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Giriş
Osmanlõ devletinin kültürel değerleri ve müesseseleri ile ilgili çeşitli meselelerin
daha soğukkanlõ bir yaklaşõmla incelenmesi için fõrsatlar, imkânlar ve içinde yaşanõlan
dönem, bugün artõk düne nisbetle çok daha müsâittir. Hepimizin bildiği üzere, yakõn
târihimizin burada teferruâtõna girmemize gerek olmayan çok çeşitli sebeplerden
kaynaklanan çalkantõlõ ortamõ, cemiyetimizi olduğu kadar en az etkilenmesi gereken ilim
âlemimizi de derinden etkilemiş; bu durum ise, Anadolu’da târih içinde gerçekleştirmiş
olduğumuz sosyal ve kültürel müesseselerimizin bir takõm ideolojik peşin hükümlerle
ele alõnmasõna zemîn hazõrlamõş ve böylece bunlarõn lehinde ve aleyhinde çok çeşitli
görüşler ileri sürülmüştür. Burada bu görüşlerin hulâsasõnõ yapacak değiliz. Ancak, ilmî
bir araştõrmanõn mahsûlü olmayan bu görüşlerin mühim bir kõsmõnõn bir müteârife gibi
tekrarlana tekrarlana zaman içerisinde bir hakîkat hâline geldiğini de îtirâf etmek
mecbûriyetindeyiz.
Hakkõnda çeşitli ve birbirinden farklõ görüşlerin ileri sürüldüğü bu tür
müesseselerden birisi de medreselerdir. Osmanlõ devletinin ilim, eğitim, kültür ve fikir
merkezleri durumundaki bu müesseselerle ve umûmî olarak eğitim hayâtõ ile ilgili olarak
1
şimdiye kadar yapõlan çalõşmalar hiç de az değildir . Fakat, yapõlan bu çalõşmalarõn,
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Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü.
Bu çalõşmalarla ilgili bir fikir edinmek için bkz. Ârif Beğ, “Devlet-i Osmâniyyenin Te’essüs ve
Takarruru Devrinde İlim ve Ulemâ”, Dâru’l-fünûn Edebiyat Fak. Mec., İstanbul 1332, s. 137-144; Muallim
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medreseleri ve onlarõn çevresinde cereyân eden veya ortaya çõkan meseleleri bütün
yönleriyle aydõnlõğa kavuşturduklarõnõ söylemek, ne yazõk ki, mümkün değildir. Bu
belirsizlikte, muhakkak ki, konunun mâhiyetinin de mühim bir payõ vardõr. Çünkü,
mesele oldukça karmaşõktõr; konuyu tek açõdan ele alarak incelemek ve bir netîceye
ulaşmak, neredeyse, imkânsõzdõr. Öncelikle, muhtelif veçheleri bulunan uzun bir târihî
mâcerânõn incelenmesi, başka bir ifâdeyle Osmanlõ devletinin askerî, siyâsî, içtimâî,
iktisâdî, kültürel ve hattâ hukukî ve teşkilâtî yapõsõnõn etraflõ bir şekilde ve bir takõm
ideolojik ayak bağlarõndan kurtarõlmak sûretiyle tedkîk edilip ortaya konulmasõ
gerekmektedir. Ancak, sözü edilen meselelerin, münferit çalõşmalarla altõndan
kalkõlamayacak kadar geniş bir sâhayõ kuşattõğõ îzâhtan vârestedir. Dolayõsõyla, konunun
tatmîn edici bir ölçüde açõklõğa kavuşturulabilmesi için, ciddî ve objektif kõstaslara
uygun olarak yapõlmõş müstakil veya ortaklaşa araştõrmalara ve incelemelere hâlâ
şiddetle ihtiyaç vardõr. Söz konusu araştõrma ve incelemeler belirli bir keyfiyet ve
kemiyete ulaşmadõğõ müddetçe, burada sözü edilen problemlerin anlaşõlmasõ,
tahlillerinin yapõlmasõ ve bir takõm sağlõklõ netîceler çõkarõlmasõ mümkün olmayacak ve
bâzõ karanlõk noktalar yine var olmağa devâm edecektir.
Osmanlõ medreseleri ile ilgili olarak ele alõnmasõ gereken en mühim meselelerden
birisi, kanaatimizce, bu müesseselerde çalõşan insanlarla, ulemâ ile, bu insanlarõn
üzerinde çalõştõklarõ konular, başka bir ifâde ile ilim dallarõdõr. Konuyu şu şekilde ifâde
ve formüle etmek de mümkündür: Osmanlõ eğitim ve kültür sistemi içerisinde âlim
denince akla nasõl bir insan gelmekte; kezâ ilim denince ne anlaşõlmaktadõr? Eldeki
verilerden hareketle bir Osmanlõ âlimi tipolojisi oluşturmak mümkün müdür? Veya, bize
intikâl eden kaynaklardan elde edilen mâlûmâttan yola çõkarak, nev’i şahsõna münhasõr
bir Osmanlõ ilmî zihniyeti tesbît etmek kâbil midir?
Şu sorularõn da bu husûsun gerçekten aydõnlatõlmasõnda büyük bir ehemmiyeti
vardõr: Osmanlõ âlimi, dünyâya nasõl bakmakta, hâdiseleri nasõl değerlendirmekte, hangi
prensiplerle hareket etmektedir? Onun zihniyet dünyâsõnõ besleyen, şekillendiren,
yönlendiren ve çalõşmalarõnõ mânâlõ kõlan ilkeler veya hareketlerini kendisine göre
ayarladõğõ mehenkler nelerdir? Bir ilim dalõnõ öğrenmeğe, üzerinde çalõşmağa ve diğer
insanlara öğretmeğe değer bulurken, hangi kõstaslara göre davranmakta; neleri ölçü
olarak almaktadõr? Bütün bu konularda, sõnõrlarõ içerisinde yaşadõğõ ülkenin şartlarõ ne
ölçüde etkili olmaktadõr?

İcâzetnameler”, Vakõflar Dergisi, XIII (1981), s. 171-236; aynõ yazar, Osmanlõlarda Yüksek Din Eğitimi,
Dergah Yayõnlarõ, İstanbul 1983); A. Adnan Adõvar, Osmanlõ Türklerinde İlim, 4. baskõ, İstanbul 1982
(1943); Mustafa Bilge, İlk Osmanlõ Medreseleri, 1984; M. Tayyib Gökbilgin, “Ulemâ”, İA/XIII (1985), s. 2326; İ. H. Uzunçarşõlõ, Osmanlõ Devletinin İlmiye Teşkilâtõ, TTK, 3. baskõ, İstanbul 1988; Ekmeleddin
İhsanoğlu, “Ottoman Science in the Classical Period and Early Contacts with European Science and
Technology”, Transfer of Modern Science & Technology to the Muslim World (ed. Ekmeleddin İhsanoğlu),
İstanbul 1992, s. 1-48; aynõ yazar, “Tanzimat Öncesi ve Tanzimat Dönemi Osmanlõ Bilim ve Eğitim
Anlayõşõ”, 150. Yõlõnda Tanzimat (ayrõ basõm), TTK, Ankara 1992, s. 335-395.
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Bu tür sorularõ ilâ-nihâye uzatmak mümkündür. Fakat, bu ve benzeri sorularõ lâyõkõ
veçhile cevaplandõrabilmek için, öncelikle yeterli araştõrmanõn ve farklõ dönemlere âit
verilerin belirli bir seviyeye ulaştõrõlmasõ gerekir. Söz konusu seviyeye ulaşmadan
yukarõda sõralanan sorulara verilecek cevaplar, bizleri tatmîn etmekten uzak kalacak ve
burada üzerinde durulan ilim ve âlim meselesini bütünüyle kavramamõz mümkün
olmayacaktõr. Yukarõdaki sorularõn çerçevesi ve konunun nerelere kadar uzandõğõ
düşünüldüğünde, öyle bir kaç örnek veriden hareketle zihnimizi meşgûl eden
problemleri îzâh etmenin ne kadar güç olduğu kendiliğinden anlaşõlacaktõr. Binâenaleyh,
arzûladõğõmõz umûmî ve terkîbî değerlendirmeleri yapabilmemiz için, öncelikle elimizde
yeterli veri olmalõdõr. Şimdiye kadar ileri sürülen ve çoğu zaman sübjektif düşünceleri
yansõtan fikirlerle târihî hakîkati birbirinden ayõrmak da, yine ciddî araştõrmalarõn
sayõsõnõn artmasõ ile imkân dâhiline girecektir.
Bu mütâlaalar, terkîbî değerlendirmelere girişmeden önce, farklõ dönemlerde
yaşamõş, ilim ve âlim kelimelerinden ne anladõğõna dâir görüşler serdetmiş insanlarõn
fikirlerini gün õşõğõna çõkarmanõn ne kadar elzem olduğunu ortaya koymaktadõr. Bu yolla
elde edilecek münferit verilerin, umûmî bir değerlendirmedeki veya daha net çizgiler
taşõyan bir ilim ve âlim tipolojisi oluşturmadaki ehemmiyeti îzâhtan vârestedir.
Bu yazõ, işte böyle bir düşüncenin ve yaklaşõmõn ürünü olarak kaleme alõnmõştõr.
Yazõmõzda düşüncelerini tahlîl etmeğe çalõşacağõmõz şahõs, XIV. asrõn ortalarõ ile XV.
asrõn ilk çeyreğinde yaşadõğõ tahmîn olunan Şeyhoğlu Sadru’d-dîn Mustafa’dõr. Kõsaca
Şeyhoğlu diye anõlan Sadru’d-dîn Mustafa, Germiyan Beyliği topraklarõnda (tahmînen
1340’de) doğmuş ve burada yetişmiş, gençliğinden îtibâren Beyliğin ileri gelenlerinden
olan ve bilâhare Osmanlõ ümerâsõ arasõna giren Paşa Ağa b. Hoca Paşa tarafõndan
himâye edilmiş; Germiyan beylerinden Mehmed Bey ve Süleyman Şah dönemlerini
idrâk etmiş; Süleyman Şah’õn ölümünden sonra ise Osmanlõ sarayõna intisâb etmiştir.
2
Hurşîd-nâme (Hurşîd ü Ferahşâd) adlõ bir te’lîfi bulunan ; Kâbûs-nâme ve Marzubân3
nâme adlõ eserleri Türkçe’ye çevirmiş olan Şeyhoğlu’nun, bir de Kenzü’l-Küberâ ve
4
Mehekkü’l-Ulemâ adlõ eseri vardõr . Biz burada Şeyhoğlu’nun hayâtõ ve eserleri üzerinde
5
durmayacağõz . Bu çalõşma çerçevesinde bizi ilgilendiren husûs, Şeyhoğlu’nun bu son
2
Eser, Hüseyin Ayan tarafõndan neşrolunmuştur, bkz. Şeyhoğlu Mustafa Hurşid-nâme (Hurşîd ü
Ferahşâd) [İnceleme-Sözlük-Konu Dizini] Atatürk Üni. yay., Erzurum 1979.
3
Eseri Zeynep Korkmaz inceleyip neşretmiştir, bkz. Sadru’d-dîn Şeyhoğlu Marzubân-nâme Tercümesi
[İnceleme-Metin-Sözlük-Tõpkõbasõm], Ankara Üni. yay., Ankara 1973.
4
Şeyhoğlu’nun bizim çalõşmamõzda kullandõğõmõz bu eserini Kemâl Yavuz neşretmiştir, bkz. Şeyhoğlu
Kenzü’l-Küberâ ve Mehekkü’l-Ulemâ [İnceleme-Metin-İndeks], TTK yay., Ankara 1991.
5
Bunun için bkz. Kilisli Rif’at, Ferheng-nâme-i Sa’dî Tercümesi (Hoca Mes’ûd b. Osmân), İstanbul
1340-42, “tekmile” kõsmõ, s. 6-10; İ. Hakkõ Uzunçarşõlõ, Bizans ve Selçukîlerle Germiyan ve Osmanoğullarõ
Zamanõnda Kütahya Şehri, İstanbul 1932, s. 50, 269, 270; aynõ yazar, “Germiyaon Oğullarõ”, İA/IV (1977),
s. 769; Fuad Köprülü, “Germiyan Beyliği Tarihine Ait Notlar”, Türklük Mec., II (1928), s. 414; aynõ yazar,
“Anadoluda Türk Dili ve Edebiyatõnõn Tekâmülüne Umumî Bir Bakõş”, Yeni Türk Mec., S. 4 (1933), s. 283290; kezâ, Türk Dili ve Edebiyatõ Hakkõnda Araştõrmalar, İstanbul 1934, s. 180; Ö. Faruk Akün, “Şeyh-oğlu,
Şeyh-oğlu Sadr al-dîn Mustafâ”, İA/VIII (1979), s. 481-485; ayrõca bkz. yukarõda dipnot, 2, 3, 4.
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zikredilen eserindeki ilimlerle ve ulemâ ile ilgili düşünceleridir. Mehekkü’l-Ulemâ, bir
bakõma siyâset-nâme husûsiyeti taşõyan bir eserdir. Yazar, dört bölüme (bâb) ayõrdõğõ
eserinin birinci bölümünde pâdişâhlarõn, ikinci bölümünde büyük (ulu) beylerin,üçüncü
bölümünde vezirlerin ve nâiblerin ve nihâyet dördüncü bölümünde âlimlerin, kadõlarõn
ve vâizlerin durumlarõ üzerinde durmakta, bu husûsta bize ideal tiplerin nasõl olmalarõ
gerektiğini anlatmaktadõr. Eserin diğer bölümlerinde ele alõnan konular üzerinde de
müstakil çalõşmalarõn yapõlmasõ mümkündür; fakat, yukarõda açõklamağa çalõştõğõmõz
düşüncelerin gerçekleşmesine katkõda bulunabilmek için, biz bu çalõşmamõzda,
münhasõran dördüncü bölümde işlenen konularõ incelemek istiyoruz. Şeyhoğlu, bu
bölümde ilimleri tasnîf ederken, tasnîfine uygun olarak onlara değer biçerken, bu
ilimlerle ilgilenen insanlarõ -âlimleri- sõnõflandõrõrken ve bu sõnõflandõrmayõ mânâlõ
kõlmak için kendileriyle meşgûl olan âlimleri değerlendirirken kullandõğõ üslûp ile
gerçekten renkli bir kişilik sergilemekte; eski Anadolu Türkçe’sinin bugün çoğu
unutulan sevimli ibâre ve ifâde kalõplarõyla, dobra dobra konuşan bir şahsiyet olarak
karşõmõza çõkmaktadõr. Ancak hemen belirtmeliyiz ki, Şeyhoğlu’nun bu konudaki
düşünceleri bütünüyle orijinal ve kendisine has olmayõp, zaman zaman başka eserlerde,
başka yazarlar tarafõndan da ileri sürülen fikirlerle büyük ölçüde benzerlik veya
6
paralellik arz etmektedir .
Bu kõsa açõklamalarõn ardõndan, Şeyhoğlu’nun ilim ve ulemâ ile ilgili tasnîf, tasvîr
ve değerlendirmelerine geçebiliriz: Şeyhoğlu’nun, Mehekkü’l-Ulemâ’sõnda, eserinin
adõna uygun olarak, ilim ve âlim konularõna ve gerçek mânâda neye ilim ve kimlere âlim
denebileceği meselesine oldukça geniş bir yer ayõrdõğõnõ görüyoruz. Onun, öncelikle
konuyu belirli bir sistem içerisinde ele aldõğõ dikkati çekmektedir: Eserde, önce ilim
üzerinde durulmakta, teferruâta girilmeden umûmî bir ilim tasnîfi yapõlmakta, bu tasnîfi
oluşturan ilim şûbeleri değerlendirilmekte; ardõndan ulemâ ele alõnmakta, bunlarõn
uğraştõklarõ ilimlere göre haklarõnda kõymet ifâde edebilecek hükümler verilmekte ve
daha sonra ideal bir âlimin, bir gününü nasõl geçirmesi gerektiği ele alõnmakta ve bu
husûsa dâir, deyim yerinde ise, tipik bir günlük program çõkarõlmaktadõr. Belirli bir
mantõkî ve zihnî silsile tâkip edilmiş olmasõ açõsõndan, Şeyhoğlu’nun ilim ve ulemâ ile
ilgili düşüncelerini biz de bu çerçevede incelemeğe ve bilâhare ortaya çõkan tabloyu
değerlendirmeğe çalõşacağõz.

I. “İlim” Nedir?
İslâm dünyâsõnda, bu sorunun cevâbõnõ oluşturacak şekilde, zaman zaman görüşler
ileri sürülmüştür: Bu çerçevede ilim bir hâl, bir idrâk ve mevhûm olarak görüldüğü gibi,
ma‘lûm (=bilgi), bilinen şey şeklinde düşünülmüş veya uzun çalõşmalar netîcesinde
6
Meselâ, Taşköprülü-zâde Ahmed İsâmüddîn, Mevzû‘atü’l-Ulûm (I. cilt, İstanbul 1313) adlõ eserinin
baş tarafõnda, yaklaşõk 100 sayfalõk kõsmõnda, burada sözünü ettiğimiz görüşlere benzer görüşleri,
Şeyhoğlu’na nisbetle çok daha teferruâtlõ bir şekilde işlemektedir. Taşköprülü-zâde’nin bu görüşlerini
müstakil bir çalõşmada etraflõca ele alacağõz.
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kazanõlan, prensipleri ve kânunlarõ bulunan bir meleke olarak da değerlendirilmiştir .
Burada hemen belirtmek gerekir ki, konuyla ilgili târihî kaynaklarõmõzõn hemen çoğunda
görülen yolu tâkip eden Şeyhoğlu, ilmin felsefî veyâ mefhûmî îzâhlarõ ile hiç meşgûl
olmamakta, sözlerine doğrudan doğruya ilmin fazîletini vurgulayan âyet ve hadîslerle
başlamaktadõr. Bu tavõr, bizce şu bakõmdan mühimdir: Aşağõda temâs edileceği üzere,
yazarõmõz, spekülatif değerlendirmeler, lügavî mahâretler ve etimolojik yorumlar yerine,
8
bunlarõ değersiz, boş sözler ve faydasõz bir gayret olarak görerek doğrudan konuya
girmekte ve okuyucusuna mümkün olduğu kadar fazla ve kullanõşlõ (=faydalõ) olduğunu
düşündüğü bilgiler aktarmağa çalõşmakta; diğer bir ifâdeyle, yüzyõllardan beri vurgulana
vurgulana artõk zihinlerde silinmez izler bõrakan ulûm-õ nâfi'a (faydalõ ilimler)
düşüncesini tercîh ettiğini ortaya koymaktadõr. Esâsen, bilâhare görüleceği üzere, tahsîle
değer bulunan ilimlerin dikkati çeken husûsiyetleri de, ya hemen kullanõlabilirlik veya
uhrevi bir faydaya müteallõk oluştur. Burada bir noktanõn altõnõ dikkatle çizmekte fayda
vardõr: Sözü edilen hemen kullanõlabilirlik, bu dünyâda, maddî âlemde gerçekleşecek bir
keyfiyet bile olsa, ferdî ve haksõz çõkarlar için geçerli olmayan, dolayõsõyla yine uhrevî
hedefleri bulunan bir husûstur. Şeyhoğlu’nun bu konudaki düşüncelerini aktarõrken de
görüleceği üzere, bir ilim adamõnõn, mâlik olduğu ulûmu dünyevî çõkarlar, makam ve
mevki’ edinmek, insanlar nazarõnda şan ve şöhret kazanmak veya onlarõn hürmetini
celbetmek için kullanmağa kalkõşmasõ, son derece çirkin, ilâhi itâbõ ve azâbõ mûcip bir
davranõş şekli sayõlmaktadõr ki, bu da, burada sözünü ettiğimiz faydanõn çerçevesini
çizmek bakõmõndan vurgulanmasõ gereken bir durumdur.
Bu mülâhazalara rağmen, Şeyhoğlu’nun üzerinde durduğu, tavsiye ettiği ve değer
verdiği ilme târif nokta-i nazarõndan yaklaşmamõz ve değerlendirmelerden
çõkarõlabilecek netîceyi tek bir kelimeyle belirtmemiz istenirse, ilim = bilgi (mâ'lûmât)
eşitliğini kurmamõz mümkündür. Öğrenilecek ilim, dünyâya âit olduğu takdirde, ekseriyâ
daha önceden çalõşõlõp kitaplara geçirilmiş olan bilgi; uhrevî hayâtõ ilgilendirdiği zaman
da fiilî tahsilin büyük bir etkisinin bulunmadõğõ, ancak ve ancak tasavvufla hulâsa
olunabilecek bir hâl bilgisidir. Fakat, gerek dünyevî ve gerekse uhrevî sâhayõ
ilgilendirsin, gözetilen gâye değişmemektedir: İnsanlarõn öğrendikleri ilimler, her iki
durumda da öteki dünyâda sâhibini açõkta ve zorda bõrakmamalõdõr. Bu da, yazarõmõzõn
öne çõkardõğõ ilmin dînî, îmânî ve uhrevî niteliğini ortaya kor. Söz konusu olan, mutlak
mânâda ilim sâhibi olmak veya öğrenilen bilgilerle dünyâda tahakküm kurmak değil,
ilmi ilâhî irâdenin tecellîsi ve onun öngördüğü imtihânõn insanõn uhrevî hayrõna olacak
şekilde netîcelenmesidir. Öyleyse ilim, insanõn bu dünyâdaki durumu ile olduğu kadar
öteki dünyâdaki durumu ile de yakõndan ilgilidir.
7

Bu üç tanõmlama şekli ile nelerin kastedildiğine dâir daha geniş bilgi için bkz. Atay, Yüksek Din
Eğitimi, s. 37-40.
8
Faydalõ ilimlerin temelini oluşturan ulûm-õ şer’iyyenin bile kendisiyle meşgûl olanlar tarafõndan
yaşanmadõğõ takdirde fâydasõz bir ilim hâline dönüşeceğini düşünen bir zihniyetin, bir takõm târiflerden,
etomolojik îzâhlardan veya felsefî değerlendirmelerden hiç bir şey beklemeyeceği ve bunlarla zaman
harcamayacağõ gâyet tabîîdir.

BİR XIV. YÜZYIL YAZARININ KALEMİNDEN
ÇAĞININ “İLİM” VE “ÂLİM” ANLAYIŞI

381

Şeyhoğlu, bu bağlantõyõ daha sözlerinin başõnda, ilimleri değerlendirmeğe
başlarken kurar: Ona göre, ilim insanlarõn derecelerini yükselten bir haslettir: Zîrâ Allâh,
kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltmiştir (Kur’ân-õ Kerîm,
Mücâdele:11); ilim, sâhibini Allâh’a götürür; kullarõ içerisinde Allâhítan en fazla
korkanlarõn âlimler olmasõ boşuna değildir (Kur’ân-õ Kerîm, Fâtõr: 28). Hz.
Peygamber, “Büyük âlimler peygamberlerin vârisleridir. Peygamberlerin bõraktõğõ
mirâs, dinar ve dirhem değildir. Onlar mirâs olarak ilim bõrakõrlar, bu ilmi alanlar
saâdete ulaşmõşlardõr;” kezâ, “Ümmetimin âlimleri İsrâiloğullarõnõn peygamberleri
gibidir.” buyurmamõş mõdõr? İlim, insanõ Hakk’a yaklaştõran, O’nu daha iyi tanõmağa
yardõmcõ olan en şerefli vâsõtadõr; ilim “hak sõfatõdõr” ve yüce derecelere ancak onun
aracõlõğõ ile ulaşõlõr. Lâkin, bilmek gerekir ki, ilim ile korku (havf) bir arada olmalõdõr;
zîrâ ilmin başõ Allâh korkusudur; Allâh, sâdece kendisinden korkana ve ihtişâmõ
(keykirdesi) olana âlim der (Kur’ân-õ Kerîm, Mücâdele: 11); insanõn ilmi ne kadar
artarsa, heybeti de o ölçüde artar. Kimde korku yoksa, onda ilim de yoktur; dolayõsõyla,
kendisinde Allâh korkusu olmadõktan sonra, az okusun, çok okusun ne fark eder,
okuduğunun kendisine ne faydasõ dokunur! Gerçi, “Allâh’tan korkarõm” diyen çoktur;
ancak bilinmelidir ki, “korkunun nişânõ ‘ilmile amel”dir; hak yoluna sâdece amel ile
gidiler. “ ‘İlmile ‘amel” etmeyen, ilmi mal ve mansõb edinmenin vâsõtasõ olarak gören
kimse, “hakîkatda câhildür, ‘âlim degül.” Nitekim böylelerini Allâh, kitap yüklü
“gölük” (eşek)lere benzetmiştir (Kur’ân-õ Kerîm, Cum’a:5). Binâenaleyh gerçek ilim,
insanõ iyiye, doğruya ve Allâh’a ulaştõran ilimdir (Mehekkü’l-Ulemâ, 1991:122-124).
Şeyhoğlu, ilmin çerçevesini böylece çizdikten sonra, yine bu çerçevede kalmak
üzere, ilimleri iki kõsma ayõrõr. Çünkü, Peygamber, kendisine tâbi olanlara “iki dürlü”
ilmi mirâs bõrakmõştõr: Bunlar zâhir ve bâtõn ilimleridir. Şeyhoğlu, bu ilimleri Türkçe
taş/dõş (zâhir) ve iç (bâtõn) kelimeleri ile de tavsîf etmektedir. Bu tasnîf, umûmîdir;
çünkü, İslâm dünyâsõnda ulûm üzerine fikir beyân edenlerin hemen hepsi veya tasavvuf
9
erbâbõnõn tamâmõ, bize ismen veya mânâ olarak zâhir ve bâtõn ilimlerinden söz ederler .
Peki, üzerinde bu kadar durulan ve eli kalem tutan hemen herkesin sözünü ettikleri bu
ilimlerin muhtevâlarõ nedir?

a) Zâhirî İlimler
9

Meselâ bkz. İmam Gazzâlî, Dalâletten Hidâyete (el-Munkõz mine’d-Dallâl, trc. A. Subhi Furat),
İstanbul 1978, s. 51-60; Taşköprülü-zâde (Mecdî trc.), Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik (Şakâ’iku’n-Nu’mâniye ve
Zeyilleri, I, neşr. A. Özcan), İstanbul 1989, s. 4-6, 153-154. Taşköprülü-zâde’nin yukarõda (bkz. dipnot 6)
ismi zikrolunan Mevzû’atu’l-Ulûm’u da esasta aynõ temel tasnîf üzerine oturtulmuştur. Ayrõca bkz. S.
Hüseyin Nasr, İslâm ve İlim (trc. İ. Kutluer), İstanbul 1989, s. 14-15; kezâ, F. Unan, Kuruluşundan
Günümüze Fâtih Külliyesi (yayõmlanmamõş doktor tezi, Hacettepe Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü), Ankara
1993, s. 290-298. Tasavvuf dünyâsõndan örnekler için bkz. Kuşeyrî, Tasavvufun İlkeleri (Risâle-i Kuşeyrî)
(çev. Tahsin Yazõcõ), c. I-II, İstanbul 1978. Bilhassa I. cilt. s. 123 vd. ve II. cilt; Kelâbâzî, Ta‘arruf [Doğuş
Devrinde Tasavvuf], haz. S. Uludağ, 2. baskõ, İstanbul 1992, s. 93-98, 129-133. İbn Haldun, Tasavvufun
Mahiyeti (Şifâu’s-Sâil) (haz. S. Uludağ), 2. baskõ, İstanbul 1984, s. 105-118; M. Ali Aynî, İslâm Tasavvuf
Tarihi, İstanbul 1985, s. 49-55.
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Şeyhoğlu’nun bu kategoriye soktuğu konularõ gözden geçirdiğimizde, zâhirî
ilimlerden maksadõnõn, münhasõran dînî nitelikli bilgiler olduğunu görürüz. Zâhirî
ilimleri oluşturan bilgiler, hemen bütünüyle nebevî kaynaklõdõr. “Zâhir ‘ilmi ol ‘ilmdür
ki sahâbe radõyallâhu ‘anhüm peygambar hazretinün ‘aleyhisselâm kavlõndan ve
fi‘linden dutmõşlardur. Ya‘nî didüginden ve itdüginden dutdõlar ve tâbi‘în ve ilerüki
eyimme rõdvânullâhi ‘aleyhim ecma‘în ol ‘ilmi tetebbu‘ itdiler, ya‘nî uydõlar ve okõdõlar
ve ögrendiler ve ol ‘ilm-ile ‘amel itdiler ve ol yolca gitdiler ve makâmlu makâmlarõna
yitdiler (Mehekkü’l-Ulemâ, 1991:124).”
Bu satõrlar, Şeyhoğlu’nun zihnindeki zâhirî ilimleri açõk bir şekilde ortaya koymasõ
bakõmõndan mühimdir: Bunlarõ, sahâbe Peygamberin sözlerinden ve davranõşlarõndan
çõkarõp öğrenmiş, çevrelerindekilere öğretmiş, onlarla amel etmiş ve bu sûretle
arzûlarõna nâil olmuşlardõr. Zâhirî ilimlerin çerçevesinin bu şekilde çizilmesi, onlarõn
başka bir vasfõnõ da ortaya koymaktadõr: Peygamberden öğrenilen bilgiler, kendisinden
başlamak üzere müteselsil bir biçimde nesilden nesile tevârüs olunup gelmişler ve
böylece zaman içerisinde an’anevîleşmişler ve bir nakil geleneği oluşturmuşlardõr.
Bu ilimler nelerdir?
Şeyhoğlu’nun zâhirî ilimler kategorisine soktuğu ilim dallarõ veya bilgi kaynaklarõ,
esas olarak kitâbîdir; diğer bir deyişle, yukarõda belirtildiği şekilde Peygamberden
öğrenildikten sonra kitaplara geçirilmiş olan ilimlerdir. Yazarõmõz, bunlarõ bir cümle ile
şu şekilde açõklar: “Kitâb ‘ilmi bigi ya‘nî tefsîr ve sünnet ve ahbâr bigi ya‘nî hâdiseler
ve âsâr ya‘nî peygâmberden kalan neseneler ve fõkh bigi ve usûl-i dîn bigi ve dahõ ne ki
tâbi‘dür (Mehekkü’l-Ulemâ, 1991:124-25).” Bu cümlede açõklanan zâhirî ilimler, yâni
tefsîr,hadîs,fõkõh,usûl-i dîn (=dîn metodolojisi), târih ve siyer gibi konular, İslâm
dünyâsõnda yüzyõllarca eğitim faaliyetlerinin esâsõnõ oluşturan an’anevî ilim dallarõnõn
10
muayyen bir kõsmõdõr . Adlarõ zikredilmemesine rağmen, Şeyhoğlu’nun bu
cümlesindeki “dahõ ne ki tâbi‘dür” ibâresinden anlaşõlmasõ gereken ilim dallarõ,
kanaatimizce, burada sözü edilen ilim dallarõna yardõmcõ olan ve umûmî bir ifâdeyle
dilbilgisi olarak belirtebileceğimiz sarf, nahiv, bedî‘, beyân, ma‘ânî ... gibi, Arapça’nõn
muhtelif gramer husûsiyetlerinin incelendiği tâlî konulardõr; bu tâli mevzûlarõn da birer
ilim dalõ olarak eğitim faaliyetlerine konu edildikleri mâlûmdur; nitekim, bunlarõn
mebâdî veya mukaddemât adõyla da anõldõklarõnõ biliyoruz (Atay, 1983:83;Unan,
1993:312).

b) Bâtõnî İlimler

10

Msl. bkz. M. Altan Köymen, “Alp Arslan Zamanõ Selçuklu Kültür Müesseseleri I, Üniversiteler”,
Selçuklu Araştõrmalarõ, IV (Ankara, 1975), s. 120-122; Baltacõ, a.g.e., s. 2-3; Atay, Yüksek Din Eğitimi, s.1523; Nasr, a.g.e., s. 13-16;
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Şeyhoğlu, görüldüğü veçhile, zâhirî ilimler kategorisine soktuğu konular üzerinde
fazla teferruâta girmemekte, bunlarõn isimlerini kõsaca saydõktan sonra, sözü asõl
ehemmiyet verdiği, kendi tâbiriyle “bâtõn ilimleri”ne getirmekte ve uzun uzun bu başlõk
altõnda ele alõnmasõ gereken husûslarõ anlatmaktadõr. Bu tavõr, yazarõmõzõn temâyüllerini
ortaya koymasõ bakõmõndan dikkat çekicidir. Zâhir ve bâtõn ilimlerine ayrõlan satõrlar ve
her iki ilim kategorisine sokulan konularõn ele alõnõş, değerlendiriliş ve okura tavsiye
ediliş biçimi göz önüne alõndõğõnda, bunun husûsî bir tercîhi yansõttõğõ bile söylenebilir.
Her şeyden önce, bâtõn ilmi, Şeyhoğlu’nun ifâdesiyle “ahvâlün ma‘rifeti”dir; diğer
bir deyişle, dünyâda vukû’ bulan şeylerin "sõrrõn” bilmektir; başka bir şekilde söylemek
gerekirse, bâtõn ilmi, yaratõlõşõn sõrrõnõ bilme ilmidir. Bu ilim, Mi‘râc esnâsõnda Allâh
tarafõndan vâsõtasõz bir şekilde peygambere vahy edilmiştir. Dolayõsõyla, bâtõn ilmi,
isminden de anlaşõlacağõ üzere, kitâb vâsõtasõyla öğrenilmesi mümkün olmayan, kime
11
verileceği Allâh’õn takdîrine bağlõ bulunan ilimdir .
Şeyhoğlu’nun bâtõn ilmi kategorisine soktuğu konular oldukça uzundur; bu
çerçevede ele alõnan husûslarõn tasnîfi ve gruplandõrõlmasõ mümkün iken, kendisinin
bunlarõ tek tek saymağõ tercîh etmesi, yukarõda da ifâde olunduğu gibi, konuya verdiği
ehemmiyetin bir işâreti olarak değerlendirilebilir. Onun, bâtõn ilmi dâiresine soktuğu ve
bir sayfa boyunca son derece sâde ve kendine has bir üslûpla sayõp döktüğü husûslarõ,
birer ilim dalõ olmaktan ziyâde, İslâm ahlâkõnõn, tasavvuf terbiye ve tefekkürünün topyekûn dökümü olarak görmek de mümkündür. Hakîkaten Müslümanlarõn, birer ahlâk
düstûru olarak görüp değerlendirdikleri ve uyulmasõ husûsunda birbirlerine nasîhat ve
tavsiyelerde bulunduklarõ ahlâka, îmâna ve takvâya dâir husûslarõn tamâmõnõ olduğu
kadar, İslâm tasavvuf dünyâsõnda tefekküre, his ve amele konu olan, üzerinde zihin
12
yorulan hemen hemen bütün meseleleri burada bulabiliyoruz . Üslûbunun ilgi çekiciliği
dolayõsõyla, Şeyhoğlu’nun “Sõfat-õ Envâ‘-õ ‘İlm-i Bâtõn” başlõğõ altõnda sõraladõğõ
konularõ olduğu gibi aktarmak istiyoruz:
“Îmân ‘ilmi bigi ve İslâm ‘ilmi bigi ve ihsân ‘ilmi ve girçeklik ‘ilmi ve ‘iyân ilmi ve
‘ayn ‘ilmi ve tevbe ‘ilmi ve zühd ‘ilmi ve vera‘ ilmi ve takvâ ‘ilmi ve ihlâs ‘ilmi ve nefs
ve ma‘rifet ‘ilmi ve sõfat ‘ilmi ve tavrlar ‘ilmi ve gönül aslõ ‘ilmi ve âfât-õ nefs ‘ilmi ve
..... ma‘rifet ‘ilmi ve terkîb ‘ilmi ve tertîb-i nefs ‘ilmi ve tasfiye ‘ilmi ve gönül perverişi
‘ilmi ve ma‘rifet sõrrunun ‘ilmi ve anun haysiyyeti ‘ilmi ve cân ma‘rifeti ‘ilmi ve cânun
terbiyeti ve arõnmasõ ‘ilmi ve gizli ma‘rifet ‘ilmi ve anun fâyideleri ve nefsânî ve şeytânî
ve aklî ve dilî ve îmânî ve melekî ve rûhânî ve rahmânî hâtõrlarõ fark itmek ilmi. İşâret
11
Mehekkü’l-Ulemâ, s. 125. Taşköprülü-zâde (Şakâ’ik, Mecdi trc., s. 4-6), ilm-i bâtõnõ açõklarken,
bunlarõ “takrîr ve ta‘bîre” imkân bulunmadõğõnõ; bu ilimlerle uğraşanlara erbâb-õ ilm-i bâtõn dendiğini; bu
bilgilere sâhip olanlarõn, onlarõ kitaplardan öğrenmediklerini; Allah’õn kendilerine “esmâ ve sõfatõ” öğrettiğini
ve ilâhî sõrlara yakîn kõldõğõnõ ifâde eder ki, burada Şeyhoğlu da kendisinden farklõ bir şey söylememektedir.
12
Bu husûsta daha fazla mâlûmât için yüzlerce eserden sâdece bkz. Ahlâkla ilgili olarak Birgivî
Mehmed Efendi, Tekmile-i Terceme-i Tarîkat-i Muhammediyye (Vedâdî trc.), İstanbul 1256; tasavvufla ilgili
olarak, Kuşeyrî, a.g.e., tamâmõ; Kelâbâzî, a.g.e., tamâmõ.
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ve ilhâm ve hitâbet ve nidâ ve hâkõf ve vahy ve kelâmõ hak ortasõnda fark itmek ‘ilmi ve
tehzîb-i ahlâk ‘ilmi ve tebdîl-i sõfat ‘ilmi ve Allâh hulkõyla hulklanmak ‘ilmi ve
müşâhedeler ‘ilmi ve anun envâ‘õ ve mükâşefât ‘ilmi ve anun tefâvüti ve tevhîd ‘ilmi ve
anun makâmlarõ ve Allâh adlarõ ve sõfâtõ ‘ilmi ve celâl sõfâtõ ve cemâl sõfâtõ ‘ilmi ve zât
sõfâtõ ‘ilmi ve ef‘âl sõfâtõ ‘ilmi ve sõfâtun ma‘nîleri ‘ilmi ve sõfât tecellîsi ‘ilmi ve zât
tecellîsi ‘ilmi ve makâmlar ‘ilmi ve yakõnlõk ‘ilmi ve õraklõk ‘ilmi ve fenâ’u’l-fenâ ‘ilmi
ve bekâ’u’l-bekâ ‘ilmi ve ulaşmak ‘ilmi ve ‘ulûm-õ gaybî ve ledünnî...(Mehekkü’lUlemâ, 1991:125-124).”
Şeyhoğlu’na göre, bu ilimlerin şerhi, ezel ve ebed sayfalarõndan başka yere sõğmaz;
Levh-i Mahfûz o kadar geniş ve azametli olmasõna rağmen, bu ilimlerin çokluğuna ve
ağõrlõğõna dayanamaz. Bu ilimleri, sâdece Allâh’õn indinde bulunan Ümmü’l-Kitâbdan
13
mütâlaa etmek mümkündür . Fakat, bu ilimler öyle ilimlerdir ki, ancak ve ancak sâlih
bir niyet ile hakîkati arayanlara (muhakkõklara), hak yoluna girmiş olanlara ve hakkõ
keşfedebilecek duruma gelenlere, Allâh’õn takdîr etmesiyle nasîb olur. “Bir kaç elf-lâm”
öğrenmiş olanlar, “resmî ma‘rifete” ve âdet hükmünde kõlõnan “namâz”a gururlananlar
bu ilimlerden mahrûmdur. Zîrâ onlar, yaratõlõşõn sõrrõnõ bilmezler; burada sözü edilen
ilimleri işittikleri zaman, inkâr ederler. Nitekim, “Öyle bir ilim hazînesi vardõr ki, onu
ancak ârif billâh olanlar bilirler ve dile getirirler. Bu ilmi ancak Hak ta‘âlâ indinde
izzet sâhibi ârifler alõr.” Buyurulmuştur (Mehekkü’l-Ulemâ, 1991:127).
Şeyhoğlu için, tavsiye olunacak ve öğrenilip öğretilmeğe değecek ilimler ve ilim
konularõ esas olarak bunlardan ibârettir. Bu dünyânõn işlerini ve insanlar arasõndaki
ilişkileri bir düzene koymak için zâhir ilimlerini -ki bunlara mârûf ismiyle şer‘î veya
şerî‘at ilimleri demek de mümkündür- tahsîl etmek; insân-õ kâmil olabilmek için de
bâtõn ilimlerini kesbetmek ve bunun için ise Allâh’a tâbî ve teslîm olmak yeterlidir.
***
Peki, buraya kadar sayõlan ilimlerin dõşõnda kayda değer başka bir ilim yok mudur?
Şeyhoğlu, bu konudaki düşüncelerini farklõ bir kontekst içerisinde aktarõr. Ona
göre, ilimler yukarõda zikredilen zâhir ve bâtõn tasnîfinin dõşõnda, başka bir şekilde de
sõnõflandõrõlabilir: Faydalõ ve faydasõz ilimler.
Faydalõ ilimler, yukarõda gözden geçirilen ve bizzat yaşanan ilimlerdir. Bunlarõn
dõşõnda kalan ilimler ise faydasõzdõr. Ancak, Şeyhoğlu için bir ilmin münhasõran faydalõ
ilimler arasõnda yer almasõ yeterli değildir; zîrâ, faydalõ dahi olsa amele dönüşmemesi,
diğer bir deyişle yaşanmamasõ dolayõsõyla faydasõz hâle gelen ilimler de vardõr. Orijinal
ifâdesiyle, “egerçi şerî‘at ‘ilmi dahõ olursa çün anun-õla ‘amel kõlmaya, ana lâ13
Burada Ra’d sûresinin 39. âyetine telmîh ve ondan alõntõ var: “Allâh dilediğini siler, dilediğini
bõrakõr; Ana Kitâb O’nun katõndadõr.”
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yenfa‘dur. Niçeme [ne çõkar] ol ‘ilm kendü nefsinde menfa‘atlu ola.” Bu nitelikli ilimler,
faydasõz ilimlerin birinci kategorisini oluştururlar. Faydasõz ilimlerin bir ikinci grubu
daha vardõr ve gerçek mânâda faydasõz olanlar da zâten bunlardõr. Bunlar, “nücûm
‘ilmidür ve fâldür ve felsefenün envâ‘ ilmidür ki hikmet-i zâhirî dirler. Ve ba‘zõ anõ
kelâm ilmine karõşdurmõşlardur ve adõn usûl-i dîn komõşlardur. Tâ ol eyü ad-õla küfri ve
dalâleti halkun boynõna yõğup ‘âciz kõlalar ve bu envâ‘ hadd-i zâtõnda gayr-i nâfi‘dür.
Belki azdurõcõ ve iğvâ idici ve helâk idicidür ve niçe mahzûller bu ‘ilm ucõndan dîn
yolõndan ve istikâmet câddesinden düşdiler. Şol gurûr-õla ki biz ‘ilm-i ma‘rifet ve
hakîkat bilürüz didiler. Ve bilmediler ki Allâhu ta‘âlânun ma‘rifeti kõrâ‘at-õla ve
rivâyet-ile hâsõl olmaz (Mehekkü’l-Ulemâ, 1991:132).”
Bu satõrlar, Şeyhoğlu’nun indinde ilm-i nücûmun (yõldõzlar ilmi), fâlõn ve zâhirî
hikmet denilen felsefenin her türünün faydasõz ilimler olduğunu gösteriyor. Yazarõmõza
göre, bâzõ kimselerin felsefeyi kelâmla karõştõrmalarõ ve bunun adõnõ da usûl-i dîn
komalarõ, küfür ve dalâleti iyi bir adla birleştirip bununla halkõ kandõrmak demektir; bu
tür ilimlerin bizâtihî hiç bir faydasõ yoktur; bilâkis bu gibi ilimler azdõrõcõ, yoldan
çõkarõcõ ve helâk edicidirler; bu tür ilimlerle uğraşan nice zavallõ, kendilerinin ma‘rifet
ve hakîkat ilmini bildikleri iddiâsõyla gurûra kapõldõklarõ için dinden ve doğru yoldan
saptõlar; sõrf okumak ve anlatmakla Allâh’õ tanõmanõn (=ma’rifetullâhõn) mümkün
olmadõğõnõ idrâk edemediler.
Şu hâlde, insanõ doğru yoldan saptõran, Allâh’a götürmeyen, azdõrõp helâk olmasõna
yol açan bu tür faydasõz ilimlerin tahsîline gerek yoktur. Şu mõsra’lar, bu düşünceleri
biraz daha açmasõ bakõmõndan dikkat çekicidir:
“Hikmet-i ‘aklî vü kõyâsî nedür
Koyasõ kankõ okõyasõ nedür
N’eylesün hey’et ü nücûm sana
Çün hücûm eyledi rücûm sana
‘İlm-i vahyî vü dîn-i rabbânî
Sen anarsõn keşişi ruhbânõ
Mantõk u hikem ü kelâm kamu
Mustafâ’dan berü harâm kamu
Hikmet andan hemîşe ‘âr dutar
Ki Muhammed’den özge yâr dutar (Mehekkü’l-Ulemâ, 1991:133).”
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Binâenaleyh, muttakî bir Muhammedî için lâzõm olan şey, bu mõsra’larda
vurgulandõğõ üzere hikmet (felsefe), nücûm, mantõk hattâ kelâm gibi Mustafâ’dan berü
dolayõsõyla harâm olan “‘ulûmdan ve bunun âfetinden ihrâz” etmek, temiz bir niyetle
"şerî‘at ‘ilminün ta‘lîmine ve ta‘allümine ya‘nî ögrenmeğe ve ögretmeğe” çalõşmaktõr
(Mehekkü’l-Ulemâ, 1991:133).

II. Âlim Kimdir?
Hangi ilimlerin iyi ve faydalõ, hangi ilimlerin boş ve zararlõ olduğunu; binâenaleyh,
nelerin öğrenilip nelerin öğrenilmemesi gerektiğini bu şekilde îzâh eden Şeyhoğlu,
ulemâ ile ilgili düşüncelerini de aynõ mantõktan hareketle ortaya koyar. Aşağõda
teferruâtõ verilecek olmakla birlikte, burada netîceyi bir cümle ile hulâsa edecek olursak,
Şeyhoğlu için, ilimleri tasnîfte ortaya konulan yaklaşõmõn bir gereği olarak iyi ve faydalõ
ilimle uğraşan kişi iyi âlim, boş ve zararlõ ilimlerle uğraşan kişi de kötü âlimdir. Fakat,
kişinin münhasõran iyi (faydalõ) ilimlerle uğraşmasõ, onun mutlak mânâda iyi âlim
olmasõnõ gerektirmez; aynõ zamanda bu ilimlerle âmil olmasõ da lâzõmdõr. Ancak, bu
netîceye burada vurgulandõğõ kadar kestirmeden varõlmaz. Yazarõmõz, uzun uzun
îzâhlardan sonra, hakîkî ve insanlara faydalõ âlimin portresini ortaya kor; bu portreden
çõkarõlacak hüküm, kendilerine âlim sõfatõ verilen diğer kişilerin gerçek mânâda âlim
olmadõklarõdõr.
Şeyhoğlu’na göre, "‘âlimler üç tâyifedür”: Bunlardan birincisi, ilm-i zâhir ile
uğraşanlar (erbâb-õ ilm-i zâhir); ikincisi ilm-i bâtõn ile meşgûl olanlar (erbâb-õ ilm-i
bâtõn); üçüncüsü ise, hem ilm-i zâhir ve hem de ilm-i bâtõn ile iştigâl eden (erbâb-õ ilm-i
zâhir ve bâtõn) kimselerdir. Ancak, üçüncü olarak zikredilen, yâni zâhirî ve bâtõnî
ilimleri bir bütün olarak bilen âlimler nâdirdir: Bu sebeple, her asõrda dünyâda bu
vasõflarõ hâiz beş âlimin bulunmasõ bile bir ni’mettir ve çokluğu ifâde eder; bunlardan bir
kişi bile olsa, onun bereketi doğuya ve batõya kâfî gelir; o kişi kutb-õ vakt olur;
dünyâdaki insanlar, onun devletinin sâyesinde ve himmetinin melce’inde emân bulur;
Peygamberimiz, ancak bu gibi âlimlerle iftihâr eder; çünkü, peygamberlerin vârisleri
zâhir ve bâtõn ilimlerini hakkõyle bilen bu kişilerdir. Zîrâ:
“‘Âlim-i zâhirî olan müftî vü asfiyâ bular
Zâhiri bâtõnõ bilen vâris-i enbiyâ bular”
Kezâ:
“Kutb-õ zamân u genc-i cihân u Halîl-i Hak
Anlar-durur ki zâhir ü bâtõn bilür bular (Mehekkü’l-Ulemâ, 1991:128)”

381

BİR XIV. YÜZYIL YAZARININ KALEMİNDEN
ÇAĞININ “İLİM” VE “ÂLİM” ANLAYIŞI

Şeyhoğlu’nun ulemâ ile ilgili düşüncelerini daha iyi anlayabilmek için erbâb-i ilm-i
zâhir, erbâb-i ilm-i bâtõn ve erbâb-õ ilm-i zâhir ve bâtõnõ sõrasõ ile ele almak
gerekmektedir.
Yukarõda Şeyhoğlu’nun çerçevesini çizdiği zâhirî ilimleri gözden geçirirken, onun
tefsîr, hadîs, fõkõh, usûl-i dîn, târih, siyer ... gibi dînî nitelikli ilimleri ve bu ilim
dallarõnõn yardõmcõsõ durumunda bulunan sarf, nahiv, bedî‘, beyân ma‘anî ... gibi
Arapça’nõn muhtelif gramer husûsiyetlerinin incelendiği tâlî konularõ bu isim altõnda
değerlendirdiğini ifâde etmiştik. Kendisinin ifâdesiyle ulemâ-i zâhir, işte bu konularõ
tahsîl ederek yetişmiş olan ilim adamlarõdõr. Şeyhoğlu, îfâ ettikleri vazîfelere göre,
burada sözü edilen ulemâ-i zâhiri üçe ayõrõr: Müftüler, vâ’izler ve kadõlar.
Müftüler, firâset (anlayõş, kavrayõş), nazar ve fetvâ ehli olan kimselerdir. Müftüler
de iki gruba ayrõlõrlar.
Bunlardan birinci grubu oluşturan müftüler, “gönül ‘ilmin ve dil ‘ilmin bilürler”;
fetvâ ile takvâ kõlarlar, ilim tahsîl ederler ve tahsîl ettikleri ilimleri, “necât” ve “derecât”
için yaratõklar üzerine yayarlar, onlarõn faydalanmalarõnõ te’mîn ederler; bunlar gözlerini
dünyânõn malõndan ve mansõbõndan çevirmişler, kanâat köşesine oturmuşlar ve Allâh’a
teslîm olmuşlardõr; bu yüzden Allâh’õn has kullarõdõrlar.
İkinci zümreyi oluşturan müftüler ise, tam tersine, “dilleri ‘âlim” ve “gönülleri
câhil” olan kimselerdir; bunlarõn gönüllerinde Allâh korkusu ve hayâ yoktur; bu durum,
onlarõn gönüllerinin öldüğünü gösterir; bunlarõn ilim öğrenmekten ve öğretmekten
maksatlarõ “âhiret sevâbõ ve Hak yakõnlõğõyçun” değildir; aksine, mal ve mansõp
kazanmak ve halk tarafõndan kabûl edilmek için ilmi kullanõrlar; hevâ ve heveslerine
mağlûp olmuşlardõr. Bunlar, takvâ sâhibi ve dîne riâyetkâr âlimlere haset ederler;
karalamak ve gözden düşürmek için onlara iftirâ atarlar; kendileriyle münâkaşaya
tutuşur, cedele girişirler; çenebazlõklarõ ile hakkõ bâtõl, bâtõlõ hak göstermeğe kalkõşõrlar;
bizzat fazîlet õzhâr ve iddiâsõnda bulunurlar; oysa münâfõktõrlar, dîn umûrlarõnda bile
değildir. Nitekim, böyle kişilerle ilgili olarak hadîste şöyle buyurulur: “Dilinde ilim
görünen münâfõklardan Allâhu taâlâya sõğõnõnõz ki onlar size emrolunan şeyleri
söylerler de kendileri nehyolunan şeyleri işlerler (Mehekkü’l-Ulemâ, 1991:128-130).”
Binâenaleyh, böylelerine insanlarõn umûrunu havâle etmemek gerekir.
Şeyhoğlu’nun burada õsrarla vurguladõğõ ve bilhassa ehemmiyet verdiği husûs,
yukarõda da işâret olunduğu üzere, âlimin ilmiyle amel edip etmemesidir. Bu hassâsiyet
sebebiyledir ki, Müslümanlar arasõnda zuhûr eden fitnenin asõl müsebbibinin, “fâcir
‘âlim ve câhil zâhid ve mürâyî ‘âbid” olduğunu ileri sürer. Nitekim, ona göre, Hz. Ali,
“İslâm’da heybetimizi iki tip insan kõrmõştõr: İlmiyle amel etmeyen âlim ve bid’at sâhibi
dindârlar, birincisi insanlara günâhlardan uzaklaşmayõ tavsiye eder, bid’at sâhibi ise
insanlarõ kendi bid’atõna rağbet ettirmye çalõşõr.” demiştir. Bu gibi hevâ ve heveslerine
uyan âlimler şomlukla, iki yüzlü zâhidler uğursuzlukla, dilenci dervişler zemmedilmek

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

371

sûretiyle dinlerini dünyâlõğa satmõşlar ve her zaman zillet içinde yaşamõşlardõr; bunlar
dünyâ tutkusuyla kendilerini “begler dergâhõna atarlar”; horluk ve hakîrlik içinde
“ulular kapusõna varurlar” ve hafiflik ile kulluk ederler; beyleri ve ileri gelenleri her
hâlükârda övgüye değer, fazîlet sâhibi insanlar olarak görürler; onlarõn kalplerinde nifâk
yoksa, bunlar bir yolunu bulup sokarlar; onlarõ hak etmedikleri şekilde överek, yaptõklarõ
her işin, her kararlarõnõn iyi olduğunu fõsõldarlar; kendilerini iyiyi emretmekten ve kötüye
mâni’ olmaktan alõkorlar; böylece onlarõn da helâkine sebep olurlar. Ettikleri onca
dalkavukluk ise, “bir kaç haram dirhem” veya bir mansõb içindir; oysa bilmezler ki,
peşinden koştuklarõ şey, hem canlarõnõn ve hem de îmânlarõnõn düşmanõdõr. Bir yolunu
bulup rüşvet vermek sûretiyle istedikleri mansõbõ elde ederler; mansõb edinmek sûretiyle,
herkesin kendilerine “hürmet ve izzet” etmelerini te’mîne çalõşõrlar; ne yapõp yapõp
gerçek ulemâyõ ve meşâyihi gözden düşürüp beylerin ve ileri gelenlerin etrâfõndan
uzaklaştõrõrlar; bu insanlarõ onlarõn ilimlerinden, güzel hizmetlerinden ve sohbetlerinden
mahrûm bõrakõrlar. Şunu bilmek gerekir ki, ilimden ve ibâdetten maksatlarõ dünyevî
menfaat olan âlim ve âbide, ilimlerinin ve ibâdetlerinin hiç bir faydasõ olmayacaktõr;
onlar bu yolla sâdece ve sâdece asõl hedefleri olan mala ve mansõba ulaşõrlar; oysa
peygamberimiz “Yâ Rabbî faydasõz ilimden sana sõğõnõrõm” buyurmuştur (Mehekkü’lUlemâ, 1991:130-132).
Dikkatleri çektiği üzere, Şeyhoğlu, XIV. yüzyõlõn sonlarõnda, yâni Anadolu’da
teşekkül eden yeni siyâsî ve sosyal yapõlanmanõn daha ilk dönemlerinde, ulemâ ile devlet
adamlarõnõn arasõnda cereyân eden karşõlõklõ ilişkilerin bozulan niteliği üzerinde
durmakta ve değerlendirmelerinden anlaşõldõğõ kadarõyla, bu konudaki düşüncelerini
nazarî bir arka-plândan ziyâde, çevresinde cereyân eden pratiklere dayandõrmaktadõr. Şu
mõsra’larõ başka bir şekilde yorumlamak mümkün değildir:
“‘Ulemâ hõrs u tamâ‘ çirkine bulaşdõ bugün
Bu mezellet bulara güzâfõn gelmez
Bu ‘acebdür ki ulaldukça kocaldukça kişi
Dahõ yigid olur ol hõrs u işinden kalmaz (Mehekkü’l-Ulemâ, 1991:134).”
Ulemânõn siyâsî mekanizmanõn ön saflarõnda yer almasõnõn doğurduğu mahzûrlar
üzerinde her devirde durulmuş olmakla birlikte, Şeyhoğlu’nun, bu husûstaki hassâsiyeti,
daha sonra Osmanlõ sâhasõnda kaleme alõnan eserlerde de zaman zaman karşõmõza
çõkacak; onlarõn bulunduklarõ mevki’lerin gücünden ve imkânlarõndan kaynaklanan lüks
düşkünlüğü veya bu mevki’ler yüzünden ulemâ zümresi arasõnda görülen şiddetli
14
çekişmeler zaman zaman ciddî boyutlara ulaşacaktõr . Binâenaleyh, ulemânõn müstakil
14
Osmanlõ devletinin en önde gelen eğitim müesseselerinden Sahn medrselerinde ders veren âlimlerin,
gerek yetişme safhalarõnda ve gerekse devlet kademelerinde vazîfe aldõklarõnda, bir taraftan kendi aralarõnda,
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çalõşma sâhasõnõn bulunmamasõ ve bu yüzden İslâm dünyâsõnõn daha ilk dönemlerinden
îtibâren gittikçe artan bir şekilde siyâsî irâdeye yaklaşma ihtiyâcõ duyulmasõ, bu tür
şikâyetleri kitap sayfalarõna hapsedecek, onlarõn devletin üst kademelerini işgâl
edenlerle çok çeşitli ve sõkõ ilişkiye girmeleri sürüp gidecektir.
Realitenin zorlamasõnõ bir tarafa bõrakõr ve Şeyhoğlu’nun düşüncelerine dönersek,
konumuzu şöyle bir soru ile biraz daha açabiliriz: Gerçek âlim nasõl olmalõ, ne yapmalõ,
nasõl yaşamalõdõr?
Şeyhoğlu, yukarõdaki sorunun cevâbõnõ oluşturacak uzun bir tavsiye zinciri sunuyor;
hattâ, bununla da yetinmiyor ve aşağõda ele alacağõmõz üzere, bir âlimin, bir gününü
nasõl geçirmesi gerektiğine dâir teferruâtlõ bir hareket tarzõ, deyim yerinde ise bir günlük
çalõşma ve yaşama plânõ ortaya koyuyor.
Ona göre, “muttakî Muhammedî” (samîmî, ihlâs sâhibi hakîkî bir Müslüman âlim),
faydasõz ilimlerden ve bu ilimlerin âfetlerinden sakõnmalõ; kendisini şer’î ilimleri
öğrenmeğe ve öğretmeğe hasretmelidir; fetvâ verdiğinde, ders anlattõğõnda veya bir
münâzaraya giriştiğinde niyeti âhiret sevâbõ, Hakk yakõnlõğõ, ilmi yayma, Hakkõ õzhâr
etme, şerî’ati anlatma ve böylece dîni güçlendirme olmalõdõr; nefsini süslenme
düşkünlüğünden, hõrs ve tamahkârlõk “bulaşõğõndan” arõndõrmalõdõr; zîrâ âlimlerin hor
görülüşleri ve zelîllikleri hõrs ve tamahkârlõk yüzündendir. Bir âlim fetvâ vermesi
gereken bir makâma geldiğinde, son derece titiz davranmalõ, ihtiyâtõ elden bõrakmamalõ,
hatâ ihtimâline karşõ uyanõk olmalõ; nefsine uyarak, öfkeye kapõlarak yanlõş karar
vermekten sakõnmalõ; şâyet gözetimi altõnda vakõf varsa, bunun gelirlerinin yerli yerinde
sarf edilmesini sağlamalõ, vakõf mallarõnõn isrâfõnõ ve haksõz yere yenilmesini
engellemelidir. Bilmelidir ki, nefsine uyarak haksõz yere mal edinmek ve lokmasõna
haram karõştõrmak hõrsõn, tamahkârlõğõn, şehvetin, riyâ ve hasedin doğmasõna yol açar;
böyle bir yola girdiğinde, ömrü boyunca öğrendiği bütün ilimlerin ve işlediği amellerin
tamâmõ hebâ olur (Mehekkü’l-Ulemâ, 1991:134).
Şeyhoğlu, yukarõda gözden geçirilen âlim tasnîf ve tavsîfinin dõşõnda, bir cihetten
yine ulemâ sõnõfõna sokulabilecek olan başka insanlardan da söz etmektedir. Bunlar,
kendi ifâdesiyle “müzekkirler ya‘nî vâ‘izler”dir. Bu grupta mütâlaa edilen insanlar,
cemiyet içerisinde oynadõklarõ rol bakõmõndan gerçekten son derece etkili olan kişilerdir.
Çünkü, halkla her an yüz yüze gelirler, her an onlarõn içinde bulunurlar ve bu sebeple
kendilerini halka çok daha kolay kabûl ettirirler. Dolayõsõyla, taşõdõklarõ vasõflarõn iyi
veya kötü oluşu, cemiyetin de iyi veya kötü yönde etkilenmesine sebep olur. Bu
bakõmdan, yukarõda zikrolunan ulemâ zümresinden daha güçlüdürler.

diğer taraftan bizzat devleti yönetenlerle nasõl bir ilişki ağõ içerisine girdiklerini anlayabilmek için bkz.
yukarõda adõ geçen tezimiz, s. 185-210.
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Şeyhoğlu, bu başlõk altõnda ele aldõğõ zümreyi üçe ayõrmaktadõr: Birincisi, fasl
okuyuculardõr; bunlara kassâs (kõssa anlatõcõ) da denir; ikinci zümreyi vâ’izler
oluştururlar; üçüncü zümreyi teşkîl edenler ise hakîkî müzekkirlerdir.
Şeyhoğlu, birinci grubu oluşturan ve kendilerine fassâl veya kassâs denen kimseleri
şiddetle tenkîd eder. Zîrâ onlar, mânâsõz bir kaç san’atlõ ve seci’li (masnû‘ ve müsecca‘)
söz öğrenip, bunlarõ halka satarlar; bu sözler içerisinde “dîn ‘ilminden” hiç bir şey
yoktur. Bâzan “kasas-õ enbiyâdan”, bâzan “meşâyih hikâyelerinden” dem vururlar;
bâzan “ba‘zõ âyâtlardan tefsîr düzüp”, bunu dillerine dolarlar; bâzan bir takõm münâcâtõ
birbirine ulayõp söylerler; zaman zaman şiirler ve beyitler okurlar... Bütün bu hünerler
karşõsõnda, bîçâre halk, bunlarõ gerçekten âlim zanneder; dolayõsõyla da sözlerine kanar,
gösterdikleri yola gider. Bunlarõn, sözü edilen yola tevessüllerinin maksadõ, “bir kaç
sefîh ortasõnda kabûl” bulmak ve “dünyâ maksûdõ hâsõl” etmektir. İşte bu yüzdendir ki,
san’at gösterisinde bulunurlar, riyâkârlõk ederler, tuhaf hikâyeler anlatõrlar, hîlekârlõk ve
şâirlik ederler; hepsinden ehemmiyetlisi, maksatlarõnõn hâsõl olabilmesi için her fõrsatõ
değerlendirir, minberlerde pâdişâhlarõn, beglerin, vezîrlerin, ulularõn, sadr ehlinin,
mansõb sâhibinin, fâzõllarõn, âlimlerin, yardõmcõlarõn (‘avvân), zâlimlerin ve fâsõklarõn
“medhine ve sitâyişine meşgûl olurlar”; işitenlere hoş gelen sözler söylerler, yalan
hikâyeler, “ber-beste rivâyetler îrâd” ederler; ne yazõk ki “bir kaç kalb akçe ve pul cem‘
itmeg-içün” bu sayõlan kimseleri peygamber yerine korlar, minberde dilencilik ederler.
Bunlarõ işitenler de harâm helâl demeden kendilerine verirler.
Şeyhoğlu, bu gibi kimselerin kendi zamânõnda bir hayli çoğalmõş olduğundan
yakõnõr: “Fi’l-cümle bu rûzigârda bu tâyifenün ekseri ki dünyâda yörirler ve halkõ
bid‘ate ve dalâlete bõragurlar ve mezmûm yirlerde ve ma‘siyyetde dilîrlik iderler, ve
ta‘assuba dururlar.” Halk arasõnda fitne ve fesâda sebep olurlar; kõsacasõ, ilmin ve
âlimin îtibârõnõ yok ederler; bunlarõn “dilleri ‘âlim gönülleri câhil”dir. Dünyâda
yaptõklarõndan dolayõ, âhirette “tamunun (cehennemin) odõn yandurõcõlardan”
15
olacaklardõr .
Görüldüğü üzere, kassâsõ şiddetle tenkîd eden Şeyhoğlu, ikinci grubu oluşturan
vâizleri daha farklõ bir zümre olarak ele alõr. Deyim yerinde ise vâizler, taşõdõklarõ
vasõflar bakõmõndan kõssa okuyucular(kassâs)õn tam zõddõ husûsiyetleri olan kimselerdir.
Bunlar, her çeşit dîn ilmiyle süslü “muttakî eyimmeden”dirler; sözlerini Hak rõzâsõ,
âhiret sevâbõ, derecelerini yükseltmek, Allâh’a yaklaşmak için söylerler; “bid‘atden ve
dalâletden õrağ olurlar ve ra‘nâlõğõ terk iderler”; san’atlõ ve seci’li söz söylemekten
sakõnõrlar; anlattõklarõnõ tefsîre, sahih haberlere, “meşâyõh tesânîfi”ne, sâlihlerin
menkabelerine dayandõrõrlar; sünnete uyarlar, geçmiş ulularõn ve sâlihlerin yaşayõş
biçimlerini naklederler; insanlar onlarõn verdikleri öğütlerle “Hakka ve Hak yolõna ve
Mustafâ sünnetine ve şerî‘at câddesine” ulaşõrlar; Allâh’õn, “Rabbinin yoluna hikmetle,
15
Mehekkü’l-Ulemâ, s. 137-138. Yukarõda aynõ konu, yâni ulemâ ile devlet adamlarõ arasõnda cereyân
eden ilişkiler, bir kõsõm müftülerin davranõşlarõ dolayõsõyla da ele alõnmõştõ.
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güzel öğütle çağõr; onlarla (inanmayanlarla) en güzel bir tarzda münakaşa et; doğrusu
Rabbin kendi yolundan sapanlarõ daha iyi bilir. O doğru yolda olanlarõ da en iyi bilir
(Kur’ân-õ Kerîm, Nahl:125).” emrine uyarak, dâvetin en güzelini yaparlar; dâvette
insanlarõn ruhûna ve tabiatine en uygun sözleri kullanõrlar; gönüllere gönülden
seslenirler; Allâh’õn kereminden ümit kestirmezler. Bunlar hakîkî dîn âlimleridir; “dîn
‘âlimleri dünyâ talebinden ve dünyelik hõrsõndan” sakõnõrlar; insanlara faydalõ olan
ilimlerle uğraşõrlar ve böylece öldükten sonra da amel defterlerine sevap yazõlmasõna
imkân sağlarlar: “Âlim sinde yatmõş ola ve anun ‘ameli munkatõ‘ olmaya, ol ‘ilm
bereketiyle ki halka nâfi‘ ve assõludur (Mehekkü’l-Ulemâ, 1991:139-142).”
Binâenaleyh, uğraşõlan ilimlerin münhasõran halka faydasõ dokunmalõdõr.
Şeyhoğlu’nun hakîkî müzekkirler olarak isimlendirdiği kimselere gelince; bu
zümreye dâir verilen bilgilerden anlaşõldõğõna göre, müzekkirler [zikrediciler] ehl-i
tasavvuftur. Yazarõmõz, bu zümre hakkõnda son derece mültefit ve tâzimkâr bir üslûp
kullanmaktadõr. Kendi ifâdesiyle, “üçinci tâyife hakîkî müzekkirlerdür; ya‘nî
ma‘rifetullah zikr idiciler ve anlar dîn ulularõ ve meşâyihdür ki zâhir ve bâtõn ‘ilmiyle
ârâste olmõşlardur ve Hak ta‘âlâ hazretinün ‘inayeti cezbeleriyle dîn yolõnun gidişin ve
yakîn ‘âleminün mehârõ yidişin hâsõl kõlmõşlardur.” Bunlar, ledünnî ilim sâhipleridir;
Allâh’õn inâyetiyle hakîkatleri, sõrlarõ ve ma‘nâlarõ öğrenmişler; “makâmlarun ahvâline
ve hak yolõnun sülûkine vâkõf”dõrlar; kendilerini Allâh’a teslîm etmişlerdir; bunlar
peygamberlerin gerçek vârisleridir; Allâh, onlarõ, insanlarõ terbiye ve hakka dâvetle
vazîfelendirmiştir (Mehekkü’l-Ulemâ, 1991:142-146).
Yukarõda, Şeyhoğlu’nun ilimleri tasnîfi gözden geçirilirken, ilm-i bâtõn başlõğõ
altõnda, bu ilmin muhtevâsõnõ oluşturan konulara dâir oldukça uzun bir pasaj aktarõlmõştõ.
Yazar, müzekkir zümresini anlatõrken, o pasajda sayõp döktüğü ve her birisini birer ilim
dalõ olarak tavsîf ettiği bütün vasõflarõ bunlara mal etmekte ve ayrõca, kendilerini zâhirî
ilimleri de hakkõyla bilen insanlar olarak değerlendirmektedir. Bu değerlendirmeler,
müzekkirlerin “erbâb-õ ilm-i bâtõn ve zâhir” olduklarõnõ gösteriyor. Binâenaleyh, aynõ
verileri burada tekrarlamak yerinde, hatõrlatmak yeterli olacaktõr.
Son olarak, burada Şeyhoğlu’nun kadõlarla ilgili düşüncelerini de gözden
geçirdikten sonra, konuyu bağlamamõz yerinde olacaktõr. Kadõlar, birer devlet me’mûru
olmalarõna rağmen, aslõnda ulemâ sõnõfõna mensûpturlar; diğer bir deyişle, kadõ dahi
olsalar esas îtibâriyle ulemâ ile ilişkilerini devâm ettirmektedirler; hattâ fiilen eğitim
hayâtõnõn içerisinde bulunmakta ve aktif bir şekilde rol alabilmektedirler. Kadõlar,
devletle halk arasõndaki irtibâtõ veya ilişkiyi de te’mîn eden kimselerdir; binâenaleyh,
onlarõn mücehhez olduklarõ nitelikler, halkõ doğrudan etkileyecektir. Esâsen,
Şeyhoğlu’nun kadõlarõ ele alõş sebebi de bir bakõma bundan kaynaklanmaktadõr.
Ona göre, “kâdîlar üç tâyife”dir. Bunlardan bir bölüğü kazâ ilminde câhildirler;
cehâletle, nefislerine ve tabiatlerinin temâyüllerine uyarak “‘ilmsüz kazâ kõlurlar”; hakkõ
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bâtõldan, bâtõlõ haktan ayõramazlar. İkinci bölüğü oluşturanlar ise “kazâ ‘ilmini bilür”,
fakat bildikleri ile az amel ederler, adâleti bir tarafa bõrakõrlar; hevâ ve heveslerine
uyarak “halk cânibin Hak cânibine tercîh” ederler; rüşvet alõrlar, vazîfelerini îfâ ederken
çõkar sağlarlar; yetimlerin mallarõnõ yerler, vakõf gelirlerini “kendü garazõyçun vâcib
degül yirlere sarf” ederler; mescidleri, medreseleri, hânkâhlarõ, dükkânlarõ “‘illetler-ile
ve garazlar-õla ve rişvetler-ile” ehil olmayan kimselere yedirirler; dîn ehlini
gözetmezler, ihtisâb işlerini ihmâl ederler; bunlarõn içerisinde kimileri de vardõr ki
fõrõnlarõ, kasap dükkanlarõ, sabun-hâneleri veya bezir-hâneleri olduğu ve yâhut bu tür
yerlerle ortaklõklarõ bulunduğu için “narh”õ gözetmezler; iyiliği emretme ve kötülükten
alõkoymada üzerlerine düşeni îfâ etmezler; kõsacasõ kendilerinden beklenen hizmetleri
görmez, halkõn zulme uğramasõna, perîşan olmasõna yol açarlar. Bu sebeple de, her iki
grup kadõ cehennemliktir.
Üçüncü zümreyi oluşturan kadõlar ise, cennetliktirler. Bunlar, diğer iki grupta
zikrolunan kadõlarõn yaptõklarõnõn hiç birini yapmazlar; kendileri gerekli bütün ilimleri
tahsîl ettikten sonra müçtehid mevki’ine yükselmişler; kâmil bir akõl ve riyâzetle
nefislerini terbiye etmişler; kötü huylarõnõ değiştirmişler, Allâh’õn nûruyla
nûrlanmõşlardõr. Bunlar, vazîfelerini “dîn ve diyânet ve toğrulõk ve emânet ve niyyet
saflõğõ ve i‘tikâd hâlislõğõ” ile îfâ ederler (Mehekkü’l-Ulemâ, 1991:146-150).
Teferruâta müteallik bir takõm tavsîf ve tasvîrleri bir tarafa bõrakacak olursak,
Şeyhoğlu’nun geniş çerçevede ulemâ zümresine dâhil edilebilecek olan insanlara,
onlarõn hangi nitelikleri taşõmalarõ gerektiğine dâir düşünceleri esâs îtibâriyle bunlardõr.
Fakat yukarõda hulâsa olunan düşünceleri güçlendirmesi bakõmõndan, kendisinin,
ulemânõn günlük hayâtõna yönelik tavsiyelerini de kõsaca gözden geçirmek
durumundayõz. Yukarõda Şeyhoğlu’nun, bir âlimin bir gününü nasõl geçirmesi
gerektiğine dâir teferruâtlõ bir hareket tarzõ, deyim yerinde ise bir günlük çalõşma ve
yaşama plânõ sunduğunu ifâde etmiştik. Gerçekten ilgi çekici olmasõ ve bu husûstaki
düşüncelerini berrâklaştõrmasõ dolayõsõyla, bu plânõ burada ana hatlarõyla ele almak
yerinde olacaktõr.

III. Âlimin Bir Günlük Hayâtõ
Sünnî bir âlim olan Şeyhoğlu, öncelikle günlük yaşantõsõna dâir tavsiyelerde
bulunduğu âlimlerin de sünnî olmalarõnõ öngörür. Onun aşağõdaki tavsiyeleri yönelttiği
âlimler, yukarõda da belirtildiği üzere, kendisinin dünyâda ender olduklarõnõ söylediği
hem zâhirî ve hem de bâtõnî ilimleri bilen âlimler olmalõdõr. Nitekim, hayatlarõnõn her
ânõnõ titiz bir dakîklikle programladõğõ insanlar, ancak gerçekten seçkin nitelikli ve irâde
sâhibi kimseler olmalõdõrlar ki, kendilerine sunulan programõ eksiksiz uygulayabilsinler.
Şeyhoğlu’na göre, bid‘atlerden sakõnmasõ gereken âlim, şerî‘at yolundan ve sünnet
caddesinden ayrõlmamalõ; kendisinden önce yaşamõş “sâlih ‘âlimler ve ‘âmiller
i‘tikâdõnca” îtikâd etmeli; Ehl-i Sünnet ve Cemâ‘at mezhebinde olmalõ, “kendü
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vaktlarõnõ ve sâ‘atlarõnõ vazîfe” ile geçirmelidir. Tan yerinin ağarmasõndan kuşluk
vaktine, kuşluktan öğleye, öğleden ikindiye, ikindiden gece vaktine ve gece vaktinden
ertesi güne kadar bir hayõr işinde bulunmalõ ve hayâtõnõ bu şekilde geçirmeli; aziz
ömrünün bir saatini veya bir ânõnõ hebâ etmemelidir.
Binâenaleyh, sabah namâzõnõ kõldõktan sonra zikir ve Kur’ân okumakla meşgûl
olmalõ, güneş doğunca tekrar iki rek’at namâz kõlmalõ, bilâhare kuşluğa kadar
tedrîs, ifâde ve istifâde ile, yâni okutmakla anlatmakla ve bizzat öğrenmekle vaktini
geçirmeli; kuşluk namâzõnõ müteâkõp, öğle namâzõna kadar "kendü maslahatlarõ”,
“oğlancuklarõ âsâyişi” ve “nefsinün zarûrî” ihtiyaçlarõ ile, diğer bir deyişle günlük
geçimini sağlayacağõ işlerle uğraşmalõdõr. Öğle namâzõnõ edâ ettikten sonra, ikindi
vaktine kadar “mütâla‘a” ve “ilm-i lügat” ile meşgûl olmalõ; ikindi namâzõnõn
ardõndan “sabah ve akşamlarõ Rabb’inin adõnõ an (Kur’ân-õ Kerîm, İnsân:25)”
emrine uyarak tekrar Kur’ân okumalõ ve zikirle iştigâl etmelidir. Akşam namâzõnõ
kõldõktan sonra, yatsõ namâzõna kadar zikirle, Kur’ân okumakla, evrâdla ve nâfile
namâzla vaktini ihyâ eden kişi için ne büyük saâdet... Yatsõ namâzõnõn
kõlõnmasõndan sonra, eğer çok mühim bir iş yoksa artõk “sözi terk itmek” ve gece
yarõsõna bir çeyrek saat kalõncaya dek dîni mütâla’a ve tekrâr ile meşgûl olmak
gerekir. Daha sonra, kõbleye dönüp bir saat oturmalõ, açõktan zikretmeli; uyku
bastõrõnca sağ yana dönüp yüzü kõbleye gelecek şekilde yatmalõ ve hem gönülden
hem de dil ile sünnet olan “Allâh’õm seni özleyerek ve senden korkarak kendimi
sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, sõrtõmõ sana verdim, işlerimi sana havâle
ettim, senden başka sõğõnak, emîn ve kaçacak (gidecek) kimse yoktur. İndirdiğin
kitâba ve gönderdiğin peygambere inandõm.” duâsõnõ okuyup zikrede ede uykuya
varmalõdõr. Haber verilmiştir ki, abdestli olarak zikirle uyuyan kişinin rûhu,
ibâdetine devâm edebilmesi için, arşõn altõna çõkarõlõr; o kişinin gördüğü her rüyâ
gerçek olur. “Âlimin uykusu ibâdettir.” sözü de esâsen bu şekilde yaşayan ve
uyuyan âlimler içindir. Fakat bu şekilde uykuya varan âlimin sabâha kadar
uyumamasõ gerekir. Kişi, gecenin “âhir sâ’atinün vaktõnda” kalkõp, iki rek’atta bir
selâm vermek sûretiyle sünnet olan on üç rek’atlõk teheccüt namâzõnõ kõlmalõdõr; bu
gece namâzõnda okunan Kur’ân âyetleri ne kadar uzun olursa, fazîleti de o kadar
artar. Bundan sonra istenirse tekrar yatõlabilir; ancak sabah namâzõ vaktinde
kalkõlõp abdest tâzelenmeli (tecdîd-i vuzû‘) ve zikirle meşgûl olunmalõ, nefsî
mücâhede ve mücâdeleye devâm edilmeli, nefis temizlenip gönül ve rûh
cilâlanmalõdõr. Buraya kadar anlatõlanlara uygun olarak yaşayan âlimin gönlü gayb
âlemine açõlõr, hakîkatler ve sõrlar kendisine keşfolunur (Mehekkü’l-Ulemâ,
1991:134-137).
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Netîce
Buraya kadar gözden geçirilen bilgilerden nasõl bir netîce çõkarabiliriz?
Öncelikle bir noktanõn altõnõn çizilmesinde fayda vardõr: Şeyhoğlu’nun ne anlattõğõ
ve çerçevesini çizdiği ilimleri ve ne de bu ilimlerle uğraşan şahsiyetleri (ulemâ)
İslâm’sõz düşünmek mümkündür. Bu durum, bir taraftan ilimlerin, diğer taraftan
ulemânõn belirli ilkelere bağlõ kalmasõnõ gerektirmektedir. Bu ilkelerin özünde, İslâmî
terminoloji ile “rõzâ-yõ ilâhî”yi gözetmek bulunmaktadõr: Çalõşõlan konular, rõzâ-yõ
ilâhîye uygun olmalõ, ilâhî irâdenin daha net bir şekilde gerçekleşmesini gâye
edinmelidir. Ulemânõn temel vazîfesi de aynõdõr. Onlar, tahsîl ettikleri ilimleri, kendi
dünyevî menfaatleri için kullanmamalõ; ilim öğrenmekten maksadõn cismânî hâkimiyet
kurma olmadõğõnõ bilmeli; ilmi Allâh’õn emirlerini ve nehiyleri insanlara bildirmenin
birer vâsõtasõ olarak görmelidir.
Şu hâlde, Şeyhoğlu’nun ortaya koyduğu ilim anlayõşõ ile -bunu İslâm dünyâsõndaki
ilim anlayõşõ olarak genişletmek de mümkündür; çünkü Şeyhoğlu sõk sõk âyetlere,
hadislere ve ileri gelen şahsiyetlerin sözlerine atõfta bulunmak sûretiyle, İslâm
dünyâsõndaki umûmî temayülü benimsediğini ortaya kor-, meselâ Batõ dünyâsõnda bugün
müşahede edilen ilim anlayõşõ arasõnda, kâinâta bakõş ve tabiatõ ele alõşõn gâyesi
açõsõndan mühim bir fark vardõr. Bu farkõ daha iyi anlamak ve İslâm dünyâsõndaki ilmin
niteliğini daha belirgin bir biçimde kavrayabilmek için, ünlü Fransõz düşünürü René
Guénon’un şu satõrlarõnõ gözden geçirmekte fayda vardõr: “Çağdaşlarõmõzõn anladõklarõ
şekliyle ilim, hissedilir dünyanõn hadiselerinin incelenmesinden başka bir şey değil; ve
õsrarla belirtelim, bu inceleme öyle bir şekilde yapõlmakta ve yürütülmektedir ki üst
seviyeden hiç bir ilkeye bağlõ olmasõna imkân yoktur. Kendini aşan her şeye mutlak
surette bigâne kalan bu ilim böylece kendi sahasõnda, doğrusu alabildiğine bir
bağõmsõzlõğa kavuşmuş olmaktadõr... Batõ ilmi, mümkün olan her çeşit bilgiyi içerdiği
iddiasõndadõr (Guénon, 1991:43-44).”
Binâenaleyh, Batõ dünyâsõnda ilim, karşõlaştõğõ her problemi çözebilecek kudretin
kendinde bulunduğunu ileri sürerken, İslâm dünyâsõndaki ilim, söyleyeceklerini
söyledikten sonra netîceyi ilâhî irâdeye havâleyi tercîh eder. Diğer bir deyişle İslâm
dünyâsõnda ilimler ve onlarla uğraşan âlimler kendilerinin üzerinde bir müteâl kudreti
görürler; doğruluklarõnõn tasdîkini o müteâl kudrete havâle ederler. Kaleme alõnmõş
sõradan pek çok eserde bile sõk sõk karşõlaşõlan, ele alõnan konularõn îzâhõndan sonra
va’llâhu a‘lem bi’s-savâb (doğrusunu en iyi Allâh bilir) notunun düşülmesi,
kanaatimizce işte burada sözünü ettiğimiz anlayõş farklõlõğõndan kaynaklanmaktadõr.
Bu tavrõn anlaşõlõr sebepleri vardõr. Zîrâ, İslâm dünyâsõnda daha ilk dönemlerden
başlamak üzere, ilim ve dîn arasõnda ayrõlmaz bir bağ oluşmuş ve eğitim faaliyetlerine
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konu olan ilimler -ister dînî nitelikli olsunlar, ister dîn-dõşõ konularla ilgili olsunlaröncelikle mukaddes bir mekân olan câmi çevresinde tahsîl edilmeğe başlanmõştõr.
Binâenaleyh, dînin doğrularõ ve dünyâ görüşü, sâdece dînî sâhayõ etkilemekle kalmamõş,
dîn-dõşõ (doğrudan dünyevî) kabûl edilen konular bile dînî doğrular istikâmetinde
görülüp değerlendirilmiş; bu durum yüzyõllar içerisinde tam bir zihnî gelenek hâlini
almõş ve böylece sonraki ilmî faaliyetlerin yönü de etkilenmiştir (Petersen, 1979:47).
Nihâyet, bu ilim anlayõşõnõ, İslâm’õn, müntesiplerine yaratõlõşõn sõrrõna dâir
aşõlamağa çalõştõğõ şuur ve îmânla birlikte düşünmek ve mânâlandõrmak gerekir ki,
İslâm’õn bu husûstaki tavrõ, İslâm dünyâsõndaki ilmî geleneğin, diğer medeniyet
çevrelerinde teşekkül eden ilim geleneklerinden niçin farklõ olduğunu da ortaya
koymaktadõr. İslâm, insanõn dünyâdaki mevki’ini, Allâh karşõsõndaki durumunu ve
mes’uliyetini kesin bir şekilde belirlemek sûretyle, müntesiplerinin zihinlerinde varlõk,
bilgi ve değer mefhûmlarõyla ilgili, diğer medeniyetlerle kâbil-i kõyâs olmayan bir
hakîkat çerçevesi çizmiş ve dünyâda öğrenilen her şeyin, bu sorumluluk çerçevesinde
16
idrâk olunmasõnõ sağlamõştõr .
Şeyhoğlu’nun ilimleri ele alõşõnõ, değerlendirişini ve bunlarõ çevresindeki insanlara
tavsiye edişini, biz bu târihî arka-plân ile irtibatlandõrmanõn yerinde bir yaklaşõm
olduğunu düşünüyoruz. Binâenaleyh, sonraki yüzyõllarda doğup yetişen başka ilim
adamlarõnõn ilimleri târif veya tasnîfleri sõrasõnda ileri sürdükleri düşünceleri
değerlendirirken, meselenin bu cihetini de göz önünde bulundurmak gerekmektedir.
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