/270  

 
4 

رَُج  66 َويَ ُقوُل اإِلنَساُن أَِئَذا َما ِمتُّ َلَسوحَف ُأخح
 َحيًّا...

81/273 

َوِإن مِ نُكمح ِإاله َوارُِدَها َكاَن َعَلى رَبِ َك َحتحًما  71
 مهقحِضيًّا

82/277 

 83/280 يَ وحَم ََنحُشُر الحُمتهِقَي ِإََل الرهْححَِن َوفحًدا 85

 
20 

 

Tâ-hâ 
َقى 2   84/283 َما أَنزَلحَنا َعَليحَك الحُقرحآَن لَِتشح

2 
12
4 

رِي فَِإنه َلُه َمِعيَشًة  َوَمنح َأعحَرَض َعن ذِكح
 َضنًكا...

85/286 

 
 
21 

 

 

Enbiyâ 

َوَما َأرحَسلحَنا ِمن قَ بحِلَك ِمن رهُسوٍل ِإاله نُوِحي  25
 إِلَيحِه...

86/289  

 
4 

ُلحَد... 34  87/292 َوَما َجَعلحَنا لَِبَشٍر مِ ن قَ بحِلَك اْلح

َط لِيَ وحِم الحِقَياَمِة... 47  88/294 َوَنَضُع الحَمَوازِيَن الحِقسح

10
1 

لَِئَك َعن حَها  ََن أُوح سح ِإنه الهِذيَن َسبَ َقتح ََلُم مِ نها اْلُح
 ُمب حَعُدونَ 

89/297 

 
 
22 

 
 
Hac 

أَي َُّها النهاُس ات هُقوا رَبهُكمح...ََي  1  90/301  
 

4 
ُتمح ِف رَيحٍب ِمَن الحبَ عحِث فَإِ  5 َه ََي أَي َُّها النهاُس ِإنح ُكن ح

َناُكمح ِمنح تُ َراٍب...  َخَلقح
91/304 
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َ َعَلى َحرحٍف... 11  92/309 َوِمَن النهاِس َمنح يَ عحُبُد اَّلله

اَّللهِ َحقه ِجَهاِدِه...َوَجاِهُدوا ِف  78  93/312 

 
 
 
 
23 

 
 
 
 
Mü’min
ûn 

  94/315 َقدح أَف حَل َُ الحُمؤحِمُنونَ  1
 
 
 

7 

 95/319 َوالهِذيَن ُهمح َعِن اللهغحِو ُمعحرُِضونَ  3

َنا اإِلنَساَن ِمن ُسالَلٍة مِ ن ِطيٍ  12  96/323 َوَلَقدح َخَلقح

ُكُلوا ِمَن الطهيِ َباِت َواعحَمُلوا ََي أَي َُّها الرُُّسُل   51
 َصاِْلًا...

97/326 

ِفُقونَ  57 َيِة َرُبِ ِم مُّشح  98/330 ِإنه الهِذيَن ُهم مِ نح َخشح

َع َواألَبحَصاَر  78 َوُهَو الهِذي أَنَشأَ َلُكُم السهمح
 َواألَفحِئَدَة...

99/333 

10
1 

نَ هُ فَِإَذا نُِفَخ ِف الصُّوِر َفال  مح يَ وحَمِئٍذ أَنَساَب بَ ي ح
 َوال يَ َتَساءُلونَ 

100/336 

 
 
 
 
24 

 
 
 
 
Nûr 

ُ نُوُر السهَماَواِت َواأَلرحِض... 35   101/341 اَّلله
 
 
 

6 

ُ َأن تُ رحَفَع َويُذحَكَر ِفيَها اسحُ  36 ُه ِف بُ ُيوٍت أَِذَن اَّلله
 ُيَسبِ  ُُ َلُه ِفيَها ِِبلحُغُدوِ  َواآلَصالِ 

102/346 

َ ُيَسبِ  ُُ َلُه َمن ِف السهَماَواِت  41 أملَح تَ َر َأنه اَّلله
 َواأَلرحِض...

103/350 

 104/353 َلَقدح أَنزَلحَنا آََيٍت مُّبَ يِ َناٍت... 46

ِه فَ  52 َ َويَ ت هقح َ َوَرُسوَلُه َوََيحَش اَّلله َلِئَك َوَمن ُيِطِع اَّلله ُأوح
الحَفائُِزونَ ُهُم   

105/356 

 106/360 َوأَِقيُموا الصهالَة َوآتُوا الزهَكاَة... 56

 
 
 
 
25 

 
 
 
 
Furkân 

َتِِن  27 َم يَ َعضُّ الظهاملُ َعَلى َيَديحِه يَ ُقوُل ََي لَي ح  َويَ وح
ُت َمَع الرهُسوِل َسِبيالً   اَّتهَذح

107/363  
 
 
 

6 
ِإنه قَ وحِمي اَّتهَُذوا َهَذا َوقَاَل الرهُسوُل ََي َربِ   30

ُجورًا  الحُقرحآَن َمهح
108/366 

 109/369 َأرَأَيحَت َمِن اَّتهََذ ِإََلَُه َهَواُه... 42

َوِعَباُد الرهْححَِن الهِذيَن مَيحُشوَن َعَلى اأَلرحِض  63
... ًَ  َهوح

110/372 

 َعنها َعَذابَ َوالهِذيَن يَ ُقوُلوَن رَب هَنا اصحِرفح  65
 َجَهنهَم...

111/376 

َهُدوَن الزُّوَر... 72  112/380 َوالهِذيَن ال َيشح
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27 Neml 89 ...َسَنِة فَ َلُه َخْيح. مِ ن حَها  1 113/383 َمن َجاء ِِبْلَح

 
 
28 

 
 
Kasas 

ن حيَا  60 َيَاِة الدُّ ٍء َفَمَتاُع اْلح َوَما أُوتِيُتم مِ ن َشيح
 َوزِينَ تُ َها...

114/386  
 

3 
 115/389 ِإنه قَاُروَن َكاَن ِمن قَ وحِم ُموَسى فَ بَ َغى َعَليحِهمح... 76

اُر اآلِخَرُة ََنحَعُلَها لِلهِذيَن ال يُرِيُدوَن ُعلُ  83 وًّا تِلحَك الده
 ِف اأَلرحِض َوال َفَساًدا...

116/396 

 
 
29 

 
 
Ankebût 

َا  6 ِسِه...َوَمن َجاَهَد فَِإَّنه ُُيَاِهُد لِنَ فح  117/399  
 

4 
اتحُل َما أُوِحَي إِلَيحَك ِمَن الحِكَتاِب َوأَِقِم  45

 الصهالَة...
118/403 

64 ... ن حيَا ِإاله ََلحو. َوَلِعب. ََياُة الدُّ  119/405 َوَما َهِذِه اْلح

ِديَ ن هُهمح  69 َلَنا...ُسب ُ َوالهِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَ هح  120/409 

 
 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
 
Rûm 

َم تَ ُقوُم السهاَعُة يَ وحَمِئٍذ يَ تَ َفرهُقونَ  14   121/412 َويَ وح
 
 
 
 
 

8 

ِبُحونَ  17  122/415 َفُسبحَحاَن اَّللهِ ِحَي ُُتحُسوَن َوِحَي ُتصح
 

َوِمنح آََيتِِه َأنح َخَلَق َلُكم مِ نح أَنُفِسُكمح َأزحَواًجا  21
ُكُنوا إِلَي حَها...  ل َِتسح

123/419 

ِتالُف  22 َوِمنح آََيتِِه َخلحُق السهَماَواِت َواأَلرحِض َواخح
 أَلحِسَنِتُكمح َوأَلحَواِنُكمح...

124/422 

ًَة َفرُِحوا ُِبَا... 36  125/425 َوِإَذا أََذق حَنا النهاَس َرْحح

يِن  43 َهَك لِلدِ  ِتَ يَ وحم. الحَقيِ ِم ِمن قَ بحِل َأن ََيح فَأَِقمح َوجح
 اله َمَرده َلُه ِمَن اَّللهِ...

126/428 

ِة اَّللهِ... 50  127/431 فَانظُرح ِإََل آََثِر َرْحح

ُ الهِذي َخَلَقُكم مِ ن َضعحٍف... 54  128/434 اَّلله

 
 
 
 
 
31 

 
 
 
 
 
Lokmân 

ِكيمِ امل . تِلحَك آََيُت الحِكَتاِب  1-2 اْلَح  129/438  
 
 
 
 

7 

َمَة... 12 كح َماَن اْلِح َنا لُقح  130/441 َوَلَقدح آتَ ي ح

َنا اإِلنَساَن ِبَواِلَديحِه... 14  131/444 َوَوصهي ح

َا ِإن َتُك ِمث حَقاَل َحبهٍة مِ نح َخرحَدٍل فَ تَ  16 ُكن ََي ُبَِنه ِإِنه
َرٍة أَوح ِف السهَماَواِت   ََيحِت أَوح ِف اأَلرحضِ ِف َصخح

...ُ  ُِبَا اَّلله

132/448 

َ َسخهَر َلُكم مها ِف السهَماَواِت َوَما 10  أملَح تَ َروحا َأنه اَّلله
 ِف اأَلرحِض...

133/451 
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َهُه ِإََل اَّللهِ َوُهَو ُُمحِسن. فَ َقِد  22 ِلمح َوجح َوَمن ُيسح
َسَك ِِبلحُعرحَوِة  َتمح الحُوث حَقى...اسح  

134/454 

 135/456 ََي أَي َُّها النهاُس ات هُقوا رَبهُكمح... 33

 
32 

 
Secde  

ُمح  16 ُعوَن َرُبه تَ َتَجاََف ُجُنوُُبُمح َعِن الحَمَضاِجِع َيدح
 َخوحفًا َوَطَمًعا...

136/459  
2 
 

تَ ُوونَ َيسح أََفَمن َكاَن ُمؤحِمًنا َكَمن َكاَن فَاِسًقا اله  18  137/462 

 
 
 
 
 
33 

 
 
 
 
 
Ahzâb  

ًرا َكِثْيًا 41 َ ذِكح   138/465 ََي أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا اذحُكُروا اَّلله
 
 
 
 

6 

رَِجُكم  43 ُهَو الهِذي ُيَصلِ ي َعَليحُكمح َوَمالِئَكُتُه لُِيخح
 مِ َن الظُُّلَماِت ِإََل النُّوِر...

139/468 

ًرا َونَ ََي  45 َه َأرحَسلحَناَك َشاِهًدا َوُمَبشِ  ِذيرًاأَي َُّها النهِبُّ ِإ  140/471 

َ َوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النهِبِ ... 56  141/475 ِإنه اَّلله

َ َوُقوُلوا قَ وحالً َسدِ  70 يًداََي أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا ات هُقوا اَّلله  142/478 

َنا اأَلَمانََة َعَلى السهَماَواِت َواأَلرحِض  72 َه َعَرضح ِإ
َ َأن َُيحِملحنَ َها... َِباِل فَأََبيح  َواْلح

143/481 

 
 
 
 
35 

 
 
 
 
Fâtır  

ُد َّللِهِ فَاِطِر السهَماَواِت َواأَلرحِض... 1 َمح   144/484 اْلح
 
 
 

6 
 

ُغرهنهُكُم َحقٌّ َفال ت َ ََي أَي َُّها النهاُس ِإنه َوعحَد اَّللهِ  5
ن حيَا... ََياُة الدُّ  اْلح

145/487 

يًعا... 10  146/490 َمن َكاَن يُرِيُد الحِعزهَة َفِللهِه الحِعزهُة َجَِ

 147/493 ََي أَي َُّها النهاُس أَنُتُم الحُفَقَراء ِإََل اَّللهِ... 15

ُلوَن ِكَتاَب  29 الَة...اَّللهِ َوأَقَاُموا الصه ِإنه الهِذيَن يَ ت ح  148/497 

32  ََ  ُثُه أَوحرَث حَنا الحِكَتاَب الهِذيَن اصحطََفي حنَا ِمنح ِعَباِد
ُهم مُّقحَتِصد.... ِسِه َوِمن ح  َفِمن حُهمح ظَامل. ل ِنَ فح

149/500 

 
36 

 
Yâ-sîn  

ًئا َوال َُتحَزوحَن  54 اله َما  إِ فَالحيَ وحَم ال ُتظحَلُم نَ فحس. َشي ح
 ُكنُتمح تَ عحَمُلونَ 

150/502  
2 

َناُه ِمن نُّطحَفٍة فَِإَذا ُهَو  77 َه َخَلقح أََوملَح يَ َر اإِلنَساُن َأ
 َخِصيم. مُِّبي. 

151/505 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ء اللهيحِل َساِجًدا َوقَاِئًما... 9 ََ   152/508 أَمهنح ُهَو قَاِنت. آ
 
 
 
 

رَُه ِلإِلسحالِم فَ ُهَو َعَلى نُوٍر  22 ُ َصدح أََفَمن َشرََح اَّلله
 مِ ن رهب ِِه...

153/512 

ِديِث ِكَتاًِب مَُّتَشاُِبًا مهثَا 23 َسَن اْلَح ُ نَ زهَل َأحح ِنَ...اَّلله  154/515 
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39 Zümer  53  َرُفوا َعَلى أَنُفِسِهمح ال ُقلح ََي ِعَباِدَي الهِذيَن َأسح
َِة اَّللهِ...تَ قحَنطُوا  ِمن رهْحح  

155/518 8 
 

ِلُموا َلُه... 54  156/522 َوأَنِيُبوا ِإََل رَبِ ُكمح َوَأسح

َم الحِقَياَمِة تَ َرى الهِذيَن َكَذبُواح َعَلى اَّللهِ  60 َويَ وح
َودهة....  ُوُجوُهُهم مُّسح

157/524 

َماَواِت َوَمن السه َونُِفَخ ِف الصُّوِر َفَصِعَق َمن ِف  68
 ِف اأَلرحِض ِإاله َمن َشاء اَّللهُ...

158/527 

 159/531 َوِسيَق الهِذيَن َكَفُروا ِإََل َجَهنهَم زَُمًرا... 71

40 Mü’min  7  ِد الهِذيَن َُيحِمُلوَن الحَعرحَش َوَمنح َحوحَلُه ُيَسبِ ُحوَن ِبَمح
ِمح...  َرُبِ 

160/533 1 

 
41 

 
Fussilet/ 
Secde 

تَ َقاُموا... 30 ُ ُثُه اسح   161/536 ِإنه الهِذيَن قَاُلوا رَب َُّنا اَّلله
2 

َسُن قَ وحالً ِمِ هن َدَعا ِإََل اَّللهِ َوَعِمَل  33 َوَمنح َأحح
 َصاِْلًا...

162/539 

 
 
42 

 
 
Şûrâ  

ُ َلِطيف. بِِعَباِدِه يَ رحُزُق َمن َيَشاء َوُهَو  19 لحَقِويُّ ااَّلله
 الَعزِيزُ 

163/543  
 

4 
ِفِقَي ِمها َكَسُبوا... 22  164/546 تَ َرى الظهاِلِمَي ُمشح

َبُل الت هوحبََة َعنح ِعَباِدِه َويَ عحُفو َعِن  25 َوُهَو الهِذي يَ قح
 السهيِ ئَاِت...

165/549 

َتِجيُبوا ِلَربِ ُكم مِ ن قَ بحِل َأن ََيحِتَ  47 وحم. اله َمَرده َلُه ي َ اسح
 ِمَن اَّللهِ...

166/551 

 
43 

 
Zuhruf  

36  ًَ ِر الرهْححَِن نُ َقيِ ضح َلُه َشيحطَا َوَمن يَ عحُش َعن ذِكح
 فَ ُهَو َلُه َقرِين. 

167/554  
2 

يَ اأَلِخالهء يَ وحَمِئٍذ بَ عحُضُهمح لِبَ عحٍض َعُدوٌّ ِإاله الحُمتهقِ  67  168/557 

45 Câsiye 28  َعى ِإََل ِكَتاُِبَا َوتَ َرى ُكله أُمهٍة َجاثَِيًة ُكلُّ أُمهٍة ُتدح
 الحيَ وحَم...

169/560 1 

46 Ahkâf  13 ...تَ َقاُموا ُ ُثُه اسح  1 170/564 ِإنه الهِذيَن قَاُلوا رَب َُّنا اَّلله

 
47 

 
Muham-
med 

َضله أَ  الهِذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعن َسِبيِل اَّللهِ  1
 َأعحَماََلُمح 

171/566  
2 

تَ غحِفرح ِلَذنِبَك.. 19 ُ َواسح .فَاعحَلمح أَنهُه ال ِإَلَه ِإاله اَّلله  172/569 

Top-
lam 

40    172 
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Belirttiğimiz gibi “bir vaaz ve irşâd kitabı” olarak değer-
lendirilen eserde, söz konusu telakkîye uygun olarak, ele alınan 
bu âyetlerin tercihinde belirli bir tema gözetilmediği görülmekte-
dir. Herhangi bir kayıt olmadığı için, âyetlerin tercihinde -bu tür 
eserlerde beklendiği üzere meselâ tefe’ül gibi- bir usûl olup ol-
madığını söylemek de zordur. Kitapta ontolojik, teolojik, teleolo-
jik ve eskatolojik içerikli âyetlerin işlendiği söylenebilir. Detay-
landırmak gerekirse, âyetlerin içerikleri; tevhîd, nübüvvet, meâd 
ve meâdın alt başlıkları olarak ölüm, kıyâmet, haşr, ba’s, cennet-
cehennem, âhiret gibi inanç esasları; Allah’a ve Rasûlü’ne itâat, 
sâlih amel, namaz, zikir, helâl rızık, infâk, adalet, teblîğ-cihâd, 
ana-baba hakkı gibi ibâdet esasları ve daha çok (tasavvufî) ahlâk 
alanı içerisinde mütalâa edilebilecek, sûfî hedef kitleye de hitâb 
eden sabır, takvâ, güzel ve doğru söz, imtihan, dünya hayatının 
geçiciliği, tevbe, Allah’ın mağfireti, hevânın putlaştırılması ve 
müminin özellikleri gibi konulardan müteşekkildir. Tekrar be-
lirtmek gerekirse bu da kitabın formatına uygun bir içeriktir. 

2. Eserin Tefsîr İlmi Açısından Değeri  

Belirttiğimiz gibi Mecâlisü’s-Sinâniyye’de, Mushaf sırasına 
göre Fâtiha’dan Muhammed Sûresi’ne kadar, arada bazı sûreler 
atlanmak sûretiyle toplam 40 sûreden 172 âyet, o kadar sayıda 
meclis ile ele alınmıştır.   

Ced Hasan Efendi, âyetlerin kısaca gramer yapıları9, ke-
lime tahlîlleri10, kırâatleri11, varsa sebeb-i nüzûlleri12, âyet ve(ya) 
sûre hakkında Mekkî-Medenî durumları13 ve fezâil hadîslerine 
yer vermiş14; âyetle ilgili Hz. Peygamber (sas), Sahâbe (ra), 
Tâbiûn ve sonraki âlimlerin îzâhlarını nakletmiştir.    

                                                                 
9  Ümmî Sinanzâde, age, s. 9. 
10  Ümmî Sinanzâde, age, s. 4. 
11  Ümmî Sinanzâde, age, s. 2. 
12  Ümmî Sinanzâde, age, s. 85. 
13  Ümmî Sinanzâde, age, s. 3. 
14  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 2-3, 8. 
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Müellif, bu şekilde rivâyet ve dirâyet usûllerini uygula-
dıktan sonra âyetlerin tasavvufî/işârî anlamlarına da zorlamaya 
gitmeden ve aşırıya kaçmadan temâs etmiştir. Kendi tercihlerini 
belirtmekten ve görüşlerini açıklamaktan çekinmemiştir. Müelli-
fin yer yer tartışılır subjektif tevîllerinin yanısıra orijinal yorum-
ları da görülmektedir. 

Ümmî Sinanzâde, tefsîr ettiği âyetin sonunda çoğu zaman 
çıkarılacak ders ve ibretler sadedinde çeşitli latîfe, nükte ve 
menkîbeler zikreder15. Ayrıca “(ينبغي) على العاقل/akıllı kimseye … 
(gerekir)” kalıbıyla yer yer nasîhatlerde bulunur16. 

Mecâlisü’s-Sinâniyye, ilmî bir eserden çok vaaz kitabı ola-
rak kabul gördüğünden ve belki de müellifi tarafından o amaçla 
kaleme alındığından olsa gerek, konuların işlenişinin çoğu za-
man sistematik olmağını görüyoruz. Meselâ “… ِ َوُكنتُْم َكيْ  َف تَْكفُُروَن بِاَّللَّ

-Allah’ı nasıl inkâr edersiniz?! Halbuki siz ölülerdiniz de…” (Ba/أَْمَواتاً 
kara 2/28) âyetini açıklamaya geçmeden önce bir sayfadan fazla 
Hz. Peygamber’e salâvât getirmenin gereği ve sevâbından bah-
seder17. 

Tefsîr İlmi bakımından değerini daha yakından tespit et-
mek için, eseri kaynakları, Kur’ân ilimleri, rivâyet ve dirâyet 
tefsîri ile -bir çeşit dirâyet usûlü sayılsa da- ayrı bir başlık altında 
işârî/tasavvufî tefsîr açılarından incelemek gerekecektir.  

1.1. Kaynakları Açısından Değeri 

Kaynakları açısından bakıldığında, Ced Hasan Efendi’nin 
Mecâlisü’s-Sinâniyyeti’l-Kebîre’si oldukça zengin sayılır. Hele de 
söz konusu eserin bir “vaaz kitabı” olduğu düşünüldüğünde bu 
durum daha da dikkat çekicidir. Zira eserde Dilbilim’den 
Tefsîr’e, Hadîs’ten Tasavvuf’a kadar zengin bir literatüre atıf ya-
pılmıştır.  
                                                                 
15  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 11, 15, 32, 65, 69-70. 
16  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 86, 91, 96, 302-303, 400.  
17  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 20-21. Benzer durumun görüldüğü diğer yerler 

için bkz. ss. 16, 24, 30-31, 40-41, 44, 64, 74, 97, 399.  
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Aşağıdaki listelerde de görüleceği üzere, dikkati çeken bir 
başka husûs, kaynak olarak verilen bazı eserlere genellikle şerh-
leriyle beraber atıf yapılmasıdır. Çoğunlukla kaynakların tam 
adı verilmemiş, kısa ve meşhur isimleri zikredilmekle yetinilmiş-
tir. Atıflar bazen sadece müellife ya da kitaba ve kitabın kısa is-
mine, bazen de her ikisine şeklinde yapılmıştır. Biz çalışma-
mızda bu durumu mümkün olduğunca yansıtmak için, müellifi 
ya da eseri paranteze alarak vereceğiz. Yani müellif zikredilmiş 
eser belirtilmemişse (kısa ve uzun ismiyle) eseri, eserin adı veril-
miş müellifin adı verilmemişse de müellifi parantez içerisinde 
göstereceğiz. Müellifin eserini ya da eserin müellifini tespit ede-
mediğimiz durumları da “(?)” şeklinde belirteceğiz. 

Buna göre Mecâlisü’s-Sinâniyyeti’l-Kebîre’de az da olsa 
Halîl b. Ahmed (175/791), (Kitâbü’l-Ayn)18; Sîbeveyhi (180/796), 
(el-Kitâb)19, Ahfeş (el-Ekber) (177/793)20 ve Alî el-Mutarrizî 
(610/1213), el-Mugrib fî Tertîbi’l-Mu’rib (Mugribü’l-Lüga şeklinde) 
gibi dilbilimcilere ve Ebû Amr ed-Dânî (444/1053)21 gibi kırâat 
âlimlerine atıf yapılmıştır.  

Tarih ve Tabakât kaynakları arasında Ebu’l-Ferec İbnü’l-
Cevzî (597/1201), el-Vefâ22; İbn Lâl el-Hemedânî (398/1007), 
(Mu’cemü’s-Sahâbe)23; Ebu’l-Kasım el-Begavî (317/929), 
Mu’cem(ü’s-Sahabe)24; (Bedrüddîn İbn Cemâa (733/1333), el-Men-
helü’r-Ravî fî Ulûmi’l-Hadîsi’n-Nebevî (kısaca “el-Menhel” şek-
linde)25 ve Ebu’l-Kâsım İbn Asâkir (571/1176), Târîh(u Medîneti 
Dımaşk)26 sayılabilir.  
                                                                 
18  Ümmî Sinanzâde, age, s. 4. 
19  Ümmî Sinanzâde, age, s. 21. 
20  Ümmî Sinanzâde, age, s. 21.  
21  Ümmî Sinanzâde, age, s. 14. 
22  Ümmî Sinanzâde, age, s. 16.  
23  Ümmî Sinanzâde, age, s. 20. 
24  Ümmî Sinanzâde, age, s. 65. 
25  Ümmî Sinanzâde, age, s. 13. 
26  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 35, 191. 
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Eserin nispeten nitelikli Tefsîr kaynaklarının; daha çok “el-
Kâdî” şeklinde andığı Beyzâvî (685/1286), (Envârü’t-Tenzîl ve 
Esrâru’t-Te’vîl)27, başat kaynağı olarak çoğunlukla “el-Uyûn”şek-
linde zikrettiği (Şihâbüddîn es-Sivâsî (860/1456 ?), Uyûnü’t-
Tefâsîr28; (Begavî (516/1122), Meâlimü’t-Tenzîl (kısaca “el-Meâlim” 
şeklinde)29; (Süyûtî (911/1505), ed-Dürrü’l-Mensûr fi’t-Tefsîri bi’l-
Me’sûr30; (Sa’lebî (427/1035), el-Keşf ve’l-Beyân31; (Nesefî 
(710/1310), (Medârikü’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl) (kısaca “el-
Medârik”şeklinde)32; Ebussuûd Efendi (982/1574), (İrşâdü’l-
Akli’s-Selîm)33; (Celâlüddin el-Mahallî (864/1459), Celâlüddin es-
Süyûtî (911/1505), Tefsîru’l-Celâleyn34; Fahruddîn er-Râzî 
(606/1210), (Mefâtîhu’l-Gayb)35; Kutbuddîn-i Şîrâzî (710/1311), 
Fethu’l-Mennân (fî Tefsîri’l-Kur’ân)36; Sülemî (412/1021), 
Hakâiku’t-Tefsîr37 ve Hâzin (741/1341), (el-)Lübâb(ü’t-Te’vîl fî 
Meâni’t-Tenzîl)38gibi müfessirler ve tefsîrlerden müteşekkil ol-
duğu söylenebilir.  

Mecâlisü’s-Sinâniyye’nin en çok başvurduğu kaynakların, 
Hadîs sahasına ait olduğu görülmektedir. Bunlar; Abdülkâdir er-
Ruhâvî (612/1215), el-Erbaûne(‘l-Büldâniyye)39; Hatîb el-Bağdâdî 

                                                                 
27  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 2, 3, 5, 10, 17, 18, 19, 22, 25, 28, 29, 35, 39, 42, 51, 

302. 
28  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 31, 32, 33, 

38, 39, 40, 42, 47, 50, 51, 74, 100, 302. 
29  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 3, 5, 9, 10, 15, 40, 48. 
30  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 8, 29, 40, 46, 51, 88. 
31  Ümmî Sinanzâde, age, s. 10. 
32  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 17, 25, 29, 33, 47, 50, 99, 142.  
33  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 17, 21, 23, 25, 42, 47, 50, 84, 96, 302. 
34  Ümmî Sinanzâde, age, s. 18, 31, 99, 100, 142, 162. 
35  Ümmî Sinanzâde, age, s. 84. 
36  Ümmî Sinanzâde, age, s. 88.  
37  Ümmî Sinanzâde, age, s. 373. 
38  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 34, 38, 45, 46, 47, 302. 
39  Ümmî Sinanzâde, age, sd. 2, 27. 
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(463/1071), (?)40; (Süyûtî (911/1505)), el-Câmiu’s-Sagîr (kısaca “el-
Câmi’” şeklinde ve hemen en çok başvurduğu eser)41 ve el-Habâik 
(fî Ahbâri’l-Melâik)42; Beyhakî (458/1066), (es-Sünenü’l-Kübrâ)43, 
Şuabü’l-Îmân44 ve ed-Da’avâtü’l-Kebîr45; İbn Ebi’d-Dünyâ 
(281/894), (?)46; Abdurraûf el-Münâvî (1031/1622), Feyzü’l-Kadîr 
(Şerhu’l-Câmii’s-Sagîr)47, et-Teysîr bi Şerhı’l-Câmiı’s-Sagîr48; Müs-
lim, (es-Sahîh)49; (Radıyyüddîn es-Sâgânî (650/1252), Meşâriku’l-
Envâri’n-Nebeviyye (“el-Meşârik” şeklinde)50; Ebû Dâvûd 
(275/889), (es-Sünen)51; Tirmizî (279/892), (es-Sünen)52; el-Bezzâr 
(292/905), (el-Müsned)53; Hâkim en-Nîsâbûrî (405/1014), (el-Müs-
tedrek)54; (Buhârî (256/870), (el-Câmiu’s-Sahîh)55 ve el-Edeb(ü’l-
Müfred)56; Ebû Ya’lâ el-Mevsılî (307/919), (el-Müsned)57; Ahmed 
b. Hanbel (241/855), (el-Müsned)58; İbn Ebî Şeybe (235/849), (el-

                                                                 
40  Ümmî Sinanzâde, age, s. 2. 
41  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 2, 3, 7, 8, 16, 18, 20, 24, 26, 31, 32, 36, 37, 38, 41, 

43, 45, 90.    
42  Ümmî Sinanzâde, age, s. 20. 
43  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 3, 6. 
44  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 29, 37, 49. 
45  Ümmî Sinanzâde, age, s. 191. 
46  Ümmî Sinanzâde, age, s. 31.  
47  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 3, 8, 16, 18, 21, 27, 37, 38, 41, 45, 50, 302.  Bazen 

ez-Ziyâde ve(ya) Ziyâdetü’l-Câmii’s-Sagîr) şeklinde. Bkz. Ümmî Sinanzâde, 
age, ss. 2, 27, 37, 78. 

48  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 17, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 28, 31, 61, 90. 
49  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 5, 16, 21, 25, 35, 38. 
50  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 6, 21, 27. 
51  Ümmî Sinanzâde, age, s. 6. 
52  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 6, 16, 18, 33, 38, 50. 
53  Ümmî Sinanzâde, age, s. 6. 
54  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 6, 20, 37. 
55  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 12, 16, 25, 37, 49. 
56  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 190-191.  
57  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 7, 27, 43, 191. 
58  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 8, 16, 37, 40, 43, 50.  
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Musânnef) 59; Nesâî (303/915), (es-Sünen) 60; (Şemsüddîn es-
Sehâvî (902/1497), el-Kavlü’l-Bedî’61; (İbnü’l-Mülakkın 
(804/1401), el-Bedru’l-Münîr62; İbn Mâce (273/887), es-Sünen63; 
Nevevî (676/1277), Riyâzu’s-Sâlihîn64; Taberânî (360/971), el-
Mu’cemü’l-Kebîr/Sagîr65; Ebû Mûsâ el-Medînî (581/1185), (el-
Mecmûu’l-Mugîs fî Garîbeyi’l-Kur’âni ve’l-Hadîs)66; (el-Fîrûzâbâdî 
(817/1415), Kitâbu’s-Salâh ve’l-Beşer [es-Sılâtü ve’l-Büşer fi’s-Salâti 
alâ Hayri’l-Beşer]67; (Heysemî (807/1405), Mecmau’z-Zevâid ve 
Menbau’l-Fevâid (Mecmau’l-Fevâid adıyla)68; Münzirî (656/1258), 
et-Tergîb (ve’t-Terhîb)69; İbn Ebû Âsım (287/900), İbn Şâhin 

(385/996)70; İbn Cerîr (Cerîr b. Abdülhamîd) (188/804), (?)71; 
Teymî, (Kitâbü’t-)Tergîb (ve’t-Terhîb)72; Tayâlisî (204/819), (?)73; 
(Abdullah İbn Mübârek (181/797), ez-Zühd (ve’r-Rekâik)74; İbn 
Hıbbân (354/965), (el-Müsnedü’)s-Sahîh75; (Kastallânî (923/1517), 
el-Mevâhibü’l-Ledünniyye76, el-Mesâlik77; Deylemî (558/1163), (?)78; 

                                                                 
59  Ümmî Sinanzâde, age, s. 8. 
60  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 8, 33, 37, 40, 44. 
61  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 8, 12, 31, 33, 44, 49, 97.  
62  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 8, 74. 
63  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 8, 16, 33.  
64  Ümmî Sinanzâde, age, s. 8. 
65  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 12, 20, 24, 27, 29, 30, 32, 39. 
66  Ümmî Sinanzâde, age, s. 70. 
67  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 16, 40.  
68  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 16, 21, 27, 41, 97.  
69  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 20, 74. 
70  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 24, 33.  
71  Ümmî Sinanzâde, age, s. 62. 
72  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 33, 49.  
73  Ümmî Sinanzâde, age, s. 24. 
74  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 24, 39. 
75  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 27, 37, 191.  
76  Ümmî Sinanzâde, age, s. 27. 
77  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 33, 40, 286, 372. 
78  Ümmî Sinanzâde, age, s. 37. 
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el-Kevâşî (680/1281)79; Ebu’l-Ferec İbn Kudâme, (682/1283) eş-
Şerhu’l-Kebîr80; Dârekutnî (385/995), es-Sünen81; Dârimî 
(255/869), el-Müsned/es-Sünen82; İbn Beşküvâl (578/1183), (?)83; 
İbn Adî (365/976), el-Kâmil fî Duafâi’r-Ricâl84; (Mecdüddin İbnü’l-
Esîr (606/1210), en-Nihâye fî Garîbi’l-Hadîsi ve’l-Eser85 ve Zemah-
şerî (538/1144), el-Fâik fî Garîbi’l-Hadîs’tir86. 

Muhtevâsı açısından değerlendirildiğinde, Mecâlisü’s-
Sinâniyye’de Fıkıh ve Kelâm kaynaklarının az olması tabîîdir. 
Eserin Fıkıh kaynakları arasında (Abdullah b. Mahmûd el-Mev-
sılî’nin (683/1284), el-Muhtâr’ı87; İbn Melek’in (821/1418’den 
sonra) (Mebâriku’l-Ezhâr fî Şerhı Meşârikı’l-Envâr’ı)88; (Vecîhüddin 
Ömer b. Abdülmuhsin el-Erzincânî’nin (?/?) Hadâiku’l-Ezhâr fî 
Şerhı Meşârikı’l-Envâr’ı89; Kâdî Iyâz’ın (544/1149) (eş-Şifâ) bi-
Ta’rîfi Hukûki (fî Şerefi)’l-Mustafâ’sını90 saymak mümkündür.  

Eserde el-Ûşî’nin (575/1179) el(-Kasîdetü’l-)Emâlî’si ile 
(muhtemelen) Niksârî’nin (901/1495) Şerhu Kasîdeti’l-Emâlî’si91 
gibi Kelâm kaynaklarına da atıf yapılmıştır. 

Yukarıda arz ettiğimiz aynı gerekçe ile, Mecâlisü’s-
Sinâniyye’nin Tasavvuf ve Menâkıb kaynaklarının ise çok olması 
doğal karşılanmalıdır. 

                                                                 
79  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 38, 287. 
80  Ümmî Sinanzâde, age, s. 43. 
81  Ümmî Sinanzâde, age, s. 49.  
82  Ümmî Sinanzâde, age, s. 87.  
83  Ümmî Sinanzâde, age, s. 97.  
84  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 75, 301.  
85  Ümmî Sinanzâde, age, s. 160. 
86  Ümmî Sinanzâde, age, s. 160. 
87  Ümmî Sinanzâde, age, s. 3. 
88  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 6, 13, 28, 34, 49.  
89  Ümmî Sinanzâde, age, s. 161. 
90  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 8, 39, 44, 286.  
91  Ümmî Sinanzâde, age, s. 141. 
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Eserde Hasan-ı Basrî (110/728)92, İbrâhîm b. Edhem 
(161/778 [?])93, Süfyân es-Sevrî (161/778)94, Bâyezîd-i Bistâmî 
(234/848 [?]), Zünnûn-ı Mısrî (245/859 [?]))95, Serî es-Sakatî 
(251/865)96, Cüneyd-i Bağdâdî (297/909)97 ve Ebû Muhammed 
el-Cerîrî (321/933)98 gibi öncü sûfîlere atıfta bulunulmuştur. Ta-
savvuf kaynakları da; Kimyâü’l-Ganî fî Şerhı Esmâi’l-Husnâ99; 
Hısânü’l-Mesâbîh100; Ebû Bekr eş-Şiblî (334/946), (?)101; Mahremî 
(942/1535) Mecmau’l-Letâyif102; Kuşeyrî (465/1072), et-Tahbîr (fi’t-
Tezkîr) (bazen Şerhu Esmâi’l-Husnâ adıyla)103; Ebu’l-Leys es-Semer-
kandî (373/983), Tenbîhü’l-Gâfilîn (kısaca et-Tenbîh şeklinde)104; 
Abdülkerîm b. Veliyyüddîn (?/?), Tenvîru’s-Sâlikîn105 ve (İbn 
Atâullâh el-İskenderî (709/1309), Miftâhu’l-Felâh ve Misbâhu’l-
Ervâh’tan106 oluşmaktadır. 

Menâkıb ağırlıklı diğer kaynakların da (İbn Melek’in 
(821/1418’den sonra) Şerhu’l-Mesâbîh’i107; Hatîb et-Tebrîzî’nin 
(741/1340) Mişkâtü’l-Mesâbîh’i108; Ali b. Yahyâ Zendostî’nin 
(400/1009) Ravzâ(tü’l-Ulemâ)’sı109; Bahru’l-Hadâik/Hadâiku’l-

                                                                 
92  Ümmî Sinanzâde, age, s. 91.  
93  Ümmî Sinanzâde, age, s. 401.  
94  Ümmî Sinanzâde, age, s. 11. 
95  Ümmî Sinanzâde, age, s. 29.  
96  Ümmî Sinanzâde, age, s. 89. 
97  Ümmî Sinanzâde, age, s. 72.  
98  Ümmî Sinanzâde, age, s. 11. 
99  Ümmî Sinanzâde, age, s. 7. Müellifi tespit edilememiştir. 
100  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 7, 9, 35, 53, 161. Müellifi tespit edilememiştir. 
101  Ümmî Sinanzâde, age, s. 11. 
102  Ümmî Sinanzâde, age, s. 11. 
103  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 30, 165, 342, 345.  
104  Ümmî Sinanzâde, age, s. 32. 
105  Ümmî Sinanzâde, age, s. 41.  
106  Ümmî Sinanzâde, age, s. 86.  
107  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 23, 28, 35, 50, 53, 87.  
108  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 23, 26, 33, 35, 49, 50, 286.  
109  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 8, 24, 28, 32, 38, 39, 42, 43, 142, 303, 304, 401. 
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Hadâik/ [Behcetü’l-Hadâik?]110; İbnü’ş-Şeyh Uveyne el-Mevsılî eş-
Şâfiî’nin (?/?), (Şerhu’l-Bedî’i111; İbnü’ş-Şeyh [?] [Abdullâh b. 
Mahmûd el-Mevsılî]’in (683/1284) Şerhu’l-Câmii’l-Kebîr li’ş-
Şeybânî’si, Ebu’ş-Şeyh’in (369/979) Kitâbü’l-Azame’si112; Kur-
tubî’nin (671/1273) et-Tezkire (fî Ahvâli’l-Mevtâ ve’l-Âhire)’si113; 
Ebu’l-Hasen el-Kâbisî’nin (403/1012), (?)114; (Avfî’nin 
(629/1232), C(ev)âmiu’l-Hıkâyât’ı115; (?), el-Hâlisa116; Gazâlî’nin 
(505/1111), Mişkâtü’l-Envâr’ı117 ve Ebû Hafs Ömer b. Hasan en-
Nîsâbûrî es-Semerkandî’nin (807/1404’te sağ), Revnaku’l-
Mecâlis’inden118 meydana geldiği söylenebilir.  

Mecâlisü’s-Sinâniyye’de yukarıda sayılan bütün bu eser-
lere atıf yapılsa da, eseri okuyunca edindiğimiz intibâ, müellifin 
bu kaynakları tek tek görmediği, bunlara mütedâvil bazı kitaplar 
üzerinden atıfta bulunduğu yönündedir. Buna göre eserin temel 
başvuru kaynaklarının Tefsîr sahasında Sivâsî’nin Uyûnü’t-
Tefâsîr’i, Hadîs’te ise Süyûtî’nin el-Câmiu’s-Sagîr’i olduğu söyle-
nebilir. Zira müellifin pekçok yerde müfessirleri ve tefsîrlerini 
zikrettikten sonra “كذا/كما في العيون ...” ifadesiyle Uyûnü’t-
Tefâsîr’e119; meselâ Fâtiha’nın tefsîrinin sonunda zikrettiği 
hadîsler için de el-Câmiu’s-Sagîr’e atıfta bulunması120, bizi bütün 
bu kaynakları -en azından eserin hazırlanması ve(ya) yazımı sı-
rasında- bizzat görmediği, “meclisleri” hazırlarken söz konusu 
kaynaklardan yararlandığı düşüncesine sevketmektedir.   

                                                                 
110  Ümmî Sinanzâde, age, s. 29.  
111  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 2, 17, 21, 35, 38, 39, 42.  
112  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 31, 44, 46. 
113  Ümmî Sinanzâde, age, s. 41. 
114  Ümmî Sinanzâde, age, s. 41.  
115  Ümmî Sinanzâde, age, s. 42.  
116  Ümmî Sinanzâde, age, s. 51.  
117  Ümmî Sinanzâde, age, s. 52.  
118  Ümmî Sinanzâde, age, s. 101.  
119  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 9, 10, 40. 
120  Ümmî Sinanzâde, age, s. 7, 
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1.2. Kur’ân İlimleri ve Tefsîr Usûlü Açısından Değeri  

Temelde bir vaaz ve irşâd çalışması kabul edilen 
Mecâlisü’s-Sinâniyye, tefsîre dâir teorik bilgi vermekten çok âyet-
lerden çıkarılacak ders ve öğütleri açıklamayı öncelediği için; 
Kur’ân ilimleri ve tefsîr usûlü ile ilgili husûslar, eserde pek yer 
bulamaz. Ancak anlama doğrudan etkisi olan bazı konulara da 
temas edilir. Örneğin hurûfu mukatta’a ile ilgili, bu harflerin geç-
tiği üç yerde kısaca bilgi verilir. Müellif, buralarda özetle hurûfu 
mukatta’anın tefsîri yapılamayan müteşâbih âyetlerden oldu-
ğuna değinir ve Hz. Ebû Bekir’den nakledilen ‘her kitabın bir 
sırrı olduğu gibi, bu harflerin de Allah’ın Kur’ân’daki sırrı ol-
duğu’ görüşüne atıf yapar. “...في رواية/Bir rivâyette de…” kalı-
bıyla hurûfu mukatta’a’nın; Allah’ın yemîn ettiği harfler, sûre 
ve(ya) Kur’ân’ın isimleri olduğunu; bazılarının anlamı olabilece-
ğini, meselâ “الم/Elif Lâm Mîm’in” Allah, Latîf, Mecîd şeklinde 

Esmâ-i Hüsnâ’dan olduğunu, “أَ هللا أعلم/Ben Allah’ım bilirim” ya 

da “Allah, Cebrâîl, Muhammed” anlamına geldiğini aktarır. Bu-
raya kadar verdiği bilgilerin klasik eserlerimizde mevcut olduğu 
malûmdur. Ancak konuya en son temas ettiği ve dipnotta belirt-
tiğimiz sayfalarda naklettiği Necmüddîn-i Kübrâ’nın (618/1221) 
görüşleri ilginçtir. Buna göre  “الم/Elif Lâm Mîm’deki” elif Al-
lah’ın nimetlerine (آالء), lâm lütfuna, mim de Hz. Muhammed’e 
işarettir. Allah nimetleri ile evliyanın kalplerinden inkârı ve cim-
riliği kaldırır, lütfu ile asfiyânın esrârındaki muhabbeti sâbit kılar 
ve Allah mecdi/şânı ile bütün mahlûkâtından müstagnîdir121. 

Yine anlama etkisi bakımından, İbn Abbâs’tan (ra) naklen 
Bakara 2/281. âyetin, Kur’ân en son inen âyeti olduğu değerlen-
dirmesini yapar.  

Bazen bu konuda pek malûm olmayan değerlendirmeler 
de yapar. Meselâ Fâtiha Sûresi ile ilgili “doğrusu Fâtiha Sûresi 

                                                                 
121  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 9, 98, 438-439. 
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Hirâ’da inmiştir ki Hz. Peygamber (sas) Allah’a karşı kulluk gö-
revini yani namazını edâ edebilsin”122 değerlendirmesi dikkati 
câlibtir. 

1.3. Rivâyet ve Dirâyet Tefsîri Açısından Değeri 

Ced Hasan Efendi’nin Mecâlisü’s-Sinâniyye’sini daha ya-
kından tanımak için, eseri rivâyet ve dirâyet tefsîrine yaklaşım-
ları açısından değerlendirmeye çalışacağız.  

Esere rivâyet tefsîri açısından bakıldığında; müellifin bir 
âyeti tefsîr ederken başka bir âyete, hadîse, sahabe görüşlerine, 
zamanında yaygın olan tefsîr, hadîs, fıkıh, kelâm ve tasavvuf 
kaynaklarına atıfta bulunduğu görülür. Ancak âyet ve hadîsleri, 
doğrudan bir âyeti açıklamaktan çok o âyet ile bir şekilde ilgi ku-
rulabilecek olanları ve daha çok nasîhat amaçlı zikreder. 

Meselâ “  ِ ...َوِمَن النَّاِس َمن يَْشِري نَْفَسهُ اْبتِغَاَء َمْرَضاِت ّٰللاَّ /İnsanlardan 
öyleleri de vardır ki, Allah’ın rızasını kazanmak için kendisini feda 
eder…” (Bakara 2/207) âyeti çerçevesinde şöyle bir yorumda bu-
lunur: -Ebussuûd’a atfen- Kişi cihâd çabası ve itaat meşakkati ile 
nefsini Allah’a satar. Mükellef; namaz, oruç, hac, cihâd… 
husûslarındaki gayretleri ile Allah’ın sevâbı, fazlı ve rızâsına nâil 
olur. Tevbe Sûresi 9/111. âyette buyurulduğu gibi, “… اْشتََرى َ إِنَّ ّٰللا 

 Allah, mü’minlerden, canlarını ve /ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن أَنفَُسُهْم َوأَْمَوالَُهم بِأَنَّ لَُهُم الَجنَّةَ 
mallarını, karşılığında onlara Cenneti vermek üzere satın almış-
tır…”123. 

Hadîse atıfta bulunarak Fâtiha’da sözü edilen “kendile-
rine nimet verilen kimselerin” peygamberler ile evliyâullah ol-
duğunu söyler124. 

Bazen yer verdiği hadîslerin sıhhatine dâir değerlendir-
meleri nakleder. Örneğin “‘duâmın üçte biri Sen’in olsun, kabul 
et’ diyen adama Hz. Peygamber’in ‘tamam dilediğin gibi olsun’ 

                                                                 
122  Ümmî Sinanzâde, age, s. 3. 
123  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 55-56.  
124  Ümmî Sinanzâde, age, s. 5. 
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buyurması üzerine, adamın ‘ikisi’ demesi ve Hz. Peygamber’in 
tekrar olumlaması üzerine, adamın ‘tamamı Sana’dır…’ şeklinde 
mukâbele etmesi” meâlinde gelen hadîs125 için Mecd el-Lü-
gavî’den (el-Fîrûzâbâdî) (817/1415) naklen senedinde problem 
olmadığı, Heysemî’den naklen hasen olduğu değerlendirmesini 
yapar126. 

Sebeb-i Nüzûl bilgisine yer verir. Meselâ “روي/rivâyet 
edildi ki” kaydıyla ve İbnü’ş-Şeyh’i kaynak göstererek “ ثَُل الَِّذيَن م

.ِ ..يُنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم فِي َسبِيِل ّٰللاَّ / Mallarını Allah yolunda infâk edenlerin 
misâli…” (Bakara 2/261) âyetinin Hz. Osman (35/656) ve Abdur-
rahmân b. Avf (32/652) hakkında indiğini belirtir127.  

Bazen bir âyet hakkında birden fazla sebeb-i nüzûl rivâye-
tine yer verir, ancak tercihte bulunmaz128.  

Ümmî Sinanzâde eserinde zaman zaman Kur’ân kıssala-

rına da yer verir. Örneğin “ ...أَلَْم تََر إِلَى الَِّذي َحآجَّ إِْبَراِهيَم فِي ِرب ِهِ  /…Rabbi 

hakkında İbrâhîm'le tartışanı görmedin mi?!” (Bakara 2/258) âyeti 
çerçevesinde Gazâlî’nin (505/1111), Mişkâtü’l-Envâr’ını kaynak 
göstererek Hz. İbrâhîm’in Nemrûd ile mücadelesini, Nemrûd’un 
tanrılık iddiasını ve Hz. İbrâhîm’le Allah hakkında tartışmasını, 
sonrasında Hz. İbrâhîm’in mancınıkla ateşe atılmasını… anla-
tır129. 

Eserde “...روي/rivâyete göre…”130, “...يحكى/حكي/hikâye 
edildiğine göre”131, “...في الخبر/bir habere göre…”132 gibi ifade-
lerle, işlenilen âyetin konusu ile ilgili bir takım menâkıb ve ri-
vâyetlere de yer verilmiştir.  
                                                                 
125  Tirmizî, Sıfâtü’l-Kıyâme, 23. 
126  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 56-57. Hadîslerin senedleriyle ilgili benzer de-

ğerlendirmelere örnekler için ayrıca bkz. s. 399.  
127  Ümmî Sinanzâde, age, s. 80. 
128  Ümmî Sinanzâde, age, s. 85. 
129  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 75-78. 
130  Ümmî Sinanzâde, age, s. 18,  
131  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 11, 23, 26, 27, 40.  
132  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 27, 28,  
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Ced Hasan Efendi, bazen naklettiği görüş ve rivâyetler 
arasında tercihte bulunur. Meselâ Medârik, Kütüb-i Sitte, Câmiu’l-
Envâr, Envâru’t-Tenzîl ve Lübâb gibi kaynaklara atıf yaparak 

 orta namazın”, Ebû Hanîfe (150/767) ve cumhûra/الصهاَلة الحُوسحَطى“

göre İkindi Namazı olduğunu açıklar. Daha sonra sırasıyla Öğle, 
Sabah, Akşam Namazı olabileceği yönündeki rivâyetleri nakle-
der ve “bu konuda gelen hadîslerden dolayı, Allahu a’lem bütün 
bu görüşlerin en doğrusu bu namazın İkindi Namazı olmasıdır” 
değerlendirmesinde bulunur133. 

Mecâlisü’s-Sinâniyye’yi dirâyet tefsîri açısından değerlen-
dirmek için, eseri dilbilimsel, fıkhî, kelâmî, işârî/tasavvufî, sub-
jektif ve orijinal yorumları açısından ele almak gerekecektir. An-
cak bu noktada belirtmek gerekir ki, arz ettiğimiz içeriği gereği 
eserimizde fıkhî izahlar pek görülmemektedir. Yine kitabın bir 
şeyh efendinin elinden çıkan tasavvufî içeriğe sahip olması, işârî 
tefsîr açısından bizce ayrı bir başlıkta değerlendirmeyi âmirdir. 

Buna göre müellifin bu çalışmada dilbilimsel izahlarda 
bulunduğu, kısaca gramer tahlîlleri134, kırâatleri135 ile iştikâk ve 
mana açısından kelime tahlîlleri yaptığını, ancak detaya girme-
diğini söylemek mümkündür.  

Örneğin kaynak göstererek Allah lafza-i celâlinin iş-
tikâkına değinip ayrıntı için tefsirlere bakılmasını belirtir136. 

Hamd ile şükür arasındaki nüansı açıklar. Özetle litera-
türde marûf olan ‘hamdin şükürden daha geniş anlamlı ve nime-
tin olması durumunda da olmaması durumunda da ve dil ile ya-
pılacağı, oysa şükrün hem dil hem de kalp ile ve sadece nimete 
karşılık olarak yerine getirileceği’ görüşünü el-Uyûn’u kaynak 
göstererek nakleder137.  

                                                                 
133  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 58-59. 
134  Ümmî Sinanzâde, age, s. 9. 
135  Ümmî Sinanzâde, age, s. 2. 
136  Ümmî Sinanzâde, age, s. 4. 
137  Ümmî Sinanzâde, age, s. 4. 
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Bu çerçevede müellifimiz bazı Kur’ân kavramlarını tasav-
vufî neşve de katarak îzâh eder. Örneğin dînî örfte müttakînin, 
kendisini Âhiret’te zarar verecek hususlardan koruyan kimse ol-
duğu değerlendirmesini yaptıktan sonra takvânın üç boyutun-
dan söz eder. Buna göre ilk aşama sonsuz azâb ve şirkten sakın-
mak, ikincisi küçük de olsa günaha sürükleyecek her davranış-
tan kaçınıp terketmek, üçüncüsü ise Hakk’ın sırrına karşı meşgul 
edecek şeylerden uzak durmak ve kendini O’na hasretmektir ki 
hakîkî takvâ budur. “Beyzâvî de (685/1286) el-Keşf ve’l-Beyân’ın 
izinden giderek “… َحقَّ تُقَاتِِه َ  ”…Allah’tan hakkıyla sakının…/…اتَّقُواْ ّٰللا 
(Âl-i İmrân 3/102) âyetini bu üçüncüsü ile tefsîr etmiştir” der138. 
Pek tabîî ki müellifin üçüncü maddedeki değerlendirmesi  sub-
jektif bir yaklaşım olup tasavvufî renk taşımaktadır.  

“… ُموَن الصََّلةَ َويُِقي …/…namazı ikâme ederler…” (Bakara 2/3) 
âyetini, Begavî’nin (516/1122) Meâlim’ini kaynak göstererek ‘na-
mazı devamlı; vaktini, hudûdunu, erkânını ve kurallarını göze-
terek kılmak’ şeklinde tefsîr eder ve ikâme-i salâtın, namazı 
ta’dîl-i erkân ile ve farz, sünnet ve âdâbını kayba uğratmadan 
kılmak olduğunu söyler139. 

Kimyâü’l-Ganî fî Şerhı Esmâi’l-Husnâ adlı eserden alıntı ya-
parak hamdin; insânî, rûhânî ve rabbânî olmak üzere üç çeşit ol-
duğunu söyler. Buna göre insânî hamd avâmın hamdi olup Al-
lah’ın nimetlerini hatırlayıp kalp ile tasdîk, şükür ve dil ile edâ 
etmektir. Rûhânî hamd ise havâss’ın hamdidir ve kalbin Allah’ın, 
ahvâli terbiye ve ef’âli tezkiye husûsundaki sanatının incelikle-
rini hatırlamasıdır. Rabbânî hamd ise Hakk’ı marifetin incelikle-
rini ve keşfin garâbetini idrâk ettikten sonra O’na şükür maksa-
dıyla sır davranışıdır; hamdin bu türü de havâssu’l-havâssın 
yani âriflerin hamdidir140.  

                                                                 
138  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 9-10. 
139  Ümmî Sinanzâde, age, s. 10. 
140  Ümmî Sinanzâde, age, s. 7.  
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اِلَحاِت...“ ِر الَِّذين آَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّ  Îmân edip salih amel işleyenleri/َوبَش ِ
müjdele ki…” (Bakara 2/25) âyetinin tefsirinde, Münâvî’den 
(1031/1622) naklen sâlih amelin üç çeşit olduğunu; bunların gö-
rülmeyen, işitilmeyen ve fakat bilinen kalbin ameli ki o da 
tasdîktir, işitilen dilin ameli ve görülebilen beden uzuvlarının ameli 
olduğunu söyler ve ekler: “Kul eğer amel-i sâlih olarak bu şeyleri 
getirirse, Allah ona hiçbir kulağın duymadığı (güzellikte) şeyleri duyu-
rur, hiçbir gözün görmediği şeyleri gösterir ve hiçbir beşerin kalbine 
doğmayan şeyleri ona yaşatır”. 

Ehl-i Sünnet akîdesinin şekillendirdiği Osmanlı Top-
lumu’nun bir ferdi olan Ümmî Sinanzâde Ced Hasan Efendi, 
âyetleri yorumlarken bu doğrultuda kelâmî açıklamalar da yapar. 
Meselâ ebedî kurtuluşa ermenin yolu olarak imânın altı şartını 
sayıp ‘kader ile hayır ve şerrin Allah’tan olduğu’ husûsunu bun-
lar içinde zikreder. Gerçi Cennet’e girmek için îmânın yeterli ol-
duğunu, ancak yüksek derecelere ulaşmak için mümkün oldu-
ğunca bir yandan itâate diğer yandan kötülüklerden uzak dur-
maya çalışmak gerektiğini söyler141. Bu yaklaşımın Ehl-i Sün-
net’in en temel görüşlerinden biri olduğu hatırlanacaktır. 

Allah’ın kulları üzerindeki hakkını açıklarken Mute-
zile’nin “Allah’ın görevi/ödevi ya da zorunluluğu” şeklinde ifa-
delendirilebilecek görüşüne karşı çıkar142. 

Cennet’in şu anda yaratılmış olduğundan söz eder143. 

Âyetü’l-Kürsî’de (Bakara 2/255) Lübâb’ı kaynak göstere-
rek, istisnâ edilen şefâatçilerin Hz. Muhammed başta olmak 
üzere bütün peygamberler (as), melekler ve müminler olduğunu 
ve bu düşüncenin Mutezile’ye bir reddiye olduğunu söyler. Mu-
tezile’nin şefâati asla kabul etmediğini ancak -et-Teysîr’e atıfla- 
 ifadesiyle Allah’ın izniyle bunun dînen sâbit olduğunu ”اال  بإذنه“

                                                                 
141  Ümmî Sinanzâde, age, s. 11. 
142  Ümmî Sinanzâde, age, s. 13. 
143  Ümmî Sinanzâde, age, s. 16. 
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söyler ve peygamberler, melekler, ulemâ, şehîdler, sâlihler, mü-
ezzinler ve evlâtların şefâat edebileceğini belirtir144. 

Ümmî Sinanzâde, kendi ifadesiyle “ehl-i dalâlet” olan 
Mu’tezile’ye göre dirilerin ölülere duâ etmesinin fâsid bir tutum 
olup ölülere fayda vermediğini söyler. Ancak -el-Emâlî’ye atfen- 
bunun Ehl-i Sünnet’e göre faydalı ve azâbın kaldırılmasında et-
kili olduğunu belirtir145.  

Ümmî Sinanzâde’nin Mecâlisü’s-Sinâniyye’de subjektif ve 
orijinal yorumlarını görmek de mümkündür. Örneğin sadece 
hadîse atıfta bulunarak ve fakat Nisâ 4/69. âyete değinmeden, 
Fâtiha’da sözü edilen “kendilerine nimet verilen kimselerin” 
peygamberler ile evliyâullah olduğunu söyler146. Nisâ 69. âyeti 
ele aldığı yerde de Fâtiha’nın bu ilgili âyetine temas etmeden, 
mevzûbahis nimetin dünyada hidâyet ve muvaffakiyet, Âhi-
ret’te de Cennet’e girmek olduğunu belirtir. Âyette geçen sâlih-
leri, ‘itikadı doğru, ameli Sünnet ve taat üzere olan kimseler’ ola-
rak tanımlar; ancak burada da evliyâullaha değinmez147. 

Aynı yerde geçen şehîdleri de şer’î tanımına değinmeksi-
zin, Ebussuûd’a atfen “Allah’a itaat ve i’lâi kelimetullah uğrunda 
-bedenlerini değil- ‘ruhlarını’ fedâ eden kimseler” olarak tanım-
lar148. Ebussuûd ile karşılaştırıldığında bu naklin doğru olduğu 
görülmektedir149. Elbette cümlemizde vurgulama işaretleriyle 
belirtmeye çalıştığımız gibi, söz konusu ifade bu hâliyle sübjektif 
bir ifâde olup izâha muhtaçtır. 

Bu noktada “ الناس!..يا أيها  /Ey İnsanlar!..” hitâbına getirdiği 
yorumun orijinal olduğu söylenebilir. Hasan Efendi, bu hitap 

                                                                 
144  Ümmî Sinanzâde, age, s. 67.   
145  Ümmî Sinanzâde, age, s. 141. 
146  Ümmî Sinanzâde, age, s. 5. 
147  Ümmî Sinanzâde, age, s. 162. 
148  Ümmî Sinanzâde, age, s. 162. 
149  Ebussuûd Efendi (982/1574),  İrşâdü’l-Akli’s-Selîm ilâ Mezâyel-Kur’âni’l-

Kerîm, Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrut, trs., II/199. 
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şeklinde iki incelik bulunduğunu, buna göre insan kelimesinin 
bir görüşe göre “görmek, basiret” anlamındaki “آنس/ânese” keli-
mesinden türediğini, bu durumda hitâbın “ey basiret sahipleri” 
anlamına gelip bunun insan için bir övgü olduğunu; diğer bir 
görüşe göre ise “unutmak” anlamındaki “نسيان/nisyân” kökün-
den geldiğini ve bu durumda sitem ve telkîn içerikli hitâbın “ey 
nankörlük ile nimetlerimizi, isyan ile de emirlerimizi unutan 
kimse” anlamına geleceğini söyler. Ayrıca hitâbın mü’min, kâfir 
ve münâfıklar olmak üzere bütün insanları kapsadığını ve deva-
mındaki “…اعبدوا ربكم…/…Rabbinize kulluk edin…” ibaresinin 
buna göre ‘ey mü’minler Allah’a itaat edin’, ‘ey kâfirler siz de 
Allah’a îmân edin’ ve ‘ey münâfıklar siz de Allah’a karşı ihlâslı 
olun’ anlamına geldiğini belirtir150.  

Yine “… َِلَة ْبِر َوالصَّ  ,Ey îmân edenler/يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ اْستَِعينُواْ بِالصَّ
sabır ve namaz ile yardım isteyin…” (Bakara 2/153) âyetinde sabır 
ile namazın neden birlikte zikredildiğini açıklarken, sabrın be-
dene en zor gelen bâtınî, namazın da en zor zâhirî amel oldu-
ğunu belirtir. Namazın en meşakkatli amel olmasını; farz, sün-
net, âdâb, huzûr, hudû, teveccüh, sükûn vd. muhafazası ancak 
Allah’ın tevfîkiyle kolay olan bütün ibâdet çeşitlerini bünyesinde 
toplaması şeklinde açıklar. “Şükrün edâsı için sabırla yardım isteyin 
ki o kalbin amellerindendir ve namazla yardım isteyin, o bedenin amel-
lerindendir; böylece şükrü lâyıkıyla edâ edebilesiniz” değerlendirme-
sinde bulunur151. 

1.4. İşârî Tefsîr Açısından Değeri 

Belirttiğimiz gibi işârî tefsîr “bir nevi dirâyet yöntemi” 
olsa da, eserin tasavvufî içeriği işârî tefsîr yaklaşımı açısından ki-
tabı ayrı bir başlıkta değerlendirmeyi gerektirmiştir.  

Her ne kadar  “tasavvufî” ya da “sûfî tefsîr” adıyla da 
anılsa da, bizce -en azından Mecâlisü’s-Sinâniyye özelinde- işârî 
tefsîr ile tasavvufî ya da sûfî tefsîr arasında bir ayırım yapmak 
                                                                 
150  Ümmî Sinanzâde, age, s. 14. 
151  Ümmî Sinanzâde, age, s. 31.  
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îcâb eder. Şöyle ki, eğer literatürde belirtildiği gibi işârî tevîlin 
makbul olması, zâhirî anlama ve şerîata ters düşmemesi ile 
işârî/bâtınî anlamı destekleyen bir delîlin bulunmasına bağlı ise; 
hele de âyetin zâhirî anlamı açıklandıktan sonra işârî anlamına 
değiniliyorsa bu ayrımı yapmak gerekecektir. Zira geleneği-
mizde “pür işârî tefsîr” hemen hemen yok gibidir. Ayrıca tasav-
vufî renk taşıyan tefsîrler işârî anlamdan çok, âyetlerden çıkarı-
labilecek öğütlere odaklanabildikleri için belki bu şekilde tasnîfe 
tâbi tutulabilmektedirler. Mecâlisü’s-Sinâniyye’nin de bu neviden 
bir eser olduğunu söylemek mümkündür.  

En iyisi Ced Hasan Efendi’nin eserinde işlediği bazı âyet-
lere getirdiği tasavvufî yorumlara yakından bakalım: Örneğin 
yukarıda aktardığımız Bakara 2/261. âyet çerçevesinde, Nec-
müddîn-i Kübrâ’ya atıfla şunları söyler: “Bu âyet mallarını Allah 
yolunda harcayanların ebedî Cennet’te kalacaklarını, ruhlarını ve kalp-
lerini Allah yolunda infâk edenlerin ise ebedî Hak Teâlâ ile beraber ola-
caklarını işâret etmektedir. Bu (ikincisi), âşıkların infakıdır”152. 

ِ أَْمَواتٌ …“  Allah yolunda öldürülenlere/َوالَ تَقُولُواْ ِلَمْن يُْقتَُل فِي َسبيِل ّٰللاَّ
‘(onlar) ölülerdir’ demeyiniz…” (Bakara 2/154) âyeti etrafında 
cihâdın tanımı, kısmen ahkâmı ve nefisle mücâhedenin de bir 
cihâd nevi, hatta “en büyük cihâd” olduğu gibi literatürde 
malûm bilgilere temas eder. Sonrasında ise aşk ve muhabbet-i 
ilâhiyye yolunda nefislerini mücâhede ve tevhîd kılıçlarıyla öl-
dürüp de Allah sevgisi üzere ölenlerin de diriler ve evliyâullah 
olduğunu ve “ َالَ َخْوٌف َعلَْيِهْم َوالَ ُهْم يَْحَزنُون ِ  Allah’ın velî/ أاَل إِنَّ أَْوِليَاء ّٰللاَّ
kullarına korku yoktur ve onlar mahzûn olmayacaklardır” (Yûnus 
10/62) âyeti mazmûnunca ikrâma mazhar olacaklarını söyler. Bu 
ikrâmın kendilerine diyet olarak verilen ru’yetullah şeklinde ola-
cağını, zirâ fenâ fillâh olanın bekâ billâh olacağını söyler153. 

“… ُ َوِليُّ الَِّذيَن آَمنُواْ يُْخِرجُ  لَُماِت إِلَى النُُّورِ ّٰللا  َن الظُّ ُهم م ِ /Allah mü’minlerin 
velisidir, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır…” (Bakara 2/257) 

                                                                 
152  Ümmî Sinanzâde, age, s. 79. 
153  Ümmî Sinanzâde, age, s. 36. 
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âyetini izah ederken, îmân konusunda mü’minlerin avâm, havâs 
ve havâssu’l-havâs olmak üzere üç mertebesi olduğunu söyler. 
Buna göre Allah; avâmı küfür ve dalâlet karanlığından îmân ve 
hidâyet aydınlığına, havâssı nefsânî ve bedenî karanlıklardan -zi-
kir ile tatmin olan kalp itmi’nânı (Ra’d 13/28) ile mümkün olan- 
ruhânî ve rabbânî aydınlığa, havâssu’l-havâssı ise fâni varlıklar 
olan mahlûkatın karanlıklarından kendilerini bekâya erdirecek 
kıdem sıfatının tecellisi olan nûrun aydınlığına çıkarır. Bu da 
“mutmainne” makamından “râzıye-merzıyye” (Fecr 89/27-28) 
makamına geçmektir…154.  

Ümmî Sinanzâde’nin bu eserinde âyetlerin tasavvufî yo-
rumlarında aşırıya gitmediği söylenebilir. Meselâ ‘Allah’ın helâl 
kıldığı temiz şeylerin haram kılınmaması’ içerikli Mâide 5/87. 
âyetin tefsirinde, tasavvuf literatüründe çokça görülen ‘katı 
riyâzet yolunda bazı helâllerden de uzak durulmasından’ söz et-
mesi şöyle dursun; devamındaki âyete atıfla, Hz. Peygamber’in 
‘ben bâzen oruç tutar bazen tutmam, geceleri hem namaz kılar 
hem de uyurum, kadınlarla da evlenirim…’155 şeklindeki meşhûr 
hadîsine uzun uzun yer verir156.  

Yine Tâ-hâ 20/124. âyetteki “zikir” kelimesini tasavvuf li-
teratüründe kazandığı özel anlamıyla değil, tefsîrlerde yapıla-
geldiği gibi “Kur’ân” şeklinde yorumlar157. 

Furkân 25/63. âyette “Rahmân’ın kulları” ifadesinden 
maksadın ilk olarak Ebussuûd’a atfen Allah’ın has kulları oldu-
ğunu belirtir, sonra bu kimseleri Sülemî’nin (412/1021) 
Hakâiku’t-Tefsîr’ine atıfla açıklar. Buna göre Rahmân’ın has kulları; 
zînetleri fakr, kerâmetleri tâat, tatlılıkları sadece Allah sevmek ve 
ihtiyaçlarını yalnızca O’na arz etmek, azıkları takvâ, meyveleri 
zühd, elbiseleri güzel ahlâk, meslekleri cömertlik, ticâret-itimâd 

                                                                 
154  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 71-72. 
155  Buhârî, Nikâh, 1. 
156  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 163-166. 
157  Ümmî Sinanzâde, age, s. 287. 
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ve ünsiyetleri Allah ile, tevekkülleri yalnızca Allah’a, yemekleri 
açlık, yöneticileri ilim, sürücüleri sabır, binitleri hidâyet, konuş-
maları Kur’ân, süsleri sükûn, doyumsuzlukları zikir, rahatları 
rızâ, malları kanâat, kesbleri/amelleri ibâdet, düşmanları şeytan, 
gündüzleri ibret, geceleri tefekkür, kılıçları hikmet, bekçileri 
Hak, yolculukları hayat, menzilleri ölüm, sığınakları kabir, mes-
kenleri Firdevs ve nihâyetleri âlemlerin Rabbi’ni nazar olan kim-
selerdir158.  

 Mücâhede eden, kendisi için /َوَمن َجاَهدَ فَإِنََّما يَُجاِهدُ ِلنَْفِسِه...“
mücâhede eder…” (Ankebût 29/6) âyetinin tefsîri bâbında şu de-
ğerlendirmeyi yapar: “Mücâhede, lügatte muhârebe, şeriat termino-
lojisinde Allah düşmanları ile muhârebe, hakikat ehlini ıstılâhında ise 
nefs-i emmâre-i bi’s-sû’ ile nefsine zor gelen şeylere tahammül etmek 
suretiyle muhârebe etmektir ki bu da şer’an arzu edilen bir husus-
tur”.159 

Bazen tasavvufî yorumlarında “garip” değerlendirme-
lerde bulunduğu da görülmektedir. Örneğin Şeyh Ekme-
lüddîn’den naklen “… -Beni zikredin ki ben de sizi ana/ فَاذُْكُرونِي أَذُْكْرُكمْ 
yım…” (Bakara 2/152) âyetindeki zikirden maksadın -belki de 
meşrebine daha uygun olduğu için- cehrî zikir olduğunu söy-
ler160. 

Âyetlerin zâhir manalarına temas ettikten sonra, Ced Ha-
san Efendi’nin “kelimenin gerçek manasıyla” âyetlere pür işârî 
yorumlar getirdiği de görülmektedir. Örneğin Bakara 2/25. âyet-
teki “… ٍت تَْجِري ِمن تَْحتَِها اِلَْنَهارُ أَنَّ لَُهْم َجنَّا …/…onlar için altlarından ır-
maklar akan behçeler/cennetler vardır…” ifadesinde su, süt, şarap ve 
bal ırmakları ile ilgili olarak şöyle bir değerlendirme yapar: “Ri-

vâyete göre Arş’ın eteğine görülecek şekilde ‘ ِم اَّلل ِ   .yazılmıştır ’ الرهْححَِن الرهِحيمِ ِبسح

Suyun kaynağı  ِم  ifadesindeki اَّلل   ifadesinin mîm’inden, sütün kaynağı ِبسح

                                                                 
158  Ümmî Sinanzâde, age, s. 373.  
159  Ümmî Sinanzâde, age, ss. 400-401. 
160  Ümmî Sinanzâde, age, s. 28. 
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hâ’dan, şarabın kaynağı  الرهْححَن ifadesinin mîm’inden, balın kaynağı da  

 kelimesinin mîm’inden çıkar. Bunların hepsi Kevser’e akar ki o daالرهِحيم

Hz. Peygamber’in Cennet’teki havuzudur…”161.  

Yine “…  gökten…/… َوأَنَزَل ِمَن السََّماء َماء فَأَْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزقاً لَُّكمْ 
su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkardı…” (Bakara 
2/22) âyeti çerçevesinde bedenlerin gıdası ile ilgili zâhir manaya 
değindikten sonra burada ruhlara gıda olsun diye Kur’ân suyu 
ile mü’min kulların kalp toprağından çıkarılan manevî ürünler 
ve manevî rızıktan söz eder ve ruhunu kurbiyet ve kemâl dere-
cesine yükseltmek isteyen kimsenin, Kur’ân okumaya ve zikre 
devâm etmesi gerektiğini belirtir162. 

Değerlendirme ve Sonuç 

Ümmî Sinanzâde Ced Hasan Efendi’nin Mecâlisü’s-
Sinâniyyeti’l-Kebîre’si kaynakları açısından değerlendirildiğinde, 
bu tür bir eserden bekleneceği gibi, özellikle Hadîs ile ilgili olan-
ların Tefsîr kaynaklarından çok daha fazla olduğu görülmekte-
dir. Tabîî olarak içeriği de bir tefsîr kitabından çok bir hadîs şerhi 
kitabına, daha çok da ahlâk ve mev’iza kitabına benzemektedir. 
Nitekim eserin Hadîs kaynakları da daha çok Tergîb-Terhîb tü-
rüne yakındır. 

Eserin başat kaynaklarının, Tefsîr sahasında Sivâsî’nin 
Uyûnü’t-Tefâsîr’i, Hadîs’te ise Süyûtî’nin el-Câmiu’s-Sagîr’i ol-
duğu söylenebilir.  

Müellifin âyet ve hadîsleri işleyiş biçimine bakıldığında 
ve gerek sohbet şeklinde icrâ edildiği anda dinleyicisi, gerekse 
sonrasında okuyucusu açısından düşünüldüğünde; eserin hedef 
kitlesinin ilim tâlipleri ve(ya) erbâbı olmadığı, geniş halk kitleleri 
için derlendiği anlaşılmaktadır. Biraz da bu nedenle olsa gerek-

                                                                 
161  Ümmî Sinanzâde, age, s. 18.  
162  Ümmî Sinanzâde, age, s. 15. 
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tir, eserde Kur’ân ilimleri ve tefsîr usûlüne dâir pek bilgi veril-
mediği, eserin türü ve hedef kitlesi düşünüldüğünde bunun nor-
mal olduğu söylenebilir.  

Mecâlisü’s-Sinâniyye, rivâyet tefsîri açısından incelendi-
ğinde, müellifin âyetleri; âyetler, hadîsler, sahabe sözleri ile, 
özellikle de zamanın Osmanlı coğrafyasında yaygın olan 
tefsîrlere atıfla açıkladığı görülür. Ayrıca âyetin tefsîrini bitirdik-
ten sonra çoğu zaman âyetten çıkarılacak ders ve ibretleri ve 
bunların daha iyi anlaşılması için çeşitli latîfe, nükte ve menkîbe-
ler zikreder; bazen de nasîhatlerde bulunur. 

Tercihlerini ve kendi görüşlerini açıklamaktan çekinme-
yen ve “dirâyetini” gösteren Ced Hasan Efendi’nin, eserinde dil-
bilimsel, fıkhî, kelâmî, işârî/tasavvufî yorumlar yaptığı görül-
mektedir. Âyetlerin tasavvufî/işârî anlamlarına da değinir ve bu 
konuda zorlamaya gitmez, aşırıya kaçmaz. Pek tabîî ki yer yer 
tartışmaya açık subjektif görüşleri, yanısıra orijinal yorumları da 
görülür. 

Mecâlisü’s-Sinâniyye’de sosyal hayatın günlük problemle-
rine ve ahlâkî konularına yer verilmiş, ancak siyâsî meselelere 
temâs edilmemiştir.  

Mecâlisü’s-Sinâniyye, bir tefsîr değildir. Peki başlıkta ifade 
ettğimiz üzere bir “tefsîr çalışması” sayılabilir mi? Konusu âyet-
ler ve âyetlerin yorumlanması olan her çalışmanın tefsîr ile ilgili 
ve tefsîre dâir bir çalışma olduğu kabul edilirse, hiç şüphesiz 
Mecâlisü’s-Sinâniyye’yi de bu neviden bir tefsîr çalışması olarak 
kabul etmek gerekecektir. Ancak bu çalışmanın hedef kitlesinin, 
-aralarında belki ilim erbâbının da bulunduğu ama- daha çok ge-
niş halk tabakasından (avâm) müteşekkil dervişân, mürîdân ve 
muhibbândan oluştuğunu dikkate almak îcâb eder. Özetle bu 
eserin halka Kur’ân kültürü ve ahlâkı kazandırmayı amaç edi-
nen, bir nevi “halk tefsîri” olduğu söylenebilir.   
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Bütün bu yönleriyle, Ümmî Sinanzâde’nin Mecâlisü’s-
Sinâniyye’sini; aynı zamanda tasavvufî neşveye sahip olan ve Ha-
nefî-Mâturîdî çizginin hâkim olduğu Ehl-i Sünnet yaklaşımının 
biçimlendirdiği Osmanlı toplum yapısının, halk için yazıl-
mış/derlenmiş tipik eserlerinden biri saymak mümkündür. 
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Giriş 

Osmanlıda matbuat Lale devrinde başlar. İbrahim Müte-
ferrika Avrupa’da basılan Arapça kitapları görmüş ve bunların 
hatalarla dolu olduğunu, dolayısıyla da bu kitapların Müslü-
manlarca basılması gerektiğini savunmuş, baskıların kalitelerini 
artırarak kitap ticaretinin yabancı ellerden alınması gerektiğini 
ifade etmiş ve böylece Osmanlı idaresini matbaanın kabulü için 
ikna yoluna gitmiştir.1 Müteferrika’nın bu çabaları başarılı olmuş 
ve nihayetinde matbaanın İstanbul’a resmi olarak gelişi İbrahim 
Müteferrika ile hayata geçirilmeye karar verilmiştir. Müteferrika 
matbaanın faydalarını anlatan Vesiletü’t-Tıba’a adında yazdığı ri-
saleyi sadrazama, şeyhülislama ve ulemaya sunmuştur.2 Şeyhü-
lislam Abdullah Efendi ise tefsir, hadis, kelam gibi dini kitapla-
rın basımını hariç tutmakta ve diğer kitapların basımının caiz3 

                                                                 
1 Sabev, Orlin, İbrahim Müteferrika ya da İlk Osmanlı Matbaa Serüveni(1726-

1746), Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2006. s.141. 
2  Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Haz: Ahmet Kuyaş, 2. Baskı, Yapı 

Kredi Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2002, s.56. 
3  İslami eserlerin ilk matbuatlar arasında olmaması, matbaanın uygunlu-

ğuna fetva veren  Şeyhulislam Abdullah Efendinin fetvasında caiz görme-
diği anlamı çıkarılmıştır. Ancak konu ile ilgili farklı görüşler de bulunmak-
tadır. Konu ile ilgili daha fazla bilgi için bkz: Kuran, Ercümend, “Basmacı-
lığın Osmanlı Toplumuna Tesirleri” Türk Kütüphaneciler Derneği Basım ve 
Yayıncılığın 250. Yılı Bilimsel Toplantısı (10-11 Aralık 1979, Ankara), 1980, s. 
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olduğuna dair olumlu fetvayı vermiştir.4 Ancak matbaanın işlev-
sel hale geçişi zaman almıştır. Bu gecikmenin ardındaki temel se-
bep olarak tarihçiler gerekli teknik donanımın bulunmaması, ye-
terli kâğıdın üretilmemesi, yeterli okuyucunun olmaması gibi 
nedenlere ileri sürmüşlerdir.5 Ayrıca dini eserlerin basımı da bu 
döneme rastlamaz. Tefsir, Hadis gibi temel dini eserlerin basımı 
1803 tarihine kadar gerçekleştirilememiştir. Buradaki gerekçe 
muhtemelen bu eserlerin yazımıyla meşgul olan ve geçimini bu 
meslekle idame ettiren zümrenin korunması ve basımı gerçek-
leştirilen eserlere karşı hürmetkar tavrın hassasiyeti olabileceği 
gibi, ayrıca dini eserlerin yayınlandığı Arap alfabesinin farklı ya-
zılması ve dolayısıyla harf karakterinin çokluğu ilk yıllarda tek-
nik olarak zor görülmüş ve istisna tutulmuş olabilir. Zira Kur’ân, 
Tefsir ve Fıkıh gibi dini eserlerin basımında oluşabilecek hata 
düzeltilmesi güç sonuçlara neden olabilecektir. Bu hassas durum 
dini eserler için matbaanın geciktirilmesinde daha makul bir ne-
den olarak durmaktadır. Bu hassasiyet 1803 tarihinde İmam Bir-
givi’nin meşhur eseri Risale’sinin Üsküdar matbaasındaki basımı 
ile artık giderilmiş görülmektedir. Aslında islami eserlerin tab’ı 
bir ihtiyaç haline gelmiştir. Özellikle askeriyede başlayan değişi-
min toplumsal düzeye geçtiği ıslahat hareketleri bu ihtiyacı gün 
yüzüne çıkarmış olduğu görülmektedir. Wilson Brett, Birgivi'nin 
eserinin basılarak  yeni kurulan askeri okullarda okutulmasını, 
Osmanlının Yeniçeriler yerine kurulan yeni ordunun Bektaşilik 
yerine sünnilik üzere eğitilmesinin benimsendiği iddiasındadır.6 
                                                                 

17-21. Ayrıca bkz: Nuhoğlu, Hidayet, Y., “Müteferrika Matbaasının Kurul-
ması için Verilen Fetva Üzerine”, Türk Kütüphaneciler Derneği Basım ve Ya-
yıncılığın 250. Yılı Bilimsel Toplantısı (10-11 Aralık 1979, Ankara), s. 119-126. 

4  Daha fazla bilgi için bkz: Gerçek, Selim N., Türk Matbaacılığı, İstanbul 1928. 
5  Berkes, a.g.e., s. 61. 
6  İslami eserlerin tab’ına izin verilmesinin arkasında yatan siyasi ve sosyal 

nedenler hakkında daha fazla bilgi için bkz: Wilson, M. Brett, The Qur’an 
After Babel: Translation and Printing the Qur’an in Late Ottoman and Modern 
Turkey, (Basılmamış Doktora Tezi Duke University, 2009). Konuyla ilgili 
ayrıca bkz: Neumann, Christoph K., “Book and Newspaper Printing in 
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Tanzimat öncesi dönemde Tefsir matbuatına artarak de-
vam etmiştir. Bu matbuatın ardında yatan politikaların ne ol-
duğu, matbuatın denetim ve izin süreçlerinde ne gibi kararlar 
alındığı bu kararların arkasında yatan din politikalarının ne ol-
duğu gibi sorular karşımızda durmaktadır. Tefsir matbuatı ko-
nusuna ait olan bu çalışmamızın hazırlanmasında temel amaç sa-
dece Tefsir bilimine ait matbuat tarihi yazmak değildir; aynı za-
manda bu matbuatın bir politika çerçevesinde gerçekleştiğini 
bulmaya çalışmak ve bu politikanın ne olduğunu ortaya koy-
maktır. Bu amacımıza götüren en önemli neden ise Tefsir tarih-
çilerinin Tarih yazımında siyaset bağlamını göz ardı etmeleri ve 
sadece tefsir-müfessir merkezli bir tarih yazmalarıdır. Bu yazım 
türü sadece tefsir-müfessir hakkında bilgi vermekte, eserin de 
içinde bulunduğu büyük haritayı, söylemi, hatta politikayı ihmal 
etmektedir. Oysa ki, her eser bulunduğu tarihsel bağlam içeri-
sinde yazılmıştır.  

Çalışmamızda araştırmanın konusu Tanzimat dönemi ile 
sınırlandırıldı. Tanzimat döneminin seçilmesindeki en önemli 
neden, dönemin Tefsir matbuatında var olan yoğun bir hareket-
lilik ve Osmanlı bürokrasisinin bu matbuatı kontrol altında tut-
ması ön bilgisi oldu. Nitekim Tanzimat dönemi, matbaanın İs-
lami ilimlerde ve özellikle de Tefsir’de artık kullanılmaya baş-
landığı bir dönemdir. Yapacağımız araştırma ile Osmanlı coğraf-
yasında yayınlanmış olan Tefsir matbuatının denetimini ele al-
mak ve yasaklama-teşvik sisteminin ne olduğunun ortaya çıka-
rılması hedeflenmektedir. Osmanlı'da matbuat denetimi genel 
olarak "sansür" kavramı ile birlikte değerlendirilmektedir. Bu ça-
lışmada Tefsir matbuatının "sansür" denilebilecek kategoride bir 
denetime tabi olup olmadığı özellikle incelenmesi hedeflenen 
konulardan olacaktır. Bu dönemde siyasi karışıklıklar, Avrupa 
sömürgeciliği, Arap isyanları vs gibi konulardan dolayı oluşan 

                                                                 
Turkish, 18th-20th Century” in Middle Eastern Languages and the Print Re-
volution, edited by Eva Hanebutt-Benz; Dagmar Glass; Geoffrey Roper, 
(Westhofen: WVA-Verlag Skulima, 2002), s. 227-248. 
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siyasi hassasiyet ne kadar Tefsir matbuatında etkisini göstermiş-
tir? Tefsir matbuatının ve denetiminin arkasında bu tür siyasi sa-
ikler var mıdır? Özellikle avrupa devletleri, Rusya ve İran'la olan 
ilişkiler, selefi-vahhabi isyan girişimleri ve Osmanlının dış poli-
tikaları, Tefsir yazımı ve denetiminde ne tür yansımalara neden 
olmuştur? Tefsir matbuatının denetimi Osmanlı'da bir sansür ve 
fikir hürriyetine karşı bir duruş mudur yoksa bir din politikası 
mıdır? Bu politika ile Osmanlı başarılı bir sonuca ulaşmış mıdır? 
Şeyhulislamlar, Devlet adamları ve bürokratlar bu politikada ne 
kadar yer almıştır. Tefsir matbuatında bürokrasinin nasıl bir rolü 
ve katkısı olmuştur? Devlet adamları hiç tefsir yazmış ve yayın-
lamış mıdır? Modernleşme ve Batılılaşma süreci içerisinde olan 
bir devlette Tefsir matbuatı sosyal değişimin içerisinde rol ala-
bilmiş midir? Türkçe Tefsirler bu dönemde neden çok yaygındır? 
Bu eserler hangi amaç için yazılmışlardır? Matbuat politikaları 
yaygın ve örgün eğitime nasıl yansımıştır? Medrese ve Mektep-
lerde hangi ders kitapları yaynlanmış ve bu eserlerin türü ve dili 
nedir? Bu tür sorular çalışmamızda araştırmak istediğimiz konu-
lar arasında yer alacaktır. 

Bu çalışmada Tefsir biliminde Tarih yazıcılığını tefsir-mü-
fessir merkezli alandan dışarı taşırarak Kütüphane katalogları ve 
Devlet arşivlerine taşımayı böylelikle tefsirlerle dönemin siyaset 
ve bürokrasisi ile ilişkisi bağlamında değerlendirme yapılacak-
tır. Bunun için Arşiv belgelerinde yer alan bilgilerin toplanması 
ve kütüphane kayıtları ile birlikte karşılaştırılması şeklinde bir 
çalışma yöntemi uygulanmıştır. Alan araştırması ve kütüphane 
incelemeleri birlikte yapılarak, özellikle İstanbul (Süleymaniye, 
Millet, Beyazıt Devlet, Atatürk Kitaplığı, İRCİCA vs.), Bursa, 
Edirne, Ankara (Milli Kütüphane), Kayseri, Konya kütüphanele-
rinde yer alan matbu Tefsirler incelenmektedir.  

Çalışmamız Tefsir matbuatında bürokrasinin uyguladığı 
iki temel politikaya göre şekillenecektir. Birinci politika bürokra-
sinin matbuat faaliyetleri içerisinde bulunduğu katkı sağladığı 
bölümdür. Burada Bürokrasi çeşitli sınıflarının medrese, mektep 
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ve camide yürüttüğü örgün-yaygın eğitimde ne tür eserler ya-
yınladığı ele alınacaktır. İkinci bölüm ise bürokrasinin denetleme 
ve kontrol amaçlı yürüttüğü kısım olacaktır. Burada yasaklama 
ve ödüllendirme uygulamaları örneklerle ele alınacak ve bunla-
rın arkasındaki din politikalarının neler olduğu ortaya çıkarıla-
caktır. 

Tanzimat Dönemi Bürokrasinin Tefsir Matbuatına Kat-
kıları 

Tanzimat döneminde matbuat alanında önemli yenilikler 
olmuştur. Matbuat Müdürlüğü kurulmuş; bu kuruluş altında 
birçok basımevi açılmış; buralarda ders kitaplarının basımının 
yanı sıra sözlük, dergi, gazete, risale ve kitaplar basılarak halka 
satışa sunulmuştur. Merkezde kamuoyunu basın yoluyla kont-
rol ettikleri gibi merkezle taşra arasında iletişim kopukluğunu 
gidermek, ülkenin uzak köşelerinde yaşayan halkı yabancı ya-
yınların etkisinden kurtarmak için de yerel basına ağırlık veril-
meye başlanmıştır.7 

1876 Kanun-ı Esasî’nin ilanı ile 1908 II. Meşrutiyet’in ila-
nına kadar Tanzimat devrinde eğitim alanında yapılan kanunlar 
uygulanmış, yaygınlaştırılmış; merkez ve taşrada kurumsallaş-
malar sağlanmış, öğretmenler yetiştirilmiş, yeni yüksek mektep-
ler açılmıştır.8 Bugünkü Danıştay’ın temeli olan Şura-yı Devlet 
işlerliğini arttırmıştır. Böylece devlet idaresi, bürokratik bir hal 
almış, merkezî idare kuvvetlenmiştir. Tanzimat döneminde Os-
manlı’da devlet teşkilatını yeniden şekillenmiştir.9 Tanzimat 
özellikle bürokrasiye birçok alan açmış ve güçlenmesini sağla-
mıştır. Nitekim, bu dönemde yapılan iyileştirme ve değiştirme 
çalışmaları ulemanın arka plana itilmesine, bürokrasinin za-
manla güçlenmesine neden olmuştur. Böylece askeriyeden dini 
                                                                 
7  Kabacalı, Alpay, Başlangıçtan Günümüze Türkiye’de Matbaa Basın ve Yayın, 

Literatür Yayınları, İstanbul, 2000, s.71. 
8  Kodaman, a.g.e, s.163. 
9  Hüseyin Özdemir, Osmanlı Yönetiminin Dini Temelleri Kılıç Kalem ve İlim, 

Yitik Hazine Yayınları, İzmir, 2006, s. 17. 
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kurumlara (meşihat, kadı mahkemeleri, vb.), saray ve saray sek-
retaryasından kamu yönetimine kadar geniş bir bürokratik yapı 
oluşmuştur. Tanzimat dönemi ilmiyye sınıfı bürokratlarından 
tefsir yazarları oldukça önemlidir. Bu eserler genellikle Razi ve 
Kadı Beydavi tefsirlerinden yapılan tercümelerle; camilerde halk 
eğitimi için Darulfünün'da da ders notları için hazırlanan tefsir 
derslerinin basımı veya şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca 
Mülkiye sınıfından da Tefsir matbuatına katkılar oldukça fazla-
dır. Bu yapı içerisinde mülkiye mekteplerinden mezun olup va-
lilik, mutasarrıflık  ve kaymakamlık görevlerinde bulunanlar yer 
almaktadır. Osmanlı Tanzimat bürokrasisinin tefsir yazanlarını 
kısaca tanıtalım.10 

Muhammed Fevzi Efendi (Edirne Müftüsü):  

Kureyşî-zade Mehmed Fevzî Efendi 1241/1826-
1318/1900 yılları arasında yaşamıştır. Asıl adı Mehmet Ali'dir. 
Fevzi ise mahlasıdır. Mehmet Fevzî Efendi, Edirne’de yasadığı 
yaklaşık yirmi yıllık dönemde genellikle “Kureyşî-zâde el-Hâc 
Mehmet Fevzî Efendi” adı ile meşhur iken; Edirne’den sonra 
“Sâbık Edirne Müftüsü el-Hâc Mehmet Fevzî Efendi” adıyla anıl-
mıştır. Çeşitli vazifelerde görev alan Mehmet Fevzi Efendi, 
1257/1841-1259/1843 yılları arasında bulunduğu Mekke’de; 
1263/1847-1283/1867 yılları arası Edirne'de ve 1297/1880-
1299/1882 yıllarında Kudüs'te resmi görevli bulunduğu süre içe-
risinde halka  tefsir dersleri vermiştir.11 

                                                                 
10  Daha fazla isim ve bilgi için bkz: Ahmet Er, Tanzimat Dönemi Osmanlı Dev-

let Adamlarının Tefsir İlmine Katkıları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 2016. 

11  Mehmet Fevzi Efendi'nin hayatı ve eserleri hakkında daha fazla bilgi için 

bkz: Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, (Haz. Mustafa Tatcı, Ce-

mal Kurnaz, Ankara: Bizim Büro Basımevi 2009), c. 1, s. 249, 250; Mustafa 

Uzun, “Fevzi Efendi, Edirne Müftüsü”, DI ̇A, c. 12, s. 506-509; Neriman 
Baybara, Kureyşi ̂-zâde Mehmed Fevzi ̂ Efendi Hayatı ve Eserleri, Ankara Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılamamış Yüksek Lisans Tezi, 2007. 
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Edirne'de müftü iken Ramazan ayında halka dönük soh-
betlerde okunması için hazırladığı Tefricu'l-Kalak fi Tefsiri Sure-
ti'l- Felak adlı eseri Arapça olarak 1284 /1867 miladi yılında İs-
tanbul'da Muharrem Efendi matbaasında basılmıştır.12 Eser, 
1285/1868 yılında hürriyet matbaasında yine basılmıştır.13 

Kudüs'te Mescid-i Aksa'da 1297 yılı Ramazan ayı içeri-
sinde Tefsir dersleri vermiş ve bu dersleri  Kudsiyyu'l-Ferah fi Tef-
sir-i Elem Neşrah adıyla tamamlamıştır. Bu eser İstanbul'da basıl-
masına rağmen basım tarihi belli değildir.14 Yine Kudüs'te kadı-
lık vazifesinde iken 1299 hicri/ 1881 miladi yılı ramazan ayında 
halka dönük verdiği tefsir derslerinden oluşan diğer bir kitap ise 
Kudsiyyu'l-İrfan fi Tefsiri suret-i Necm mine'l-Kur’ân adlı eseridir. 
Bu eser 1304 yılında İstanbul'da Matbaa-i Amire'de basılmıştır.15 
1300 /1882 yılı Ramazan ayında Fatih Camii'nde verdiği sohbet-
lerinden meydana gelen16 Tesyiru'l-Fülk fi Tefsiri Sureti'l-Mülk 
adlı eseri 1307/1889 yılında İstanbul'da Şirkett-i Sahafiyye-i Os-
maniye matbaasında basılmıştır.17 Buraya kadar ismi geçen tefsir 
eserlerinin tamamı Ramazan sohbetlerine dayalı olup Arapça ya-
zılmıştır. İhlas suresi üzerine yazdığı ve yine sohbetlerde okun-
mak üzere hazırlanan Mesiru'l-Halas fi Tefsiri Sureti'l-Ihlas adlı 
eseri ise 1309/1889 yılında İstanbul'da İbrahim efendi matbaa-
sında basılmıştır. 18 

                                                                 
12  Eserin bu basımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığında, Be-

yazıt Devlet Kütüphanesinde ve Millet Kütüphanesinde mevcuttur;  
13  Eserin bu basımı Atatürk Üniversitesi Seyfettim Özege Kütüphanesinde 

mevcuttur. 
14  Eser hakkında daha fazla bilgi için bkz: Neriman Baybara, Kureyşi ̂-za ̂de 

Mehmed Fevzi ̂ Efendi Hayatı ve Eserleri, s. 91-92. 
15  Eserin bu basımı Millet Kütüphanesinde mevcuttur. 
16  Bkz: Ömer Nasuh Bilmen, Tabakatu'l-Müfessirin, c.2, s. 763. 
17  Eserin bu basımı Millet Kütüphanesinde mevcuttur 
18  Bkz: Neriman Baybara, Kureyşî-za ̂de Mehmed Fevzi ̂ Efendi Hayatı ve Eserleri, 

s. 98. 
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Mehmet Fevzi'ye ait diğer bir tefsir eseri olan el-Havas-
su'n-Nafi fi Tefsiri Sureti'l-Vakıa adlı eser ise Türkçedir ve oldukça 
sadedir. Eserin nerede yazıldığı ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. 
Eser 1313/1896 yılında basılmıştır.19 

Muallim Naci Efendi 

Muallim Naci 1266/1850-1310/1893 yılları arasında yaşa-
mış önemli bir Osmanlı mütefekkiri, edebiyatçısı ve devlet ada-
mıdır. Asıl adı Ömer’dir. Naci mahlası ile birlikte Hulusi mahla-
sını da kullanır. “Ömer Hulûsi” mahlasıyla bir Mushaf yazdığı 
da söylenir.20 Memuriyet hayatı 1867’de Varna Rüşdi Mek-
tebi’nin ikinci muallimliğine tayin olunması ile başlar. Daha 
sonra Varna’ya mutasarrıf olarak gelen Kürt Said Paşa’nın kâtibi 
ardından Sakız Adası’nda Mektûbî Kalemi Mümeyyizi olmuş-
tur. Muallim Naci İslâmi ilimlerle meşguliyeti hayatının onlarına 
kadar sürmüştür.21 Tefsire dair önemli eserlere imza atmıştır. 
Muammâ-yı İlâhî yahud Bazı Süver-i Kur’âniyye'nin Evâilindeki 
Hurûf-i Tehecci bu eserlerden birisidir.  Eser, 1302/1884 sene-
sinde, İstanbul’da, Matbaa-i Ziya’da basılmıştır. 47 sayfadır. 
Hurûf-u mukatta oalrak bilinen bazı sure başlarındaki harfler 
hakkında ulemanın görüşleri özetlenmektedir.22 Muallim Na-
ci'ye ait İ‘câz-ı Kur’ân adlı diğer bir eser 1301/1883 senesinde, İs-
tanbul’da, Matbaa-i Ebu’z-Ziya’da basılmıştır. Bu eser ayrıca 
1308 yılında Berberyan matbaasında da tabedilmiştir. 39 sayfa-
dır. Eserde “İ‘câz-ı Kur’ân” ve “Sûre-i Fâtiha’dan Müstenbit, 
Esrâr-ı Akliye” başlıklı iki müstakil risale bulunmaktadır. Mual-

                                                                 
19   Eserin bu basımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığında 

mevcuttur. 
20  Bkz: Ahmet Er, "Tanzimat Dönemi Osmanlı Devlet Adamlarının Tefsir İl-

mine Katkıları" s. 28 
21  Muallim Naci’nin hayatı ve eserleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Uç-

man, Abdullah, “Muallim Naci”, DİA, c. 30, s. 315-317. 
22  Eser hakkında daha fazla bilgi için bkz: Ahmet Er, Tanzimat Dönemi Os-

manlı Devlet Adamlarının Tefsir İlmine Katkıları, s. 29-30. 
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lim Naci eserin 5-13 sayfalarında Kur’ân-ı Kerim’in muciz bir ki-
tap olduğunu anlatmıştır. İkinci risalede ise yaklaşık 26 sayfada 
Fahreddin Razi’nin Mefatihu'l-Gayb adlı tefsirinden Fatiha Suresi 
ile lgili kısmı özetleyerek tercüme etmiştir.   Razi ve Kadı Beyda-
vi'nin tefsirlerinden yapılan tercümeler bu dönemde yaygındır. 
Muallim Naci de önemli bir Tefsir kaynağından bir bölümü 
Türkçeye kazandırarak sade ve akıcı bir dille anlaşılmasını iste-
mektedir. Aynı şekilde, Hülâsatü’l-İhlâs adlı eser de Razi'nin 
Mefâtihu’l-Ğayb’daki tefsirinin hülasa bir tercümesidir. Bu eser 
İzmirli kitapçı Ahmed Sabri tarafından 1304/1886 yılında İstan-
bul’da Ebu’z-Ziya Matbaası’nda basılmıştır. 39 sayfadır. 

Ahmed Mahir Efendi 

Ahmed Mahir Efendi, 1276/1860-1922 yılları arasında ya-
şamıştır. Aslen Kastamonuludur ve Ballıklıefendizâde lakabıyla 
bilinmektedir.23Ahmed Mahir Efendi tahsilini tamamlayıp icazet 
aldıktan sonra ders okutmaya başlamış, birçok talebeye icazet 
vermiştir. 1901’den sonra İstinaf Mahkemesi üyeliği, hâkimlik ve 
bir müddet de Şûra-yı Evkaf Başkanlığı yapmıştır. Meşrutiyet’in 
ilanından sonra aktif siyaset yapmış, on seneye yakın milletve-
killiği yürütmüştür. Emekliliğinden sonra Şehremaneti (belediye 
zabıtası) Müşavirliğine getirilmiştir. Darülfünûn İlahiyat Fakül-
tesi’nde ve Medresetü’l-Vaizîn’de on üç yıl tefsir ve kelam okut-
muştur.24 Tefsir'e dair bir iki önemli eser yazmıştır. Bunlardan 
Mu‘cizât-ı Kur’âniyye 1328 yılında, İstanbul’da, Osmanlı Matbaa-
cılık Şirketi’nde basılmıştır. 279 sayfadır. Basılmayan ikinci cildi 
Dr. Esat Erdağı’nın özel kütüphanesinde bulunmaktadır.25 Basıl-
mayan bu ciltte yer alan konular Tefsirin bazı önemli meselele-
rini içermesi bakımından daha diğer ciltten daha dikkat çekici 

                                                                 
23  Abülkadiroğlu, Abdülkerim, “Ahmed Mahir Efendi Balıklızâde”, DİA, c. 

2, s.98. 
24  Abülkadiroğlu, Abdülkerim, a.g.e, s.98; Levent, Lamia, Ahmet Mahir Efendi 

Hayatı Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı, (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, Ankara, 2012), s. 25-26, 36-42. 

25  Levent, Lamia, a.g.e., s. 69. 
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durmaktadır. Konuların çoğu dönemin ilim çevrelerinde cere-
yan eden Mu‘cize-i İsrâ ve Mi‘râc, İttidâ-i ve İhtilâf-ı Ümmet, 
Bekâ-yı Rûh ve Mânevî Hayat, Vahy-i İlâhî ve Nübüvvet, Gara-
nik Meselesi, Zeyd ve Zeyneb Kıssası, Akıl ve Hikmet, Nisâda 
Mesturiyet,Taadüd-i Zevcât gibi tartışma konularını yansıtmak-
tadır. 

Ahmed Mahir Efendi'nin el- Fâtiha fî Tefsîri’l-Fâtiha adlı 
eseri ise 1331 senesinde, İstanbul’da,  Hukuk Matbaası’nda basıl-
mıştır. 69 sayfadır. Darülfünun-ı Osmanî’de yaptığı tefsir ders 
notlarıdır.26 Derslerinde Kâdı Beydâvi’yi takip edip Fatiha Su-
resi’nden başladığını ve okuttuğu bu derslerin yazıya geçirdiğini 
böylece bir Fatiha tefsiri ortaya çıktığını açıklar.27 Mukaddimesi 
tam ulumu'l-Kur’ân niteliğindedir. Kur’ân'ın Tarifi, Kur’ân'ın 
Mahluk olup olmadığı, Yedi Harf, Ayet ve sure sayısı, ilk ve son 
inen ayetler, Mekkei-Medeni, Nasih-Mensuh, Kur’ân'ın Cem 
edilmesi, Tefsir ve Te'vil'in Tarifi, Tefsir Çeşitleri, Tefsirin ko-
nusu maksadı ve mebadileri, tefsirler, Zahiri ve Batıni tefsir gibi 
konuları ele almaktadır.28 

Manastırlı İsmail Hakkı Efendi 

İsmail Hakkı Efendi, Manastır’da dünyaya gelmiştir. Eği-
timine Manastır’da başlamış, daha sonra İstanbul’a gelip İstan-
bullu Şevket Efendi’den ders okuyarak icazet almıştır. Ardından  

Darü’l-Fünun İlâhiyat Fakültesi’nde tefsir müderrisi olmuştur. 

İsmail Hakkı Efendi Meşrutiyet ilan edildikten sonra a’yân aza-

lığına tayin edilmiştir. İstanbul’da ‘kürsü̈ şeyhliği’ yapmıştır. 

Ayasofya kürsüsünde yapmış olduğu vaazların bir kısmıyla 

bazı makaleleri Sırât-ı Müstakim dergisinde yayınlanmıştır. 

                                                                 
26  Konuyla ilgi daha fazla bilgi için bkz: Fatma Eren, Tanzimat Sonrası Darül-

fünun'da Tefsir Dersler: 1900-1914 yılları arası bir İneleme, (İstanbul Üniver-
sitesi sosyal bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 
2017) s. 83-85. 

27  Ahmed Mahir, el-Fatiha fi Tefsiri'l-Fatiha, s. 3. 
28  Ahmed Mahir, el-Fatiha fi Tefsiri'l-Fatiha, s. 4-12. 
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1330 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Mezarı Fâtih Câmi-i Şe-
rifi haziresindedir. 

Eserleri arasında yer alan  Tefsîr-i Sûre-i Yâ-Sîn İsmail 

Hakkı Efendi’nin Mekteb-i Mülkiye-i Şahane’de tefsir müderrisi 

olduğu dönemde ders kitabı olarak hazırladığı bir eserdir. Kita-

bın kapağında “Mekteb-i Mülkiye-i Sahane talebesine mahsus 

ve matbu’ı mahduttur.” notu bulunmakta olduğu için bu eser 
sırf derslerde okutulmak üzere kaleme alınmış olduğu anlaşıl-
maktadır. Ebu’s-Suud, Beydâvî gibi önemli klasik tefsir eserle-
rinden istifade ederek eser yazılmıştır. Bu eser, İstanbul’da 1316 

yılında Mekteb-i Mülkiye-i Şahane Destgâhı’nda basılmıştır. Ki-

tap 110 sayfa olup el yazısı ile basılmış bulunmaktadır.  

Ahmed Cevdet Paşa 

Ahmed Cevdet Paşa 1238/1823-1312/1895 yıllarında ya-
şamış bir devlet adamıdır. Tahsilinin ardından ilk memuriyetine 
1260/1844 senesinde 21 yaşında iken Premedi Kazası kadılığı ile 
başlamıştır. Yükselerek farklı kademelerde devam etmiş, Mekke-
i Mükerreme ve İstanbul payesini almıştır.29 Cevdet Paşa, 1850 
senesinde Meclis-i Maarif azalığına ve Darülmuallimîn müdür-
lüğüne tayin edildi. Bu vazifelere ilaveten 1851’de Encümen-i 
Daniş azalığı da yapmaya başladı. 1865’te Halep Valisi, 1868’de 
Divân-ı Ahkâm-ı Adliye reisi oldu. Bâbıâli’de yer alan Cemiyet-
i İlmiye başkanlığına görevlendirdi. 1878 yılında Divan-ı 
Ahkâm-ı Adliye, nazırlığa çevrildiği zaman ilk nazır, Cevdet 
Paşa olmuştur. İki yıl sonra Bursa valiliği ve ardından Maraş va-
liliği yapmıştır. Ayrıca evkaf, dâhiliye, ticaret ve ziraat nazırı ol-
muş; Şura-yı Devlet azalığında ve reisliğinde bulunmuş ve 
Yanya valiliği yapmıştır.30 

Ahmed Cevdet Paşa'nın Tefsir ve Kur’ân'a dair yapmış ol-
duğu matbuat faaliyetleri odukça önemlidir. Ahmed Cevdet 

                                                                 
29  Halaçoğlu, Aydın, “Cevdet Paşa”, DİA, c. 7, s.444. 
30  Halaçoğlu, Aydın, “Cevdet Paşa”, DİA, c. 7, s. 445. 
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Paşa, Osmanlı'da devlet kontrolünde mushaf basımı ilk gerçek-
leştiren kişidir. Bu görev ile ilgili Cevdet Paşa  aşağıdaki ifadeleri 
nakleder: 

 400 seneden beri Mushaf-ı Şerif’ler, ekseriya nesih yazı ile 
yazıla gelmiş ve bu sanatta pek mahir üstâdlar gelip geçmiştir. 
Bu seçkin üstâdlar, şmhret ve maharetçe müteaddid sınıflara ay-
rılabilirler. En yüksek mertebede bulunanların birincisi Şeyh 
diye maruf olan Hamdullah Ağah Efendi’dir ki, Ya’kut el-
Müsta’simi’nin icad eylediği usûlü bir güzel şive üzere üfrağ 
eden odur. Hicri 926’da vefat etmiştir. İkincisi Hafız Osman’dır 
ki, Şeyh’e hakkıyla uyarak onu taklid eylemiş ve yazıyı bir mer-
tebe daha toplayıp bir güzel üslûb  vermiştir. Hicri 1110 tari-
hinde vefat etmiştir. Üçüncüsü işbu Hafız Osman’ın talebesi Ye-
dikuleli diye maruf olan Seyyid Abdullah Efendi’dir ki, hocasınn 
yazısını fark olunmaz mertebede taklid eylemiştir. Dördüncüsü 
Yedikuleli’nin talebesi Şekerzade diye maruf Mehmed 
Efendi’dir. Nesih yazıda hocasını taklid ile beraber bu sanata bir 
güzel şekil ve nezaket vermiştir. İkinci sırada gelenler: Yediku-
leli’nin talebesinden eğrikapılı diye maruf Rasim Efendi ve meş-
hur hattat Atıf Efendinin damadı ve talebesi Deli Osman ve Meh-
med Celaleddin ve Şimşir Hafızdır. Onlardan sonra muhtelif de-
reclerde pek çok meşhur hattat vardır. Şeyh’in ömrü tecrübe ile 
geçip bu sanatı malum olan dereceye getirinceye kadar pek çok 
emek vermiştir. İlk zamanlardaki yazısıyla sonraki yazıları ara-
sında pek çok fark vardır. Yazdığı Kelam-ı Kadim’lerin içinde en 
ziyade beğendiğini, Hazret-i Peygamber Aleyhisselam’a hediye 
olmak üzere Medine-i Münevvere’ye göndermiştir. Bunu taklid 
ederek bir Kelam-ı Kadim yazmak üzere Sultan üçüncü Ahmed 
tarafından Şekerzade memur olmakla, gidip Medine-i Münev-
vere’de ikamet ile harfi harfine onu taklid ederek bir Mushaf-ı 
Şerif yazarak, onu İstanbula getirdiğinde, Sultan Birinci Mah-
mud tahta çıkmış bulunduğundan, o eşsiz eseri ona arz eylemiş-
tir. Bu defa ol nüsha Dersaadet’te reis-i huffaz olan Timur Ha-
fız’a okutturuldu ve görülen yanlışlar asrımızda Şeyhul-Hattatin 
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ve reisül-ulema olan İzzet Mustafa Efendi’ye tashih ettirildi ve 
asrımızda yeni zuhur eden aks-i ziya sanatında mahir olan Er-
kan-ı Harp fotoğrafhanesinde müstahdem kolağası Hafız Ali 
Efendi marifetiyle tab’u temsil ettirildi.31 

Dolayısıyla Osmanlı’da ilk mushaf basımı tecrübesi 
1873'te Maarif Nezareti'nin Kur’ân-ı Kerim basma teşebbüsü an-
cak başarısızlığı ve nihayetinde de 1874'te (H. 1291) Ahmed Cev-
det Paşa'nın kontrolünde Matbaa-i  Amire tarafından yapılmış-
tır. 

Cevdet Paşa'nın Kur’ân tarihine dair yazdığı Hülâsatü’l-
Beyân fi Te’lîfi’l-Kur’ân adlı eser 1303/1885 yılında Karabet ve 
Kasbar matbaasında basılmıştır. Eser 26 sayfadan oluşan bir ri-
sale niteliğindedir. Kur’ân-ı Kerim tarihinin Arapça olarak ka-
leme alındığı eser Kur’ân tarihi eserlerinin islam dünyasındaki 
öncülerindendir. Cevdet Paşa ifadesinde Temyiz Mahkemesi bi-
rinci başkanı Rıza Bey’in isteği üzere bu eseri yazmıştır. 32 Av-
rupa’da Nöldeke ile başlayan Kur’ân tarihi tartışmaları İslam 
âlemine yansıdığı bir dönemde, bu eser batı oryantalistlerine ve 
hıristiyan misyonerlerine karşı yazılmış bir eser olma özelliğini 

taşımaktadır. Cevdet Paşa Avrupa’da Arapça bilen müsteşrik-

lerin de eseri okumalarını kolaylaştırmak için Arapça yazmış-

tır.33 

Ahmed Cevdet Paşa’nın, Tercüme-i Şerife isimli eseri ise el 
yazması olarak kalmış ve kendi zamanında girişimler olmasına 
rağmen basılamamıştır. Eserin müellif nüshası 2015 yılında 

                                                                 
31  Ahmed Cevdet Paşa,  
32  Cevdet Paşa, Tezâkir (40-Tetimme), s. 228. 
33  Konuyla ilgili daha fazla bilgi için bkz: Bilal Gökkır, "Modern Dönemde 

Kur’ân Tarihinin Ortaya Çıkışı: Kur’ân’ın Korunmuşluğu Hususunda Or-
yantalist İddialar ve Müslümanlardan Cevaplar", s. 13. 
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Emine Armağan tarafından bulunmuş34 ve 2016 yılında ise ya-
yınlanmıştır.35 Tercüme-i Şerife altı defterden oluşmaktadır. Top-
lam 131 varaktır.  

Kemal İsmail Sadık Paşa 

Kemal İsmail Sadık Paşa 1239/1824-1310/1894  tarihleri 
arasında yaşamış, devletin muhtelif kademelerinde memurluk 
yapmış, 1273/1857 yılında Rumeli Beylerbeyi olmuş ve bir süre 
de Meclis-i Maliye azalığında bulunmuştur. Arapça ve Farsça bi-
len Kemal İsmail Sadık Paşa’nın tercüme ve kendi telifi olan bir 
çok eseri bulunmaktadır.36 Tefsîr-i Kemâl adlı eseri Kur’ân-ı Ke-
rim’in tamamını tefsir ettiği ancak basılmamış el yazması ha-
linde olan bir eseridir. Eser manzum olarak rik’a hattı ile yazıl-
mış olup eserin dili Osmanlıcadır. Eserin iki nüshası bulunmak-
tadır37 Ahmet Er yapmış olduğu araştırmada eserin Süleymaniye 
Kütüphanesi’ndeki nüshasının 1296/1878 senesinde yazıldığını 
ve üç cilt olduğunu tespit etmiştir.  Ayrıca aynı çalışmada bir 
başka nüshanın altı cilt halinde Ankara Millî Kütüphanesinde 
bulunduğunu ve  1294-1296/1878-1880 seneleri arasında yazıl-
mış olduğunu tespit edilmiştir.38 Bu eserin en dikkat çekici en 
önemli özelliği manzum olması ve her iki nüshada da bütün be-

                                                                 
34  Emine Armağan bu çalışmayı danışmanlığımızda Yüksek Lisans tez ko-

nusu olarak ele almış ve elyazmalarını Atatürk Kitaplığında bulmuştur. 
Nüshalar üzerine yaptığı titiz çalışma neticesi yazmaların Ahmed Cevdet 
Paşa'ya ait olduğu değerlendirilmiştir. 

35  Emine Armağan, Ahmed Cevdet Paşa Tercüme-i Şerife, DİB Ankara, 2016 
36  Bkz: Ahmet Er, "Tanzimat Dönemi Osmanlı Devlet Adamlarının Tefsir İl-

mine Katkıları" s. 32-33. 
37  Süleymaniye Kütüphanesi, Düğümlü Baba Koleksiyonu, 636 (I. cilt), 637 

(II. cilt), 623-001(III. cilt); Ankara Millî Kütüphane, Adnan Ötüken, 159. 
38  Daha fazla bilgi için bkz: Ahmet Er, "Tanzimat Dönemi Osmanlı Devlet 

Adamlarının Tefsir İlmine Katkıları" s. 33. Ayrıca bkz: Mehmet Akif Al-
paydın, Türkçe Tefsir Geleneği, s.150. 
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yitlerin yanına 1283 sayısını yazılmış olmasıdır. Kemal İsmail Sa-
dık Paşa bu eserinde mürşidi Düğümlü Baba’nın vefatına her bir 
beyitte tarih düşmüştür.39  

Ahmed Rüşdü Paşa 

Ahmet Rüşdü Paşa 1249-1833/ 1315-1897 yılları arasında 
yaşamış önemli bir devlet adamıdır. Mekteb-i Mülkiye’den me-
zun olduktan sonra mülkiyede çalışmaya başlamış ve mutasar-
rıflığa kadar yükselmiştir. Siyasi hayatının yanında ilme de kat-
kıları olmuştur.40 Bu katkıların başoında özellikle Tefsire dair 
yazmış olduğu risaleler gelmektedir. Hakâyık-ı Kur’âniyeden Bir 
Nebze adlı eser bunlardan biridir. Eser 1301 yılında tamamlanmış 
ve bir yıl sonra İstanbul’da Ebu’z-Ziya Matbaası’nda 1302/1886 
yılında basılmıştır. Eser toplam 27 sayfadır.41 Bir diğer risalesi, 
Hall-i Mesele-i Tufan 1303 senesinde, İstanbul’da, Ebu’z-Ziya 
Matbaası’nda 60 sayfa olarak basılmıştır. 60 sayfadır. Ta‘yînü’l-
Vezâif fî Hakki’l- Müteşâbihât adlı usule dair eseri ise İmam Ga-
zali’nin İlcâmü’l-Avâm an İlmi’l-Kelâm adlı kitabınından tercüme 
edilmiştir. Bu eser, 1302/1884 yılında İstanbul’da yine Ebu’z-
Ziya Matbaası’nda basılmıştır. 122 sayfadır. Ahmed Rüşdü Paşa, 
tercüme olmasına rağmen esere kendi görüş ve açıklamalarını da 
eklemiştir. Tercüme-i Hikmeti’l Beyân Fî Sûreti’r-Rahmân adlı eser 
ise sure tefsiri niteliğindedir. Rahman suresini tefsir ettiği bu eser 
1305/1887 tarihinde İstanbul’da Ebu’z-Ziya Matbaası’nda basıl-
mıştır. 77 sayfadır.  

                                                                 
39  Daha fazla bilgi için bkz: Mehmet Akif, Alpaydın Osmanlılarda Türkçe Tef-

sir Geleneği , s.150 
40  Bursalı Mehmed Tahir, a.g.e, c. 2, s. 213; Abay, Muhammed, Osmanlı Dö-

nemi Müfessirleri, (Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılma-
mışYüksek Lisans Tezi), 1992, s. 179-180; Kaya, Murat, Tanzimat’tan II. Meş-
rutiyet’e Kadar (1839-1908) Matbu Türkçe Kur’ân-ı Kerim Tercüme ve Tefsirleri, 
(Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Li-
sans Tezi 2001, s. 155-160.  

41  Eserin bu basımı Beyazıt Devlet Kütüphanesinde mevcuttur.  
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 Hasan Hüsnü Paşa 

Aslen Selanik vilayeti sınırları içinde yer alan Toyran ka-
sabasından olan Hasan hüsnü Paşa 1850’de babasının görev yap-
tığı Kahire’de doğmuşur. Osmanlı Müellifleri’nde Bursalı Meh-
met Tahir lakabından Toyrânî Sührâbzâde Hocaoğlu şeklinde 
bahseder.42 Hasan Hüsnü Paşa Mısır'da görev yapmış ve Mı-
sır’da gazete muharrirliğinde bulunmuş, ardından İstanbul’da 
Cemiyet-i Rusûmiye azalığına tayin olunmuştur. 1315/1897 tari-
hinde İstanbul’da vefat etmiş ve Hazreti Halid civarındaki Şeyh 
Hasib Efendi Dergâhı Haziresine defnedilmiştir.43 Tefsir ilmine 
dair yazmış olduğu bir çok esere imza atmıştır. Delîlü Ehli’l-Îmân 
Fî Sıhhati’l-Kur’ân  adlı eseri 1309/1891 senesinde, Kahire’de, Nil 
Matbaası’nda basılmıştır. 32 sayfadır. Eserin dili Arapçadır.44 
Eser Kur’ân tarihi hakkındadır ve misyonerlerin Tevrat ve İncil 
ile ilgili yazdıkları el-Burhânü’l-Celîl fî Sıhhati’t-Tevrât ve’l-İncîl 
adlı bir esere karşı yazılmıştır. Hasan hüsnü Paşa bu eserinde 
Kur’ân'ın vahiy oluşunu ve sıhhatini ispata çalışır. 45 Kur’ân tari-
hine dair yazılmış olan Delîlü Ehli’l-Îmân Fî Sıhhati’l-Kur’ân, dö-
nemin önemli bir tartışma konusunu ışık tutmaktadır. İslam 
dünyasında henüz bir bilim olarak tartışılmayan Kur’ân tarihi, 
batıda Theodor Nöldeke (1836-1930)’nin 1856 yılında yapmış ol-
duğu De origine adlı eseriyle ve ardından 1860 yılında yayınla-
dığı Geschichte des Qurans adlı eseriyle Kur’ân metninin günü-
müze kadar nasıl aktarıldığı tartışılması başlamaktadır. Batıda 
yoğun olarak tartışılan konu İslam dünyasında da duyulmaya 

                                                                 
42  Bkz: Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. 2, s. 151. 
43  Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, c.2 s. 151; Muhammed Aruçi 

“Toyrânî”, DİA, c. 41, s. 274. 
44  Eserin bu basımı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığında 

mevcuttur.  
45  Eserin yazılması ile lgili daha fazla bilgi için bkz: Ahmet Er, "Tanzimat Dö-

nemi Osmanlı Devlet Adamlarının Tefsir İlmine Katkıları" İstanbul Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 2016, 
s. 27 
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başlandığı ve cevaplar verilmeye başlandığı görülür.46 Bunlar-
dan birisi de Hasan Hüsnü Paşa olduğu görülmektedir. 

Sırrı Girîdî Paşa 

Sırrı Giridi Paşa 1260-1843/1313-1895 yılları arasında ya-
şamış bir devlet adamıdır. İstanbul Yenişehir Fener’de meclis ka-
tipliği ve bazı özel katipliklerinin ardından Yanya Valiliği sıra-
sında Edhem Paşa’ya da hizmet etmiştir. Ethem Paşa’nın İzmir 
Valisi İsmail Paşa’ya tavsiyesi üzerine Aydın Vilayeti, Mektupçu 
yardımcılığına tayin edilmiş ve ardından da Prizren vilayeti 
mektupçuluğunda da bulunmuştur. Ardından Tuna vilayeti 
mektupçuluğu, Bihke, İzvornik, ve Vidin’de mutasarrıflık vazi-
felerinde bulunmuştur.47 Sırrı Paşa’nın bürokrasideki en önemli 
görevleri ise valilikleridir. Sırasıyla Trabzon (1879), Kastamonu 
(1880) tekrar Trabzon (1880) Ankara (1881) Sivas (1883), Diyar-
bakır (1884-85) Adana (1887-1888) Bağdat (1888-89; 1890-95) vi-
layetlerinde valilik görevini ifa etmiştir. Vidin katipliği sırasında 
Gazi Osman Paşa’nın dikkatini çekmiş ve devlet adamlılığında 
göstermiş olduğu üstün başarıları Padişaha arz edilmiş ve ken-
disi Bağdat Valisi iken Vezirlik ünvanı verilmiştir. Bağdat Valili-
ğini yürütürken Diyarbakır valiliği ile becayiş yapmış ve Bu gö-
revde iken kalp rahatsızlığı geçirmiştir. Tedavi görmek için İs-
tanbul'a gelen Sırrı Paşa burada 12 Aralık 1885 tarihinde vefat 
etmiş ve Sultan II Mahmud Türbesi haziresine defnedilmiştir. 

Sırrı Paşa devlet adamı olmakla beraber bir Osmanlı ali-
midir. Evinde ilim ehlini bir araya getirip toplantılar düzenle-
meyi ve tartışmalar açmayı seven bir kişiliğe sahiptir. Ancak Sırrı 

                                                                 
46  Konuyla ilgili daha fazla bilgi için bkz: Bilal Gökkır, " Modern Dönemde 

Kur’ân Tarihinin Ortaya Çıkışı:Kur’ân’ın Korunmuşluğu Hususunda Or-

yantalist I ̇ddialar ve Müslümanlardan Cevaplar " s. 9-28. 
47  Sırrı Paşa’nın görev yaptığı yerler hakkında daha fazla bilgi için bkz: Yıl-

maz Öztuna, Devletler ve Hanedanlar, Ankara 1996, c. 2 s. 690.  
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Paşa’nın dini ilimler eğitimini nasıl yaptığı hocalarının kimler ol-
duğu konusunda kaynaklar fazlaca bilgi vermemektedirler. İs-
tanbul’a gelişine müteakip medreselerde Arapça okuduğu ve 
özel dersler aldığı da kayıtlarda bulunmaktadır.48  

Sırrı Paşa, Tanzimat döneminde Türkçe tefsirler konu-
sunda duyarlı davranıp halk için tefsirlerden tercümeler yapmış-
tır. Kur’ân-ı Kerim’in bazı sureleri için de Türkçe tefsir yazmıştır. 
Bu eserler son derece seçkin, faydalı birer tercüme ile izahtan iba-
rettir.49 Sırrı Paşa’nın, Kur’ân-ı Kerim’in Türkçe olarak tefsir edil-
mesi ve Türkçe tercüme noktasında büyük katkısı olmuştur. Sırrı 
Paşa’nın tefsir ilmine dair kendi telifi ve tercüme olmak üzere 
toplam 7 eseri bulunmaktadır.  Sırr-ı Kur’ân, Sırrı Paşa’nın An-
kara valisi iken Fahreddin Razi’den tercüme ettiği üç ciltlik bir 
eserdir. Eserin ilk cildi 1302/1884, diğerleri 1303/1885 senesinde 
İstanbul’da, Şirket-i Mürettibiye Matbaası’nda basılmıştır. Eserin 
birinci cildinde “Mukaddime-i Mütercim” başlığıyla Razi’nin ve 
eseri olan Mefâtihu’l-Ğayb’ın methedildiği Sırrı Paşa’ya ait bir 
mukaddimenin ardından Mefâtihu’l-Ğayb’dan tercüme edilmiş 
mukaddime ve istiâze tefsiri yer alır. Birinci cilt 280 sayfadır. Bes-
mele tefsirinin tercümesinin bulunduğu eserin ikinci cildi 240 
sayfadır. Üçüncü cilt ise Fatiha Suresi tefsirinin tercümesini içer-
mekte olup 286 sayfadır.  

Sırr-ı Furkan, Sırrı Paşa’nın Diyarbakır valisi iken telif et-
tiği bir eseridir. Yazımına Adana’da başlamış, Kerbela ve Medi-
nede devam etmiş ve Diyarbakır’da tamamlamıştır. Eser İstan-
bul’da 1307 yılında iki cilt olarak yayınlanmıştır.  

İnsan Suresi’nin tefsiri olan Sırr-ı İnsan, 1312/1894 sene-
sinde, İstanbul’da, 61 numaralı matbaada basılmıştır. Eser 240 
sayfadır.  

                                                                 
48  Ömer Nasuhi Bilmen, Tabakatu’l-Müfessirin, c. 2 s. 583 
49  Bilmen, Tabakâtü’l-Müfessirîn, c. 2, s. 761. 
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Ahsenü’l Kasas, 1309/1891 senesinde, İstanbul’da, Şirket-
i Mürettebiye Matbaası’nda basılmıştır. Eser Yusuf Suresi’nin 
tefsiri olup üç cilttir.  

Sırr-ı Tenzil adlı eseri ise Ahsenü’l-Kasas, Sırr-ı Furkan ve 
Sırr-ı İnsan eserlerini özetleyerek meydana getirmiştir. Ahmet Er 
yaptığı çalışmada bu isimle iki farklı eser olduğunu ortaya koy-
muştur:  

Bu isimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitap-
lığı’nda iki kitap bulunmaktadır. İki kitabın da basım yılı 1311, 
basım yeri Diyarbakır Matbaası’dır. Kitabın biri “Ahsenü’l-Ka-
sas’tan mülahhas”tır. 117 sayfadır. Eserin baş tarafına, Ahsenü’l 
Kasas’ta bulunan mukaddime aynen konulmuştur. Eserin so-
nunda belirtildiğine göre eserin “hıtâm-ı te’lif-i tarihi” 27 Cema-
diye’l Ahîre 1306/10 Şubat 1304’tür.  Eserin en sonunda hata sa-
vab cetveli vardır. Atatürk Kitaplığı’nda bulunan diğer nüsha ise 
Sırrı-ı Furkan ve Sırr-ı İnsan’ın özet halidir. Sırr-ı Furkan’ın hü-
lasası 68 sayfa, Sırr-ı İnsan’ın ise 24 sayfadır. Sırr-ı Furkan’daki 
takrizler ve Sırr-ı İnsan’daki “Tahmid” bu eserde de mevcuttur. 
Sırr-ı Furkan’ın hülasasının sonunda eserin bitiş tarihi 29 Re-
biü’l-Evvel 1311/27 Eylül 1309 olarak belirtilmiştir.50 

Sırrı Paşa'nın meryem suresi üzerine yazdığı Sırr-ı Mer-
yem iki ciltlik bir tefsir olup 1312’de, Diyarbakır’da, Vilayet Mat-
baası tarafından basılmıştır. Bu eserin sadece I. cildine mevcut-
tur. Eserin mukaddimesi sırrı Paşa'nın damadı M. Ali Ayni tara-
fından müstakil bir risâle halinde İstanbul’da 1312 senesinde, 
“Tabakât ve Âdâb-ı Müfessirîn” ismiyle ayrıca basılmıştır. 

Askeriye sınıfından Tefsir matbuatına katkı azımsanma-
yacak ölçüde olmuştur. Askeri bürokrasi, Osmanlı devlet teşki-
latı içerisinde önemli bir yeri vardır. İmparatorluğun fetih ve 
gaza temelli olmasından dolayı merkezinde seyfiyye-askeriye sı-
nıfı yer alır. Tanzimat döneminde Askeriye sınıfı, devlet teşkilatı 
                                                                 
50  Ahmet Er, "Tanzimat Dönemi Osmanlı Devlet Adamlarının Tefsir İlmine 

Katkıları" s. 37. 
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içerisinde ilmiye gibi mülkiye sınıfı karşısında geri plana düş-
müş olsa da devlet idaresi anlamında etkisini büyük oranda his-
settirmeye devam etmiştir. Tanzimat’ta iyileştirme reformlarının 
öncelikle bu sınıfa yönelik olması, seyfiyenin, devlet yönetimi 
içerisindeki konumunu bir müddet daha korumasında etkili ol-
muştur.51 

Agâh Paşa 

Hafız İbrahim Agâh Paşa olarak da bilinir. İstanbul’da Ka-
sidecizâde diye anılan aileye mensup olması nedeniyle de Kasi-
decizade İbrahim Agâh Paşa olarak da anılır. Osmanlı Dev-
leti’nin önemli devlet adamlarındandır. Harbiye Mektebi’nden 
mezun olmuştur. Asker olarak hayatının büyük kısmını Arabis-
tan’da geçirmiş ve 1334/1916 senesinde İstanbul'da vefat etmiş-
tir. 52 

İbrahim Agâh Paşa tarihle ilgilenmiş ve Vakai' Tarihiyye 
adlı bir eserini İstanbul tabettirmiştir. Ayrıca Bursalı Mehmet Ta-
hir Yemen tarihine dair yazmış olduğu bir eserin olduğunu mev-
cudiyetinden de bahsetmektedir. Âgâh Paşa Tefsir'e dair yazdığı  
Ikdü’l-Cemîl fî Müteşâbihi’t-Tenzîl adlı eserini Mekke-i Mükerre-
me'de 1311 yılında Hicaz Vilayet Matbaası’nda basılmıştır. Eser 
135 sayfadır.53  

Gazi Ahmed Muhtar Paşa 

Gazi Ahmed Muhtar Paşa 1255/1839-1919 yılları arasında 
yaşamıştır. Mekteb-i Harbiye’den mezun olunca, Erkan-ı Harp 
Yüzbaşı olarak göreve başlamış, askeriyede başkomutanlığa ka-
dar yükselmiştir. Askerî hayatının çoğu savaşta geçmiştir. II. Ab-
dülhamit Han tarafından Paşa’ya “Gazi” unvanı ve Murassa 

                                                                 
51  Konuyla ilgili daha geniş bilgi için bkz: Ahmet Er, "Tanzimat Dönemi Os-

manlı Devlet Adamlarının Tefsir İlmine Katkıları" ss. 67-79. 
52  Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. 3. s. 6. 
53  Eserle ilgili daha fazla bilgi için bkz: Ahmet Er, Tanzimat Dönemi Osmanlı 

Devlet Adamlarının Tefsir İlmine Katkıları" s. 68. 
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Mecîdi Nişanı verilmiştir. 23 yıl Kâhire’de görev yapmıştır. Meş-
rutiyet’in ilanından sonra İstanbul’a dönmüş, Ayan Meclisi’ne 
aza, reis vekili ve 1913’te de reis olmuştur.54 

Ahmed Muhtar Paşa daha çok seyfiyedeki görevleriyle ön 
planda olsa da ilmiye ve mülkiye sınıfında da çeşitli memurluk 
yapmıştır. Öğretmenlik, valilik, nâzırlık, sadrazamlık gibi 
önemli görevlerde bulunmuştur.55 Matematik ve özellikle astro-
nomi alanında önemli eserler ortaya koymuştur. Bugün kullan-
dığımız milletlerarası saat sistemi ve takvim sistemini ilk ileri sü-
ren Gazi Ahmed Muhtar Paşa olmuştur.56 

Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Serâirü’l-Kur’ân fî Tekvîni ve İf-
nâi ve İâdeti’l-Ekvân adlı tefsir eseri 1336/1918 yılında İstan-
bul’da, Evkaf-ı İslamiyye Matbaası’nda basılmıştır. 77 sayfadır. 
Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın bu eseri ilmi tefsir türünün ilkle-
rinden sayılmaktadır.57 Eserde bilimsel gelişmelere bağlı olarak 
ortaya çıkan görüş ve düşünceler ile ilgili Kur’ân-ı Kerim’i yo-
rumlamıştır. Bu konular kısaca âlemin yaratılması, kıyamet 
günü, yeniden yaratılış gökgökyüzü ve yıldızlar hakkındadır. 
Gazi Ahmet Muhtar Paşa eserinde bu konuları fotograflar ve çi-
zimlerle göstererek ele almaktadır.   

Bursalı Mehmed Tahir Bey 

Mehmed Tahir Bey, 1278/1861-1925 tarihleri arasında ya-
şamıştır. 1883’te Harbiye’den mülazim (teğmen) payesi ile me-
zun olmuş; Manastır, Üsküp ve Selanik Askerî Rüştiyelerinde ta-
rih ve coğrafya öğretmenliği ve müdürlük yapmıştır.58 Tahir 
Bey, 1908 İhtilâli’nden sonra Bursa Mebusu olarak Meclis-i Me-
busan’a girmiştir. Kendi isteğiyle mebusluktan ayrılmış, daha 

                                                                 
54  Rifat Uçarol, "Gazi Ahmet Muhtar Paşa", DİA, c. 13, s. 447. 
55  Bkz. Uçarol, Rifat, Gazi Ahmet Muhtar Paşa, DİA, c. 13, s. 446-447. 
56  Uçarol, Rifat, Gazi Ahmet Muhtar Paşa, DİA, c. 13, s. 447. 
57  İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, Fecr Yayınevi, Ankara, 1996, c. 2, s. 377 
58  Akün, Ömer Faruk, “Bursalı Mehmed Tahir”, DİA, c. 6, s. 454.   
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sonra Topkapı Sarayı Kütüphanesi Müdürlüğüne getirilmiştir. 
Tahir Bey, hem mebusluk sırasında hem de sonrasında askeri-
yede de bazı görevleri yürütmüştür.59 Bursalı Mehmet Tahir Si-
yasi tutumu ve Melâmî faaliyetleri dolayısıyla şüpheleri üzerine 
çekmiştir. Bu sebeple kendisi hakkında hazırlanan iki jurnal so-
nucunda Tahir Bey’in öğretmenliğine son verilmiştir. Fakat mül-
kiyenin çeşitli kademelerinde memuriyet hayatı devam etmiş-
tir.60 

Delîlü’t-Tefâsir İlm-i Tefsîr ve Müfredât-ı Kur’ân’a Dâir 
Ma‘lûmât-ı İcmâiye adlı Tefsir usulü  ve tarihi niteliğindeki eseri, 
1324 senesinde İstanbul’da, Hilal Matbaası’nda basılmıştır.61 Bu 
eser, Bursalı Mehmed Tahir’in mebusluk döneminde basımı ger-
çekleştirdiği ilk eserdir.62  

Bürokrasinin Tefsir matbuatına yaptığı katkının oldukça 
önemli miktarda olduğu görülmektedir. Bu katkının büyük ço-
ğunluğu ise Türkçe tefsirlerdedir. Türkçe Tefsirlerdeki çokluğun 
en temel nedeni Türkçe dilinin yaygın eğitim için kullanılması 
ve Tefsir faaliyetinin medrese ve ulemadan çıkıp bürokrasinin 
eline geçmiş olmasıdır. Nitekim Türkçe eserler incelendiğinde 
yazarlarının bürokrasinin iki sınıfında görev yaptığı görülmek-
tedir. Bunlar Mülkiye ile Askeriye'dir. İlmiye sınıfının ise daha 
çok arapça eserler kaleme aldığı görülür. Ahmed Cevdet Paşa, 
Kemal İsmail Sadık Paşa, Ahmed Rüştü Paşa, Giritli Sırrı Pa-
şa'nın mülkiyedendir. Bunlar eserlerini Türkçe yazarken çoğun-
lukla klasik tefsir eserlerinden Razi ve Kadı Beydavi'den tercü-
meler yapmışlardır.  Bu iki eser medresenin en temel kaynakla-
rındandır. Bunların asli dili olan Arapça'da bırakılması yerine 
Türkçe'ye tercüme edilmesi medrese talebeleri için yazılmadık-

                                                                 
59 Ömer Faruk Akün, “Bursalı Mehmed Tahir”, DİA, c. 6, s. 454-455. 
60  Akün, Ömer Faruk, “Bursalı Mehmed Tahir”, DİA, c. 6, s. 454.   
61  Eser ile ilgili daha önce meşihatın olumsuz kararı bulunmaktadır. bu ne-

denle eser ancak meşrutiyet sonrası basılabilmiştir. 
62  Ömer Faruk Akün,, “Bursalı Mehmed Tahir”, DİA, c. 6, s. 457. 
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ları anlamına gelir. Batılılaşma ile birlikte başlayan batıdan yapı-
lan tercümelere karşı geleneksel İslam'ın temel kaynaklarının 
tercüme edilmesi bir alternatif girişim olduğu kanaati tarafı-
mızca değerlendirilmektedir. Türkçe Tefsirler aslında Batılılaş-
maya karşı entelektüel bir duruştur. Mülkiyeli müfessirlerin 
dünyada ve batıda olan bitenden haberdar olması ve yeni akım-
lara karşı halkı bilinçlendirme çabası olarak değerlendirebiliriz. 
Özellikle geleneksel anlayışların tekrarlanması ve bu konuda 
tartışmalara girilmemesi kanaatimizi desteler niteliktedir. Dola-
yısyla, medrese üleması ve ilmiye sınıfı batılılaşmaya karşı etkin 
olma gayreti içerisinde olmasa da, yerine mülkiye bürokrasisi bu 
alanda daha bilinçli bir tutum sergilemiştir.   

Ayrıca Türkçe yazılan bu tefsirlerde anlaşılır ve sade bir 
dil kullanmıştır. Özellikle bilimsel tartışmalar, belağat kuralları-
nın tekrarı, fıkhi-kelami tartışmalara girerek konuyu uzmanların 
anlayacağı bir dilde anlatmak yerine, Kur’ân'ın hidayet olma 
özelliği göz önünde tutularak, halk eğitimi öncelenmiş ve buna 
uygun bir dil kullanılmıştır. 

Gazi Ahmed Muhtar Paşa, Ağah Paşa gibi askeri bürok-
rasi de Tefsirlerini Türkçe yazmıştır. Ancak bunlar halkı teolojik 
açıdan aydınlatmak yerine bilimsel ve teknik eserlerle bilgilen-
dirme yoluna gitmişlerdir. Almış oldukları teknik, mühendislik, 
astronomi gibi fenni bilimler Tefsir için önemli birer malzeme ol-
muş ve bilimsel tefsirler yazmışlardır. Bu nedenle askeri bürok-
rasi daha bir üst ve elit konumda kalmıştır. 

Arapça tefsirlerin büyük bir kısmı ise klasik tefsirlerin ye-
niden basımı şeklinde olmuştur. Ayrıca Tanzimat dönemine ait 
yeni tefsir çalışmaları da mevcuttur. Bu eserlerin hepsi medrese-
mektep hocaları ve meşihatta görev yapan ilmiye sınıfına ait ol-
duğu saptanmıştır.  Edirne Müftüsü Muhammed Fevzi Efendi, 
Bağdat Kadısı Alusi, Darulfünün hocaları Muallim Naci ve Ah-
med Mahir Efendi, camide kürsü şeyhi olan Manastırlı İsmail 
Hakkı gibi ilmiye sınıfına ait olduğu görülmüştür. Arapça eser 
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yazmaları klasik yöntemle metin inşa etme çabası olarak görül-
müştür. Bu metinler ya medrese-mektepteki  yada camideki kür-
süde ders olarak okutulmakta olduğu görülür. 

Tanzimat Dönemi Bürokrasinini Tefsir Matbuatını De-
netim ve Kontrolü 

Matbuatın denetlenmesi ilk olarak 1857 yılında çıkan Mat-
baa Nizamnamesi ile yürürlüğe girmiş. Sadaret makamının ya-
zısında Osmanlı topraklarında kitap ve gazete basımının kontrol 
edilmesi ve nizamnamenin titizlikle uygulanması istenmektedir. 
Bu nizamnameye göre matbaa açmak isteyenlerin isteği Meclis-i 
Maarif ve Zabtiye tarafından araştırıldıktan sonra ve gerekli izin 
alındıktan sonra matbaayı açabilecekleri, açtıktan sonra da bası-
lacak kitap ve risalelerin yine Meclis-i Maarif tarafından tetkik 
edildikten ve Sadaretten izin alındıktan sonra basılabileceği bil-
dirilmektedir. Yine aynı nizamnameye göre izinsiz basılan mat-
buatın toplatılacağı, basan matbaanın kapatılacağı ve gerekli ce-
zaların verileceği yazılıydı. 1864 yılında mevcut nizamnamenin 
yetersiz kalmasıyla yeniden bir nizamname hazırlanmış ve 1909 
tarihli Matbuat Kanununa kadar bu nizamname yürürlükte kal-
mıştır.63 

Matbuatın denetimi gerçek anlamda 1864’te 35 maddeden 
oluşan Matbuat Nizamnamesi çıkarılarak başlamıştır. Bu nizam-
name ile artık Okul ders programları padişahın gözetiminde 
kontrol edilip son şeklini almaya başlamıştır. Matbaa açmak is-
teyen kimse için bir dilekçe ile hükümete başvurarak müsaade 
alma mecburiyeti konmuştur. Matbaalar, çalışırken kapılarını ki-
litli ve pencerelerini örtülü bulundurmayacak ve her an teftişe 
hazır bulunacaklardı. Matbaa sahipleri Maarif Nezaretinden izin 
almadıkça hiçbir kitap basamayacaktı. 1882’de Telif ve Tercüme 
İdaresi ile Matbaalar İdaresi kaldırılarak yerlerine “Encümen-i 
Teftiş ve Muayene Heyeti” kurulmuştur.  Bu heyetin vazifelerin-
den biri yabancı memleketlerden gelen kitapları gümrüklerde 

                                                                 
63 Daha fazla bilgi için bkz: Demirel, a.g.e., s. 30-39. 
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tetkik edip Türkiye’ye girip girmeyeceğine karar vermektir. 
1896’da Encümen-i Teftiş ve Muayene Heyetinin üstünde ve Ma-
arif Nazırının idaresi altında olmak üzere padişahın iradesiyle 
“Tetkik-i Müellefat Komisyonu” kurulmuştur. Bastırılacak eser-
ler ilk olarak bu komisyon tarafından tetkik edilip eserin basılıp 
basılmayacağına karar veriliyordu.  

Yurt içindeki basımın denetlenmesi yanında ayrıca yurt 
dışından getirilen kitapların gümrüklerde denetlenmesi ve dini 
eserlerin titizlikle incelenmesi yaygın olarak yürütülen bir faali-
yet olduğu bilinmektedir. Bu nedenle Avrupa’dan ve İran’dan 
Osmanlı topraklarına getirilen başta Kur’ân Mushafları olmak 
üzere, Kur’ân tercümeleri, dini yayınlar denetlenmiş ve ülke top-
raklarına girişi yasaklanmıştır.64 Arşiv vesikalarında bu yasağın 
gerekçesi olarak; "bu nüshaların gayr-ı müslimlere ait matbaa-
larda, onlar tarafından sırf para kazanmak maksadıyla basılması, 
ecnebilerin ve İranlıların Osmanlı ülkesinde basıp, sattıkları 
Kur’ân-ı Kerimlerle alakalı yeterli derecede hassas ve hürmetkar 
davranmamaları" gibi sebepler gösterilmekte idi.  

1879 yılında Maarif Nezaretinde kurulan Te’lif ve Ter-
cüme Dairesi 1881 yılında Matbaalar idaresi ile birleştirilerek En-
cümen-i Teftiş ve Muayene kurulmuştur. Yayınlanması düşünü-
len kitab, risale gibi eserler öncelikle Maarif Nezaretine başvuru-
larak alınan ruhsatname ile basılır idi. Müracaatlar Encümen-i 
Teftiş ve Muayene tarafından incelendikten sonra ruhsatname 
verilir idi. İslami eserlerin ruhsatnamesi için ayrıca Şeyhülislam-
lık makamından da görüş istenir idi. Aynı şekilde askeri konu-
larda da Seraskerlik makamından görüş alınır, böylelikle denet-
leme uzmanları tarafından da yapılırdı.65 

Meşihat dairesinde bir başkan ve üç üye ile kurulan ko-
misyon daha sonra bir başkan beş üye ve bir başkatipten oluş-
muştur. Basımı düşünülen eserlerin denetimi ayrıca aynı isimle 

                                                                 
64 Bkz: Demirel, a.g.e., s. 25. 
65 Bkz: Demirel, a.g.e., s. 89-93. 
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Maarif Nezareti bünyesinde de Tedkik-i Müellefat komisyonu 
kurulduğu görülmektedir. Maarif Nezaretindeki kurum beş 
üyeye Maarif Nazırı’nın başkanlık ettiği komisyon Encümen-i 
Teftiş’in incelediği ve sayıları oldukça fazla olan Türkçe, Arapça 
ve Farsça eserleri tekrar incelemektedir.  Meşihat bünyesindeki 
komisyon ise bu kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmakta ve sa-
dece dini eserleri son kez kontrol etmekte  ve basımına karar ver-
mekteydi.66Meşihat dairesinde yer alan, Tedkik-i Müellefat ile 
Teftiş-i Mesahif komisyonları görev alanlarının aynı olması ne-
deniyle birleştirilerek bir başkan, yedi üye ve iki katipten oluşan 
Tedkik-i Mesahif ve Müellefat adıyla yeni bir meclis oluşturuldu. 

Tanzimat Dönemi Tefsir Matbuatında Yasak ve Sansür 

Bürokrasinin oluşturduğu denetim sistemi Tefsir matbu-
atını en ince detaylarına kadar denetlemiş ve kontrol altına al-
mıştır. Denetlenen eserlerin basımına izin verildiği gibi basımına 
izin verilmeyen eserler de bulunmaktadır. Bazen basılı eserlerin 
okullarda okutulması, satılması da yasaklanmakta ve satış yerle-
rinden toplanmasına da karar verilmektedir. Gerekçe bazen bi-
limsel olmakta bazen de zararlı fikirlere sahip olmak yasaklan-
mak için yeterli olmaktadır. Yasaklanan Tefsir eserlerine örnek 
oluşturacak en önemli eser Muhammed Abduh'un Tefsiru cüzi 
amme'sidir. Eser 1900 yılında yazılmıştır. Tefsirin yazımından bir 
yıl sonra 1901 yılında Abduh İstanbul'a gelmiştir. İkinci Abdul-
hamid ile Yıldız Sarayında görüşmüş ve İstanbulda üç gün kal-
mıştır. Şeyhulislam Mehmet Cemaleddin kendisine öven ifade-
ler kullandı ve takdirlerini sunmuştur. Ancak vefatının ardından 
yazdığı bu tefsir eseri hakkında olumsuz bir kanaat oluşmuştur. 
Olay Beyrut Maarif Müdürlüğünün Abduh eseri hakkında sor-
duğu soru ile başlar: 

                                                                 
66 Bkz: Demirel, a.g.e., s. 93-96. 



Tanzimat Dönemi Matbuat Politikasının Tefsir Eğitimine Yansımaları  429 
 

 

Beyrut Vilâyeti 

Ma‘ârif Müdüriyeti 

Numara: 38 

Ma‘ârif-i Umûmiye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i Sâmîsi'ne 

Devletlü Efendim Hazretleri 

Mısır'da müteveffâ Şeyh Muhammed Abduh tarafından 
tefsîr edilen "Amme" cüz’-i şerîfinin buraca elde edilen bir nüs-
hası manzûr-ı sâmîleri buyurulmak üzere leffen takdîm kılınmış 
olmakla icrâ-yı îcâbı bâbında emr u fermân hazret-i men lehü'l-
emrindir.  

Fî Saferü'l-hayr sene 324 ve fî 30 Mart sene 322 

Beyrut Ma‘ârif Müdürü 

(mühür) 

 

Bu belgeye göre Beyrut Vilayetindeki Maarif müdürü, 
Abduh'a ait Tefsiru cüzi amme adlı tefsir eseri hakkında bilgi ve 
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görüş istemektedir. Talebin işleme konduğu, ardından da eser 
hakkında incelemenin başladığını ve Tedkik-i Müellefat heye-
tine havale edildiğinin bildirir belge: 

 

Teftîş ve Mu‘âyene Heyetine fî 8 Nisan sene 322. 

İzzetlü Safâ Bey'e 

2091/64 

 

20520 Beyrut Ma‘ârif Müdüriyeti'nin bu şukkasında Mı-
sır'da Müteveffâ Şeyh Muhammed Abduh tarafından te’lîf olu-
nup bir nüshasının gönderildiği beyân olunan "Amme" cüz’-i 
şerîfi tefsîrinin ba‘dehû îcâbına bakılmak üzere evvel emirde 
mündericâtının tedkîki zımnında Kütüb-i Dîniyye ve Şer‘iyye 
Heyeti'ne tevdî‘ kılındı. fî 18 Nisan sene 322 

(mühür) 

Teftiş ve Muâyene Heyeti 

Mekremetlü Seyyid Efendi'ye 

Fî 20 Nisan sene 322 

 

601 

Teftîş ve Mu‘âyene Heyeti'nin fî 18 Nisan sene 322 târihli 
tezkiresiyle gönderilen Amme cüz’-i şerifi serâpâ mütâla‘a olun-
mağla mahzûrdan sâlim bulunduğu anlaşılmış ise de ale'l-usûl 
bir kere de Bâb-ı Vâlâ-yı Fetvâpenâhî'ye gönderilmek üzere ev-
vel emirde Tedkîk-i Müellefât Heyet-i Aliyesi'ne havâle buyurul-
ması bâbında emr u ferman hazret-i men lehü'l-emrindir.  

Fî 19 Nisan sene 322 

(mühür) 
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Karar Numarası: 1987 

Mahzûrdan sâlim bulunduğu Kütüb-i Dîniyye ve Şer‘iyye 
Tedkîk Heyeti'nin bâlâdaki derkenârında beyân olunan Amme 
cüz’-i şerîfi tefsîrinin evvel emirde ber-mûceb-i ifâde Bâb-ı 
Fetvâpenâhî'ye irsâli kararlaşdırıldı. 

Fî 18 Rebî‘u'l-âhir sene 1324 ve fî 28 Mayıs sene 1322 

(Tedkîk-i Müellefât Heyeti Azalarının imzaları) 

Tedkik-i Müellefat heyetinin kararı olumludur. Eserde za-
rarlı herhangi bir durum yoktur. Ancak bir kez de Meşihad ma-
kamının bakmasına karar verilir. Meşihattan gelen karar tedkik-
i müellefat heyetinin kararından farklıdır. Heyet herhangi bir 
olumsuz durum görmez iken, Meşihat eser hakkında aynı dü-
şünmez. Eser geleneksel Tefsir yöntemleri olan rivayet ve dira-
yet yöntemlerine aykırı yazılmıştır. Ayrıca içeriğinde Tevilat-ı 
Faside denilen insanların inancını bozacak yanlış yorumlara yer 
verilmiştir. Karar metni: 
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Bâb-ı Fetvâ 

Dâire-i Meşîhat-ı İslâmiye  

Mektûbî Kalemi 

Aded: 50 

Marârif Nezâret-i Celîlesi'ne  

Devletlü efendim hazretleri 

25 Rebî‘u'l-âhir sene 1324 tarihli ve yirmi beş adedli tez-
kire-i düstûrî cevâbıdır. Mısırlı müteveffâ Şeyh Muhammed Ab-
duh'un Amme cüz’-i şerîfine tahrîr ettiği tefsîrin Beyrut vilâyeti 
Ma‘ârif Müdüriyeti'nden gönderilmiş olan nüsha-i matbû‘ası 
Tedkîk-i Müellefât Heyeti'nde lede'l-mütâla‘a tefsîr-i mezkûr ri-
vâyeten ve dirâyeten usûl-i müfessirîne muhâlif ve te’vîlât-ı fâsi-
deyi müştemil olduğu cihetle intişârı câiz olmadığı ifâde oluna-
rak matviyyen savb-ı âlîlerine i‘âde kılındı efendim. 

Fî 28 Receb sene 1324 ve fî 3 Eylül sene 1322 

Şeyhülislam 

Mehmed Cemaleddin 

 

Meşihattan gelen bu kararlar telgrafla  Maarif Vekaleti ve 
ayrıca Beyrut Vilayeti Maarif Müdürlüğünü uyararak alınan ka-
rarları bildirir. Telgraf müsveddesi aşağıdadır: 
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4428/135 

Ma‘ârif-i Umûmiye Nezâreti 

Mektûbî Kalemi Telgraf Müsveddâtına mahsus varakadır 

Tarih: 6 Şevval sene 324 ve fî 3 Teşrîn-i Sânî sene 322 

Dâhiliye ve Zabtiye Nezâret ve Rüsûmât Emânet-i Celîle-
leriyle Posta ve Telgraf Nezâret-i Aliyyesine ve bi't-tasarruf Bey-
rut'dan mâ‘adâ umûm Ma‘ârif İdârelerine 

Mısırlı müteveffâ Şeyh Muhammed Abduh tarafından 
te’lîf ve Mısır'da tab‘ ve temsîl edilmiş olan Amme cüz’-i şerîfinin 
tefsîri rivâyeten ve dirâyeten usûl-i müfessirîne muhâlif ve 
te’vîlât-ı fâsideyi müştemil olduğu cihetle eyâdî-i tedâvülde bu-
lunması câiz olmadığı makâm-ı âlî-i Fetvâpenâhîden cevâben 
iş‘âr buyurulduğundan nüsha-i sâiresine tesâdüf edildiği 
takdîrde hemen zabt ve müsâderesi lüzûmu Teftîş ve Mu‘âyene 
Heyeti ifâdesiyle ta‘mînen izbâr kılınmış olmağla nezâret-i celîle-
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i âsafânelerince/nezâret-i celîle-i aliyyelerince (Ma‘ârif Müdür-
lerine: oraca da icrâ-yı îcâbı siyâkında şükka-i mücî terkîm 
olundu) îfâ-yı muktezâsına himem-i aliyye-i dâverîleri/himem-i 
vâlâyı atûfîleri dekâr buyurulmak bâbında. 

Beyrut Vilâyeti Ma‘ârif Müdüriyetine 

Mısırlı müteveffâ Şeyh Muhammed Abduh tarafından 
te’lîf ve Mısır'da tab‘ ve temsîl olunup li-ecli't-tedkîk 30 Mart 
sene 322 târih ve otuz dokuz numaralı tahrîrât-ı behiyyeleriyle 
irsâl olunan Amme cüz’-i şerifi tefsîrinin rivâyeten ve dirâyeten 
usûl-i müfessirîne muhâlif ve te’vîlât-ı fâsideyi müştemil olduğu 
cihetle intişârı câiz olmadığı makâm-ı âlî-i Fetvâpenâhîden 
cevâben iş‘âr buyurulduğundan nüsha-i sâiresine tesâdüf edil-
diği takdîrde hemen zabt ve müsâderesi lüzûmu Teftîş ve 
Mu‘âyene Heyeti ifâdesiyle ta‘mîmen izbâr kılınmış olmakla 
oraca da îfâ-yı muktezâsı bâbında. 

Dönemin Şeyhulislamı Mehmet Cemaleddin efendi Tefsir 
denetiminde oldukça titiz davranmıştır. Yasaklanan eserlerin 
büyük bir kısmı onun dönemine denk gelmektedir.  Sonuçta eser 
1322/1906 yılında yasaklanır. Eserin içeriğinde dikkat çeken ve 
geleneksel anlayıştan farklı olan yorum Fil suresinde yer alan 
mucize hakkındaki yorumlarıdır. Malum olduğu üzere Abduh 
bu eserinde olayı mucize olarak nitelemez ve Ebrehe ordusunun 
çiçek hastalığına yakalandığını iddia eder. Bu iddiası muhteme-
len Şeyhulislam Cemaleddin Efendi tarafından kabul görmez ve 
eserin İslam geleneğine aykırı yorumlara sahip olduğu kanaatini 
uyandırır. Bu eserin özellikle maarif Nezaretince okullarda ya-
saklanması istenmiştir. Ancak bu eser tefrikalar halinde 1912 yı-
lında Mehmet Ekif Ersoy tarafından Sebilürreşad dergisinde ter-
cüme edilerek yayınlanacaktır. 

Tefsir Matbuatında Tevcih ve Ödül  

Tefsir yazmak, tefsirlerden bazı surelerin Türkçeye tercü-
mesini yapmak gibi faaliyetlerde bulunan kişilere makamların 
verilmesi, para verilmesi ve bazen de vergiden muaf tutulması 
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Osmanlıda sıkça rastlanan olaylardandır. Bir çok örneğine ratla-
dığımız tevcih ve ödüllerden burada sadece birini vermekle ye-
tineceğiz. Şam meclis azası ve müderrislerinden Mahmud Efen-
di'nin hayatı hakkında bilgiye sahip değiliz. Ancak Durru'l-Esrar 
adında bir tefsir yazdığını resmi belgelerde görmekteyiz. Bu bel-
gelere göre Mahmut efendi arapçada noktalı harf kullanmadan 
iki cilt tefsir yazmış ve bunları İstanbul'a Şam Valisi aracılığıyla 
göndermiştir. Mühmel tefsir literatürü içerisinde sayılan bu tür 
fazlaca yaygın olmasa da bir kaç örneği mevcuttur. Genelde arap 
diline hakimiyetini göstermek için müfessirin bir çabasıdır. Mah-
mut Efendinin bu gayreti aşağıdaki belgede dile getirilmektedir. 

 

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki 

Müderrisîn-i kirâmdan ve Şam-ı Şerîf Meclisi a‘zâsından 
Mahmud Efendi dâ‘îlerinin te’lîfine muvaffak olduğu Dürru'l-
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esrâr nâm bî-nukat tefsîr-i şerîfin cild-i sânîsi dahi bu kerre hitâm 
bularak Şam-ı Şerîf Valisi devletlü paşa hazretleri tarafından 
efendi-i mûmâ-ileyhin ol bâbda melfûf şukkasıyla beraber gön-
derildiği ve bunun cild-i evveli mukaddemce bi'l-vürûd Ende-
run-ı hümâyûn kütübhânesinde hıfz olunarak ol vakit efendi-i 
mûmâ-ileyhe atiyye-i seniyye i‘tâ ve terfî‘-i rütbesi taraf-ı âlî-i 
Meşîhat-penâhî'ye havâle buyurulmuş olmasına nazaran şim-
diki hâlde re’y-i çâkerînin iş‘ârı husûsuna dâir mevki‘-res-i 
tekrîm olan bir kıt‘a tezkire-i sâmiyye-i hazret-i vekâlet-
penâhîleri ile tefsîr-i şerîf-i mezkûr Meclis-i Maârif'e lede'l-irâe ol 
bâbda meclis-i mezkûrdan tanzîm olunan müzekkirede efendi-i 
mûmâ-ileyh sâdât-ı kirâm-ı Hüseyniyye'den ve şâyân-ı ri‘âyet-i 
ulemâdan olarak işbu eser-i cemîli hüner ve ehliyetini isbât eyle-
miş ve mukaddemâ meclis-i mezkûrdan tanzîm ve takdîm kılı-
nan mazbata üzerine müte‘allik buyurulan irâde-i seniyye-i 
cenâb-ı pâdişâhî mûcebince ol vakit efendi-i mûmâ-ileyhe müs-
tevfî atiyye-i seniyye ihsân ve keyfiyet taraf-ı hazret-i Fetvâ-
penâhî'ye havâle buyurulduğundan mezkûr tefsîr-i şerîfin dahi 
cild-i evveli gibi kütübhâne- i mezkûrda hıfz olunması tabî‘at-ı 
maslahata muvâfık olup fakat vali-i müşârun-ileyh hazretleriyle 
efendi-i mûmâ-ileyhin tahrîrât-ı vâridelerinde kendisinin 
tarîkince taltîfi niyâz ve iltimâs kılındığı cihetle bu def‘a dahi 
terfî‘-i rütbesiyle taltîf buyurulması muvâfık-ı hâl ve maslahat 
gibi görünmüş ise de tefsîr-i şerîf-i mezkûr ile tahrîrât-ı mezkûre-
nin dahi bir kerre cânib-i âlî-i cenâb-ı Fetvâ-penâhî'ye havâlesi 
husûsu tezekkür ve tensîb kılınmış ve ol vechile mezkûr tefsîr-i 
şerîf ile muharrerât-ı merkūme leffen irsâl olunmuş olmağın 
icrâ-yı îcâbı bâbında ve her hâlde emr u fermân hazret-i men le-
hü'l-emrindir.  

Fî 14 R. sene [12]75. 

(imzâ) 
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Yazmış olduğu mühmel tefsir için müderris Mahmut 
efendiye İzmir Payesinin verilmesi teklif edilmekte ve nihayet bu 
taltif ve takdir kendisine iletilir: 

 

Ma‘rûz-ı bende-i dîrîniyyeleridir ki 

Müderrisîn-i kirâmdan ve Şam-ı Şerîf Meclisi a‘zâsından 
Mahmud Efendi'nin te’lîfine muvaffak olduğu Dürru'l-esrâr 
nâm bî-nukat tefsîr-i şerîfin bu kerre resîde-i hüsn-i hitâm olan 
cild-i sânîsinin ve ol bâbda efendi-i mûmâ-ileyhin arîzasının 
gönderildiğine dâir Şam-ı Şerîf Valisi devletlü paşa hazretlerinin 
tahrîrâtı Maârif-i Umûmiyye Nezâreti vekîli sa‘âdetlü efendi 
hazretlerine lede'l-havâle ol bâbda efendi-i müşârun-ileyh tara-
fından varidolan tezkire ile zikr olunan tefsîr-i şerîf ve evrâk-ı 
merkūme manzûr-ı sâmî-i Meşîhat-penâhîleri buyurulmak 
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üzere takımıyla leffen irsâl kılınmış olmağla sûret-i iş‘âra naza-
ran şeref-sânih olacak re’y-i âlînin ifâdesi bâbında emr u irâde 
hazret-i men lehü'l-emrindir.  

Fî 15 R. sene [12]75. 

 

Ma‘rûz-ı dâ‘î-i kemîneleridir ki 

Müfâd-ı emr u iş‘âr-ı sâmî-i sadâret-penâhîleri ve evrâk-ı 
melfûfe mü’eddâsı ma‘lûm-ı âcizî olarak tefsîr-i şerîf dahi 
manzûr-ı dâ‘iyânem olmuşve bu makūle ulemâyı taltîf muvâfık-
ı şan-ı mekârim-nişân-ı saltanat-ı seniyyeden bulunduğundan 
tensîb-i âlî buyurulduğu hâlde mûmâ-ileyhe pâye-i mücerrede 
olarak İzmir pâyesi tevcîhi münâsib gibi hâtıra gelerek evrâk-ı 
mezkûre tefsîr-i şerîf ile beraber iâde kılınmış olmağla ol bâbda 
emr u irâde hazret-i men lehü'l-emrindir.  

Fî 5 Ca. sene [12]75. 

Arif 
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Atûfetlü efendim hazretleri 

Müderrisîn-i kirâmdan ve Şam-ı Şerîf Meclisi a‘zâsından 
Mahmud Efendi'nin te’lîfine muvaffak olduğu Dürru'l-esrâr 
nâm bî-nukat tefsîr-i şerîfin resîde-i hüsn-i hitâm olan cild-i 
sânîsi bu kerre bâ-tahrîrât irsâl olunmağla taraf-ı vâlâ-yı cenâb-ı 
Fetvâ-penâhî ve Maârif-i Umûmiyye Nezâreti Vekâleti ile 
muhâbereyi şâmil tezkireler ile beraber manzûr-ı âlî buyurulmak 
için irsâl-i sûy-i vâlâları kılındı. Efendi-i mûmâ-ileyhin işbu eser-
i mergūbunun mukaddemâ irsâl olunmuş olan cild-i evveli En-
derun-ı hümâyûn kütübhâne-i celîlinde hıfz buyurularak ol va-
kit kendisi nâil-i âtıfet-i seniyye olduğu misillü bu def‘a dahi 
sâye-i me‘âlî-vâye-i cenâb-ı mülûkânede taltîf ve tatyîb için iş‘âr-
ı vâlâ-yı Meşîhat-penâhî vechile uhdesine rütbe-i mücerrede ol-
mak üzere İzmir pâyesi tevcîh ve ihsân buyurulması hakkında 
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her ne vechile emr u fermân-ı hazret-i şehinşâhî müte‘allik ve şe-
ref-sünûh buyurulur ise mantur-ı münîfi infâz olunacağı 
beyânıyla tezkire-i senâverî terkīm kılındı, efendim. 

Fî 10 Ca.sene [12]75. 

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki 

Resîde-i dest-i ihtirâm olan işbu tezkire-i sâmiyye-i 
âsafâneleriyle zikrolunan cild ve evrâk manzûr-ı me‘âlî-mevfûr-
ı hazret-i mülûkâne buyurulmuş ve cild-i mezkûr dahi Enderun-
ı hümâyûn kütübhânesinde hıfz ile mevcûd deftere kayd ve 
idhâl olunmak üzere muktezâ-yı emr u irâde-i seniyye-i cenâb-ı 
pâdişâhî üzere hazîne-i hümâyûn kethüdâsı sa‘âdetlü ağa haz-
retlerine irsâl kılınmış olmasıyla ber-mûceb-i istîzân efendi-i 
mûmâ-ileyh uhdesine pâye-i mezkûruntevcih kılınması müte‘al-
lik ve şeref-sudûr buyurulan emr u irâde-i seniyye-i hazret-i şeh-
riyârî muktezâ-yı münîfinden bulunmuş ve evrâk-ı mezkûre 
yine savb-ı âlî-i âsafîlerine iâde kılınmış olmağla ol bâbda emr u 
fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 13 Ca. sene [12]75. 

Ebu Sena Şihabuddun el-Alusi (1802-1854) yılları arasında 
yaşamıştır. Şafi olmasına rağmen Bağdat'ın Hanefi kadılığı göre-
vini icra etmiştir. Ünlü Nakşibendi şeyhi Halid-i Bağdadi'nin öğ-
rencisi olmuştur. Ancak dönemin Osmanlı karşıtlığı ile bilinen 
selefi hareketlerinden Vahhabilik ile ilişkilendirilir. İlk planda 
Selefi düşünce ile Sufi kimlik karşıtlık ifade etse de, vahhabilik 
ithamı ağır basar ve1847 yılında görevden uzaklaştırılır. 67 Ayrıca 
ders verdiği medreseden uzaklaştırılır. Tefsirini tamamlayarak 
İstanbul'a gönderir. Ayrıca İstanbul'a gelip durumunu bir de 
kendisi dile getirmek ister: 

                                                                 
67  Abdulcebbar Kavak "Bağdat'ta Selefi bir Çevrede Yetişen Sufi bir Alim: 

Ebüs'sena Mahmud Şihabüddin el-Alusi" Necmettin Erbakan Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, 39 (2015) s. 107-108. 
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Bağdat Valisinin İstanbula yazdığı mektup 

Atûfetlü efendim hazretleri 

Mevâlî-i kirâm ve ulemâ-yı a‘lâmdan sâbıkâ Bağdad Ha-
nefî Müftüsü Âlûsîzâde fazîletlü es-Seyyid Mahmud Efendi 
dâ‘îleri te’lîfine muvaffak oldukları Rûhu'l-me‘ânî tefsîr-i şerîfi-
nin cild-i ahîri olan dokuzuncu cildini dahi tekmîl edip huzûr-ı 
şevket-mevfûr-ı şâhâneye takdîm etmek ve bu hidmet-i celîlenin 
mükâfâtıyla emel ve maksûduna nâil olmak üzere bu kere der-
bâr-ı ma‘delet-karâra azîmet etmiş ve kendisi ulemâ-i kirâm-ı 
fezâil-i ittisâmdan olduğuna ve ezher cihet şâyân-ı müsâ‘ade-i âlî 
bulunduğuna binâen efendi-yi mûmâ-ileyh dâ‘îleri hakkında 
müsâ‘ade-i ihsân-âde-i seniyyeleri bî-dirîğ ve şâyân ve âmâl-i 
âcizânesine nâiliyetle berâber cânib-i seniyyü'l-cevânib-i hazret-
i pâdişâhî için da‘avât-ı hayriyesinin isticlâbına himmet-i me‘âlî-
menkıbet-i rahîmâneleri erzân buyurulmak bâbında emr u 
fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. 
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Fî gurre-i C sene [12]67 

Vâlî-i Bağdad 

Mehmed Vehbî 

Bağdat Valisi Alusi'nin tefsirni dokuz ciltte tamamladığını 
bildirir ve İstanbul'a gelme isteğini arz eder. Alusi nihayet 1851 
yılında İstanbul'a gelir. 68 Burada Mustafa Reşid Paşa ve Şeyhu-
lislam Arif hikmet Bey ile görüşür. İki yıl İstanbul'da kalan Alu-
si'nin tefsirini inceleyen devlet adamlarının Alusi hakkındaki fi-
kirleri değişir. Bu tefsir nüshası şu anda Ragıp Paşa Kütüphane-
sinde 185-193 numara ile kayıtlıdır. İstanbul'a geldiğinde kaleme 
aldığı dilekçesinde tüm olan biteni anlatacaktır:  

 

Alusi'nin durumunu izah ettiği dilekçesi İ. DH, 243-14791-
1 
                                                                 
68  İstanbul'a yaptığı seyahat hakkında daha fazla bilgi için bkz:: İbrahim  Sa-

ban, "Ebu's-Sena el-Alusi'nin İstanbul Seyehati ve İzlenimleri" İstanbul 
Üniversitesi Şarkıyat Mecmuası, 19 (2011) s. 75-90 
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Ma‘rûz-ı dâ‘î-i kemîneleridir ki 

Lehü'l-hamd ve'l-minne ibtidâ-yı neş’etimdem bu âna de-
ğin hasbe'l-imkân din ü devlet ve mülk ü millet hidmeti yolunda 
vakf-ı vücûd olunup bu bâbda min gayrı haddin kālen ve kale-
men ibrâz-ı lâzıme-i hidmet ve müsâdefetkârîde gücüm yetdiği 
mertebe kusûr olunmayıp dâimâ hulâsa-i fikr ve niyyetim bu-
lunduğum meslek-i sıdk-şi‘ârîyi mü’eyyid olan âsâr-ı nâfi‘anın 
izhâr ve ibkāsına fasl-ı hasr-ı evkāt ve ez-cümle gıbta-fermâ-yı 
a‘sâr-ı sâbıka ve mâ bihi'l-iftihâr-ı edvâr-ı lâhika olan asr-ı 
mehâsin-hasr-ı hazret-i zıllullahî müteberrikât-ı celîlesinden bu-
lunan tefsîr-i şerîfin itmâm ve ihtitâmına değin on beş yıl peyâ-
pey ne sûretde bezl-i nakd-i hayât olunduğu Cenâb-ı Hakk'a 
ayândır. İşbu mukaddimenin serd ü ityânından murâd-ı ahkara-
nem hâşâ ibrâz-ı fazl ve ma‘rifet veyahud ne‘ûzü bi'llâh başka 
sûretle arz-ı minnet gibi manalara mebnî olmayıp mücerred ev-
velâ sıfat-ı bendegîyete ehem ve elzem olan vezâif-i mahsûsadan 
mehmâ-emken îfâsına muvaffak ve muktedir olabildiğim merte-
benin birkaç katında gördüğüm mükâfat-ı celîlenin hasbe'l-is-
titâ‘a vecîbe-i teşekkürünü yerine getirmek ve ikinci mertebede 
dahi ber-muktezâ-yı şîve-i takdîr-i mümteni‘u't-tağyîr ahvâl-i 
sâbıkanın aksi olarak biraz vakitden beri zuhûra gelen evzâ‘-ı 
müte’ellimenin def‘ ve ta‘dîli zımnında âlemin kulûbunu 
ma‘mûr ve âbâdân eden rahm ve eşfâk-ı seniyyeye dehâletle arz-
ı hâcet etmekden ibâretdir. Şimdiki hâlde emr-i idârece fevka'l-
gāye muztarib olduğumdan muvâfık-ı rıza-yı âlî olduğu hâlde 
bundan akdem yani hidmet-i iftânın uhde-i dâ‘iyâneme ihâle bu-
yurulmasından mukaddem oraca cihet-i ilmiyeye meşrût olarak 
mahzâ işbu hidemât-ı vâkı‘a-i ahkarâneme mükâfâten Bağdad 
Valisi esbak müteveffâ Ali Paşa'nın zamânında ihsân buyurulup 
senevî elli bin guruş hâsılâtıyla on altı sene saltanat-ı seniyye 
sâyesinde bi'l-ehl ve'l-ıyâl refâh-ı hâli mûcib olup mu’ahharan 
hasbe'l-kader hidmet-i iftâdan azl ve infisâlimle elimden çıkmış 
olan Mercan nâm tevliyetin veya ona mukābil Bağdadca diğer 
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bir münâsib tevliyet ve cihetin veyahud buna muâdil olacak be-
delin inâyet birle giriftâr olduğum şiddet-i zaruret ve müzâya-
kadan rehâyâb olmaklığım emrinde nâmus-ı akdes-i saltanata 
lâyık olan şîme-i kerîme-i iftada nevâzînin icrâsına lütf ve mer-
hamet buyurulması niyâzındayım. Ol bâbda ve her hâlde emr u 
fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

El-abdü'd-dâ‘î li'd-Devleti'l-Aliyyeti'l-Osmaniyye 

Âlûsîzâde es-Seyyid Mahmud el-Müfti's-sâbık bi-Bağdad 
el-mahmiyye 

Arz, fî 18 M. sene [12]68 

Dahiliye 

Tefsir eserindeki görüşleri Osmanlının devlet politikala-
rına aykırı bulunmayıca Alusi tekrar göreve iade edilir. Bu sefer 
Kadılık görevi Erzurumdur. Ayrıca Mercaniye Medresesi Vak-
fındaki azalık görevi de iade edilir. Tüm bunlara ilave olarak Elli 
bin Kuruşluk bir ödül ile de taltif edilir:  

 

Sarayın Alusi'ye verdiği cevab (İ. DH, 243-14791-3) 



Tanzimat Dönemi Matbuat Politikasının Tefsir Eğitimine Yansımaları  445 
 

Atûfetlü efendim hazretleri 

Bağdad Müftüsü sâbık Mahmud Efendi asr-ı füyûzât-
hasr-ı hazret-i hilâfet-penâhînin teberrükât-ı celîlesinden olmak 
üzere te’lîfine muvaffak olduğu tefsîr-i şerîfin iki cild-i ahîrini 
takdîm-i pîşgâh-ı zılliyyet-penâh-ı cenâb-ı pâdişâhî eylemek 
üzere mu’ahharan Dersaadet'e gelmiş ve müsâfereten bir ma-
halle verilmişdi. Bu kerre yine Bağdad'a avdet emelinde ve a‘tâf-
ı seniyyeye mazhariyet intizârında olduğundan ol bâbda zât-ı 
vâlâ-yı Meşîhat-penâhînin re’y ve mütâla‘aları suâl ile yazılan 
tezkire-i âcizî hâmişine muharrer cevâblarıyla kendisinin mu-
kaddemâ uhdesinde olup alınmış olan tevliyetin yine ihsân ve 
inâyet buyurulması istid‘âsıyla verdiği müzekkire manzûr-ı âlî-i 
hazret-i şehinşâhî buyurulmak için arz u takdîm kılındı. İşbu 
te’lîf-i celil birkaç yüz senelerden beri minassâ-pîrâ-yı zuhûr ol-
mayıp cenâb-ı Hakk'ın envâ‘-ı feyz ve sa‘âdeti câmi‘ olan asr-ı 
hümâyûn-ı meyâmin-makrûn-ı cenâb-ı hilâfet-penâhîye sakla-
mış olduğu bir eser-i cemîl-i bî-adîl olduğundan mûmâ-ileyhin 
taltîfi şâyân-ı şân-ı hilâfet-nişân-ı cenâb-ı şehinşâhî olmağla ta-
raf-ı Fetvâ-penâhî'den beyân ve iş‘âr buyurulduğu üzere mûmâ-
ileyhe yirmi beş bin guruş atiyye-i seniyye ihsân buyurulması ve 
bilâd-ı devriyye mevleviyetlerinden Erzurum Kazâsı tevcîhiyle 
tarîkce dahi kendisinin bekâm olması husûsunda ve istid‘â eyle-
diği tevliyet mu’ahharan müftî-i lâhıka verilip ondan alınıp buna 
verilmek lâyık olmayacağı misillü bu kadar fazl ve kemâliyle bu-
nun dahi bütün bütün beis ve ıztırâbda kalmasına merhamet-i 
cihân-şümûl-i hazret-i pâdişâhî kāil olmayacağına ve rivâyet 
olunduğuna göre tevliyet-i mezkûrenin bedeli elli bin guruş ola-
rak müftî-i lâhıka otuz bin guruş verilmekde olup asıl bedeli iki-
sini dahi terfîhe kâfî görünüp aslı dahi ulemâya mahsûs bir şey 
olduğuna binâ’en bedel-i mezkûrun münâsafeten müftî-i lâhık 
ile mûmâ-ileyhe i‘tâsı münâsib gibi görünmüş ise de bu bâbda 
dahi her ne vechile emr u fermân-ı cenâb-ı cihândârî müte‘allik 
ve şeref-sudûr buyurulur ise ona göre hareket olunacağı 
beyânıyla tezkire-i senâverî terkīm kılındı, efendim. 
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Fî selhi Muharrem sene [12]68. 

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki 

Hâme-pîrâ-yı tekrîmolan işbu tezkire-i sâmiyye-i âsafâne-
leriyle zikr olunan tezkire ve müzekkire manzûr-ı me‘âlî-
mevfûr-ı hazret-i pâdişâhî buyurulmuş ve istîzân-ı sâmî-i 
âsafâneleri vechile mûmâ-ileyhe yirmi beş bin guruş atiyye-i se-
niyye i‘tâ olunması ve bilâd-ı devriyye mevleviyetlerinden Erzu-
rum Kazâsı tevcîhiyle tarîkce dahi kendisinin bekâm olması ve 
bedel-i mezkûrun dahi münâsafeten müftî-i lâhık ile mûmâ-
ileyhe i‘tâsı müte‘allik ve şeref-sünûh buyurulan emr u irâde-i 
seniyye-i cenâb-ı şehriyârî muktezâ-yı âlîsinden olarak mârrü'z-
zikr tezkire ve müzekkire yine savb-ı sâmî-i âsafîlerine iâde kı-
lınmış olmağla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrin-
dir. 

Fî 2 S. sene [12]68. 

Alusi'nin Ruhu'l-Meani tefsiri 1301/1883 yılında Bulak 
matbaasında basılmıştır.  

Sonuç 

Tanzimat dönemi tefsir matbuatını bürokrasi uygulama-
ları çerçevesinde ele alan bu çalışma, Osmanlı da Tefsir matbua-
tının bir politika çerçevesinde gerçekleştiğini bulmaya çalışmak 
ve bu politikanın ne olduğunu ortaya koymayı amaçlamıştı. Ça-
lışmamızda araştırmanın konusu Tanzimat dönemi ile sınırlan-
dırıldı. Tanzimat döneminin seçilmesindeki en önemli neden, 
dönemin Tefsir matbuatında var olan yoğun bir hareketlilik ve 
Osmanlı bürokrasisinin bu matbuatı kontrol altında tutması ön 
bilgisi idi. Nitekim yaptığımız çalışmada bu yoğunluğu gördük. 
Çalışmada öncelikle bürokrasinin katkılarını ele aldık ardından, 
bürokrasinin Tefsir matbuatını denetlemesi ve yasaklama-teşvik 
sisteminin uygulaması örnekleri ile ele alınmıştır. Çalışmamızda 
yasaklama ve teşvikin dönemin siyasi olayları ile ilgisinin varlı-
ğını gözlemledik. Özellikle Batılılaşma ve Avrupa sömürgeciliği 
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karşısında Osmanlı devlet adamlarının hassasiyet içerisinde bu-
lundukları görülmektedir. Mülkiyede bulunan devlet adamları 
batılılaşma içerisinde olan aydın kesime karşı geleneksel İslam’ı 
desteklemek için klasik tefsir eserlerinden tercümeler yaparak 
Türkçe tefsirler yazdıkları görülmektedir. Türkçe tefsirler sadece 
Batılılaşma karşıtlığı için değil aynı zamanda halkın Kur’ân hak-
kında daha sahih bilgiye ulaşmasını desteklemek ve sosyal deği-
şimin dini boyutunu kontrol altında tutulmak için yaygınlaştığı 
kanaatine ulaştık. Ahmed Cevdet Paşa ve Sırrı Paşa gibi mülki-
yede olan devlet adamları Razi ve Kadı Beydavi gibi önemli tef-
sir eserlerin içeriklerini Türkçeye tercüme ederek eserler yazması 
bu kanaate varmamızda yardımcı olmuştur. Türkçeyi sade ve 
anlaşılır bir üslupla yazmaları ise muhatap kitlenin eğitimli 
ülema olmadığı bilakis halk kitlesi olduğu sonucuna vardırmak-
tadır. Zira medresede zaten bu eserler arapça olarak okutul-
makta ve tedris yapılmaktadır. Dolayısıyla mülkiyede yaygın 
olan Türkçe tefsirler toplum için yazılmıştır. Bunun örneği Arap 
dünyasında sade bir dille ve üslupla yazılan içtimai tefsirlerdir. 
bunun kurucularından olan Muhammed Abduh ve Reşid Rıza 
Mısır'da ezher camiinde verdikleri tefsir dersleri ile aynı gayeyi 
ortaya koymuşlardır. Bizce Osmanlı mülkiyeli bürokratlarca or-
taya konulan Türkçe tefsir yazımı halkın islam hakkında bilgiyi 
ilk elden okumalarını sağlamaktır. Bunu Abduh Mısır'da müslü-
man halkı uyandırmak (ihya) için yaparken, Osmanlı bürokratı 
batı karşısında değişim karşısında bilinçlendirme için yapmıştır. 
Bu bilinçlendirme Kur’ân ve Sünni gelenekte önemli bir yere sa-
hip Tefsirler ile gerçekleştirilmiştir.   

Yasaklama-sansür ve ödüllendirme devletin yine üst din 
politikaları  çerçevesinde gerçekleştirilmiş olduğunu söyleyebi-
liriz. Özellikle selefi-vahhabi isyan girişimleri ve osmanlı aydın-
larında ortaya çıkan yenilik hareketleri gerçekleştirilen yasakla-
malar özellikle ikinci Abdülhamid dönemi şeyhülislamı Mehmet 
Cemaleddin Efendi tarafından hayata geşirilmiştir. Abduh ve 
Şemseddin Sami'ye ait tefsirlerin yasaklanması ve sansürlenmesi 



448  Osmanlı’da Tefsir Dersi Gelenekleri 

bu iddiamızı desteklemektedir. Nitekim Alusi'nin selefi düşün-
ceye sahip olduğu ithamı ilk önceleri karşılık bulsa da Tefsirin-
deki fikirlerinin bu düşünce hareketi ile alakalı olmaması bu mü-
fessirimizi tekrar Osmanlı nezdinde temize çıkarmış ve ayrıca 
ödüllendirilmiştir. Osmanlı tüm bu politik faaliyetleri ile üst bir 
din ve bilim politikası oluşturduğunu gösterir. Dolayısıyla cami, 
Medrese-mektep ve ders halkalarında okutulan eserlerin bu üst 
din anlayışına uygunluğu görülür. Bu sünni gelenek içerisinde 
kalan bir politikadır.  
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tafa Tatcı, Cemal Kurnaz, Ankara: Bizim Büro Basımevi 2009. 
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I ̇ddialar ve Müslümanlardan Cevaplar " İstanbul Üniversitesi İla-

hiyat Fakültesi Dergisi, 27/2012, s. 9-28 

Halaçoğlu, Aydın, “Cevdet Paşa”, DİA, c. 7, s.444. 

İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, Ankara, 1996. 

Kabacalı, Alpay, Başlangıçtan Günümüze Türkiye’de Matbaa 
Basın ve Yayın, Literatür Yayınları, İstanbul, 2000. 

Kavak, Abdulcebbar, "Bağdat'ta Selefi bir Çevrede Yetişen 
Sufi bir Alim: Ebüs'sena Mahmud Şihabüddin el-Alusi" Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 39 (2015) s. 105-
119. 

Kaya, Murat, Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Kadar (1839-
1908) Matbu Türkçe Kur’ân-ı Kerim Tercüme ve Tefsirleri, (Marmara 



450  Osmanlı’da Tefsir Dersi Gelenekleri 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans 
Tezi 2001, s. 155-160.  

Koçer, Hasan Ali, Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve 
Gelişimi (1773-1923), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 
1991. 

Kodaman, Bayram, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, Türk 
Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1988. 

Kuran, Ercümend, “Basmacılığın Osmanlı Toplumuna 
Tesirleri” Türk Kütüphaneciler Derneği Basım ve Yayıncılığın 250. 
Yılı Bilimsel Toplantısı (10-11 Aralık 1979, Ankara), 1980. s. 17-21.  

Levent, Lamia, "Ahmet Mahir Efendi Hayatı Eserleri Ve 
Tasavvuf Anlayışı" (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü Basılmamış Doktora Tezi) Ankara, 2012 

Mahmud Cevat İbnü’ş-Şeyh Nâfi, Maarif-i Umumiye Neza-
reti Tarihçe-i Teşkilat ve İcraatı –XIX. Asır Osmanlı Maarif Tarihi-, 
haz. Taceddin Kayaoğlu, Hasan Ali Koçer, Yeni Türkiye Yayın-
ları, Ankara, 2001. 

Muhammed Aruçi “Toyrânî”, DİA, c. 41, s. 274. 
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Medreselerdeki ile İlahiyat Fakültelerindeki 
Tefsir Eğitiminin Mukayesesi 

Muhammet ABAY 

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

 

Giriş 

Sistemli tefsir eğitiminin başlangıcını sahabenin hayatta 
olduğu dönemlere, İbn Abbas’ın Mekke’deki öğretim faaliyetle-
rine kadar çıkarmak mümkündür. Bu dönemlerde tefsir tedrisi-
nin mahiyeti, tefsirin mahiyeti ile paralellik arzederek garib keli-
melerin anlamlarının tespiti ve delillendirilmesi, başta nüzul se-
bepleri olmak üzere nüzul ortamı ile ilgili bilgilerin aktarılması, 
zaman zaman da bir ayetteki ilahi muradın beyanı ile sınırlı bir 
öğretim faaliyetinden ibaretti. Bu faaliyetler de camilerde ekseri-
yetle namaz vakitlerine bağlı olarak icra edilen ders halkaları 
şeklinde yürütülmekteydi ki bu gelenek bazı camilerde hala sür-
dürülmektedir. Ancak bu gelenekte muayyen bir dersin icrası 
söz konusu olup bu derse hangi seviyede kimin iştirak edeceği 
tamamen öğrencilerin ilgisine kalmaktaydı. Hoca dersini verir 
bırakırdı. 

Tefsir ilminin kapsamı ve muhtevası genişlese de tefsir 
tedrisinin bu şekli ondokuzuncu yüzyıl sonlarına kadar hiç de-
ğişmedi. Sistemli öğretim müesseseleri olan medreselerin kurul-
masından sonra dersler belli bir hiyerarşi içerisinde okutulsa da 
dersin icra biçimi hep aynı kaldı. Buna göre öğrenciler, hocanın 
sağına ve soluna bir halka şeklinde dizilirler, hoca da yürüteceği 
programa göre dersini öğrencilerine takrir ederdi. 

Ondokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru medreselerden 
mekteplere doğru geçiş sürecindeki yeni eğitim kurumlarında 
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da tefsir tedrisinin özü aslında aynı kalmıştır. Derslerin muhte-
vası, okulun maksadı doğrultusunda şekillenmiş, sınıf olarak ad-
landırılan yeni oturma düzeni belirlenmiş, dersin hocanın takri-
riyle yürütülmesi devam etmiştir. İşte bu tarz müesseselerin bir 
devamı niteliğinde bulunan ilahiyat fakültelerindeki tefsir tedri-
satı ile medreselerdeki tefsir tedrisatı arasında metot, muhteva, 
maksat, kurumların misyonları ve fonksiyonları, hocaların nite-
likleri, talebelerin nitelikleri ve beklentileri gibi yönlerden muka-
yese yapmak ve aralarındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya 
koymak tefsir tedrisinin geleceğini planlamak bakımından fay-
dalı olacaktır. 

Aslında medreselerin mahiyeti göz önüne alındığında ila-
hiyat fakülteleri ile kıyaslanmalarının doğru olmadığı açıktır. 
Zira medrese lafzı başından sonuna kadar bütün eğitim sistemini 
ifade ederken ilahiyat fakültesi terkibi günümüzdeki eğitim sis-
teminin oldukça sınırlı ve cüz’i parçasına karşılık gelmektedir. 
Ancak medrese ile ilgili yaygın algı, buradaki eğitimin din bilim-
leri ile sınırlı olduğu şeklindedir. Öte yandan ilahiyat fakülteleri 
de din bilimlerini üst seviyede veren kurumlardır ve doğru ol-
mamakla birlikte medreselerin devamı oldukları yönünde bir 
kabul de vardır. Öte yandan medrese sisteminde bir şubeleşme 
de söz konusu olmadığından oradaki eğitimin üniversite sistemi 
gibi alt dallar bakımından ele alınması gerektiğinde sistemin bü-
tünü ifade eden bir kavrama sığınmaktan başka yol da bulunma-
maktadır. Dolayısıyla bu çalışmanın başlığı da bu algı ve durum-
lardan beslenmektedir. Bütün bu durumlar göz önüne alındı-
ğında yukarıdaki başlığın, medrese sisteminde yer alan tefsir 
eğitimi ile ilahiyat fakültelerinde müşahhaslaşan üniversite sis-
temindeki tefsir eğitiminin mukayesesi şeklinde anlaşılması ge-
rekmektedir. 

Söz konusu mukayese önce kurumların ortaya çıkış seyri 
ile başlayacak, ardından bu kurumlardan beklenen görevler, bu 
görevlere uygun olarak şekillendirilmiş müfredat yapısı, bu 
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müfredatı sunan hocalar ile bu müfredata muhatap olan talebe-
lerin nitelikleri mukayese edilecek ve nihayet fiziksel imkanlar 
bakımından yapılacak mukayese ile son bulacaktır. 

Kurumların Tarihçesi 

Medreselerin veya ilahiyat fakültelerinin tarihsel süreçle-
rinin ele alınması bu iki kurum arasındaki bağlantının ortaya ko-
nulabilmesi açısından üzerinde durulması gereken bir husustur. 
Bu nedenle önce medreselerin ardından da ilahiyat fakülteleri-
nin tarihçeleri kısaca ele alınacaktır. 

Hz. Peygamber zamanından itibaren mescitler veya cami-
ler birer ibadet mekanı olmanın yanında öğretim kurumları ola-
rak da kullanılmışlardır.1 Cami dışındaki öğretim kurumları ilk 
olarak Abbasiler döneminde, medrese adını taşıyan ilk resmî ku-
rum da 10’uncu asırda Karahanlılar zamanında ortaya çıkmıştır.2 
İlerleyen yıllarda öğretim faaliyetlerinin merkezi medreseler ol-
muştur. 

Osmanlı Devleti’nde ilk olarak İznik, ardından Bursa ve 
Edirne’de sultanlar ve diğer devlet erkanı tarafından medreseler 
kurulmuştur. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethettikten sonra 
Sahn-ı Seman Medreselerini kurmuş ve programlarını Molla 
Hüsrev, Ali Kuşçu ve Mahmud Paşa gibi alimlere hazırlatmıştır.3 
Sahn Medreseleri konumu, imkanları ve müfredatı ile dönemi-
nin en yüksek öğretim ve araştırma kurumu özelliğini kazanmış-
tır.4 

                                                                 
1 Geniş bilgi için bk. Cahid Baltacı, "İslam Medeniyetinde Cami", Marmara 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1985, sayı: 3, s. 236-238; Ahmet Önkal 
ve Nebi Bozkurt, “Cami: Dinî ve Sosyokültürel Tarihi”, TDV İslam Ansik-
lopedisi (DİA), 1993, VII, 50-51. 

2 Cahid Baltacı, XV-XVI. Asırlarda Osmanlı Medreseleri, İstanbul: M.Ü. İlahi-
yat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2005, I, 60. 

3 Baltacı, Osmanlı Medreseleri, I, 131-132. 
4  Mehmet İpşirli, “Medrese: Osmanlı Dönemi”, TDV İslam Ansiklopedisi 

(DİA), 2003, XXVIII, 328. 
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Kanunî döneminde Süleymaniye Külliyesi kurulmuş, an-
cak sistem olarak Sahn-ı Seman Medreseleri takip edilmiştir.5 Bu 
sistemde medreselere, yirmili, otuzlu, kırklı, ellili, altmışlı şek-
linde müderrislerin aldıkları yevmiyeye göre isim verilmiştir ve 
isimler aynı zamanda medresenin sistem içindeki derecesini de 
göstermektedir. Bunların dışında sadece belirli meslek mensup-
larını yetiştirmek gayesiyle öğretim yapan darulkurra, darulha-
dis ve daruşşifa ismi altında medreseler de vardı ve bunlar sis-
tem içerisinde üst seviyelerdeki medreselerdi.6 

Osmanlı’da medreseler ilk kuruldukları zamandan itiba-
ren devlet içerisindeki en üst dinî teşkilata bağlı olarak faaliyet 
icra etmişlerdir. 3 Mart 1924’teki Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile 
medreselerin kurumsal varlığı sona ermiştir. 

İlahiyat fakültelerinin temeli, 1900 yılında açılan Dârul-
funûn-i Şâhâne’deki Ulûm-i Âliye-i Dîniyye Şubesi’ne dayanır. 
Eğitim süresi dört yıl olan şubede tefsir, hadis, fıkıh, kelam, İs-
lam dini tarihi gibi dersler okutulmuştur. 1913 yılında Dârul-

funûn’un ismi ile birlikte bu şubenin ismi de Ulûm-i Şerʿiyye ola-

rak değiştirilmiş, programdaki çeşitlilik artırılmıştır. Çok geçme-
den 1914’te medreseye yenik düşerek kapatılmış; ancak doğan 
boşluğu kapatmak için Medresetü’l-Mütehassısîn isminde bir 
medrese tesis edilmiş; 1918’de Süleymaniye Medresesi’ne bağla-
nan bu medrese 3 Mart 1924’teki Tevhîd-i Tedrîsât Kanunu ile 
kapatılmıştır.7 

İstanbul Darulfununu hakkındaki 21 Nisan 1924 tarihli 
kanunda İlahiyat Medresesi’ne yer verilmiş, 7 Ekim 1925 tarihli 

                                                                 
5 Hüseyin Atay, "Fatih-Süleymaniye Medreseleri Ders Programları ve İca-

zetnameler", Vakıflar Dergisi, 1981, sayı: 11, s. 171-235, Osmanlıda Yüksek 
Din Eğitimi, İstanbul: Dergah, 1985, s. 75-130. 

6  Osmanlı’daki medrese sistemi hakkında bk. Baltacı, Osmanlı Medreseleri, I, 
71 vd. 

7  Halis Ayhan, “İlahiyat Fakültesi”, DİA, XXII, 70-71. 
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Dârulfunun Talimatnamesi’nde de İlahiyat Fakültesi ismi zikre-
dilerek okutulacak dersler tadat edilmiştir. Dokuz yıl kadar eği-
time devam ettikten sonra 31 Mayıs 1933’te çıkarılan kanunla İs-
tanbul Dârulfununu kapıtılıp yerine İstanbul Üniversitesi kurul-
muş, bu arada İlahiyat Fakültesi de kapatılarak yerine öğrenci 
yetiştirmeyen bir kurum olarak İslam Tetkikleri Enstitüsü geti-
rilmiştir.8 

Yaklaşık 16 yıl sonra 4 Haziran 1949’da Ankara Üniversi-
tesi’nde bir ilahiyat fakültesi kurulmuş ve 21 Kasım’da öğretime 
başlamıştır. İlk kurulduğunda eğitim süresi dört yıl, 1972-1982 
arasında da beş yıl olarak devam etmiştir. İlahiyat fakültesine 
benzer statüde ikinci fakülte 1971 yılında Atatürk Üniversi-
tesi’nde İslamî İlimler Fakültesi ismiyle kurulmuştur ve bunun 
da eğitim süresi beş yıldır.9 

Öte yandan, imam-hatip okulu mezunlarını kabul etmek 
üzere, 17 Kasım 1959’da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak 
İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü açılmış; zamanla bunlara 
Konya, Kayseri, İzmir, Erzurum, Bursa, Samsun ve Yozgat’ta ye-
nileri eklenmiştir. 20 Temmuz 1982 tarihinde bu enstitüler ilahi-
yat fakültesine dönüştürülerek bulundukları illerdeki üniversi-
telere bağlanmıştır.10 Başka düzenlemelerle birlikte Türkiye’deki 
ilahiyat fakültesi sayısı bir anda sekize çıkmıştır. 

İlerleyen süreçte neredeyse her ilde bir ilahiyat fakültesi 
kurularak sayıları büyük bir yekuna ulaşmıştır. 2017 yılı YÖK 
tercih atlasında yer alan ilahiyat alanındaki fakültelerin sayısı, 
YÖK’e bağlı olarak yurtdışında faaliyet gösteren üç fakülte ile 
birlikte 87 tanedir.11 

                                                                 
8  Ayhan, “İlahiyat Fakültesi”, XXII, 71. 
9  Ayhan, “İlahiyat Fakültesi”, XXII, 71. 
10  Ayhan, “İlahiyat Fakültesi”, XXII, 71. 
11  Yükseköğretim Kurulu Lisans Tercih Sihirbazı, https://yokat-

las.yok.gov.tr/tercih-sihirbazi-t4.php [11.12.2017]. Ayrıca bk. http://do-
kuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/OSYS/LYS/TABLO-
4_14072017.xls  [11.12.2017]. 
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İlahiyat fakültelerinin akademik teşkilatı önce 1982’de, 
daha sonra 1991’de şekillendirilmiş ve bu yapı, fakülteden fakül-
teye küçük bazı değişikliklere uğrasa da, ana çatısı aynı kalmak 
üzere büyük oranda muhafaza edilmiştir. Ancak bu fakültelerde 
müfredatlar, Yükseköğretim Kurulu’nca gönderilen yazılar vası-
tasıyla, 2547 sayılı kanunda kurumlara tanınan yetki ve sorum-
luklar dikkate alınmaksızın çok sık şekilde müdahaleye maruz 
kalmaktadır. Bu nedenle de derslerin dönemlik ve toplam kredi-
leri fakülteden fakülteye değişiklik gösterebilmektedir. 

Sonuç olarak ilahiyat fakültelerinin, önceleri medreseye 
alternatif arayışı neticesinde, medreselerin kapatılmasından 
sonra da İslam ilimlerinin öğretimindeki boşluğu doldurmak 
maksadıyla kurulduklarını söylemek mümkündür. 

Kurumların Görevleri 

Medreselerin ve ilahiyat fakültelerinin görev alanları on-
ların müfredatının şekillenmesine doğrudan etki etmektedir. 
Çünkü okutulan derslerin çeşitleri, ağırlıkları ve muhtevaları bu 
görev alanına hizmet edecek biçimde düzenlenmektedir. Bu ne-
denle her iki kurumda tefsir dersinin ihraz ettiği konumu, ku-
rumların görev alanları açısından değerlendirmek gerekecektir. 
Burada kurumların görev alanları tespit ederken mezun ettikleri 
öğrencilerin ekseriyetle hangi alanlarda istihdam edildiklerine 
bakılacak ve görevinin söz konusu alana yetişmiş insan gücü ka-
zandırmak olduğuna hükmedilecektir. 

Osmanlı eğitim sisteminde medreseler, devletin ilmî, idarî 
ve askerî alanlarında hizmet görecek ilmiye sınıfını yetiştirme 
görevini yerine getiren kurumlardır. Bu nedenle medrese me-
zunlarının başlıca istihdam alanlarını kadılık, müderrislik, müf-
tîlik, nişancılık, defterdarlık, câmi hizmetleri, tabiplik, askerî hiz-
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metler gibi meslekler oluşturmuştur. Bunların yanında müfettiş-
lik, mütevillilik, beylerbeyilik, muallimlik gibi meslekler de il-
miye sınıfı mensupları tarafından icra edilmiştir.12 

Yukarıda zikredilen meslek alanları içerisinde medrese 
mezunlarının en çok yöneldikleri alanlar kadılık, müderrislik ve 
müftîliktir. Bu üç alan kazâ, tedrîs ve iftâ şeklinde de ifade edilir 
ve bunlar ülke çapındaki en yaygın meslek ağlarını oluşturu-
yordu. Bir meslekten diğerine geçiş13 mümkün olabildiği gibi ih-
tiyaç olduğunda geçici olarak başka görevler de icra etmek söz 
konusu olabilirdi.14 

Öte yandan gerek ders kitapları yazmak suretiyle, gerekse 
farklı konularda ilmî eserler kaleme almak suretiyle ilmiye sınıfı 
aynı zamanda bilgi üretiminin de kaynağını oluşturmaktaydı. 

Netice itibariyle medreselerdeki tefsir dersleri, kaza, ifta 
veya tedris sisteminde görev alacak medresese mezunun mesleki 
formasyonunu tamamlayacak bir fonksiyona sahiptir. Bunun da 
temeli başta Arap dili olmak üzere fıkıh ve kelam ilimlerine da-
yanandığından tefsir ilmi de bu ilimlere yardımcı olacak şekilde 
müfredatta yer almıştır. 

İlahiyat fakülteleri ise medreselere göre daha dar bir 
alanda görev yürütecek kişiler yetiştirmek üzere faaliyet icra et-
mektedirler. Bu fakülteler başta Diyanet İşleri Başkanlığı’na 
bağlı olarak din hizmetlerini yürütecek olan imam, müezzin, 
vaiz, müfti gibi görev yapacak görevliler yetiştirmektedir. İkinci 
olarak orta ve lise düzeyindeki okullarda din dersleri ile imam 
hatip liselerindeki meslek derslerini verecek öğretmenler de bu 
fakülte mezunlarından temin edilmektedir. Bu fakülte mezunla-
rının daha sınırlı istihdam alanı ise üniversite sisteminde görev 
alacak akademisyenlerin yetişmesidir. Genel olarak akademis-
yen olmak için üniversite mezunu olmak yeterli olmakla birlikte 

                                                                 
12  Geniş bilgi için bk. Baltacı, Osmanlı Medreseleri, I, 143-145. 
13  İlber Ortaylı, “Kadı: Osmanlı Devleti’nde Kadı”, DİA, XXIV, 71. 
14  Mehmet İpşirli, “Müderris: Osmanlılar’da”, DİA, XXXI, 469. 
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ilahiyat fakültesi öğretici kadroları ekseriyetle yine kendilerin-
den mezunlarından oluşmaktadır. 

Sonuç olarak ilahiyat fakültelerinin görev alanını Diyanet, 
Milli Eğitim ve Üniversite sistemlerinde görev alacak yetişmiş 
insan ihtiyacını karşılamak şeklinde formüle etmek mümkün-
dür. 

Daha önce medreseler için söz konusu edilen dinî mesele-
lerde bilimsel bilgi üretimi de yine ekseriyetle bu fakültelerdeki 
lisansüstü eğitim faaliyetleri veya akademisyenler tarafından 
gerçekleştirilmektedir. 

İlahiyat fakültelerinin görev alanları medreseye göre daha 
alk seviyede bir formasyona ihtiyaç duyduğundan tefsir dersleri 
bir yönüyle İslam ilimlerinden birini oluşturması, diğeri de bi-
rincil kaynak Kur’ân ile ilgili olması yönleriyle müfredatta yer 
almış gibi görünmektedir. 

Görev alanı açısından bakıldığında iki kurum arasında 
çok temel bir fark hemen dikkati çekmektedir. Medreselerin hi-
tap alanı daha geniş olduğundan mezunlarının istihdam alanları 
da ilahiyat fakültelerine göre çok daha geniştir. Ancak bunlar 
arasında en dikkat çeken farkın kaza sistemini yürütecek ele-
manların yetiştirilmesi ile ilgili olduğu görülmektedir. Osmanlı 
devlet teşkilatında yargı sistemi, Meşihat’a bağlı olmakla birlikte 
eğitim sisteminin üstünde bir mertebeye sahipti. Bu nedenle 
medrese mezunları müderrislikte zirveye çıktıktan sonra kaza 
sistemine geçiş yapabiliyorlardı. Cumhuriyet döneminde kaza 
sistemi 1924’ten itibaren önce hukuk mektebi, ardından hukuk 
fakültesi mezunlarına geçtiğinden ilahiyat fakülteleri bu alana 
hitap etmemektedir. Bu durumun tefsir tedrisatına bir etkisi ol-
masa da müfredatı etkilediği açıktır. Nitekim medrese müfreda-
tına nispetle fıkıh derslerinin ağırlığının ilahiyat fakültelerinde 
daha az olduğu, bunun da tefsir dersinin ağırlığının ilahiyat fa-
kültelerinde artmasına vesile olduğu düşünülebilir. 
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Müfredat Yapısı ve Ders İçeriği 

Kurumların görev alanlarının onların müfredatı üzerinde 
doğrudan etkili olduğuna yukarıda temas edilmişti. Çünkü ye-
tiştirilecek elemanın hangi yetkinliklere sahip olması bekleniyor 
ise müfredatı oluşturan derslerin çeşitliliği buna göre şekillene-
cek, derslerin içerikleri, ele aldıkları konular ve derinlik buna 
göre tanzim edilecektir. Bu durum tefsir derslerinin müfredat-
taki konumunu ve ağırlığını da belirleyecektir. 

Medrese müfredatındaki dersler ve konular değişik şekil-
lerde tasnif edilmiştir. İlgi alanlarına göre aklî ve naklî, dinî ve 
din dışı ilimler şeklinde sınıflandırıldığı gibi basamaklarına göre 
âlet ilimleri (ûlûm-i âliyye) ve üst ilimler (ulûm-i ʿâliye) olarak 
da sınıflandırılmıştır. Dersler hesap, hendese, hey’et ve hikmet, 
meani, bedi ve beyan, mantık, kelam, sarf, nahiv, edebiyat, tefsir, 
hadis ve fıkıh alanlarından oluşmaktaydı. Dersler muayyen bir 
Arapça eserin okunarak hoca tarafından Türkçe takrir edilmesi 
suretiyle işlenirdi.15 

Kuruldukları andan itibaren Osmanlı medreselerinde tef-
sir ilminde temel metinler el-Keşşâf veya Envâru’t-Tenzîl’dir.16 Ve-
ziriazam Mahmut Paşa’nın himmetiyle medreseler tasnife tabi 
tutulduğunda bu iki eser derslerin en yükseği sayılmıştır.17 Bu 
nedenle tefsir derslerine, ellili medreselerin “dâhil” olarak adlan-
dırılan ikinci basamağı ile daha üst seviyelerdeki medrese müf-
redatında yer verilmiştir.18 Atay’ın kanaatine göre medreselerin 

                                                                 
15  İpşirli, “Medrese: Osmanlı Dönemi”, s. 328. 
16 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, Ankara: Türk 

Tarih Kurumu, 1988, s. 23, 28. Ayrıca bk. Mustafa Bilge, İlk Osmanlı Medre-
seleri, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1984, s. 43-44. 

17 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi: İstanbul’un Fethinden Kanuni Sul-
tan Süleyman’ın Ölümüne Kadar, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1988, II, 585. 

18 Uzunçarşılı, İlmiye Teşkilatı, s. 19; Baltacı, Osmanlı Medreseleri, I, 88, 124-125. 
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bu kısımları bugünkü taksime göre üniversite sonlarıyla doktora 
ve ihtisas bölümlerine karşılık gelmektedir.19 

Taşköprizade’nin verdiği malumata göre kendisi, talebe-
liği döneminde el-Keşşâf’tan Nebe cüz’ü tefsirini okumuş, hoca-
lığı döneminde de Sahn Medreselerinde, ilk tayininde Envâru’t-
Tenzîl’den Bakara sûresini, ikinci tayininde de Seyyid Şerif hâşi-
yesi ile birlikte el-Keşşâf’tan Fâtiha sûresini okutmuştur.20 

Öte yandan bazı medreselerin kanunname veya vakfiye-
lerinde müderrislerin okutmaları gereken eser isimleri de zikre-
dilmiştir. Mesela, Fatih’in yaptırdığı Sahn Medreselerinde el-Keş-
şaf okutulması istenmiştir.21 933/1565 tarihli bir vesikada okutul-
ması tavsiye edilen tefsirler arasında el-Keşşâf, Kutbuddîn, 
Sa’deddîn, Kâdî Beydâvî, Kurtubî, Kâşânî ve Isfahânî isimleri 
zikredilmiştir.22 

20’nci yüzyıl başlarında medreselerde bazı düzenlemelere 
gidilmiştir. Bu cümleden olmak üzere, İslam ilimlerinde müte-
hassıs yetiştirmek üzere Darulhilafe Medreseleri bünyesinde 
Medresetü’l-Mütehassısîn adında 2 yıllık bir medrese kurulmuş 
olup bu medresenin üç kısmından birisi olan Tefsir-Hadis Şu-
besi’nde nesh, nüzul sebepleri, tefsir usûlü, tefsir ve tabakatü’l-
kurra ve’l-müfessirin dersleri okutulmuştur.23 Yine birer ihtisas 
medresesi olan Medresetü’l-Vâizîn ile Medresetü’l-Kudât’ta24 da 

                                                                 
19 Atay, Yüksek Din Eğitimi, s. 98, 99. 
20 bk. Taşköprizade, eş-Şakâiku’n-Nuʿmâniyye fî Ulemâi’d-Devleti’l-Osmâniyye, 

thk. Ahmed Subhi Furat, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül-
tesi, 1985, s. 555, 558, 559; Mecdî Mehmed Efendi, Hadâiku’ş-Şakâik, nşr. 
Abdülkadir Özcan, İstanbul: Çağrı, 1989, s. 526. 

21 Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II, 587; Baltacı, Osmanlı Medreseleri, I, 120; Atay, 
Yüksek Din Eğitimi, s. 79-80. 

22 Bilge, İlk Osmanlı Medreseleri, s. 63. 
23 Atay, Yüksek Din Eğitimi, s. 226. 
24 Bk. İbrahim Ateş, "Medresetü’l-Vaizin", Diyanet Dergisi, 1988, cilt: XXIV, 

sayı: 4, s. 25-40. 
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Musa Kazım Efendi, Mustafa Efendi ve Ahmed Mahir Efendi 
gibi dönemin önemli isimleri tarafından tefsir dersleri okutul-
muştur.25 Bir de Darulfünun’a bağlı olarak kurulan Ulûm-ı 
Âliye-i Dîniyye Şubesi’nde ve medrese dışı bir eğitim kuruluşu 
olan Mekteb-i Mülkiye’de bir müddet tefsir dersleri okutulmuş-
tur.26 Ne var ki Osmanlı’nın son zamanlarına rastlayan bu faali-
yetler daha sonra devam ettirilmemiştir. Ancak Daru’l-Hilafeti’l-
Aliyye Medreselerine ait müfredatın27, Cumhuriyet dönemin-
deki imam-hatip liseleri ile ilahiyat fakültelerinin müfredatını şe-
killendirdiği açıkça görülmektedir. 

Medrese müfredatı Osmanlı ilmiye sınıfının ihtiyacı doğ-
rultusunda şekillenmiştir. Bu nedenle Arap dili ve belagatı, ke-
lam, fıkıh ve fıkıh usulünün ağırlığı hemen hissedilmektedir. 
Bunlara ilave olarak hadis ilmi de tahsil edilmekte ise de bu sa-
dece Buhârî ve Meşârık ile sınırlı metin okumadan ibaret olup 
daha ziyade fıkhın ikinci kaynağı durumundaki sünnete vakıf 
olmaya matuf bir okuma gibi görünmektedir. Tefsir ilminde de 
temel kaynak Beyzâvî veya Zemahşerî tefsirleridir. 

Osmanlı döneminde yazılan tefsir haşiyeleri daha ziyade 
Fatiha-Bakara başları, En’am, Yasin, Mülk sûreleri, Nebe cüzünü 
ihtiva etmektedir. Taşköprizade’nin biyografisinde okuttuğu 
dersler ve muhtevası hakkında verilen bilgi de bu durumu teyit 
etmektedir. 

“Ve dahi dokuz yüz kırk altı senesinin şehr-i rabiulevvelin yirmi 
üçüncü gününde Semaniye Medreselerinden birisinde müderris oldu. 
Ol medresede Sahîh-i Buhârî’yi iki kere tamam-ı nakl eyledi ve Tefsir-i 
Kadî’den tefsîr-i sûre-i Bakara’yı anda nakleyledi.”28 

                                                                 
25 Atay, Yüksek Din Eğitimi, s. 304-307, 309. 
26 Atay, Yüksek Din Eğitimi, s. 201-203, 208-209, 251-254. 
27  Bu medreselerin müfredatı için bk. Baltacı, Osmanlı Medreseleri, I, 91-93. 
28  Taşköprizade, eş-Şakaik, s. 558; Mecdî, Hadaik, s. 526. 
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“(…) dokuz yüz elli dört senesinin şehr-i recebinin on sekizinci 
gününde Sahn müderrisi olup Sahîh-i Buhârî’yi bittamam nakleyledi 

ve kitâb-ı Hidâye’yi bâb-ı şufʿadan ahirine değin ve Telvîh’i evvelinden 

taksîm-i râbiʿa değin ve Seyyid Şerîf’in Keşşâf’a yazdığı haşiyeyi bi-

tarîki’d-ders mütalaa eyledi.”29 

İlahiyat fakültelerindeki tefsir derslerini Darulfünun’a 
bağlı İlahiyat Fakültesi’ndeki tefsir ve tefsir tarihi dersleriyle baş-
latmak mümkündür. Cevdet Bey tarafından verilen bu dersler 
daha sonra kitap olarak da basılmış ve Cevdet Bey’in bu çalışma-
ları daha sonra Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük Tefsir Tarihi’ne de 
ilham vermiştir. 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin kurulduğu dö-
nemde tefsir dersleri üçüncü sınıflarda 2 saat, dördüncü sınıf-
larda da 4 saat olarak müfredata girmiştir. İstanbul Yüksek İslam 
Enstitüsü müfredatında ise tefsir dersi üçüncü sınıfta 3 saat, dör-
düncü sınıfta 4 saat olarak yer almıştır. Üçüncü sınıftaki tefsir 
dersinde usul konuları yanında Kur’ân ilimleri ile ilgili muhtelif 
meselelerin de okutulması, ayrıca Beyzâvî, İbn Kesîr ve Elmalılı 
tefsirleri esas alınarak Bakara 155, 285-286 ayetleri ile Hucurât 
sûresi tefsiri yapılması istenmiştir. Dördüncü sınıftaki tefsir der-
sinde tefsir tarihine ait usul konuları yer alırken metin olarak da 
Şevkânî veya benzeri bir tefsir esas alınmak suretiyle Bakara 153-
163, Al-i İmran 14-34, Maide 87-93 ile Aʿlâ 1-19 ayetlerinin oku-
tulması istenmiştir. 

İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nün devamı niteliğin-
deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin halihazırdaki 
müfredatında tefsir dersleri birinci sınıfta 4 saat tarih ve usul bil-
gisi olarak, ikinci sınıfta 8 saat tefsir şeklinde, ayrıca üçüncü ve 
dördüncü sınıflarda tefsirle ilgili muhtelif seçmeli dersler şek-
linde icra edilmektedir. 

                                                                 
29  Taşköprizade, eş-Şakaik, s. 558-559; Mecdî, Hadaik, s. 526. 
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Derslerin içeriklerine bakıldığında tefsir tarihi ve usulü 
derslerinde Kur’ân tarihi, Kur’ân ilimleri ile tefsir akımları ele 
alınmaktadır. Tefsir derslerinde ise dersin iki saatinde itikad, 
ahlâk, ahkâm ve siyer gibi konuları içeren Fatiha 1/1-7, Nûr 
24/1-10, Mü'minûn 23/1-11, Furkân 25/63-77, Ahzâb 33/40-48 
ayetleri Mâturîdî, Zemahşeri ve Râzî tefsirlerinden istifade edi-
lerek tefsir edilmekte; diğer iki saatte de Lokmân suresinin tefsiri 
Safvetü't Tefâsîr'den metin olarak okutulmaktadır. Burada mak-
sat temel tefsir metinlerine aşinalık kazandırmaktır. Bir sonraki 
safhada tefsir dersinde Allah’ın birliği, peygamberlik, uluslara-
rası ilişkiler, beşeri münasebetler vb. konularda seçilmiş Hucurat 
suresi, En’âm 6/95-103, Fussilet 41/9-12, Feth 48/28-29, Mümte-
hine 60/7-13, Nisa 4/34-35, Kehf 18/60-62, Nisa 4/156-159 ve 
Tevbe 9/1-16 ayetlerinin tefsirleri İbn Cüzey’in et-Teshil li-
Ulûmi’t-Tenzîl isimli tefsirinden okutulmaktadır. Burada da 
maksat temel tefsir kaynaklarının kullanılması ve güncel bazı 
meselelerin Kur’ân tarafından nasıl çözüldüğünün öğretilmesi-
dir. Şüphesiz bu derslerde muhteva ve seçilen metinler dersi ve-
ren hocaya göre de değişebilmektedir. 

İlgilenen öğrencilere seçmeli ders şeklinde sunulan başka 
dersler de bulunmaktadır ki bunlar klasik veya modern tefsirler-
den seçilen metinlerin okutulması, Kur’ân veya tefsir ile ilgili 
modern dönemde ortaya atılan problemlerin değerlendirilmesi, 
modern veya klasik dönemde Kur’ân’a yaklaşım farklılıkları, 
Kur’ân’da ele alınan temel meseleler gibi hususlarda öğrencileri 
yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Sonuç olarak ilahiyat fakültelerinde tefsir dersleri gru-
bunda bir hayli çeşitlilik ortaya çıkmış, medrese müfredatındaki 
sırf metin okumaya ilave olarak burada geçmişteki ve günümüz-
deki tefsir anlayışları yanında Kur’ân’ı anlamadaki modern so-
runlara yönelik dersler ile Kur’ân ilimleri de okutulur duruma 
gelmiştir. 
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Medrese ile ilahiyat fakültelerinin müfredatı karşılaştırıl-
dığında her iki kurumun görev alanlarının başka olmasından 
kaynaklanan temel farklar dikkati çekmektedir. Öncelikle med-
resede talebenin muayyen bir metni okuyup anlaması esastır. 
Öğrencinin tahsil hayatı için belirlenen bir müddet yoktur. Öğ-
renci verilen metni yeteri kadar okuyup anlayabildiğinde dersi 
geçmekte ve bir sonraki basamakta yer alan dersi okumaya hak 
kazanmaktadır. İlahiyat tabesi ise muayyen bir dersi 14 hafta içe-
risinde görmekte ve yapılan imtihanlarla sınanarak ekseriyetle 
de başarılı sayılarak bir sonraki safhaya geçmektedir. Burada 
medrese talebesinin tefsir ile daha fazla içiçe olma imkanı bul-
duğu görülmektedir. Zira medrese talebesi aynı anda dört civa-
rında farklı ilim dalına ait metinlerden mesul iken ilahiyat tale-
besi aynı anda bazen yedi, bazen sekiz, bazen dokuz farklı alana 
muhatap olmak durumundadır. 

Mertebe olarak bakıldığında da medrese müfredatında 
öğrenci, gerekli bütün donanımı elde ettikten sonra tefsir dersi 
ile karşılaşmaktadır. İlahiyat talebesi ise henüz yeterli altyapı 
oluşmadan, bazı fakültelerde birinci, bazılarında da ikinci sınıfta 
tefsir dersiyle muhatap olmaktadır. 

Usul konuları medrese müfredatında fıkıh usulü çerçeve-
sinde kısmi olarak verilmektedir. Bu nedenle Kur’ân ilimlerine 
ve Kur’ân tarihine dair konular medrese müfredatında yer alma-
mıştır. 

Tefsir dersi medresede muayyen metinleri okumak şek-
linde icra edilirken ilahiyat müfredatında metin okuma azal-
makta, buna karşın tefsir uygulaması yer almaktadır. 

Konu çeşitliliği ilahiyat öğrencisinin bakış açısını genişle-
tirken konuların aynı derinlikte ilerleyemesi alan yetersizliğini 
ortaya çıkarmaktadır. İlahiyat talebesi alan yetersizliği nedeniyle 
herhangi bir ayeti okuduğunda onun anlamını kendi başına 
doğru olarak takdir edebilecek yeterliliğe sahip olamamaktadır. 
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Bu açıdan medrese müfredatının dar bir çerçevede alan 
yeterliliği sağladığı, ancak herhangi bir meseleye yaklaşımda 
sergilenecek bakış genişliği ve yorum zenginliği kazandırama-
dığı söylenebilir. Nitekim bu durumu tefsirlerdeki rivayet ma-
teryalinin değerlendirmesinde görmek mümkündür. 

Hoca Profili 

Müfredatta tefsir dersine ne kadar yer verilirse verilsin, 
şüphesiz bu dersi öğretecek olan hocadır. Hocanın bu dersi ve-
rebilecek birikime sahip olup olmadığı, bir dersi öğretmedeki 
mahareti, öğrenci üzerindeki etkisi, kişiliği gibi hususlar dersin 
öğretimini doğrudan etkileyen hususlardır. Öncelikle hocada 
bulunması gereken evsafın pek çoğunun mukayesesinin müm-
kün olmadığını, bunların her öğreticide mutlaka bulunması ge-
rektiğini hatırda tutmak gerekir. Bu nedenle tefsir tedrisini doğ-
rudan etkilemesi yönüyle hocaların ilmî birikim açısından değer-
lendirilmeleri yeterli olacaktır. 

Yüksek tahsilde okutulan tefsir ve hadis dersleri başlı ba-
şına birer ihtisas işi olduğundan bu dersleri okutma hakkı 
şuyûh-ı müderrisîne verilmiş, rütbeleri de diğer müderrislerden 
yüksek sayılmıştır.30 Müderrislerin bu rütbeleri elde edebilme-
leri için iyi yetişmeleri şarttır. Bu nedenle ilk Osmanlı müderris-
leri genellikle dışarıda yetişmişlerdir. Tefsir ve fıkıh tahsili için 
daha çok Mısır tercih edilmiştir. Nitekim, Molla Fenari, Şeyh 
Bedreddin, Hacı Paşa gibi alimler burada tahsil görmüşlerdir.31 
Sonraları medreseler kendi ihtiyacını kendisi karşılamıştır. Bir 
müderrisin herhangi bir yere müderris olabilmesi için Kur’ân’ı 
tefsir etmeye dirayetli olmasının şart koşulduğu32 ve tefsirden 
imtihan edildikleri görülmektedir.33 

                                                                 
30 Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, I, 525; Uzunçarşılı, İlmiye Teşkilatı, s. 13. 
31 Bilge, İlk Osmanlı Medreseleri, s. 29. 
32 Atay, Yüksek Din Eğitimi, s. 92. 
33 bk. Nev’izade Atai, Hadaiku’l-Hakâik fî Tekmileti’ş-Şakaik, nşr. Abdülkadir 

Özcan, İstanbul: Çağrı, 1989, s. 441. 
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Medrese hocalarının “muid” olarak adlandırılan, müder-
rislerin derslerini tekrarlayıp izah ederek onlara yardım eden gö-
revliler vardır. Medrese talebelerinin en liyakatlilerinden seçilen 
muidler bir yandan müderrislerin verdikleri dersleri tekrarlar, 
öte yandan medrese talebeleri arasındaki disiplini de sağlarlardı. 
Sahn-ı Seman muidlerinin bu görevlere ilave olarak yeni talebe-
lere ders vermeleri de söz konusudur.34 

İlahiyat fakültelerinde tefsir dersleri, Tefsir anabilim da-
lına mensup öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Öğretim 
üyeleri arasında ders verebilme açısından herhangi bir tertip 
aranmamaktadır. Müfredatta yer alan dersi akademik seviyesi 
ne olursa olsun herhangi bir öğretim üyesi verebilmektedir. 

Tefsir derslerini verecek öğretim üyelerinin yetişmesi, 
yine fakültelerin kendi içerisindeki sistemle gerçekleşmektedir. 
Ancak bu sistemin Tefsir alanında yeterli yetkinlik kazandırama-
ması nedeniyle tefsir akademisyenlerinin ekserisi medrese usulü 
veya eski usul denilen yetişme şekliyle bu alandaki eksikliğini 
tamamlamaktadır. Ayrıca akademisyenlerin bazıları Arap dün-
yasında, bazıları Batı dünyasında bulunmak suretiyle bilimsel 
birikimini artırmaktadır. İstisnaları olmakla birlikte kişisel göz-
lemlerimize göre, Arap dünyasında yetişenlerin geçmişte üreti-
len bilgiye sahip olma bakımından, Batı dünyasında yetişenlerin 
de yöntemsel bakımdan daha iyi durumda olduklarını söyleye-
biliriz. 

Medrese hocası verdiği derste en çok 20 talebe ile meşgul 
olarak herbirini ders esnasında yakından tanıma ve kabiliyetle-
rini keşfederek onları yetiştirme ve değerlendirme imkanına sa-
hip iken ilahiyat fakültelerinde tefsir dersleri ortalama hoca ba-
şına 120 talebeye kadar çıkabilmektedir. Bu durumda birebir ve 
talebe merkezli bir tefsir öğretiminden söz etmek imkansızdır. 

                                                                 
34  Baltacı, Osmanlı Medreseleri, I, 113. 
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Bunlara ait sınav evraklarının değerlendirilmesi söz konusu ol-
duğunda ilahiyat fakültesi hocasının içinde bulunduğu sıkıntı 
çok daha büyümektedir.  

Talebe Profili 

Kurumların talebe profili de görev alanlarına göre deği-
şiklik arz edecektir. Öte yandan bunların yetişme şekilleri, ön-
ceki tedris sürecinde elde ettikleri birikim gördükleri tefsir ders-
lerini anlama açısından önem taşımaktadır. Bu açıdan medrese 
ile ilahiyat fakültesi talebesi arasındaki mukayese, kurum me-
zunlarının tefsir ilmi açısından ne durumda olduklarını tahmin 
etmede yardımcı olacaktır. 

Medrese talebeleri tamamı erkek öğrencilerden oluşmak-
tadır. Bu durum onların ileride bütün hizmet alanlarında istih-
dam edilebilmelerine imkan tanımaktadır. 

Talebelerin tamamı yine medrese sistemi içerisinde en alt 
kademeden yukarıya doğru aşama aşama yetiştirilmektedir ve 
bu da aynı dersi gören öğrencilerin homojen yapıda olmasını ve 
dersi veren hocanın dersi daha kolay anlatabilmesini sağlamak-
tadır. 

Öğrenci sayılarının az olması hocanın her öğrenciyi tek 
tek tanımasına ve ilgilenmesine, gerektiğinde her öğrencinin 
derse aktif katılımına imkan vermektedir.35 Bu durum aynı za-
manda öğrencilerin ders içindeki seviyelerinin birbirine yakın 
seyretmesini de mümkün hale getirmektedir. 

Her öğrencinin iaşe ve ibatesi tabi olduğu medrese tara-
fından karşılandığından talebenin ders dışında bir endişesi bu-
lunmamaktadır. Bu da öğrenciye derse daha fazla zaman ayırma 
imkanı sunmaktadır. 

İlahiyat fakültelerinin talebe profili kız ve erkek öğrenci-
lerden oluşmaktadır. Hatta bazı fakültelerdeki kız öğrenci sayısı 

                                                                 
35  Baltacı, Osmanlı Medreseleri, I, 115. 
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erkek öğrencilere göre daha fazladır. Bu durum genelde İslam 
ilimlerinin, özelde de Tefsirin geleceği açısından olumsuz bir 
tablo ortaya çıkarmaktadır. Çünkü kız öğrenciler rekabet havası 
içerisinde yoğun şekilde çalışarak üst dereceleri elde etmekte, bu 
açıdan lisansüstü eğitime girmede erkek öğrencilere göre avantaj 
sağlamaktadırlar. Bunun sonucunda lisansüstü eğitimde erkek 
öğrencilerin sayısı azalmakta, kız öğrencilerin büyük kısmı da 
akademik alanda ilerlemeye devam edememekte, bu da akade-
minin geleceğini tehlikeye atmaktadır. 

Fakültelere öğrenci kabulü merkezi sınav sistemiyle ya-
pıldığından yetiştirilecek öğrenci profilini önceden tanımlamak 
mümkün olmamaktadır. Bu nedenle ilahiyat fakültelerine imam 
hatip liselerinden, düz liselerden, dış ülkelerden, hiçbir dinî al-
yapısı olmayan bölgelerden öğrenciler gelmekte ve tamamı aynı 
sınıfta aynı seviyedeki dersle muhatap olmaktadır. Halbuki bu 
öğrencilerin herbirinin dinî ilimlere dair altyapısı çok farklı du-
rumdadır. Mevcut sistemler bunların seviyelerine göre gruplara 
ayırmaya da imkan vermemektedir. Bu da öğretimde bir seviye 
tutturmayı zora sokmaktadır. 

Öğrencilerin kalabalık sınıflarda ders görmeleri, derste 
öğrencinin aktif olmasını engellemekte, derse çalışmak isteme-
yen öğrencinin sınıfta kaybolmasına sebebiyet vermektedir. 

Sonuç olarak medrese sisteminde öğrencilerin daha avan-
tajlı durumda oldukları söylenebilir. Bu da onların dersi öğ-
renme konusunda önlerinde neredeyse hiçbir engel bulunma-
dığı anlamına gelmektedir. 

Öte yandan öğrencilerin sahip oldukları bilimsel birikim 
açısından medrese talebelerinin daha dar alanda derinlemesine 
bilgi sahibi iken ilahiyat öğrencilerinin daha geniş ve sahtî bilgi 
sahibi oldukları söylenebilir. Bu iki durumun da daha önce de 
temas edildiği üzere olumlu ve olumsuz yönleri bulunmaktadır. 
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Fiziksel İmkânlar 

Fizikî imkanlar da öğretimin tamamlayıcı parçasıdırlar. 
Derslikler, çalışma mekanları, kütüphane imkanları, iaşe ve ibate 
imkanları dolaylı olarak öğretimi etkileyen unsurlardandır. Bu 
imkanlar doğrudan tefsir öğretimi üzerinde etkili olmasalar da 
genel öğretim üzerindeki etkileri dolaylı olarak tefsir tahsiline de 
yansıyacaktır. Ancak bunların etkisi diğer unsurların yanında 
dikkate alınamayacak derecede küçüktür. Fakat kendini yetiştir-
mek isteyen öğrenci açısından bunların olumlu katkıları da göz 
ardı edilmemelidir. 

Sonuç 

Tefsir ilmi İslam ilimlerinin en başta gelenlerinden birisi-
dir ve tefsir öğretimi de Kur’ân’ın nüzulüyle birlikte başlayan bir 
faaliyettir. Önceleri ferdî çabalarla yürütülen tefsir öğretimi son-
raları medrese denilen kurumsal öğretim faaliyetleri arasında 
devam etmiş, ama ferdî öğretim de kesintiye uğramadan sür-
müştür. Medreselerin kapatılmasından sonra yerine çok sayıda 
yeni öğretim kurumları açılmış, öğretim faaliyetleri ihtisas alan-
larına yönelik olarak farklı kurumlar tarafından icra edilmiştir. 
Böylece medrese ismi altında geleneksel bir sisteme bağlı olarak, 
ancak herbiri müstakil birim halinde çalışan küçük kurumlar va-
sıtasıyla yürütülen öğretim faaliyetleri çok daha büyük ve mer-
kezi bir sisteme bağlı olarak, daha büyük bir sisteme tabi kurum-
lar tarafından yürütülmeye başlanmıştır. İlahiyat fakülteleri de 
bu sistem içerisinde en üst seviyede ihtisas eğitimi veren üniver-
site sisteminin bir parçası olarak İslam ilimlerinin öğretimini üst-
lenmiştir. Haddizatında ilahiyat fakülteleri medreselerin devamı 
niteliğinde olmasalar da medreselerdeki İslam ilimleri öğretimi 
bütünüyle bu fakültelere intikal ettiğinden medreseler ile ilahi-
yat fakülteleri arasındaki tefsir öğretimi arasında mukayese 
yapma imkanı ortaya çıkmış olmaktadır.  

Osmanlı medreselerinde tefsir öğretimine sistemin en üst 
aşamalarında yer verilmiş, böylece talebenin ilmî birikim olarak 
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en üst noktaya çıktığı safha dikkate alınmıştır. İlahiyat fakültele-
rinde ise tefsirin bu konumu değişiklik göstererek alt seviyelere 
indirilmiş, böylece öğrencilerin ilk basamaklarda Kur’ân ile kar-
şılaşmaları hedeflenmiştir. Şüphesiz bu durumun ortaya çıkma-
sında iki dönem arasındaki farklı Kur’ân algısı ile Tefsir ilmine 
yüklenen anlamın büyük etkisi vardır. Medresede tefsir öğre-
timi, belirli tefsir eserlerinden örnek metinlerin okunması şek-
linde yürütülmüş ve öğrencilerin medrese sisteminde o aşamaya 
kadar öğrendiklerini Kur’ân metni üzerinde tatbik etmeleri he-
deflenmiştir. İlahiyat fakültelerinde ise öğrencilerin İslam’ın bi-
rinci kaynağı Kur’ân ile ilk aşamada yüzyüze gelerek gelenekte 
ortaya çıkan düşüncelerin etkisinde kalmaksızın Kur’ân’ı anla-
maları hedeflenmiştir. Her iki durumun da ortaya çıkardığı 
problemler ortadadır. Geçmişteki sığ bakış açısı yeni bilgi üret-
mede kısır kalmış, ortaya çıkan problemleri çözmekte zorlanmış 
iken yeninin geniş bakış açısı ise geçmişten kopuk olduğu, onun 
üzerine yeni birikim ilave edemediği için de sürekli farklı cere-
yanlar arasında savrulup durmaktadır. 

Her iki kurumdaki öğretici kadroların ilmî donanımları 
açısından bakıldığında medrese hocalarının bilimsel birikim ba-
kımından daha donanımlı oldukları görülmektedir. Bunun da 
ana nedeni daha dar alanda daha derinlikli bir tahsil görmeleri-
dir. İlahiyat fakültelerindeki öğretici kadrolarının daha geniş 
müktesebat ile yetişmeleri gerektiğinden bilimsel birikimleri 
daha sathî kalmakta, ancak bunun da getirdiği geniş perspektif 
ve bakış, meselelere yorumlar kazandırma imkanı sunmaktadır. 
Bu da âyetin anlamı ile yüzyüze kalan öğrencinin daha serbest 
ve metinden bağımsız yorum yapabilmesine zemin hazırlamak-
tadır. 

Talebe profili açından medrese öğrencilerinin sistem içe-
risinde daha iyi bir bilimsel müktesebat kazandıkları söylenebi-
lir. Ancak yukarıda hoca profili için söylenen hususlar talebe 
profili için de geçerlidir. Yani bilimsel müktesebat kazanırken 
yorum zenginliği kaybolmaktadır. Bu açıdan ilahiyat fakültesi 



472  Osmanlı’da Tefsir Dersi Gelenekleri 

talebeleri daha avantajlı görünmekle birlikte sağlıklı bir yorum 
yapabilmek için doğru ve yeterli bilgiye sahip olmak gerektiği 
de açıktır. Bu nedenle ilahiyat öğrencilerinin sistem dışında ken-
dilerini yetiştirmeleri gerekmektedir. Bunu yapmadıkları tak-
dirde, ne kadar geniş perspektifle meselelere bakarlarsa baksın-
lar, geçmiş birikimden yeterince istifade etmede, onu doğru an-
layıp yorumlamada eksik kalmaktadırlar. 

Sonuç olarak geçmiş tefsir müktesebatını hakkıyla ve de-
rinliğini takdir ederek anlayacak ve kendi yorumlarını bunların 
üzerine bina edecek bir tefsir formasyonu kazanmak için fakül-
tenin sunduklarından çok daha fazlasını aramak gerekmektedir. 
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