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Tagktiprii-zflde ve ilmi giiriiqleri

II'

M. Tayg,UU *Oil"!LGIN

Mevzuat al-ulfrm'un ikinci mukaddimesi miiteallim, y5,ni, ciirencinin

vazifeleri ve dffencilik gartlarrnr bildirmektedir. Bu kouuda eski Yunan

filosoflarrnrn Aristo, Sokrat, Efifltun'un stiylediklerini nakleden miiellif,

diisimeelerini gdyle ifade etmektedir : <ta'alliim-i hiL'"et etmeye azimet

ve niyet eden kimseye lflyrk oldu ki t6,ze civ6.n ve f6rigiilkalb v'el-cen6.n

olub sahihiilmizflc ola ve dirnyevi lezzdL ifud,kine iltifat eylemeyd ..ve ilrne

muhabbeti bir mertebe ola ki ilim iiserine bir nesneyi tercih ve ihtiyflr
edip anm erbibr ile yflr olmrya, keia,mrnda srdkrn gayrrnl sd'ylemeye...>

Miieltifimiz bu konuda 10 gart oldufunu bildirir ki onemlilerini gdyle

srralayabiliriz :

- nefsini kijtii ahlflktan vzak tutup, giizel ahif,k ile doldurmahdlr.

-_ Omriiniin sonuna kadar ii$renmeyi kendine giflr etmeiidir :

r*l!l Jl ,*rl O.}ll ly'tl

- Ustad.lardan nasihatleri temiz ve insanlar arasrnd.a iyi adr buiunan

bir kimseyi segmelidir. Hatta, iistad bulmak igin uzak diyarlara sey6.-

hat edilmelidir. Zira, iistadr <ilim-i celfl> ise U'ireneinin dahi celAlet-i

kadrine delll olur. Ancak, bu vasrfta bir iistadr bulduktan sonra' ona

itimad etmekle beraber, <ilim iizerine tekebbiir ve.muallim ve iistad

iizerine ta'azzvm ve tecehliim eylememelidir. gtixkii iiim, kibirli bir
adam dtigmanrdrr. O haide, ilim tahsilinde algak gtiniilliiliik gereklidir.

Ote yaodan, tifrenciye l6zrm olan gey, tabiatinin kuvveting iry'.n1a$

ve zihninin agikhirna giivenmek olup hasret ve ned6.met'il'e ilimden

mahrum ve cehfllet vasfr ile tavsif edilmemiS olmaktadr ki,;,'rJlJll
rrt -ll i ! bumrn igin soylenmigtir. .
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170 v. rayvin corsirciN

Ustada saygryl belirtmek igin irgad edilen birgok beyitler vard.rr ki,
bunlard.an birini bir cirnek olarak buraya nakledelim :

Arapgasr

l-, F3' L* u,l;

f-r: Jl .ul3 
. *j-,* J:Jt-

Tiirkgesi

Hukukun 6,zamrdu hakli-r tistad
Ri6,yet eyle hakkrn etme iptdl
A:rrn bir harfi t6"iim ettifine

" Tiaz olmaz verirsen nice bin mdl

ve d.ahi gerektir ki, iifrenei (tilmiz), iistad.rnm kiigiik taraflarrni tecessiis
etmeme1ivekusrrr1arrj:raragtirmamalrdrr.l:.'-i:''..'.

Ofpenci, geSitii ilimterin herbirine bir dereceye kaddr flgin6., gaye ve
maksatiarr ile riaetodlanna Vakrf olmalan gereklidir. Oini:r miisaade eder,
imkdnlar da uygunr diiserse biiiriari rifrenmefe baglamak .ve:'her birinde
bilsr sahibi olmak clofrudur. Zira, biittin ilimler birbirine yard"rmcr olmak
ve bir krsmr diierine baSh ve bitiSiktir. $urasr da unUtulmamaltdrr ki,
bir,ilmi ci$enmeye bagladrktan sonra; onu iyice hazmedip kuvvetlendir-
medikge di$erine raibet,ve ihtimam ellememek gerekir; t6. ki, birbirine
karrgtrnp hig birisini l6,yrkryle.anlamakLay, dptV olmqya,... pQz{p.n vardrr
ki, ilmin bir krsmrna meyil giisterir, bir krsmrna di"igmanhk..., lundqn
gekinmek ld,zrmdrr. Bu konuda gu stiz. siiylenm.igtir. . . : l

l.rl*. tt',te't ,rull ,

ydni halk c6,hili oldufu seyjp {iisryaru$r.
Miietlifimiz, bdzr fdztl kadriardan duydugu gu olayr nakletmektedir :

Bunlar yaghhk hengA.mrnda hendese Sekiller.ini cif,renmek istemigier, se-

bebi soruldufu vakit gu cevabr . vermiglerdir : <G<irdiim ki, faydah bir
ilimdir, korktum ki, ceihfllet sebebiyte ona.diiSmanhk gfi'ster'eyim,>.',Ke26",

ying pir krsrm ff,,Al kimsglel gu noktayr.b.elirtmiglerd,ir> bize kitaplarrnda
giiphe ve tereddtidii uyaldrran flfim.lerin gegmiglerine giikreylemek l6,zrm-

drr; zira ilimlerde mirndlafa,,ve m.ubahqsa etmekte bizim hatrimizt taln-
rik eder kimse.lerin viicudgn? aJdaT sgbep olmu$lardtr>. Baztlarr bilme-
dikleri i{mleri zemmetmiglerdir. Mesel& Mantrk ilmi, biitiin ilimierin ash
ye da.y.apdrSr ilim oldufu, zihinlerin ve anlaylgrn miy6.n bulundufu halde
or,tr iemmed.enler v'e ktigilk gtirbnler olmugtur.' Nitekim Ebfi Hayy6,n,
Baha adh tefsirinde, gu olayi nakletmektedir :'Endiiliis'de yapayan man-

,Sl;-;Lt i -jr
-'",\f {t e+: ;i .r* *l
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trk ilmi miintesipleri,.fakihlerin,savlet.ve hiicumlarmdan Gekindikleri igin

srrla4nr saklarlar ve :mantrk,ilmi hakhrnda diye bahsederek ibareyi de-

figtirfulerdi. Hatta b6,zr vezirler oiullarrna'mantrk ilminden bir kitap

satrn alnoak istedikteri:ld.e fukahanrn korkusundan gizlerlerd"i. Bdzt kim-

seler de hikmet ve felsefe ilimlerini genellikle zemmederler ve bunlann

iyi ve kittii yanlarrm anlamadan diigman,kesilirler. ilm-inlicumu vey6

<makalit-.r sirfiyye-i muvahhidin>i zemmedenler, bunlarr miilhidlerin be-

yanlan le nit 'iutanl3rr4 da bulqndugung hatrrlamak gerekir. Ozetle

ienebilir ki, ilimlerin'kadrini'ink*q ve sf,dece baba ve'dedgleri taklid
ed.erek onta"ro bir krsrhrnr zemrneyiemek doffu defildir. <Bir ilim nefiin-

il;; "- ;."teUe mernurdu oha yine s5nini itet'inaen bilkiilliye mahrum

Jft"a;;. eo ao""Ju*i nnsk* bir geiqegi de griylece dile getirmek miimkijn-

diir :> editte-i akliye ve gevdhidji nakliye ile sAbit olan iiim'verAsrnda

bif mertebe-i yakin"dahi vapdlr ki, ena riyA,zat ve miicd,hede erbabr olan

kerf,,met ye miisflhedeler sflhipleri, vfui, sfifiyye tf,,ifesidir>>. 
,

O{renci, akrfi,nr vd arkadaglan ile miizakere, mubahase ve mi.in6,za-

ralar yapmaldrr.:Ilmin bir bitki olup yetigmesi ve geligmesinin d'ers ;suyu

it* mtinitriin olaca$r hakkrnda mephur birsdz vardrr. Miinazaradan mak-

sat do$ru5ru,'g."guii bulmak olup, hig bir:suretle <teffahur-r asabiyy'e ve

heyecin-r kuwet-i gazabiyye igin olnnamak> gerektir. Ashnda miinazara

bir miigaverbden bagka.bir gey deiildir. Eler konuda miigavere'ise doi'
ruJru meyd.ana grkarmak iQindir-. 'Bir saatlik mtinazarlnln'bir ayhk 'mii-

taieadarhayrrh oldu$unu sciylemiglerdir; anpak selAmet-i hfll ile olma-

hdrr. Talib-i ilme gerekli olair gey, biiti.in zamanrnr ilimlerin inceliklerini

teemmiil etmeki onu 6det hfiline getirerek zahmetine tahammiil eylemek-

tir. Bu yi.izden ,i :lrS ;"b > demiglerdirki, teemmiit eyle ve neticede

maksudunu ifuak edesin !

I O*renci. igin rinemli olan, hergiiniin gahpma ko_nusu11. {*"Tu ertele-

*.ryruk ve gayret ve ihtiTqmda kusur sqstermgrnektir- $6yi:_ bir stjz.de

vardr : ucidilu himmet insana iki cenah gibidir ki anrnla, gevAhik-i kerirA,-

ret. by"6.n eder>. ogrenciye vicib olan bir husus da <<her istinbd.tt et!i-
g1,-;#i, nt1-iit" ',r* Laoa:grkarftffr' geyleri, yahut, duydufu faydala*n
;

fi:il:ttfi ffi |]"#ffi [#l- tuzak) rarzedilmistir' Ancak' nim h6'trr"

da.s6,bit ve ber-karar olandrr, yoksa, defterlerin sahifelerinde kaydedilip

en kiigtik bir bah6,ne ile firar eden de$ildir. Onu evrak iizerinde'tesbitten

maksat nisy6.n zamamnda miiracaattrr. Nitekim giir gdyle demigtir : :'

'l-.,..r.i
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<Hriz edip ciimle ulirmu olmasan hazrr-cevap
nef i yoktur her ne denlii eylesen cem-i kitap
Hog mud.ur bir meclise cehlinle sen h6,zrr olup
Diyesin kim hdnede kodum ulfim-r bi-hesap>

Bu konuda $u sdz d.e meghurdur ;

Ofrrenci, ilmin, geref ve mf,.nAsrnr bilmeli ve istid"l6,Ii ilimlerde delil
ve kurbanlannrn muhkemlik derecesini anlamahd:r. <ZLvA" ihnin gerefi ya
semeresinin $erefi iledir ve yahut delilleriain kuwet ve istihkAmr iledir>.
Birinciye misflt din ilm,i ikinciye ise trp ilmidir; bunlan hesap, ve nucum
gibi ilimlerin birbirlerind.en egref sayrlmalan <isbi.t-r yakin ile miiddeiyr
t6,yin> keyfiyeti ile kryasianarak iilgiiliir.

MevzuAt-al-ulfrm'un iigiincti mukaddimesi muailiminr <ifretmenin va-
zifelerini belirtmektedir. Bu vazifeleri an olarak tesbit eden miiellif, bi-
rinci vazifesinin, <5fretmenin Tanri igin ( .11 gJ ) yaprlmasr oldu-

Sunu, riy6. ve giisterig, ya da, mevki ve itibar elde etmek igin olmamasr
gerekti$ini siiylemektedir. Tagkdprii-z6,de'ye gdre ilim mal gibidir. Birin-
ci hflI iktisdptrr, onu elde etmektir; ikinci hel iddihflrdrr, yAni, bir arada
toplamaktrr, biriktirmektir. Ilgiineii hdl ise <nefsine ve gayre infaktrr>
yAni kendisini ve bagkalarrnr beslemek, gegindirmektir; bu h6.1 en Seref-
li h6.ldir. ilim de oyledir : Once, elde etmek, istifade eylemek ve terakki
isted'i ziy6.de olmaktrr. Sonra, i6.de, tekrar ve intif6, helidir ki, bunun ge-

refi tahsil edilen ilimde tefekkiirdiir. Daha sonraki h6.l ise, tifretmek,
if6de ve anlatmaktrr ki, bu hf,,l de en gereflidir. igte bu zamanda .ilim,
bir girneg gibi parlar, nefsine ve bagkalarrna ziy6, ve nur sagar.

Oiretmenin ikinci vazifesi, d,irencisini evlfldr gibi tanrmasl ve ona
itibar etmesidir.

Mi.iellif Hazret-i Peygamberin bir siiziinii < .-r,ty' -r!l3lr J:, a(} ft ts'l >

<<henim size merhamet ve gefkatim bir babamn ofluna sevgisi derecesin-
dedir>, buna delil giistermekte olup, veled-i ilfi.hinin veled-i sulbiden daha
sevgili oldufunu belirtmektedir. Bununla iistad hakkrnrn peder" hakkrn-
dan daha gok ve daha btiyiik oldufunu anlatmak istemigtir. Zitd, ona
grire, <Ustad sebeb-! hayflt-r bikiye ve peder sebeb-i hayflt-r f5.niyedir>.

Oflretmenin iigirncii vazifesi, Peygamberi iirnek olarak, ilim feyzini
sagmak igin iicret talep etmemekte iistad, S6.kirdlerin m6.1, para kargrh$t
defil, rrfk, tev6,zu ve muhabbet ile fazl ve kemf,,l telim etmeli, hattfl, bun-
larrn iglerinde fakir ve garip olanlarr kendisine daha yakrn giirmelidir.
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Miiellif, bu konuda ibd peygamberin gu sdziinii de bir kamt olarak zikret-

mektedir : <ziimre-i ulemf,,, dine d.evfl ve m6.l dine maraz ve df;.'drr, bir

kimse ki, kend-isine eer ve celb-i d6.' eyleye' gayTe nice clevfl' eder>>'

Ofr.retmenin diirdiineii vazifesi, Miiellifin if6,desiyle, <nniitefi.llime ah-

la.k-r reaaiyesinden incir6.r hflsrl olnaaia sebep olan nush ve pendde bahl

eylemeye, belki kflh t6,riz Ye kah tasrih ve kflh thyin ve kflh telmih ile

nusihai edip istihkakrndan ziygde igtigale miitasaddi ve rflgrb olrnaktan

men, eyleye yaBi, d$rencinin k6tii ahgkanhklardan gekinmesine sebep

olabilecek nasihalrr*lgiittu"de devamh ve rsrarh hareket etmesi gerekir.

Bunu yaparken bf,,zan 1etiu, b6zm da tasrilr, telmih gekillerine bagvur-

mahdrr.
Osretmenin beginci vazifesi, direnciye, menetmesi gerekli her husus-

ta uyarmasl ve oaun o yasak $eyl yapmaslnl engell.emesidir' Fakat bunu

yaparken tflrif ite yetinmesi, y6,ni genel olarak, im6, yolu ile anlatmasl

ve tasrih cihetine gitmemesi uygrrndur. Zira, t6'rizin, engellemekte etkisi

daha goktur. ge.zaa tasrih, y6,ni, yaprlmamast gerekli igi agrkga belirterek-

yasaklama cihetine gitmek, o kiitii igi yapmak hususunda bir inad uyan*

maslna sebep olur. Bu konuda gu tantnmrS s6z siiylenir : <3 L .rrr ;u'$1

yani, insan, yasaklanan bir geyi yapmaya hrrs besler, Miiellif, merhum

babasrnrn kendisini daima tfuii yolu ile uyardrfrm ve bunun da eok etkili

olduiunu bir misf,.l olarak belirtmektedir'
bgrut**nin altrncr vazifesi, tedris konusunda ilfreneiye en mirhim

olan ilim ile baglamak olmahfur. onun yaradrhglna ve anlaytgrna uyg'un

olan bilgileri segmek, bunlarrn yararlannr, faydalarrni b311n eylemek

g";Ji".-Ofrencinin istidadr tilgiisiinde tefuicen dsretmelidir' Haffet-i

Feysa*ue"io bir hadisini bu konud.a bir delil olarak gostermektedir'

u ,*Jr* ;-ri $ "rLJl ,F" >> Herkese ilmi kadar sdylemek ve anlatmak

r.kJl lr^E-gereklid.ir. Yine difer btr hadis < i.rr-ji .;r-S L l3s-: s s*:"- tr.

dl-: , Al -r-d-.rl D

bu konuyu daha tazla agrkhia kavugturmaktadrr. Yflni, Peygamber d'e-

mek istemektedir ki, <halka fehm ve iz'anlarr tilgiisiinde siiyleyin ve in*

kilr ettikleri kelfimi terkedip onlara ilka eylemeyin, ister misiniz ki

Allahutaali ve Resirl-i hudfl tekzip oluna>'

Miieltif, daha sonra, giiyle demektedir' ((...maarifi na'-ehle. sarf cemi

ilimde gayr-i miistahsen ve mezmflmdur> ve <:/)KJt "lril 3 Jlr-il|'l-r J"J !
hadisini de buna kamt Sdstermektedlr. F,dzt muhakkikler ise demigtir ki'

(irmi nfl-ehle vaz, ve$rim wdave itlak ve ehlinden men' zuliim ve cevr-i

itisaftrr ikisi dahi ilimlere haramd'rr>>'
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Ofrretmenin yedinci vazifesi, kiigiik: gocuklarri ilim tahsiline v-e.qzel-

likle, lnfiza tesvik ve tahrik eylemektir. e:iinkii hrfa,.<,m6.nend,i nakg:r ah-.

cf,.r>drr. tr'akat genqlik gegtikten sonfa buira:. gahgmak <<mff,nend.:i nak$-r'

6,b> drr, yAni suya resim yapmak gibidir; Oiretmene gerekli olan gey,

Qocuklara anlayabildikleri iilgiide iifretmektir: 'Bunun d,tesinde mevctrt
bir gok deferli gergekleri, zd.manr gelmed"bn siiylememelidir.'%irh,'onlaqa
usang ve cifretilmek istenen geyleri aniayabilmekte'noksanhk.getirir..An'
cak, iifrendiklerinin iitesinde ve iistiinde de bir gok'i-limler oldufir, onlart
cifrrenmek igin de Fevk've gayret gristermek,gerektiii zihinleririe soirul-
mahdrr. Bu gergekler muvacehesinde denilmistir ki, <Ziimre-i'av6,m-r mii-
tegerriinden kelimf,.t-r dakika-i strfiyeyi men' eylemek> faydahdrr., Y6,ni,.
geriati tatbik eden basit halk tabakasr igin sfrfilifin ince kelimeierini an-
lamak'giigtiir, bu yiizden onlara soylememelidir. Eu konuda bir'misfll ola-
rak, tr*usfis al-Elikem adh eserin,'bAzr av6.m halk tarafindar, g€rQ€k-an'
lamlarr anla$llxalyarak, meg6.yitr:i kibdr zevklerinden'bahseder.olmayr is-
tedikleri halbuki giderek. daidlet vidisine diigtiikleri, .zikiedilmektedir:
Bununla beraber, miiellifin babasrnrn vasiyyeti:.griile idi : <evliy6"ullah.r
kib6,n inkAr etmeyesin, zira. onlar seninie.cen6.b-r B6.ri ortasrnda vesile ve
Harret-i Resirl-i HudAdadan halifedirler. Sunirda unutmamak ferekir :

Maarifle oiup diinyada mafrirr
Sakrn merdA.n-r hakkr etme inkir
Ki vard.rr nice mahfl zevk ve hfliet' I Am bilmez mefer ashdb-r esr6.r
Hilefi grirmez isen eyle tasdik '

Haber verdikte sana ehl-i ahs1r
't..,'

Miieliifimiz bu konud.a, gu gririige.de yer qermekte ve bA,zr <Kimi-
lin>in zikrini nakletmektedir, uUra"it-i iianiyenin edd,srnda eLfdz, vaz'
olrrnmamrgtrr; belki vdz-t' dUez ve it6iAt' ancak mukabele-i miimkiinatta-
drr ve dahi maarif-i ii6,hiye bi-tarik-il-kinf,.ye v'l-istifi.re'miimkiinil-igAie
defildir. Ztra HaktaAl0ya mum6,sil bir gey yoktur.:. pes esrflr-r ilAhiye-
den tAbir efergi bir eihetten ezh6.na takribdir, lakit niee vechile ezh6.ndan
teb'idi mutazammrndrr. OI iiimde kitaplar tasnif .eyiemekten garaz hemen
ancak oI esrd.r vakrf olanlara tezkirdir, hakikatte'ffibir'defildir*,Zira on-
lar ol elfi.zt:itlak etmekte ola alAkayr eWelden bilirler>.

'Miieltif sekizinci'vazifeyi, dfretmenin kavlinin fiiline u1rmasr ve tif-
renciye emretti$ geyleri ewel6, kendisinin 6.mil olmasr gerekti$i ve bdy=
lece umulan tesirin hf;srl olabileceii geklinde kaydetmektedir. E$er, cif-
retmen, sciylediklerini yaptrklarr ile tekzip'ederse, kimse bna ra$bet et-.
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mez,ve halk .onun,siizlerine.d.e ehemmiyet vermiyerek k'endisinden nefret

ed€r ve giiriigmekten kagar demektedir' Miiellife gdre' muallinr' ilmi

ne$retmetr daha fok kendi harek'etlerini ilirzeltrneye ve temig gdstermeye

dikkat ve itina giistermeliclir. Mesela.bir'tabib, kendi yediii'bir geyi has-

taya yasaklasa 
-kendisiire de hastaya da brr menfaat olmaz' giinkii' stiz-

t*oi,yl 6i* islihzdya konu olur, yahut 'bilgili ve dofru olmamakla sugla-

orr, 
-yahut 

ta hasiamn iiliimiine'kesdetti$i'sanrlrr' Aynr gekilde halk da

bir.eliq-i,ga}ri f,,mili>. gcirse .ohun'sriilerini' ya' yalan olarak vasrflar ya'

hut hareketlerinde hiyle ve nyflya 'saptii,rna inamr'' Bu konuda $eyh Ebu

ishak.$ii:6,2i'den naklen 5;u beyti teiciime etmistir :' '

halk
ve

Iteza

sen

i'" Yiou,bu kqngd4'miieitife S61P, 3lime .eer'eq1 
d"ol-*T*^ Oull"Ul :*:*'

v6.ni. AJIzih AorUlrgu ile kottrliikierden sakrnmak ye takvA 
. 
gelmektedir'

J--.:-r .___:. ...

Bu surele, ilmi en yarartr ve fayd'alan pek gok olur. Qpk yemqk yemek-

ten, gok uykud.an 1rL bos, anlamsrz olarak t'azIa konugmaktan kagrnmak

da..verar:crimtesi:ra.oai"lrote.'yandani <<mezernmet ve'grybet ve kesiriil-

kel6.m olaniarla ihtitet ve iilfetten ihtirdz> eylemeninde o$retmen igin ge-

rekli oldufr-u belirtilmektedir. Qimkii gok konq$an bir kimsenin iimrii ga-

linmi$ ve.vakti z6,yi olmaktadrr. Biina kargrhk,'geiekli olan gey, <<ezkiya

ve erbflb-r akl-r.*"ii* ve asbtb+ tab'r miistakim ile ihtilflt Eyleyip miifsit

ve fett6.n olanlardan 'gri26,n>>''olmaktadrr': -l ' 
' : "

....:
'.."-<cl{enanigininsorkiginin.etmek,endindensud.l

j.;''Herkiglde,iin.karininden.ederkesh-ihisfll>....'....:

+i , ,+- -. :_ , _'r-:- i
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Tagkciprii-z6de'ye gdre, ilimlerden bir ziimre vardrr ki, grybeti ve

diier kiiqiik kabahatleri hafife alrrlar ve diier yaratrklan isti-h2fi. eder

ve tiirlii hcitiiliikler yaparlar, yahut da, Cenabrhak onu bir giinaha miib-

tel6 eder, fakat kendisi bunu gizlemez, agrfa vrrur ve mazeret olArak

da <ilnimiz bizim mflsiyetimizi setr eder>> diye yakrgrksrz siiz siiyier. iste
bu b6,l sfldece cehilden iieri gelmektedir, itim de$ildir. Giinah ve ayrpla-

rrn mutlaka gizlenmesi gereklidir. Ozellikle, fflimler igin daha fazla geger-

lid.ir, eiinkii halk onlarl taklid eder.. Bu sebeple, bd,zr 6"rif, anlayrgh 61im-

ler, tiirencilerini, kendilerinin iyi hareketleriaden bagka hig bir hd,llerine

muttali etmemektedirler; aksi takdird.e iirnek ahnmalarlna eugel olurdu.

Dokuzuncu vazife, d.ers, fetvi, kaz! ve {ezkir fldflbr konusundadr.
Ders-fldd,br, cifretmen igin, d.ers verdi$i srada hiddetini yenerek cif, en-

ciye krzmamaktrr. Dersini gaka ile karrgttrmamah, yoksa kalbi katt ve

Tauriyr unutucu olur; olrun ve alay ile ders vermek ise kalbin iiliimii be-

l&srnr eelbeder. Ofretmen her zaman hilim, vakar, sabrr ve rrfkr kendi-

sine gi6.r etmelidir. Osrencinin fehmini imtihan ve ilme hrrsrnl ne derece

otduiunu anlamakta fayda vardrr. Ote yandan, <i$retmen' dersten dnce,

bilgilerini kendi kendine yoklamah, diiqiinmeli ve hatrlamahdrr. Hier
riSrenciler, miibtediler ise, onlarla miibahaseleri qofaltrp, giigliikler ya-

ratmamald.rr. Tedric ile, basitten miirekkebe dofru ilerlemelidir. Efer,
oSenciler ileri bir derece ve seviyede iseler onlara <ilkaa-i v6.zrh6.t> eyle-

memeiidir. En yani6 hareket, miiderrisin her sabah dersten bir kag sa-

Ita goz gezd.irip, onu anlnmasr fakat di$er ktsrmlardan habersiz bulu-
narak derse girmesi ve sadece bitdigi ktsmr tiffetmeye kalkmasrd.rr. Ba$-

ka bir ders d,dAbr da d.ers verirken ibfldullahr hakka irg8d ve hidayet ve

herbirine yararh olana delf,,let etmeye ni1ryet eylemektir. O$petmene Ii-
yrk olan bagka bir dawanrgda, fakir ve garip olanlarr kendine yaklagtua-
rak tevfi.zfl gristermesi ve aiflka ve muaaharetini esirgememesidir, iiiren-
cilerinin muhtag old.uklarr i$lerind.e, yagayiglarrnda yeteri dereeede mii-
him olan ile meggul oknahdrr.

X'etvi iddbr konusund,a, miiellifimiz, Hazreti Peygamberin bir hadi-
sini zikrederek, <rsiain diihfll-i n6,ra gayet ciir'et ve ikdam edenleriniz

fetv6.ya gayet ile cirr'et eyleyendir>. diigirncesini *"ts a'lmtgtrr. YAni, her-

birinin nicesine hel6,1 iken haramdrr diye veyfl tersine fetv6" verip, fetv6,

isteyen c6.hil de hakikat halde gafil olduiu eihetle, onun fetvasrna itimat
eder.. <<Sultan-r zamAn dahi fetv$,ya talip olanr istimflle ragrp ohrpya>.

Harreti Omer, gogu zaman. ve miihim zamanlarda ehi-i Bedir olan itibarh
sahflbeyi toplaytp fetv3. verirken sA.dece kendi reyi ile hareket etmezdi.

Bu mis6,1, fetvflyr kabul etmenin ne derece n6,zik bir ip ve gailesinin gok

-\
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olduiunu anlatmaya yeter. Ancak kendisinden daha f6,zr1 ve kemilIli kim.
se bulunmazsa veyd. mecburiyet bdsrl olursa. bu takdirde kabulii farz olur;,

Efer iyice vakrf oimadrfr ve tered"diit ettifri bir mesele hakkrnda fetvf,

istense .g;ri ) . (bilmiyorum) flsnilmelidir, ydni bilmem demekten utan-

mamald*.,7ttra. <<L6-edrl nrsf-r ilimdim iham Malik'den 40 mesele hak-

tauda fetvil istenmi$ti, fakat o 36 meseled.e biimiyorum cevabrnr verdi,

halbuki kendisi <eimme-i mectehidin ve n6,zrm6.n-r Umr:r-r din> den idi'

Fetvfl gartlarrm, miiel"lif, ibim Muhammed'e atfen, <<miiftinin savf,'br

hatasrndan daha gok olsa fetva vefmek he16,1dir> geklinde belirtmektedir'

Bu konuda imffm-nro Bekir de griyre demigtir : <<efer ashabrmrzrn biitiin

kitapta"mnr hrfzetse yiae de fetv6, igin telemmirz eylemek gerektir> <(ve

dahi demiSlerdir ki her miiftiiye l$,yrktrr ki ehl-i beldesinin adetine dahi

nflZir olup geriate aykrn olmryan hususlarda ona da itibflr eyleye>'

Fetv6, adabrndan biri de miiftinin kaprlarrmn agrk ve biitirn leva,ztmr

hazw olmasr, miistefti'olanlar, yfi.ni, fetv6. istemeye gelenlerin red' ve tard

edilmemeleridir. F\rkd,hadan biri, miifti olan ulemS,dan on geyin tale! edil-

digini bildirmektedir : <Hagyet, nasihat, gefkat, ihtimal, sablr' hilm' te-

vazfi, emvfll-i n6.sdan iffet, mutalda-i kiitiibe miid'avemet, killet-i hic3'p ki

kaprsr vazi, (eff) ve Serif (serefli) v9 kavi ve-zaife meftuh ola> Miifti'ye

v6,lrp olan umtrrdan biri de <<erb6b-r zulme umirr-r 5-er'iyede ruhsat verme-

di# gibi tag'lizi (kaba stiylemek) dahi oI mertebe etmemek gerektir>

Kaz6. fldflbrna gelince, trpkr .fetvf,, igin oldufu gibi, bunun kabuliiniinde

bir ciir,et oldugl, eski iliLrerin halefreri>, takalliid-iiraza. kabuliine ictir6,

etmekten tahzfr> eyledikleri belirtilpektedir. YAni, bir kimse kadr krhnrp

;;; ;i"r olsp, nefsini fedff, etmip sayrlmrgtrr. .imam-r 
Aaam'rn <<habs ve

darbr ihtiyAr ve kabul-r kaz6.dal fir6r> eyled'i$i meghurdur' Birnunia be-

raber, fukah6, demiglerdir ki, ..Sulttoto ve yahut kadrnrn kdza cdiz ola'

cak mertebe ilmi olsa ona kazfldan imtin6, eylemek olmaz>>. $u haltle, ka-

zdyaehil bir kimse bulunsa ve bagka birisi de olmasa, bu takdirde kaz6'-

nrn kabulii farzolur; zirff, <<hukuk+ ibfldr siy6.uet ve fllemi fesattan tahliye

ve himff,yet> gereklidir. Kadrmn, halk arasinda hak ve insaf ile kazfl' ve

hiikiimet vazifesi yapmasl' mazltrmu kurtarmaya sa'y ve muflvenet eyle-

meli, kendisi ve yardrmcrlan hediye ve riigvet kabul etmemelidir' Ve dahi

gerektir ki, sultandan korkmapp huzurunda hakkr acr da olsa sriyleye'

Fadigah ve reflyfl:ve aSiy6. ve fukarf,,mn ciimlesi, omrn indinde ayru se-

viyede,olup taraflard"o bi"io" meyl eylemeye; ve ndiblerini' yarrlimcrla'

rlru ve adamlarim daima kontrol eyleye ki kimseye zulm etmeyeler' Kii-

giik, biiytik , 6.eiz, garip, fakir teklifsizce ve zahmetsizce mecli$'ine girme-

v" **l"dir olai k "i, van1, gerif, kavi ve zaifin siizlerini dinleyip' her-

isldm Tetkikleri Ertstitiisii Dergisi, F' 12
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biriue 'cevabim miiJflyemeit ve insAf ile'duyurarak, hiikiimde bir :srmfb.,

meytedip ve 'diier sraiftan .yiiz,gevirmeye. %dng1ile zengintiffi, mevki; sa:
hibinemevkii igin tevflzu'giistermemelidir:r - i ".' r,'.' i''

' Kadr,'hayrr sirhiplerine dodt ve onlarr hayrdta':t'eSvik ve,ra$bet etr'
tiierek;'ger erbabrna is'e'tiu$z ve adflvet 'duyan;: bu gibileri db kdtii'fiille-
rinden vazgegirerek.dofru yola'sevkedidi'olineh'; bunlardd"n [er'biri ile
kofiugurken'v'e muamelerinde do$ndukl ve hakka uygun 6ir :gekilde edil,
n6,sth,ve miisfik gd'riinmelidir. Hepsini, u'-';^(.:rtir' ;i *t;J:\'irl e sevket-
meye'gayret etmelid.ir. Kadi ve emir olanliirtn"re'yleri mulikbrn ,ve azim.
leri'sahih olroalidrr. Lflyrk olan odur ki, kadr,''vildyete'ilm'ile siyanet ve'
hilm ild t'eyttl ve takviy;t ve takva'.ile iiynbt 'eyleyo '<halka dest-i,,m6.-
rirf ve ihsflni kiigide ve emvAf i miisliniini kaybolduklarindh'hifz ve iddii
hflr edip ashabr igin 6,mf,,de eyley6>. Zaif vq gligiii'aiasrnda adalet've,ii-
saf.gcisterip eziyet ve zuliim'den gekinmelidiq, <redy8ya 6flsrh,:.r&him,'mii$-
fik ve kerim.olup gece ve gifndtiz fukar6. ve h6.cet erbfllrndan ihtic6,b ve
mu4ac4gt edenlere sedd-i .b$b qylemeyq>. .<IJau{'r.i orilrh.$r-r, en6.mda
daimiit,ihtimam olup' gerek -4aryar.-t bid6.ri ve h6b ggrek,seferty,e,hazar
ct}rqlq,yanrndaberaber.ola>. ,.. .:: . ', i .... i....

. 'rc'aAr igin, miisltimanlarrn igleri ile meggul ol{uiu sebgpten rrzliamn
beyttihhfllden (devlet hazinesiriden) tdyin'blunmasi icabeder."Bf,,zr miic-
tehidler bu'iroriuda demigl'erdir ki, kbeytiilmhieen dahi ;nikdnt* bi"'r*o ,re

bii hAdim ve dflbbe've 'medken alaeak uiikdiar mal alrnak cfliLciir, andan
ziyade alz bdersethein ve g?ri$ olur>. , ., ,. ,,,': 

" 
. , l

_ Bflzr ulemd,, kadr'nrn <1ki!ff,bet-i sicillf,,t> igin i:pret almasrnr cdiz gtir-
miiplerdir. Bu mikdar, diSer. kimselerin kitabe! igig,,aldrklan kadBr,ol-
mahdrr, giinkii Kadr'nrn esaq vazifesi ve zimmeti $iikm eylemgktir. Ki!a-
bet iizerine vicib de.fildir.

Miiellif,"6d6,b:r Tezkir konusrina, irlemD,y-r selefiir vaaz iqind,kalkr$-
madiklannr sdylemekle girmektb; cjnlarrn' biikfitu ve dinlemeyi konugniak-
tan afd.al giircliiklerini i}6.ve etmektedir. Daha -sonr'a giiyle demektedir :

<e$er bir mekff,nda ki hig siikfitarimk$u olinaya gerektir ki nflsr,beg emir-
den,beg ernre d6.vet eyleye,'$ekkrden yakin'e', riyf,,'dan ihl0s'a, rb.ibet'den
ziihd'e, kibir'den tevdzu'ave adAvet'deri nasihat'e ve dahi gerektir ki kavli
fiilini muhalif olmayrp.belki,emretti$i,'5.'m6,1 ve' evsif "ile ewelfr kendisi'
flmil ve muttasif bta!'Vflrz'a gerekli olan llazieti Peygd,mberin hadisirii
en gilzel gekilde'siislemek"ve gahfrdeti makbul olmryan kimseden hadis
riv6,yet etmeinektedir-.'<srhhat-i'hadisinibir miy6.rr dahi oldur ki kutflb-i'
erb6.b+ hBsd,ire miil*yim..ve.mutabrk.ve'anlarrn-.ezv6.krna mirvafik olau.

' ::'i -
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..,.,, '.V'fii2. olardaia';ge.rekli. olan', gey, 'dofrullriuna 'giiverimedikQei'eSki-,ka-
vimlerln rilssa ve,hikfi,yelerini' inlatmaktan igtinap' dylelrisktin.,'NaEmeli.

ses, yanlg siiz,' kdtimeleri, bozmak; :gibi' hiUtalar .yapmauiak,'v.-e. lugatlerin
afdalini Segmelr 16.z1rmdr.,Yiiksek.s€sle veya afzinrl-dolduraraft, yazarak

sriylemekten. gekinmelidir. Herkes. siiylediklerini' kdlayltkla :anlaliabihhe:

liclir.

siiah al-Mii'min ve

sonra
n6,ki'
fay-

tini onu eld.e etmeye sarfederse, Tann'nrn u ffl.'-lt! fr"yrt r aflf;,1 .b'l >

&yetine.hedef olmug olurlar;'86.zr tefsirciler, puttan' (a$nam)'maksat bu

iki..tagtrr ki,-bunlar,dai altrn ve girnaiiqtiir dehrislerdir,,.p6.zr"insanlar.al=

r. -'t..- i
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trn ve giimtistiir demiSterdir. Bf,,zr insanlar altm ve giimii$e fazlaca dtis-

kiin olduklanndan, Adeta onlara Tanrr gibi taparlar. Miiellif, bu kouud.a

$u sonuca varmaktadrr : sana l6,zrm olan parayr, viicuda kuwet verecek

olan yemek ve giyecek igin, neslin bekasrm sa$layacak evlenmek igin fi-
ziki ve fikri kuweti de asrl amaq ve <<matlab-r 6.1ff.> olan ilim ve maarif
elle etmek igin istemelisin.

ikinci hfll : <miirdflt-r cihet-i duhet-i m6,1dir> yani mahn elde edilme-

sinin geklinin dikkaie ahnmasrdrr. Mahn, servetin elde edihaesi iki tiir-
Iiidiir : ya iktisf,,p suretiyle, ya da baht ve tff.li' yoluyladrr. Bu ikinciye
cirnek, irsen, verdset suretiyle, ya da bir deftneye, umulmadrk bir hedrye,

hibe gibi Seyle nAil olmakladrr. Ancak, iktisap ile elde edilen malda ara-
mlacak gey, 'bunun me$ru yoldan elde edilmesine gahgrlmasrdrr. ESer
helil, gjtzel ve dofrulr:kla elde edilmig mai ve nimet ise ne 6,i6,.. eSer srf
haram ise ondan sakrnmak farzdrr. Kezt., har6,m fazl* ise elde etmeye

talip olmamak gerektir. Eier helfll tahsiline muktedir olur, fakat, yor-
gunlufu ve vakti gerektiriyorsa taabi, yorgunlufu ihtiyar etmek l6,zrm-

dir. Zira, helfl,l tatebinde yorgunluk ibadet sayrlrr. iasamn en giiael yiye-
ce$i kisb ile olandrr. Itimat ve tevekkiil Tann'ya olup nzrkta geniSlik
yine Cenabr-haktan talep ve niyaz olunmahdrr. Bir ticaretten rtzka vasrl
olunursa ona d.evam edip bagha bir yoia gidilmemelidir. E$er bir geyde

iig defa ticaret edilir fakat kazang olmazsa onu terkeylemelidir.

Usiincii h6.l : <m6.Idan ahzoiunan mikdarr ve kaclri hf,.cet> konusun-
dadir. Yani ne kadar mala, para ve servete ihtiyag olduf;unu agrklamak-
tadrr. Mahn da diirt nev'i olduiu, bunlarrn mesken, yiyecek, giyecek ve
nikAhlanma iglerine yarayasak tiirlerde bulunduiu, her birininde aga$t
(ednf,), orta (evsat), iyi (dlA,) dereceleri mevcut oldufu belirtilmektedir.
Meskenin en basiti topraktan yiiksekte, lnrtrcr hayvanlarla, yrlan, akrep
gibi hageratrn girmesine md,ni, iiaeri kapah, stcak, soiuk ve yafmurdan
koruyacak gekilde olmahdrr. Bu ister han ister mescit olabilir. Orta halli
mesken, kemiyet ve keyfiyet bakrmrndan yeter derecede olup cimriiniin
sonuna kadar muhafaza ed,ecek bir miilk nitelifinded.ir, fufl mesken ise,

ferah, siislti, belirgin ve segkin olandrr ki, diinyada sefa ve refah iginde
yagayanlara mahsustur. Birincisi miitevekkiller, kanaat ehilleri ve 6,hiret
yolunu tutanlar igind.lr. Orta dereced.ekiler hadd.-i kifA.yededirler, tevek-
kirle aykrrrdtr, fakat geriati ihlel eylemez, Alf,,sr., takvflya aykrndrr, fakat
ger'an mubahtrr efer diinyflya ve dt6.yige itibar ve ikbal giisteriliyorsa...
sadeee ehl-i takv6, indinde haram sayrlr.

Tae.m, yiyecek ahvali rinemli bir husustur ve bunun bozulmasr va-
him sonuglar clogurur. Zwa <mide miftah-r hayr6.t ve ntrr ve mazhar-r

| . .:
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seyyiflt ve gunrrdur> Taamrn dahi iig derecesi vardr : edn6.sr (kttb yAni
grdadp ki, bununla ancak <<sedd-i ramak> edeeek, y6.ni; dlmeyecek kadar
yemeJrtir, bununla bedenin hay4tiyeti baki kalrr ve ibidete mukted.ir olur.
Bu grdanrn miktarr ise sfi,likinin riyezetleri d.erecesine gtiredir; bir gok-

larr on giinde bir yemek yemig.. Orta d.erecesi <<siiliis-i batrn miktarr>
ydni karnrn figte birini yiyeceSe, iigte birini igecefe a5nracak derecede ol*

maldrr ki, bu yolda bir de hadis vardr. Taamrn miktannda ve nev'ind.e

de itidali ihtiyar etmek gereklidir. Taamrn fflAst ise gerek miktar gerek

keyfiyet bakrmrndan iStiha aglcl ve lezzetli yemeklerdir. f6rliha11, grda

stoku yaprlmasrnr tamarnen <meamfim ve bt-itibar> sayan miiellif bunun

ednflsrnrn yarm (ferdfi,) igin, evsatrnrn da bir yrlhk birlktirme old.uSunu,

eier buna mecburiyet varda, ancak bir gtin ve bir saat iEin yapmak ge-

rektiSini belirtmektedir. Bir sene igin iddihar geriat bakrmrndan tecviz

olmu$sa da miitevekkili igin tevekkiillerini ihHl eden bir husustur.

GiyeceSn e,lnf,,sr keyfiyet bakrmrndan setr-i awet edecek derecedle

olmahdg ki, ibadet yapmasma imkfln olsun.. evsatr hAline 15,yrk olan mik-
tardrr ve zi;met mr.rrad. edllm.ezse haram deiildir. Al6.sr ise, kemiyet iti-
bari ile Siihretli esvaplan toplamak, \eyfiyet itibariyle de en siislii olam

tercih etmektir.

Evlenme meselesind.e, milellif, irnam Azamrn Hbu Yusuf'a gu tavsi-
yesini kaydetmektedir: (evvela taleb-i ilme igtigal bidehtr tarlk-i hel6l-
den m6.l cem eyle, sonra tezewiic eyle, zir6, gofu zaman', tifreqim srrasul*

da mf,,i talep edersen ilim tahsilinde ihm6,t ed.ersin> <Av6.m-r n6sa ve er-

bflb-r irfandan kfi.miline lilyrk olan teehhiil eylemektir... tekstr-i sev6d-r

iblflm ve ibk6.-i nesl-i en6,m igindir>.

Ddrdiincii hfll <harc ve infaktrr> yaai, farz olan sadaka ile kendi f,,ile-

sini beslemektir. On iki gey ile addlet h6.srl oiur diyen miiellif, b6,zan da

bununla hiirriyet ve fazilet etde edilece$ini belirtir. Daha sonra halkm
diinya iginde mertebeleri olduiunlt, y& himmeti zaif (zaifiilhimme) kim-
se vasfinda dirnyamn fllf,yigine aldanmlg ve kdtiiiiikleri ile qagkrn bulun-

duiunu, yahut da himmeti kavi (kaviyiithimme) ve cesur olup kiirnefsi
ve geytan tarafindan hiyleye gelmiyeceiini, himmeti ile yiiksek iSlerin

takipgisi olacafrm anlatmaktafur.

Beginci hfl1 <ahz ve infakda> almad.a ve vermede, niyeti sAlih ve ha-

reketi h6,Iis olmaktrr. Bu konuda Peygamberin <bir kimse rrzkrm fldet

veghile talep .eylese o cihaddrr> soziinii de naklettikten sonra gu gdriig

ile bu bahsi sonuglanfurmaktadrr. <imdi malfim ola ki, insan misafir ve

onun igin iig menzil hazrrdr : biri batn-r iimml, biri fezfly-r f,Iem've biri
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