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KAZANLI YENİLİKÇİ 

ÂLİMLERDEN

RIZAEDDİN FAHREDDİN

Mehmet Kâmil Berse

Kuzey Türkleri arasında 19. yüzyılda başlayan yenileşme hareketinin 
mimarlarından Kazanlı âlimler; Şehabeddin Mercanî, Rızaeddin 

Fahreddin ve Musa Carullah isimlerini birbirleriyle irtibatlandırıp, 
yenileşme misyonunun bulundukları döneme etki ve uygulamalarını 
görmeyi amaçladık. 

Bu sürecin bugünkü Türk-İslam Dünyasındaki fikrî gelişmeye 
ışık tutacağı gibi, günümüzdeki kültür, siyaset ve medeniyet 
tartışmalarına da katkı sağlayacağı muhakkaktır.

Bu bölgenin tarihî sürecine bakıldığında; İdil Bölgesi’nde yerleşik 
Kıpçak, Kuman ve Hazar Türkleri karışarak kuzey bölgesine 
yayılmışlar, Orta idil-Kama Bölgesi Bulgar Türleriyle kendi içinde 
birlikteliği sağlamışlardır. Moğolların baskıları neticesinde bölgeye 
gelen çok sayıda Türk boyu bu bölgenin mozaiğini oluşturmuşlardır. 
Bu şekli ile Bulgar, Kıpçak ve diğer Türk boylarının karışması sonucu 
bugün bu bölgede yaşayan, yaklaşık bin yıllık geçmişe sahip, Kazan 
Türkleri (Tatarları) meydana gelmiştir.
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1552 tarihinden itibaren Rus hâkimiyeti altında kültürel baskı altında 
yaşayan Kazan Türkleri zorla Hristiyanlaştırma zulmünü yaşadılar. 
Tatar Türkleri yıllarca bu baskıya karşı direndiler, mücadele ettiler. 
1773-74 yıllarındaki Pugaçev isyanından sonra bu baskı biraz azaldı. 
Rus yönetimi Tatar Türklerine ticarî, siyasî, kültürel kısmi haklar 
vermek zorunda kaldı.

Tatar Türkleri, bu yıllarda çocuklarını okutmak için Buhara’ya 
göndermeye başladılar.

Buhara, eskisi kadar olmasa da ilim bakımından zengin eğitim 
kurumlarına ve kütüphanelere sahipti. Bu bölgede okuyan öğrenciler 
döndüklerinde kendi halkları arasında itibar görüyorlardı.
Buhara bir ilim merkezi idi; ancak uzaklığı nedeniyle her gencin 
bu imkânlardan faydalanması zordu. Kazan’da bulunan zenginler, 
eğitimin önemini kavradıklarından özel eğitim kurumları açmaya 
başladılar. Buhara sistemiyle eğitim veren ilk kurumlar Ahunda ve 
Apanay adlarındaki iki medrese idi.

Zaman içerisinde, Mercanî ve Feyizhanî gibi Tatar aydınları bu 
medreselerde müspet ilimlerinde müfredata alınmasını sağladılar. 
Kırımlı aydın, mütefekkir İsmail Bey Gaspıralı da bu ekolün Kırım’daki 
temsilcisi idi.

Mercanî ve arkadaşlarının yenilikçi hareketinde ikinci önemli isim 
Rızaeddin bin Fahreddin’dir. 

Rızaeddin bin Fahreddin 1917 tarihli bir yazısında şöyle der; “Toplum 
ve Milletlerin ölümleri hakkında külli bir kaide vardır. Bu da büyük 
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bir milletin ölmesiyle, yerine başka bir genç milletin çıkarak hüküm 
sürmeye başlamasıdır. Yaşlı bir millet ölüm döşeğine düştüğünde 
onun ailesi, terbiyesi altında bulunan küçük halk grupları, kendi 
aralarında millet hâline gelmeye ve ölen millete varis olmaya 
hazırlanırlar. Milletlerin ölmesiyle ilim ve sanat ölmez, zenginlik 
kaybolmaz, dünya harap olmaz. Bilakis hepsi yenilenip iyileşir, 
toparlanır. Varis olan millet, ölen milletten çok daha üstün, çalışkan 
ve gayretli olur. Sözün kısası şudur; yaşlı milletlerin ölmesiyle birlikte 
pek güçlü ve coşkulu yeni milletler doğarak yaşlı milletlerin yüz yılda 
erişemedikleri gayelere çok kısa bir zamanda erişirler” 

Dersaadet Kültür Platformu olarak 2012 yılında başlattığımız; 
“İslam’la Yenilenme ve Birlik” formatında gerçekleştirdiğimiz 
çalışmalarımızın ikincisinde “Kazanlı Yenilikçi Âlimler” başlığı 
altında Müslüman Türk Dünyası’nın çok önemli üç şahsiyetinin farklı 
yönlerini inceleyen eserler ortaya çıkarmayı hedefledik. Rızaeddin 
bin Fahreddin için hazırladığımız bu eserin; geçmişten gelen bilgi ve 
yorumların anlaşılması yanında günümüz dünyasına da ışık tutacağı 
muhakkaktır.

Hedeflediğimiz, Geçmişten geleceğe köprü olmaktır.





Rızaeddin Fahreddin

ve Türk Kimliği

Doç. Dr. İsmail Türkoğlu
Marmara Üniversitesi

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
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XIX. yüzyılın son çeyreğine kadar İdil-Ural Tatarları kendilerini 
Müslüman olarak adlandırıyorlar ve bu adla anılmayı isti-

yorlardı. Halk arasında belirli bir isim birliği yoktu, kendilerini “Müs-
lüman”, “Muhammed Ümmeti”, “Tatar”, “Başkurt”, “Mişer”, “Kazani” 
ve “Bulgari” gibi çeşitli adlarla anıyorlardı.1 Ruslar ve diğer topluluk-
lar, Rusya’da yaşayan bütün Müslümanları, özellikle İdil-Ural ve Kaf-
kasya’da yaşayanları “Tatar”, Kazakistan ve Kırgızistan bölgelerinde 
yaşayanları “Kırgız” olarak adlandırıyorlardı. İdil-Ural’da yaşayan 
Türkler-Müslümanlar için “Tatar” adının dışında kendilerine verilen 
yukarıdaki diğer isimlerin fazla bir önemi yoktu. Fakat kendilerine 
“Tatar” denildiği zaman, bunu kendilerine yapılmış bir küfür olarak 
telakki ediyorlar ve “Niçin bana Tatar diyorsun, Tatar Kreşin’dir, ben 
elhamdülillah Müslüman’ım.” diyerek tepki gösteriyorlardı. “Tatar” 
adı dışındaki isimleri özellikle de “Müslüman” ismini severek kullanı-
yorlardı. Fakat XIX. yüzyılın son çeyreğinden itibaren oluşmaya başla-
yan aydın sınıftan Kayyum Nasıri ve Şehabeddin Mercani, Müslüman 
adının kavmiyeti ifade etmediğini, bölgede yaşayan halkın Müslü-
man olmakla birlikte millî dillerinin “Tatarca” ve kimliklerinin “Tatar” 
olduğunu yazılarıyla ortaya koymaya başladılar.

I. Rus İhtilali’nden (1905) sonra sayıları hızla artan Tatar matbuatında 
zaman zaman bu kimlik tartışmaları gündeme geldiyse de asıl tartış-

1 Tatarlar arasındaki isim tartışmalarının Çarlık ve Sovyet dönemindeki süreci için 
bakınız: Nadir Devlet, “XX. yüzyılda Tatarlarda milli kimlik sorunu”, Originea 
Tatarilor, Bükreş 1997, s. 27-39; Nadir Devlet, “XX. yy’da Tatarlarda Milli Kimlik 
Sorunu”, Belleten, c. LX, 227 (Nisan 1996), s. 191-202.
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ma, Şura Dergisi’nin 1910 yılında çıkan 23. sayısında “Biz Tatar değil, 
biz Türk” isimli makalenin yayınlanmasından sonra alevlendi. Maka-
lenin yazarı “Türkoğlu” müstear unvanını kullandığından kim olduğu 
bilinmiyordu. Fakat bu kişi muhtemelen Rızaeddin Fahreddin’den 
başkası değildi. Çünkü 1930’lu yıllarda yazdığı Yuanıç isimli eserinde 
bu sözü (Biz Tatar değil, belki Türk’üz) matbuatta ilk defa kendisinin 
ortaya attığını, bu dönemde İsmail Gaspıralı’nın dahi Tatarcı oldu-
ğunu yazmaktadır.2 Türkoğlu, makalesinde “Tatar” adının İdil-Ural 
bölgesinde yaşayan halka Ruslar tarafından takılmış bir isim olduğu-
nu ileri sürüyor ve isimden kurtulmak gerektiğini savunuyordu. Bu 
makaleye ilk cevap Tataroğlu müstear unvanını kullanan başka bir 
kişiden geldi. Tataroğlu makalesinde; “Tatar” adının yanlış olsa da 
İdil-Ural’da asırlardır yaşayan halkın ismi olduğunu ve bütün dünya-
nın bu bölgede yaşayan halkı bu adla tanıdığını, dolayısıyla bu adı 
terk etmenin manasız olduğunu belirtiyordu.3 Türkoğlu ve Tataroğ-
lu’nun makalelerinin bu şekilde birkaç sayı devam etmesi üzerine, 
Rızaeddin Fahreddin derginin 1911 yılında çıkacak 5. sayısında ken-
dilerine yer ayıracağını ilan ederek onları edep dairesinde tartışma-
ya çağırdı. Böylece 30-40 yıldır devam eden bu meseleyi tartışmaya 
açarak bir fikir birliği sağlanmasına katkıda bulunmaya çalışacaktı.

Tartışmaya katılanlardan ünlü yazar ve edebiyat tenkitçisi Alimcan 
İbrahimov, makalesine “Düşünsen şaşarsın kendimiz Tatarız ama Ta-
tar denilen addan kaçıyoruz.” diyerek Tatar adından kaçanları tenkit 
ediyordu. “Tatar” adının Tatarlara asırlardır takılan bir ad olduğunu, 

2 Rızaeddin Fahreddin, Yuanıç, (El yazma, Ufa Tarih Esntitüsü İlmi Arşivi), v. 140 
(b).

3 Tataroğlu, “Biz Kim?”, Şura, sayı 2, 1911, s. ön kapağın içi; Tataroğlu, “Biz Kim 
Meselesi”, Şura, sayı 4, 1911, s. ön kapağın içi; Türkoğlu, “Biz Tatar mı?”, Şura, 
sayı 4, 1911, s. ön kapağın içi.
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bunu tartışmanın manasızlığını, bugün dünyada “Tatar” adıyla ta-
nındıklarını ve bu adı yanlış olsa da değiştirmenin mümkün olama-
yacağını ileri sürüyordu. Fakat Tatarların Türk olduğunu inkâr etmi-
yor, “Biz Türk’üz ve de ihtimal ki Tatar adı bize yanlışlıkla takılmıştır. 
Bu bize Tatar demeyiniz manasına gelmemektedir.” diyerek, Slavyan 
olan Ruslara da “Rus” denildiğini, hiçbir Rus’un da bana Rus demeyin 
Slavyan diyin diye bir iddiada bulunmadığını misal gösteriyordu. A. 
İbrahimov’a göre Türkler de Slavyanlar gibi birçok bölüklere ayrılmış-
tır; bu bölüklerin her biri türlü adlar almıştır. Tatarlar da bu bölükle-
rinden birisidir. Tarih ve dünya tarafından verilen Tatar adının yerine 
başka bir ad alınmasını ya da değiştirilmesini manasız bulmaktadır.4

Şura’daki bu ad tartışmalarını başlatan Türkoğlu, Alimcan İbrahi-
mov’a cevap niteliğindeki makalesinde, Türk kavminin çeşitli boyla-
rına yaşadıkları coğrafi bölgelere göre değişik adlar takıldığını belir-
terek, bu adların ırk adı manasında bir ad olmadığını belirtmektedir. 
Türkoğlu’na göre Türkistan’ı dolaşan seyyahların Türkleri her asırda 
Hun, Uygur, Kıpçak gibi çeşitli adlarla isimlendirmelerinin yanlış ol-
duğunu ileri sürüyor ve misal olarak Uygurları gösteriyor. Oğuzların 
bütün Türk illerinin hakimleri olduğunu, Oğuzların kendi aralarında 
Ogur, On Ogur gibi adlar aldıklarını On Ogur’un da seyyahlar tarafın-
dan Uygurlar olarak adlandırıldığını iddia ediyor. Ona göre Tuna’dan 
Altay dağlarına kadar olan bölgede Kıpçak, Kıpçak içinde Uygur, Uy-
gur içinde Hun, Hun içinde Alan, Alan içinde Avar, Avar içinde Peçe-
nek gibi türlü türlü isimlerle tanınmışlardır. Türkoğlu, bu dönemde 
Tatar adına rastlanılmadığını ve kimsenin Tatar ile münasebetinin 
olmadığını belirterek Tatar adının kullanılmamasını istiyordu.5

4 Alimcan İbrahimov, “Biz Tatarmız”, Şura, sayı 15, 1913, s. ön ve arka kapak.

5 Türkoğlu, “Biz Türkmüz”, Şura, sayı 8, 1911, s. 238-241.
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Tatarcanın ilk etimolojik sözlüğünü hazırlayan ve edebî tenkitçiliğin 
öncülerinden olan Cemaleddin Velidî, Şura’da yayınlanan makale-
sinde Rızaeddin Fahreddin’e sert tenkitler yöneltiyor ve Tatar adının 
İdil-Ural bölgesinde ortadan kaldırılması için en çok gayret edenlerin 
başında onu gösteriyordu: Rıza Kadı bizi her zaman Türkler ve dili-
mizi de Türkçe olarak adlandırıyor, Tatar sözünü ağzına almıyor ve 
Tatar sözünden kaçıyor.6 Ancak daha sonraki yıllarda yayınlanan Mil-
let ve Milliyetçilik7 (Kazan 1914) isimli eserinde iki tarafın da memnun 
olacağı yeni bir kavramın “Türk-Tatar” adının kullanılmasını teklif 
etmektedir. Meşhur dil alimi Reşit Rahmeti Arat 1905-1919 yılları ara-
sında bazı kimseler tarafından, bu iki cereyanı birleştirmek gayesi ile 
ortaya atılmış olan Türk-Tatar tabirinin umumun kabulüne mazhar 
olmadığını iddia etse de,8 dönemin gazete ve dergilerinde bu tabir 
sıklıkla geçmektedir. “Türk” ya da “Tatar” tabirlerinden daha ziyade 
“Türk-Tatar” tabiri sıklıkla dönemin yazarları tarafından kullanılmıştır.

Tatar adını sevmeyen Rızaeddin Fahreddin’in Cengiz Han’ı Türk ka-
bul edip, onun hakkında bir makale kaleme alması ilginçtir. Makale-
sinde Cengiz Han için şunları yazmaktadır: “Türkleri birleştirmek yo-
lunda gayret ettiği, Türk kavminin şan ve şöhretini göklere çıkardığı 
için Cengiz Han en büyük adamlarımızdan, vücudu ile iftihar edecek 
büyüklerimizden ise de bu babda olan hissiyat-ı diniyemiz, hissiyat-ı 
kavmiyemize göre galiptir, diyerek Cengiz han’ın İslam dünyasına 
verdiği zararları da belirtmektedir.”9

6 Cemaleddin Velidi, “Kavim ve kabilemiz arasında”, Şura, sayı 1, 1912, s. 8-10.

7 Bu eser Alper Alp tarafından neşredilmiştir (Kazan Tatarları Arasında Milliyetçilik 
Akımı, Ankara 2011)

8 Reşid Rahmeti Arat, “Kazan”, İslam Ansiklopedisi, VI, s. 517-518.

9 Rızaeddin Fahreddin, “Cengiz Han”, Şura, sayı 4, 1909, s. 129-133.
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Türk-İslam dünyası ve batıdan yüzlerce kişinin biyografilerini “Meş-
hur İrler” ve “Meşhur Hatunlar” adı altında Şura Dergisi sayfalarında 
yayınlayan Rızaeddin Fahreddin, Cengiz Han hakkında hazırladığı 
makaleyi Şura’da bastırırken, Emir Timur’un biyografisini yazmamış-
tır. Dostlarının bu yöndeki tenkitlerine ise şöyle cevap vermektedir: 
“Emir Timur biyografisini soğukkanlılıkla yazacağıma inanmadığım 
için bugüne kadar Şura’da basmadık. Bizim ona olan öfkemizin bit-
mesi ve acımızın azalması ihtimali yok”.10 Bu acının ve öfkenin temel 
iki sebebi vardır: Emir Timur kuzeye çıkarak bir Türk-İslam Devleti 
Altın Orda’yı ortadan kaldırmış ve Altın Orda’nın parçalanmasında 
sonra ortaya çıkan hanlıklar kısa bir müddet sonra Ruslar tarafından 
ele geçirilmiştir. Emir Timur batıdaki en güçlü Türk-İslam Devleti olan 
Osmanlı’ya Ankara Savaşı ile büyük bir darbe vurmuş ve onu fetret 
devrine sokmuştur. Emir Timur’un Hindistan seferi dışındaki bütün 
savaşları hep Türk-Müslüman devletleriyle olmuş ve bu da Rızaeddin 
Fahreddin’in öfkesini çekmiştir.

Rızaeddin Fahreddin’in “Tatar” adına karşı sert tutumu Şeyh Ce-
maleddin Efganî hakkında yazdığı biyografide de görülmektedir. Ef-
ganî’nin İdil-Ural boylarındaki Müslümanları “Tatar” olarak adlandır-
masını, Cengiz Han ve Emir Timur hakkında güzel şeyler yazmasını 
tenkit etmekte, üstatlarına olan ihlas, itaat ve inkıyadının kamil ol-
duğunu, ancak hakikate olan ihtiram ve ihlasının daha önde olduğu-
nu belirtmektedir. Efganî’nin Tatar adını ciddi bir teftiş ve fenni tetkik 
neticesinde meydana gelmediğini iddia etmektedir. Rızaeddin Fah-
reddin’e göre Bulgar Türkleri şehirler kuran, ziraat ve ticaretle meş-
gul, bütün dünya halkı ile dost yaşayan, medeniyet kuran ve icatlar 
yapan, faziletli ve şerif bir kavim idi. Eğer üstlerine Tatarlar gelip bela 

10 Alimcan Şeref, “Türk-Tatar Tarihi”, Şura, sayı 13, 1916, s. 311.
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yağmurları yağdırmasalardı onlar da İngilizler, Almanlar gibi mede-
niyetli, zengin ve şöhretli bir kavim olacaktı. Bu nedenle İdil Bulgar 
Devleti’nin yıkılmasının sorumlusu olarak Cengiz’in soyunu gösteri-
yor ve Efganî’yi bu konuda tenkit ediyor.

Rızaeddin Fahreddin’e göre Türk kavmi İdil-Ural boylarında bulunan 
ülkenin yerlisi ve gerçek sahipleridir. Türkler bu bölgede nice bin yıl-
dan beri yaşamaktadır. Türklerin kendi yerlerine kendilerinin sahip 
olmasından üstlerine gelen Tatarlar mahrum etmişlerdir ve daha 
sonra gelen Ruslara bırakmışlardır. Bu bölgede yaşayan Türkler Ta-
tarlardan da Ruslardan da iyi muamele görmemişlerdir. Cengiz’in 
çocuklarıyla İdil-Ural bölgesine gelen askerlerin büyük çoğunluğu 
Uygur Türkleri idi. Bunların bir kısmı Ruslara uyarak dinlerini değiştir-
diler ve Ruslaştılar. Rus asillerinin bir kısmının nesilleri Altın Orda ve 
Deşt-i Kıpçak Türklerine dayanmaktadır. Rızaeddin Fahreddin Rus’u 
kazısan altından Tatar çıkar sözünün Fransızca bir deyimden alındı-
ğını iddia ediyor ve yuları tabakadaki Rus’u kazıyan kişinin göreceği 
Tatar, daha doğrusu Deşt-i Kıpçak ve Altın Orda’daki Uygur Türkleri-
ne varıp çıkacağını iddia etmektedir. Altın Orda Devleti’ne tabi olan 
halkların devletin yıkılmasından sonra Türkistan taraflarına göç et-
tiklerini, Türkistan’da Özbek diye isimlendirilen kavmin Deşt-i Kıp-
çak’tan göç eden Uygur Türkleridir demektedir. Bu bilgilerden hiçbir 
şüphesi olmayan Rızaeddin Fahreddin, İdil-Ural’daki Müslümanların 
Tatar olmadığını ve Cengiz neslinden gelmediklerini ileri sürmektedir. 
Aksini iddia edenlere de, “Biz Tatar ve Cengiz çocuklarından olsak, 
bizden on kat fazla olan yerli Türkler (Bulgar Türkleri, Oğuz Türkleri) 
ve memleketin gerçek sahipleri nerelere gittiler?” sorusunu sormak-
tadır. Siyasetle iştigal etmediğini, bu bilgileri tamamen ilmî cihetten 
yazdığını, bu bilgilere karşı ilmî cihetten olan bahisleri de dergisinde 
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yayınlayacağını söylemektedir. Şeyh Cemaleddin’in İdil-Ural Türkle-
rini “Tatar” olarak adlandırmasını, aslanı fil yavrusu kabilinden mü-
nasebetsiz ve de gerçeğe hilaf bir iş olarak görmekte ve bundan da 
şüphe duymamaktadır. Ancak bu itirazı ilmine ve faziletine hayran ol-
duğu bir zata karşı yaptığından gönlünün rahatsız olmadığını, çünkü 
bu gibi itiraf ve tenkitlerin, bir çeşit hürmet etme, kişinin derecesini 
fazlını takdir etmekten ibaret olduğunu belirtmektedir.11

Rızaeddin Fahreddin Şura’da ad tartışmalarını başlatıp bir fikir bir-
liği sağlamaya çalıştıysa da kendisinin “Tatar” adına olan sert tutu-
mu nedeniyle, mesele daha da alevlendi. 1917 İhtilali’ne kadar bu 
konuda Tatarcılar ve Türkçüler bir anlaşmaya varamadılar. Tartışma 
dönemin diğer gazete ve dergilerine de taşındı. Daha sonraları Türk-
çü olan Abdullah Battal Taymas 1913 yılında yazdığı bir makalesinde 
Rızaeddin ve İsmail Gaspıralı’ya sert tenkitler yöneltmektedir. İsma-
il Gaspıralı’yı Altın Orda Tatarlarının tohumundan olduğu halde biz 
Tatar değil belki Türk’üz diye bağırmakla, Tercüman’da sürekli Tatar 
adı aleyhine yazılar yazmakla tenkit ediyor, Rızaeddin Fahreddin’in 
de İsmail Gaspıralı’dan etkilenerek Tatar adına düşman olduğunu 
belirtiyordu. 12

Ad tartışmalarına sonraki yıllarda katılan Fatih Süleyman isimli bir 
diğer şahıs, Tatar halkının din ile milliyeti ayırmadan, kendisini ben 
“Müslüman” yahut “Türk” diye adlandırmasının yanlışlığını vurgulu-
yor ve “Tatar” adıyla iftihar edileceği yerde ondan utanılmasını tenkit 
etmektedir.13 Bu makalesinin altına not düşen Rızaeddin Fahreddin, 
Fatih Süleyman’ın bu yazısına sert bir tenkitle şöyle cevap veriyordu:

11 Rızaeddin Fahreddin, Şeyh Cemaleddin (el yazma, Ufa’da Rızaeddin Fahreddin 
Kütüphanesi’nde saklanmaktadır), v.49.

12 Abdullah Battal, “Milliyetni bilgilev” Mektep, sayı 6, 1913, s. 149-153.

13 Fatih Süleyman, “ Milli Meselemiz tiresinde”, Şura, sayı 14, 1916, s. 343.
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Kendilerine Tatar adı verenler hangi hasletleri ile iftihar edecekler? 
Cengiz neslinden olan hanlarla mı? Halbuki bu hanların kendilerine 
“Tatar” adı almayıp “Moğol” adı ile iftihar ettikleri rivayet edilmek-
tedir. Bu Tatar hanlarının hangi kemalatları oldu? Medeniyeti yok 
emek, ilim ve maarifi söndürmek, nesilleri helak etmek, Allah’ın 
binalarını harap etmek çok büyük hüner olmasa gerek. Keldaniler, 
Asurlular, Mısırlılar ve başkalarından ne kadar ilmi eserler kaldığı hal-
de, Tatarlardan hangi ilmi eser kaldı? Tatarların belini incittiği İslam 
dünyası 700 yıldır belini doğrultamamaktadır. “Melikov” ile “boğaz” 
sözleri nasıl birbirini çağrıştırırsa, “Tatar” ile “tahrip” sözleri de birbi-
rini çağrıştırmaktadır.

Abdullah Battal Taymas’ın İsmail Gaspıralı’nın yolundan gidiyor 
diye eleştirdiği Rızaeddin Fahreddin, gerçekten de bütün yazıların-
da İdil-Ural bölgesinde yaşayan Türk halklarına “Tatar” ya da başka 
isimler verilmesini tenkit etmiştir. Sağlığında bastıramadığı Bulgar ve 
Kazan Türkleri isimli eseri ancak 1997’de Enver Hayrullin tarafından 
neşredilebilmiştir. Kaderin garip bir cilvesi olmalı ki Abdullah Battal 
Taymas da bir dönem Türkçü diye eleştirdiği Rızaeddin Fahreddin 
gibi, Türkiye’de yayınlanan eserine Kazan Türkleri adını vermiştir.14 

14 İsmail Türkoğlu, Rusya Türkleri Arasındaki Yenileşme Hareketinin Öncülerinden 
Rızaeddin Fahreddin, İstanbul 2000, s. 228-239.
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Giriş

Cedit hareketinin eğitim ve kültür sahasında meydana getirdiği 
canlanmanın en açık biçimde yansıdığı sahalardan biri de tarih-

çilik olmuştur. Tatarlar arasında 18 ve 19. yüzyıllarda nitelik açısın-
dan farklı derecelerde tarih çalışmaları ortaya konulmuş olsa da, bi-
limsel yöntemleri kullanarak bu saha eser üretme konusunda Ş. Mer-
cani’nin ayrı bir yeri vardır. Vafiyatü’l-Eslaf ve Müstefidü’l-Ahbar adlı 
eserleri içerik ve bilimsel nitelikleri ile daha sonraki Tatar tarihçileri 
ve özellikle Rızaeddin Fahreddin’i derinden etkilemiştir1. 

Kendisini tarihçi olarak adlandıran Rızaeddin Fahreddin bu açıdan 
çok önemli olan kaynak dillere hâkim olma özelliğine sahiptir. Arap-
ça ve Farsçayı mükemmel derecede, Rusçayı ise ilmi araştırmalarında 
kullanacak düzeyde öğrenmiştir. Mısır ve İstanbul’da çıkan kitapları 
mümkün olduğunca takip etmiş ve bilgisini genişletmeye çalışmış-
tır2. 1891 yılında Ufa’daki müftülükte kadılık vazifesine getirilmesiyle 
ilmî çalışmalar için daha geniş imkânlar bulmuştur. Bu vazifesi sıra-
sında tarih sahasında çalışmaları için yaptığı hazırlıklar 1900 yılında 

1 Farit Şakurov, Razvitie İstoriçeskih Znaniy U Tatar do Fevrala 1917 goda 
Kazan-2002, s.20-21.

2 Abdullah Battal Taymas, Kazanlı Türk Meşhurlarından Rızaeddin Fahreddinoğlu, 
İstanbul-1958, s.10-14. Rızaeddin Fahreddin’i bütün yönleriyle ele alan bir çalışma 
olarak bkz. İsmail Türkoğlu, Rusya Türkleri Arasındaki Yenileşme Hareketinin 
Öncülerinden Rızaeddin Fahreddin, İstanbul- 2000.
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Asar’ı yayınlamaya başlamasıyla neticelenmiştir. Bu eser İdil-Ural 
bölgesinin Türk-Tatar halkının tarihi için biyografik ve bibliyografik 
ansiklopedi niteliğindedir. 1908’e kadar on beş fasikül ve iki cilt ola-
rak basılmıştır3. Bunlarda Bulgarlar devrinden başlayarak 20. yüzyıl 
başına kadar Rusya’da meşhur Müslüman âlimler ve şahsiyetlerin 
hayatları ve faaliyetleri ele alınmıştır. Asar’ın birinci cildinde 666 şahıs 
hakkında bilgi bulunmaktadır. İkinci ciltte de 343 kişi olmak üzere 
toplam 1009 kişinin hayatı ortaya konulmuştur. Eser toplamda dört 
cilt olmasına rağmen diğer iki cildini sağlığında yayınlayamamıştır4. 
Ufa’da çalışmalarını sürdürdüğü devrede Mütalaa, Tanzimat, İsmail 
Seyahati, İbn-i Rüşd gibi tarihçilik açısından önemli bir dizi eser daha 
kaleme almıştır5. 

1906 yılında Remiyevler tarafından Orenburg’a davet edilmesiyle 
yayın hayatının en canlı devresine doğru adım atmıştır. Başlangıçta 
Vakit Gazetesi’ne katkı yapmış, çok sayıda makale yayınlamıştır. Bir 
taraftan Hüseyniye Medresesi’ne yardımcı olurken bir yandan da ta-
rih sahasındaki çalışmalarının ağırlıklı olarak yer alacağı Şura Der-
gisi’ni yayınlamaya başlamıştır. Bu dönemde Ahmed Bay, Til Yarışı, 
Ahmet Mithat Efendi, İbn-i Fadlan’ın Bulgar’a Gelişi, İbn-i Batuta’nın 
Deşt-i Kıpçak’a Gelişi gibi eserler vermiştir. 

Rızaeddin Fahreddin Ufa, Kazan ve Orenburg’daki bilim dünyası ile 
kendisini sınırlamamıştır. A. N. Samoyloviç, V. V. Bartold, İ. Yu. Kraç-
kovskiy gibi Rus tarihçilerle bilimsel bağ kurmuştur. 

3 Lilia Baybulatova, Asar Riza Fahreddina, Kazan-2006, s.38-40.

4 Ravil Emirhan, “Galimner Galimi” , Kazan Hanlığı, Yay. Haz: Soltan Şemsi, 
Kazan-1995, s.9. 

5 Rızaeddin Fahreddin, “Tercüme-i Halim”, Rızaeddin Fahreddin, Yay. Haz.: Raif 
Merdanov, Ramil Minnullin, Süleyman Rahimov, Kazan-1999, s.34-36.
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1917 yılında Şura Dergisi kapandıktan sonra Ufa’ya dönmüş Alim-
can Barudî’nin vefatından sonra 1922 yılında Orenburg Mahkeme-i 
Şer‘iyesi Müftülüğü’ne atanmıştır. Bu görevi sırasında da müftülüğün 
arşivini düzenlemiş, tasnif edilmesini sağlamıştır6. 

A) Tatar Tarihinin Eski Devirlerine Ait Çalışmaları
Rızaeddin Fahreddin’in tarih bilimine katkısını değerlendirirken 
onun bölgenin tarihi sürecinin genelini ortaya koyan bir perspektifle 
çalışmalarını ortaya koyduğunu belirtmeliyiz7.  İdil Bulgarları, Altın 
Orda, Kazan, Kasım, Sibir Hanlıkları konularındaki araştırmaları Türk 
halklarının tarihi devirleri açısından son derece önemli çalışmalardır. 
Bu eserleriyle V. N. Tatişev, N. M. Karamzin, P. İ. Rıçkov, C. M. Solovey, 
B. O. Kluçevskiy’nin Rus tarihinde oynadığı role benzer bir konuma 
Tatar tarihçiliğinde ulaştığı söylenebilir8. 

Onun tarihçilik anlayışını bir bütün olarak en iyi biçimde ortaya ko-
yan kaynaklardan biri Şura Dergisi9’dir. Birçok eseri yazma nüsha ha-

6 Emirhan, a.g.m., s.10-11.

7 Şakurov, a.g.e., s.36.

8 Emirhan, a.g.m., s.13-14. 

9 Şura Dergisi Orenburg’ta Ocak 1908’den Aralık 1918’e kadar aralıksız olarak 
haftada iki defa yayınlanmıştır. Bu süre içerisinde 240 sayı çıkmıştır. Şura Dergisi, 
Halk Komiserleri Sovyetinin çıkardığı basın kanunu doğrultusunda kapatılmıştır. 
Derginin Naşiri Remiyev Kardeşler, Muharriri ise Rızaeddin Fahreddin’dir. Şura’nın 
ilk sayısında Rızaeddin Fahreddin tarafından yayın politikası ilan edilmiştir. 
Rızaeddin Fahreddin Şura’nın amacının Rusya Müslümanlarının saadeti için çalışmak 
olduğunu, derginin milletin bilgi ve eğitim seviyesini yükseltmek meselelerinde 
meşveret meclisi vazifesi göreceğini belirtmektedir. Şura Dergisi’nde toplam olarak 
880 farklı ismin çeşitli yazıları yayınlanmıştır. Ancak bu isimler arasında dönemin en 
önde gelen ceditçi aydın yazar ve şairlerin olması Şura en önemli hususiyetlerinden 
biridir. Fatih Kerimî, Burhan Şeref, Şerif Kamal, CemaleddinVelidi, Yarullah Veli, 
Abdullah Tukay, Alimcan İbrahimov, Zakir Remiyev, Hadî Atlasî, Musa Bigiyev, 
Zeki Velidî, Abdurrahman Sadi, Alimcan İdrisî, Muhammed Kemal Muzafferov, 
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linde kaldığından Şura’daki tarihi materyallerin önemi bir kat daha 
artmaktadır. Dergideki “Meşhur Adamlar ve Uluğ Hadiseler” daimi 
bölümünde Tatar ve diğer Türk halklarının önemli tarihi devirleri ele 
alınmıştır. Derginin ilk sayında söz konusu bölümde ele alınan konu 
İslam dinine geçen Bulgar Hanı Almas olmuştur. Bu makalesinde İdil 
Bulgarlarını Tatar halkının ataları olarak değerlendirmiştir10. 

Meşhur Adamlar ve Uluğ Hadiseler bölümünde dünya tarihinde bili-
nen şahsiyetler, büyük filozoflar, bilginler, şairler ve yazarlar hakkın-
da ansiklopedik bilgiler de verilmektedir. Aristo, Sokrat, İbn-i Sina, 
İbn-i Haldun, Fuzuli, Descartes, Spinoza, Tolstoy gibi şahsiyetler bun-
lara örnek gösterilebilir11. Dünya kültür tarihi konusunda temel bilgi-
ler vererek tarih sahasında da geniş bir bakış açısına sahip olduğunu 
ortaya koymuştur. 

Rızaeddin Fahreddin’in tarihin tanımını şu şekilde yaptığını görüyoruz:
 “Tarih milletlerin geçmişteki yaşayışlarından, fertlerinin 
hayatlarından bahseden bir bilimdir. Ancak bizim İslam ta-
rihi eserlerine bakıldığında öne çıkan olayların taht kavga-
ları, diğer devletlerle münasebetler, bütünüyle hükümet-
lerle ilgili konulardan oluştuğu görülür. Milletin durumu, 
meseleleri genellikle anlatılmaz.” 

Ahmetcan Mustafin, Sabircan Kormaşi, Muhammed Salihcanov isimleri önemlidir. 
Şura Dergisi yayın anlayışı ve yazar kadrosunun niteliği büyük ilgi gördü. 1910 
yılında tirajı 1500’ün üzerinde idi. Bu rakam diğer Tatar dergilerinin tirajlarının 
oldukça üzerindeydi.  Dergide Kazan, Astrahan, Petersburg, Moskova, Ufa, Almatı, 
Taşkent, Buhara, Kahire, İstanbul, Beyrut, Medine, Paris gibi merkezlerden, Kırım, 
Kafkasya, Orta Asya ve Doğu Türkistan gibi bölgelerden gönderilen makale ve 
yazıların basılması Şura’nın bu bölgelerde de okunduğunun bir işaretidir. Bkz. Raif 
Merdanov, Şura Jurnalı (1908-1917) Edebiyat Meseleleri, Kazan-2001, s.25-28.

10 Şakurov, a.g.e., s.35. 

11 Merdanov, a.g.e.,s.34.
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Rızaeddin Fahreddin siyasi tarihin yanı sıra sosyo-kültürel süreçlerin 
ve ticari, iktisadi gelişmelerinde tarih incelemelerinin konusu olması 
gerektiği kanaatindedir.  

Rızaeddin Fahreddin eleştirdiği usulden tam manasıyla sıyrılamamış, 
Berke Han, Özbek Han, Toktamış Han, Ahmet Han vs. gibi hükümdar-
lar veya devlet adamlarına dair çalışmalar yapmıştır. Ancak üzerin-
de durulması gerektiğini ifade ettiği diğer konularda kaynakların el 
verdiği ölçüde çalışmalar yapmıştır. Kuzey Bulgar Devleti,  Bulgarla-
rın Hükümet ve Dinleri, Bulgarların Nesil ve Lisanları, Asar ve Şehirleri, 
Bulgarların Bayitahtı olan Bulgar şehri, Uyganu Tarihi gibi makaleleri 
bu tarz çalışmalarına örnek gösterilebilir12. Bulgar ve Kazan Türkleri 
adlı eseri de onun bu geniş tarih anlayışının sonuçlarından biridir13. 

Rızaeddin Fahreddin eserlerini yazarken çok çeşitli bir kaynak taba-
nından yararlanmıştır. Batı ve doğu kaynaklarını birlikte değerlendir-
miştir. İdil Bulgarları Tarihini yazarken Ebul Ferec, Cahiz, Yakut Ha-
mevi, İbn-i Fadlan, Mesudî, Ebu İshak İstahri, Taberi, İbnül Esir, Ebul 
Fida, İbn-i Haldun, El-Fahri, İbn-i Batuta, H. Feyizhanî, Ş. Mercanî’nin 
eserlerinden faydalanmıştır. V. V. Grigoryev ve H. M. Fren gibi Rus ta-
rihçilerin çalışmalarını da incelemiştir. 

Cengiz İmparatorluğu, Deşt-i Kıpçak veya Altın Orda hakkındaki 
çalışmalarında Ebul Gazi, İbnül Esir, El-Kemal, Murat Remzi, İbnül 
Urdi, Ebul Fida, Şemseddin Sami, İbn-i Arapşah’ın eserleri başta ol-
mak üzere doğu kaynaklarından, Karamzin, Solovyev, Brokauz ve 

12 Emirhan, a.g.m., 18-20. 

13 Rızaeddin Fahreddin, Bulgar ve Kazan Türkleri, Yay. Haz: A. N. Hayrullin, 
Kazan-1997. 
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Efron’un eserleri vasıtasıyla batı kaynaklarından istifade etmiştir. Ka-
zan Hanlığı tarihini incelerken Rıçkov, Karamzin, Solovyev ve Fuks’un 
eserlerinden yararlanmıştır14. 

Üzerinde çalıştığı tarihi olaylar hakkında kaynakların verdiği bilgilere 
ihtiyatlı yaklaşmayı tercih etmiş, farklı kaynaklardaki bilgileri 
karşılaştırarak bir sonuca gitmeye çalışmış, bazen de kaynaklar 
arasındaki farklılıklara işaret etmekle yetinmiştir15. Kalka savaşı son-
rasında Moğolların İdil Bulgarları ülkesine saldırısı konusunda Karam-
zin’de bilgi verilmediğini, İbnül Esir’de ise bu saldırı neticesinde Mo-
ğolların ağır bir yenilgi alarak bölgeyi terk etmek zorunda kaldıkları 
bilgisinin yer aldığını nakletmektedir. Karamzin’in Altın Orda Hanı 
Toktaga’nın paganist olduğuna dair naklettiği bilgiyi de eleştirmek-
tedir. Karamzin’in Çarlığın bakış açısı doğrultusunda eserlerini kale-
me aldığını belirterek, Toktoga Han hakkında bu sebeple yanlış bilgi 
verdiği eleştirisini yapmıştır. Ahmed Han’ın 1480 yılında Ugra Irmağı 
kıyısından geri dönüşünün sebepleri hakkında Solovyev’in verdiği 
bilgilere ekleme yapmıştır. İklim koşullarının uygun olmaması, müt-
tefiki Kazimir’in gelmemesi, Ahmed Han’ın Rusları küçümsemesi, III. 
İvan’ın kardeşleriyle ittifak yaparak güçlenmesi gibi sebeplerle bu 
olayın gerçekleştiğini belirten Solovyev’in izahına Rızaeddin Fahred-
din III. İvan ve müttefiki Nur Devlet’in ani saldırısı etkenini eklemiştir. 
Bazı efsanevî bilgilerin tarihî hakikat olarak kaynaklarda aktarılma-
sını da eleştiren Rızaeddin Fahreddin buna Rıçkov tarafından nakle-
dilen Uluğ Muhammed Han’ın bin kişilik birliğinin kırk bin kişilik Rus 
ordusunu ortadan kaldırdığına dair rivayeti örnek göstermiştir.

14 Emirhan, a.g.m., s.20-22.

15 Şakurov, a.g.e., s.36.
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Ayrıca Rus tarihçilerin Safa Giray’ın Moskova Knezliği’ne yönelik 
siyasetinin de bazı Rus tarihçiler tarafından çarpıtıldığını bu sebeple 
söz konusu eserlere ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini ifade etmektedir. 
Kazan’ın Rusların eline geçiş süreci ile yine eski rivayetlerini birçoğunu 
taraflı bulmaktadır. Fahreddin bütün eleştirilerine rağmen Rus kay-
naklarını eserlerinde geniş ölçüde kullanmıştır16. 

Fahreddin,  Deşt-i Kıpçak’taki Tatar hâkimiyetini Bulgar Türklerinin 
tarihi devirlerinden biri olarak vasıflandırmaktadır. Böylelikle Cengiz 
Moğolları devrinin Bulgarlar ile bir ilgisi bulunmadığı düşüncesinde 
olduğunu ortaya koymuştur. Ona göre şimdiki Tatar ve Başkurtlar İdil 
Bulgarlarının ahfadıdır17. 

Fahreddin, Bulgar Devleti’nde 907’de meydana gelen iç kargaşalar 
neticesinde Arpad önderliğinde önemli bir Bulgar nüfusunun şim-
diki Macaristan topraklarına göçerek burada bir devlet kurduklarını 
ifade etmektedir. Bulgarların Müslüman olmasını siyasi şartlara 
bağlamakla birlikte, daha kapsamlı sebepleri olabileceğini de ifade 
etmekte ve bunu da İbn-i Fadlan’ın Bulgar ülkesine geldiğinde bura-
da mescitlerle ve namaz kılanlara karşılaştığına dair naklettiği bilgi-
lere dayandırmaktadır18. 

Altın Orda Devleti tarihinde Berke Hanı merkeze koyan Fahreddin, 
Batu ve seleflerini geri planda tutmuştur. Altın Orda devinde Özbek 
Han devrine haklı olarak özel bir önem vermiştir. İbn-i Batuta’nın 

16 Emirhan, a.g.m., s.24-28.

17 Rızaeddin Fahreddin, “Bizler Tatar mı Değil mi?”, Tercüman, No: 6, 20 Ocak 
1906, s.2.

18 Emirhan, a.g.m., s.26.
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Deşt-i Kıpçak’a gelişini ele alması bunun dikkat çekici bir örneğidir. 
Zira İbn-i Batuta Altın Orda’yı dünyayı yöneten yedi büyük güçten biri 
olarak saymaktadır19.

Kazan Hanlığını Bulgar Hanlığının devamı olarak gören Rızaeddin 
Fahreddin, Kazan Hanlığı ile Moskova Knezliği arasındaki münase-
betlerde ağırlığı askerî siyasî ilişkilere vermiştir20. Ancak bu durumun 
temel nedeni de kaynakların ağırlıklı olarak bu mevzular hakkında 
bilgi vermesi, Kazan Hanlığı’na ait bilgi kaynaklarının ise çeşitli se-
beplerle ortadan kalkmış olmasıdır. 

Moğol istilasını değerlendirirken Cengiz ve ordularının acımazlığına 
değinmekle birlikte onun büyük bir askerî deha olduğunu belirten 
Fahreddin, bölgenin Moğol istilası altına düşmesini karşı koyan güç-
lerin dağınıklığı, idarecilerin kendi aralarında daimi mücadeleleri, 
korkaklıkları gibi sebeplere bağlamaktadır. 

Altın Orda Devleti’nin yıkılışında iç etkenler kadar Timur’un da bü-
yük etkisi olduğunu belirten Fahreddin; “Rusya Müslümanlarının 
ataları Timur’dan gördüğü zulmü başka hiç kimseden görmemiştir.”21 
şeklindeki ifadesiyle tarihi bir şahsiyet olarak Timur’a bakış açısını 
ortaya koymuştur. Bu bakış açısı bilindiği üzere Türkiye’de de yaygın 
olarak görülmektedir.

19 David Waines, İbn-i Batuta’nın Destansı Seyahati Bir Ortaçağ Maceraperestinin 
Sıradışı Hikâyeleri,          Çev: Ebru Kılıç, İstanbul-2012, s.81-82. 

20 Bu konuda geniş bilgi için bkz. S. H. Alişev, Kazan i Moskva: Mejgosudarstvennie 
Otnoşeniya v XV-XVI vv., Kazan-1995.

21 Emirhan, a.g.m., s.30-32.
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B) Yakın Tarihe Yönelik Çalışmaları 
Mektep ve Zekât Hazine ve Zemstvo Yardımı, Rusya Müslümanlarının 
İhtiyaçları ve Anlar hakkında İntikad, İslamlar Hakkında Hükümet 
Tedbirleri, Tanzimat, Menasıb-ı Diniye ve Mütalaa adlı eserleri Fahred-
din’in yaşadığı dönemin tarihi açısından önemli birer kaynak duru-
mundadırlar. 

Mektep ve Zekât Hazine ve Zemstvo Yardımı adlı kitapçıkta Fahred-
din, eski devirlerin en önemli yönlerinin bile kâğıda dökülmediğini, 
mektep ve medrese gibi önemli bir konuda da bu durumun vaki ol-
duğunu belirtmektedir. Dolayısıyla çalışmasının tarihe kaynaklık et-
mek gibi bir özellik taşıması amacındadır. Çalışmanın esas maksadı 
ise 1905 ulema kurultayından22 sonra mektep ve medreselerle ilgi-
li kapsamlı düzenlemenin yapılması için gerçekleştirilecek yeni bir 
toplantıya temel oluşturmaktır. Mektep ve medreselerin yönetim 
usulü, mahalle imamlarının bu eğitim kurumlarındaki sorumluluk-
ları, mektebe başlama yaşı, erkek ve kız çocuklarının birlikte veya 
ayrı ayrı okutulması, muallim ve müderris yetiştirmek için yüksek de-
receli okulların kurulması, mekteplerde ana dilin dışında başka bir 
dilin okutulması, mevcut mektep ve medreselerde okutulan dersler 
ve ders kitaplarının yeterliliği, mektep ve medreselerin masraflarının 
karşılanması gibi konuları bu çalışmasıyla tartışmaya açmıştır23. Bu 

22 Musa Carullah, Rızaeddin Fahreddin’in 10-15 Nisan 1905 tarihlerinde yapılan 
bu ulema kurultayının çalışmalarını ayrıntılı bir biçimde Kurultay adlı eserinde 
anlattığı aktarmaktadır. Kendisi de bundan önemli ölçüde faydalanarak kurultay 
hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir. Ancak eser bugün mevcut değildir. Musa Carullah, 
Petersburg’da 1914 Sene İyun 15-25’te Resmî Cemiyet Münasebetiyle Islahat 
Esasları, Petrograd-1915, s.14-16. Bu kurultayın Rusya Müslümanları açısından 
taşıdığı önem açısından bkz. Nadir Devlet, Rusya Müslümanlarının Milli Mücadele 
Tarihi (1905-1917), Ankara-1999 ve Giray Saynur Bozkurt, 1905-1907 Yılları Rusya 
Müslümanlarının Siyasî Kimlik Arayışı, İstanbul-2008. 

23 Rızaeddin Fahreddin,  Mektep ve Zekât Hazine ve Zemstvo Yardımı, Orenburg-1905, 
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tespitler konuyu inceleyecek günümüz tarihçileri açısından oldukça 
önemli bir kaynak halini almıştır. 

Rusya Müslümanlarının İhtiyaçları ve Anlar Hakkında İntikad adlı ki-
tapçık ise 1905 Devrimi sonrasında esen hürriyet havasının Tatar top-
lumuna yerel düzeyde yansımalarını Kargalı ve Orenburg örnekleri 
üzerinden ortaya koyması bakımından önemlidir24. 

İslamlar Hakkında Hükümet Tedbirleri adlı çalışmasında 1827 yılın-
dan itibaren Rusya Müslümanları hakkında çıkmış önemli düzenle-
meler sırlanmıştır25. 1905 devrimi sonrasında Rusya Müslümanları 
arasında Çarlık hükümetinin düzenlemelerine karşı oluşan tepkilere 
ve yeni siyasi ortamda sivrilmeye başlayan taleplere yer vermiştir. 

Tanzimat adlı çalışmasında Orenburg Müftülüğü tarafından 
bünyesindeki din görevlilerine yönelik olarak çeşitli dönemlerde 
yayınlanmış talimatlara yer verilmiş ve bunlarla ilgili açıklamalar 
yapılmıştır26. Mütalaa’da Orenburg Mahkeme-i Şer‘iyesi’ne nikâh 
konusunda ulema tarafından yazılan düşünceleri özetleyerek topla-
mıştır. Bu eserinde Müslüman din görevlilerinin taşıdıkları unvanlar 
ve statüleri ile ilgili açıklamalar da yapılmıştır27.  Menasıb-ı Diniye’de 
yine Orenburg Müftülüğüne bağlı olarak görev yapan din görevlileri-
nin durumlarını hukukî ve sosyal açıdan değerlendirmiştir28. 

s.9-10.

24 Bkz. Rızaeddin Fahreddin, Rusya Müslümanlarının İhtiyaçları ve Anlar Hakkında 
İntikad, Orenburg-1907. 

25 Fahreddin, İslamlar Hakkında Hükümet Tedbirleri, Orenburg-1907, s.5.

26 Fahreddin, Tanzimat, Kazan-1898, s.2-3.

27 Fahreddin, Mütalaa, Ufa-1904, s. 4-7.

28  Bkz. Fahreddin, Menasıbı-ı Diniye, Orenburg-1908.
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Sonuç
Rızaeddin Fahreddin Rusya Müslümanlarının modernleşme süre-
cinin en canlı olduğu devrin ve en hareketli merkezlerinden birinin 
lider isimlerindendir. Ceditçilik adını alan bu modernleşme progra-
mının eğitim, bilim, kültür, basın, toplumsal hayat, siyaset sahala-
rında yansımaları olmuştur. Rızaeddin Fahreddin bu süreçlerin ta-
mamında önemli bir yer tutmuştur.  Rusya Müslümanlarının eğitim 
sahasındaki sorunlarını irdelemiş ve çözüm arayışlarına katkıda bu-
lunmuştur. Toplumuna rehber olma bilinci doğrultusunda toplumsal 
meselelerde eserler vermiş,  özelikle kadınların eğitimi meselesine 
büyük önem vermiştir. Hayır cemiyetlerinin kurulması çabaların-
da da öncüler arasında yer almıştır. Basın hayatına Şura Dergisi ile 
damgasını vurmuştur. Rusya Müslümanları İttifakı hareketine görevi 
dolayısıyla başlangıç aşamasında doğrudan katılamamış, ancak si-
yaset sahnesinde tahakkukuna çalışılacak amaçların belirlenmesine 
çalışmalarıyla azımsanamayacak bir katkı yapmıştır. 

Tarihin yeni bir bakış açısıyla değerlendirilmesi ceditçilik hareke-
ti çerçevesindeki gelişmelerden biridir ki, Rızaeddin Fahreddin bu 
alanda da önde gelen isimlerden biri olmuştur.  Millî Tarih anlayışı 
çerçevesinde Tatar halkının tarihini eski çağlardan yaşadığı devre ka-
dar değerlendiren eserler vücuda getirmiştir. Mitolojisi, tarihi, gele-
nekleri, yaşam alanı, dili, dini, kültürü bir olan bir toplumun varlığını 
vurgulamıştır. Gelecekte de bir arada yaşama arzusunu yansıtan or-
tak ideallere sahip bilinçli bir toplumun kendi dönemi itibariyle mev-
cut olduğunu 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı devrini kapsayan eserleri 
ile ortaya koymayı başarmış bir tarihçidir. 
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Muharrem Ergin, dili insanlar arasında anlaşmayı sağlayan do-
ğal bir vasıta, kendine has kanunları olan ve ancak bu kanunlar 

çerçevesinde gelişen canlı bir varlık, temeli bilenmeyen zamanlarda 
atılmış bir gizli anlaşmalar sistemi, seslerden örülmüş sosyal bir yapı 
(Ergin, 1993: 3) olarak tarif eder. 

Doğan Aksan ise dili, bir anda düşünemeyeceğimiz kadar çok yönlü, 
değişik açılardan bakınca başka başka nitelikleri beliren, kimi sırları-
nı bugün de çözemediğimiz büyülü bir varlık olarak tarif ederek insan 
ve toplumdan ayrı düşünülemeyecek olan bilim, sanat ve teknikle il-
gili bulunan ve bunları oluşturan bir kurum (Aksan, 1995; 11) olarak 
nitelendirir.

Dil bir milleti millet yapan unsurların başında gelmektedir. Bir millet 
kendi diline ne kadar sahip çıkarsa, dilini kullanırken ne kadar özen 
gösterirse, bilinçli bir şekilde işlemeye ve geliştirmeye çalışırsa dil, o 
kadar zenginleşir.

Milletler yakın ilişkiler kurduğu diğer milletlerin kültürlerinden ve di-
linden elbette ki etkilenirler. Bu etkileşim diller arasında kelime alış 
verişini doğurur. Türk dili millet olarak dinî bağlarımız dolayısıyla 
Arapçadan, edebiyatlarının tesirinde kaldığımız için Farsçadan ol-
dukça kelime almak durumunda kalmıştır. 
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Arapça ve Farsçanın etkisinde kalınmasına rağmen Türkler arasında 
ortak bir alfabe, ortak bir yazı dili olması fikri birçok fikir ve siyaset 
adamı, devlet yöneticileri ve edebiyatçılar tarafından sık sık gündeme 
getirilmiş ancak bu birliktelik bir türlü sağlanamamıştır. 

On dokuzuncu yüzyılın ortalarına kadar Batı ve Doğu Türkistan’da, 
Kazak ve Kazan ülkelerinde edebî dil olarak Çağatayca kullanılmıştır. 
O zamana kadar Türk hükümetlerinin, hanların, beylerin ve halkın iş 
ve işlemlerini yürütmek için kullandığı dil, Çağataycadır. Ancak on 
sekizinci ve on dokuzuncu asırlarda Rus istilası nedeniyle Orta Asya 
Türkleri arasında bölge bölge irtibatın kesilmeye başlaması ve Os-
manlı tesiriyle bu bölgede yaşayan Türklerin yazı dilleri değişmeye 
başlamıştır. Çağataycanın yerini kendilerine farklı boylardan ve mil-
letlerden oldukları fikri aşılanmaya çalışılan Türk kabilelerinin lehçe-
leri almaya başlamıştır. 

Kırım’ın Osmanlı’ya katılmasından, Müslüman Kırım Türklerinin Rus-
ya’ya katılması, İstanbul’la olan münasebetleri nedeniyle bu bölgede 
yaşayan Türklerin yazı diline Osmanlıca tesir etmeye başlamıştır. An-
cak bu tesir bu bölgede Osmanlıca ağırlıklı, kuvvetli bir yazı dili oluş-
turacak dereceye erişememiştir. (Togan, 1981; 486–488.)

Tatarlarda yazı dili on beşinci yüzyılda teşekkül etmeye başlamış olsa 
da ancak on altıncı ve on yedinci yüzyılda Tatarca ile kitaplar yazılma-
ya başlanmıştır. Çok verimli olmasa da on sekizinci yüzyıl ve on doku-
zuncu yüzyılda da eserler verilmiştir. Ancak bu devirde kullanılan dil 
Tatar edebiyatçıları tarafından “Türkî Tili” olarak tabir edilen Bulgar, 
Çağatay, Osmanlı şivelerinin karışımı bir dil idi. (Abdurrahman Sadi, 
1926; 35) Sarf ve nahvinde Kıpçak, Bulgar, Çağatay, Osmanlı ve biraz 
da Tatarcadan unsurlar var idi. (Abdurrahman Sadi, 1926; 37)
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Yeni yazı dili hakkında on dokuzuncu yüzyılın ortalarından sonra 
çeşitli tartışmaların yaşandığı bölgelerden biri de Kırım’da, Kazan ve 
çevresinde yaşayan Türklerin yerleştiği bölgeler olmuştur. Bölgede 
yazı diliyle ilgili olarak Türkiçilik-Tatarçılık tartışması başlamıştır. 
Öyle ya da böyle bu tartışmanın içinde olan fikir adamlarından biri 
de Rızaeddin Fahreddin’dir. Tatar-Başkurt şair ve yazarlarının yerleş-
tirmeye çalıştıkları iki fikirden: Türkîcilik, Tatarcılık fikirlerinden Rıza-
eddin Fahreddin Türkîcilik fikrinin savunucusu ve uygulayıcısı olmuş-
tur. (Abdurrahman Sadi, 1926; 104)

Rızaeddin Fahreddin’in iki edebî eseri bulunmaktadır. Bunlardan biri 
Esma yaki Amel ve Ceza (Rızaeddin Fahreddin, 1903), diğeri ise Selîme 
yaki İffet’tir (Rızaeddin Fahreddin, 1904). Rızaeddin Fahreddin her iki 
eserinde de Arapça, Farsça kelimeler ve tamlamalar kullanmaktadır. 
Yazarın kullandığı Arapça ve Farsça kelimeler Türkiye Türkçesinde de 
sıklıkla kullanılan kelimelerdir. Rızaeddin Fahreddin Farsça bilmesi-
ne rağmen eserlerinde İran edebiyatından alıntı yapmamaktadır, bu 
yönüyle eserlerinde İran ve Arap edebiyatından bol bol örnekler ve-
ren dostu Musa Carullah Bigiyev’den ayrılmaktadır (Özalp, 2001; 53). 

Türkçenin farklı lehçe ve şivelerinde konuşan Türk toplulukları 
arasında birçok yönden olduğu gibi edebî faaliyetler ve dil hususi-
yetleri bakımından da bir etkileşimin olduğu görülmektedir. Ab-
dullah Tukay’ın dil ve üslubuna değinirken Kazan’da çıkan eserler-
le ilgili Fatma Özkan: “XX. yüzyılın başlarından itibaren Kazan Türk 
Edebiyatının mümessillerinin karşılarındaki en mühim problem, 
işlenmiş yazı dilinden mahrum oluşlarıdır. Çağatayca unutulmaya 
terk edildiğinden Kuzey Türkleri için örnek alınacak dil: İstanbul Türk-
çesi, bir başka ifadeyle Osmanlıcaydı. … Bu sebeple Kazan’da yazılan 
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eserler Şura ve Ülfet gibi gazeteler Osmanlıcaya yakın Türkçeyle çıkar 
(Özkan, 1994; 83).” ifadelerini kullanmaktadır. Bu tespite binaen Rıza-
eddin Fahreddin’in dilini Osmanlıcaya yakın Türkçe olarak değerlen-
dirmek mümkündür. Bu konuyla ilgili Kopkinski’nin “Muharririn şive-
si Tatarcadan ziyade Osmanlı Türklerine yakın bulunmaktadır (Özalp, 
2001; 144).” değerlendirmesi de tespitimize dayanak oluşturmakta-
dır. 

Rızaeddin Fahreddin, Selîme yaki İffet’te 2.627 (%44,95), Esma yaki 
Amel ve Ceza’da ise 3.218 (%55,05) olmak üzere her iki eserinde top-
lam 5845 kelime kullanmıştır. Her iki eserde de aynen geçen kelime 
sayısı ise 1.476’dır. (%25,25 ortak kelime kullanmıştır.) Eserlerde 
Türkçe kelimelerin alınma kelimelerden daha fazla olduğu, Arapça 
kelime sayısının da Türkçe kelime sayısına yakın olduğu görülmekte-
dir. Eserlerde Batı dillerinden alınma kelimelerin az sayıda kullanıldı-
ğı da dikkat çekmektedir. 

Bu kelimelerin hangi dillerden olduğu aşağıdaki tablodaki gibidir:

 

Diller Esma yaki Amel ve Ceza Selîme yaki İffet Toplam 

Türkçe kelimeler 1.605 (%49,87) Bazı ses değişiklikleri, 

anlam ve kullanım farklılığıyla 967 kelime 

Türkiye Türkçesiyle ortak: %60,24. 

1.215 (% 46,25) Bazı ses değişiklikleri, 

anlam ve kullanım farklılığıyla 788 

kelime Türkiye Türkçesiyle ortak: %64,85  

2.820 

Arapçadan alınma 

kelimeler 

1.262 (% 39,21) 1.083 (% 41,22) 2.345 

Farsçadan alınma kelimeler 184 (% 5,71) 159 (% 6,05) 343 

Batı dillerinden ve diğer 

dillerden alınma kelimeler 

123 (% 3,82) 121 (% 4,60) 244 

Özel isimler 44 (% 1,36) 49 (% 1,86) 93 

Toplam 3.218 2.627 5.845 

 

 



Rızaeddin Fahreddin

41

Rızaeddin Fahreddin’in edebî eserlerinde aynı kökten olup da farklı 
yapım ekleri almış; ancak iki eserde de ortak kullanılmayan kelimeler 
de vardır. (Kelimeler sayılırken aynı köke sahip olan farklı yapım eki 
almış olan kelimelerin her biri ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Sıfat fiil ve 
zarf fiil eki almış kelimeler türemiş kelime olarak değerlendirilmemiş 
ve sayıya dâhil edilmemiştir.)

Eserlerde bazı eklerin “-lı/-li, -lu/-lü; behitli/behitlü” örneğinde oldu-
ğu gibi aynı kelimelerde farklı sayfalarda farklı şekillerinin geldiği tes-
pit edilmiştir ve bu kelimeler ayrı birer kelime kabul edilerek sayıya 
dâhil edilmiştir. 

Her iki eserde de Türkçeden (Osmanlı Türkçesi, Tatarca, Başkurtça), 
Arapçadan, Farsçadan, Rusçadan kelimelerin ve eklerin olduğu gö-
rülmektedir. Ancak kelimelerin sayı bakımından ağırlığı yukarıda sı-
ralandığı gibidir. 

Dilde mahallîleşme ve tasfiyeciliğe karşı olan Rızaeddin Fahreddin 
(Bargan, 2008; 18-21) Arapça ve Farsça kelimeleri, tamlamaları kulla-
narak savunduğu fikrin uygulayıcısı olmuştur. Yazar incelenen eserle-
rinde Rusça kelimelere çok yer vermemektedir.

 Yazar incelenen her iki eserde de Arapça ve Farsça kelimeleri ve tam-
lamaları aşağıda örnekleri verildiği üzere başarılı bir şekilde kullan-
maktadır. Yazarın birçok cümlesi Arapça, Farsça kelime ve tamlama-
larla doludur. 

“Xalıq nâzlanup tebdîl-i havâ ve istirâwet hem te<§îlvaqıt diye 
seyâwet idüp ve Başqŭrdsawrâlarında qımız eçüp yǚrĭdĭklerĭnde 
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bunlarıñ istirâwet ve tebdîl-i havâları, qımız ve seyâwetlerĭ, ŭşbu 
evlerĭ yanında olan bağçalarını eşlemekden <ibâret idĭ. ” (EYAC; 55) 
“Watta qırq teñke virüp bĭrnǚswe “Qâmûs-ül- <Âlâm” ¢atup aldığın-
da cenunlĭgenisbet itmĭşler idĭ. ” (EYAC; 61) “<Abbâs Mulla küb ı¢ûl-i 
derĭs ve terbiye kitâblarını tew¢îl idüp mŭ§âla<a qılur, ğazĭta ve me-
cellelerde yazılmış tav¢iyelerĭxâ§ırına alur ve cǚmlesĭnĭ mŭwâkeme 
ve mŭvâzene idĭr idĭ. ” (EYAC; 90) “Zîrāderd ve wesretehĭllerĭnĭtesli-
ye itmek içǚn küb ¿ātlarıñtercĭme-i wāllerĭnĭ bĭlmek ve anları mi¤āl 
idĭrek küstermek lāzımdır. ” (EYAC; 536) “Wālbukişākĭrdĭñtārîx ve 
terācim<ilĭmĭndeme<lûmātı pek nıqı¢ idĭ. ” (EYAC; 538) “Anlar bĭr süz 
waqqında: “şerî>et şulay!” didĭ mĭ cefi’l-kâlem o eş buldı da bǚtdĭ!.”(E-
YAC; 632) “Tedbîr-i menzil, terbiye-i evlād ŭşandaq xestelerĭ baqmaq 
<ilĭmlerĭǚgrendĭklerĭ kĭbĭ her tǚrlĭşeyler pĭşĭrmek ve iv kereklerĭnĭ 
wā½ĭrlemekqā<idelerĭ cǚmlesĭ bĭldĭrĭlmĭşdĭr. ” (EYAC; 996) “Zamānı-
mıznıñādāb-ı me<āşeretĭ yāki mŭdası ne olsa olsun, ben mŭda esîri 
degĭl idĭm. ” (S; 195) “Bunıñ sebebĭ ise, yuqarıda aytdĭgĭm üzre, <ilĭm-i 
newv ve <ilĭm-i ¢arıfisĭmĭnden, ¢arıf ve newvgemǚnāsebetĭ olmağan 
bewe¤ler ile iştiğāl idĭvĭmĭzdĭr.” (S; 237) “>İlĭm-i târîxdenhaberdâr 
kĭmselerge bu icmâlnĭñtef¢îlĭaçıq me>lûmdır. ” (S; 704) “<İşıq “Fey®-i 
ilahî” dinĭlgen bĭrkamālatdır ki fehişxānelerde degĭlwatta ki uram-
larında da bulmaz. ” (S; 1006) “Çǚnki bu mǚ<tebercerîde üz tĭlĭmĭzde 
çıqğan neşriyāt-ı edebiyenĭñ yulbaşçısıdır. ” (S; 1029)

Yazar kendi anlatımlarında ağırlıklı olarak Osmanlı Türkçesi kullan-
maktadır.
“Yuqaruda isĭmlerĭnĭ yâd itdĭgĭmĭz vilâyetlerĭñ bĭrĭnde bĭr Mŭsŭlmân 
qeryesĭ (avılı) vardır. Bu qeryeler atna (hefte) de bĭr mertebe ŭluğ 
bâzâr olup, pŭçta ve tĭlĭğramlar, eşlemekde ve her tǚrlĭeşyâ alınup 
¢atılmaqdadır.” (EYAC; 1, 2)
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“<Abbâs Mulla mektebĭnĭ ¢ırıf ı¢ûl-i cedîde ile uqutdığı wâlde <avâm-
lara bunıñ isĭmĭnĭ işĭtdĭrmey belki yalñız ı¢ûl-i cedîdenĭñ fâ’idesĭnden 
xeber virmĭşidĭ, lekin eger de “ı¢ûl-i cedîde” diye žikĭr itmĭş olsa da 
mewelle §arafından gĭne süz olaçaq degĭl idĭ, zîrâ bu vaqıtlar ı¢ûl-i ce-
dîdenĭñ yaña maydâna çıqdığı vaqıtı olup, Qazan ve Qazan a§râfında 
olan bǚyǚk <âlimlarıñ ı¢ûl-i cedîde xilâfına olaraq yazmış olan mǚbâ-
rek e¤erlerĭ Qazan ma§ba<alarından çıqup yĭtmemĭşidĭ.” (EYAC; 50)

“Bĭrĭ bĭr savdāgerĭñ: “Bĭz evvelde uqur içǚn qitāb ve küñĭl tarayup kit-
ken vaqıtlarda qarap xā§ır tesliye idĭrlĭk wikāye felān taba almay §ŭr-
ğan idĭk. Emme bu kǚnde xalıq yaza başladılar, yıldan yıl yaña kitāblar 
kübeyüp bara, paraxŭdlarda, nŭmĭrlerde qarte uynamaq ve şişeler 
bŭşatmaq yĭrĭne bĭr ferqe xalıq ŭşbu wikāyeler ile yıvanup <ümĭr uz-
dıralar, her ne qeder orada be<żĭ bĭrĭlerĭ sĭzdĭrmeygĭne çemenselerde 
iyne ile sançup sançup quysalar da xalıq bunlarnı yaratup uqumaq-
dalardır.” didĭgĭne qarşu: “Bāy, quy, anday süznĭ!... Anday kitāblarnı 
kĭmler yaza dip bĭlesĭn?… Sen bĭlmez iseñ anı bĭz bik yaxşı bĭlemĭz, şul 
yaña çıqğan risālelernĭ hîç bĭrĭnĭ qaldırmay cıyup bĭr yalğaşqa ¢alup 
un kĭbĭk vaflap ¢uñıra ¢u ¢alup irer idĭm, qamır ve apare kĭbĭ idüp 
¢ağırlarğa aşatur idĭm!… Ţuturdılar dŭnyānı yuq nerseler ile, anlarnı 
uquğança kārte uynavıñ yaxşıraq bulur!...” dimĭşidĭ.”(EYAC; 243-247)

“F … şeherĭnde …….. uramında kendĭ xânesĭnde Zeynüş Abı¢ţay 
isĭmĭnde bĭr xâtûn me>îşet itmekdedĭr. Bu xâtûnıñ isĭmĭ bǚtǚn Başqŭr-
distân vilâyetĭnde me>rûfdır. Tupraq ¢atar içǚn kelmĭş Başqŭrd vekîl-
lerĭ bunıñ xânesĭne nǚzûl idüp aylar ile vaqıt qalurlar ve tupraqlarına 
¢âwib taba almay yǚrĭdĭklerĭnde Zeynüş Abı¢ţay yardamıyla eşlerĭnĭ 
yĭrĭne quyarlar.” (EYAC; 646-648)
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Rızaeddin Fahreddin’in, kahramanlarını konuşturduğu bölümlerde 
ise Tatarca-Başkurtça unsurlar ön plana çıkmaktadır. Bu da yazarın 
canlı konuşma dilini edebî esere dâhil etme gayreti (Türk Dünyası 
Edebiyat Tarihi Cilt IX, 2007; 692) içinde olduğunun bir göstergesidir. 
Esma’dan alınan aşağıdaki cümlelere ve 842. cümleden başlayıp 952. 
cümleye kadar baktığımızda bunu görmek mümkündür. Bikbulad 
Hazret ile hanımı Hikmet Hacı’nın kızı arasında geçen 1.180-1.216. 
arasındaki konuşma cümlelerinde Tatarca-Başkurtça unsurların ön 
plana çıktığı görülmektedir (Demirci, 2011). 

“Wikmet – Ul süzĭñ ne kĭbĭ kitābda idĭ? Küñĭlge muvāfiq süz kürĭledĭr. 
Mulla – Bĭr kitāb küsterüp, bu ne bāy ütmĭş cŭm<a kǚn ukazımda keldĭ.
Bu kitābda, bu kitāb Qazan’da taşğa ba¢ılğan!
Wikmet – Dǚris mĭ; taşğa ba¢ılğan mı?!...
Mulla – Bu ne üzĭñ de küresĭn, ba¢ılğan!!...
Wikmet – Ba¢ılıvı, vaktǚyek urınlarında ğına bulmasun! Anda bĭr 
kĭmdĭr üzĭ, bĭr Rus xātûnı ba¢dıra diyler, şunda bulmasun!!
Mulla – Yuq bāy bĭr de şǚbhelenme! Univĭrsitĭtde ba¢ılğan! Bu ne uqup 
kürseteyĭm: “Ŭşbu kitāb, ba¢ıldı digen, Qazan şeherĭnde digen univĭr-
sitĭt §ab<xānesĭnde digen!”
Wikmet- Bu univĭrsitĭt (Ţab<xāne diyesĭz mĭ?) tipŭğrafyası, beyit, 
peyğemberĭmĭz zamānasında bulğandır?!... 
Mulla – Kübden bar! Peyğemberĭmĭzĭñ qayçan vafāt olğanlığı me<lûm, 
emme bu tipŭğrafyanıñ ¢alınğanlığını bĭlĭvçĭ yuq. Watta bunı bĭznĭñ 
da mulla da bĭlmey §ŭrğan idĭ. Bĭlmeyĭm digenĭnĭ üz qulağım ile 
DaMulla’dan işĭtdĭm.
Wikmet – Eş açıldı. Bĭr de qurqusız <Abbās Mulla’nıñ ardından tǚşĭrge 
vaqıt yĭtdĭ. Kanaliyanıñ! Lekin bǚtüp kitmesün, bunday nersege eye 
küb bula §ŭrğan, isĭmĭnĭ yazup bĭr eli mulla! Qazan’dan bĭrer yǚzĭnĭ 
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aldırup quyarğa kerek? Bĭz ülür bĭznĭñ kĭyevler! Şunday nerselerge 
küzlerĭ tǚşmey!!...
Mulla – Bĭlmeyĭm bāy! Qaldı mı iken? Qazan bāyları anı zekātlarından 
taratdılar diyeler. Anı zekātdan taraturğa üzlerĭ bĭlmegen bulurlar idĭ. 
Lekin DaMullalar anlarğa bǚyle meşveret virgenler.
Wikmet – Ul zekāt bĭzden de çığa! Ne qeder xîle felān itsek de azıraq 
çığar mı bul mı? Ul <aqıl bĭzge de yarar!...”(EYAC; 273-303)
“Bikbulâd Weżret: “Hay kǚnler bik ŭzŭn üte!” diye kǚn kiçĭre almay yǚrĭ-
dĭgĭnde ikĭ ŭluğ wâdise ®ŭhûr itdĭ. Bĭrĭ yǚz bĭñristiya sened (vĭksĭl) mû-
cibĭnçe Wikmet Wâci’nıñ xazînasında olan rist ristiya tŭrğ (mǚzâyede) 
i>lân idĭldĭ. İkĭnçĭsĭ Megerye bâzârına risti olan uğlı Qazan şeherĭnde 
banqadan ris bĭñ ruble aqça alup çıqmış oldığından dürt biş sā>et ¢uñ, 
bĭr sefâhetxânede qetĭl olunup aqçası uğırlandı.” (EYAC; 1130-1132)

Rızaeddin Fahreddin’in edebî eserlerinde kullandığı kelimelerin ve 
kökenlerinin ortaya konulması onun dile yaklaşımının ve sahip oldu-
ğu kavram dünyasının zenginliğinin belirlenmesi açısından son dere-
ce önemlidir. 

1. Eserlerin Kelime Hazinesi ve Kelime Sıklığı
İncelenen eserlerde Rızaeddin Fahreddin’in daha çok isim soylu 
kelimeleri kullandığı görülmektedir. Esma yaki Amel ve Ceza’da yazar 
477 fiil (%14,82) kullanmıştır. Selîme yaki İffet’te ise 339 fiil (%12,90) 
kullanmıştır. (Fiiller sayılırken fiil kök ve gövdelerinden türeyen isim-
ler, isimfiiller sayıya dâhil edilmemiştir. Çekime giren kök ve gövde 
hâlindeki fiiller dikkate alınmıştır.) Sayı olarak fiiller, isim soylu keli-
melere göre az olsa da bazı fiillerin kullanım sıklıkları isim soylu keli-
melere göre daha fazladır. Her iki eserde ortak olarak kullanılan fiiller 
olduğu gibi sadece bir eserde geçen fiiller de vardır. Kelimelerin kul-
lanım sıklıkları iki eserde birbirinden farklılıklar da göstermektedir. 
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İncelenen eserlerde beş kez ve daha fazla geçen fiillerin kullanım 
sıklığı şöyledir: 
“ol- (E’de 1232, S’de 733 defa), it- (E’de 623, S’de 558 defa), kel- (E’de 
181, S’de 83 defa), bil- (E’de 184, S’de 70 defa), ver-/vir- (E’de 155, S’de 
56 defa), di- (E’de 98, S’de 105 defa), kal-/kaldır- (E’de 106, S’de 66 
defa), al- (E’de 85, S’de 85 defa), tur- (E’de 108, S’de 47 defa), kit- (E’de 
83, S’de 47 defa), çık- (E’de 67, S’de 53 defa), süyle- (E’de 25, S’de 73 
defa), eyle- (E’de 75, S’de 21 defa), var- (E’de 30, S’de 63 defa), bul- 
(E’de 68, S’de 20 defa), kir- (E’de 50, S’de 34 defa), kayt- (E’de 47, S’de 
23 defa), aç- (E’de 46, S’de 37 defa), kiy- (E’de 35, S’de 49 defa), işit- 
(E’de 41, S’de 31 defa), düş-/tüş- (E’de 41, S’de 27 defa), sura- (E’de 42, 
S’de 25 defa), kıl- (E’de 13, S’de 54 defa), yit- (E’de 30, S’de 36 defa), 
tab- (E’de 33, S’de 18 defa), başla- (E’de 27, S’de 24 defa), ayt- (E’de 15, 
S’de 32 defa), kitür- (E’de 34, S’de 13 defa), buz- (E’de 33, S’de 11 defa), 
art- (E’de 22, S’de 22 defa), ayırıl- (E’de 17, S’de 26 defa), üt- (E’de 21, 
S’de 22 defa), utur- (E’de 26, S’de 16 defa), sal- (E’de 28, S’de 14 defa), 
cıy- (E’de 29, S’de 8 defa), yiber- (E’de 28, S’de 8 defa), kara- (E’de 14, 
S’de 22 defa), tut- (E’de 21, S’de 13 defa), sat- (E’de 26, S’de 7 defa), 
küster- (E’de 16, S’de 17 defa), bar- (E’de 15, S’de 8 defa), eç- (E’de 26, 
S’de 5 defa), este- (E’de 21, S’de 10 defa), kuy- (E’de 19, S’de 10 defa), 
uz-dır- (E’de 9, S’de 20 defa), tüz- (E’de 19, S’de 7 defa), bül- (E’de 6, 
S’de 19 defa), kiç-/kiçir- (E’de 7, S’de 15 defa), buyur- (E’de 13, S’de 9 
defa), yat- (E’de 17, S’de 5 defa), keç- (E’de 19, S’de 2 defa), tanı- (E’de 
13, S’de 8 defa), yara- (E’de 12, S’de 8 defa), ül- (E’de 11, S’de 9 defa), 
tara- (E’de 13, S’de 7 defa), küter- (E’de 13, S’de 6 defa), tukta- (E’de 
10, S’de 9 defa), sakla- (E’de 8, S’de 11 defa), büt- (E’de 11, S’de 8 defa), 
ezle- (E’de 15, S’de 4 defa), bas- (E’de 12, S’de 5 defa), unut- (E’de 9, 
S’de 8 defa), iriş- (E’de 12, S’de 4 defa), küçir- (E’de 6, S’de 10 defa), ta-
bşır- (E’de 6, S’de 8 defa), yeşir- (E’de 7, S’de 7 defa), uçra- (E’de 8, S’de 
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6 defa), tul- (E’de 9, S’de 5 defa), tırış- (E’de 9, S’de 4 defa), küt- (E’de 7, 
S’de 6 defa), yumşa- (E’de 8, S’de 5 defa), kat- (E’de 9, S’de 4 defa), kıç-
kır- (E’de 12, S’de 1 defa), yaşa-/yeşe- (E’de 9, S’de 4 defa), isir- (E’de 
12, S’de 1 defa), çakır- (E’de 8, S’de 5 defa), yan- (E’de 10, S’de 2 defa), 
tiz- (E’de 9, S’de 3 defa), tart- (E’de 9, S’de 3 defa), eyer- (E’de 3, S’de 
8 defa), tik- (E’de 6, S’de 4 defa), çik- (E’de 7, S’de 3 defa), kuşıl- (E’de 
2, S’de 8 defa), bat- (E’de 6, S’de 3 defa), sanal- (E’de 3, S’de 6 defa), 
tük- (S’de 8 defa), yabış- (E’de 5, S’de 3 defa), yar- (E’de 8), yükle- (S’de 
8 defa), ugırla- (E’de 8), sün- (E’de 5, S’de 1 defa), uygan- (E’de 6), kaç- 
(E’de 5, S’de 1 defa), piş- (E’de 5, S’de 1 defa), sın- (E’de 6), uşa- (S’de 5 
defa), rist- (E’de 5), üz- (E’de 5), kaz- (E’de 5)”

Rızaeddin Fahreddin, üsluba tesir etmese de“ve, bu, ile, de, ise, içün, 
hem, kibi, keder, her, değil, ne, da, lekin, biri, diye, ki” gibi kelimeleri 
dahisık kullanmıştır. Onun üslubuna tesir eden, eserlerinde en sık; 
“süz, üz, urın/yir, bana/ben, nerse/şey, hiç, küp, kimse/kimsene, kendi, 
hâl” gibi kelimeleri kullanmıştır.

İncelenen eserlerdeki fiiller dışında beş defa ve daha fazla geçen 
kelimeler ve kullanım sıklığı şöyledir: 

“ve (E’de 791, S’de 602 defa), bu/buña/bunlar/ (E’de 562, S’de 190 
defa), ile (E’de 213, S’de 293 defa), de (E’de 302, S’de 163), ise (E’de 210, 
S’de 169 defa), içün (E’de 148, S’de 169 defa), hem (E’de 161, S’de 149 
defa), kibi/kibik (E’de 160, S’de 117 defa), keder (E’de 142, S’de 127 
defa), her (E’de 132, S’de 96 defa), degil (E’de 180, S’de 65 defa), ne 
(E’de 176, S’de 81 defa), süz (E’de 121, S’de 114 defa), da (E’de 141, S’de 
72 defa), üz (E’de 52, S’de 153 defa), lekin (E’de 122, S’de 69 defa), urın/ 
yir (E’de 42+61, S’de 78+15 defa), biri/birisi/birden/birdenbir/ birbiri 
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(E’de 134, S’de 57 defa), baña/ben (E’de 77, S’de 105 defa), defa), ner-
se/ şey (E’de 24+83, S’de 39+21 defa), hiç (E’de 119, S’de 45 defa), küb 
(E’de 93, S’de 70 defa), kimse/kimsene (E’de 97, S’de 61+4defa), kendi 
(E’de 148, S’de 6 defa), hal (E’de 62, S’de 92 defa), anı/aña/anlar (E’de 
104, S’de 48 defa), diye (E’de 90, S’de 58 defa), biz (E’de 98, S’de 47 
defa), büyle (E’de 114, S’de 21 defa), belki (E’de 91, S’de 43 defa), ki 
(E’de 76, S’de 59 defa), sebeb (E’de 70, S’de 51 defa), bay (E’de 107, S’de 
13 defa), başka (E’de 72, S’de 49 defa), eş/eşle- (E’de 88, S’de 31 defa), 
yuk (E’de 61, S’de 57 defa), cümle (E’de 71, S’de 47 defa), ulug (E’de 38, 
S’de 77 defa), ara (E’de 65, S’de 49 defa), uşbu (E’de 55, S’de 60 defa), 
şu (E’de 56, S’de 58 defa), yul (E’de 49, S’de 56 defa), yaş/yeş (E’de 70, 
S’de 26 defa), isim (E’de 65, S’de 28 defa), iñ (E’de 66, S’de 22 defa), 
tugrı (E’de 62, S’de 25 defa), taraf (E’de 53, S’de 32 defa), hak (E’de 40, 
S’de 44 defa), zat (E’de 64, S’de 19 defa), iski (E’de 65, S’de 11 defa), 
kim (E’de 63, S’de 19 defa), baş (E’de 49, S’de 27 defa), faide (E’de 35, 
S’de 40 defa), bezi (E’de 44, S’de 29 defa), haci (E’de 71), hatta (E’de 47, 
S’de 24 defa), dunya (E’de 69), var (E’de 33, S’de 35 defa), heber (E’de 
42, S’de 27 defa), eger (E’de 52, S’de 14 defa), az/azal- (E’de 38+3, S’de 
24+1 defa), adem/ ademuglı (E’de 44, S’de 22 defa), tamam (E’de 44, 
S’de 22 defa), büyük (E’de 45, S’de 20 defa), siz (E’de 35, S’de 30 defa), 
kişi (E’de 41, S’de 23 defa), hidmet (E’de 29, S’de 37 defa), lazım (E’de 
23, S’de 39 defa), mi (E’de 44, S’de 16 defa), türli/türlü (E’de 39, S’de 18 
defa), derece (E’de 28, S’de 29 defa), yaki (E’de 20, S’de 37 defa), mer-
tebe (E’de 33, S’de 23 defa), küre (E’de 38, S’de 16 defa), üzeri/üzre 
(E’de 45, S’de 9 defa), eser (E’de 33, S’de 20 defa), ehil (E’de 17, S’de 36 
defa), husus (E’de 12, S’de 41 defa), reviş (E’de 28, S’de 24 defa), mı 
(E’de 33, S’de 17 defa), kerek (E’de 28, S’de 22 defa), bütün (E’de 40, 
S’de 10 defa), bar (E’de 35, S’de 15 defa), han/hane (E’de 39, S’de 9 
defa), risti (E’de 31, S’de 17 defa), yan (E’de 30, S’de 18 defa), hazir 
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(E’de 28, S’de 20 defa), dehi (E’de 27, S’de 20 defa), mümkin (E’de 29, 
S’de 16 defa), eç (E’de 30, S’de 15 defa), hane (E’de 39, S’de 5 defa), 
sefer (E’de 16, S’de 28 defa), hürmet (E’de 16, S’de 26 defa), cavab 
(E’de 19, S’de 23 defa), gayet (E’de 28, S’de 14 defa), dürist (E’de 21, 
S’de 21 defa), mezkur (E’de 32, S’de 9 defa), heste/hestehane (E’de 38, 
S’de 3 defa), yüz (E’de 23, S’de 18 defa), misalında (E’de 12, S’de 28 
defa), uza-k (E’de 20, S’de 20 defa), sen (E’de 20, S’de 19 defa), yitim 
(E’de 30, S’de 9 defa), dust (E’de 22, S’de 16 defa), karşu (E’de 19, S’de 
18 defa), din (E’de 14, S’de 21 defa), ir (E’de 17, S’de 18 defa), tiyüş (E’de 
10, S’de 24 defa), ibaret (E’de 18, S’de 16 defa), aş/aşa- (E’de 21, S’de 
13 defa), can (E’de 16, S’de 18 defa), hatır (E’de 16, S’de 18 defa), davış 
(E’de 19, S’de 15 defa), halbuki (E’de 18, S’de 15 defa), beyan (E’de 12, 
S’de 21 defa), hükim (E’de 11, S’de 22 defa), huzur (E’de 16, S’de 16 
defa), sarıf (E’de 15, S’de 17 defa), selamet (E’de 24, S’de 8 defa), vafat 
(E’de 32), hilaf (E’de 18, S’de 13 defa), ris (E’de 21, S’de 10 defa), mik-
dar (E’de 21, S’de 10 defa), niçe (E’de 14, S’de 17 defa), itikad (E’de 14, 
S’de 17 defa), çün/çünki (E’de 8, S’de 22 defa), emme (E’de 17, S’de 13 
defa), tirik (E’de 15, S’de 15 defa), asla (E’de 25, S’de 4 defa), zan (E’de 
13, S’de 16 defa), muvaffak (E’de 15, S’de 14 defa), uşandak (E’de 7, 
S’de 22 defa), zira (E’de 29), taş (E’de 17, S’de 11 defa), cenab (E’de 23, 
S’de 5 defa), ziyada (E’de 22, S’de 6 defa), dava (E’de 22, S’de 5 defa), 
bik (E’de 15, S’de 12 defa), kabul (E’de 13, S’de 14 defa), elik (E’de 9, 
S’de 17 defa), kivvet (E’de 16, S’de 9 defa), yurt (E’de 15, S’de 11 defa), 
beraber (E’de 16, S’de 9 defa), veya (E’de 21, S’de 4 defa), asıl (E’de 14, 
S’de 11 defa), vazifa (E’de 15, S’de 9 defa), musafir/ kunak (E’de 9+4, 
S’de 9+2 defa), ul (E’de 10, S’de 14 defa), ya (E’de 12, S’de 12 defa), 
memleket (E’de 7, S’de 16 defa), şüyle (E’de 14, S’de 9 defa), kamil 
(E’de 11, S’de 12 defa), hacet (E’de 13, S’de 10 defa), rist (E’de 14, S’de 
9 defa), bab (E’de 17, S’de 5 defa), itibar (E’de 10, S’de 12 defa), niyet 
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(E’de 11, S’de 11 defa), yırak (E’de 12, S’de 10 defa), şeref (E’de 14, S’de 
7 defa), mecbur (E’de 15, S’de 6 defa), zarar (E’de 15, S’de 6 defa), sir 
(E’de 13, S’de 7 defa), altun (E’de 8, S’de 12 defa), yad (E’de 10, S’de 10 
defa), meşekket (E’de 10, S’de 10 defa), meşhur (E’de 5, S’de 15 defa), 
insan/ insanuglı (E’de 12, S’de 8 defa), saf (E’de 17, S’de 2 defa), terci-
man/tercime (E’de 8, S’de 11 defa), hadim (E’de 11, S’de 8 defa), ni-
çün/ niçük (E’de 8+4, S’de 7 defa), nisbet (E’de 6, S’de 13 defa), nesihet 
(E’de 10, S’de 9 defa), murad (E’de 5, S’de 14 defa), yakın (E’de 11, S’de 
8 defa), burıç (E’de 9, S’de 10 defa), teftiş (E’de 14, S’de 5 defa), meh-
rum (E’de 13, S’de 6 defa), inkar (E’de 4, S’de 14 defa), eceb/eceyip 
(E’de 9, S’de 9 defa), insaf (E’de 8, S’de 10 defa), vakıa (E’de 12, S’de 6 
defa), risti (E’de 13, S’de 5 defa), ihtimal (E’de 15, S’de 3 defa), uyın-a- 
(E’de 13, S’de 5 defa), sugış/ suret (E’de 9, S’de 9 defa), kara (E’de 17, 
S’de 4 defa), kasur (E’de 6, S’de 12 defa), yiñil (E’de 13, S’de 5 defa), 
ahval (E’de 8, S’de 10 defa), lisan (E’de 16, S’de 2 defa), yuksa (E’de 13, 
S’de 5 defa), çara (E’de 10, S’de 7 defa), ihlas (E’de 11, S’de 6 defa), 
arba (E’de 8, S’de 9 defa), eded (E’de 8, S’de 9 defa), atraf (E’de 14, S’de 
3 defa), çit (E’de 10, S’de 7 defa), düş (E’de 6, S’de 11 defa), ibdeş (E’de 
12, S’de 5 defa), ustaz (E’de 11, S’de 6 defa), timir/timür (E’de 5, S’de 12 
defa), tarih (E’de 8, S’de 9 defa), sayesinde (E’de 10, S’de 6 defa), me-
sele (E’de 7, S’de 9 defa), hayran (E’de 4, S’de 12 defa),helas (E’de 12, 
S’de 4 defa), munasib (E’de 8, S’de 8 defa), elbitte (E’de 9, S’de 7 defa), 
nizam (E’de 13, S’de 3 defa), külmek (E’de 6, S’de 9 defa), kıyafet (E’de 
10, S’de 5 defa), kiçgine/kiçük (E’de 12, S’de 3 defa), medih (E’de 7, 
S’de 8 defa), rist (E’de 8, S’de 6 defa), usal (E’de 8, S’de 6 defa), buy 
(E’de 10, S’de 4 defa), bina (E’de 5, S’de 9 defa), seadet (E’de 8, S’de 6 
defa), pek (E’de 14), biraz (E’de 11, S’de 3 defa), ak (E’de 9, S’de 5 defa), 
sahib (E’de 7, S’de 7 defa), meni (E’de 4, S’de 10 defa), hemişe (E’de 10, 
S’de 4 defa), zai (E’de 8, S’de 6 defa), feket (E’de 9, S’de 5 defa), fekir 
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(E’de 10, S’de 3 defa), gıybet (E’de 13), muda (S’de 13 defa), meshere 
(E’de 7, S’de 6 defa),teessif (E’de 7, S’de 6 defa), sabavat (E’de 8, S’de 5 
defa), işara (E’de 11, S’de 2 defa), ihtıyar (E’de 5, S’de 8 defa), çey (E’de 
5, S’de 8 defa), o (E’de 12, S’de 1 defa), ut/utın (E’de 10, S’de 2 defa), 
davam (E’de 9, S’de 3 defa), yardam (E’de 8, S’de 4 defa), üy/ev/iv (E’de 
7, S’de 5 defa), üyle (E’de 10, S’de 2 defa), tesliye (E’de 8, S’de 4 defa), 
zevc (E’de 10, S’de 2 defa), nam (E’de 9, S’de 3 defa), esbab (E’de 7, S’de 
5 defa), caza (E’de 12), ad (E’de 1, S’de 11 defa), agır (E’de 7, S’de 5 
defa), ibret (E’de 9, S’de 3 defa), kımız (E’de 12), kıska (E’de 5, S’de 7 
defa), felan (E’de 7, S’de 5 defa), eziz (E’de 7, S’de 5 defa), hekiket (E’de 
8, S’de 3 defa), havah (E’de 4, S’de 7 defa), mensib (E’de 7, S’de 4 defa), 
et (E’de 11), geyir (E’de 8, S’de 3 defa), güya (E’de 4, S’de 7 defa), eşya 
(E’de 7, S’de 4 defa), müşkil (E’de 4, S’de 7 defa), yeni (E’de 8, S’de 3 
defa), yalan/yalgav (E’de 11), urta (E’de 5, S’de 6 defa), kaşki (E’de 5, 
S’de 6 defa), maksud (E’de 5, S’de 6 defa), yañılış (E’de 5, S’de 6 defa), 
bela (E’de 9, S’de 2 defa), nur (E’de 5, S’de 6 defa), maydan (E’de 3, S’de 
8 defa), tecribe (E’de 7, S’de 4 defa), şühret (E’de 5, S’de 5 defa), tedbir 
(E’de 4, S’de 6 defa), cehet (E’de 10),laik (E’de 8, S’de 2 defa), kebir 
(E’de 6, S’de 4 defa), zuhur (E’de 9, S’de 1 defa), ittifak (E’de 10), işik 
(E’de 4, S’de 6 defa), nail (E’de 9, S’de 1 defa), israf (E’de 6, S’de 4 defa), 
himmet (E’de 6, S’de 4 defa), şart (E’de 7, S’de 3 defa), incü (E’de 5, S’de 
5 defa), zur (E’de 9, S’de 1 defa), ziynet (S’de 9 defa), terekki (E’de 3, 
S’de 6 defa), tesis (E’de 5, S’de 4 defa), tınıç (E’de 5, S’de 4 defa), vekil 
(E’de 7, S’de 2 defa), vasıyat (E’de 9), karar (E’de 3, S’de 6 defa), müna-
sebet (E’de 6, S’de 3 defa), nasib (E’de 3, S’de 6 defa), kalpak (E’de 4, 
S’de 5 defa), perde/perdelen- (E’de 5, S’de 4 defa), kasıd (E’de 5, S’de 4 
defa), vatan (E’de 5, S’de 4 defa), zahir (E’de 4, S’de 5 defa), mahsus 
(E’de 6, S’de 3 defa), daça (S’de 9 defa), küy/küyle- (E’de 8, S’de 1 defa), 
medeniyet (E’de 2, S’de 7 defa), idara (E’de 5, S’de 4 defa), hayvan 
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(E’de 5, S’de 4 defa), mucib (E’de 5, S’de 4 defa), delil (E’de 9), meşgul 
(E’de 6, S’de 3 defa), padişah (E’de 2, S’de 7 defa), emir (E’de 5, S’de 4 
defa), çik (E’de 4, S’de 5 defa), bende (E’de 4, S’de 5 defa), düb (E’de 8), 
fida (E’de 6, S’de 2 defa), gerçi (S’de 8 defa), milik (E’de 5, S’de 3 defa), 
müezzin (E’de 8), rist (E’de 5, S’de 3 defa), dikket (E’de 8), esker (E’de 
7, S’de 1 defa), macara (E’de 8), kuray (E’de 7, S’de 1 defa), may (E’de 
6, S’de 2 defa), şayan (E’de 5, S’de 3 defa), çuk (E’de 8), hifız (E’de 8), 
çukır (E’de 6, S’de 2 defa), vasita (E’de 5, S’de 3 defa), biçara (E’de 8), 
tekrar (E’de 6, S’de 2 defa), tebdil (E’de 5, S’de 3 defa), kabahat (E’de 
5, S’de 3 defa), sugış- (E’de 6, S’de 2 defa), kalup (E’de 6, S’de 1 defa), 
seyahat (E’de 4, S’de 3 defa), vida (E’de 5, S’de 2 defa), şügil/şügillen- 
(E’de 2, S’de 5 defa), nazara (E’de 6, S’de 1 defa), menzil (E’de 5, S’de 2 
defa), tertib (S’de 7 defa), meslek (S’de 7 defa), iltifat (E’de 2, S’de 5 
defa), baldag (E’de 7), haram (E’de 6, S’de 1 defa), mecme(E’de 7), bi-
lekis (E’de 1, S’de 6 defa),), fiıl (E’de 6, S’de 1 defa), fevkilade (E’de 6), 
kaide (E’de 6), kamçı (E’de 6), caiz (E’de 5, S’de 1 defa), baz (E’de 6), 
mesum (E’de 6), mazhar (E’de 6), hasil (E’de 5, S’de 1 defa), aşina (S’de 
6 defa), elhasil (E’de 1, S’de 5 defa), zıyarat (S’de 6 defa), tamak (E’de 
6), taba (E’de 5, S’de 1 defa), yün (E’de 5), yırtık (E’de 5), teklif (S’de 5 
defa), tefsil (S’de 5 defa), taleb (E’de 5), müamele (E’de 5), nezir (E’de 
5), hediye (E’de 5)” 

İncelenen eserlerde yazar bazı konulara ait birçok kelime kullanarak 
belli kavram alanları oluşturmuştur. Bu kavram alanları ve kullanılan 
kelimeler, kelimelerin sıklığı aşağıdaki gibidir: 

1.1. Eğitim, Terbiye, Düşünme, Ahlak ile İlgili Kelimeler
Marifetçilik edebiyatının önde gelen isimlerinden, usul-ı cedidin 
savunucusu ve uygulayıcılarından biri olan Rızaeddin Fahreddin, 
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ilim, eğitim-öğretim, terbiye, düşünme, ahlak, okuma, öğrenme 
gibi konularla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan 98 kelime 
kullanmıştır. 

Bu kavram alanıyla ilgili kullanılan kelimeler ve eserlerde geçme sık-
lıkları şöyledir:
“bil- (E’de 184, S’de 170 defa), uku- (E’de 153, S’de 68 defa), yaz- (E’de 
117, S’de 70 defa), terbiye (E’de 117, S’de 62 defa), mulla (E’de 158, 
S’de 17 defa), ilim (E’de 39, S’de 77 defa), melum (E’de 39, S’de 52 defa), 
kitab/kütüp (E’de 42+5, S’de 29 defa), fikir (E’de 41, S’de 30 defa), mü-
ellim (E’de 66, S’de 3 defa), ısul (E’de 27, S’de 34 defa), şagird (E’de 35, 
S’de 22 defa), mekteb (E’de 35, S’de 18 defa), abıstay (E’de 52), âlim 
(E’de 18, S’de 32 defa), ügret- (E’de 23, S’de 25 defa), edeb (E’de 20, 
S’de 26 defa), tehsil (E’de 17, S’de 26 defa), rist (E’de 26, S’de 15 defa), 
kamalat (E’de 21, S’de 18 defa), hüner (E’de 11, S’de 27 defa), ehlak 
(E’de 26, S’de 10 defa), medrese (E’de 9, S’de 23 defa), adetlendirmek 
(E’de 4, S’de 27 defa), hat (E’de 23, S’de 6 defa), telim (E’de 13, S’de 12 
defa), merifet (E’de 9, S’de 16 defa), cedide (E’de 17, S’de 7 defa), yiñil 
(E’de 13, S’de 5 defa), abrazavanı (E’de 12, S’de 5 defa), sabak (E’de 14, 
S’de 2 defa), ülema (E’de 7, S’de 9 defa), defter (E’de 14, S’de 1 defa), 
gazita (E’de 10, S’de 5 defa), mektub (E’de 10, S’de 5 defa), risale (E’de 
9, S’de 5 defa), neşir (E’de 9, S’de 4 defa), tahta (E’de 13), mahir (E’de 
8, S’de 5 defa), rist (E’de 10, S’de 3 defa), terif (E’de 6, S’de 6 defa), ris-
tiy (E’de 6, S’de 6 defa), helfe (E’de 8, S’de 4 defa), müderris (E’de 10, 
S’de 2 defa), nadan (E’de 7, S’de 5 defa), teyin (E’de 3, S’de 6 defa), fen 
(E’de 2, S’de 6 defa), istudint (E’de 1, S’de 7 defa), munazara(E’de 2, 
S’de 5 defa), meşveret (E’de 6, S’de 1 defa), hace/huca (E’de 2, S’de 5 
defa), kıraathane (S’de 6 defa), ceride (E’de 3, S’de 3 defa), müherrir 
(E’de 2, S’de 4 defa), istidad (E’de 5, S’de 1 defa), adab (E’de 3, S’de 2 
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defa), herif (E’de 4, S’de 1 defa), zihin (E’de 4, S’de 1 defa), zirek (E’de 
3, S’de 2 defa), ukaz (E’de 4, S’de 1 defa), kelem (E’de 3, S’de 2 defa), 
matbaa (E’de 4), keñeş (E’de 2, S’de 2 defa), muhakeme (E’de 1, S’de 
3 defa), satır (E’de 4), sinıf (E’de 4), darilfenun (S’de 4 defa), univirsi-
tit (E’de 3, S’de 1 defa), nakıs (E’de 1, S’de 2 defa), tetil (E’de 2, S’de 1 
defa), mürebbiye (S’de 3 defa), mecelle (E’de 3, S’de defa), maharet 
(E’de 3), prugram (E’de 3), müellif (S’de 2 defa), müteellim (E’de 2), 
şehadetname (E’de 2), mühendis (S’de 2 defa), uyla- (S’de 2 defa), rist 
(E’de 2), prufesür (E’de 1, S’de 1 defa),ülum (E’de 1, S’de 1 defa), ebi-
lik (E’de 1, S’de 1 defa), teellim (E’de 1, S’de 1 defa), tefekkir (E’de 1, 
S’de 1 defa), kâtibe (E’de 2), müsteid (E’de 1, S’de 1 defa), müteellime 
(E’de 1), mütefekkir (E’de 1), mükayese (E’de 1), pidegugike (S’de 1 
defa), akadimi (S’de 1 defa), cahiller (E’de 1), tehrir (E’de 1), küttablar 
(E’de 1), tebhane (E’de 1), muvazene (E’de 1), gimnariye (S’de 1 defa), 
ahund (S’de 1 defa)”

1.2. İnsan Duyuları ve Bedeni ile İlgili Kelimeler
Gören, duyan, düşünen bir insan olarak Rızaeddin Fahreddin’in insan 
duyuları ve bedeni ile ilgili ve beden fonksiyonları ile ilgili doğrudan 
veya benzetme yoluyla kullandığı kelime sayısı 62’dir. Rızaeddin Fah-
reddin’in insan duyularıyla ilgili en sık kür- ve yüri- fiillerini kullan-
mıştır. İşit-, küz ve akıl kelimeleri bunlardan sonra en sık kullanılan 
kelimelerdir.

Bu kavram alanıyla ilgili eserlerde kullanılan kelimeler ve kullanım 
sıklıkları şöyledir: 
“kür- (E’de 146, S’de 128 defa), yüri- (E’de 96, S’de 51 defa), işit- (E’de 
41, S’de 31 defa), küz (E’de 38, S’de 31 defa), akıl (E’de 25, S’de 34 defa), 
baş (E’de 23, S’de 24 defa), yüz (E’de 23, S’de 22 defa), kul (E’de 23, 
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S’de 20 defa), kara- (E’de 14, S’de 22 defa), can (E’de 16, S’de 18 defa), 
dıñla- (E’de 19, S’de 12 defa), ayak (E’de 17, S’de 11 defa), dil/til (E’de 
4, S’de 21 defa), agız (E’de 13, S’de 8 defa), kaş (E’de 11, S’de 5 defa), 
yügir- (E’de 10, S’de 2 defa), tiz (E’de 4, S’de 7 defa), yürek (E’de 4, S’de 
6 defa), saç (E’de 5, S’de 4 defa), aza (E’de 6, S’de 3 defa), uyku (E’de 8), 
yuku (S’de 8 defa), ten (E’de 4, S’de 4 defa), sakal (E’de 6, S’de 2 defa), 
tir (E’de 4, S’de 3 defa), bak- (E’de 6, S’de 1 defa), el (E’de 6), tamak 
(E’de 6), bit (E’de 4, S’de 1 defa), kelib (E’de 1, S’de 4 defa), tuy- (E’de 
3, S’de 2 defa), kuçak (E’de 4, S’de 1 defa), kulak (E’de 2, S’de 2 defa), 
karın (E’de 4), beden (E’de 4), kan (E’de 1, S’de 3 defa), muyın (E’de 
1, S’de 2 defa), titre- (E’de 2, S’de 1 defa), aksak (E’de 3), ami (E’de 
3), diş/tiş (E’de 3), burun (E’de 2), baltır (E’de 2), tamır (E’de 1, S’de 1 
defa), tırna- (S’de 1 defa), vücud (E’de 1), tügirig (S’de 1 defa), tırnak 
(E’de 1), kaburga (E’de 1), is (S’de 1 defa), kultık (E’de 1), mide (E’de 
1), tat- (E’de 1), güvde/ küvde (E’de 2), süyek (E’de 1), tüçkir- (E’de 1), 
iren (E’de 1), kiker- (E’de 1), kirpik (E’de 1), billerime (E’de 1), barmak 
(E’de 1), sırt (E’de 1)” 

1.3. Çeşitli Duyguları ifade Eden Kelimeler
Bahsettiği konularla ilgili veya kahramanlarının ruhsal durumlarını 
verdiği kısımlarda Rızaeddin, insanlarda olan veya olmasını istediği 
duygularla ilgili 141 kelime kullanmıştır. Bu kelimelerin başında “ter-
biye ve gönül” kelimeleri gelmektedir. İnsanoğlunun çeşitli duygula-
rını ifade eden bu kelimeler ve eserlerde kullanım sıklıkları şöyledir: 

“terbiye (E’de 117, S’de 62 defa), küñil (E’de 59, S’de 45 defa), güzel 
(E’de 47, S’de 38 defa), añla- (E’de 46, S’de 24 defa), rahet (E’de 29, S’de 
37 defa), yahşı (E’de 35, S’de 29 defa), sev- (E’de 37, S’de 22 defa), şad 
(E’de 27, S’de 31 defa), mühebbet (E’de 24, S’de 24 defa), hulık (E’de 
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27, S’de 18 defa), dürist (E’de 21, S’de 21 defa), kamalat (E’de 21, S’de 
18 defa), şübhe (E’de 19, S’de 17 defa), lezzet (E’de 18, S’de 17 defa), 
kurk- (E’de 24, S’de 11 defa), hesret (E’de 23, S’de 9 defa), zan (E’de 13, 
S’de 16 defa), merhemet (E’de 19, S’de 11 defa), ümid (E’de 13, S’de 
15 defa), geyret (E’de 19, S’de 8 defa), behit (E’de 19, S’de 8 defa), kül- 
(E’de 15, S’de 12 defa), kaygu (E’de 11, S’de 16 defa), riza (E’de 19, S’de 
7 defa), sefahat (E’de 19, S’de 7 defa), aciz (E’de 16, S’de 8 defa), kedir 
(E’de 14, S’de 5 defa), memnun (E’de 5, S’de 13 defa), kasur (E’de 6, 
S’de 12 defa), küç (E’de 13, S’de 5 defa), agla- (E’de 13), yıgla- (S’de 5 
defa), ihlas (E’de 11, S’de 6 defa), kem (E’de 9, S’de 8 defa), rehim (E’de 
8, S’de 9 defa), hıyal (E’de 4, S’de 12 defa), kimmetli (E’de 11, S’de 5 
defa), uyku (E’de 8), yuku (S’de 8 defa), aciz (E’de 6, S’de 8 defa), nefis 
(E’de 9, S’de 6 defa), sabır (E’de 7, S’de 8 defa), yaman (E’de 12, S’de 3 
defa), seadet (E’de 8, S’de 6 defa), iffet (E’de 1, S’de 14 defa), huş (E’de 
4, S’de 11 defa), açıv (E’de 9, S’de 6 defa), fazıl (E’de 6, S’de 7 defa), 
yara- (E’de 12), izgü (E’de 3, S’de 9 defa), arzu (E’de 8, S’de 2 defa), hile 
(E’de 9, S’de 1 defa), mülayim (E’de 4, S’de 6 defa), regbet (E’de 4, S’de 
6 defa), şefket (E’de 6, S’de 3 defa), tekellif (E’de 7, S’de 2 defa), mana 
(E’de 5, S’de 4 defa), keneet (E’de 2, S’de 6 defa), alda- (E’de 4, S’de 3 
defa), fena (E’de 4, S’de 3 defa), işık (E’de 1, S’de 6 defa), muhtac (E’de 
1, S’de 6 defa), mübtela (E’de 3, S’de 4 defa), nazik (E’de 4, S’de 3 defa), 
ükin- (E’de 3, S’de 4 defa), yıvan-/t- (S’de 6 defa), üpke (E’de 1, S’de 5 
defa), mühterem (E’de 6),alış- (E’de 4, S’de 2 defa), cazibe (S’de 6 defa), 
küdret (E’de 2, S’de 4 defa), uyal-/uyadlı (E’de 1, S’de 5 defa), üb- (E’de 
2, S’de 3 defa), ar (S’de 5 defa), cesaret (E’de 3, S’de 2 defa), tehemmil 
(S’de 5 defa), gürbet (E’de 4, S’de 1 defa), hamiyat (E’de 2, S’de 3 defa), 
adab (E’de 3, S’de 2 defa), firak/iftirak (S’de 5 defa), takvalık (E’de 
4, S’de 1 defa), yavız/yavlak (S’de 4 defa), fehim (E’de 2, S’de 2 defa), 
urlık (E’de 4), vıcdan (S’de 4 defa), naz (E’de 4), siz- (E’de 4), tekebbir 
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(E’de 4), agız- (S’de 4 defa), haya (E’de 4), aşik (E’de 2, S’de 2 defa), 
iftihar (E’de 1, S’de 2 defa), riya (E’de 3), camal (S’de 3 defa), geflet/
gefil (E’de 1, S’de 2 defa), safa (E’de 3), keñeş (E’de 2, S’de 1 defa), keyif 
(E’de 3), saf (E’de 3), hissiyatlı (E’de 3), mehcub (S’de 3 defa), tefahir 
(E’de 3), irkelen- (E’de 3), nedamet (E’de 2, S’de 1 defa), ütin- (E’de 2, 
S’de 1 defa), kibar (E’de 2), basiret (S’de 2 defa), gibte (S’de 2 defa), fe-
hir (E’de 1, S’de 1 defa), mihırbanlık (S’de 2 defa), irada (S’de 2 defa), 
uzlet (E’de 2), veker (E’de 2), hiris (E’de 2), mütekebbir (E’de 2), meh-
bube (E’de 2), mükedder (E’de 2), izzet (E’de 1, S’de 1 defa), ükir- (S’de 
2 defa), mutaassıb (E’de 1, S’de 1 defa), matur (E’de 1, S’de 1 defa), 
zarif (E’de 1), zarlen- (E’de 1), vafa (S’de 1 defa), tamalı (E’de 1), nefret 
(E’de 1), neşve (E’de 1), nezaket (E’de 1), mesuliyet (E’de 1), fidakar 
(S’de 1 defa), hevesli (E’de 1), heva (E’de 1), üşengen (E’de 1), yalvar-
ma (E’de 1), idrak (E’de 1), şevik (E’de 1), hudbinlik (E’de 1)”

1.4. Unvan ve Akrabalık Bildiren Kelimeler
Rızaeddin Fahreddin, incelenen eserlerde unvan ve akrabalıkla ilgili 
32 kelime kullanmıştır. Kadın, kız ve çocukların eğitim ve terbiyesine, 
onların yetiştirilmesine ve onların toplum için çok önemli olduğuna 
inanan ve bu alanlarda eserler yazan Rızaeddin Fahreddin incelenen 
eserlerinde akrabalıkla ilgili olarak en sık “hatun ve kız” kelimeleri-
ni kullanmıştır. Bu kavram alanıyla ilgili kullandığı diğer kelimeler ve 
kullanım sıklığı şöyledir: 

“hatun (E’de 154, S’de 62 defa), kız (E’de 146, S’de 75 defa), bala (E’de 
146, S’de 50 defa), mulla (E’de 158, S’de 17 defa), ana (E’de 63, S’de 64 
defa), bay (E’de 105, S’de 13 defa), hezret (E’de 104, S’de 12 defa), tu-
taş (E’de 4, S’de 88 defa), ata (E’de 47, S’de 29 defa), baba/babay (E’de 
61, S’de 14 defa), abıstay (E’de 52), kartçık (E’de 39, S’de 3 defa), ugıl 
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(E’de 40, S’de 2 defa), hanım (E’de 18, S’de 22 defa), ir (E’de 13, S’de 18 
defa), efendi (E’de 21, S’de 5 defa), karındaş (E’de 10, S’de 14 defa), 
agay (E’de 7, S’de 9 defa), zevc (E’de 10), kiyev (E’de 6, S’de 1 defa), ak-
sakalı (E’de 5, S’de 1 defa), tugan (E’de 3, S’de 3 defa), ebi-lik (E’de 1, 
S’de 4 defa), advakata (E’de 4, S’de 1 defa), baygura (E’de 3), mehdum 
(E’de 3), abe (E’de 2), sınıfbaşı (E’de 1), kayınanalar (E’de 1), abıstasıñ 
(E’de 1), ahund (S’de 1 defa), akrabaları (E’de 1)”

1.5. Edebî Sahayla İlgili Kelimeler
İncelenen eserlerinde şiir, hikâye ve roman yazmanın önemine 
değinen, bu fikirlerini büyük zatların eserlerini örnekler vererek 
açıklamaya ve savunmaya çalışan RızaeddinFahreddin edebiyatla 
ilgili 20 kelime kullanmıştır. Bu kavram alanıyla ilgili eserlerde 
kullanılan kelimeler ve kullanım sıklıkları şöyledir:

“hikâye (E’de 28, S’de 9 defa), edebiyat/ edip (E’de 8, S’de 12 defa), 
yır (E’de 11), şair (E’de 2, S’de 7 defa), ruman (E’de 6, S’de 2 defa), küy/
küyle- (E’de 8), tiyatru (S’de 6 defa), şiır (E’de 4, S’de 1 defa), tama-
şa (E’de 3, S’de 2 defa), külkü (E’de 2, S’de 2 defa), beyit (E’de 3, S’de 
1 defa), müeddibler (E’de 1, S’de 2 defa), rist (S’de 2 defa), manzum 
(E’de 1, S’de 1 defa), tabışmak (E’de 1), mekel (E’de 1), mesel (E’de 1), 
tasannu (E’de 1)”

1.6. Din ile İlgili Kelimeler
Medrese eğitimi alan mollalık, imamlık, ahuntluk, kadılık ve müftü-
lük görevlerinde bulunan, aynı zamanda bir din âlimi olan Rızaeddin 
Fahreddin, incelenen eserlerde dinî terminolojiden faydalanmıştır, 
dinle ilgili çeşitli konularda Arapça, Farsça kelimeleri, bazen de Türk-
çe karşılıklarını kullanmıştır. Eserlerde dinle ilgili geçen 105 kelime ve 
kullanım sıklıkları şöyledir: 
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 “mulla (E’de 158, S’de 17 defa), İslam (E’de 41, S’de 80 defa), Allah 
(E’de 59, S’de 48 defa), teala (E’de 17, S’de 37 defa), musulman (E’de 
13, S’de 29 defa), şeriet (E’de 11, S’de 26 defa), emel (E’de 25, S’de 10 
defa), imam (E’de 24, S’de 8 defa), itikad (E’de 14, S’de 17 defa), ic-
tihad (E’de 14, S’de 13 defa), veez (E’de 9, S’de 13 defa), ahiret (E’de 
11, S’de 10 defa), mescid (E’de 11, S’de 8 defa), namaz (E’de 15, S’de 3 
defa), ihlas (E’de 11, S’de 6 defa), heyir (E’de 12, S’de 5 defa), dua (E’de 
13, S’de 3 defa), zikir (E’de 10, S’de 6 defa), şükir (E’de 10, S’de 6 defa), 
ihsan (E’de 5, S’de 10 defa), efv (E’de 7, S’de 6 defa), şii/şia (E’de 1, S’de 
5+6 defa), işan (E’de 12), mübarek (E’de 5, S’de 6 defa), sadaka (E’de 
9, S’de 2 defa), iman (E’de 7, S’de 3 defa), cami (E’de 8, S’de 2 defa), 
hikmet (E’de 3, S’de 7 defa), ışan- (E’de 5, S’de 4 defa), Müslime (E’de 
8), yehüdi (E’de 6, S’de 2 defa), zekat(E’de 7, S’de 1 defa), rab (E’de 5, 
S’de 3 defa), rehim (E’de 8), müezzin (E’de 8), farız (S’de 7 defa), mürid 
(E’de 7), ibadet (E’de 3, S’de 4 defa), peygember (E’de 5, S’de 2 defa), 
şeyih (E’de 5, S’de 2 defa), haram (E’de 6, S’de 1 defa), ruze (E’de 5, S’de 
1 defa), günah (E’de 6), cemaat (E’de 5, S’de 1 defa), hac (E’de 5, S’de 
1 defa), hadis (S’de 6 defa), küran (E’de 2, S’de 3 defa), sevab (E’de 2, 
S’de 3 defa), şaytan (E’de 4, S’de 1 defa), takvalık (E’de 4, S’de 1 defa), 
helal (E’de 2, S’de 2 defa), islah (E’de 2, S’de 1 defa), cennet (E’de 4), 
uçmah (S’de 3 defa), ferişte (E’de 2, S’de 1 defa), mezheb (E’de 3, S’de 
2 defa), minare (S’de 3 defa), tesbih (E’de 1, S’de 2 defa), hicret (E’de 
1, S’de 2 defa), kümil- (E’de 1, S’de 1 defa), şamani (S’de 2 defa), tezim 
(E’de 1, S’de 1 defa), tire (S’de 2 defa), sahabe (E’de 2), Nasrani (S’de 
2 defa), cin (E’de 2), ilahiye (E’de 1, S’de 1 defa), kelam (S’de 2 defa), 
müheddis (S’de 2 defa), eşari (E’de 2), mübah (E’de 2), Buddi (S’de 2 
defa), sünnet (E’de 2), ecel (E’de 2), müctehid (S’de 1 defa), zühd (E’de 
1), vahiy (E’de 1), cehennemden (E’de 1, S’de 1 defa), tamug (E’de 1), 
talak (E’de 1), bayram (S’de 1 defa), ıyıd (E’de 1), ecirler (E’de 1), hut-
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be (S’de 1 defa), evliya (S’de 1 defa), gaib (S’de 1 defa), minber (S’de 1 
defa), kıyamet (E’de 1), kafir (E’de 1), kefenlik (E’de 1), keramet (E’de 
1), cınazası (E’de 1), fıkıh (S’de 1 defa), resul (E’de 1), sünni (S’de 1 
defa), iblis (E’de 1), hidayet (S’de 1 defa), risaletpenah (E’de 1), ayet 
(E’de 1), akaid (E’de 1), tecvid (E’de 1), yezid (E’de 1), vehhabi (E’de 1), 
tevhid (S’de 1 defa)”

1.7. Tabiat ve Tabiat Olaylarıyla ilgili Kelimeler
Amacı dış dünyadaki gerçeklikleri ve tabiî güzellikleri tasvir etmek-
ten ziyade manevî hususlara yönelmek ve bunları dile getirmek olan 
Rızaeddin Fahreddin yine de dış dünya ve tabiatla ilgili olarak bitki 
isimlerinden hayvan isimlerine, coğrafî ifadelerden tabiat olaylarına 
varıncaya kadar 82 kelime kullanmıştır.

Eserlerde bu kavram alanıyla ilgili geçen kelimeler ve kullanım sıklık-
ları şöyledir:

“dunya (E’de 69, S’de 70 defa), su (E’de 12, S’de 7 defa), hava (E’de 10, 
S’de 8 defa), tebiet (E’de 14, S’de 3 defa), et (E’de 17), diñiz (E’de 5, S’de 
10 defa), ak- (E’de 7, S’de 7 defa), kızar- (E’de 9, S’de 5 defa), bagça 
(E’de 5, S’de 9 defa), âlem (E’de 11, S’de 3 defa), tuprak/tufrak (E’de 
8, S’de 4 defa), tav (E’de 3, S’de 8 defa), kük (E’de 6, S’de 4 defa), sahra 
(E’de 4, S’de 5 defa), hayvan (E’de 5, S’de 4 defa), agaç (E’de 3, S’de 5 
defa), erü-/iri- (E’de 3, S’de 5 defa), kuray (E’de 6, S’de 1 defa), urman 
(E’de 4, S’de 2 defa), yılga (E’de 1, S’de 5 defa), at (E’de 3, S’de 3 defa), 
kır (E’de 3, S’de 3 defa), kar (E’de 5, S’de 1 defa), kuyaş (E’de 4, S’de 1 
defa), kurt (E’de 4, S’de 1 defa), igin (E’de 4, S’de 1 defa), işek (E’de 4), 
karangu (E’de 3, S’de 1 defa), yırtkıç (E’de 3, S’de 1 defa),limun (S’de 
4 defa), yil (E’de 3, S’de 1 defa), çeçke (S’de 4 defa), yagmur (E’de 3, 
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S’de 1 defa), agar- (E’de 2, S’de 2 defa), sandugaç (E’de 1, S’de 2 defa), 
ereme (E’de 3), kuyu (E’de 3), eflisun (S’de 3 defa), memyun/meymün 
(E’de 3),darı/tarı (S’de 3 defa), darya (S’de 3 defa), ülen (E’de 1, S’de 2 
defa), kuyan (E’de 2), yafrak (E’de 1, S’de 1 defa), dulkın (S’de 2 defa), 
yıldırım (E’de 1, S’de 1 defa), burçak (E’de 1, S’de 1 defa), karga (E’de 
1, S’de 1 defa), düve (E’de 2), vehşi (E’de 1, S’de 1 defa), karılgan (E’de 
2), keveş (S’de 2 defa), tavık (S’de 1 defa), yuldız (E’de 1), çiye (E’de 
1), tübe (S’de 1 defa), çemenselerde (E’de 1), canvar (S’de 1 defa), ci-
han (E’de 1), çül (S’de 1 defa), yırganaklar (E’de 1), ügiz (E’de 1), tıçkan 
(E’de 1), tikenk (E’de 1), yılan (S’de 1 defa), arıslan (E’de 1), arş (S’de 
1 defa), sazlık (E’de 1), sıgır(E’de 1), kuş (E’de 1), kül (E’de 1), kırmıska 
(E’de 1), baka (E’de 1), balçık (E’de 1), bılbıl (S’de 1 defa), kavın (S’de 1 
defa), kevkeb (S’de 1 defa), karbuz (S’de 1 defa),kece (E’de 1), kuzgan 
(E’de 1)”

1.8. Ticaret ve İş Hayatıyla İlgili Kelimeler
İncelenen eserlerde Hikmet Hacı’nın şahsında eski Türk tüccarlarının 
ticaret anlayışı ve hangi alanlarda ticaret yaptıkları, ticarî ahlakları, 
nasıl zenginleştikleri, elde ettikleri gelirlerle içtimaî hayatta ne gibi 
kalkınmalar sağladıkları, daha sonra modern ticaret anlayışına uy-
gun davranamamaları sebebiyle ticarette nasıl geri kaldıkları, geri 
kalmalarının sebepleri, ticarette ilerlemek için neler yapılması gerek-
tiği gibi konulara değinen Rızaeddin Fahreddin ticaret ve iş hayatını 
yansıtan, doğrudan veya dolaylı olarak ticaretle ilgili olan 45 kelime 
kullanmıştır. 

İncelenen eserlerde ticaret ve iş hayatıyla ilgili kullanılan kelimeler ve 
sıklıkları şöyledir: 

“savda (E’de 24, S’de 32 defa), akça (E’de 50, S’de 4 defa), hisab (E’de 
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21, S’de 26 defa), baylık (E’de 23, S’de 19 defa), kesib (E’de 25, S’de 
13 defa), mal (E’de 24, S’de 12 defa), sat- (E’de 26, S’de 7 defa), teñke 
(E’de 23, S’de 2 defa), behe (E’de 15, S’de 6 defa), senet (E’de 7, S’de 
12 defa), bazar (E’de 12, S’de 7 defa), meişet (E’de 2, S’de 15 defa), tin 
(E’de 11), icra (E’de 5, S’de 5 defa), kise (E’de 6, S’de 3 defa), viksil (E’de 
9), sermaye (E’de 2, S’de 6 defa), ruble (E’de 8), mekazin (E’de 2, S’de 4 
defa), musarif (S’de 5 defa), karvan (E’de 3, S’de 2 defa), ribeh (E’de 3, 
S’de 1 defa), şirket (S’de 4 defa), müşteri (E’de 3), meblag (E’de 3), alıv 
(E’de 3), faiz (E’de 1, S’de 1 defa), icare (E’de 1, S’de 1 defa), imtia (S’de 
2 defa), mesraf (E’de 2), iktisad (E’de 2),emlak (E’de 1), emval (E’de 
1), ticarat (S’de 1 defa), tacir (S’de 1 defa), sitsa (E’de 1), para (E’de 
1), mühürle- (S’de 1 defa), sarraf (S’de 1 defa), dükkân (E’de 1), ka-
rız (E’de 1), kibit (E’de 1), karhane (E’de 1), kumarhane (E’de 1), turg 
(E’de 1)”

1.9. Anlatmayla İlgili Kelimeler 
İncelenen eserlerde Rızaeddin Fahreddin’in anlatmak ile ilgili 
kullandığı kelimeler ve eserlerde geçme sıklıkları şöyledir:

“süz (E’de 121, S’de 114 defa), di- (E’de 98, S’de 105 defa), süyle- (E’de 
25, S’de 73 defa), ayt- (E’de 15, S’de 32 defa), behes (S’de 17 defa), 
tebir (E’de 12, S’de 2 defa), sühbet (E’de 1, S’de 8 defa), (E’de 7, S’de 2 
defa), laf (S’de 3 defa), mükâleme (S’de 1 defa), lafız (E’de 1)”

1.10. Zaman İfade Etmede Kullanılan Kelimeler
İncelenen eserlerde zaman ifade etmek için Rızaeddin Fahreddin, 
66 kelime kullanmıştır. Eserlerde zaman ifade etmek için kullanılan 
kelimeler ve sıklıkları şöyledir: 
“vakıt (E’de 117, S’de 99 defa), kün (E’de 143, S’de 69 defa), suñ/suñıra 



Rızaeddin Fahreddin

63

(E’de 130, S’de 57 defa), zaman (E’de 42, S’de 35 defa), ümir (E’de 27, 
S’de 30 defa), yıl (E’de 21, S’de 34 defa), saet (E’de 18, S’de 34 defa), 
hazir (E’de 28, S’de 20 defa), sene (E’de 27, S’de 8 defa), küz (E’de 2, 
S’de 31 defa), ay (E’de 22, S’de 8 defa), elik (E’de 10, S’de 17 defa), mü-
keddem (E’de 12, S’de 11 defa), gine (E’de 14, S’de 4 defa), ahirinde 
(E’de 13, S’de 5 defa), hemişe (E’de 10, S’de 4 defa), evvel (E’de 5, S’de 
9 defa), tün (E’de 9, S’de 4 defa), dekike (E’de 5, S’de 6 defa), cey (E’de 
7, S’de 4 defa), asır (E’de 4, S’de 6 defa), kış (E’de 4, S’de 5 defa), defe 
(E’de 4, S’de 5 defa), imdi (E’de 1, S’de 8 defa), asır (E’de 4, S’de 5 defa), 
bir aralık (E’de 9), kiç/kiçe (E’de 1, S’de 7 defa), Cuma (E’de 7, S’de 1 
defa), may (E’de 6, S’de 2 defa), irte (E’de 5, S’de 3 defa), ibtida (S’de 7 
defa), hefte (E’de 5, S’de 2 defa), çag (E’de 4, S’de 1 defa), müddet (E’de 
5), yaz (E’de 4, S’de 1 defa), geh (S’de 5 defa), birü/birli/birlü (E’de 1, 
S’de 4 defa), şimdi (E’de 4), yekşenbe (S’de 4 defa), kündiz (E’de 2, S’de 
2 defa), ahşam (E’de 3), ansızdan (S’de 3), yaktı (E’de 3), irken (E’de 
3), tevlik (E’de 1, S’de 2 defa), müherrem (E’de 1, S’de 1 defa), sinbir 
(S’de 2 defa), hicret (S’de 2 defa), milat (S’de 2 defa), henüz (E’de 2), 
şeb (E’de 2), ıyun (E’de 2), saniya (S’de 1 defa), sikunt (S’de 1 defa), 
şenbe (E’de 1), kere (E’de 1), kuştanlıkda (E’de 1), mühlet (E’de 1), ra-
biilevvel (E’de 1), tañ (S’de 1 defa), sentber (E’de 1), sefer (S’de 1 defa), 
avgust (E’de 1), asır (E’de 4, S’de 5 defa)”

1.11. Örf, Âdet, Hukuk gibi İctimaî Hayatı Yansıtan Kelimeler
İncelenen eserleriyle âdeta yaşadığı döneme ve topluma ayna 
tutan, realist bir çizgiyle toplum gerçeklerini kaleme alan Rızaeddin 
Fahreddin, örf, âdet, hukuk ve ictimaî hayatla ilgili aşağıdaki 
kelimeleri kullanmıştır. Yazarın bu kavram alanıyla ilgili kullandığı 
kelimelerin bir kısmı aynı zamanda dinle ilgilidir. 
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Eserlerde içtimaî hayatla ilgili kelimeler ve kullanım sıklıkları şöyle-
dir: 

“adet (E’de 32, S’de 29 defa), edeb (E’de 20, S’de 26 defa), hidmet/
hidmetçi (E’de 3, S’de 37 defa), ayıb (E’de 20, S’de 16 defa), terbiye-
hane (E’de 30, S’de 1 defa), ehlak (E’de 22, S’de 6 defa), behit (E’de 
17, S’de 8 defa), hestehane (E’de 22, S’de 2 defa), dilençilik (E’de 20, 
S’de 1 defa), tuy (E’de 8, S’de 12 defa), fehişhanelerde (E’de 14, S’de 
4 defa), heyir (E’de 12, S’de 5 defa), hata (E’de 9, S’de 7 defa), nikah 
(E’de 13, S’de 2 defa), fahişe (E’de 14, S’de 1 defa), efv (E’de 7, S’de 
6 defa), zevc (E’de 10, S’de 2 defa), bidat (E’de 7, S’de 2 defa), ürif 
(E’de 3, S’de 6 defa), padişah (E’de 2, S’de 7 defa), helife (E’de 1, S’de 
7 defa), kabahat (E’de 5, S’de 3 defa), kaide (S’de 8 defa), mehkeme 
(E’de 4, S’de 3 defa), kürşi (E’de 6, S’de 1 defa), kıraathane (S’de 6 
defa), yitimhane (E’de 4), hukuk (S’de 4 defa), advakata (E’de 4, S’de 
1 defa), fetva (E’de 1, S’de 3 defa), namus (E’de 2, S’de 2 defa), palitse 
(E’de 2, S’de 2 defa), hibis (E’de 3, S’de 1 defa), tul (E’de 3), izdivac 
(S’de 3 defa), meşru (E’de 2), nehy (E’de 2), hakim(S’de 2 defa), caza 
(E’de 2), yavçı (E’de 1), adalet (S’de 1 defa), cariye (S’de 1 defa), mey-
hane (S’de 1 defa)” 

1.12.Yerleşim Birimleri ile İlgili Kelimeler
Rızaeddin Fahreddin incelenen eserlerinde yerleşim birimleriyle ilgili 
sekiz kelime kullanmıştır. Eserlerde geçen bu kelimeler ve kullanım 
sıklıkları şöyledir: 
“şeher (E’de 62, S’de 49 defa), kerye (E’de 58, S’de 7 defa), avıl (E’de 24, 
S’de 4 defa), mehelle (E’de 22), uram (E’de 8, S’de 7 defa), vilayet (E’de 
3, S’de 4 defa), gubirna (E’de 2, S’de 1 defa), üyez (E’de 2)”
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1.13. Sayı Bildiren Kelimeler
İncelenen eserlerde Rızaeddin Fahreddin, yazıyla sayı bildiren 20 
kelime kullanmıştır. Aşağıda verilen sayılar metin içinde çeşitli sayılar 
da oluşturmaktadır. Bunların dışında metinde rakamlarla da sayılar 
ve tarihler ifade edilmiştir. Bu sayılardan “bir”, belirsizlik de ifade 
etmek suretiyle en çok kullanılan sayıdır. 

Eserlerde tespit edilen sayılar ve kullanım sıklıkları şöyledir:
 
“bir (E’de 584, S’de 365 defa), iki (E’de 100, S’de 60 defa), un (E’de 37, 
S’de 29 defa), biñ (E’de 28, S’de 14 defa), üç (E’de 29, S’de 12 defa), yüz 
(E’de 21, S’de 18 defa), beş (E’de 28, S’de 7 defa), dürt (E’de 16, S’de 12 
defa), yigirmi (E’de 13, S’de 3 defa), altı (E’de 7, S’de 3 defa), tukuz/
tugız (E’de 6, S’de 3 defa), kırk (E’de 5, S’de 3 defa), milliun (E’de 3, S’de 
4 defa), illi (E’de 6, S’de 1 defa), yidi (E’de 5, S’de 2 defa), sigiz (E’de 4, 
S’de 2 defa), altmış (E’de 2), utuz (E’de 2, S’de 1 defa), yitmiş (E’de 2), 
siksen (S’de 1 defa)”

1.14. Yön İfade Eden Kelimeler
İncelenen eserlerde Rızaeddin Fahreddin yönleri ifade etmek için 20 
kelime kullanmıştır. Eserlerde geçen kelimeler ve kullanım sıklıkları 
şöyledir:

“üzerinde (E’de 45, S’de 6 defa), üst (E’de 32, S’de 15 defa), karşu (E’de 
19, S’de 18 defa), taş (E’de 15, S’de 11 defa), ast (E’de 12, S’de 6 defa), 
yukarı (E’de 11, S’de 10 defa), çit (E’de 9, S’de 8 defa), tüben (E’de 5, 
S’de 9 defa), al (E’de 8, S’de 6 defa), art/ard (E’de 9, S’de 4 defa), uñ 
(E’de 8, S’de 5 defa), urta (E’de 5, S’de 6 defa), tış (E’de 4, S’de 5 defa), 
meşrik (E’de 1, S’de 3 defa), sul (E’de 2, S’de 2 defa), ütre (E’de 3), sag 
(E’de 1), megrib (S’de 1 defa), elgeri (S’de 1 defa), tüb (E’de 1)”
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1.15. Topluluk Bildiren Kelimeler
İncelenen eserlerde topluluk bildiren 22 kelime tespit edilmiş olup 
bu kelimelerin eserlerde geçme sıklıkları şöyledir:

“halık (E’de 46, S’de 61 defa), millet (E’de 43, S’de 11 defa), aile (E’de 
40, S’de 1 defa), kevim (E’de 11, S’de 30 defa), meclis (E’de 20, S’de 18 
defa), ümum (E’de 7, S’de 8 defa), cemiyet (E’de 3, S’de 11 defa), devlet 
(E’de 9, S’de 4 defa), avam (E’de 10, S’de 2 defa), kebile (E’de 8, S’de 
4 defa),familiya (E’de 9, S’de 2 defa), nesil (E’de 5, S’de 4 defa), ferke 
(E’de 3, S’de 5 defa), taife (E’de 2, S’de 4 defa), ümmet (E’de 6), heyet 
(E’de 1, S’de 3 defa), güruh (E’de 2, S’de 1 defa), havas (E’de 1, S’de 
2 defa), gelebelik (E’de 2, S’de 3 defa),ıyal (E’de 1), igiz (S’de 1 defa), 
ahali (S’de1 defa)” 

1.16. Batı Dillerinden ve Diğer Dillerden Alınma Kelimeler
İlmî eserlerden faydalanacak kadar Rusça bilen Rızaeddin Fahreddin 
incelenen eserlerde Batı dillerinden alınma kelimeler kullanmıştır. 
Rızaeddin Fahreddin’in kullandığı bu kelimelerin birçoğununufak 
tefek değişikliklerle Türkiye Türkçesinde de kullanılan kelimeler 
olduğu görülmektedir. Bu kelimelerden bazıları da yer ve kişi 
isimleridir. Eserlerde geçen Batı kökenli kelimelerin sıklıklarının 
oldukça düşük olduğu, bu kelimelerin genellikle birer kez geçtiği 
görülmektedir. Eserlerde tespit edilen Batı kökenli kelimeler ve 
kullanım sıklıkları şöyledir: 

parahud (E’de 12, S’de 53 defa), Rus/Rusça/Rusiye (E’de 22, S’de 37 
defa), Abıstay (E’de 52), Fransız (S’de 18 defa), abrazavanı (E’de 12, 
S’de 5 defa), vakzal (E’de 11, S’de 5 defa), sibiriya (E’de 5, S’de 5 defa), 
familiya (E’de 9), viksil (E’de 9), kantura (E’de 4, S’de 5 defa), istudint 
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(E’de 1, S’de 7 defa), felsefe (S’de 7 defa), feylesüf (E’de 6, S’de 1 defa), 
matrus (E’de 6), muzıkaçı (E’de 1, S’de 5 defa), tiyatru (S’de 6 defa), 
urinburg (E’de 1, S’de 5 defa), hive (E’de 5, S’de 1 defa), İtalya (E’de 5, 
S’de 1 defa), adıvakat (E’de 4, S’de 1 defa), tilifun (E’de 1, S’de 4 defa), 
tiligram (E’de 5), vingr (E’de 5), estirhan (S’de 5 defa), ukaz (E’de 4, 
S’de 1 defa), muskva (E’de 3, S’de 2 defa), numir (E’de 2, S’de 3 defa), 
vulga (E’de 1, S’de 4 defa), mitrika (E’de 4), hind/ hindustan (S’de 4 
defa), maşina (E’de 2, S’de 2 defa), univirsitit (E’de 3, S’de 1 defa), za-
vud (E’de 1, S’de 3 defa), kıtay (S’de 4 defa), bilit (S’de 4 defa), palitse 
(E’de 2, S’de 2 defa), franık (S’de 4 defa), ingliz (S’de 4 defa), prugram 
(E’de 3), amirika (S’de 3 defa), avrupa (S’de 3 defa), yapun (E’de 2, 
S’de 1 defa), banka (E’de 3), şivesya/şvitsiya (S’de 3 defa), megerye 
(E’de 3), Mesket (E’de 3), milliun (E’de 3), pulitika (E’de 1, S’de 2 defa), 
puyizd (E’de 3), vagun (E’de 2, S’de 1 defa), üyez (E’de 2), eliktrik (E’de 
2), aliksandır (S’de 2 defa), diyürlik (E’de 2), fanatik (S’de 2 defa), 
kapitan (S’de 2 defa), kerte (S’de 2 defa), karte (E’de 2), Puşkin (S’de 
2 defa), sikunt (S’de 2 defa), sinbir (S’de 2 defa sukna (S’de 2 defa), 
subraniyi (E’de 2), sukrat (E’de 2), funugraf (E’de 1, S’de 1 defa), gir-
maniy (S’de 2 defa), gubirna (E’de 2), imparatur (S’de 2 defa), istine 
(E’de 2), humuli (E’de 2), pitirburg (E’de 1, S’de 1 defa), prufesür (E’de 
1, S’de 1 defa), şemine (E’de 1), şemurt (E’de 1), gasudar (S’de 1 defa), 
kanaliya (E’de 1), izvuşçik (S’de 1 defa), jijk (S’de 1 defa), abiz (E’de 
1), nuta (E’de 1), nijni (S’de 1 defa), nurmandlarnıñ (S’de 1 defa), nuv-
gurut (S’de 1 defa), tumski (E’de 1), napulyun (E’de 1), hamburg (S’de 
1 defa), matiriye (E’de 1), mujik (E’de 1), musikaçı (E’de 1), samulit 
(S’de 1 defa), akrabadlar (E’de 1), aktrisa (S’de 1 defa), irkut (E’de 1), 
iskele (E’de 1), iskemlelerine (E’de 1), istansede (E’de 1), gazita (E’de 
10, S’de 5 defa), gırnata (S’de 1 defa), furajgalarını (E’de 1), gastinni 
(S’de 1 defa), gimnariye (S’de 1 defa), truyski (S’de 1 defa), pirm (S’de 
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1 defa), rashud (E’de 1), valderiz (E’de 1), kafkaz (S’de 1 defa), vatka 
(E’de 1), birja (S’de 1 defa), brilliantga (S’de 1 defa), brezilya (E’de 1), 
budapişt (E’de 1), buhgalıtırlık (S’de 1 defa), buhgalitiriya (E’de 1), 
bulvar (S’de 1 defa), ciugrafiya (S’de 1 defa), dvur (S’de 1 defa), dis-
tine (E’de 1), duktur (E’de 1), hristiyan (S’de 1 defa), hukand (S’de 1 
defa), tiren (S’de 1 defa), tipugrafya (E’de 1), pristuf (S’de 1 defa), plan 
(E’de 1), peristan (S’de 1 defa), peterpaul (S’de 1 defa), rizinka (E’de 
1), siyam (E’de 1), sibiriya (E’de 1), sinzur (S’de 1 defa),ruçild (S’de 1 
defa), ruble (E’de 8), ruma (S’de 1 defa), kebiste (E’de 1), kerüsin (E’de 
1), kibit (E’de 1), krifil (E’de 1), kestruma (S’de 1 defa), krunştad (E’de 
1), İtalya (E’de 1), karız (E’de 1), kersit (S’de 1 defa), kuçır (E’de 1), ku-
manda (E’de 1), kumpanya (S’de 1 defa), kunsul (E’de 1), lampa(E’de 
1), lips (S’de 1 defa), lukumutif (E’de 1, S’de defa), afisyaleni (S’de 1 
defa), atna (E’de 1), barışnanıñ (E’de 1), bismark (E’de 1), apare (E’de 
1), aristu (E’de 1), pariz (S’de 1 defa), passaj (S’de 1 defa), pavıl (S’de 1 
defa), paspurt (E’de 1), perveşiniye (E’de 1), piçen (E’de 1, S’de defa), 
pirme (E’de 1), pitr (S’de 1 defa), sitsa (E’de 1), lundın (S’de 1 defa), 
cava (S’de 1 defa), cazayir (S’de 1 defa), edisun (S’de 1 defa), azirbay-
can (S’de 1 defa), baku (S’de 1 defa), benaris (S’de 1 defa), vuskresins-
ki (S’de 1 defa), yunan (S’de 1 defa), zuntik (S’de 1 defa), minut (S’de 
1 defa), afisyaleni (S’de 1 defa), astina (S’de 1 defa), barına (S’de 1 
defa), peratsint (S’de 1 defa), pidagugike (S’de 1 defa), Afrika (S’de 1 
defa), Beyrut (S’de 1 defa), bilgvar (S’de 1 defa), islavan (S’de 1 defa), 
zemahşeri (E’de 1), zvanuk (E’de 1), amirikan (E’de 1), anter (E’de 1), 
eflatun (E’de 1), Finlandiya (E’de 1), gladistun (E’de 1), apikünşe (E’de 
1), guruduvay (E’de 1), isbirigatilnıy (E’de 1)
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2. Sonuç 
1- Rızaeddin Fahreddin’in 48 sayfalık Selîme yaki İffet adlı ve 130 say-
falık Esma yaki Amel ve Ceza adlı iki edebî eseri vardır.

2. Rızaeddin Fahreddin’in bu iki edebî eseri türlerinin ilk örneklerin-
dendir ve marifetçilik edebiyatı ürünüdür; ele aldığı olaylar, oluştur-
duğu tip ve karakterler, dil ve anlatım hususiyetleri bakımından dö-
neminde ve sonrasında birtakım tartışmaların odak noktası olmuş-
tur.

3. Bu makalede Rızaeddin Fahreddin’in Selîme yaki İffet ile Esma yaki 
Amel ve Ceza adlı edebî eserlerinin Arap harfli baskıları esas alınmış-
tır; ancak Kiril harfli metinlerden de kontrol edilme yoluna gidilmiş-
tir. Bu kontroller sırasında Kiril harfli baskılarda Arap harfli baskılara 
göre birçok cümlenin veya bölümün eserlerden çıkarıldığı görülmek-
tedir. 

4. Kiril harfli metinlerde Arap harfli metinlerdeki özelliklerin dikka-
te alınmadığı ve metinlerin Kiril alfabesiyle uyarlandığı, uyarlanan 
dönemin gramer kurallarının işletildiği görülmektedir. Örneğin Arap 
harfli metinlerde “ol-“ fiili olmasına rağmen Kiril harfli metinlerde 
yoktur. Arap harfli metinlerde düzlük yuvarlaklık uyumuna uymayan 
bazı ekler, ünsüz uyumuna uymayan bazı ekler ki yazılışları bunu 
açıkça belli etmektedir, Kiril harfli metinlerde uyuma girmektedir. 
İncelenen eserlerde kullanılan bazı edatlar Tatarca-Başkurtça şekil-
leriyle Kiril harfli metinlere yansıtılmıştır. Örneğin “kibi” edatı “kibik” 
şekliyle transkribe edilmektedir. Kısaca Arap harfli metinler ile Kiril 
harfli metinlerde morfolojik, leksikolojik, sentaktik farklılıklar bulun-
maktadır. 
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5. Bu dönem eserlerinin Tatarca ve Başkurtçanın o dönemine ışık tu-
tan eserler olduğu unutulumamalı ve bu eserler Kiril alfabesiyle ya-
yımlanırken orijinal basımları veya en eski basımları esas alınmalıdır. 
Böylece yazarının veya şairinin üslup özellikleri, dönemindeki diğer 
şair ve yazarlara göre dili nasıl kullandığı, nasıl bir tercihte bulundu-
ğu, Tatarcaya hangi yönlerden hizmet ettiği veya zarar verdiği gibi 
hususlar daha objektif bir şekilde ortaya konabilir. 

6. İncelenen eserlerin yazıldığı dönem, modern Tatar-Başkurt 
edebiyatının henüz teşekkül ettiği bir dönemdir. Bu dönemde yazar 
ve şairler edebî dilde iki yol takip etmişlerdir: Türkçecilik, Tatarcılık. 
Rızaeddin Fahreddin, incelenen eserlerinde de görüldüğü gibi Türk-
çecilik taraftarı olarak eserlerini kaleme almıştır. İsmail Gaspıralı’nın 
da tesiriyle Türk dünyasında ortak bir yazı dili oluşturma fikrine ve 
amacına hizmet etmiştir. 

7. Dilde mahallîleşme ve tasfiyeciliğe karşı olan Rızaeddin Fahreddin 
bu eserleriyle aynı zamanda bu fikrin uygulayıcısı olmuştur.

8. İncelenen eserlerde Osmanlı imlası hâkimdir. Bu da Türkler 
arasında ortak bir alfabe ve imla oluşturulması fikrinin ürünüdür. 

9. Rızaeddin Fahreddin, Selîme yaki İffet’te 2.627 (%44,95) kelime kul-
lanmıştır. Esma yaki Amel ve Ceza’da ise 3.218 (%55,05) kelime kul-
lanmıştır. Toplam 5.845 kelime kullanmıştır. Her iki eserde de aynen 
geçen kelime sayısı ise 1.476’dır. (%25,25 ortak kelime kullanmıştır.) 
Eserlerde Türkçe kelimelerin alınma kelimelerden daha fazla olduğu, 
Arapça kelime sayısının da Türkçe kelime sayısına yakın olduğu gö-
rülmektedir. Eserlerde Batı dillerinden alınma kelimelerin az sayıda 
kullanıldığı da dikkat çekmektedir.
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10. İncelenen eserlerde aynı kökten farklı yapım ekleri almış; ancak 
iki eserde de ortak kullanılmayan kelimeler de vardır. 

11. Bu eserlerde kullanılan dil, gramer bakımından sadece Tatarca 
değildir. Eserlerde Osmanlıca unsurlar da bulunmaktadır. Eserlerde 
Türkiye Türkçesinden (Osmanlıca), Tatarca, Başkurtça, Arapça, Fars-
ça ve Rusçadan kelimeler vardır. Rusça kelimelerin çok kullanılmadığı 
Arapça, Farsça kelimelerin ağırlıklı olarak kullanıldığı görülmektedir.

12. Eserlerde eklerin yazımı, eserlerin imla hususiyetleri Osmanlıca-
nın tesirini göstermektedir. Eserlerde buna uygun olarak Arapça, Far-
sça kelimelerle kurulan tamlamalar, Arapça, Farsça tamlamalar yer 
almaktadır. 

13. Bu çalışmada, kelime türlerinden isimler, sıfatlar, zamirler, zarf-
lar, edatlar, bağlaçlar, ünlemler ve fiiller incelenmiş olup yazarın bu 
kelime türlerini etkili bir şekilde kullandığı tespit edilmiştir.

14. İncelenen eserlerde Rızaeddin Fahreddin’in daha çok isim soylu 
kelimeleri kullandığı görülmektedir. Esma yaki Amel ve Ceza’da yazar 
477 fiil (%14,82) kullanmıştır, Selîme yaki İffet’te ise 339 fiil (%12,90) 
kullanmıştır.

15. İncelenen Arap harfli metinlerde; “ol-/bul-, bir-/ver-/vir-; var/bar, 
var-/bar-; kel-/kil-; tugrı/tugru; yukarı/yukaru; keç-/kiç-; beş/biş; yer/
yir; ne/ni” örneklerinde olduğu gibi bazı kelimelerin birden fazla 
şeklinin eserlerde yer aldığı tespit edilmiştir. 
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RIZAEDDİN FAHREDDİN’İN EDEBÎ ESERLERİNDE ÜSLUP

19. yüzyılın son çeyreğinde realizmin de etkisiyle ortaya çıkan aydın-
lanmacılık nesri örneklerinin verildiği Tatar-Başkurt edebiyatında 
Rusya ve Avrupa’nın tanınması, örnek alınması sonucunda ilk rea-
list eserler, hikâye, uzun hikâye ve romanlar görülmeye başlar.1 Ta-
tar ve Başkurt edebiyatını birbirinden ayrı görmeyen ve Ural Volga 
boyu Türk edebiyatı şeklinde düşünen2 Rızaeddin Fahreddin, Türkler 
arasında ortak bir dil oluşturma çabasına hizmet etmiştir. Edebi 
eserlerinde kullandığı dil de bunu göstermektedir. Türkiye’de genel 
bir kabul olarak 19.Yüzyılın Altmışlı Yıllarına Kadar ve 1860-1905 Yılları 
Arası şeklinde iki temel döneme ayrılan3 Tatar Edebiyatı’nın ikinci 
döneminde Tatar-Başkurt edebiyatının önemli ansiklopedist yaza-
rı Rızaeddin Fahreddin tarafından yazılan Esma yaki Amel ve Ceza4, 
Selîme yaki İffet5 adlı edebi eserler, yazıldıkları dönemde türlerinin 
ilklerindendir. Rızaeddin Fahreddin, incelenen bu iki eserini yazdığı 
dönemde eleştiri oklarının hedefi olmak zorunda kalmıştır. 

Bu kısımda eserlerle ilgili kendi değerlendirmelerimiz ve yazıldığı dö-
nemde eserler ve yazarı ile ilgili söylenen bazı hususlar verildikten 
sonra yazarın üslup özellikleri üzerinde durulacaktır. 
Bir edebî eserin oluşturulmasında yazarın eserden beklentileri, eser-

1 Türk Dünyası Edebiyat Tarihi Cilt IX, AKM Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2007, s. 
689-690.

2 F. G. Hisamitdinova, G. B. Huseyinov, M. H. Nadirgulov (Otb. Redaktör), R.M. 
Bulgakov, G.H. Abdrafikova; Başkurt Tatar Medeniyeti Problemaları Hem Riza 
Fehritdinov Mirası; Ufa, 2006, s. 14.

3 Türk Dünyası Edebiyat Tarihi Cilt IX, AKM Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2007, s. 
676. 

4 Rızaeddin Fahreddin, Esma Yaki Amel ve Ceza, Muhammed Fātih Gılmanoğlu 
Matbaası, Orenburg, 1903. 

5 Rızaeddin Fahreddin, Selîme Yaki İffet, 2. Baskı, Haritonov Matbaası, Kazan, 1904.
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le okura vermek istediği mesajlar önemli bir yere sahiptir ve bu, ya-
zarın seçeceği konuyu, yazarın dil ve anlatımını yani üslubunu etkiler. 
Bu açıdan değerlendirildiğinde yazarların iki türlü bakış açısına sahip 
olduğu görülür. Yazar eserini ya “Sanat için sanat” ya da “Toplum için 
sanat” anlayışı doğrultusunda oluşturur, kurgular. Rızaeddin Fahred-
din’in Esma yaki Amel ve Ceza adlı eseri Abdullah Battal Taymas’ın: 
“Ciddî ve ağır ilmî tedkiklerinden sonra dinlenme saatlerinde (Tabiri 
caizse boş zamanlarında) yazıverdiği; terbiyeci ve didaktik gayelerle 
kaleme alınan; zamanında Kazan edebiyat çevrelerinde yankılar uyan-
dıran, tenkitçilerle okuyucuların dikkatini çeken bu hikâyelerde Fah-
reddinoğlu’nu bir sanatkârdan daha çok ahlakçı cephesiyle görmek-
teyiz.”6 Cümlelerinde ifade ettiği gibi sanat toplum içindir görüşünün 
hakim olduğu bir eserdir. 

Rızaeddin Fahreddin, eserlerin yazıldığı dönemde Türkçecilik fikrinin 
güçlü savunucusu olmuştur. Onun Selîme ve Esma adlı eserleri fikirde 
ve dilde Avrupalaşan ve yenileşen Tatar-Başkurt hayatında, Müslü-
man Türk Tatar edebiyatında usta bir sanatçılık ile işlenmiş ilk örnek-
lerdir. Bu eserler Tatar edebiyatının geliştiğinin ve genişlediğinin ilk 
belirtilerindendir, yazıldıkları döneme göre benzerleri içinde edebî 
yönleri ağır basan eserlerdir. Bu iki eser İsmail Gaspıralı’nın Frengis-
tan Mektupları, Dar-ı Rahat Müslümanları adlı eserlerinin ikizi gibidir. 
Rızaeddin Fahreddin’in edebî ve ilmî üslubu bu iki eserde diğer ya-
zarlardan farklılığını ortaya koyacak bir şekilde kendini göstermekte-
dir. Onun üslubu Kazancadan bozulma şahsî ve keyfî bir şive; ancak 
edebî yönden işlenmiş, yenilikçi ulema şivesidir. Gaspıralı’nın eser-
leriyle benzerlik gösterseler de içtimaî hayatı yansıtma bakımından 

6 Taymas, Abdullah Battal, Kazanlı Türk Meşhurlarından Rızaeddin Fahreddinoğlu 
-Kişiliği, Fikir, Hayat ve Eserleri ve iki ilave-, İstanbul, 1958, s. 22. 
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farklılıklar gösterirler. Çünkü Rızaeddin Fahreddin gerçek yaşamdan 
beslenerek ideal kahramanlar oluşturmuştur ve Ural-Volga boyları-
nın tabiat tasvirlerini gerçekçi bir şekilde vermiştir. 

Selîme’de bir Tatar şakirdin yolculuğu sırasında başından geçen olay-
lar, karşılaştığı durumlar ve başkalarından alınan fikirler ele alınmak-
tadır. Yazar kendi dinî, ahlakî, medenî, içtimaî ve ailevî hayat hakkın-
daki felsefî görüşlerini çeşitli fırsat ve yollarla okuyucuya vermekte-
dir. Eserin öne çıkan iki kahramanı yazarın kendi hayal dünyasında 
idealleştirdiği, Tatar hayatında olmayan tiplerdir. Yazar bu iki kahra-
man ve eserde ele aldığı konulardan hareketle aşağıdaki fikirleri Ta-
tar hayatında yerleştirmeye çalışmaktadır:

1. Dünya hayatı için dinî ve dünyevî ilimlerin ikisini de bil-
mek gerekir.

2. İyi bir insan olmak için ilim ve güzel ahlak gerekir.
3. Halka hizmet edecek kişiler olarak yetişmek gerekir.
4. Eski usul medrese eğitiminden olumlu bir sonuç çıkmaz, bu 

yüzden mektepleri, okuma usullerini, eğitim yöntemlerini 
yenileştirmek gerikir.

5. İslamî fanatizm, iktisatsızlık, din üzerinden bazı yanlışların 
doğru gösterilmesi, meselenin aslının verilmemesi, gerekli 
sözlerin söylenmemesi gibi huylardan vazgeçilmelidir.

6. Bütün halk için düşünmek ve hizmet etmek gerekir.
7. İlerleme yollarını açıp çocuklara din ve marifet ilimlerinin 

verilmesi gerekir, âlim kişiler yetiştirmek gerekir, kendi 
dilimizde kitaplar yazıp bastırmak gerekir.

8. Arapça yanında Rusça da bilmek gerekir. Doğu ve Batı dil-
lerini öğrenmek için özel okullar açmak gerekir.

9. Rusça bilmeden milletimize hizmet edilemez. Milleti mutlu 
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etmek, onlara yeni usulde okutmakla, kazanç yollarını öğ-
retmekle, hüner ve sanat öğretmekle mümkündür. Rusça 
bilmeden bunları vermek mümkün değildir.

10. Kadınlar erkeklerden aşağı değildir, onları küçümseme-
mek gerekir.

11. Usul-i cedit/usul-i kadim tartışması boştur, bunu yarı mol-
lalar uzatmaktadır, bir zamanlar eski usule yeni deniyor-
du, gelecekte de belki bu yeni usule eski denilecektir. Çün-
kü daha yeni bir usul çıkabilir.

12. Âlim başka, molla başkadır. Şeriat usullerinden haberi 
olmadığı hâlde ondan bundan işittiği sözlerle gürültü 
çıkarıp karışıklık çıkaranlar âlimler değil, mollalardır.

13.  Evliya diyerek, kabirlerine vararak ölülülerden medet um-
mak boş iştir, böyle bir şey yalandır.

14. Biz Bulgar Türkleriyiz. Tatarların siyasî üstünlüğünden do-
layı Bulgar Türklerine Tatar ismi verilmiştir. Son zamanlar-
da da Tatar ismi unutulup Türk ismi ön plana çıkmaktadır. 

15. Rus tüccarlardan geri kalmamak için, ticaret dünyasında 
yok olmamak için Tatarlar ticaret usullerini değiştirme-
lidir. Ticaret usulü yenileşmeli ve Avrupalılaşmalıdır. Bu 
hususta ecdattan geri kalmak felaket olur. Tatar tüccarlar 
Avrupa dillerini bilmelidir.

16. Tatar zenginlerinin iktisatsızlığı, çok masraflı toylar yap-
ması sona ermelidir, kadın ve kızlarımız giyim ve moda 
belasından kurtulmalıdır.

17. içtimaî hayatta kadın ve kızların görevleri önemlidir. On-
ları okutmak iyi eğitim vermek gerekir. Bozma-düzeltme, 
büyü gibi yalan yanlış inanışlar eğitimsiz kadınlardan ya-
yılmaktadır.
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Rızaeddin Fahreddin yukarıdaki fikirlerini vermek için edebî eserle-
rini kendine bir araç olarak seçmiştir. Onun bu fikirleri 20. yüzyılda 
Tatar fikir hayatında hızla yayılmış ve geniş bir yankı bulmuştur. 

Esma adlı küçük romanı, Selîme’ye göre daha olgun bir edebî eserdir. 
Esma’da her yönüyle Tatar hayatı, Tatar hayatında var olan hastalıklar 
ve çareleri, bir kalem üstatlığıyla, edebî bir şekilde ortaya konmuştur. 
Esma’daki kahramanlar da Selîme’de olduğu gibi gerçek hayattan 
alınmış, idealleştirilmiş, Tatar hayatında olması arzulanan tiplerdir. 
Yazar her iki eserinde de içtimaî ve ailevî reform yapmak için ede-
biyatı kendisine araç olarak seçmiştir. Esma’nın kahramanlarından; 
Abbas Molla (Yunus Hazret), Ayşe Abıstay, Esma (Zeynep), Salih Bay, 
Selim Babay, Yusuf Babay ve karısı, Muallim Ali iyiler tarafını temsil 
eden idealleştirilmiş kahramanlardır. Eserde iyiler amellerine göre 
mükâfatlandırılmıştır. Hikmet Hacı, kızları, molla enişteleri, oğlu, 
Hamide, Zeynüş, Yahudi avukat, Bikbolat Hazret, Hasan ve Hüseyin 
Hazret, Musa ve kızı ise kötüler tarafını temsil eden, Tatar hayatında 
var olan olumsuzlukların cesurca ortaya konulmasında oluşturulan 
tiplerdir. Eserde kötüler amellerine göre cezalandırılmıştır. 

Doğu ve Batı medeniyetini yakından tanıyan Rızaeddin Fahreddin 
incelenen eserlerinde bu iki medeniyeti karıştırarak, karşılaştırarak, 
usta bir kalemle okuyucuya sunmuştur.7 Yazar toplumda gördüğü 
fuhuş belasının sebebi olarak parayı görmekte, bir şeyler yapılması 
gerektiğini belirterek zenginlere şöyle seslenmektedir:

“Ey wǚrmetlü İslâm bâyları!... Vây bây uğılları!... Kürseñĭzçĭ sĭzlerĭñ 
aqçañız kĭmlerĭ helâk itmez!... Ve kĭmlerĭ dŭnyâ âxiret bexĭtsĭzlerĭn-
den eylemez!...(675) Bĭr qeder olsun in¢âf yuq mı, başqa milletler kĭbĭ 

7 Abdurrahman Sadi, Tatar Edebiyatı Tarihi, Tataristan Devlet Neşriyatı, Kazan, 
1926. s. 105-114.



Rızaeddin Fahreddin

79

bĭzlere hem >ibret ve wamiyat i®hâr ideçek vaqıtlar henüz yĭtmedĭ mĭ?” 
(EYAC; 674-676)

Bir yazar eserini oluştururken, döneminin sanat anlayışından bağım-
sız kalmayabilir. Devrinde kabul gören sanat anlayışı doğrultusunda 
eserini oluşturabilir. Rızaeddin Fahreddin’in eserlerini yazdığı dö-
nemde ise genel sanat anlayışı ahlakçı tutumdan yanadır. 

O devirde bu ahlakçı tutum bir moda hâlinde devam etmektedir, bu 
yüzden meslekçe hikâyeci olmayan Rızaeddin Fahreddin bu eserle-
riyle, bir ahlakçı olarak öteki yazarlara oranla daha başarılıdır.8Tasvir 
konusu olarak gerçek hayatı ve gündelik olayları ele alan, kişiyi tas-
vir ederken millet meselesini de aydınlatan aydınlanmacı yazarların, 
Tatar halkını uyandırma, milleti bilinçlendirme, kültürel yönden ileri 
gitmiş milletler ile aynı düzeye çıkarma düşüncesiyle kaleme aldıkla-
rı eserler dizisinde yer alan incelenen iki eser de düşünce ve görüşleri 
bilinçli, yeni fikirli ve ahlaklı, ideal kahramanlar etrafında gerçekle-
şen olayları ele almaktadır.9

Rızaeddin Fahreddin, bu eserlerinde kendine özgü bir yazı dili, üslup 
ve ifade biçimi kullanmıştır. Rızaeddin Fahreddin ileride bütün Türk 
dünyası için genel bir yazı dili oluşturma amacına10 hizmet ederek 

8 Taymas, a.g.e., s., 22. İ. Davutov da 19. yüzyılın sonlarında edebiyatın sanat toplum 
içindir görüşüne hizmet ettiğini vurgulayarak bu devirde yazarların fikirlerini halka 
ulaştırmak için güzel edebiyatı kendilerine kural edindiklerini belirtmektedir. Davutov 
Rızaeddin Fahreddin’in de Selîme ve Esma adlı eserlerinde diğer edebiyatçılar ve fikir 
adamlarıyla aynı düşüncede olduğu kanaatindedir. Bakınız: Başkurt Tatar Medeniyeti 
Problemaları Hem Riza Fehritdinov Mirası; Ufa, 2006, s. 21,.

9 Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, Cilt IX, AKM Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2007, 
s. 687. 

10 Rızaeddin Fahreddin, Tatar ve Başkurt edebiyatını birbirinden ayrı görmemektedir, 
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eserlerini yazmıştır. Abdullah Battal Taymas: “Onun yazı dili Kazan 
Tatarcası temeline kurulan, fakat Arapça sözler ve deyimlerle dolu bu-
lunan, tanınmış Kazanlı muharrir ve mütercim Kayyum Nasırî’ye ben-
zemediği gibi arışı Kırım Tatarcası, argacı İstanbul Türkçesi olan bir do-
kumadan ibaret bulunan Gaspıralı diline de benzemezdi. Şahsına has 
bir tür olan Musa Carullah Bigi’nin diline de aykırı idi.”11 ifadelerine yer 
verir, Rızaeddin Fahreddin ve Musa Bigi’nin dilinin bilinçle işlendiğini, 
özgünlük kazanmış olduğunu belirtir.12

Ayaz İshakî’nin de dediği gibi Selîme yaki İffet’le Rızaeddin Fahred-
din, uyanan gençliğe millî yolu göstermeye çalışmıştır.13 Rızaeddin 
Fahreddin’in aşağıdaki dipnotta verdiğimiz kendi açıklamaları da 
Ayaz İshakî’nin bu görüşünü desteklemektedir.14

Rızaeddin Fahreddin, Tatar edebiyatının önemli kalemlerinden Ab-
dullah Tukay’ın 1912’de Yalt-Yult dergisi redaktörü Ahmet Ormancı-
yev’e yazdığı bir mektupta15 “Rıza Kaziy… Esma, Selîme gibi kitapları 
ile kuvve-i tahririyesini ve hatta şiiriyesini gösteren ve umumen ifadesi 

Ural Volga boyu Türk edebiyatı şeklinde düşünmektedir. (Bakınız: F. G. Hisamitdinova, 
G. B. Huseyinov, M. H. Nadirgulov (Otb. Redaktör), R.M. Bulgakov, G.H. 
Abdrafikova; Başkurt Tatar Medeniyeti Problemaları Hem Riza Fehritdinov Mirası; 
Ufa, 2006, s. 14.) Ortak bir dil oluşturma çabasına hizmet edercesine eserlerinde 
kullandığı dil de bunu göstermektedir.

11 Taymas, a.g.e., s.23-24. 

12 Taymas, a.g.e., s. 24.

13 Özalp, Hakan Ömer, Rızaeddin Bin Fahreddin Kazan’la İstanbul Arasında Bir 
Alim, Dergah Yayınları, İstanbul, 2001, s. 143.

14 Özalp, a.g.e., s.144-145. 

15 Özalp, a.g.e., s. 143. 
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açık, yazı tarzı sade ve güzel bir yazardır.”16 şeklindeki övgü dolu söz-
lerinden de anlaşılacağı üzere döneminin edebiyatçıları tarafından 
takip edilen, okunan bir yazardır. Ancak, Kopkinski’nin “… Şiiriyetsiz 
ancak hoş fikirlerle dolu, az da olsa şiiriyete sahip olmayan eser fikrî 
inkılâp yapan unsurlardan biri olan klasik bir eserdir.”17 ifadelerinden 
de anlaşılacağı gibi eserlerinde fikir yönü ağır basan bir yazardır. 

Rızaeddin Fahreddin’in döneminde takip edilen bir yazar olduğunu 
ve bazı eleştirilere maruz kaldığını yukarıda belirtmiştik. Bu eleştir-
menlerden biri de Kopkinski’dir. Kopkinski’nin yukarıdaki tenkidin-
den sonra Rızaeddin Fahreddin Gafil bin Abdullah adıyla bir açıklama 
yazmıştır.18 Rızaeddin Fahreddin’in açıklaması şöyledir: “Ben Selî-
me’yi milletimiz arasında hikâye ve roman yolunu açmak için yazma-
dım. Zaten ben hikâye ve roman yazmayı kendine meslek edinen biri 
de değilim. Bana göre, çok önemli ve pek yüce bir iki manevî ve ruhanî 
maksadım vardı. Bunları gerçekleştirebilir mi diye Selîme’yi ve onun 

16 Özalp, a.g.e., s.143. 

17 Özalp, a.g.e., s.144.

18 Açıklama için bakınız; Özalp,a.g.e., s. 144. Özalp, Selîme yaki İffet (s. 145–146) ve 
Esma yaki Amel ve Ceza’nın (s. 145–148) özetini de vermektedir. Özalp Gaynullin’in 
Tatar Edebiyatı Tarihi’nden (cilt ıı. 322–324) yararlanmıştır. Özalp, Ömer Hakan: 
a.g.e., s. 145-148. Muhammet Gaynullin de 83-91. sayfaları arasında eserlerin 
değerlendirmesini yaparak özetini vermektedir. Bakınız: Gaynullin, a.g.e., s. 83-91.
( Gaynullin Muhammet; Tatar Edipleri, Tataristan Kitap Neşriyat, Kazan, 1978.) 
Her iki özete baktığımızda tespit ettiğimiz bir iki yanlış vardır. Özalp, “Zeynoş da 
adını Zeyneb’e değiştirerek…” (Özalp, a.g.e.,s.147.) demektedir. Hâlbuki Esma’ya 
Zeynep ismini onu hastaneden çıkarken yanına alan ve başına bir iş geleceğinden 
korkan, eserde ismi verilmeyen bir kadın vermiştir. Bakınız: Esma yaki Amel ve 
Ceza, s. 123–124. Aynı yanlış için bakınız: Gaynullin, a.g.e., s. 87. İkinci yanlış ise 
Özalp’ın “Çünkü aynı hikâyeyi Arabistan’da karşılaşıp mektebine muallim olarak 
getirdiği Bikbulat (Abbas) Molla’dan da dinlemiştir.” cümlesinde geçmektedir. Salih 
Bay’ın Arabistan’da karşılaşıp mektebine muallim olarak getirdiği Abbas Molla’nın 
ismi Bikbulat değil Yunus Hazret’tir. Bakınız: (EYAC; 1319–1323) Aynı yanlış için 
bakınız: Gaynullin, a.g.e., s. 88. 
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eşi olan Esma’yı kaleme aldım. Şiiriyetten, manadan uzak cümlelerin 
tamamı bu amaçlarımı gerçekleştirebilmek için yapılmış şeylerdir. ‘Yâr 
için ağyara hizmet ettiğim aybolmasın! Bir gül için bağban min hare 
hizmetkâr olur’. Bundan başka Selîme ile Esma benim gençlik zaman-
larımın yadigârları ve içimdeki hüzün ve elemlerime, hasret kaygıları-
ma ortak olan sırdaşlarımdır. Bu eserlerdeki -eser ismi verilmesi uygun 
görülmezse bu şeylerdeki- kusurları gösterenlere karşı söz söylemeye 
fazla gerek görmem. Ne kadar uğraşılmışsa Leyla’nın kusurları Mec-
nun’a gösterilememiştir. Ben de Mecnun kabilinden bir kişiyim.” 19

Başkurt ve Tatar halkının geçen asır medeniyetinin ve ilminin geniş 
görüşlü, ansiklopedist, marifetçi, tarihçi, din bilgini, filozof, edebi-
yatçı ve biyografi yazarının20 da böyle bir amaç ve düşünceye sahip 
olması yersiz olmasa gerek. 

Bir yazarın özgür düşüncelerle ortaya koyacağı eserin yazara yenilik 
kapısını açacağı muhakkaktır. Rızaeddin Fahreddin’in eserini yazdığı 
dönemlerde sansür makamı acımasızca işlemeye devam etmekte-
dir. Ne yazılırsa, nasıl söylenirse eser sansür makamından geçer veya 
geçemez bunun bir kriteri de yoktur. Rızaeddin Fahreddin de tedbir 
amacıyla, yazdığı bazı eserlerini İsmail Gaspıralı’ya göndererek onun 
fikirlerini almıştır, eserlerinin sansür komisyonundan geçip geçme-
yeceğini sormuştur. Selîme yaki İffet de Gaspıralı’nın görüşü için gön-
derdiği eserlerden birisidir. İsmail Türkoğlu Gaspıralı’nın bu eseri 
okuduğunu, sansür tarafından müsaade edilmeyeceğini düşündüğü 

19 Özalp, a.g.e., s.144. Aynı açıklama için bakınız; Türkoğlu, a.g.e., s.123-124, Aynı 
husus için bakınız: Gaynullin, a.g.e., s. 91. 

20 F. G. Hisamitdinova, G. B. Huseyinov, M. H. Nadirgulov (Otb. Redaktör), R.M. 
Bulgakov, G.H. Abdrafikova; Başkurt Tatar Medeniyeti Problemaları Hem Riza 
Fehritdinov Mirası, Ufa, 2006, s. 8. 
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yerleri çizdiğini, eserin basıldığı takdirde okuyanlara hayli fehim ve 
fikir vereceğini belirttiğini söylemektedir.21

İsmail Türkoğlu, Rızaeddin Fahreddin’in Selîme yaki İffet adlı eseri-
nin kısa bir özetini verdikten sonra eserin iki kahramanının (Selîme 
ve Tatar şakirt) o günkü Tatar toplumunda olmayan tipler olduğunu, 
Rızaeddin Fahreddin’in bunları kendi hayalinde canlandırıp Tatar ha-
yatına sokmayı ve bunlar vasıtasıyla Tatar toplumu için yeni, sosyal 
bir hayat kurmayı hedeflediğini,22 Tatar edebiyatında ilk defa özlenen 
Müslüman gençlerinin portresini çizdiğini23 belirtmektedir. 

Rızaeddin Fahreddin incelenen eserlerini kendi ismiyle yayımlama-
mıştır. Selîme yaki İffet’i Gafil bin Abdullah müstear ismiyle yayımla-
mıştır24. Döneminde acımasız eleştirilere de maruz kalan Rızaeddin 
Fahreddin: “Selîme ile Esma’yı âlimlerden bazıları sevmediler. Bunla-
rın bana ait olduğunu bilselerdi başıma kıyametler koparırlardı… Oysa 
bunlar Hemedanî, Suyutî ve Harirî’nin eserleri gibi şeylerdir. Onların bu 
tür eserleri çağdaşlarınca kötü karşılanmazken nasıl oluyor da bizim 

21 Türkoğlu, İsmail, Rızaeddin Fahreddin, İstanbul, 2000, s.121. 

22 Türkoğlu, a.g.e s. 121–122 

23 Türkoğlu, a.g.e s. 319. 

24 Selîme yaki İffet, 2. Baskı, Selîme Başlıklı Bölüm, Haritonef Matbaası, Kazan, 
1904, s. 3, Yazarın böyle bir yola başvurma sebebini Ömer Hakan Özalp yazarın 
kendi yazdıklarından şöyle aktarmaktadır.”Selîme ile Esma’yı yazmamın sebebi 
roman tertip etmek değil, gönlümde yerleşmiş faydalı fikirleri, kendi dilimizle yazıp 
okuyuculara ulaştırmak idi. Diniye nezaretinde çalışmamdan dolayı bu eserlere 
yöneltilecek leh ve aleyhteki fikirleri işĭtebilmek için eserlere kendi adımı koymayarak 
müstear isim kullandım. Bilhassa Selîme hakkında kötüleyici, kınayıcı çok şey yazıldı. 
Öyle ki bunların toplamı kitabın kendisinden hacimli idi.” Bkz. Özalp, a.g.e., s.144-
145. Muhammet Gaynullin de yazarın kendi ictimaî görüşlerini aktarmak için bu 
eserleri yazdığı kanaatindedir. Bakınız: Gaynullin, a.g.e., s. 84. 
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yazdıklarımız büyük bir günah sayılıyor?”25şeklinde kendi eserlerini 
savunmaktadır. Yazar Esma yaki Amel ve Ceza’da da aynı konuyu:“Qu-
reyş şā<irĭ olan <Ǚmer bin Rabî<a kendĭ şi<ırlarını iñ bǚyǚk ¢ahābeler 
wŭ½ûrında uqup tewsîn ve āfarin alur idĭ. Wālbuki bu ¿āt şi<ırlarınıñ 
kübĭsĭ qara küzlĭmawbûbeler ve xŭ¢û¢a (¤eriyā) medĭwĭnde olur idĭ.

<Ereb ve keçen <a¢ırlar İslāmlarından iñ mǚwterem ¿ātlar <Anter, 
Seyf, Zıvalizen, Elfün Leylün ve Leyletün kĭbĭ rŭman ve wikāyelerĭ 
yazdıqları ve bundan kamālatlarına kemçĭlĭk degĭl, şeref keldĭgĭ wāl-
de bĭzĭm<ālimlarımıza millî ve edebî xŭ¢û¢ā exlāq ve <ā’ile awvālĭnĭ 
tewsîn itmege dā’ir rŭman ve wikāyeler yazmaq ne cehetden kemçĭlĭk 
olabĭlür? Yuqsa bĭzĭm<ālimlarımız me¿kûr e¤erlerĭ yazan zevāt-ı kirām-
dan da bülend bĭr mertebeye irĭşdĭler mĭ?!... Alay ise sevĭnç bĭzlere!!... 

Warîrî, Hemedānî, Suyû§î maqāmātları rŭman degĭl de nedĭr?!... Ede-
biyāt-ı Fārisîyeye revnaq viren Şeyĭx Se<dî We½retlerĭnĭñ Gǚlistān nām 
mǚbārek ve <ezîz e¤erlerĭ iñ güzel bĭr rŭman degĭl mĭdĭr?!..” (EYAC; 
215-221) cümleleriyle münazaralı anlatım tekniğini kullanarak, etkili 
bir şekilde dile getirerek bir nevi kendisini de savunmaktadır.

Ömer Hakan Özalp, incelenen her iki eserin döneminde büyük bir 
ilgi gördüğünü, 1909’da Şura dergisinde okuyuculardan istenilen 
‘şimdiye kadar kendi dilimizde yazılıp matbuat âleminde çıkmış 
edebî eserlerden, en faydalı, en güzel bulduklarından on tanesinin 
ismini yazmaları’ isteğine gönderilen dokuz cevaptan yedi tanesinde 
Selîme yaki İffet, dört tanesinde de Esma yaki Amel ve Ceza’nın adının 
verildiğini belirtmektedir. 

25 Özalp, a.g.e., s.143. 
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Davutov, Selîme ve Esma adlı eserleriyle Rızaeddin Fahreddin’in ma-
rifetçilik edebiyatının gelişmesinde derin izler bırakan bir şahıs oldu-
ğunu vurgulamaktadır. 26

Muhammet Gaynullin, eserlerin bazı aksak taraflarının olduğuna ba-
kılmadığında, edebiyat meydanında yeni doğup gelen uzun hikâye 
ve romanlar arasında bu eserlerin ilklerden olma özelliğine değin-
mektedir. Gaynullin Esma’yı sanatça işlenme bakımından da itibarlı 
bulmaktadır.27 Davutov da edebiyatçı gözüyle iyice incelendiğinde 
eserde bazı eksikliklerin olduğunu, yazarın bunun farkında olduğunu 
belirtmektedir.28

Rızaeddin Fahreddin’in incelenen eserlerini Tatar romanında kadın 
çerçevesinde değerlendiren Ayşen Uslu Bayramlı, Esma’da kız çocuk-
larının eğitimi konusu ile yetim çocuklar meselesinin ele alındığını, 
gerçek hayatta kimsesiz kalan çocukların başkaları tarafından fela-
kete sürüklenmelerini engellenmek için harekete geçmek gerektiği, 
bu görev için zenginlere seslenildiği, yazarın anlatıcının ağzından aile 
içindeki çocuğa terbiye verilmesinin anna-babanın görevi olduğu 
gibi öksüz ve yetim çocuklara terbiye verilmesi görevinin toplum üze-
rinde olduğu fikrinin vurgulandığını belirterek eserin kısa bir özetini 
vermektedir.29Bayramlı, Selîme’yi: “Bu telif eser yoluyla yazar gerçek 
hayatta da kızların temel okuma-yazma başarılarının dışında yüksek 

26 Özalp, Ömer Hakan; a.g.e., s.143.

27 Gaynullin, a.g.e., s. 91.

28 Davutov, İ., Başkurt Tatar Medeniyeti Problemaları Hem Riza Fehritdinov Mirası; 
s. 22, Ufa, 2006.

29 Uslu Bayramlı, Ayşen, “Tatar Romanında Kadın: İbretten İdeal(izm)e”, (Derleyen) 
Pultar, Gönül; Yirmi Birinci Yüzyılda İdil-Ural, Tetragon Yayınları, Ankara, 2008, s., 
300-302) 
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düzeyde eğitim alabileceklerini, birkaç dil öğrenebileceklerini, gerek-
tiğinde aile işlerinin başına geçip bu işleri büyük bir ustalıkla yönetip 
para kazanabileceklerini, bilgi ve görgülerini arttırmak için başka ülke 
ve şehirlere yolculuk edebileceklerini, göstermek istemiştir.” şeklinde 
değerlendirmektedir. Yazarın döneminde ağır eleştirilerle karşılaş-
masının sebeplerinden birinin eserin kadın kahramanı Selîme’nin 
evlenme teklifinde bulunması olduğunu belirtmektedir.30

Yukarıdaki tartışma, açıklama, değerlendirmelerden anlaşılıyor ki her 
iki eser de döneminde büyük ilgi görmüştür. Eserlerle ilgili olumsuz 
sayılabilecek bazı tenkitler yazar tarafından da bilinmektedir, kısmen 
de olsa kabullenilmektedir. Ancak Rızaeddin Fahreddin eserlerinden 
neyi maksat edindiğini açıkça ortaya koymak suretiyle bu tenkitleri 
maksadının gerisinde bırakmış görünmektedir.

Eserlerle ilgili döneminde yapılan yukarıdaki açıklamaları verdikten 
sonra biz yazarın anlatım ve üslup hususiyetlerini ortaya koyacak de-
ğerlendirmelerimize geçmek istiyoruz.

İçinde yaşadığı toplumun bir ferdi olarak yazar, yaşadığı toplum ve 
dönemin meselelerine elbette yabancı kalamaz. Ahlakçı bir yazar 
olan, üslubunda didaktikliğin hâkim olduğu Rızaeddin Fahreddin de 
bu eserleriyle kapitalizmin pençesindeki Tatar hayatının en ağır, en 
karanlık, en felaketli yanlarını göstermektedir.31 Yazar dönemiyle ilgili 
eğitim, usul-i cedid ve eski usul eğitim, kadınların toplum hayatında-
ki yeri ve dramatik yazgıları, anne ve babadan alınan eğitim, ahlak, 
dönemin ticarî anlayışı, dinî yaşam ve mollalar, önceki dönemlerde 

30 Uslu Bayramlı, a.g.e., s., 303-306.

31 Gaynullin, a.g.e., s. 86.
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sahip olunan ticarî anlayış, dilencilik, tefecilik, çok eşlilik, fuhuş gibi 
konuları ele almaktadır. 

Rızaeddin Fahreddin, gerçek hayata dair, gündelik yaşama ait realist 
unsurları, tatlı bir didaktik üslupla yoğurarak samimi bir hava içinde 
ama tezini sağlam bir zemine oturtarak, açıklayıcı anlatım ve müna-
zara tekniğinin imkânlarını kullanarak okurlarına sunmaktadır. 

Yazar Esma adlı eserinde kişi ile muhit arasındaki bağın, kişiler ara-
sındaki münasebetlerin, yaratılışın kişinin bahtlı veya bahtsız olma-
sındaki etkilerini açık bir şekilde vermeye çalışmaktadır. Eserde yaşa-
mın manası gibi felsefî düşüncelere de yer verilmektedir.32

Eserlerin isimlerine baktığımızda her ikisinde de “yaki” bağlacı bu-
lunmaktadır. Abdullah Tukay’ın şiirlerini isimlendirmesiyle ilgili Fat-
ma Özkan: “Tukay’ın şiirlerinden birine Tanzimat devri şair ve yazarla-
rının eserlerine “yahut” ile bağlanan iki isim verme modasından ilham 
olarak ‘Şekirt Yahut Bir Tasadif’ başlığını koyması Türk edebiyatının te-
sirini görmek bakımından ilgi çekicidir.”33 demektedir. Eserlere iki isim 
verme modasından Rızaeddin Fahreddin’in de etkilendiğini ve bunu 
uyguladığını söylemek mümkündür. 

Her iki eser de bölümlerden oluşmaktadır. Yazar bu bölümler için 
“Bab” kelimesini kullanmaktadır. (EYAC; 997, 1226, 1251, 1338, 1339, 
1375, 1417, 1429, 1448 vs.) 

32 Davutov, a.g.e., s. 22.

33 ÖZKAN, Fatma; Abdullah Tukay’ın Şiirleri (İnceleme-Metin-Aktarma), Ankara, 
1994, s. 84.
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Esma yaki Amel ve Ceza 30 bölümden oluşmaktadır. Yazar eserini bu 
şekilde bölümlere ayırarak monotonluktan kurtarmıştır. Eserin bö-
lüm isimlerine bakarak kahramanları ve kahramanların gelecekleri 
hakkında bilgi elde etmek mümkündür. Eserin bölüm isimleri aşağı-
daki şekildedir: 

Abbas Mulla, Esma, Hikmet Hacı, Selim Babay,Terakki Tarmuzları, 
Kim Usal?, Abbas Mulla Mektubu, Gönülsüz Haber, Biçare Esma, Yu-
suf Babay ve Kartçığı, Saf Muhabbet, Şeytan Yalçısı, Vakzal ve Misafir-
ler, Gine Vakzal, Dilenci Kız, Zeynüş Abıstay yaki Dilenciler, Yeş Kız ve 
Hatunlar, Ana ile Kız, Terbiyehane, Salih Bay Hikâyesi, Gine Terbiye-
hane, Muallime Hanım, Bu Muallime Ne Olacak?, Bikbulat Hazret ile 
Muallim Efendi, Hikmet Hacı’nın Son Günü, Muallimeni Talipler, Eski 
Kişiden Yeni Haber, Bahtlı Esma, Abbas Mulla, Zevc ve Zevce 

Selim Babay adlı bölüm diğer bölümlerden ilgisiz bir bölümdür. Ya-
zar, Esma yaki Amel ve Ceza’da Selim Babay başlıklı bölüme geçer-
ken Selim Babay’ın Esma hikâyesinin kişilerinden biri olmadığını 
belirtmektedir. Ancak anlatıcının araya girmesi ve bu bölümü yazma 
sebebi olarak bir önceki bölümün sonlarında, bir sonraki bölümü 
yazmaya mecbur olduğunu belirten ifadeler bölümleri birbirine bağ-
lamaktadır.

“<Abbâs Mulla’nı hem bǚyle bĭr medâhin olmaqdan qŭtqarmış olan 
Selîm Babay, her ne qeder Esmâ’ wikâyesĭnĭñ kĭşĭlerĭnden degĭl ise 
de bu ŭrında tercüme-i wâlĭnden bĭr miqdâr yazmaya mecbûr oldıq.” 
(EYAC; 152)
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“Bikbulâd Weżret Başqŭrd memleketĭnde bĭrĭnçĭ milĭk ¢âhibĭ olan 
Wikmet Wâci kĭyevĭ oldığı wâlde niçǚn bu qeder küb ve bây xâtûnlar 
almaya mecbûr oldı? Bunıñ sebebĭnĭbĭlmek Wikmet Wâci târîxĭnĭñ ¢uñ 
¢awîfesĭnĭuqumaya bağlandığı cehetĭnden kileçek bâbı yazmaya wâ-
cet tüşdĭ.” (EYAC; 1119)

“Esmā’nıñ xeberĭ terbiyexāneye degĭl bütün şehere taralmış ve her 
kĭm wayrāne qalub sǚyleşmekdeler idĭ. Lakin F…… şeherĭnde vafāt 
olan Esmā’ ile <Ereb ¢awrālarında vafāt olan <Abbas Mulla ne revĭşde 
bǚyle bĭrbĭrĭne selāmet olaraq qavışdılar?.... Bunı beyān iylemek içǚn 
ise keleçek bābları yazmaya lǚzûm vardır.” (EYAC; 1336-1338) 

Bu bölümler belli konu başlıkları şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 
Bölüm isimleri bazen açıklanan, hakkında bilgi verilen bir konu ismi 
olurken bazen kahramanlardan birinin ismidir. Örneğin Abbas Molla, 
Esma, Hikmet Hacı, Selim Babay gibi bölümler, kahramanlardan ha-
reketle isimlendirilmiştir. Terakki Tarmuzları, Kim Usal? Yusuf Babay 
ve Kartçığı, Terbiyehane gibi bölümlerin isimleri ise bağımsız gibi gö-
rünen konu başlıkları şeklindedir. 

Eserlerde bölüm isimleri bazen anlatılacaklarla ilgili tahmin verecek 
şekilde olmaktadır. Abbas Molla Mektubu, Gönülsüz Haber, Biça-
re Esma, Bu Muallime Ne Olacak? Eski Kişiden Yana Haber, Bahitlü 
Esma adlı bölümlerin ismine baktığımızda burada ne anlatılacağı ile 
ilgili tahmin yürütmek veya heyecana kapılmak mümkündür. Biçare 
Esma, Şeytan Yalçısı gibi bölüm isimleri yazarın kahramanlarının ta-
rafında veya karşısında olduğu fikrini uyandırmaktadır. Eserin Terbi-
yehane adlı bölümünde Terbiyehane’den bahsedilmiştir, Salih Bay’la 
ilgili bilgiler verilmiştir; ancak bir sonraki bölüm Salih Bay Hikâyesi 



Kazanlı Yenilikçi Alimler   2.Cilt

90

şeklinde isimlendirilerek âdeta sonradan giriş yapılarak Salih Bay an-
latılmıştır. Bazı bölümlerin isimleri aynıdır. Abbas Molla, 1. ve 29. bö-
lümlerin ismidir. Yazar “gine” kelimesini kullanarak farklı bölümlere 
aynı isimleri vermiştir: Vakzal ve Misafirler, Gine Vakzal; Terbiyehane, 
Gine Terbiyehane. 

Selîme yaki İffet de bölümlerden oluşmaktadır. Eserin başlarında 
Selîme hikâyesiyle ilgili bilgiler verilerek: “Hikâyemiz Kazan şehrin-
den başlayıp İdil üstünden Samara’ya oradan Esterhan şehrini geçip 
Bakü’ye kadar uzanmıştır.” denilmektedir. Bölüm başlıklarını sırayla 
takip ettiğimizde eserde nerelerin ve nelerin anlatıldığıyla ilgili bilgi-
lere ulaşmak mümkündür. 

Esere baktığımızda eser 21 bölümden oluşmaktadır. Ancak bu bö-
lümler sayıldığında esasen eserde 20 bölüm vardır. Bunun sebebi 
ise eserde bölüm isimleri numaralandırılırken 18 atlanmıştır, bğlüm 
isimleri şöyledir: 

Kazan, Ana Nasihatı, Şakirtlik, Veda, Parahod, Sefer, İtĭl-İstüdint, 
Bulgar, Muarefe-Tanuşmak, Tarif, İkinci Tedbir, Samara, Usul-i Cedid, 
Dahı Sefer, Şialar, Türkî kavimleri, Sevda-Ticaret, Bizim Kızlar ve Ha-
tunlar, Muhabbet (Sevmek), Netice 

Yazar incelenen eserlerde yer isimlerini bazen kısaltarak vermektedir 
bazen diğer ismi boş bırakmaktadır. Eserini gerçekler üzerine kurgu-
ladığını gösteren bu kısaltmalar her iki eserde de yazarın bir kurgula-
ma tarzı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

“B…. qeryesĭ meşhûr bĭr qerye oldığı kĭbĭ kendĭsĭnde hem isĭmĭ yıraq 
yĭrlere kitmĭş me<rûf bĭr imâm var idĭ.” (EYAC; 4) 
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“Wikmet Wāci kendĭsĭnĭñF… şeherĭnde olan xŭ¢û¢î da<vā vekîlĭne (ad-
vakatına) kĭşĭ yĭberüp, eşĭnĭ bĭlĭşüp kendĭ wŭżûrına kelürge bŭyŭrdı. ” 
(EYAC; 340)

“Vaqzal …….....yılğasınıñ uñ ţarafında ve şeherĭñ qŭyaş başında 
te’sîs idĭlmĭşdĭr. ” (EYAC; 598)

“Sibiriya’da olan meşhûr ….. bazârınıñ¢uñ kǚnlerĭ oldığından wikâ-
yet itdĭgĭmĭz savdâğerlerĭñ me¿kûr bazârdan qaytup varıvçılar idĭgĭ 
®ann olınur. ” (EYAC; 607)

“Lekin savdâgerler ………. bazârından qaytup keldĭklerĭ wâlde bu 
“Darvin” memyûnları qaydan kelüp qayda varmaqdalar idĭ? ” (EYAC; 
614)

“F … şeherĭnde ……..uramında kendĭ xânesĭnde Zeynüş Abı¢ţay 
isĭmĭnde bĭr xâtûn me>îşet itmekdedĭr. ” (EYAC; 646)

“K. …. Şeherĭnde olan westexānelerĭñ bĭrĭnde undan ziyāda mǚslime 
xesteler olınup, bunlar yanına dexi ayaqı ¢ınmış olan yeş bĭr qız 
ketürĭldĭ. ” (EYAC; 694)

“Bunlar nîçe kǚnler ¢uñında Ğ … şeherĭne yĭtdĭler, meger de ¡āliw 
Bāy’ıñ terbiyexānesĭ açılmaqı şeher eçĭnde şāyi< olmış idĭ. ” (EYAC; 782)

“Bu istudĭnt Ufa vilāyetĭnde (ğubĭrnasında) meşhûr “S…….” Familiya-
sından imĭş.” (SYİ; 257)
Yazar incelenen eserlerde tasvirli anlatım ile açıklayıcı anlatımı bir 
arada kullanmaktadır. Aşağıdaki cümlede Abbas Molla anlatılırken, 
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tasvir edilirken açıklayıcı bilgiler de verilmektedir. Diğer örneklerde 
de hem bir tasvir hem de bir açıklama vardır. 

“Qırq yaşlarında olan bu imâmıñ <â’ilesĭ (ceme<etĭ) <Â’işe isĭmlü xâtû-
nıyla Esmâ’ isĭmĭnde bĭr dâna qızdan <ibâret idĭ. <Abbâs Mulla’nıñ 
(İmâmıñ isĭmĭdĭr) başqa balaları hem olmış ise de, cǚmlesĭ vafât olup 
yalñız ŭşbu qızı dŭnyâda yaşamaqda idĭ. Ŭşbu sebebden, Esmâ’, bu 
<â’ile eçĭnde iñ sevĭglü bĭr cân idĭ.” ” (EYAC; 5,6)

“<Abbâs Mulla’nıñ i<tiqâdına küre se<âdet; yŭrt, yĭr, kĭyüm, ¢alum, 
at, §ŭn’dan <ibâret olmay belki ǚst bǚtǚn, tamaq §ŭq, cân §ınıç 
olmaqdan <ibâret idĭ. ” (EYAC; 66)

“B… Qeryesĭnden yıraq degĭl kĭçgĭne bĭr qeryede uqumayınça mulla 
olan bĭr<āmi mǚrîd var idĭ. Bunıñ eşĭ işanlar mǚnāqiblerĭnĭ sǚylemek 
ve kerāmetlerĭnĭ rivāyet itmek ve aña tab<a kendĭnĭñ kürmĭş ve kür-
memĭş dǚşlerĭnĭ, wikāyet eylemek idĭ. ” (EYAC; 310)

“Qazan – Rŭssiya Devletĭnde ŭluğ bĭr şeher olup Qazan vilāyetĭ (ğubĭr-
nası)nıñ merkezĭdĭr. Qazan yılğasınıñ ¢ul yağında ve “İtĭl”ge quşılğan 
urınında bǚyǚk tübege binā’ idĭlmĭşdĭr. Tārîx ®abı§ itmegen vaqıtdan 
birü Qazan şeherĭ (Bŭlğar) ğa tābi< bĭr savdā ve ticārat merkezĭ idĭ. Bu 
tārîxden dürt yǚz yıl elĭk hem bik meşhûr idĭ.” (SYİ; 1-5)

“Cey ve yaz kǚnlerĭnde her yĭrde bĭrwŭżûr, her urında ba¢qa bĭr râwet 
olur ise de Ufa sawrâları ikĭnçĭdĭr. Qırım, Cazayir, İtalya, Şivesya havâ-
ları ŭşandaq ¢u ve ¢ahrâları hem tavları medĭw idĭlĭnür. Lekin Ufa 
¢awrâlarını medĭw itmekden tĭl qısqa ve qelemler >âciz qalmaqdadır! 
” (SYİ; 83-85)
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“Bŭlğar şeherĭ elĭk zamānlarda meşhûr bĭr şeher idĭ. Ŭluğ bāzārı ve 
savdāsı olup, watta ki <Ereb karvānları kilür idĭ. Bŭlğar xalıqları Gĭr-
maniya, Şvĭtsiya, Şimāli Rŭssiya, Sibiriya memleketlerĭne sefer idüp 
savdā qılurlar idĭ. ” (SYİ; 334-336)

İfadeye gerçeklik duygusu kazandıran etmenlerden biri de 
başkalarına ait sözlerin değiştirilmeden metinde verilmesidir, yani 
ifadenin doğrudan verilmesidir. Rızaeddin Fahreddin de incelenen 
eserlerde doğrudan anlatım tekniğini kullanmaktadır. 

 “Cemâ<at ise: “Ey we½ret! Allah rizâ olsun! Balalarımız ǚç yılda 
uqulaçaq derĭslernĭbĭr yılda uqusunlar, bĭr balamız urınına ǚç ba-
lamız uqusun! Zinhâr we½ret üzĭñ bĭlgençe uqut! Zinhâr we½ret 
balalarımıza xĭdmet eyle!...” diye bĭr yulı davış virdĭler. ” (EYAC; 46-49)

 “Bŭyŭrıñız ne diyor: “Krifĭl ile qara tawtağa yazmaq şerî<etke 
xilāf, ¢uñıra anı bŭzup almaq da warām!” İşitdĭñĭz mĭ yaña we½ret 
süzĭn?!... ” (EYAC; 267-269)

“Lekin işan weżretĭñ ma§lûbı Mûsā’nı qŭtqarmaq oldığından Yehüdi 
süzĭnĭ fehĭm itdĭgĭ ¢uñında “Bǚyle olsa Mûsā xelā¢ olaçaq mı?” diye 
sǚ’āl itdĭ. ” (EYAC; 34)

“Me¿kûr dŭ<ā’nıñ başında: “Kĭmde kĭm bu dŭ<ā’nı yılında bĭr kere 
olsun uqumaz üzĭ uqıy bĭlmedĭgĭnde bĭlĭvçĭden uqutmaz ise ….. de-
gĭldĭr.” diye pek qurqınıç süz yazılmış idĭ. ” (EYAC; 706)
“Me¿kûr sǚ<ālĭñ cavābında: “Mezbûre mǚ<ellime bǚyle kamālatı sā-
yesĭnden xātûn ve millet anası olmaya istiwqāq kesĭb idebĭlmĭş.” 
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diyor isek hîç bĭr<aqıllı ¿āt bĭzlerĭ taxta’ itmez.” (EYAC; 1036)

“<İlĭm Qıtay’da olsa da ezleñĭz.” digen süzge binā’en a¢ıl va§anımnı 
ve cānım beraberĭnde olgan anamı qaldırup niçe yǚz çaqırım mesāfe-
de Qazan şeherĭne yullanmış idĭm.” (SYİ; 23)

“Uquğan derĭslerĭmnĭteftîş idĭrge ve iwtisāb qılurğa hîç kĭmnĭñ waqqı 
olınmaz idĭ. “Senĭñ içǚn bu <ilĭm kerek, bu <ilĭm kerek degĭl, yāki 
mǚqeddem bu fen ile şǚğil itmek lāzım. Śuñıra felen fen ile iştiğāl 
idĭrsĭñ.” diye meşveret virĭv bĭr kĭmsenĭñ va®îfası degĭl idĭ. ” (SYİ; 57, 58)

“Bu süzĭmnĭSelîme Ţutaş ibdeşĭne Fārisîçe tercĭme itdĭ ve ri½ālıq ile, 
şādlıq cavābını alup baña qarap, <Erebçe olaraq la§îf ve nāzik davışı 
ile: “Bu kĭbĭ merwemetĭñĭzge şǚkir itmekden ācizmĭz. Seferde urın 
î¤ār itmek (virmek) ŭluğ ādemçĭlĭkdĭr, ikrāmıñızı şādlanup qabûl 
idemĭz, yaxşı isĭmlerĭñĭzi memleketĭmĭzge qeder yǚklep kidĭrmĭz.” 
didĭ. ” (SYİ; 200, 201)

“Babalarımız: “Yĭgĭt kĭşĭge yĭtmĭş tǚrlĭhǚner az.” diseler de, bĭzĭm 
yĭtmĭşĭmĭzge bĭr tǚrlĭhǚner olmadığını bĭlür isek wayrān qalurlıq! ” 
(SYİ; 447)

“<Aqıllı kĭmse aldanmaz da aldamaz da.” diyorlar. ” (SYİ; 838)

Yazar incelenen eserlerde dolaylı anlatım tekniğinden de faydalan-
maktadır. 

“Biş kǚn ¢uñ Yehüdi bāy xānesĭne qeryeye kelüp yĭtdĭ. Hem de eşĭnĭ 
bĭlĭşdĭgĭnĭ, eger de xa§§ını <Abbās Mulla yazdığı delîl ile i¤bāt idĭlse 
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<Abbās Mulla, hem Mûsā yanına kideçegĭnĭ sǚyledĭ. ” (EYAC; 342, 343)

“Wesen We½ret Rusça uqumaq resim çıqartmaq ı¢ûl-ı cedîde mekte-
bĭ açmaq warām idĭgĭnĭ sǚyledĭgĭ wālde Wüseyin We½ret ise welāl 
idĭgĭnĭ beyān eyler idĭ. ” (EYAC; 827)
“Benĭkürdĭgĭ ile şelĭnĭ alup başını ǚrǚtdĭ, hem §uğru qarap, paraxŭd 
ile ne qeder varaçaqımnı ¢ŭradı. ” (SYİ; 206)

Şair ve yazarlar duygu ve düşüncelerini bazen bir şeyler söyleyip 
tam tersini kasdederek ifade ederler. Metinde etkileyici ve çarpıcı bir 
anlatım oluşturmanın yollarından biri olan tarizli anlatım Rızaeddin 
Fahreddin’in eserlerinde de kendini göstermektedir. Aşağıdaki cüm-
lelerde usul-i cedide hilafına yazılan eserleri eleştirmesine rağmen 
böyle eser yazan âlimlere “bǚyǚk”; böyle eserlere de “mǚbarek” sı-
fatını kullanarak tarizde bulunmuştur. Devamında gelen cümlelerde 
yazarın bu eserlerle ilgili fikirlerini söylemesi tarizde bulunduğunun 
göstergesidir.

“<Abbâs Mulla mektebĭnĭ ¢ırıf ı¢ûl-i cedîde ile uqutdığı wâlde <avâm-
lara bunıñ isĭmĭnĭ işĭtdĭrmey belki yalñız ı¢ûl-i cedîdenĭñ fâ’idesĭnden 
xeber virmĭşidĭ, lekin eger de “ı¢ûl-i cedîde” diye žikĭr itmĭş olsa da 
mewelle §arafından gĭne süz olaçaq degĭl idĭ, zîrâ bu vaqıtlar ı¢ûl-i 
cedîdenĭñ yaña maydâna çıqdığı vaqıtı olup, Qazan ve Qazan a§râ-
fında olan bǚyǚk <âlimlarıñ ı¢ûl-i cedîde xilâfına olaraq yazmış olan 
mǚbârek e¤erlerĭ Qazan ma§ba<alarından çıqup yĭtmemĭşidĭ. Lekin 
ı¢ûl felândan ziyâda, <avâm walqlarınıñ bu bî-çâra ve miskîn qarın-
deşlerĭmĭzĭñ ½ararına ye<ni anlarıñ hemîşe nâdânlıq <âlemĭnde yeşe-
meklerĭne ve <â’ilerĭnĭñ hem terbiyesĭz ve mer¤iye uqulınaçaq bĭr wâlde 
§ŭrmaqlarına sebeb olan bu e¤erler <Abbâs Mulla’nıñ ½ararına degĭl 
fâ’idesĭne yardam vireçekler idĭ. ” (EYAC; 50-51)
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“Yaxşı nerseler arasına naçâr nerseler ¢alup, bĭr bahâdan yĭbermek aq-
çaya <âciz bulup qarı½ ¢ŭramış kĭmseye aqça yanına sigĭz tinlĭk sitsa-
ları yĭgĭrmĭ tin bahâya quyup virmek bâzârlara çitden alıvçı ve ¢atıvçı 
küb keldĭgĭnde ŭçsız ve qimmet alup çit savdâgerlerĭ bizdgĭrmek 
¢uñıra tamâm üzĭ tilegençe yalñız irkĭnlep ¢atmaq savdâğa mâhirlĭk 
imĭş!.. ” (EYAC; 119) Bu cümlelerde ise ticarette kullanılan yöntemle-
rin “savdâğa mâhirlĭk” ifadesiyle tariz edildiği görülmektedir.

Selîme yaki İffet’te de tariz sanatından faydalanılmıştır.
“Me¢elâ Ŭrinburğ ğubĭrnasında (vilâyetĭnde) yǚz islâm qeryesĭne, 
mekteb isĭmĭne lâ’ık bĭr şey olmadığı wâlde, ağız açmay ve bĭr kelime 
süz itmey, râwet yǚrĭgen ¿âtlar, her qeryede mekteb açılup îmân, is-
lâm, uqumaq, yazmak, >ilĭmĭwâl kĭbĭ şerî>et wǚkimlerĭ hem tewsîn-i 
axlâq kĭbĭ ı¢ûl-i me>îşetge fâ’idelĭnerselernĭǚgredĭrge, başlandığında 
islâm ve şerî>et nâmına olaraq her ţarafdan davış virürge ve nidâ qı-
lurğa başladılar. Ne bǚyǚk wamiyatlıkĭmseler ve bid>etden qurqıvçı 
¿âtlar imĭşler!!! … ” (SYİ; 641) Yukarıdaki cümlede bir önceki cümle 
okunduğunda bir tariz olduğu görülmektedir. Aşağıdaki cümlelerde 
ise yazar kendi hâlini tariz etmektedir.

“Allahğa şǚkir! Niçe yıllar Qazan şeherĭnde ŭluğ bĭr medresede tew¢îl 
idüp bĭr qıznıñ sǚylegenlerĭnĭ añlar yâki añlağan kĭmse mi¤âlında dıñ-
lar qeder kamâlat kesĭb itmĭş imĭşĭm! ” (SYİ; 683)

“Benĭm edîblĭgĭm Xuca Na¢rĭddin laţîfalarını bĭlmek ve sǚylemekden 
>ibâret idĭ. ” (SYİ; 688)

Deyimlerimiz ve atasözlerimiz ifadenin keskinliği, zenginliği, özlü-
lüğü bakımından önemli bir yere sahiptir. Geçmişten günümüze ka-
dar ulaşmış, atalarımızın deneyimlerinin az, öz ve etkili bir şekilde 
yansıtıldığı ifadelerdir. Atalarımızdan kalan söz varlığımızdır. Yazar 
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incelenen eserlerde deyim, atasözü ve özdeyişlerden faydalanmak-
tadır.34 Abdullah Battal Taymas, Rızaeddin Fahreddin’in bu konudaki 
tutumunu: “Rizaeddin Efendi, şüphesiz, Farsça da bilirdi. Ancak yazı-
larında tanık ve pekitici söz olarak Arap edebiyatından vecizeler ve be-
yitler göçürüyorsa da, Farisî edebiyattan bu gibi göçürmeler ve tanık-
lamalar yaptığı pek görülmüyor. Yalnız Arap edebiyatından değil, İran 
edebiyatından da bol bol örnekler nakleden Musa Carullah Bigi’den bu 
hususta da ayrılıyor demektir.35” cümleleriyle değerlendirmektedir. 

Deyimlerdeki mecazlı anlatım dikkate alındığında yazarın mecazlar-
dan faydalandığını söylemek mümkündür.“muvâfiq kürmey” (EYAC; 
3), “qulından kelürge ” (EYAC; 8), “ǚstĭnden tǚşĭrmeye ” (EYAC; 14), 
“küñĭl bŭzmaya ” (EYAC; 23),“mektebe cıyupte<lîm virür ” (EYAC; 
31), “<âdet §ışında, zewmet çikmedĭ.” (EYAC; 38), “qŭrı qŭrtni®âma 
quymay, bal qŭrtı ı¢ûlĭne, wâlĭ yĭtdĭgĭ” (EYAC; 53), “küñĭlĭmnĭñ 
eçĭndedĭr.” (SYİ; 24), “qırq yıl §ŭrur, süz ayteçek yuq ” (SYİ; 56), 
“başımnı alup bĭr §arafğa kidĭrge” (SYİ; 63), “avızımdan ¢ular ağa 
idĭ.”(SYİ; 80), “süz açıldı ” (SYİ; 99), “küñĭlĭm şâdlanadır.” (SYİ; 103), 
“yul küstermek ” (SYİ; 104), “küz ¢almaq, küçĭrgĭç almaq ” (SYİ; 114) 
örneklerinde olduğu gibi deyimlerden faydalanmaktadır. Yazar,“İr-
lerĭñ hitmetĭ: “Urınlarından tavlarnı küçĭrür” (EYAC; 79), “Tavık 
dǚşĭne tarı kĭre. ” (EYAC; 443), “Dŭnyāda meşaqqatsĭz, rāwet kürĭl-
mez.” (EYAC; 468), “Cefānı çekmeyen insān ¢afanıñ qedĭrĭnĭ bĭlmez!” 
(EYAC; 468), “Et – tenĭnden cânı çıqança hemîşe et olup, etlĭgĭnĭ idĭr” 
(EYAC; 665), “<İlĭm Qıtay’da olsa da ezleñĭz.” (SYİ; 23), “yurğanına 
küre ayaq ŭzatmay ” (SYİ; 132), “<Akıl yeşde olmaz, başda olur.”” 

34 Gaynullin, a.g.e., s. 90.

35 Taymas, a.g.e., s.16.
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(SYİ; 141), “İyne taşlansa yĭrge dǚşmez.” (SYİ; 156) örneklerinde oldu-
ğu gibi atasözlerinden de faydalanmaktadır.

Yazar incelenen eserlerde benzetmelerden de faydalanmaktadır. 
“lekin me<îşetĭnĭ qŭrı qŭrt ni®âma quymay belki bal qŭrtı ı¢ûlĭne-
binā’ eylemĭş” (EYAC; 53)

“yǚk tartdırılmış at imgenüp eşden çıqdığı kĭbĭ vaqıtı yĭtmezden 
mǚqeddem, sabaq uqutdırılmış bala hem imgenüp qalmaqdadır. ” 
(EYAC; 85)

“bĭrĭnçĭ derecede zâlim oldığı wâlde Waccâc kĭbĭ kendĭnĭma®lûm küs-
terebĭlür idĭ. ” (EYAC; 116)

“Wikmet Wâci ağaçdan da nâdân qızlarından dürdĭnĭ” (EYAC; 126)

“bunlarıñ iñ §ŭğrı te<rîflerĭ de “meymün”ler dimekdĭr. ” (EYAC; 133)

“may kĭbĭ yŭmşarup kidĭrler,” (EYAC; 186)

“§ebî<etĭqar kĭbĭ irür ” (EYAC; 209)

 “küñĭlĭme uq mi¤ālında ütüp kĭrüp urınaşdı. ” (SYİ; 152)

“Paraxŭdnıñ iden ve yuqarularında yǚrĭgen ayaq davışları bāzārlarda 
¢uvıq timĭrçĭlernĭñ uramlarına ŭxşağan idĭ. ” (SYİ; 160)

“<Erebçe’nĭ maşina kĭbĭ tĭzdĭgĭnde ” (SYİ; 229)
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“Yĭl vaqıtında sĭlkĭngen ağaç yafraqı mi¤ālında kürdĭgĭm ile tĭzlerĭm 
tĭtremekde ve barça a<zālarım tirlemekde idĭ. ” (SYİ; 455)

“Bunlarnıñ aqrun ve mŭnta½am yǚrĭvlerĭnĭ, yıraqdan kelgen ŭluğ 
diñĭz dulqınlarına ŭşata idĭm. ” (SYİ; 517)

“xıyāl daryāsına batup seyrān olmaqda idĭm. ” (SYİ; 519)

“quvıq mi¤ālında qabarup” (SYİ; 723)

Yazar incelenen eserlerde karşılaştırmalardan faydalanmaktadır. 
“İrlerĭñ hitmetĭ: “Urınlarından tavlarnı küçĭrür” diyorlar. Lekin wâtûn-
larıñ himmetĭ bundan dexi bülenddĭr. Zîrâ anlarıñ himmetlerĭ arıslan-
lardan ğeyretlĭirlerĭ kendĭ fermânları astunda §ŭtarlar, esteseler, hîç 
terbiye qabûl itmegen irlerĭ terbiyelĭbĭr ir itmeye muvaffaq olurlar, 
irler her vaqıtda xâtûnlar tĭlegençe olurlar. ” (EYAC; 79-81 )

“Bu kĭyevlerĭnĭ, iskĭ Mı¢ırlılar esîrlerĭ ne revĭşde yǚrĭtmĭşler ise Wikmet 
Wâci hem şǚyle yǚrĭtür ve bundan mi¤âl alup, qızları da zevecler ¢ifa-
tıyla degĭl xâdimler ¢ifatıyla mŭ<âmele idĭrler idĭ. ” (EYAC; 128)

“Wikmet Wâci qızını ne virmez ve ne ǚzmez belki ülçevĭnĭñ dĭlĭnĭ bĭr 
§arafda meyĭl itdĭrmey §ŭrığında iñ sevmekde olan qart xâdimĭ Selîm 
Babay’nıñ: “Xâtûnsız mâl kerek olsa Wikmet Wâci qızını ve mâlsız 
xâtûn kerek olsa Süleymân We½ret qızını alursun!” diye keñeş virdĭ-
gĭ üzerĭne<Abbâs Mulla Süleymân We½ret qızını (<Â’işe Abı¢§ay’dır. ) 
¢ŭradı, alup da qaytdı. ” (EYAC;140)

“<Ereb ve keçen <a¢ırlar İslāmlarından iñ mǚwterem ¿ātlar<Anter, 
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Seyf, Zıvalizen, Elfün Leylün ve Leyletün kĭbĭ rŭman ve wikāyelerĭ 
yazdıqları ve bundan kamālatlarına kemçĭlĭk degĭl, şeref keldĭgĭ wāl-
de bĭzĭm<ālimlarımıza millî ve edebî xŭ¢û¢ā exlāq ve <ā’ile awvālĭnĭ 
tewsîn itmege dā’ir rŭman ve wikāyeler yazmaq ne cehetden kemçĭlĭk 
olabĭlür? Yuqsa bĭzĭm<ālimlarımız me¿kûr e¤erlerĭ yazan zevāt-ı kirām-
dan da bülend bĭr mertebeye irĭşdĭler mĭ?!... Alay ise sevĭnç bĭzlere!!... ” 
(EYAC; 217-219)

 “Başqa dĭlençĭler her kĭmĭñ ardından gûyâ alaçaqları var kĭbĭ ¢ŭrap 
yǚrĭdĭklerĭnde bu qız ţuqtamış urınında gûyâ cânsız nerse veyâ külege 
mi¤âlında hîç tebrenmey ve quzğalmay ţŭrur idĭ. ” (EYAC; 644)

 “Bĭrĭ bĭr süz sǚyler olsa ikĭnçĭsĭ mŭ§laqa anıñ xilāfını sǚyler idĭ. ” (EYAC; 
824)

“Wesen We½ret Rusça uqumaq resim çıqartmaq ı¢ûl-ı cedîde mektebĭ 
açmaq warām idĭgĭnĭ sǚyledĭgĭ wālde Wüseyin We½ret ise welāl idĭgĭnĭ 
beyān eyler idĭ. ” (EYAC; 827)

“Ţāhir Bāy em¤ālsĭz bĭr bāy oldığı wālde İbrāhim Ţāhir Bāy’ın yalñız bĭr 
balası idĭ. Emme Mǚ<ellimise yuqaruda hem didĭk, iñ feqîr bĭr ¿āt idĭ. ” 
(EYAC; 1227, 1228)

“<Ǚlemāmız arasında ba¢îret ve i<tibār ¢awiblerĭ oldığı kĭbĭ, 
şākĭrdlerĭmĭz arasında, her ne qeder az ise de me<lûmāt ¢awiblerĭ de 
vardır. ” (SYİ; 272)

“Dǚrist Fransız mǚwerrirlerĭ yazdığına küre, bu yul dŭnyāda iñ ŭzŭn yul 
olaçaqdır. ” (SYİ; 531)
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“Her >âlimge mulla dimek dǚrist olsa da, her mullağa>âlim dimek câ’iz 
olmaz. ” (SYİ; 636)

 “Selîme Ţutaşnıñ <ādî kĭyüm kĭygen vaqıtlarını küb mertebe kürdĭm, 
lekin yaxşı kĭyüm kĭygen vaqıtlarında mǚwebbetlĭoldığı kĭbĭ <ādî 
kĭyüm kĭygen vaqıtında üzĭne başqa bĭr cāzibe ve mǚwebbetĭ oladır 
idĭ. ” (SYİ; 1000)

Bir yazar söylediklerini haklı çıkarmak ve etkili kılmak için kendi gibi 
düşünen insanların eserlerini, sözlerini kanıt olarak kullanabilir. Ken-
di söylediklerine dayanak olarak gösterebilir. Yazar incelenen eser-
lerde tanık gösterme yönteminden faydalanmaktadır. Yazar aşağıda-
ki cümlede sefih bir hayatın rahat olmayacağını ifade ederken kendi 
fikrine ahlak ulemasının fikrini de destek göstermektedir:  

“Zîrâ <aqıl ehĭllerĭ ve axlâq <ǚlâmasınıñ ittifâq itdĭklerĭne küre “Sefâ-
hetde râwet yuqdır. ” (EYAC; 102)

Yazar aşağıdaki cümlede ise roman ve hikâye yazmanın bir alime ek-
siklik getirmeyeceğini ifade ederken bazı Arap ve İslam alimlerinin 
eserlerini örnek vererek kendi fikrini desteklemektedir: 

“<Ereb ve keçen <a¢ırlar İslāmlarından iñ mǚwterem ¿ātlar <Anter, 
Seyf, Zıvalizen, Elfün Leylün ve Leyletün kĭbĭ rŭman ve wikāyelerĭ 
yazdıqları ve bundan kamālatlarına kemçĭlĭk degĭl, şeref keldĭgĭ wāl-
de bĭzĭm<ālimlarımıza millî ve edebî xŭ¢û¢ā exlāq ve <ā’ile awvālĭnĭ 
tewsîn itmege dā’ir rŭman ve wikāyeler yazmaq ne cehetden kem-
çĭlĭk olabĭlür? Yuqsa bĭzĭm<ālimlarımız me¿kûr e¤erlerĭ yazan zevāt-ı 
kirāmdan da bülend bĭr mertebeye irĭşdĭler mĭ?!... Alay ise sevĭnç bĭzle-
re!!... ” (EYAC; 217-219)
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Aşağıdaki cümlelerde de yazarın tanık gösterme yöntemini kullandı-
ğı görülmektedir:

“Ŭluğ feylesüflerden bĭrĭ: “Dŭnyāda meşeqqetsĭz, rāwet kürĭlmez.”-
didĭgĭ kĭbĭ babalarımız da: Cefānı çekmeyen insān ¢afanıñ qedĭrĭnĭ 
bĭlmez!” diyorlarimĭş, lekin bu kĭbĭ miwnet diñĭzĭne ğarıq olan bîçā-
ranıñ dŭnyāda rāwet küreçegĭnĭ <aqıllar ğāyet yıraq kürürler. ” (EYAC; 
468)

“Selîme Ţutaş: “Dǚrist Fransız mǚwerrirlerĭ yazdığına küre, bu yul 
dŭnyāda iñ ŭzŭn yul olaçaqdır. 1899’ınçı yılda tamām olup (Pŭrt 
Artur) ğa yĭtüp §uqtalaçaqdır. Ŭzŭnlığı ise Mŭskŭva’dan (6050) İngliz 
mili olup, sā<etde utuz dürt mil yǚrĭdĭkde Mŭsqŭva’dan Pŭrt Arturğa 
un kǚnden az artıqda varılur, bu yul sebebĭnden Rŭssiya’ge bewĭt ve 
baylıq işĭgĭ açılur.” didĭ. ” (SYİ; 531)

“Wāfi® Şîrāzî’nĭñ: “Mǚwebbetlĭyǚznĭñ ziynetge iwtıyācı yuq.” dimĭş 
süzĭ ne qeder rasit imĭş!.. ” (SYİ; 1001)

Bir metinde sayısal veriler iddianın ispatı veya gerçeklik duygusunun 
pekiştirilmesi açısından önemli bir yere sahiptir. Yazar Selîme yaki İf-
fet’te sayısal verilerden faydalanmaktadır. 

“Ŭzŭnlığı ǚç bĭñ dürt yǚz siksen çaqırımdır.” (SYİ; 247)

“Ŭzŭnlığı ise Mŭskŭva’dan (6050) İngliz mili olup, sā<etde utuz dürt 
mil yǚrĭdĭkde Mŭsqŭva’dan Pŭrt Arturğa un kǚnden az artıqda varılur, 
bu yul sebebĭnden Rŭssiya’ge bewĭt ve baylıq işĭgĭ açılur.” didĭ.” (SYİ; 
533)
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İncelenen eserlerde yazar alıntı yapma tekniğinden faydalanmaktadır. 
Selîme yaki İffet’te 736. cümleden başlanarak 755. cümleye kadar 
Türkler hakkında bilgi veren Fransızca bir kitaptan alıntı yapılmıştır. 
793. cümleden başlanıp 825. cümleye kadar Kazan Türklerinin ticareti 
hakkında bilgi veren bir alıntı yapılmıştır.

Yazar incelenen eserlerde bazen anlatıcı rolünün dışında olaylara 
müdahil olmakta ve konuyla ilgili kendi duygu ve düşüncelerini de 
belirtmektedir. Aşağıdaki cümlede yazar Aişe Abıstay’dan bahseder-
ken parantez içinde dünyada böyle kadınların da olduğunu bildir-
mektedir: 

“<Â’işe Abı¢§ay almas, incülerge ğarıq olmış bĭr xâtûn kürsün küzĭ 
dǚşmez ve anıñ wâlĭne qızıqmaz, belki kendĭsĭnde olan wǚsn-i xŭlıq 
zamânasına küre me<rifet ŭşandaq zevecĭnĭñ mǚwebbet ve wǚsn-i 
mŭ<âşeritĭnĭ bǚtǚn dŭnyâğa olsun fidâ ideçek degĭl idĭ. (Dŭnyâda 
bǚyle xâtûnlar hem vardır.) ” (EYAC; 68-69) 

Aşağıdaki cümlelerde de yazarın yer yer anlatıcı rolünün dışına çıka-
rak kendi fikirlerini ifade ettiği görülmektedir. 

“Bunlardan küb ¿âtlar, kendĭlerĭ hîç bĭlmedĭklerĭ ve sizmedĭklerĭ wâlde 
xâtûnlarından terbiye alup, tamâm xâtûnları <âdetĭne alışurlar, <ilĭm 
ve me<rifetlerĭnĭ yŭğaltup, ŭnŭdup, <ilĭm ve me<rifete dŭşman olurlar. 
Ne yalan sǚyliyĭm, wâtûnları vâsi§asıyla bunlar kendĭlerĭ bayğuralar 
olurlar!... ” (EYAC; 73,74)

“Lekin çuq şǚkir olsun ki işek olmaq <Abbâs Mulla’nıñ qısmetĭnde yuq 
imĭş, Wikmet Wâci qızı aña bulmadı. ” (EYAC; 138)
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“Wikmet Wâci qızını ne virmez ve ne ǚzmez belki ülçevĭnĭñ dĭlĭnĭ bĭr 
§arafda meyĭl itdĭrmey §ŭrığında iñ sevmekde olan qart xâdimĭ Selîm 
Babay’nıñ: “Xâtûnsız mâl kerek olsa Wikmet Wâci qızını ve mâlsız xâtûn 
kerek olsa Süleymân We½ret qızını alursun!” diye keñeş virdĭgĭ üzerĭ-
ne<Abbâs Mulla Süleymân We½ret qızını (<Â’işe Abı¢§ay’dır. ) ¢ŭradı, 
alup da qaytdı. ” (EYAC; 140)

“İsĭrtkĭç eçmek āğu eçmek qeder zehirlĭve her tǚrlĭxestelĭklerĭñ baş 
sebebĭ idĭgĭnĭ bĭr dŭqtŭrdan işĭdüp tamām qene<et eylemĭşidĭ. Bĭz 
ise Selim Babay’nıñ tercĭmesĭnĭyazdığımız içǚn yuq <eyĭblerĭnĭ 
yuq dimeye va®îfamızdır. Lekin bar <eyĭblerĭnĭ yeşĭrmeye iqtidārımız 
elbitte yuqdır. Meselā Selîm Babay’nıñ temeki tartdığını yeşĭrüp 
qaldırmıyormız. Dǚrist temeki tartadır idĭ. ” (EYAC;200-204)

“Bĭrĭ, bĭz Eş<arî i<tiqādındamız, Eş<ārî i<tiqādında olanlarıñ cǚmlesĭ 
cennetlĭk, bĭz de cennetlĭk diye arqasını istĭnege sǚyep kükrenĭkĭrüp 
yatmış idĭ. (Bunısı man§iqğa māhir bulurğa tĭyüş.) ” (EYAC; 238-239)

 “Belki evvelgĭ <emellerĭnĭ ve kesĭblerĭnĭ icrā itmekde ve qızı Esmā’nı 
her ne qeder <Abbās Mulla derecesĭnde olmaz ise de hemîşe güzel 
terbiye itmekde oldı. (<Āfarin bu ğeyretlĭxātûna!) ” (EYAC; 425, 426)

“Bîçāra bende!... Bĭr deqîqe eçĭnde bĭrbĭrĭne ½ıd olan dŭ<ā’ları 
itmekdedĭr!... ” (EYAC; 455)

 “Bu <ādetlernĭise ya ata ve anasından alğan terbiyesĭnĭñ yĭmĭşĭdĭr, 
yāki güzel xŭlıqlı <ālimlar §arafından yazılan rŭman ve wikāyetler-
nĭküb uquvınıñ fā’idesĭdĭr diye ®ann itdĭm. Allahu Te<ālā bu kĭbĭ 
kĭmselernĭziyāda itsün!... ” (SYİ; 330, 331)
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“Āfarin! Fars (Persiyān) xātûnlarına!!..... Bunlar “İr üldĭ.” diyüp dŭn-
yādan bî-xeber §ŭrmay, belki irlerĭ qaldırup kitmĭş māllarnı ğenîmet 
bĭlüp, wǚrmetlü anamız We½ret-i Hedîce (Raøıyallahu <anha) kĭbĭ 
ticārat ve savdā ideler imĭş. ” (SYİ; 438, 439)

“Yǚzǚklernĭqulına alup şādlığından kǚlĭrge de bĭlmey yığlarğa da! …. 
Qedĭrĭnĭ bĭlürlĭk kĭşĭge izgülĭk itmek qeder le¿¿etlĭeş olmazsa kerek. 
” (SYİ; 565, 566)

Yazar, Zeynüş’ün bazı hâllerini eserde verirken bazı huylarının halk 
tarafından bilindiğini eserde anlatmaya gerek olmadığını şöyle dile 
getirmektedir:

“Zeynüş Abı¢ţay’nıñ mâcarâları ve hikâyelerĭ yalñız bunlar olmay, bun-
lardan qızıq ve bunlardan qurqınıçlı olanları az degĭldĭr. Lekin bunla-
rıñ kübĭsĭ bu urında sǚylenmeye mŭnâsib olmadığından ve ne qedersĭ 
xalıq arasında meşhûr oldığından, yazmaya wâcet yuqdır.” (EYAC; 658-
659)

İncelenen eserlerde yazar kahramanların hâllerini, geleceklerini, iç 
dünyalarını bilmektedir. Bu da bize yazarın incelenen eserlerde ilahî 
bakış açısı tekniğini yer yer kullandığını göstermektedir.

“Bu wâl Wikmet Wâci’ya bik açı kelmedĭ. Zîrâ ŭzaq §ŭrmaz ikĭnçĭ xâtûn-
ğa alur diye fĭkĭr eylemekde idĭ. Zîrâ Wâci’nıñ vafât olmış ve ayırmış niçe 
<eded xâtûnlarından başqa bu kǚnde ǚç <eded xâtûnı olup dürtĭnçĭye 
yavçı yǚrĭtmekde oldığından qızlarını virmekde hem xâtûn ǚstĭne ol-
masun idĭ, dimez idĭ. Bunıñ fĭkĭrĭne küre xâtûnıñ küb ve az olmasında 
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bĭr ayırma olmay <â’ile ve edeb cehetĭnçe xâtûn küb olmasında hem 
qa¢urlıq kürmez idĭ. ” (EYAC; 141-144)

“Şunıñ içǚn i<tirāż felān itmedĭ, belki anıñ yazdığını i¤bāt eylemek çā-
rasınıfĭkĭr idĭr idĭ. ” (EYAC; 345)

“Wālbuki istiqbāli kǚz kǚnĭnĭñ tǚnlerĭ mi¤ālında qaranğu, tĭlĭğram 
çıbıqları revĭşĭnde baş ve ŭçı hîç kürĭlmez idĭ. ” (EYAC; 467)

“Bikbulâd Weżretĭñ evvelgĭ süzlerĭnden tamâm ţuqtaldığınıñ sebe-
bĭnĭxalıq hîç bĭlmedĭklerĭ wâlde mǚ>ellim efendĭ kendĭ mektûbı e¤er 
verdĭgĭnĭ ve bǚyleçe ţuğrı yazup güzel itdĭgĭnĭ ve Bikbulâd Weżret eger 
de yulıyla aytülĭnür ise süz dıñlamaya qâbil idĭgĭnĭ ®ann idĭr idĭ. Wâl-
buki mǚ>ellim efendĭ bǚyle ®annında ŭluğ xata’lıq idüp a¢ıl sebebĭnĭhîç 
añlamaz idĭ. Zîrâ Bikbulâd Weżretde >âlem-i ma§bu>atda yaman isĭmĭ 
kürĭlmekden qurqurlıq, nâmûs ve xalıq arasında >eyĭb açılmaqdan 
qızarurlıq xayâ’ yuq idĭ. ” (EYAC; 1112-1114)

Yazar incelenen eserlerde bazen birinci kişi ağzından olayları anlat-
tığından ve olayların içinde bulunduğundan kahraman anlatıcının 
bakış açısı tekniğini de kullanmaktadır. 
“F … şeherĭnde Rus Quçırı olan bĭr Başqŭrd qızı idĭm. Qız vaqıtlarımda 
olan mācarālarım hem küb hem ŭzŭn oldığından anları sǚylemiyorım. 
” (EYAC; 728, 729)

“Bu aqsaqallı ve yŭrtında da ǚç xātûnı ve nîçe <eded balaları, kĭyev-
lerĭ, kilünlerĭ olan qart, şemurt kĭbĭ qara saçıma, ŭzŭn kirpiklerĭme 
şem kĭbĭ buylarıma, nāzük billerĭme <āşiq olup bende anıñ mālına 
mǚwebbet itdĭm. ” (EYAC; 731)
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“Kaşki anam diye yǚrĭmekde olan bĭr balam ola idĭ. Etler kĭbĭ tĭrĭklĭk 
itdĭm. ” (EYAC; 766)

“Ben de bunı fŭr¢at bĭlüp we½retler ile kürĭşmek oldım. ” (EYAC; 833)

“Bu avıla ŭşbu qış çane yulı dǚşken ¢uñ bardım. ” (EYAC; 875)

“Uğlum aq¢aqallı babañı mesxere idesĭn mĭ? didĭm. ” (EYAC; 909)

“Qazan şeherĭnde olğan İslām medreselerĭnĭñ bĭrĭnde un yıl qeder 
uqumış idĭm. ” (SYİ; 21)

“İñ mǚqeddem üzĭmnĭñ §uğan urınıma qaytup atam ve anam qebĭr-
lerĭnĭ zıyārat ideçek oldım. ” (SYİ; 67)

“Paraxŭd ¢uñ davışnı virdĭ, duslarım ile kürĭşüp yene de üz urınıma 
kĭrdĭm. ” (SYİ; 154)

“Wā½ĭrĭnde anıñ ile hem tanışdım. ” (SYİ; 256)

“Bunlarnı ise ŭşbu kileçek bâblarda ayırım ayırım yazamız.” (SYİ; 690)

Yazar incelenen eserlerde bazen bir kamera tarafsızlığıyla, olaya mü-
dahil olmadan anlatımını sürdürmektedir. Bu da yazarın gözlemci fi-
gürün bakış açısı tekniğini kullandığını göstermektedir. 

“Bǚtǚn avıl balası mektebe yǚrĭyler. Uramda it ¢uğışdırup ütüp 
barıvçığa yaman süz aytüp yāki qar arğıdup qalıvçı balalarıñ urlıqı 
üzĭlgen her yĭrde ŭçrağan balalar selām virüp edeb ile ütüp kideler. ” 
(EYAC; 888)
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 “Zur bĭr bülmenĭñ eçĭnde namāz uquğandağı kĭbĭk tĭzĭlüp tĭzĭlĭnüp 
u§urğanlar.” (EYAC; 900)

“Be<½ĭlerĭ urınlaşup şǚğillenmekde ve be<½ĭlerĭ nerselerĭnĭ küterüp 
ibdeşlerĭnĭ yuğaldup, urın tapmay, qayda barırğa bĭlmey yǚrĭmek-
deler idĭ. Kantŭrada olan xalıqlar, dulqın kĭbĭ bĭr §arafdan ikĭnçĭ bĭr 
§arafğa avışup quzğalup §ŭrmaqda idĭ. ” (SYİ; 157, 158)

“Ŭşbu küb cemā<at arasında bĭr qeder mŭsŭlmān xātûn ve qızları da 
kürĭlmekde idĭ. Bunlarnıñ yǚzlerĭne ¢alğan çĭlter perdelerĭ, yǚz ve bit-
lerĭnĭ ayırım açıq ŭşandaq nûrlı ve güzel idüp küstermekde idĭ. ” (SYİ; 
166, 167)

“Yaxşı dıñlap baqdığımda, bunlar hem urın yuqlığından şikāyet ideler 
idĭ. Bu xātûnlarnıñ bĭrĭsĭ yeşlĭrek ve ikĭnçĭsĭ yeşĭrek idĭ. ” (SYİ; 178, 179)

Yazar eserinin kahramanlarından olmamasına rağmen eserinde 
Selîm Babay’dan bahsetmektedir, bunu“<Abbâs Mulla’nı hem bǚy-
le bĭr medâhin olmaqdan qŭtqarmış olan Selîm Babay, her ne qeder 
Esmâ’ wikâyesĭnĭñ kĭşĭlerĭnden degĭl ise de bu urında tercĭme-i wâlĭn-
den bĭr miqdâr yazmaya mecbûr oldıq.” (EYAC;152)şeklinde ifade 
etmektedir. 

Yazar eserle ilgisi olmamasına rağmen bazı konulara girmektedir, 
Esma yaki Amel ve Ceza’da 1037. cümleden başlayarak 1069. cüm-
leye kadar kadınların görevlerinden bahsetmektedir, kendisi de bir 
yerde konu dışına çıktığını şöyle belirtmektedir. 

“Bĭzler “Başyazıñ şǚyle imĭş.” diyormız. Lekin dŭnyâda be>żĭ feylesüf-
ler kürĭlür ki başyazısı mes’elesĭnĭhem tedqîq idĭrler ve başyazılarınıñ 
hem bĭñ ve milliŭn ile senelerden berü ¢uzılınup, ŭzanup ve bĭrbĭrĭne 
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bağlanup kelmĭş sebeblerden idĭgĭnĭ sǚylerler. Her ne ise bĭzler, bu 
bewe¤den kiçelĭm. ” (EYAC; 627-629)

“Her ne qeder, bu urında wikāyetden bĭr §arafa çıqdıq ise de Esmā’nıñ 
tĭrĭklĭk ideçek urınını añlatmaq qa¢ıdıyla sǚyledĭk. ” (EYAC; 493)

Yazar incelenen eserlerde anlattığı konuların okuyucular tarafından 
da bilindiği kanaatiyle bazen olayın anlatılmasının, durumun açık-
lanmasının gerekli olmadığını söylemektedir. 

“Wikmet Wāci xānesĭnden olan <ǚlāma meclĭsĭ ve §uğrusı da mullalar 
meclĭsĭ waqqında süz yazmaya wācet yuqdır. Zîrā bu meclĭs her 
zamānda kürdĭgĭmĭz olan meclĭslerĭñ bĭrĭ idĭ. ” (EYAC; 356, 357)

“Lekin bunlarıñ kübĭsĭ bu urında sǚylenmeye mŭnâsib olmadığından 
ve ne qedersĭ xalıq arasında meşhûr oldığından, yazmaya wâcet yuq-
dır. ” (EYAC; 659)

“Wikāyemĭze hîç bĭr revĭşle ½arar kelmeyeçek oldığından bu we½ret-
lerĭñ isĭmlerĭnĭ ¿ikĭr itmiyorım. ” (EYAC; 821)

“Ţāhir Bāy ve uğlı İbrāhim her kĭme me<lûm oldıqlarından waqlarında 
süz sǚylemek abe¤dĭr. ” (EYAC; 1229)

Yazar incelenen eserlerde diyalog (mükâleme) tekniğinden de fay-
dalanmaktadır, kahramanlarını karşılıklı olarak konuşturmaktadır. 
Aşağıda bunun örnekleri verilmiştir. Esma yaki Amel ve Ceza’da 274. 
cümleden başlayan ve bir kısmını buraya aldığımız karşılıklı konuş-
ma 305. cümleye kadar devam etmektedir. Burada kahramanlar soru 
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cevap şeklinde konuşmayı sürdürmektedir. 1189–1215, 1274–1329 
arası cümleler de diyaloglardan oluşmaktadır. 

“Wikmet – Ul süzĭñ ne kĭbĭ kitābda idĭ? Küñĭlge movāfıq süz kürĭledĭr. 
Mulla – Bĭr kitāb küsterüp, bu ne bāy ütmĭş cŭm<a kǚn ukazımda keldĭ.
Bu kitābda, bu kitāb Qazan’da taşğa ba¢ılğan!
Wikmet – Dǚris mĭ; taşğa ba¢ılğan mı?!...
Mulla – Bu ne üzĭñ de küresĭn, ba¢ılğan!!...
Wikmet - Ba¢ılıvı, vaktǚyek urınlarında ğına bulmasun! Anda bĭr kĭmdĭr 
üzĭ, bĭr Rus xātûnı ba¢dıra diyler, şunda bulmasın!!
Mulla – Yuq bāy bĭr de şǚbhelenme! Univĭrsitĭtde ba¢ılğan! Bu ne uqup 
kürseteyĭm: “Ŭşbu kitāb, ba¢ıldı digen, Qazan şeherĭnde digen univĭr-
sitĭt §ab<xānesĭnde digen!”
Wikmet- Bu univĭrsitĭt (Ţab<xāne diyesĭz mĭ?) tipŭğrafyası, beyit, 
peyğemberĭmĭz zamānasında bulğandır?!...” (EYAC; 274-304)

Yazar Selîme yaki İffet’te de diyaloglardan faydalanmaktadır. Bir öğ-
renciyle yazar arasındaki karşılıklı konuşma 260. cümleden başlayıp 
317. cümleye kadar devam etmektedir. 539. cümleden 559. cümleye, 
611. cümleden 645. cümleye -bu cümlelerde münazaralı anlatım kul-
lanılmıştır- 845. cümleden 861. cümleye ve 863. cümleden 926. cüm-
leye kadar diyaloglar kullanılmıştır. 

Aşağıda örneği verildiği üzere yazar incelenen eserlerde monolog tek-
niğinden faydalanmaktadır. Esma yaki Amel ve Ceza’da 1.155. cümle-
den başlayarak 1.175. cümleye kadar monolog tekniği kullanılmıştır.

“<Ā’işe Abı¢§ay da hûşı keldĭgĭnde qızı Esmā’nı qŭçaqlap ŭzŭn mǚddet 
ağladı ve: “Ey benĭm<ezîz wāmĭm, vāy benĭm mǚwterem zevecĭm! 
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Firāqıñ utı yandıradır da, şuña mecbûr olaraq ağlayorım! Wālbuki 
tĭrĭk olaraq Cenāb-ı Allah’ıñ wisābsız ixsānlarına nā’il oldığıñ ǚmî-
dĭmdĭr. 

Mulla qatıñ ǚmîdĭyle yǚrĭdĭgĭm ve şefqetlerĭñe ¢ığınaçaq kǚnlerĭmĭñ 
bĭr vaqıt keleçegĭnĭ fĭkĭrlemekde oldığım bĭr vaqıtda ğā’ib oldığıñ 
xeberĭ, benĭte<rîf mǚmkin degĭl derecede, wesrete ğarıq eyledĭ. 
Ey Rabbĭm! İrtege kǚn qızım ile benĭmǚwterem zevecĭm ile bĭrlĭkde, 
rewmetlerĭñ kǚlegesĭnde cem< eyle!... Bĭz şimdi bedbexĭt olaraq ayı-
rılup qaldıq, bĭzlere merwemet eyle!... diye ağladı ve kendĭsĭnĭ¢abra 
de<vet qılur idĭ. ” (EYAC;418-423) 

Yazar incelenen eserlerde yer yer kısa, sade, açık cümleler kullan-
maktadır. Yazar günlük konuşma dilinin imkânlarından, kolaylıkla-
rından, kıvraklığından etkili bir şekilde faydalanarak akıcı bir anlatım 
sağlamaktadır.

“Bŭyŭrıñız ne diyor:” (EYAC; 267), “Bu eş Wikmet Wāci içǚn yaraydır idĭ. 
” (EYAC; 344), “Dŭnyā bǚyledĭr. ” (EYAC; 459), “Terbiye” didĭk. ” (EYAC; 
471), “Kĭm bĭlür? ” (EYAC; 498), “Bĭr aralıq qeryeden kelerek dexi bĭr 
xātûn xāstexāneye kĭrdĭ. ” (EYAC; 704), “Ğaflet bǚyledĭr. ” (EYAC; 724), 
“Avılımızda ikĭ medrese bar. ” (EYAC; 853 ), “Kürdĭñĭz mĭ bunları!” (EYAC; 
971), “Bu şeyler ¡āliw Bāy’dan işĭdĭldĭgĭ kĭbĭ yazılmışdır. ” (EYAC; 974), 
“Cem>iyetĭmĭznĭalğa yĭberĭrge sebeb olaçaq >ilĭm ve me>rifet ehĭllerĭnĭ 
yĭtĭşdĭrmek sĭzge lâzımdır.” (SYİ; 110), “Fĭkĭrlerĭñĭz dǚrist, küñĭllerĭñĭz 
selāmetdĭr. ” (SYİ; 140), “Nerselerĭmnĭalup çıqup kitdĭm. ” (SYİ; 209), 
“Bewe¤ler qĭvvetlĭolsun içǚn be<½ĭ bĭr wāşiyelernĭyādıma hem almış 
idĭm. ” (SYİ; 222), “Vaqıt ütkĭn ¢uñında ükĭnmekde bĭr fā’ide yuqdır. ” 
(SYİ; 227), “Selîme Ţutaş <ādî qızlardan degĭl idĭ. ” (SYİ; 431), “Selîme 
Ţutaş yanında üzĭmnĭyuq wi¢āb ide idĭm.” (SYİ; 450)
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İncelenen eserlerde uzun cümleler de kullanılmaktadır. Bazen 
sıralı ve bağlı cümleler uzun bir paragraf oluşturacak biçimde 
kullanılmaktadır. 

“Yehüdi de A!... sǚylerge ŭnŭdup §ŭram imĭş, Mûsā xelā¢ olaçaq degĭl 
gerçĭ bĭr sebeb tabılup bu defter vāqı<āsından farıż itdĭk xelā¢ da ol-
sun, teftîş vaqıtında anıñ ikĭnçĭ bĭr eşĭ ®āhir olmış, şǚyle ki: Mûsā’nıñ 
aqçasını ŭğurlamaq ile tǚhmet idĭlen fāwişe, kendĭnĭñ Śalbiye qızı 
olup çıqmış! …” (EYAC; 347)

“Uqumaq ve uqutmaq §uğrusında bu kǚnde olan ixlā¢ ve i<tibārlar 
evvelgĭ zamānlar, evvelgĭ fŭr¢at ve irkenlĭk zamānlarda hîç olmadığı 
sebebĭnden, Yûsıf Babay ǚç sene miqdārı mewelle mektebĭne davām 
itdĭ ise de tew¢îl itdĭgĭ şeylerĭ heftyek, icĭgĭ ŭqı bĭlmekden <ibāret olup, 
ı¢ûl-ı i<tikād, imān ve İslām, resûl-ı ekrem ve ¢awābelerĭnĭñ awvālĭnĭ 
bĭlürge vaqıt yĭtmemĭşidĭ. ” (EYAC; 479)

“Ğazĭta uqumaya başladıqları sā>etle, ğeyrĭ qevĭmler ŭyqŭlardan 
ŭyğanup, kendĭ kemçĭlĭklerĭnĭ kürüp, tǚzetmeye ve milletdeşlerĭnĭñ 
kesĭb ve >ǚmûmî wâcetlerĭ qayğusını kürmeye yabışdıqları wâlde 
bĭzĭm mŭsŭlmânlarımız ğazĭta uqumaya kĭrĭşdĭklerĭyle, bǚtǚn qay-
ğularını ŭnŭdup, Yapŭn, Qŭre, Siyâm, Brezilya awvâllerĭnden bewe¤ 
itmeye Ğladistun, Bismarq Li-Xun Çan> Valderiz mâcarâlarını wikâyet 
iderek le¿¿etlenmeye başlamışlardır.” (EYAC; 677)

“Ŭşbunıñ içǚn, xalqımıznıñ alğa varaçaq yullarını açmaq, ye<ni yĭtĭm-
lerge ve <ǚmûma balalarğa dîn ve hǚner <ilĭmlerĭnĭ bĭldĭrmek, üzĭmĭz-
den māhir ŭstād ve <ālimlar yĭtĭşdĭrmek, ana tĭlĭmĭzde fā’idelĭrisāleler 
yazup ba¢dırup taratmaq, İslāmça ile berāber Rusça bĭlmek, meğrib 
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ve meşriq tĭllerĭ tew¢îl itdĭrĭr içǚn max¢û¢ medrese açmaq, bĭrĭnçĭ 
va®îfamızdır.” (SYİ; 146)

“Yeş balalarnıñ kǚysĭzlenüp yığlavları, ana ve qaravçılarınıñ anlarnı 
yıvatıvları, yaqında paraxŭd, yıraqda olğan zavŭd ve timĭr yul arba-
sı davışlarına quşılup, <eceb revĭşde havāğa küterĭlüp, taralmaqda 
idĭ. Şākĭrdlerĭmĭznĭñ mŭnā®ara ve bewe¤ idĭşĭvlerĭ mi¤ālında her kĭm 
sǚylemekde ve her kĭm qıçqırmaqda ise de işĭtken ve dıñlağan bĭr 
kĭmse yuq idĭ. ” (SYİ; 161)

“Gerçĭ ben hem <Ereb tĭlĭnĭñ ¢arıf ve newvlerĭnĭ uqumış, ¢uñıra hem 
şāgĭrdlerĭme uqutmış ve <ümĭrĭmnĭñ yilek kĭbĭ vaqıtlarını, şāgĭrdlĭk 
zamānımnıñ çeçke mi¤āllıçaqlarını me¿kûr <ilĭmler ile ütkermĭş idĭm, 
lekin ŭluğ te’essĭfdĭr ki memleketĭmĭzde olğan <ǚrif ve <ādetlere muvā-
fiq şǚğillenmĭşmĭn, ye<ni kitāb dîbācalarını ve wāşiyelerĭnĭ ve biñ 
tǚrlĭbewe¤lerĭnĭ uqup a¢ıl maq¢ûda barup yĭtmezden elĭk ul kitābnı 
taşlap başqasını başlamış idĭm, ¢arıf ve newv <ilĭmlerĭ ile iştiğālĭm<E-
reb süzlerĭnĭ üzlerĭnĭñ muvāfiq urınlarında aytürge ǚgrenĭv dǚrist 
sǚyleşebĭlür içǚn olmay, belki şāgĭrdler ile mŭnā®ara idĭşmek niyetĭ ile 
olmış idĭ. ” (SYİ; 221)

Yazar Esma yaki Amel ve Ceza’da bir konuyla ilgili haşiyedeki bahisleri 
ve cevaplarını okuyup taklit ederek ilmin gelişmeyeceğini belirtirken 
böyle davrananlara da ““sağız çeynevçĭler” ismini vererek isimlerinin 
hayırlı olmasını söylemektedir. Bu da yazarın okuyucularla kendisi 
arasında eseri bir vasıta olarak kabul ettiğini ve ona göre bir anla-
tım seçtiğini göstermektedir. Yazarın bu tutumu eserin bu bölümü-
ne âdeta bazı insanlara yazılmış açık mektup özelliği vermektedir. 
(EYAC;1032-1035) 
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Yazar incelenen eserlerde bazen okuyucu yanındaymış gibi, okuyu-
cuyla sohbet ediyormuş gibi okuyucuya seslenmektedir veya olayın 
niçin öyle olduğu hakkında okuyucuya açıklama yapmaktadır. 

“Bŭyŭrıñız ne diyor: “Krifĭl ile qara tawtağa yazmaq şerî<etke xilāf, 
¢uñıra anı bŭzup almaq da warām!” İşitdĭñĭzmĭ yaña we½ret süzĭn?!... 
” (EYAC;267-269)

“Bŭyŭrıñız bu süze qarşu <Ā’işe Abı¢§ay ne didĭ: ” (EYAC; 442)

Yazar âdeta kendisine: “Bunu niye anlattın?” şeklinde bir soru yönel-
tilmiş gibi aşağıdaki cümlede şöyle cevap vermektedir:

“Her ne qeder, bu urında wikāyetden bĭr §arafa çıqdıq ise de Esmā’nıñ 
tĭrĭklĭk ideçek urınını añlatmaq qa¢ıdıyla sǚyledĭk. ” (EYAC; 493)

Aşağıdaki cümlelerde de yazarın okuyucu yanındaymış gibi anlatımını 
sürdürdüğü görülmektedir. Bu tespitimizi biraz ileriye götürerek ya-
zar âdeta halk hikâyesi anlatanların tekniğini kullanmaktadır demek 
mümkündür. Bildiğimiz gibi halk ozanları hikâye anlatırken: “Bundan 
sonra ne oldu, bakalım ne olacak, saza düzen, söze özen verdi bakalım 
aşık ne söyleyecek, aziz cemaat ne dinleyecek?” gibi ifadeler kullan-
maktadır. Yazarın benzer ifadeler kullandığı görülmektedir.

“Mǚwebbet dŭnyāsı başqa bĭr dŭnyādır!.. İñ ¢āf küñĭllĭve iñ güzel xŭ-
lıqlı ¿ātları mǚwebbet ehĭllerĭ arasından ezleñĭz!... ” (EYAC;551)

“Lekin ¢āf ve <efîf olan mǚwebbet ehĭllerĭ, feylesüfler kĭbĭ imkān, 
imtinā<dan bewe¤ itmezler, anlarıñ dŭnyāsı başqadır, anlar, 
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va®îfalarını icrā itmek §uğrusında watta cānlarını darîğ itmezler, 
anlar, <ālemĭne kĭrmemĭş ¿āt anlarıñ awvālĭnĭ hîç bĭlmez, ǚyle degĭl 
mĭ?... ” (EYAC;561)

“Lekin sĭz tecribe içǚn sǚylep baqıñız! Ne olaçağını şu vaqıtda kürür-
sĭz. ” (EYAC; 635)

“Ey wǚrmetlü İslâm bâyları!... Vây bây uğılları!...Kürseñĭzçĭ sĭzlerĭñ 
aqçañız kĭmlerĭ helâk itmez!... Ve kĭmlerĭ dŭnyâ âxiret bexĭtsĭzlerĭnden 
eylemez!... Bĭr qeder olsun in¢âf yuq mı, başqa milletler kĭbĭ bĭzlere 
hem >ibret ve wamiyat i®hâr ideçek vaqıtlar henüz yĭtmedĭ mĭ?” (EYAC; 
673-675)

“Añlaşıldı ki bu xātûn un ikĭnçĭ bābda sǚylemĭş olan (Xemîde) imĭş!... 
Bĭzĭm Mûsā bĭlĭşĭmĭz de me<lûm eşĭ sebebĭnden cazāya duçār olmış 
imĭş!... ” (EYAC; 771, 772)

“Zeyneb’de olan şādlığı hîç ¢ŭramañız!... ” (EYAC; 792)

Ğ … şeherĭnde mŭsŭlmān yĭtĭmlerĭne max¢û¢ olan terbiyexāneden xe-
berĭñĭz bar mı?…. ” (EYAC;797)

“Olmaz ise, bŭyŭrıñız, bunıñ waqqında sĭzlere bĭr ikĭ süz sǚyleyelĭm. ” 
(EYAC; 798)
“Kürdĭñĭz mĭ bunları! ” (EYAC; 971)

Aşağıdaki cümlede yazar okuyucuları âdeta bir yeri görmeye, oraya 
girmeye davet etmektedir, okuyucuların girmeye korktuğunu düşü-
nerek “Korkmayınız” ifadesini kullanmaktadır:
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“Terbiyexānenĭñ irlere max¢û¢ qısmını degĭl, belki xātûnlara max¢û¢ 
olan şǚ<besĭnĭbŭyŭrıñızsĭzler ile berāber kĭrüp kürelĭm, qurqmañız! 
Kĭrmegĭmĭz weqîqet degĭl belki farı½ ve xıyālĭdĭr. ” (EYAC;976, 977)

Aşağıdaki cümlelerde de yazarın bu anlatımının devam ettiği görül-
mektedir: 

“Lekin balalara güzel terbiye virmek va®îfası kĭmǚstĭndedĭrbĭliyor mı-
sız? ” (EYAC; 1053)

“Abı¢ţay da ikĭ balasıyla feqîrlĭk dŭnyâsına dǚşüp qaldı!....Bǚyle nǚfû¿ 
az bĭr nǚfû¿ mıdır?.... ” (EYAC; 1096, 1097)

“Meger de ne qeder xata’-ı i<tiqādda imĭşim, kürdĭñĭz mĭ? ” (SYİ; 3229)

Yazar Esma yaki Amel ve Ceza’da kahramanlarına seslenmekte ve on-
ları uyarmaktadır. Bu da yazarın kahramanların geleceğini bilmesin-
den kaynaklanmaktadır. Bu durum ilahî bakış açısı tekniğini işaret 
etmektedir. 

“Ey ma<¢ûm balalar! Diqqet idĭñĭz! Fŭr¢atıñız elĭñĭzde iken pek diqqet 
idĭñĭz!.. 
“İñ rāwet olan bĭr dŭnyādan çıqup da a§rāfı tikenkler, sançkiler, tîrān 
çŭqır ve bāzlar her tǚrlĭu¢al yırtqıçlar ile iwā§a idĭlmĭş bĭr<āleme 
kĭrmek içǚn wā½ĭrlenmekdesĭñĭz ki bunı bĭlmiyorsız hîç bĭlmiyorsız, 
diqqet idĭñĭz diqqet!!.... ” (EYAC; 555-557)

Yazar 49. sayfada eserin kahramanlarından Esma’nın, geleceği ile 
ilgili tahminlerde bulunmaktadır ve okuyucuya ipucu vermektedir. 
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Esma evvelki terbiyesinde daim olursa güzel ahlaklı, merhametli ve 
şefkatli, nazik, hissiyatlı bir millet anası ikinci bir tabirle yer feriştesi 
olacaktır, gelecek günlerde Esma’nın terbiyesi sayesinde güzel güzel 
insanlar yetişecektir veya eğer eski terbiyesinde kalmazsa Başkurt 
kızlarıyla dere boyundaki sazlıklara gidecek, karılgan yığacak, kımız-
cılara kımız hazırlayıp verecek sonra da yaşlı bir Başkurt’a üçüncü 
veya dördüncü hatun olacaktır; belki de tamamen başka bir hâlde 
olacaktır. Yazar Esma’nın millet anası olamasa da millet belası olma-
yacağını da belirtmektedir. Eser okunduğunda Esma’nın birinci tah-
minde belirtildiği gibi bir yer feriştesi olarak karşımıza çıktığı görül-
mektedir. Yazarın eserin ilerleyen bölümlerinde ise Esma’dan“Mǚ<el-
lime Xānım” şeklinde bahsederek “Mǚellime Xānım”ın bu hikâyenin 
başkahramanı olacağını belirtmektedir. “Ţāhir Bāy ve uğlı İbrāhim 
her kĭme me<lûm oldıqlarından waqlarında süz sǚylemek abe¤dĭr.” 
(EYAC; 1229)cümlesinde ise kahramanın herkes tarafından tanındığı 
düşüncesiyle hakkında bilgi vermemektedir. Bu durum aynı zaman-
da eserin gerçeklik yönünü arttırmaktadır. Aşağıda örnekleri verildiği 
üzere kahramanların geleceği ve eserin sonu hakkında ipuçları ver-
mektedir. Bu durum, ilahî bakış açısı tekniğini işaret etmektedir. 

“Esmā’nıñ bu ikĭ wālĭnĭ fĭkĭrlep istiqbāli xaqqında bĭr fĭkĭr yǚrĭtmegĭñ 
urını wikāyenĭñ ŭşbu yĭrĭnde olsa kerek. ” (EYAC; 495)

“Eger de Esmā’ evvelgĭ terbiyesĭnde dā’im olmış ola idĭ, güzel xŭlıqlı, 
merwemet ve şefqetlĭ, nāzük, wissiyātlı, el-wā¢il “millet anası” ve ikĭnçĭ 
te<bîrle “yĭr ferĭştesĭ” olaçaq ve keleçek günlerde bunıñ terbiyesĭ sā-
yesĭnde güzel güzel ādemler ®ŭhûr ideçek iwtimālı de yıraq olınmaz idĭ.
“Emme ¢uñğı terbiyesĭne na®ara Başqŭrd qızlarıyla eremege yǚrüp, 
qarılğan cıyaçaq qımızçılarğa qımız wā½ĭrlep vireçek āxirĭnde bĭr qart 
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Başqŭrdğa ǚçünçĭ veyā ki dürtĭnçĭ xātûn olup kideçek ixtimālĭnden 
pek yıraq idĭlmez.

“Kĭm bĭlür? Belki tamām buña başqa bĭr wālde olsa da olur, Allahu 
Te’ālā’nıñ sĭrlerĭne hîç kĭmĭñ<aqılı irĭşmez ve Allahu Te’ālā we½retĭnĭñ 
tedbîrlerĭne ādemuğlınıñ ¿ihnĭa¢la yaqın vara almaz. ” (EYAC; 495-499)

“Yûsıf Babay <ā’ilesĭ bu avılda yaxşı isĭm §ŭtdığından bunıñ xānesĭnde 
yaşadığında Esmā’ hem her ne qeder millet anası ola almazsa da; 
şāyed millet belāsı da olmaz. (EYAC; 501)

“Lekin “Mǚ<ellime Xānım” te<bîrĭyle wikāyet itmek yĭñĭl oldığından bĭz-
ler wā½ĭrge bunıñ mǚbārek isĭmlerĭnĭ ¿ikĭr itmiyormız. wā½ĭrge didĭk 
çǚnki kileçekde dǚrist ve a¢ıl isĭmĭ ¿ikĭr idĭlĭnür ve küb awvālĭ me<lûm 
olur, iwtimāl ki bu qız bu risālenĭñ iñ bĭrĭnçĭ bahādarı olabĭlür. ” (EYAC; 
1001, 1002)

Yazarın satır aralarında dikkatimizi çeken anlatım özelliklerinden biri 
de bir hoca edası ve Allah’a yalvarışıyla kahramanlarının yanında yer 
almasıdır:

“Bî-çāra Esmā’ bĭr bāyıñ nefsĭnĭxŭ½ûrlandırmaq ve eç pŭşıvını 
ba¢dırmaq içǚn xā½ĭrlenmekde, xā½ĭrlenmekde degĭl wā½ĭr 
qılınmaqda idĭ! … Aman yā Rab! Bu ma<¢ûma balaya insān 
qıyāfetlĭvewşîlerĭ mŭ¢alla§ eyleme! Welāl rizıqlarından le¿¿et tabmay 
ülikse ardından yǚrĭmekde olan quzğanlara bunı fidā eyleme, ata ve 
anasından ğerîb qalmış bĭr yĭr ferĭştesĭdĭr ki fa½l u keremĭñ ile merwe-
met eyle!” (EYAC; 1390-1392)
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Yazarın üslup özelliklerinden biri de aşağıdaki örneklerde olduğu 
gibi konuyla ilgili olumlu olarak kurduğu bir cümleyi “değil” edatıyla 
olumsuz hâle getirmesidir. Eserde “değil” edatı karşılaştırma, tercih 
etme, derece bildirme gibi durumlarda benzer şekilde kullanılmak-
tadır.

“Ŭşbu illĭ yeşlerĭnde olan Wikmet Wâci qeryelerde degĭl watta şeher-
lerde ne®îrĭ az olan bâylarıñ bĭrĭ oldığı wâlde, çiksĭz nâdân, riyâlı, 
mǚtekebbĭr, bĭr žât idĭ.” (EYAC; 115)

“Lekin Wikmet Wâci’nıñ ǚstâdlığı bu derecegĭne degĭl dexi ziyâda idĭ.” 
(EYAC; 120)

“Mullalarıñ nefĭs qŭlları idĭgĭnĭ bĭr degĭl watta dürt kĭmse ile tecribe 
iderek bĭldĭgĭnden ve bunları da işek cıyunları diye eçĭnden wisâb it-
dĭgĭnden, <Abbâs Mulla’ya kendĭsĭ hem tamâm arzûsıyla vireçek idĭ.” 
(EYAC; 135)

“Humûlî’nĭñ §ŭl qalmış xātûnıyla ¢abıy balalarına, Mı¢ır İslāmları 
yǚzler ile degĭl bĭñler ile altunlar cıyup virdĭler.” (EYAC; 230)

“Bĭr qeder mācarālar ¢uñında defterĭ ile bĭrlĭkde palitseye kitdĭ, kit-
dĭ degĭl, alup kitdĭler, palitse §arafından me<mûr yĭberĭlüp <Abbās 
Mulla’dan cavāb ¢ŭraldı.” (EYAC; 332)
“Wālbuki un kĭmseye degĭl bĭr kĭmseye qarşu süz sǚylemeye mǚmkinlĭk 
yuqdır.” (EYAC; 364)

“Bu ikĭ yeş, bu ikĭ yĭtĭm bĭrbĭrĭnĭñ wāllerĭnĭ bĭlmek degĭl watta kendĭ 
wāllerĭnĭ bĭlmezler idĭ.” (EYAC; 546)
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“Quş§anlıqda dŭnyā bŭzup yǚrĭvçĭ degĭl mĭ iken, diye başda bu 
ādemden qurqdım, ¢uñında alay degĭl belki dǚrist kĭşĭ idĭgĭ ®āhir 
oldı.” (EYAC; 847)

“İşāret idĭ degĭl delîl idĭ.” (EYAC; 1073)

“Bî-çāra Esmā’ bĭr bāyıñ nefsĭnĭ xŭ½ûrlandırmaq ve eç pŭşıvını 
ba¢dırmaq içǚn xā½ĭrlenmekde, xā½ĭrlenmekde degĭl wā½ĭr 
qılınmaqda idĭ! …” (EYAC; 1390)

Yazar Esma yaki Amel ve Ceza’da Ana ile Kız başlıklı bölümde kahra-
manları tanıtırken kadının ismini vermemektedir ve kadının ismini 
kendisinin de bilmediğini belirtmektedir. Daha sonra bu kadından 
“yukarıda söylediğimiz dul hatun” şeklinde bahsetmektedir. 

“Xātûnıñ isĭmĭnĭ bĭlmiyormız, lekin qızıñ isĭmĭ (Zeyneb) ve atası da 
<Ŭ¤mān isĭmĭnde idĭgĭ me<lûm idĭ. ” (EYAC; 777)

“Kendĭ xānelerĭnde xĭdmet itmek içǚnyuqaruda sǚyledĭgĭmĭz §ŭl 
xātûnı kendĭyle berāber varması waqqında teklîf itdĭ. ” (EYAC; 779)

Yazar incelenen eserlerde okuyuculara eserde anlattıklarıyla ilgili ha-
tırlatmalarda bulunmaktadır. 
“Añlaşıldı ki bu xātûn un ikĭnçĭ bābda sǚylemĭş olan (Xemîde) imĭş!... 
Bĭzĭm Mûsā bĭlĭşĭmĭz de me<lûm eşĭ sebebĭnden cazāya duçār olmış 
imĭş!... ” (EYAC; 771, 772)

“12’ĭnçĭ bābda Yûsıf Babay, xānesĭnden Esmā’nı, Wemîde isĭmĭnde bĭr 
xātûn alup, kitdĭgĭnĭ sǚylemĭşidĭk. ” (EYAC; 1339)
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“Vaqzalda ne wālde §ŭrdığı ise (13)ĭnçĭ bābda uqulmışdır. ” (EYAC; 
1375)

“Xā§ırlardadır ki (27)ĭnçĭ bābda me¿kûr olındığına küre Esmā’ xānım 
atası <Abbās Mulla ile mǚlāqat itdĭgĭnden ¢uñ terbiyexāneye qaytma-
ya çıqdığında ayaqlarından mehrûm qalan bĭr xātûn dĭlençĭye §uğru 
kelüp ¢adaqa virüp kitmĭşidĭ. ” (EYAC; 1417)

“<Abbās Mulla’nı (8) nçĭ bābda Yanba< ile Medîne arasında qaldırmışi-
dĭk. ” (EYAC; 1429)

“<Ecāyĭb bĭr xāldĭr ki (10) nçı bābda sǚylemĭş oldığımız Yûsıf Babay’nıñ 
uğlı ve <Abbās Mulla’nıñ ǚç seneden ziyāda uqutdığı şākĭrdĭ bunlar 
arasında bulınur idĭ. ” (EYAC; 1448)

“Uquvçılar kendĭlerĭ bĭlür ki ŭşbu mǚ<ellim (11) nçĭ bābda ¿ikĭr idĭlmĭş 
yeş şākĭrdĭñ kendĭsĭ imĭş. ” (EYAC; 1492)

 “Ütkĭn fa¢ılda Samārā yanında olan daçalarnıñ bĭrĭne vardığımnı 
yazmış idĭm. ” (SYİ; 583)

“Yuqarıda beyān idĭlgen süzlerge belki bĭr cavāb olur diye, Qazan’dan 
ayırıldığım vaqıtda Qazanlı dustlarıma olan ne¢îwetlerĭmĭ (Bu kitāb-
nıñ bĭrĭnçĭ bābında yazılmışdır.) bĭr qaldırmay sǚyledĭm. ” (SYİ; 830)

Yazar Esma yaki Amel ve Ceza’da 23. bölümün başlığını okuyucularda 
merak uyandıracak şekilde bir soru ifadesi olarak koymuştur ve ilk 
paragrafta muallimenin ne olacağını sormaktadır. Yazarbu sorunun 
okuyucuların birçoğunun aklına geldiğini zannetmektedir ve bütün 
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okuyucuların aklına bu sorunun gelmesini temenni etmektedir. Böy-
lece meselenin öneminin artacağı kanaatindedir. Bu durum yazarın 
okuyucuyla bir bağ içinde olduğu, okuyucuyu yanında düşündüğü 
fikrini vermektedir. (EYAC;1027-1029) 

Yazar 1226. cümlede muallimeye talip olanŢāhir Bāy uğlı İbrāhim›den 
bahsetmektedir. 
“Bĭrĭ keçen bābda ¿ikĭr itdĭgĭmĭz Ţāhir Bāy uğlı İbrāhim, ikĭnçĭsĭ de 
24’ĭnçĭ bābda sǚylemĭş oldığımız mǚ<ellim efendĭ idĭ.” (EYAC; 1226) 
şeklinde geçen bölümde Ţāhir Bāy uğlı İbrāhim’den bahsedildiğini 
belirtmektedir. Hâlbuki geçen bölümlerde böyle bir kişiden bahsedil-
memektedir. 

Yazar eserin kurgulanmasında tesadüflerden faydalanmaktadır. 
Esma ile babası Abbas Molla’nın isim değiştirmeleri, aynı terbiyeha-
nede birbirlerini bilmeden birinin öğrenci birinin öğretmen olması, 
daha sonra Esma’nın aynı terbiyehaneye muallime olması, baba-kız 
olduklarının bir konuşmayla ortaya çıkması, Abbas Molla’nın Mas-
kat’ta karşılaştığı Rus matroslardan birinin Yusuf Babay’ın oğlu, ken-
di öğrencisi çıkması, Abbas Molla’nın Rusya hacılarının yerleştiği bir 
misafirhanede Salih Bay’la karşılaşması, Esma’nın evlendiği mualli-
min çocuklukta görüştüğü ve muhabbet duyduğu kişi olması ve bir-
birlerine verdikleri hediyeleri saklayıp gerdek gecesi bu hediyelerden 
birbirlerini tanımaları hep birer tesadüf eseridir.

Yazar Esma yaki Amel ve Ceza’da bazen bir sonraki bölümün yazılma 
sebebini şöyle belirtmektedir. 

“<Abbâs Mulla’nı hem bǚyle bĭr medâhin olmaqdan qŭtqarmış olan 
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Selîm Babay, her ne qeder Esmâ’ wikâyesĭnĭñ kĭşĭlerĭnden degĭl ise 
de bu urında tercĭme-i wâlĭnden bĭr miqdâr yazmaya mecbûr oldıq. ” 
(EYAC; 152)

“Ğ … şeherĭnde mŭsŭlmān yĭtĭmlerĭne max¢û¢ olan terbiyexāneden 
xeberĭñĭz bar mı?…. Olmaz ise, bŭyŭrıñız, bunıñ waqqında sĭzlere bĭr 
ikĭ süz sǚyleyelĭm. ” (EYAC; 797, 798)

“Keçen bābda işārat itdĭgĭmĭz mǚslime mǚ<ellimelerden bĭrĭ, 
wikāyemĭze mǚnāsebetlĭoldığından bu yĭrde anıñ §uğrusında dexi bĭr 
qeder süz sǚylemek iqti½ā idĭr. ” (EYAC; 997)

“Bunıñ sebebĭnĭbĭlmek Wikmet Wâci târîxĭnĭñ ¢uñ ¢awîfesĭnĭuquma-
ya bağlandığı cehetĭnden kileçek bâbı yazmaya wâcet tǚşdĭ. ” (EYAC; 
1119)

“Lekin F…… şeherĭnde vafāt olan Esmā’ ile <Ereb ¢awrālarında 
vafāt olan <Abbas Mulla ne revĭşde bǚyle bĭrbĭrĭne selāmet olaraq 
qavışdılar?.... Bunı beyān eylemek içǚn ise keleçek bābları yazmaya 
lǚ®ûm vardır. ” (EYAC; 1337, 1338)

Yazar Esma yaki Amel ve Ceza’da anlattığı bazı şeyleri eserin kahra-
manlarından Salih Bay’dan duyduğunu, doğru olsa da yanlış olsa da 
mesuliyetin Salih Bay’da olduğunu belirtmektedir. Bu da eserde bah-
sedilen şeylerin gerçek hayattan alındığını, eserin gerçek ve kurmaca 
karışımı bir eser olduğunu düşündürmektedir. (EYAC; 974, 975) Bu 
kabilden olmak üzere yazarın bir Macar profesörden bahsettiği gö-
rülmektedir:
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“Watta kiçen senede Vĭngriya (Macaristān) memleketĭnden yeş bĭr 
mǚ<ellim var idĭ. Lekin her ne qeder bu ¿āt qımız eçĭvçĭler cǚmlesĭnden 
kürĭlür ise de bundan bik sene mǚqeddem, ata ve babaları bu §arafdan 
hicret itdĭklerĭnden anlardan qalan e¤erlerĭ teftîş itmekde ve Vĭngr lisā-
nıyla Başqŭrd lisānı arasında olan mǚnāsebetlerĭ bĭlmek içǚn Başqŭrd 
lisānı ǚgrenmekde idĭ. Me¿bûr ¿āt güzel Tǚrkîçe sǚyleşebĭldĭgĭnden 
Başqŭrd lisānını bĭlmekde watta ¢arıf ve newvlerĭnĭ bĭr qeder qā<ide 
tewĭtĭne alarak Vĭngr lisānıyla mǚqāyese itmekde küb mǚşkillĭk çik-
memĭşidĭ. Bu ¿āt Başqŭrd qevĭmĭ, Bŭlğar Tǚriklerĭne başqa degĭl belki 
de anlardan bĭr qisım idĭgĭnĭ ve lisān cehetĭnçe her bĭr qevĭmde oldığı 
be<½ĭ bĭr werĭfler tebdîl olınaraq veyā ki cǚz’î başqalıq üzerĭnde is-
ti<māl idĭlmekden <ibāret idĭgĭnĭ ve Bŭlğar Tǚriklerĭnĭñ lisānları iñ iskĭ 
ve sāde olup, bǚtǚn Tǚrik qevĭmlerĭnde isti<māl idĭlen lisānlara esās 
i<tibār idĭlmeye lā’iq idĭgĭnĭ i<tirāf eylemĭşidĭ.”(EYAC; 506-509)

516. cümlede de “Vingiryalı(Maceristanlı) profesör” şeklinde geçen 
bu kişi Vamberi’dir. Yazar 1895 yazında M. Ümitbayev’le birlikte Vam-
beri’ye köylere kadar gitmesinde ve materyal toplamasında yardım-
cı olmuştur.36 Bu da eserin gerçekle ilişkisini göstermesi bakımından 
önemli bir örnektir.
İncelenen eserlerde yazar bazen anlatımını teklik birinci şahıs yerine 
çokluk birinci şahsı kullanarak sürdürmektedir.

“İslâm savdâgerlerĭnĭñ mecme<ĭ olan bu avıl yazaçaq wikâyemĭz içǚn 
bĭrĭnçĭ derecede lâzım olmadığından, ŭzŭn te<rîf itmey ve isĭmĭnĭ 
sǚylerge de bu yĭrde muvâfiq kürmey, süz ceylerĭ keldĭgĭnde isĭmĭnĭñ 
baş werĭfĭ olan (B) qeryesĭ diye işâret ideçekmĭz. ” (EYAC;3)

36 Hüseyinov, Gaysa; Rizaitdin Bin Fehritdin, Başkurdistan Kitap Neşriyatı, Ufa, 
1997, s. 290. 
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“Meselā Selîm Babay’nıñ temeki tartdığını yeşĭrüp qaldırmıyormız. ” 
(EYAC; 203)

“Ançaq meclĭs taraldığı ¢uñında <Abbās Mulla’nıñ işan weżretlerĭne 
yazmış olan bĭr mektûbını neqĭlidemĭz: ” (EYAC;358)

“Terbiye” didĭk. Lekin Yûsıf Babay terbiyesĭ yalñız aşatup eçĭrtüp wācet 
kĭyümlerĭnĭ virmekden <ibāretdĭr. ” (EYAC; 472, 473)

“Bu qartçıq yeş vaqıtında hîç nerse uqumamış idĭ didĭk. ” (EYAC; 484)

“Her ne qeder, bu urında wikāyetden bĭr §arafa çıqdıq ise de Esmā’nıñ 
tĭrĭklĭk ideçek urınını añlatmaq qa¢ıdıyla sǚyledĭk. ” (EYAC; 493)

“Bĭzler “Başyazıñ şǚyle imĭş.” diyormız. ” (EYAC; 627)

“Tǚzetmĭşidĭ” didĭk, ” (EYAC; 657)

“Kendĭsĭ bǚyle i>tiqâd itdĭgĭnden, “qaldı” didĭk, yuqsa anıñ evvelgĭ 
tĭrĭklĭgĭ de etler tĭrĭklĭgĭ idĭ. ” (EYAC; 664)

 “12’ĭnçĭ bābda Yûsıf Babay, xānesĭnden Esmā’nı, Wemîde isĭmĭnde bĭr 
xātûn alup, kitdĭgĭnĭ sǚylemĭşidĭk. ” (EYAC; 1339)

“<Abbās Mulla’nı (8) nçĭ bābda Yanba< ile Medîne arasında qaldırmı-
şidĭk. ” (EYAC; 1429)

“İmdĭ bu xātûnlarnı xŭ¢û¢a yeş qıznı küb mertebe ¿ikĭr itmek lāzım ol-
dığı içǚn “Selîme Ţutaş diye yazamız, bunlar ise Franık yāki Rus oldıq-
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ları wālde Fārisîçe sǚyleşeler idĭ mĭ yuqsa a¢ıl Fars (Persiyān) idĭler mĭ? 
” (SYİ; 187)

“Bunlarnı ise ŭşbu kileçek bâblarda ayırım ayırım yazamız. ” (SYİ; 690)

YazarEsma yaki Amel ve Ceza’dageriye dönüş tekniğini kullanmıştır. 
Esma ile Abbas Molla Salih Bay vasıtasıyla kavuşmuştur (1330), daha 
sonra Esma (Bahitlü Esma isimli bölüm.) ve Abbas Molla’nın (124. 
sayfada Abbas Mulla isimli bölüm.) o güne kadar ne hâlde oldukları 
geriye dönüş tekniğiyle anlatılmıştır. 

Yazar Selîme yaki İffet’in giriş bölümünde“Wikāyetĭmĭz, üz wālĭmĭzge 
mǚnāsebetlĭve üz me<îşetĭmĭzge ta<alluqlıdır. Bu dŭnyāda <aqıl, fĭkĭr 
i<tibārda insānlar ğāyetde mǚwtelif ¢ûretde yaradıldıqları içǚn mem-
leketĭmĭzde bĭzden me<lûmātlı ve ütkĭn fĭkĭrlĭkĭmseler (Çuq şǚkirler 
olsun) wisāb xārĭcĭnde küb ise de, be<½ĭ bĭrlerĭ bĭzĭm yazdıqlarımız-
dan hem fā<ide alurğa mŭwtāc derecede oldıqları inkār olınmaz. 
Ŭşbu ¢uñğı ¿ātlar içǚn diye bĭz de bu e¤erĭmĭznĭneşĭr itmek oldıq.” 
cümleleriyle eserin içeriği ve eseri yazma sebebi hakkında açıklama 
yapmaktadır. 

Yazar Esma yaki Amel ve Ceza’da döneminde hikâye ve roman yazma-
nın âlimler için kusur, aşağılık bir durum olarak görüldüğünü belirt-
mektedir. Kendisi de dönemin bir âlimidir ancak onlarla aynı fikirde 
değildir, aşağıdaki cümlelerde âdeta bu kişilere cevap vermekte, böy-
le şeylerin yazılması gereğini münazaralı anlatım tekniğiyle başarılı 
bir şekilde ortaya koymaktadır. Yazar kendi fikrini, Kureyş şairi Ömer 
bin Rabia’yı, geçen asır Arap ve İslam alimlerini zikrederek tanık gös-
terme yöntemiyle desteklemektedir: 
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“Bĭzlerde bĭr<ādet vardır ki millî yırlarnı ata-baba mi¤āllarını yazmaq 
wikāye ve rŭmanlar tewrîr eylemek <ālimlar içǚn kemçĭlĭk ve <ilĭm 
men¢ibĭne lā’iq degĭl bĭr şey’ wisāb idĭlmekdedĭr!... Lekin bǚyle şeylerĭ 
<ālimlar yazmaz ise cāhiller mĭ yazaçaq?!... Anlar yazılmadığında millî 
edebiyātımız ne revĭşçe te’sîs idĭlĭneçek?!... 
Qureyş şā<irĭ olan <Ǚmer bin Rabî<a kendĭ şi<ırlarını iñ bǚyǚk ¢ahābeler 
wŭ½ûrında uqup tewsîn ve āfarin alur idĭ. Wālbuki bu ¿āt şi<ırlarınıñ 
kübĭsĭ qara küzlĭmawbûbeler ve xŭ¢û¢a (¤eriyā) medĭwĭnde olur idĭ.
<Ereb ve keçen <a¢ırlar İslāmlarından iñ mǚwterem ¿ātlar <Anter, 
Seyf, Zıvalizen, Elfün Leylün ve Leyletün kĭbĭ rŭman ve wikāyelerĭ 
yazdıqları ve bundan kamālatlarına kemçĭlĭk degĭl, şeref keldĭgĭ wāl-
de bĭzĭm<ālimlarımıza millî ve edebî xŭ¢û¢ā exlāq ve <ā’ile awvālĭnĭ 
tewsîn itmege dā’ir rŭman ve wikāyeler yazmaq ne cehetden kem-
çĭlĭk olabĭlür? Yuqsa bĭzĭm<ālimlarımız me¿kûr e¤erlerĭ yazan zevāt-ı 
kirāmdan da bülend bĭr mertebeye irĭşdĭler mĭ?!... Alay ise sevĭnç bĭzle-
re!!...” (EYAC; 212-219)

Yazar eserin bir yerinde ise ahlak ulemasının roman ve hikâye ile il-
gili görüşlerini:“Ŭşbu sebeb içǚndĭr ki axlâq <ǚlaması, küñĭl bŭzmaya 
sebeb olaçaq wikâye ve rŭmanları xıyâl <âlemĭne ba§ıraçaq e¤erlerĭ 
mǚ§âla<a itmekden nehy eylemekdelerdĭr.” (SYİ; 23) şeklinde naklet-
mektedir. Yazar belki de hikâye ve romanlar yazarak topluma bilgi 
verilebileceğini, bu türlerin kullanılabileceğini bu görüşteki insanlara 
göstermek için bu eserleri yazmıştır. 

Yazar bazen eserin kahramanlarından biridir. Esma yaki Amel ve Ce-
za’da Salih Bay Hikâyesi adlı bölümde Şerif isimli karyeye giden, ora-
daki cemaati yanına çağıran, onları dinleyen, meseleyi hâlleden kişi 
anlatımdan da anlaşılacağı üzere anlatıcının kendisidir yani yazardır.
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Memleketimizde Musa Carullah Bigiyef’in eserlerinin Türkçeye 
çevrilerek ve sadeleştirilerek kazandırılması ile başlayan “Ka-

zan’ın Yenilikçi Uleması” ile tanışma süreci, bu ulemadan Rızaeddin 
b. Fahreddin’in de ilim ve fikir dostlarına tanıtılmasıyla ivme kazana-
cak ve zenginleşecektir. Ancak bu yenilikçi ulemanın fikirlerinin, yak-
laşımlarının, metotlarının ve özellikle de zihniyetlerinin sadece ülke-
mizde değil bütün İslam ülkelerinde tanınması ve yaygınlaşması, şu 
anda ciddi bir kriz döneminden geçen ülkemiz ve diğer İslam ülkeleri 
için aynı zamanda bu derin entelektüel krizi aşma yolunda konjonk-
türel ve stratejik açıdan hayati önemi haiz bir gelişme olacaktır. Bu 
bakımdan bu ilim ve fikir ziyafetini hazırlayanlara, özellikle de benim 
Rızaeddin b. Fahreddin ile tanışmama vesile olan değerli dostumuz 
İbrahim Maraş’a en kalbi teşekkürlerimi sunar, bu yaptıklarının her-
hangi bir ilmi ve fikri bir toplantıdan farklı bir boyutu olduğunu, zira 
bu gibi “yenilikçi kafa ve ruhlar”ın tanınmasına İslam dünyasının her 
zamankinden daha muhtaç olduğunu bilmelerini isterim. 

Her İslam alimi ve mütefekkiri gibi, Rızaeddin Fahreddin’i tanımanın 
en iyi yolu elbette bizzat onun eserlerini incelemekten geçer. Ancak 
bu eserler şu anda İslam dünyasının bilgisine -Arapça, Farsça, İngiliz-
ce, Urduca, Malay dili ve Endonezya dili gibi- çeşitli dillerde sunulmuş 
olmadığı için, bir başlangıç olarak onun bizlere sunduğu ilmi ve fikri 
miras konusunda genel bir değerlendirme yapmakla işe başlamak 
bu yolda atılması gereken en makul adım olsa gerektir. Zaten biz de 
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burada ana hatlarıyla onun en önemli ve bilhassa günümüz açısın-
dan anlamlı olan yönlerine işaret ederek, onu daha yakından tanı-
mak isteyenlere yönelik bir hazırlık çalışması yapmak niyetindeyiz. 
Bu adımın İslam dünyasının yenilikçi ulema geleneğinin önemli bir 
parçası olan Kazan’ın yenilikçi ulemasının ülkemizde tanınmasına 
vesile olması dileğiyle, Rızaeddin b. Fahreddin ilmi ve fikri mirası ile 
tanışmaya başlayabiliriz. 

ÖNCELİKLE İSLAM ALGISI VE TASAVVURU:
DİNLİ HAYAT, HAYATLI DİN
Eserlerinde sık sık İslam dünyasının ve Müslümanların siyasi, iktisadi, 
içtimai, askeri, dini durumlarına ve meselelerine temas etmesi, dar 
anlamda ve sosyal boyutu olmayan bir dindarlık anlayışından uzak 
olduğunu, ele aldığı meselelerin ve bu meselelerin yer aldığı eserle-
rinin çeşitliliği ile gözler önüne sermesi de onun İslam’ı, hayatın her 
alanıyla ilgilenen bir din olarak gördüğünü şüpheye mahal bırakma-
yacak şekilde ortaya koymaktadır. 
Nitekim eserlerinde bir yandan namazı ve haccı fenomonolojik bir 
bakış açısıyla ele alırken (el-İ’tibar, s. 5, 6), ardından hoca hakkının 
ana-baba hakkından büyük olduğunu izah ederken (a.g.e. s. 7), öte 
yandan sıhhat-selamet bulma yollarından, beslenme, hastalıklar, 
sağlık ve tıp konularına geçmekte (a.g.e. s. 11), oradan kızların eği-
tim-öğretimi meselesine (a.g.e. s. 12) değinmekte, burada da kalma-
yıp çalışma, kazanç peşinde koşma ve çeşitli zanaatlardan dem vur-
makta (a.g.e. s. 20), şirketler kurmanın yararlarından (a.g.e. s. 28-29), 
peygamberlerin mesleklerinden (a.g.e. s. 28), mal, mülk ve servet 
edinmenin İslam’a aykırı olmadığından (a.g.e. s. 33, 35), yeni aletleri 
(ziraat v. b. alanlarda) kullanmak gerektiğinden (a.g.e. s. 33), ticaret-
ten, kitap basımından ve ziraattan (a.g.e. s. 30-32), gayrimüslim ül-
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kelerdeki kadıların durumlarından (Mütalaa, s. 4-5) söz etmekte ve 
gündeminin ne kadar zengin ve geniş kapsamlı olduğunu kendisi bu 
suretle açıkça gözler önüne sermektedir. 

Bu anlayış doğrultusunda, ihlasla elde edilen kazançların da ibadet-
lerden sayılacağını, hatta ibadetlerden bir bölüm olduğunu (a.g.e. 
s. 21) belirttikten sonra, helal kazancın takvanın ta kendisi olduğu-
nu vurgulayarak (a.g.e. s. 22) din-dünya, ya da dünya-ahiret gibi bir 
ayrıma kendisinin İslam tasavvurunda yer olmadığını da açık ve net 
bir şekilde ortaya koymaktadır. Bir tür ruhbanlık ya da gizli seküler-
lik anlamına gelebilecek -din ve dünya ayrımına dayalı- din algılarına 
mukabil, dünyevi alanı da dini alan içerisinde mütalaa eden bir yak-
laşımın sadece kendisinin değil, ta ilk asırlardan beri birçok İslam ali-
minin savunduğunu göstermek istercesine şu anekdotu eserlerinde 
zaman zaman tekrarlamaktan kendisini alamamaktadır:

“Zühde dair bir kitap yazsanız!” denildiğinde bir âlim şu cevabı verir: 
“Alış-veriş kitabını yazdım ya!” (a.g.e. s. 22). 

Şeriatın Temel İlkeleri: Adalet, Müsavat, Hakkaniyet (Mütalaa, s. 34)

Bu kapsamlı yaklaşımını onun şeriata dar bir fıkıhçı bakışıyla değil 
de geniş bir medeniyet perspektifinden bakışında da görmek müm-
kündür:

Din-i Muhammedi bilgi ve medeniyet kaynağıdır. Onun için imkan da-
iresinde medeniyet için gerekli olan kemalat ve güzel ahlaktan olan 
ADALET, HAKKANİYET, İNSAF, HİKMET VE AKLİ İLİMLER’in hepsi de (bu 
dinde) mündemiçtir. “Kuntum hayra ummetin uhricet li’n-nâs (Siz 



insanlık için (tarih sahnesine) çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz)” aye-
tinde bu faidelere işaret vardır (el-İ’tibar, s. 95). 

İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ: 
Tabiatıyla bu medeniyet perspektifi beraberinde zorunlu olarak İslam’ı 
Müslüman olmayanlara da ilham kaynağı olabilecek evrensel bir fazi-
let ve erdem kaynağı olarak gören bir perspektifi de getirmektedir:

İslam evrenseldir. Bu sebeple İncil veya Tevrat’a ihlasla bağlı ecnebi 
bir topluma mensup bir insan kendi dininin esaslarını gönlünde tuta-
rak, Kur’an-ı şerif ve ehadis-i sıhahı mütalaa etse, ahlakını güzelleş-
tirme konusunda değerli ilkeler ve prensipler elde edeceğinde şüphe 
yoktur (el-İ’tibar, s. 90). 

İSLAM’IN VE MÜSLÜMANLARINDAN DÜŞMANI TEFRİKA:
Bir din olarak İslam’ın bu kuşatıcılığının önemini idrak etmiş olan bir 
İslam aliminin, bu İslam’ın yeryüzündeki tecessümü demek olan üm-
metin parçalanmasına yol açacak her türlü tefrikaya karşı çıkmaması 
düşünülemez. Rızaeddin b. Fahreddin’in bu konudaki tavrı açık ve 
kesindir:

“İslamiyet bir cemiyettir, hiçbir vakit tefrika istemez; ve bir dostluktur, 
hiçbir zaman haset, kin ve adavet kabul etmez” (el-İ’tibar, s., 93). 

YAMAN BİR ÇELİŞKİ:
Mamafih yukarıdaki tespiti yapan Rızaeddin b. Fahreddin’in bütün 
mezhepler karşısında tam bir tarafsızlık sergilemesi ve bu suretle 
mezhepler arasındaki gerilimleri alevlendirecek beyanlardan kaçın-
ması gerekirken, âdeta yangına körükle gidercesine, Sünnilik dışın-
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daki bütün mezhepleri karalayıp suçlayan şu ifadeleri, onun farkın-
da olarak veya olmayarak, ya da mensubu olduğu Sünni geleneğin 
etkisinde kalarak, nasıl yaman bir çelişkiye düşebildiğini göstermesi 
bakımından da oldukça manidardır:

“İslam fırkaları yetmiş üç fırkaya bölünüp, Resul-i ekrem ve eslaf-ı 
ızam yolunda sabit olanlar Fırka-i Naciye’den olup, diğerleri itikatları 
dolayısıyla Cehenneme girecektir (el-İ’tibar, s. 62). 

“İslam içinde zındıklık ve muattılalık, itizal ve Şialık ve her türlü if-
tirak ve düşmanlıkların hüküm yürütebilmeleri, işbu inkılap neticesi 
olmuş ve bu fırkalar ve hizipler, her biri birbirini hatalı ve sapıklıkla 
suçlama âdetini kendileri için bir meslek edinmişlerdi (İmam-ı Gazali, 
s. 13). 

Açıkça görüldüğü gibi Sünniliği kayırma ve temize çıkarma anlamına 
gelebilecek bu ifadeler aslında İslam ümmeti için en büyük tehditler-
den olan mezhepçilik ve mezhep taassubunun, Rızaeddin b. Fahred-
din gibi buna karşı olduğunu alenen ilan eden bir İslam alimini bile 
nasıl yaman bir çelişkiye düşürebildiğini, bu taassubun etkilerinin ne 
kadar müzmin ve derin olduğunu gösteren önemli bir gösterge olsa 
gerektir. 

İLMİ ZİHNİYET VE METOT :
Rızaeddin b. Fahreddin’in hem kendi dönemi hem de o dönemin bir 
devamı olan günümüz İslam Dünyası için önemi, kuşkusuz onun tikel 
çözümlemelerinden ziyade, çözüm üretme sürecinde hayati önemi 
haiz olan zihniyet ve metot alanında sunduklarıdır: 
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İlimli kimselerimizde gayret, gayretli kimselerimizde ilim yoktur 
(Kur’an ve Tıbaat, s.4)

a) Genel Olarak Bilimlere Bakış: 
Beş duyu ve tecrübe ürünü olması itibariyle Yunan ilimlerinin çoğu 
Kur’an’a aykırı değildir (el-İ’tibar, s. 67); hatta Batı ilimlerinin aslı 
Müslümanların ilimleridir; Müslümanlar ilimde ilerlemeye devam 
edip de duraklayıp gerilemeseydiler otomobil, telgraf ve telefonların 
hepsini de yüzlerce yıl önce icat etmiş olurlardı (el-İ’tibar, s. 68, bkz. s. 
20); Kur’an’da öncekilerin ve sonrakilerin bütün ilimleri mündemiçtir 
(el-İ’tibar, s. 68, 87). Tarih ilmi, insan ve âdemoğullarından her sınıf 
ve taifelerin ahval ve âdetlerini, rüsum ve dünyada ihdas ettikleri hü-
ner ve marifetlerini beyan eden ilimdir, faidesi gayet de çoktur. TA-
RİH BİLMEYENLERİ TAM ALİM SAYMAZLAR (el-İ’tibar, s. 73.); MANTIK 
İLMİ DE KÂFİRLERİN ÜRÜNÜ OLSA DA HARAM DEĞİLDİR (el-İ’tibar, s. 
79.). İşbu hendese ilmi insanların aklını aydınlatıp düşüncelerine is-
tikamet getirir, çünkü delilleri hatadan mahfuz ve kıyasları yanlıştan 
emindir (el-İ’tibar, s. 79). Dünya yuvarlak demek hiçbir şekilde şeri-
ata aykırı değildir. Gerçi düz olduğunu ima eden bazı deliller, yani 
hadisler kitaplarda yazılsa da, ahad haber oldukları için merdud 
olurlar, tevatür ile nakledilenleri de zahirinden çıkarılarak tevil edilir 
(el-İ’tibar, s. 83). Avrupa ve Amerika’da astronomi alanındaki geliş-
meler (gezegenler, yeryüzü katmanları, gezegenlerin yörüngeleri ve 
hareketleri vb.) konusunda esas aldıkları ilkelere Kur’an’da delalet 
olduğunu göstermek için başvurulabilecek eserler de yazılmıştır. (Bu 
meyanda) son zamanlarda astronominin doğruluğunu Neml suresin-
deki bir ayetten çıkarmak mümkün görünmektedir (el-İ’tibar, s. 92); 
astronomi ilminin gaybı bilmekle alakası yoktur, yine güneş-ay tutul-
masını bilmek de öyledir (el-İ’tibar, s. 84-85). 
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“Hakiki ilim ile hakiki din arasında münaferet ve zıddiyet yok” diye 
bir fikir hasıl etmekten ibaret olurğa tiyişli (olmaya elverişli). Zira Ga-
zali hakiki ve halis bir İslam alimi ve lazım derecede dindar ve mut-
taki olduğu halde, asrının müteferrid feylesuflarından idi. Hakîmliği 
dinine ve dini de hakîmliğine zarar itmek değil, belki bilakis faide ver-
di. Gazali’nin dini himaye etmekte olan birinci silahı fen ile ilim ve 
felsefedir (İmam-ı Gazali, s. 82-83). 

Bir yerde dinsizlik şuyû olur ise, bunun sebeplerini bilmek ve çaresini 
görmek için en şifalı deva “tarih-i edyan (dinler tarihi)” fenni ile aşina 
olmaktır (İmam-ı Gazali, s. 84). 
Kâffe-i Ehl-i İslam tahsil-i ilim ve kesp ile mükelleftir. (Dolayısıyla) bir 
kimse şu veya bu sebeple meslek ve ilim tahsilinden yüz çevirirse, 
Allah indinde mesul olur (el-İ’tibar, s. 93). 

Müslümanlara gerekenler; 
TEHZİB-İ AHLAK, TAHSİL-İ HÜNER, KESB-İ İLİM VE MARİFET (el-İ’tibar, 
s. 93). 

SALTANAT VE HÜKÜMET, İLİM VE FAZİLET, TİCARET VE HİRFET (MES-
LEK), DÜŞMANA MUKAVEMET (el-İ’tibar, s. 27). 

Mamafih Rızaeddin b. Fahreddin Kur’an’da ilim-ulemadan bahsedil-
mesine de dikkat çekmiş ise de (el-İ’tibar, s. 38), -sadece ona mah-
sus olmayıp o dönemde ulema arasında, hatta günümüzde bile hayli 
yaygın olan- bu iki kavramın bilimsel bilgi ve bilim adamı anlamına 
geldiği iddiası biraz zorlama gibi görünmektedir. Zira Kur’an döne-
minde ve nüzul ortamında bilimsel bilgi ve bu alanda faaliyet gös-
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teren bilim adamı sınıfının varlığından söz etmek mümkün değildir. 
Bilakis Kur’an’da ve bazı hadis rivayetlerinde geçen ilim-ulema ve 
bunların faziletine dair ifadeleri “ilim (bilgi)” ve “ulema (dini bilgi sa-
hipleri, bilhassa Kitab-ı Mukaddes bilgisine sahip olanlar)” şeklinde 
anlamak daha doğru ve gerçekçi olsa gerektir. 

b) Eğitim-Öğretim Metodu:
Onun eğitim anlayışı ve felsefesi büyük ölçüde metinlere ve onların 
ezberlenmesine dayalı klasik medrese eğitim öğretiminin ıslahına 
yönelik bir çaba olarak görülebilir. Bu çabanın ülkemizde ve İslam 
dünyasında bugünkü İslami ilimler eğitim-öğretimiyle rahatlıkla re-
kabet edebilecek bir manzara arz ettiğini söylemek mübalağa olma-
sa gerektir:

Her fenden bir metni kâmil itkan ile hıfzetmeli (el-İ’tibar, s. 43), keza 
her fenden bir metni ve şerhini okumalı (el-İ’tibar, s. 54). SARF-NAHİV 
ÖĞRETİMİNDE GEREKSİZ DETAYLARA GİRİP VAKİT İSRAFINA YOL AÇ-
MAMALI (Üç senede bunları okuyacağına, kısa bir sürede bu öğrenimi 
görüp, vaktini hesapsız (sınırsız) ilim için harcamak mümkün (el-İ’ti-
bar, s. 49-50). ÖĞRENCİLERE BASKI VE SERTLİK ZARARLIDIR (el-İ’tibar, 
s. 42). 

c) Eğitim-Öğretim Programı:
Skolastik medrese zihniyetini ıslah amacıyla geliştirildiği açıkça 
anlaşılan bu programda nakli ilimler yanında akli ilimlere, felsefi 
disiplinler kadar müspet bilimlere, özellikle de ahlaka yer verilmiş 
olması oldukça anlamlıdır. Günümüzde modern ilahiyat fakültele-
rinde bile adı sanı olmayan ahlak ilmine bu programda yer verilmiş 
olması Rızaeddin b. Fahreddin’in kendi dönemi açısından ne kadar 
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sağlıklı ve derinlikli bir eğitim-öğretim vizyonuna sahip olduğunu 
açıkça göstermektedir:

Başlangıçta ilm-i hal risalesi, Kur’an’dan, hadisten belli bir miktar ez-
ber-okuma, Türkçe ahlak ilmi, matematik ile Kur’an ve hadise göre 
peygamber kıssaları (el-İ’tibar, s. 52); daha sonra ise Şeriyyât’tan; tef-
sir, hadis, fıkıh, usulu’l-akaid; Felsefiyyât’tan; fizik, metafizik, Arapça, 
matematik, mantık, usulu’l-fıkh (el-İ’tibar, s. 41-42); Usul-i Din, usul-i 
tevhid, lügat, hikmet, feraiz, şiir (a.g.e., s. 54-55). 

d) Ders Kitapları: 
Ders kitaplarına dair açıklamaları da onun yukarıda sözü edilen şü-
mullü ve derinlikli İslam tasavvurunu yansıtır mahiyettedir. Nitekim 
onun önerdiği gibi özellikle Sünnilik dışı mezheplere dair eserlerin 
doğrudan eğitim-öğretim konusu yapıldığı bir öğretim programı İs-
lam dünyasında pek bilinen ve uygulanan bir yaklaşım değildir. Ta-
bii öğretimde hendese, astronomi ve tıp öğretimine yer vermekteki 
ısrarı da onun İslami ilimler denen nakli ilimlerle sosyal bilimler ve 
müspet ilimler arasını mezcetmeye bilinçli olarak itina gösterdiğini 
de ortaya koymaktadır:

Özellikle hadis öğretiminde bugün bile ilahiyat öğretiminde henüz 
önemi kavranamamış olan İbn Hıbban ve İbn Huzeyme gibi müellifle-
rin orijinalitesi yüksek eserlerine yer vermesi, onun İslam geleneğinin 
orijinalitesi konusunda da ciddi bir nüfuz-ı nazara sahip olduğunu 
gösteren bir ipucudur:

Sarf-nahive dair klasik eserler, beyan, maâniye dair klasik eserler, 
tefsir, hadis metinleri. EŞ’ARİYYE, MATURİDİYYE, MUTEZİLE, İMAMİ-
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YE VE GAYRI FIRKALARIN MÜELLEFATLARINI MÜTALAA İDÜP, KÜLLÜ-
SÜNDEN BİR KADR NASİB VE HISSA ALUR. Sonra mahir üstatlardan 
Tefsir’den Keşşaf, Beyzavi, Celaleyn, Medarik, ed-Durru’l-Mensûr, Me-
fatihu’l-Ğayb; Kıraat’tan Şatıbi, Hadis’ten Camiu’l-Usul, Buluğu’l-Me-
ram, Ummehat-ı Sitte, Müsned-i Ahmed, SAHİH-İ İBN HIBBAN, SAHİH-İ 
İBN HUZEYME, İlmu’l-Cerh ve’t-Ta’dil, Tabakatu’l-Huffaz, Istılaha-
tı’l-Hadis, Tevarih’ten muteber musannaflar; ilmu’l-fıkh, muhada-
rat. 

Şer‘i ilimler iyice öğrenildikten sonra ULUM-I RİYAZİYE VE TABİİYE, 
HENDESE VE HEY’ET İLE TIP VE DİĞER İLİMLERDEN GEREKLİ OLANI 
ÖĞRENİR (el-İ’tibar, s. 46-48, bkz. s. 49, 54-55, 75). 

e) Epistemoloji: 
Klasik olsun çağdaş olsun bir ilim ve fikir adamının kalitesi hakkında 
fikir edinmede başvurulacak en önemli göstergelerin başında kuşku-
suz onun epistemoloji ve metodoloji alanlarına önem verip verme-
diği ve bu alanlarda açık ve net bir pozisyonunun olup olmadığıdır. 
Bu açıdan Rızaeddin b. Fahreddin’in kendi konumunu gayet açık ve 
kesin bir biçimde belirlemiş olduğunu söylemek mümkündür. Üstelik 
onun bu konudaki tutumunun kendi dönemi için olduğu kadar gü-
nümüz şartlarında da oldukça sağlıklı olduğunu söylemek te pekala 
mümkündür: 

İslam’da bilgi kaynakları: BEŞ DUYU–DOĞRU HABER (MÜTEVATİR)-A-
KIL (el-İ’tibar, s. 55). 

Ulemanın içtihat ve yorumlarının bilgi değeri: ULEMA HATADAN MA-
SUN DEĞİLDİR (el-İ’tibar, s. 57). 
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İlim siyaseti açısında ilmiye sınıfına bakışı: RESMİ ULEMA ELEŞTİRİSİ 
(Mütalea, s. 84). 

İlim adamlarının toplumla ilişkisine bakışı: Müçtehitleri taklit zarureti 
(Mütalea, s. 8). 

Sübjektif tecrübelerin bilgi değeri ya da: RÜYA, KEŞİF, İLHAM, HZ. PEY-
GAMBER İLE ÖLÜMÜNDEN SONRA BİR ARAYA GELME İDDİALARI HAK-
KINDAKİ TEMKİNLİ TUTUMU:

Bu konuda Rızaeddin b. Fahreddin’in eleştirel tutumunun en aza in-
diği ve bu sebeple de bazıları için çelişki sayılabilecek farklı açıkla-
malarda bulunduğu söylenebilir: 

Aklî ve naklî delillere hilaf (aykırı) olan keşiflerin hükümleri yoktur. İbn 
Arabi’nin kendisi de bütün sözünü keşfe bina kılıp söylediğini dava 
itmez. Belki pek çok fikirleri makul ve makbul delillere mebni olup, 
ancak nass veya ki başka bir hüccet olunmadığı evrenlerdekini keşfe 
isnat edip söylediği “fe-inne haza ve in lem yesbut min tarikı’n-nakli 
lakinnehu sahihun min tarikı’l-keşf (bu husus nakil cihetinden sabit 
olmasa da, keşif yoluyla sabittir)” gibi sözleriyle iş‘ar eyler. Her hal-
de zahiri ve şer‘i deliller hilafına İbn Arabi keşf ile istidlal kılmaz (İbn 
Arabi, s. 110). 

Bu nazik ve hatta biraz da mahcup sayılabilecek eleştiriye rağmen, 
Rızaeddin b. Fahreddin, Şa’rani’nin İbn Arabi’nin sürekli Rasulullah 
ile beraber oturup onunla olduğu iddiası söz konusu olduğunda bu 
mahcup tutumunu da tamamen terk etmiş görünmektedir. Muhte-
melen bu sebepledir ki, onun İbn Arabi’yi aklama, tezkiye, tebrie ve 
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tenzih etme zorunda kaldığı, Allah Resulünün vefat etmiş olmasına 
ve vefatının üzerinden asırlar geçmiş olmasına rağmen, İbn Arabi ile 
ilgili bu iddiayı ciddi bir biçimde sorgulamaktan kaçındığı görülmek-
te (İbn Arabi, s. 108), hatta “İbn Arabi, Rasulullah ile daim mücalese 
ider idi” diye söylenen söz bizim gibilerin akılları idrak etmeyecek es-
rardandır” diyerek (İbn Arabi, s. 109), bu iddiaya zımnen destek ver-
diği görülmektedir. 

İLHAMLA VEYA HZ. PEYGAMBERİN İŞARETİ İLE KİTAP YAZMA İDDİ-
ASI KARŞISINDAKİ TUTUMU:
Davud-ı Kayseri’nin, Fususu’l-Hikem adlı eserin İbn Arabi’ye Hz. Pey-
gamber tarafından verildiği iddiasını, keza Safedi’nin benzer şekilde 
bu eserin İbn Arabi tarafından Hz. Peygamber’in işareti ile yazıldığı 
iddiasını, herhangi bir değerlendirme ve eleştiriye tabi tutmadan ver-
mesi (İbn Arabi, s. 91-92) ve ilerleyen bölümlerde bu konuda fazla bir 
açıklama yapmamış olması, onun tahkiki esas alan genel tutumuyla 
pek uyuşmamaktadır. 

Mamafih onun bu konularda eleştirel bir tutum takınabildiğini göste-
ren değerlendirmeleri de yok değildir:

Fusus kitabı eğer bu mertebe ehemmiyetli bir şey olsa (idi), Resul-i 
Ekrem niçin kendisi bunu ümmet üzerine tebliğ etmemiş, niçin ken-
disinden altı yüz yıl sonra gelecek (olan) İbn Arabi’yi kütüb (bekleyip) 
durmuştur. İşte buna akıllar erişmez. İbn Arabi’nin eserlerini Kur’an 
ve Sünnetlerde olan müteşabihlere kıyas etmek caiz değil, Hâlık sözü 
ile mahluk sözü bir mizan ile ölçülmez, bunlar arasında kıyas olmaz 
(İbn Arabi, s. 109-110). 
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f) Metodoloji: 
Aşağıda yorum yapmaksızın verdiğimiz birtakım konu başlıkları bile 
onun, bugün için de sağlıklı ve geçerli sayılabilecek olan metodolojik 
yaklaşımı konusunda yeterince fikir verebilecek niteliktedir:

KUR’AN VE SÜNNETE DÖNÜŞ (Mütalea, s. 18, Kur’an ve Tıbaat, bölüm, 
8). 

TECDİD VE İÇTİHAT ZARURİDİR (el-İ’tibar, s. 55). 

TECDİD-MÜCEDDİD (FIKIHLA SINIRLI OLMAYIP) FIKIH, TEFSİR, HADİS, 
USUL (-İ FIKIH VE –İ DİN) VE ARAP DİLİ İLİM DALLARININ HER BİRİNDE 
MÜCEDDİDLER VARDIR (el-İ’tibar, s. 59). 

ULEMANIN ESERLERİNİ, SİYASİ, SOSYAL, KÜLTÜREL ALANLARDA TA-
RİHİ ARKA PLANINA BAKARAK DEĞERLENDİRMEK GEREKİR (el-İ’tibar, 
s. 58). 

HÜKÜMLERİN DEĞİŞMESİ MESELESİ (Mütalea, s. 19, 20, 21). 

MEZHEPTEN MEZHEBE GEÇİŞ (Mütalea, s. 22, 49, 51). 

HİLE-İ ŞER’İYYE’LERİN TENKİDİ (Mütalea, s. 23). 

YARGIDA ZAMAN MEKAN FAKTÖRLERİNİ DİKKATE ALMAK GEREKİR 
(Mütalea, s. 7, 85). 

AHKAM ALANINDA SİYAK VE SEBEPLERİ DİKKATE ALMAK GEREKİR 
(Mütalea, s. 9). 
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MEZHEP TAASSUBUNUN REDDİ (Mütalea, s. 14). 

METİN TENKİDİ (el-İ’tibar, s., 83):

Nice şer‘i nasslar vardır ki, tam tersi istikamette akli ve kesin deliller 
karşısında tevil edilerek dış anlamından çıkarılmıştır. Belki bu gibi 
hadislerle ilgili olarak cevaba bile hacet yoktur. Çünkü dünyanın düz 
olduğunu ima eden BALIK VE ÖKÜZ KISSASI İmam el-Beyhaki ve Hafız 
İbn Kesir ve diğer muhaddislerden menkul olmasına bakılacak olur-
sa, aslında BALIK-ÖKÜZ RİVAYETİ İSRAİLİYYATTAN OLUP (el-İ’tibar, s. 
64) - Yahudilerden alınmadır (el-İ’tibar, s. 83). 

Burada kastedilen hadisin isnadı sahih bile olsa, metninde şuzuz ol-
duğundan gayr-ı makbul olur. Çünkü muhaddislerin meşhur kaidele-
rine binaen, İSNADIN SIHHATİ METNİN SIHHATİNİ GEREKTİRMEDİĞİN-
DEN … (el-İ’tibar, s. 83). 

Harut ve Marut olayının tafsili İmam Suyuti ve başka meşhur alim-
lerce sabit ve ashaba varan isnatlarla rivayet edilmiş kabul edilse de, 
müfessir ve muhaddislerin muhakkikleri bunun Yahudilerden nakle-
dildiğini açıkça ifade etmişlerdir (el-İ’tibar, s. 83). 

Rasul-i Ekrem’den kavlen ve fiilen sabit olan şeylere hadis denir 
(el-İ’tibar, s. 69) şeklindeki ifadesi de “sabit olan” sözünü kasten 
söylediği kabul edildiği takdirde, gerçekten önemli epistemolojik ve 
metodolojik bir bilincin ürünü olarak değerlendirilebilir, zira sübutu 
kesin olmayan zannî nitelikteki rivayetlere dayanarak onların zannî 
bilgi ifade edebileceğine aldırmayarak birtakım sünnetlerden bahse-
den eski ve yeni ilim adamları o kadar çoktur ki, Rızaeddin b. Fah-
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reddin bu aldırmazlık furyası içerisinde nadir rastlanan titiz ve tahkik 
ehli ulemadan sayılmayı gerçekten hak ediyor demektir. 

KAYNAK METODOLOJİSİ:
Klasik dönemde ulemanın nispeten farkında olduğu, ama çağdaş dö-
nemde İslami ilimler alanında faaliyet gösterenlerin meçhulü olan, 
ya da farkında olanların da genellikle pek aldırmadıkları bir mesele 
olan “kaynak metodolojisi” hususunda da Rızaeddin b. Fahreddin, 
kendi dönemi için oldukça gelişmiş bir düzeyde, “İslami kaynakların 
güvenilirliği sorunu”nu gündeme taşımakla farkını bu alanda da gös-
termiştir:

İslami eserlerin bir kısmı tahrife maruz kalabildiği gibi (Mütâlea, s. 15, 
16), bazı eserlerin çeşitli nüshaları arasında da farklılıklar olabilmek-
tedir (Mütalea, s. 16). 

Gazali’nin eserleri birbirinin kopyası demek layık ise de … (İmam-ı 
Gazali, s. 15)
Futuhat’ta şümul-i rahmet konusunda o kadar çok ifade var ki, bunla-
rın tamamının sokuşturma olduğunu ileri sürmeye mantıken imkan 
yok (İbn Arabi, s. 109). 

İbn Arabi’nin eserlerine şeriata muhalif ifadelerin Yahudiler tarafın-
dan sokuşturulmuş olabileceğine dair iddiaları da reddederek, İbn 
Arabi’nin eserlerinin yaygın bir biçimde okunup tedrisinin yapıldığını 
bu sebeple bu ihtimalin zayıf olduğunu, üstelik bu gibi iddiaların 
bütün İslami eserleri töhmet altına sokabileceğini dikkatlere sun-
makta ve hatta “Bu gibi iddiaların, bütün İslam eserlerine olan 
güveni sarsmak için bazı yahudiler tarafından ortaya atılmadığı ne 
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malum?” diyerek konuyu her yönüyle tartışmaktadır (İbn Arabi, s. 
105). Bu konuda aynı mazeretlerin başka İslami şahsiyetler, mesela 
el-Maarri için gündeme getirilmemesini ve onun bazı düşüncelerinin 
(tekfire varan) saldırılara konu edilmesini de bir çifte standart olarak 
eleştirmektedir (İbn Arabi, s. 106). 

Bu konuda Şa’rani’nin İbn Arabi’yi mazur göstermek amacıy-
la bu “sokuşturma” iddiasını tekrarladığını, ancak bunun isabet-
li olmadığını, hatta bu gibi tartışmalı ifadelerin İbn Arabi’nin kendi 
çelişkisinden de kaynaklanmış olabileceğini belirtmekte, bundan 
da “BUNDAN İSE MEZKUR KİTABIN İMLA-YI İLAHİ İLE YAZILMADIĞI DA 
ORTAYA ÇIKMIŞ OLUR” şeklinde önemli bir sonuç çıkarmaktadır (İbn 
Arabi, s. 107). 

İbn Arabi’nin Firavun hakkında, onun bu dünyadan imanla göçtüğü 
şeklindeki iddiasına da geniş bir yer veren Rızaeddin b. Fahreddin’in 
meseleyi gayet serinkanlı bir şekilde değerlendirmeye çalıştığı göz-
den kaçmamaktadır. Bu cümleden olmak üzere bu konudaki ifade-
lerin el-Futuhat el-Mekkiyye’ye sonradan sokuşturulduğu şeklindeki 
savunmalara da tenezzül etmez ve Musa (Carullah) Efendi’nin konuy-
la ilgili bir soruya verdiği şu cevabı naklederek ilmi dürüstlükten yana 
olan tavrını açıkça ortaya koyar: “Firavun’un imanı hususunda olan 
söz el-Futuhat’ta o kadar çoktur ki, bunların sonradan sokuşturulmuş 
ifadeler olduğunu söylemek, Futuhat’ın da tamamının düzmece ve 
sokuşturma olduğunu söylemekle eş anlamlıdır.” (İbn Arabi, s. 67).

Keza İbn Arabi’nin “Ben Firavun’un cehennemde ebedi kalacağı-
na inanıyorum. Bunun dışındaki sözlerim ancak bahis (araştır-
ma-tartışma) yollu söylenmiştir” şeklindeki ifadelerin el-Futuhat’ta 
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yer aldığına dair İsmail Hakkı’nın iddasının da asılsız olduğunu, zira 
Futuhat’ta böyle bir ifadenin yer almadığını sözlerine eklemektedir 
(İbn Arabi, s. 107-108). 

Öte yandan, İbn Hacer el-Mekki’nin İbn Arabi’ye olan ihlasında örnek 
aldığı şahsiyetlerden birinin et-Taftazani olduğuna dair iddialarını 
şüphe ile karşılar, gerekçe olarak da et-Taftazani’nin vahdet-i vücu-
dçulara, özellikle de İbn Arabi’ye karşı yazmış olduğu eserini gösterir 
(İbn Arabi, s. 111). Ayrıca İbn Hacer el-Mekki’nin naklettiği konu ile il-
gili rivayeti de tarihi açıdan içerdiği tutarsızlıklar sebebiyle reddeder 
(İbn Arabi, s. 111-112). 

Rızaeddin, Tevrat’ın bizzat tahrif ve tebdile konu olmadığını, bilakis 
kitabın okunuşu esnasında, onun anlaşılması ve yorumlanması ko-
nusunda tahrife yöneldiklerini ileri süren İbn Arabi’yle aynı görüşle-
ri ifade eden İbn Teymiyye’ye şiddetle çatan İbn Hacer el-Mekki’nin, 
aynı görüşteki İbn Arabi’ye göz yumup ses çıkarmamasına dikkat çe-
ker (İbn Arabi, s. 65 ve dipnot 1). 

Geç dönemlerdeki sema kayıtları ve isnatlar konusunda ihtiyatlı dav-
ranmak ve tenkidi elden bırakmamak gerektiğini de açıkça belirtir:

Asrımızda Hicaz müsnidi olan Muhammed Ali b. Zâhir el-Vitri (el-Vete-
ri) hazretleri “Mişkatu’l-Envar”ı müellifi olan İbn Arabi’den 13 vasıta 
ile rivayet eder idi. Lakin bu gibi senetlerin dürüstlüğü şüpheden hali 
değil (dir). Hususan mezkur senette, İbn Arabi muhaliflerinden olan 
İbn Hacer el-Askalani mezkur olması, [bu] şüpheyi dahi de teyit eder 
(İbn Arabi, s. 41). 
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Mamafih Rızaeddin b. Fahreddin’in Hadis kaynakları kullanımının ye-
terince titiz olmadığını da itiraf etmek dürüstlüğün bir gereğidir:

Nitekim et-Taberani, ed-Deylemi, İbn Adiy, Şuabu’l-İman, et-Tirmizi, 
Buhari, Mişkatu’l-Masabih gibi kaynakları kullanan (el-İ’tibar, s. 22, 
24-25, 27, 30-31) Rızaeddin’in, bilhassa ed-Deylemi ve İbn Adi gibi 
kaynaklara hadis kaynağı dahi denmesinin mümkün olmadığına dik-
kat etmesi beklenirdi. 

Yine muteber kitaplarda mezkurdur (el-İ’tibar, s., 33), Buhari-i şerifte 
mezkurdur (el-İ’tibar, s. 27), bazı âsarlarda (el-İ’tibar, s. 29), İbn Ab-
bas’tan rivayet olunur ki (el-İ’tibar, s. 27), ya da “an Enes kale kale 
rasulullah” (el-İ’tibar, s. 32), “Midadu’l-ulema bi-dimai’ş-şuheda 
fe-yercihu midadu’l-ulema” gelmiştir... (el-İ’tibar, s. 30) gibi, isnat ve 
kaynak zikretmeden, ya da kaynakta rivayetin yerini göstermeksizin 
yaptığı nakiller kaynak metodolojisi konusundaki bilinç düzeyine 
rağmen, muhtemelen geleneğin etkisinde kalarak, onun zaman za-
man kaynaklar konusundaki gevşeklikten kendisini kurtaramadığını 
gösteren bazı örneklerdir.

Zorlama tevillerden kaçınmak gerekir:
Rızaeddin b. Fahreddin, bütün eserlerinde, ama özellikle yukarıda 
zikredilen bazı misallerde görülen ilmi tarafsızlık ve dürüstlüğünü, 
tevil/yorum konusunda da göstermekte ve gelenekteki bazı savun-
malarda etkili olan “zorlama yorumlar”a işaret edip, bunları tenkit 
etmekten geri kalmamaktadır:

Nitekim o, İbn Arabi zahiren şeriata muhalif sözlerini “sekir” halinde 
söylemiş olabilir diye tevil etmenin ancak çocukça bir tevil olduğunu, 
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bu gibi sözlerin sahiplerinin sorumluluktan kurtulmalarının söz 
konusu olmadığını belirtir (İbn Arabi, s. 105). 

Keza hiçbir gurubu kayırmak gibi bir amacının olmadığını gösterirce-
sine, “İslam Şeriatında Şari’den başkalarının sözlerini “müteşabih”e 
hamletmek caiz olmadığı gibi, her kimin sözü zahirine mahmul olup, 
şuna göre hüküm yürütülür, bundan Ehl-i tasavvuf müstesna olmasa 
gerek” (İbn Arabi, s. 110) diyerek bu konudaki tarafsızlığını sergiler. 

İLİM ZİHNİYETİ: SORGULAYICILIK VE ELEŞTİRELLİK
Çok nadir istisnalar hariç Rızaeddin b. Fahreddin’in hemen bütün 
eserlerinde taklit değil tahkik, teslimiyet değil sorgulama, skolasti-
sizm ve dogmatizm değil eleştirellik yönünde tercihte bulunduğunu 
rahatlıkla ifade etmek mümkündür. Bu konuda kendisinin bu tutu-
munu açıkça gösteren hususları, kendi ifadelerine dayanarak takdim 
etmek daha yerinde olacaktır:

Gazali felsefenin revaçtan düşmesine sebep olmuş olsun olmasın, 
garip olan felsefe ile beraber Kitap-Sünnet ve başka dini ve nakli ilim-
lerin de revaçtan düşmüş olmasıdır (İmam-ı Gazali, s. 1??)

RIZAEDDİN B. FAHREDDİN’İN TENKİTÇİ YAKLAŞIMLARA DAİR BAZI 
ÖRNEKLER:

1. Tenkidin Önemi Ve Değeri Hakkında:
Âdem’in fazileti medhedicilerin şahadetinden ziyade intikad edicile-
rin şahadeti ile bilinir. (İmam-ı Gazali, s. 61)

Terceme-i hal yazıcılar için yazılacak kimsenin halini anlayıp dürüst 
ve doğru yazmak lazım idiğinde şüphe yok. Fakat bunun için muasır-
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larının şahadetinden ziyade sahib-i tercemenin eserlerinden istifade 
etmek tiyişli (gerekli)dir. Muasırlar ilim ve fazilet ehli olan muasırla-
rını pek az vakit takdir ederler. Bu ise umumi bir âdet halini almıştır 
(İmam-ı Gazali, s. 84). 

İntikad ise bir gine (yalnızca bir) tarafını söylemek değil, belki her iki 
tarafı mizandan geçirip muhakeme kılmaktan ibarettir (İbn Arabi, s. 
120). 

2. Tenkidin Usulü Hakkında:
İslam dinine hürmet göstermekte olan insan, dini intikadlarını (ten-
kitlerini) “imiş” “demiş”lere göre değil, belki Kur’an-ı şerif ile, Ra-
sulullah sünnetini esas tutarak muhakeme yürütür. Âlicenap kimse 
de, başkaları ile uğraştığı vakit hak subhanehu ve taalanın “ve kûlû 
li’n-nasi husnen” dediği nasihatini ehassu âmâl tutar (İmam-ı Gazali, 
s. 73). 

Bundan elli yıllar mukaddem, Hindistan’da kendi muasırları “Ahmed 
Han”a hücum ve tan ettiler ve her türlü iftira ve bühtanlar icat kıldılar. 
Dinsiz ve dehrî idiği, zındık ve fasıklığı ile hüküm düzdüler. “Kurân-ı 
şerifi inkar idedir, … asıl maksadı hüner ve zenaat öğretmek baha-
nesiyle dehrilik neşretmek ve din-i mübarekini tamirinden sorup taş-
lamaktır.”  diye avam arasında teşhir eylediler. Gazete ve jurnallerde 
yazdıklarına kanaat etmeyip, belki bunun hakkında kitaplar tertip 
ettiler ve meşhur İslam şehirlerinde olan müftülerden mezburun 
kafirliği ile fetvalar yazdırıp getürdüler. Nihayet Hac gününde Cihan 
yüzünden yığılmış Ehl-i kıble huzurunda Kâbe-i muazzama ile Fahr-i 
kainat efendimiz hazretlerinin mescid-i şerifi minberinden aleni su-
rette lanet okudular. Ahmed Han kendisi böyle hallerini gördü, işitti 
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ve bildi, fakat girmiş [olduğu] yolundan zerre kadar meyletmeyip ve 
kavlini (sözünü) seltap (geri alıp) bir tarafa gitmedi. Ahmed Han’ın 
ayıbı ise, kendi dindaşlarını Frenklerin pençesinden kurtarıp sahil-i 
selamete çıkarmak için diye, fünûn ve sınaat tahsiline mahsus olmak 
üzere “Aligarh” şehrinde “Medrese-i Âliye-i İslamiye” isminde nizamlı 
medrese açıp, İslam balalarını (evlatların) okutmak idi. Bunun böy-
le içtihadı hayırlı netice verdiği şimdi malumdur. Bu günde Hindis-
tan’da Ehl-i İslam’ın yaltaklab yürükçiler (savunup yürüyenleri) ve 
yol başçılık kılıcılar (önderlik edenleri) işbu “Aligarh” medresesinden 
yetişmiş alimlerdir. 

İşte bunun içün hiç kim doğrusunda muasırları hususan hasetçi düş-
manları haberleri ile hüküm yürütmek, maruf olan tariklar ile ken-
disinden nakledilmemiş ve eserlerinde görülmemiş isnadlara inabet 
itmek caiz olmaz. İnsanın ırzına dokunmak ve Müslümanlık namu-
suna taarruz etmek, cinayetlerin katığı ve hıyanetlerin büyüğüdür. 
(İmam-ı Gazali, s. 85-86)

Sırf resmi haller veya ki çürük haberlerden cemedilmiş medhiyeler, 
hakiki manası ile “terceme-i hal” olmazlar. Bunları okumaktan faide 
hem görülmez. Asıl terceme-i haller ise resmi haller üstüne sahipleri-
nin akideleri, meslek ve fikirleri, teferrüd etmiş mezhepleri söylenip, 
kaidesi ile intikad edilen şeyler olur. (İbn Arabi, s. 7). 

İbn Arabi gibi büyük âdemlerin dost ve düşmanlarından sadır olan 
düşünceler hakkında “muhakeme” yapmaya kudretinin olup olma-
dığını kendi kendine soran Rızaeddin b. Fahreddin, yine de vazifesini 
eda etmek kastıyla mutlaka bir muhakeme yazacağını, bunu yapar-
ken hata da etmiş olabileceğini kabul ve itiraf ettikten sonra, yine de 
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objektif kalma çabasından vazgeçmediğini göstermek üzere, o an-
dan itibaren gönlünün İbn Arabi ile olan bütün münasebetini geçici 
olarak kestiğini, onun leh ve aleyhindeki görüşlerden bağımsız hare-
ket edeceğini vurgular (İbn Arabi, s. 102-103). 

Burada yazdığım şikayetler, ah ve vahlar, kendisinin ilminden, ahlak 
ve davranışlarından istifade ettiğim ve tuzan (zerre) kadar olsun za-
rarını görmediğim, fazilet ve kemalatına hayran olduğum, ahlak ve 
mişvarına meftun olduğum alicenap ve muhterem bir zat hakkında-
dır. Haddimi aştım ve edepsizlik kıldım ise, bu halim İbn Arabi’yi baş-
kalarına şikayet etmek amacıyla değil, belki İbn Arabi’nin kendisine 
şikayettir. Amelim güzel olmasa da niyetim elbette güzeldir (İbn Ara-
bi, s. 126). 

3. Sahihayn Hadisleri Tenkit Edilemez mi?
Hadis kitaplarının en dürüstleri Buhari ve Müslim Sahih’leri olduğun-
da Ehl-i İslam arasında ittifak olduğu halde, içlerinde olan hadislerin 
her biri de Ehl-i İslam arasında kabul edilip bitmiş değildir. Sahihayn 
hadislerinden pek çoğu vardır ki, yakini ve kati delillere hilaf olmak 
mecburiyeti ile değil, hatta pek cüzi bahanelerle [bile] reddedilip gel-
miştir (İmam-ı Gazali, s. 53). 

4. Klasik Kelamın Tekrarlanmasıyla Yetinilmesinin Eleştirisi:
Rusya’da olan İslam şakirtlerini dinsiz ermek (yapmak) matlub (iste-
niyor) ise bunun için en doğru yol onlara bugünkü mevcut mezhepler 
ile münasebetleri olmayan, bugünkü ilim ve fenlere mukavemet ede-
meyen eski medreselerimizde istimal edilmekte olan kelam kitapla-
rından ders okutmaktır (İmam-ı Gazali, s. 16). 
5. İmam-I Gazali Ve El-Maarri Gibi Şahsiyetlerle İle İlgili Tenkit Ve 
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Mülahazaları:
Gazali vefat ettiğinde bütün İslam dünyasının bundan müteessir ol-
ması gerektiği halde onun hakkında söylenmiş mersiyelere pek az 
tesadüf edilmesi şayan-ı taaccüptür. Olanların da Gazali’nin şanına 
münasip şekilde etkili olduğu söylenemez (İmam-ı Gazali, s. 17). 

Sabırlı ve halim selim bir kişiliği olan Gazali Tehafüt adlı eserinde, bu 
özelliklerinden uzaklaşıp, itidalden ayrılarak düşmanlarının zaferleri-
ne sebebiyet verecek adımlar atar. Halbuki Tehafüt’ünü “Kitabu’l-Ar-
baîn” ya da “el-Mustasfa” üslubunda yazmış olsaydı daha faydalı ve 
etkili olmuş olurdu (İmam-ı Gazali, s. 20). 

İmam-ı Gazali büyük alim olmakla beraber, sözlerinin tenkit edilme-
sinden selamet kalmamıştır. Büyük alim olması da intikadsız kalma-
masını icap eder (İmam-ı Gazali, s. 60). 

Geçen yıllarda Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî isminde olan risalemiz meydana 
çıktığında, kendilerine din hamisi mansıbını vermekte ve başkaların 
itikatları ile oynamayı meslek etmekte olan âdemler bir sevaplı iş 
olacağı ile gökten vahiy aldıkları gibi, “Ma’arri” sözüne bir de “zındık” 
kelimesini tezyîl iderke (eklemeye) başladılar (İmam-ı Gazali, s. 70). 

Ben Ma’arri ile Allah Tealâ arasına girmedim. Hakkında “veliyullah”, 
“habibullah” “şefîu’d-dâreyn”, “el-mutasarrıf fi’l-kadereyn (?)” gibi 
sıfatlar istimal etmekten [sakınıp] tehaşi eyledim (İmam-ı Gazali, s. 
71-72). 
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6. Rüyanın İstismarı ve Gazali ile İlgili Örnekleri:
Gazali hakkında şuyu olan düşler ve her türlü uydurmalar tembelha-
nelerde malayani söyleyip ömür geçirici nadan (cahil) kimseler tara-
fından telkin edildiğinde şüphe yok, hem de erbabı arasında bunla-
rın şuyuu da şayan-ı taaccüb değil. Taaccüb edilinecek yer şundadır 
ki, ilm-i tarih’e hizmet etmekte olan Subkî gibi zatlar böyle adğâsu 
ahlâm’dan (saçma sapan rüyalardan) ibaret olan haberleri ciddi ve 
muteber olması lazım gelen “tabakat” kitaplarına derc ederler. Derc 
edildiği surette muttasıl olarak red ve tekzib edilmesi lazım olduğu 
halde bilakis rızalık gösterip tasdik ve tekitler eylerler (İmam-ı Gazali, 
s. 77). 

Fahr-i kâinat efendimizin göz nurları ve ciğer pareleri olan torunları 
işkencelere uğrayıp boğazlanırlar ve bu cürümleri işleyenlere bir şey 
olmaz, yine Kur’an nüshaları ve hadis kitapları azgınların saldırılarına 
uğrar yine bir şey olmaz, ama “İhya” kitabına ve Gazali’ye su-i zanda 
olan bir âdem, bizzat Cenab-ı risalet-penahi tarafından kamçılar ile 
tedip edilir. İşte bu acib bir maceradır. Yoksa Sultanu’l-enbiya ve Fah-
ru’l-murselin efendimiz hazretleri katında İmam-ı Gazali, Hazret-i Ali 
ile Fatıma evladına göre de hürmetli midir? “İhya” da kütüb-i hadis ve 
Kur’an-ı şerife nisbetle aziz midir? Böyle düşleri İslam eserlerine der-
cetmek İmam-ı Gazali’yi tahkir etmekten ibaret olduğu gibi, Resul-i 
Ekrem hakkında da su-i edep ve taksirlik (kusur etmek)dir. Aslı oldu-
ğu takdirde de söylemez ki ve içinde gizler ki, doğrusu budur. Tehzib 
ve tenkih etmeksizin doğru gelen bir şeyi ve her bir imiş - demişleri 
İslam eserlerine derceden ve kendilerinin ihlas bağladıkları zatları, 
Şâri’ tarafından haber olmadığı halde “veliyullah” ve “fa’âlun limâ 
yurîd”lik mansıbına cülus ittiren ve keyiflerine gelmeyenleri “zındık” 
ve “ashab-ı cahîm” olmak ile hüküm veren mücaziflerden hak subha-
nehu ve taala hazretlerine şikayetler olsun! (İmam-ı Gazali, s. 77-78). 
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Bazı gulât Gazali ruhunu “kelîmu’llah” lakab-ı şerifi ile mübeccel olan 
peygamber-i celili’l-kadr ile munazara ittirüp, Gazali tarafından if-
ham kıldırırlar ve bazıları da İhyâ’yı yandırmak doğrusunda sa’y iden 
bir zatı düşünde Resul-i Ekrem efendimiz hazretleri tarafından kam-
çılatıp tedip ettirirler ve bu kabilden çok vakıalar hem serd eylerler. 
İnsanlar evham ve hurafat esirleri olduğundan, buna ise her bir millet 
ve her bir kavim mübtela olmuştur. Lakin evham ve hurafat başka 
kavimlerin bila istisna her tabakasını şamil olduğu halde, İslam’da 
ancak avam ve esafil arasında hüküm sürer. Bu şey İslam’a ait bir fa-
zilet olsa gerek (İmam-ı Gazali, s. 77). 

“Seni falan adam cehennemde yanıp durduğunu düşünde görmüş” 
diye haber vermiş âdeme Ebu Hanife hazretleri: Falan Hristiyan [da] 
düşünde özlerinin papazlarını cennette nimet içinde durduğunu gör-
müştü” diye cevap vermiştir (İmam-ı Gazali, s. 78, dipnot, 77). 

7. Methetmekte Aşırı Gidip İşi İnsanları İlahlaştırmaya Vardırmak:
Aşırı medih, mübalağa ve yüceltme yaratıcı düşünceyi öldürür. Tabi-
atlarında mübalağacılık bulunan İranlıların Müslüman olmalarıyla 
birlikte İslam dünyasında mevzu hadislerin ve hurafelerin ve hariku-
ladeliklere dair hikayelerin yaygınlaşması, hurafe ve kerametler ha-
berlerini evrenleştirmek doğrusunda bezl-i gayret kıldılar. Bunun ne-
ticesi olarak İslam dünyasında İran mübalağaları urunlaştı (yerleşti), 
Yer küresi kütara almazlık (yeryüzünün dahi taşıyamayacağı kadar 
aşırı) olan medih ve zemler, kabih ve şerif unvanlar erzan alınıp erzan 
satılır (bol bol ucuz alınıp ucuz satılır) oldu. “Veliyullah”, “el-mutasar-
rıf fi’l-kaderayn”, “allâmetu’l-âlem”, ”el-âlimur-rabbânî”, “muceddi-
du’l-elfi’s-sânî”, “halifetullah fi’l-ard”, “ mazharu’l-inayeti’l-ilahiyye”, 
“murşidu’l-enam”, “nâibu hayri’l-beşer” ve.. ve…ve… gibi medihler; 
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yüzlerinden haya perdesini salmamış ve akideleri hakkında levh-i 
mahfuzdan nüsha alınmamış ademler hakkında fâsık, facir, zındık, 
munkir-i sâni, dehri, kafir… gibi kelimeler âdeti tavsifler cümlesine 
girdiler. (İbn Arabi, s. 3-4). 

Uşandak (genellikle) âdeti insanları “gavslık”, “kutupluk”, belki “pey-
gamberlik” hatta -haşa lillah- “ilahlık” mertebelerine kütarmak (çı-
karmak) ve ikinci taraftan mahmel-i sahih tapmak mümkün şeyleri 
bahane edip küfürlük ve zındıklık derekelerine düşürmek gibi ifrat ve 
guluvleri adet ve ülfet etmiş ümmetler de hem işbu su-i terbiye se-
meresi olarak bozulurlar, aralarında adalet hüküm sürmez, sadakat 
devam etmez (İbn Arabi, s. 4). 

Mübalağa ve aşırılıkları adet etmiş milletlerde istikamet-i efkar ol-
maz, istikamet-i efkardan mahrum halklar içinde âli tabiatlı âdemler 
zahir olmaz. Bu şey mücerrep ve tarih ile sabittir. Tecrübede fahiş ha-
talar olmaz, tarih yalan söylemez. İşte son vakitlerde İslamlar içinde 
büyük adamlar ve dahiler yetişmediğinin bir sebebi işbudur (İbn Ara-
bi, s. 5). 

Sonra ıstılahlara tebdil arız olmakla çok şeyler mevzularından çıktı. 
İşbu cümleden tabakat ve teracüm-i ahval yazıcılar da evvelki hür-
metli âdetler ile taban tabana zıt bir şekle girdiler. Şöyle ki, birini 
methetmek olduklarında Rasulullah mertebesine bindirmek ile dahi 
kanaat etmeyip, (haşa lillah!) “el-mutasarrıf fi’l-kadereyn”, “yuhyî ve 
yumît ve huve ala kulli şey’in kadîr” mazmunlarını iş’âr ederek uluhi-
yet mertebelerine çıkarırlar ve zem etmek istedikleri zatları da doğru-
dan doğruya “kafir” ve “zındık” sözleri ile tavsif eder oldular. Bu keli-
meler ile iktifa eylemeleri de, bunlardan da eşedd olan ikinci bir elfaz 
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olmadığından mecburidir. İşte böyle ittiradsızlıklar (tutarsızlıklar), is-
raf (aşırılık) ve ifratlar, doğrusu İslam’a cinayet olur. Kur’an-ı şerif gibi 
menba-ı hidayet olan bir kitaba ve Rasulullah gibi huluk azim (yüce 
ahlak) ile muttasıf bir adaletpenaha tabi olan kavim için bu şekildeki 
israf ve guluvlara alışmak elhak ayıptır. Hak subhanehu ve taala fadl-ı 
keremi ile ıslah ve insaf ihsan eylesin (ve ma zâlike ala’llahi bi-aziz 
(bunu yapmak ta Allah için hiç te zor değildir)) (İmam-ı Gazali, s. 79). 

Hallac-ı Mansur ile ilgili bilgilerin kaynağının kendi araştırma ve ince-
lemesine göre Taberi’nin “Tarihu’l-Umem ve’l-Muluk” adlı eseri oldu-
ğunu ifade eden Rızaeddin b. Fahreddin, ancak Taberi’nin çağdaşı ol-
duğu Hallac ile yüz yüze görüşüp te bu bilgileri ondan aldığını açıkça 
zikretmediğini, bu sebeple büyük ihtimalle ikinci elden bilgilere da-
yanmış olabileceğini sözlerine eklemekte, ayrıca bu gibi asırlarda bu 
gibi konulara dair haber ve bilgilerde mübalağa olabileceğini, keza 
müstebit yönetimlerin tesiri ile bu gibi rivayetlerde sapmaların orta-
ya çıkabileceğini, dolayısıyla Hallac hakkındaki rivayetler konusunda 
biraz ihtiyatlı olmak gerektiğini söyleyerek, ortaya örnek bir bilimsel 
titizlik ve ihtiyat örneği sergilemiştir (İbn Arabi, s. 75-76). 

8. Nüzul-İ İsa, Mehdi, Kutub, Gavs, Ebdal ve Evtad Meselelerine 
Dair:
İsa peygamberin gökten indikten sonra Hanefi mezhebiyle amel ede-
ceğine dair Muhammed Parisa’nın “el-Fusul es-Sitte” adlı eserindeki 
iddiası doğru değildir (İbn Arabi, s. 62, dipnot, 2). 

Hızır, kutup, gavs, evtad, ebdal, nuceba, nukaba, imam gibi konularda 
İbn Arabi’nin bir delile değil, İbn Sina’nın retorik ve şiirsel bazı ifade-
lerine dayandığını söyleyerek eleştiride bulunan Rızaeddin, ed-Deh-
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levi’nin “Sufilerden bunlara inananlar kitap ve sünnet’ten herhangi 
bir delile değil, sadece keşfe dayanmışlardır ki, keşif şer’i delillerden 
değildir” sözü ile İbn Teymiyye’nin “Ebdal, aktab, ağvas ve evliyaların 
sayısı gibi konulardan bahseden hadis rivayetleri hadis konusunda 
ilim ehlinin uydurma olduğunu bildikleri şeylerdendir” sözünü nak-
letmekte, ayrıca sadece “ebdal” kelimesinin Ebu Davud’un Sünen’in-
de geçtiğini, ancak bunun da ravinin ziyadesi olma ihtimalinin bulun-
duğunu sözlerine eklemektedir (İbn Arabi, s. 118 ve dipnot, 2). 

Öte yandan bu gibi kavramların tasavvuf ehli arasında yüksek merte-
belilere verilen sembolik unvanlar iken daha sonraları yanlış anlaşı-
larak sembolik değil gerçek anlamda (kozmik özellikleri olan) kişilere 
dönüştürülmüş olabileceğine de işaret etmektedir (İbn Arabi, s. 120). 

Şialar ile mutasavvıfların kitapları Mehdi haberleri ile doldu, vâhi (son 
derece çürük) rivayetler, hatta müneccimler haberleri de bu doğruda 
işe yaradı. Mutasavvıfeler ile Şiaların fikirleri, akideleri birbirinden 
ayrılmaz derecede birbirine karışıp gittiler (İbn Arabi, s. 119). 

Mamafih Rızaeddin b. Fahreddin bu eleştirel tavrını zaman zaman bir 
tarafa bıraktığı için, bazı meselelerin özünü gözden kaçırdığını da bu 
vesileyle ifade etmekten çekinmemek gerekir. Nitekim o, İbn Arabi’nin 
Mehdi, Kutub, Gavs konulardaki görüşlerini ele alırken asıl bu mesele-
lerin içyüzünü ve bunların dinde asıllarının olup olmadığını tartışacağı 
yerde, Mehdi indiği zaman hangi mezheple amel edeceği, yahut onun 
mezhepleri tamamen ortadan kaldırıp Kur’an ve Sünnet’le amel ede-
ceği, bu sebeple ona en fazla taklitçi ve mezhepçi ulemanın düşmanlık 
besleyip ona karşı çıkacağı yolundaki İbn Arabi iddialarını ciddiye al-
ması (İbn Arabi, s. 62-63) düşündürücü olsa gerektir. 
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9. Keramet Meselesi:
İbn Arabi’nin hissi ve manevi keramet ayrımı yapıp büyük şahsiyet-
lerin İslami çizgiyi korumak anlamındaki manevi keramete önem 
verdiğine dair sözlerinin ardından Rızaeddin b. Fahreddin şunları ek-
ler: Büyük âdemlerin ehemmiyet verdikleri “keramât-i maneviye”dir. 
Doğrusu kerâmât-ı “ilm-i nâfi’den başka bir şey değildir (İbn Arabi, s. 
65). 

10. Tasavvuf Hakkında:
Tasavvuf’a ve bilhassa Gazali ve İbn Arabi gibi şahsiyetlere olan mu-
habbetini gizlemeyen Rızaeddin b. Fahreddin, Kur’an ve Sünnet çiz-
gisindeki bir İslam konusundaki ısrarlı vurgularına uygun olarak İbn 
Arabi’nin aşağıdaki değerlendirmesini iktibasla yetinmiştir:

“Kur’an’ı imam edinmemiş tasavvuf tasavvuf değildir- İbn Arabi -” 
(İbn Arabi, s. 62). 

11. Tasavvuf ve Tarikat Eleştirisi Hakkında:
İslam vilayetlerinin idarelerini ıslah etmek, dava ve anlaşmazlıklarını 
halledip zulümlerin önünü alacak surette kanunlar tertip etmek, as-
keri işleri, kaza (yargı) ve mahkemelere dair hizmetleri tanzim edip, 
umumen İslam memleketlerinin baka ve devamlarına sebep olacak 
medeni ve umrani işleri her bir vazifeden öncelikli bilip, bu yönde 
gayret sarf etmek zühd ve tasavvufa aykırı olmaz idi. 

Zühd hakkında kitap telif etmesini isteyenlere cevap olarak İmam 
Muhammed: “Sevda (ticaret) hakkında kitap telif ettim, zahid olmak 
isteyenler bu kitap ile amel etsinler” demiştir. Halbuki İmam Muham-
med’in eserleri bugün meydanda olup, sevda hakkında yazmış oldu-
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ğu şeyler, bu günkü ticaret kanunları kabilinden “hukuk” kaidelerin-
den ibarettir (İbn Arabi, s. 123-124). 

Hz. Peygamber’in kendisi ve ailesi için bizzat çalıştığı, savaş taktikleri 
uygulayıp bu konuda ashabının görüşlerine itibar ettiğini, halifelerin 
de Müslümanların siyasi ve iktisadi durumlarını düzeltip teminat al-
tına almak için imar faaliyetlerine giriştiklerini, keza ashabın da ken-
di rızıklarını kazanmak için bizzat çalıştıklarını, Cenab-ı Hakk’ın bazı 
peygamberlerine bazı meslekleri öğrettiğini Kur’an’da zikrettiğini ve 
yine Kur’an’ın, namazlar kılındıktan sonra rızık temini için yeryüzü-
ne dağılmalarını Müslümanlara telkin ettiğini söyleyen Rızaeddin b. 
Fahreddin, şu önemli ve muhteşem eleştiriyi İbn Arabi ve onun gibi-
lere yöneltmekten de çekinmemiştir:

“Halbuki İbn Arabi’nin 560 bölümden ibaret olan el-Futuhat’ında 
böyle şeylerle ilgili olarak bir tek bölüm olsun ayırmamış, başka eser-
lerinde de bu gibi konulara yer vermemiştir. Selefler asrında dünya-
nın yarısı Müslümanlar tarafından fethedildi, memleketler İslam nuru 
ile müşerref oldu ise, bu, kerametler, Hızır ve İlyas’lar, kutup ve ev-
tadlardan ziyade hulefa-yı raşidîn, ashab-ı kiram ve selef-i salihinin 
maklây-ı tîrleri (attıkları oklar) ile oldu. Bu yerlerin her bir yöresin-
de bir şehid bedeni yatar ve her bir adımında bir mücahid kanı vardır. 
O zamanlar Müslümanlar arasında (İbn Arabi’nin tarif ettiği şekilde), 
Hızır ve Gavsların, İlyas ve İmamların isimlerinin bile malum olduğu 
şüphelidir. 

Daha sonra İslam ülkeleri birbiri ardından gövdeden ayrıldığında çü-
rük olan organlar sanalup (sayılıp), kesilip taşlanmaya başlandı ise, 
büyük adamların kamuya ait meselelere, milletin bakası ve inkırazı 



Rızaeddin Fahreddin

159

gibi önemli meselelere iltifat etmediklerinden; veliler ve şeyhlerin 
tasarruflarına, İlyas ve Hızır’lar, ebdal ve gavsların yardımlarına bel 
bağlayıp, içtimai kanunlar ve kavani-i umraniyyeye önem vermedik-
lerinden oldu. Sünnet-i ilahiyeye karşı durmak kadar abes bir iş dün-
yada yoktur.” ve len tecide li-sunnetillahi tahvilâ (Allah’ın toplumlar 
için koyduğu (sosyal) kanunlarda bir değişiklik göremezsin)”. 

Aksak Timurlenk’i kendi Semerkand’ına kadar kovacak kadar güçle-
ri olan “Dımeşk” ahalisi, kendi şeyhlerinden birinin “Hızır’ı gördüm, 
ben de Allah da Timurlenk tarafındayız” diye söyledi” mealinde bir 
haber duyduklarında, “Öyle ise savaşmakta bir mana yok. Allah ile 
Hızır aynı tarafta olduğundan, nihayetinde elbette galip olacaklar” 
diye acizlik izhar ettikleri rivayet edilir. Bir şeyhin vehmi ve haya-
li yüzünden şehirde olan bütün Ehl-i İslam katledildi. (İbn Arabi, s. 
125). Ve bütün ilmi eserleri mahvedilip harap oldu.” zehebeti’d-devle 
bi’l-bevle” bu olsa gerek. 

Hak subhanehu ve taala, vatan ve dinlerini koruma konusunda ka-
ide-i kevniyyeler talim edip durduğu halde, her memleketin Müslü-
manları meşhur velilerinden birine iltica edip, gün geçirirler ve “Fa-
lan şeyh sayesinde bizim memleketimiz düşmanlardan emindir.” 
diye kıpırdamayıp yatarlardı. Bu gibi memleketler batıda da vardır, 
doğuda da. İstesek bu gibi memleketlerin ve bu velilerin isimlerini de 
zikrederdik. Ehliyetleri ve istidatları olup olmadığı ayırt edilmeksizin 
umumi olarak tasavvuf ile meşgul olmaları ve bütün vakitlerini ta-
savvuf hakkında yazılmış olan eserlere sarf etmeleri yüzünden Ehl-i 
İslam, sadece siyasi, iktisadi yönlerden değil dini yönden de mağlup 
olmuşlardır. Kitap ve Sünnet ilimlerinin ihmal edilip terk edilmiş ol-
masının başlıca sebebi de Müslümanların toptan tarikat ile meşgul 
olmalarıdır (İbn Arabi, s. 126). 
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12. Vehim ve Hurafe Aşıkları Müslümanlar Olarak Bu Vehim ve 
Hurafelerden Kurtulmamızın Zarureti Hakkında: 
Seleflerimizin doğrularını yanlışlarından ayırdetme iktidarından aciz 
olduğumuz ve onların her bir hareket ve muamelelerini sünnet-i 
hasene bildiğimizden dolayı biz “vehim ve hurafeler aşıkları” olan 
Müslümanlar, harikuladelikler hakkında hırslarımızı daha da arttır-
dık, sünen-i ilahiyye ve terakkiyat-ı tabiiyye aksine yürüyüp vehim 
çöllerinde adaşub (şaşırıp) kaldık. Bizim zihinlerimizde olan hurafe 
ve vehimleri temizlemek için yüzlerce yıllar içtihat yapmaya ihtiyaç 
var. Bunun sonunda da doğru yolda yürüyeceğimiz şüpheli. Biz kendi 
kendimize karşı cinayet işledik ve işlemekteyiz. Tabii bunun cezasını 
da kendimiz tartmak (ölçüp biçmek) durumundayız. Kendi kendileri-
ne cefa edenlere zaman elbette safa göstermez.” İnnallahe la yuğay-
yiru ma-bi-kavmin hatta yuğayyirû mâ-bi-enfusihim (Bir toplum ken-
di kendisini değiştirmedikçe Allah ta onları değiştirmez)” (İbn Arabi, 
s. 123). 

13. Birine Velilik/Evliyalık İzafe Etmeye Dair:
Şari tarafından haber olmadığında mahsus (muayyen) bir âdem hak-
kında “velilik” ile şehadet vermek asla ve kat’â caiz değil(dir). “Allahu 
veliyyullezine âmenû (Allah iman edenlerin velisidir)” ibare-i şerife-
sinin “Allahu veliyyu Zeyd (Allah (sadece) Zeyd’in velisidir)”e delaleti 
yoktur. Bir kimsenin bugünkü hali de hâtimesine delil olabilemez. 
Şunun içün: “İbn Arabi’nin veliliği ile itikad kılınır” duyulmuş söze, 
başları arşlara erişmiş kimselerden sâdır olsa da iltifat edilmemesi 
gerekir (İbn Arabi, s. 109).
 
14. Mehdi Meselesi:
Mehdi diye maruf bir âdem zuhur ideceği ile itikad kılmak vacip değil-
dir (İbn Arabi, s. 116). 
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“Mehdi hadislerinin hepsi de zayıftır, içlerinde güvenilebilecek bir ri-
vayet de yoktur. Çeşitli eserlerde bu rivayetleri toplayanlara da itibar 
edilmez (Esne’l-Matalib, s. 272). 

Âlusi cenaplarının “Mehdi’nin geleceğini inkar etmek, mütevatirleri 
inkar etmeye çok benzemektedir” sözü (Ğaraibu’l-İğtirâb, s. 113) aşı-
rı mübalağalı, hem de büyük adamların ayak sürçmeleri kabilinden 
olsa gerektir (İbn Arabi, s. 117, dipnot, 1). 

İbn Arabi’nin “mehdi” meselesine dair görüşlerinin şer’i bir delile de-
ğil, kendi kişisel yaklaşımına (zevk) mebni olduğunu, zira “akide için 
kesin delil lazım olduğundan, halbuki Kur’an’da bu konuda delaleti 
kati bir ayetin varlığı bilinmediğinden, hadis rivayetleri de delaletleri 
kati olsa bile sübutları mütevatir gibi kat’i olmadığından, bu mesele-
nin bir iman konusu olamayacağını ifade eder (İbn Arabi, s. 115). 

Dünya yüzünden mezhepler küterilip (kaldırılıp), halis İslam şeriatı 
hüküm sürmesi için bir ferdin, “Mehdi” ismi ile hurucuna tevakkuf et-
mez. Belki bunun için halk arasında hakiki ilim neşredilmek, Şeriat ve 
din-i İslam’ı her türlü bidatlerden tasfiye kılmak, fikir ve akıl artmak 
zaruridir (İbn Arabi, s. 117). 

15. Mezhep Meselesi: 
İmam-ı Gazali, el-Kıstasu’l-Mustakim adlı eserinde, Ehl-i İslam’ın bir-
biriyle muhalefet içinde olmalarının zararını beyan ettikten sonra 
bunun tedavisinin yalnız Kitabullah ile ve Sünnet-i Rasulillah üzere 
temessük eylemek ve selef-i salihin mesleklerine mülazemet etmek-
le mümkün olacağını tafsilatı ile beyan buyurur (İmam-ı Gazali, s. 21). 
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İnşaallah bu haller ile İslam dünyası gelecek asırlarda müşerref olur, 
din ve ahlak babında selef asrı kayıtub, Müslümanlar arasında karın-
daşlık hüküm sürer, itikadat ve mezheb doğrusunda aralarından mu-
halefet küterilip (kaldırılıp) Fahr-i kainat efendimiz tariki ihya kılınır, 
KUR’AN VE SÜNNET’TEN BAŞKA MEZHEP İSMİ KALMAZ (İbn Arabi, s. 117). 

16. Ulemanın Bir Mezhebi Taklidi Hakkında:
Gazali Şafii mezhebinde, Tahavi Hanefi mezhebinde, İbnu’l-Arabi Ma-
liki mezhebinde demek, Ebu Hanife, Malik ve Şafii’yi taklit ettikleri 
şeklinde anlaşılmasın. Böyle değil, belki bunların her biri kendileri 
müçtehittirler. Onlara Maliki, Hanefi, Şafii demek, onların içtihadla-
rından hasıl olan fikirlerinin işbu mezheplere muvafık olduğu anla-
mına gelir. (İmam-ı Gazali, s. 21). 

17. İbn Arabi ile İlgili Tenkit ve Mülahazalar:
İbn Arabi ne kadar ulu bir alim olsa da, masum değildir, hata etmesi 
caizdir (İbn Arabi, s. 140). 

Bütün dünya halkı İbn Arabi’nin zındıklığına hükmetse bile ben tek 
başıma buna muhalefet ederim ve bilakis bütün cihan onun veliliğine 
inansalar, ben kendim bir tarafta kalırım. Bu şeyleri Allah taalaya has 
vazife diye bildiğimden asla müdahale etmem. Ben terceme-i halleri 
sahipleri “sıddık” ya da “zındık” olmak noktasından değil, belki alim 
ve edip oldukları, hem de dini ve içtimai hallerde eserler ortaya ko-
yup gittikleri için yazdım. (İbn Arabi, s. 140). 

İbn Arabi’nin öncelikleri belirleme konusundaki isabetsizliği:
İbn Arabi gibi İslam ekabirinin bu gibi haberleri ve hadisleri intikad 
idüp, itikadat ve ameliyat bablarını, ahbar ve tarih kısımlarını tenkîh 
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ve tasfiye edecek, din-i İslam üzerine yapıştırılmış evham ve hura-
fatları temyiz kılacak yerde, bilakis şunun gibi şeylere nusrat verip 
durmaları, İslam üstüne her vakit ve her yerde musibetler nüzulüne 
kuvvetli bais olmuştur. Nâdânlar (cahiller), şöhretsiz ve hürmetsiz 
âdemler İslam dinine ne kadar teaddi etseler de zararları az olur. 
İslam üstüne gelmiş ulu zararlar ise, büyük alimlerin pek cüz’i olan 
müsamahaları sebebinden meydana gelmektedir (İbn Arabi, s. 116). 

İbn Arabi’nin tenkide maruz kalan görüşleri hakkında:
Eserlerinde şeriata aykırı bir şey söylemediğini, bütün görüşlerinin 
Kur’an ve sünnete dayandığını ancak sözü uzatmamak için bunla-
rın delillerini geniş bir şekilde zikretmekten sarf-ı nazar ettiğini iddia 
eden İbn Arabi’nin bu iddialarına yer veren Rızaeddin b. Fahreddin 
buna rağmen Muhammed Abduh’un İbn Arabi’nin eserlerinin dinin 
esaslarına ve akaidine aykırı hususlarla dolu olduğuna dair iddiala-
rına da işaret etmeyi ihmal etmez (İbn Arabi, s. 36). Keza içersinde 
İslam’a aykırı olmakla itham edilen görüşlerin yer aldığı bazı eserle-
rin İbn Arabi’ye ait olup olmadığı konusundaki farklı iddialara işaret 
ederek bu konudaki tarafsızlığını sergilemeye çalışmaktadır (İbn Ara-
bi, s. 42-43). 

Resim-suret meselesi:
İbn Arabi’nin bazı eserlerinde resimlere yer vermesi üzerine bunun 
muhtemel sebepleri üzerinde duran Rızaeddin b. Fahreddin, İmam 
Muhammed’den resimlerin belli şartlarda kullanılmasının mübah, 
belli şartlarda mahzurlu olduğuna dair bir açıklamayı naklederek İbn 
Arabi’nin de bu gibi ruhsatlara dayanmış olabileceği ihtimaline işaret 
etmektedir. Yahut İbn Arabi’nin dinle alakalı olmayan bazı resimlerin, 
bu sebepten konuyla ilgili hadis rivayetlerindeki yasağın kapsamı dı-
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şında kaldığını düşünmüş olabileceğini de zikreden Rızaeddin b. Fah-
reddin, sonuç olarak şöyle demektedir: 

Her halde suret istimalini mutlaka günah-ı kebair’den sanıcılar gu-
luvv ve israf (aşırılık) etmişdir. “Delilu’l-mukallid kavlu’l-muctehid 
(Mukallidin delili (taklit ettiği) müçtehidin görüşüdür)” sözünü iman 
yerinde vird kıldıkları ve kendilerini mukallid diye bildikleri halde, 
müçtehitlerinden üzüp (müçtehidlerini geçip aşarak) söz söylemişler 
ve müçtehitlerine mukabele kılmışlardır. Halbuki bunlar başkalar-
dan böyle haller olduğunda sayhaları ile bütün dünyayı bizar kılarlar 
idi (İbn Arabi, s. 43). 

İbn Arabi’nin mezhebi neydi? O bir mukallid mi müçtehid miydi?
Rızaeddin’e göre İbn Arabi başlangıçta zahiri/İbn Hazm mezhebine 
mensup olmuş olabilirse de, aslında o kendisinin bazı şiirlerinde 
de işaret ettiği gibi müstakil bir müçtehit olup, bilhassa akidesinin 
kelam mezheplerine dair eserlerden değil doğrudan Kur’an ve Sün-
net’ten çıkarılmış olduğunu kendisi açıkça ifade ve iddia etmektedir 
(İbn Arabi, s. 43). Rızaeddin’e göre İbn Arabi’nin izlediği yol özetle, 
Şeriatın esaslarını felsefeyle karışık tasavvufla birlikte esas almaktan 
ibarettir (İbn Arabi, s. 45). 

Vahdet-i vücud ve alem-i misal:
Alem-i misal konusunda İbn Arabi’nin görüş ve iddialarını, İbn Tey-
miyye’nin ise bunların katıksız vehim ve hurafe olduğuna dair eleş-
tirilerini bir arada veren Rızaeddin, yine de bu konuyu kendi döne-
minin bilimsel gelişmeleri ışığında izaha çalışmaktan da geri kalmaz 
(İbn Arabi, s. 70-71); ancak bu iddia edilen dini tecrübenin sübjektif 
bir tecrübe olduğunu ve ilmi bakımdan inceleme konusu yapılabil-
mesi için ciddiye alınmasının çok zor olduğunu gözden kaçırır. 
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Buna rağmen Rızaeddin b. Fahreddin İbn Arabi’nin de savunduğu 
vahdet-i vücud nazariyesini İbn Teymiyye gibi sert bir şekilde red-
detmek yerine, bu öğretinin makul ve kabul edilebilir bir yorumunun 
olup olamayacağını da sorarak, konuyla ilgili bütün yaklaşımları de-
ğerlendirmeye almaya itina göstermekte (İbn Arabi, s. 71-74), ama 
nihai tahlilde onun da İbn Arabi gibi, savunduğu bu nazariyeyi mazur 
göstermek için bazı zayıf ve zorlama yorumlara başvurmaktan kendi-
ni kurtaramamaktadır (İbn Arabi, s. 103). 

La ikrahe fi vahdeti’l-vucud (Vahdet-i vücud baskıyla kabul ettirile-
mez!):
İbn Kemal’in vahdet-i vücud görüşünü sultanın halklara yükümlülük 
haline getirmesinin uygun olacağına dair görüşüne “la ehlen vela 
merhaben” diyerek karşı çıkmakta ve “Rasulullahın Müslümanlara 
yükümlülük yüklemediği bir şeyi din adına sultan niçin cebr eylesin?” 
diyerek önemli bir tespitte bulunmaktadır (İbn Arabi, s. 104). 

Yine Şeyhu’l-İslam Ebu’s-Suûd zamanında padişahın İbn Arabi’nin 
eserlerini yasaklamasının şer’i bir delile binaen değil, siyasi bir amaç-
la yasaklamış olabileceğine dikkat çekmektedir (İbn Arabi, s. 110). 

Din bahsi ile felsefi bahisler ayrı şeylerdir:
Alemin yaratılmış olduğunu kabul ettikten sonra vahdet-i vücud 
konusundaki birtakım tarışmaların din konusu olmaktan ziyade 
felsefi bir bahis olduğunu belirterek (İbn Arabi, s. 104), keza vahdet-i 
vücud, alem-i misal, a’yân-ı sâbite gibi konuların dini değil felsefi ba-
hisler olduğunu, bu sebeple dini eserlerde bunlarla fazlaca meşgul 
olmaya gerek olmadığını vurgulayarak (İbn Arabi, s. 114), dini geril-
imleri ve tekfir ithamlarını asgariye indirmeye çalışması yerindedir. 
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İbn Arabi Firavun’un imanı konusundaki içtihadında hatalı ola-
bilir :
Öte yandan İbn Arabi’nin Fir’avn’ın kurtuluşa erenlerden olduğu yol-
undaki sözlerini içtihadına binaen söylemiş olabileceğini belirterek, 
şayet hata etmiş ise Allah’ın onu affedeceğini ileri sürer (İbn Arabi, s. 
111) ve bu suretle konuyu tekfir çerçevesinden uzaklaştırmaya çalışır. 

İbn Arabi’yi eleştiren Aliyyu’l-Kâri’ye yönelttiği mukabil tenkit-
ler:
Aliyyu’l-Kâri’nin İbn Arabi’yi sözleriyle fitneye sebep olmakla itham 
etmesine bakarak, onun İbn Arabi’yi dinî açıdan olduğu gibi içtimai 
açıdan da eleştirmesine karşı çıkar ve Aliyyu’l-Kâri’nin kendisinin de 
başına böyle durumların gelmiş olduğuna dikkat çeker, dahası ken-
disinin Hz. Peygamber’in ana-babasının akidesi konusuna müdahale 
etmesini eleştirir ve Onların iman ve küfürlerinden bahsedip risaleler 
düzmeye ne lüzum var idi? Bunlar hakkında bir vakit sual olunacak 
mı ya ki bunları bilmediğinde iman dürüst (sahih) olmayacak mıydı? 
(İbn Arabi, s. 112) diyerek onun da, eleştirdiği türden bir hatayı işledi-
ğini göstermeye çalışır. 

İbn Arabi’ye yönelik “sosyolojik” anlama çabası:
İbn Arabi’nin azimetlerle değil de ruhsatlarla amel etme yönündeki 
nasihatlerinin de tamamen sosyolojik gerekçelerden kaynaklandı-
ğını, fazilet ehli için azimetlerin, ama meşakkat ehli için ruhsatların 
daha uygun olduğunu, aksi takdirde meşakkat ehlinin farzları terk 
etmelerinin de söz konusu olabileceğini belirterek, İbn Arabi’yi des-
tekler (İbn Arabi, s. 111). 

İbn Arabi’nin nikbinliği/iyimserliği/optimizmi:
Ebu’l-Alâ el-Maarrî ne kadar meyus ve bedbin bir âdem olmuş ise, İbn 
Arabi şol nispette razı ve nikbin bir âdemdir. İşte bu yüzden insanlığın 
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sonunda bir gün saadete erişeceğini ümit eder ve işbu ümidi sebebiy-
le “Fe’l-vucûdu kulluhu rahmetun (Varlığın tamamı rahmettir)” der 
(el-Futuhat, III. 246 (346?). (İbn Arabi, s. 139). 

18. Müteferrik:

Rusya’ya ve Kazan’a Bakış:
Memleketimiz olan Rusya’da (Kur’an ve Tıbaat, bölüm, 7). 

Rusya devletine tabi olan Müslümanlar için (basılan) Kur’an (Kur’an 
ve Tıbaat, bölüm, 9). 

Kazan’da yıllardır verilen bu öğretime rağmen, hadis, tefsir, Arap dili, 
hikmet, tevarih, tabakatu’l-ümem, hilafiyyat, esma-i rical, ahval-i ru-
vat ve diğer faydalı ilimlerde mütebahhir olanlar yetişmedi (el-İ’tibar, 
s. 55). 

Üretim–Meslek–Kazanç:
Müslümanlara gereken şeyler; saltanat ve hükümet, ilim ve fazilet, 
ticaret ve hirfet (meslek) ile düşmana mukavemettir (el-İ’tibar, s. 27). 

Dağ başlarında maişet itmemiş adam için helal rızık kazanmak mu-
haldir - İbn Arabi - (İbn Arabi, s. 131). 

“Men lem yahterif lem ya’telif (meslek sahibi olmayan karnını doyu-
ramaz)” (el-İ’tibar, s. 28). 

“El-hareketu bereke ve’t-tevani heleke (hareket bereket, gevşek-
lik-tembellik ise helak olmak demektir)” (el-İ’tibar, s. 28). 
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“Men lem ya’lem emra dinihi lem yettecir fi sûkınâ (Dinimizin tali-
matlarını bilmeyenler bizim çarşı-pazarlarımızda ticaret yapmasın) 
(Ömer b. el-Hattab) (el-İ’tibar, s. 34). 

Nizamiye medresesinde her an altı bin kişinin öğrenim görebildiği bir 
medrese idi (İmam-ı Gazali, s. 17) 

İhtimal ki Gazali’yi Gazali iden şey Nizamiye müderrisi olması değil 
belki işbu dervişliği olmuştur (İmam-ı Gazali, s. 82). 

İnsanı insan, belki melek edecek şey, mansıb değil, şöhret değil, câh 
ve servet değil, belki meşakkat ve bela görmektir (İmam-ı Gazali, s. 
82). 

İnsanlar kendi zan ve fikirlerine bina edip kılmış hükümlerinde bir 
mertebe isabet etseler, on mertebe hata kılarlar. Şunun için öz hak-
larından tecavüz etmeye, zayıf mizanlarıyla Allah taalaya has işleri 
ölçüp zahmet çek[me?]meye tiyişli (gerekli) idi (İbn Arabi, s. 5). 

Endülüs kelimesi nereden geliyor?:
Bu kelime Gotlardan önceki Vandallara nispetle kullanılan “Vandalu-
siya” kelimesinin Müslümanlar tarafından buraların fethinden sonra 
“Endelusiya” haline sokulmasından ibarettir (İbn Arabi, s. 10). 

19. Gazali’nin Hikmetli Sözlerinden:
Ben vaaz etmeye ehil değilim, zira vaaz ittiaz nisabının zekatıdır. Ni-
sap olmadığında elbette zekat lazım olmaz (İmam-ı Gazali, s. 23). 

Haset edicisi olmayan adam hakirdir, ehemmiyet verme. Küfür ve 
zındıklıkla sövülmemiş zatları fazilet ve sadakat ehlinden olmak üze-
re hesap etme! (İmam-ı Gazali, s. 23-24). 
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SON SÖZ: TAKDİR VE TEŞEKKÜR
Görüldüğü gibi Rızaeddin b. Fahreddin, hiçbir yoruma dahi gerek 
kalmaksızın, gayet açık ve kesin bir dille kendi ifadeleriyle konuştu-
rulduğunda dahi, sanki bugün ülkemizin ve sair İslam toplumlarının 
zihniyet ve metot alanındaki derin ve müzmin problemlerine ışık 
tutmak ister gibidir. Buna da şaşmamak gerekir, çünkü benzer top-
lumsal şartlarda benzer tepkiler veren entelektüellere rastlanması 
görülmedik bir şey değildir. Aslında Rızaeddin b. Fahreddin’i okur-
ken kaynaklara, Kur’an ve Sünnet’e dönüş çağrısının önderlerini, 
Cemaleddin Afgani’yi, Muhammed Abduh’u, Reşid Rıza’yı, Mehmed 
Âkif’i, Muhammed İkbal’i ve daha pek çok çağdaş İslam düşünürünü 
hatırlamamak elde değil. Zira Rızaeddin b. Fahreddin de bütün bu 
şahsiyetler gibi İslam dünyasının içinde bulunduğu acınası durumun 
ıstırabını benliğinin derinliklerinde hissettiği için, diğerleriyle aynı 
doğrultuda ve aynı dille konuşması son derece tabiidir. 

Bu bakımdan Rızaeddin b. Fahreddin’in İslam Ümmetinin içler acısı 
durumundan elem duyan yaralı gönlünün acısını dindirmek için kal-
biyle birlikte aklını, özellikle de geleneğin taklidine karşı eleştirel aklı 
ve dogmatik ve skolastik zihniyete karşı araştırma ve sorgulama ru-
hunu devreye soktuğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

Ama asıl dikkat çekici olan, diğer ilim ve fikir adamları gibi Rızaeddin 
b. Fahreddin’in görüş, düşünce ve yaklaşımlarının, benimsediği zih-
niyet ve metodun, vefatı üzerinden geçen yaklaşık seksen yıllık süre-
ye rağmen bugün bile hala tazeliğini ve geçerliliğini korumasıdır. 

Bu bakımdan Rızaeddin b. Fahreddin böylesi uzun bir zaman dili-
mine hitap edebilecek derecede olgun fikirler miras bırakmakla, bu 
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mirası sahiplenecek olanların takdir ve teşekkürlerini fazlasıyla hak 
etmektedir. 

Bu vesileyle bu muhteşem şahsiyetin mirasını bugüne taşımaya ça-
lışan ve bu yolda çaba harcayan, emeği geçen herkese de teşekkür 
borçlu olduğumuzu itiraf etmek boynuzun borcu olsa gerektir. Ama 
unutmamak gerekir ki, diğer pek çok çağdaş İslam entelektüeline ol-
duğu gibi, onlardan biri olan Rızaeddin b. Fahreddin’e de olan borcu-
muzu hakkıyla ödemenin yolu, onun bu mirasının İslam dünyasında 
etkin ve etkili olmasını sağlamaktan geçmektedir. 

Kazan’ın Yenilikçi Uleması’nın bugün için de vazgeçilmez olan miras-
larını bizlere tanıtma konusunda sürdürülecek çabaların bir kartopu 
misali giderek büyümesi, güçlenmesi ve bereketlenmesi dua ve niya-
zıyla…





Rızâeddin b. Fahreddin’de 

(1859-1936) hadis yorumu

Prof. Dr. Bünyamin Erul
A.Ü. İlahiyat Fakültesi 
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Rızaeddin b. Fahreddin Kimdir?

Tatar ziyalıları (aydınları) içerisinde birçok branş ile ilgilenen ve 
çok yönlü bir şahsiyet olan Rızaeddin b. Fahreddin, 1859 yılında 

Tataristan’ın Elmed şehrine bağlı Kiçüçat Köyü’nde doğdu. Tahsilini 
bu bölgede tamamladıktan sonra sırasıyla imamlık, müderrislik, 
1891’de Orenburg müftülüğünde kadılık yaptı ve aynı yıl ahundluk 
rütbesini alarak Ufa’ya taşındı. 1922’de Müftülük makamına seçil-
di.1 Büyük maddi sıkıntılar içerisinde geçirdiği müftülük yıllarının 
ardından, 12 Nisan 1936’da bu dünyadan ayrıldı.2

Çok üretken bir ilim adamı olan Rızaeddin b. Fahreddin, medreseler 
için hazırladığı ders kitaplarından, halkı bilinçlendirmeye yönelik 
hikâye ve romanlara kadar, farklı branşlarda irili-ufaklı birçok eser 
yazmıştır. Tarih, edebiyat, eğitim, ahlak, seyahatname, sosyoloji, bi-
yografi, İslami ilimler vb. muhtelif alanlarda 14’ü el yazması, toplam 
76 eser telif etmiş; çeşitli dergilerde 410 yazı/makale yayınlamıştır.3

Hadis ilmine ayrı bir önem verdiğini bildiğimiz Rızaeddin b. Fahred-
din’in bu saha ile ilgili eserleri şunlardır:

1 Hayatı ve eserleri hakkında bkz: Rızaeddin Fahreddin, Terceme-i Halim, Kazan, 
1999, Ruhiyat Neşriyat;  İbrahim Maraş, a.g.e., s. 89-91.

2 Özalp, a.g.e, s. 7.

3 Özalp, a.g.e, s. 123-267.
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1. Muhammed Aleyhisselam, Orenburg-1908, 64 s.
2. İlm-i Hadis’den Kütüb-i Sitte ve Müellifleri, Orenburg-1910, 

Vakit Matb.135 s.
3. Cevâmiu’l-Kelim, Kazan-1911, s. 32.
4. Cevâmiu’l-kelim şerhi, Orenburg-1916, 525 s. (Kazan-1996 

ofset)
5. El-Belâğu’l-mübîn ve şerhi, El yazması.

Rızaeddin b. Fahreddin ve Hadis Yorumu
Bu başlık altında merhumun iki şerhinden hareketle onun yorum-
culuğu ele alınacak, bazı hadislere getirdiği yorumlar nakledilerek 
onun yorum gücü ve bakış açısı ortaya konulacaktır. Burada konuyla 
ilgili daha önce neşretmiş olduğum uzunca bir makalede4 çeşitli bil-
giler olduğu gibi, benim danışmanlığımda bir de yüksek lisans hazır-
lanmıştır.5 Tekrara düşmemek için bu iki çalışmadan fazla yararlan-
madığımızı, burada sunacağımız bilgilerin birçoğunun yeni bilgiler 
olduğunu hatırlatmalıyım.

Hz. Peygamber’den gelen hadis ve sünnetlerin dindeki yeri ve öne-
mini çok iyi kavramış olan Rızaeddin b. Fahreddin, İslam’ın bu ikinci 
kaynağının doğru bir şekilde anlaşılması ve yorumlanması gerektiği-
nin farkındaydı. Ona göre hadisleri anlamada yardımcı olan husus-
lar şunlardır: Arapçayı ve nasıl kullanıldığını iyi bilmek, Arap şiirini 
ve mesellerini ezberlemek, sahabe, tabiûn ve bunlar arasında din 
ilmi ile iştigal eden zatların biyografilerini bilmek, onların asırları, 

4 Erul, Bünyamin, “Tatar Alimlerden Rızaeddin b. Fahreddin (1859-1936) ve 
Hadisçiliği”, AÜİFD, 

5 Bkz: Marat Kashafutdinov, Rızaeddin b. Fahreddin’in Hadis Şerhçiliği, AÜSBE, 
Yüksek Lisans Tezi, 122 s., Ankara-2012. 
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muhitleri ile aşina olmak.6 Her ne kadar elinde birçok hadis şerhi 
bulunmakta ise de, o hadislerin kendi döneminde, kendi ihtiyaçları 
doğrultusunda yeniden şerh edilmesini, kısaca güncelleştirilmesini 
arzu etmekteydi. Yaşadığı ortamın da etkisiyle birçok problemlerle 
karşılaşan ve bunlara çözüm yolları arayan ve bu sebeple birçok dal-
da irili-ufaklı eserler telif eden Rızaeddin b. Fahreddin, iki ayrı hadis 
şerhine de imza atmıştır:

A. Cevâmiu’l-kelim Şerhi
Rızaeddin b. Fahreddin, önce hem Arapça okumaya başlayan talebe-
ler için ders kitabı, hem de ahlakî açıdan yardımcı olması bakımın-
dan “Cevâmiu’l-kelim” isimli bir risale tertip etmişti. Daha sonra hem 
kişisel tecrübesi, hem de başkalarının tavsiyeleriyle bu hadislerin ter-
cüme ve şerh edilmesi gereğini duydu. Bunun üzerine bu şerhi telif 
etti. Alfabetik olarak tertip edilen eserde, harekeli ve rakamlı olmak 
üzere toplam 317 hadis bulunmaktadır. İlk defa Orenburg-1916’da 
basılan kitap, en son 1996’da Kazan’da ofset olarak yeniden neşre-
dilmiş olup, 525 sayfadır.

Müellif, eseri telif ederken muteber şerhlerden istifade ettiğini, çoğu 
ahlakî ve içtimaî konularda olan hadisleri tercüme ederken harfî ter-
cüme ile değil, mazmununu alarak serbest çeviri kullandığını söyler. 
(s. 5-6)

O, bazı hadisleri tercüme ederken, hadiste gözetilen hedef ve mesajı 
dikkate almıştır. Söz gelimi:

6 Age, s. 47.

 إخوانكم خولكم جعلھم هللا تحت أیدیكم
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“Köleleriniz, sizin kardeşlerinizdir. Allah onları sizin emrinize vermiştir” 
hadisindeki “Havalukum” ifadesini, güncelleştirerek ve de gâî yorum 
yaparak şöyle çevirmiştir:

“Hadimleriniz, din hem nesil karındaşlarınızdır. Anlarnı Allah Teala 
siznig kol astınızda kıldı.” (s. 28) Görüldüğü üzere müellif, kölelerle 
ilgili hadisi doğrudan hizmetçiler şeklinde çevirmekte ve bu istika-
mette yorumlar yapmaktadır.

Bir hanımla dört şeyden dolayı evlenilebileceğini bildiren bu hadis-
teki “Sen dindar olanı seç!” ibaresini izah ederken, kişinin evlene-
ceği hanımı az bir şey görmekle onun dinli mi, dinsiz mi olduğunu 
ayırt etmenin mümkün olamayacağını, bu nedenle Rasulullah’ın 
görme tavsiyesinden maksadının dindar olup olmadığının iyice 
öğrenilmesi demek olduğunu belirtmektedir (s. 192). 

“Din, Allah Teâlâ içün, Kur’an içün, Rasulullah içün, Müslümanların 
imamları içün, bütün Müslümanlar içün nasihattan ibarettir.” 

Nasihat kelimesinin, çok anlamlı özlü sözlerden olduğunu belirten 
müellif, bu kavramın kısaca birinin dostluk hakkına riayet etmek ve 
ona hayırhahlık kılmak şeklinde daha iyi anlatılacağını ifade eder. 
Daha sonra hadisin içeriğini tek tek izah eder. Allah içün nasihat, O’na 
iman edip, O’nu saygıyla tazim ve tenzih kılmak, emirlerini tutup ne-
hiylerinden sakınmak, nimetlerine şükretmek gibi şeylerdir. Kur’an 
içün nasihat, onun Allah Teâlâ’nın kelamı olduğuna iman edip, onu 

مالھا ولحسبھا وجمالھا ولدینھا فاظفر بذات الدین تربت یداكتنكح المرأة ألربع ل  

الدین النصیحة ہلل ولكتابھ ولرسولھ وألئمة المسلمین وعامتھم
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anlayıp okumak, onun ile amel etmek, onun ilimlerini Müslümanla-
rın arasında yaymaktan ibarettir. Müslümanların imamları (halifeler) 
içün nasihat, şeriata muhalif olmayan yerlerde onlara itaat edip, yan-
lış işler görmeleri halinde lütuf ile tembih etmek; onlara uyup arkala-
rında namaz kılmak, salahları içün her vakit dua etmek gibi işlerden 
ibarettir. (217-220)

“Müslümanlarnı sögmek fısk; ve haksız urunda öldürmek küfrân-i ni-
met kıludur.” (231) Görüldüğü gibi müellif, lafzen “Müslüman’ı öldür-
mek küfürdür” diye çevrilecek kısmı “haksız yere öldürmeyi, küfür 
olarak değil, nimete karşı nankörlük” olarak anlamış ve hadisi bu is-
tikamette tercüme etmiştir. 

Lafzen “Kişi ne üzere öldüyse Allah onu öyle diriltir” diye çevirebilece-
ğimiz hadisi müellif şöyle çevirmiştir:

“Bir kişi nindi itikad ve nindi amel üzerinde vafat itse Allah Teala onı şol 
hal üzerinde haşr kılur.” Devamla o bunu şöyle izah eder: “Dünya ahi-
retin ekinliği” derler. Bu dürüst bir sözdür. Halklar dünyada ne saçsa-
lar, ahirette onu bulurlar. Yaptıkları amelleri bozuk da olsa düzgün de 
olsa buna uygun bir karşılık görürler. (507)

 سباب المسلم فسوق وقتالھ كفر
 

 من مات علي شيء بعثھ هللا علیھ

الغلو في الدینبإیاكم والغلو في الدین فإنما ھلك من كان قبلكم    
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Dinde aşırılık ile ilgili bu hadisi şöyle çevirmektedir:

“Din işlerinde guluv kıludan saklanıgız. Ötken ümmetlerin helakni din 
işlerinde guluv kılu sebbebinden buldı.”  

Müellif, önce konuya filozofların nasıl baktığını zikrettikten sonra di-
nin, insanlara cefa olarak değil, rahatlık için geldiğini belirtir. Dinde 
aşırılık, haddi aşma, katılık gösterme ve taassupluktan çıkmaktan 
ibarettir. Çoklarınca bu durum, iyi sanılmakta ve “ibadet etmede ne 
zarar var?” denilerek bu konudaki aşırılığa dikkat edilmemektedir. 
Kur’an-ı Kerim, Kitap ehline: “Dininizde haksız yere aşırılığa düşme-
yin” (Mâide 5/81) derken, kendi tabilerinin dinde aşırılık yapmalarına 
rıza göstermese gerektir.  

Sahabe, Tabiin ve selef-i salihinden sonra dinde aşırılık baş göster-
meye başladı. Her asırda, her memlekette halkın tabiatlarına örf ve 
adetlerine hoş görünen bir şekilde aşırılık şekilleri baş gösterdi. Son-
ra müellif bu aşırılıklara misal olarak şu hususları sıralamaktadır: 

1. Kur’an ve Sünneti koyup, masum olmayan kullara uymak. 
Müellif bu başlık altında mezhep taassubunu eleştirmek-
tedir. 

2. Bazı insanlar şeyhler ile velilerin, âlemde tasarruf sahibi 
olduklarına, kendilerinden medet umanlara, tarikatların-
daki müritlere kabirdeki suallerinde bile manevi yardım-
larda bulunduklarına itikat edilmektedir.

3. Kullar ellerinden gelmeyen bazı muratlarını, hacetlerini 
kabirlere türbelere varıp kurbanlar kesmekte, dilekler di-
lemektedirler.
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4. Nafile ibadetlere daha fazla itina gösterirken, farz ibadet-
lerde gevşeklik göstermek. 

5. Nasslara muhalif fetvalar vermek. 

6. Taharet işlerinde normalden fazla yapmak, yani aşırı titiz 
ve evhamlı olmak. 

7. Sadaka verecekleri bilinen kimselere hatim okumak, ce-
nazenin 1. 3. 7. 40. günü ve yıl dönümlerinde ziyafetler 
vermek, Kur’an okutmak, okuyanlara sadaka vermek, ka-
birler üzerine mescitler, masraflı binalar yapmak, mumlar 
yakmak.

8. Başkalarının gönüllerine musallat olup, vicdanlarına hük-
metmek. Kendi inanç ve istikametine uymayanları dinsiz-
likle, mezhepsizlikle, küfür ve bölücülükle suçlamak.

9. Mezhep hakkında nizalaşmak. Kendi dini ve mezhebinin 
dürüst olduğuna inanmak. (160-164)  

“Bir topluluğa benzemeye çalışan onlardandır” hadisini şöyle çevirir:

“Bir kişi, bir kavmge ohşasa şol kavimden hesap edilür.” 
  
Bu hadisi son zaman şârihlerinden bazılarının “giyim-kuşamda ben-
zemek” şeklinde yorumladıklarını belirten müellif, bazı dar görüşlü 
mollaların bu hadisi değişik vesilelerle delil olarak yanlış kullandıkla-
rını söyler ve birkaç misal ile meseleyi izah eder. Bu hadise dayanarak 
bazı hocalar, Usul-i Cedid’e göre medreseler açılmasını, kara tahtalar 

 من تشبھ بقوم فھو منھم
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kullanılmasını, muallimlerin ayakta ders vermesini vb. modern 
yöntemlerle eğitim yapılmasını nehyetmektedirler. Erkeklerin başla-
rını ve saçlarını açmalarını da bu hadise dayanarak münker işlerden 
görmektedirler. Müellif, onların bu mesnetsiz iddialarını eleştirdikten 
sonra konuyu tartışmaya açar. Hz. Peygamberin Medine’de cemaati 
namaza davet etmek için nasıl bir vasıta kullanacağı konusunda 
yapmış olduğu istişarede sahabenin teklif ettiği ateş yakma, boru 
üfleme ve çan çalma vb. alternatifleri, öteki milletlere benzememek 
için kabul etmediğini hatırlatır. Buradan hareketle, dini işlerde başka 
bir kavmin şiarı olan giysiler giymek, ruhani atalar, rahip, kıssîs ka-
bilinden unvanlar kabul etmek gibi hususlarda kasıtlı surette onlara 
benzemek men edilmiştir. Bu noktada müftülerin, kadıların, imam 
ve müezzinlerin, medrese muallimlerinin giyimlerine dikkat etmeleri 
gerekir. Ama örf ve âdetlerde genel olarak dünyevi işlerde başkaları-
na benzemek men edilmiş değildir. Hakikatte ilimsiz kavimlerin ilim-
lilere, medeniyetsizlerin de medenilere benzemeye mecbur oldukları 
tabii bir hayat kanunudur. Demir yolları, paraşüt, telgraf, telefon ile 
haberleşme, elektrik vb. hususlarda başka bir kavme benzeme iddia-
sı ileri sürülemez. (s. 461-470)  

Müellif, hadislerde geçen mecaz, kinaye vb. edebi ifadelere dikkat 
çekmekte ve kinayeli bir ifadenin hakikat üzere anlaşılmaması gerek-
tiğini belirtmektedir.

İnsanları yüzlerine karşı öven kimselerin yüzlerine toprak atılmasını 
emreden hadisi şöyle çevirmektedir: “Mübalağa birle medh kılıcular-
nıg yüzlerine toprak sibigiz!”

وجوه المداحین الترابأحثوا في   
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Hadisteki “yüze toprak atma” tabirinin, insanları yüzlerine karşı aşı-
rı medhüsena ederek onlardan bir şeyler elde etmek isteyen kişilere 
bir şey vermemekten ya da az bir şey vererek ağızlarını kapatmaktan 
kinaye olduğunu söyler. 

Sahabeden Mikdad b. el-Esved’in, bu hadisin zahiri ile amel ettiğine 
işaret eden müellif, hadiste geçen “meddâh” ifadesinin ‘çok medhe-
dici’ anlamına geldiğini ve bununla ister şiirlerle, isterse nesirle olsun 
asılsız ve batıl sözlerle övgüler düzenlerin kastedildiğini belirtir. Aksi 
takdirde, mübalağa ve yalandan uzak olan ve doğru sıfatlarla yapılan 
övgülerin yasak olmadığına ve bu hadise muhalif düşmediğine dik-
kat çekmektedir. Nitekim Hz. Abbas ve Hassan b. Sâbit gibi bazı sa-
habiler, Hz. Peygamber’i överek şiir söyledikleri halde, Rasulullah’ın 
onların yüzlerine karşı toprak saçtığı rivayet edilmemiştir. (s. 26-27)

“Siz dünyanızın işlerini daha iyi bilirsiniz!” hadisini şöyle çevirmekte-
dir: 

“Dünya işlergizi siz özügiz yahşi bilesiz.” 

Hadisin izahında bariz bir şekilde “din-dünya ayırımı” yapan mü-
ellif, Müslümanların dini işlerinde kanun-i esaslarının Kur’an-ı Ke-
rim ve Rasulullah’ın Sünneti olduğunu ve onlara başvurmaları 
gerektiğini; dünyevi ilimler ve işler hakkında ise kendilerinin teftiş 
ve tecrübeleri ve akıllarını kullanmaları gerektiğini söyler. Din ilmi 
ile dünya ilmini, örf ve adet ile din işlerini ayırmak gerekir, zira biri 
vahiy ve peygamberlerden öğrenilmekte, diğeri ise âdemoğlunun 
tecrübelerine dayanmaktadır. Müellife göre bu hadis, Müslümanlarca 

 أنتم أعلم بأمر دنیاكم
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bir düstur olarak görülmelidir. Din ile ilgili olmayan dünyevi işler ve 
ilimlerde kendi tecrübeleri ve içtihatları ile çalışıp, diğer milletlerden 
geri kalmamaları gerekmekteydi. Lakin Müslümanlar bu kaideyi 
kendilerine düstur etmediler, din işi ile dünya işini ayırt etmeyip, her 
şeyi şeriata tatbik etmeye kalkıştılar. Son zamanlarda Müslümanların 
yedikleri darbelerin en büyüğü ve en acısı, dünyevi işlerin din adına 
engellenmesi ve bu hususta da “İslam dini ile medeniyet birbiriyle 
bağdaşmıyor!” şeklinde ikinci bir batıl davaya dayandırılması 
olmuştur. (s. 87-89)

“Senig sebebigden Allah Teala’nıg bir kişiye hidayet biruvi, senig içun 
kuyaş toğupda kuyaş bayuğan nerselernig (bütün bir yüzünig) hemisi-
ni sadaka biruvikden hayırlırakdır.” 

Bir kişinin hidayetine vesile olmakla ilgili bu hadisin şerhinde ise mü-
ellif, talebe okutanların, ilim neşriyle uğraşanların, mektep ve med-
rese yararına mal harcayanların ‘bizim vesilemizle âdem çocukları 
hidayet bulsalar’ diye niyet etseler, elbette işbu hadisin müjdesine 
nail olacaklarını belirtir. (s. 365-366)

“Selamı yayınız!” hadisini şerh ederken, tanınan tanınmayan herkese 
selam verilmesini izah ettikten sonra, şu geniş yoruma yer verir: “Se-
lamı yayınız!”ın manası, selametlik, emanlık ve tınçlık sebeplerini faş 
kılınız” bolurga da mümkün. Selam biru ve selam alular muga başlab 
görecekdir.” Yani “Selamı yayınızın anlamı esenlik, güvenlik ve barış 
vesilelerini yaygınlaştırınız!” şeklinde olması da mümkündür. (s. 522)

 ألن یھدي هللا على یدیك رجال خیر لك مما طلعت علیھ الشمس وغربت
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 ال تمنعوا إماء هللا مساجد هللا

“Allah Teala’nıg hatunlardan ibaret bulgan kullarını Allah’nıg mescid-
lerinden men itmegiz!”

İslam’da erkekler mescidi, hatunlar mescidi diye bir ayrım yoktur. 
Rasulullah zamanında hatunlar da Cuma ve cemaat namazlarına ge-
lirler, erkeklerle birlikte vaaz dinlerler, İslam amellerini, ruhani terbi-
yeleri ve tatbikatını öğrenirlerdi. 

Fakat daha sonra “zaman bozuldu, fitne korkusu var!” gibi bahane-
lerle kadınlar mescitlerden men edilmeye başlandı. Bu durum ise, 
onları din ve ahlak ilminden, terbiye ve cemiyet edeplerini öğrenme-
den mahrum bıraktı. Yahudi ve Hıristiyan hanımları ibadethaneleri-
ne gidip kendi dinlerini, amellerini öğrenirlerken, böyle bir nimetten 
Müslüman hanımlar mahrum kaldılar. 

Hanımları mescitlerden men edenler şu delilleri ileri sürdüler:
1. Hz. Aişe ve Hz. Ömer hanımları mescide gitmekten men etmiş-

lerdir.

2. Onların mescide gelip fitneye sebep olmaları üzerine “Andolsun 
biz sizden öne geçenleri de, arkada kalanları da bilmekteyiz.” (Hicr 
24) ayeti inmiştir. 

3. Rasulullah zamanında şer’î hükümleri öğrenmek için geliyorlardı. 
Şimdi ilim bütün dünyaya yayıldı ve onların mescitlere 
gelmelerine gerek kalmadı. 

4. Rasulullah, cemaate erkekleri davet etti ama kadınları etmedi. 
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5. Kadınları mescitlerden men edenler müçtehitler değil, mukallit-
lerdir; oysa onların buna hakları yoktur.

Daha sonra müellif bu iddialara, kaynaklara inerek karşı delilleriyle 
tek tek cevaplar verdikten sonra konuyu şöyle hulasa etmektedir: 

Hanımların mescitlere gitmeleri, ziyafete, düğüne gider gibi süsle-
nerek giyinip kuşanarak olmamalı, aksine ibadete giden dervişler 
gibi olmalı, erkeklerle karışmamalı, safları ayrı olmalı, kolları, yüzleri 
özellikle saçları örtülü olmalı. Allah’ın huzurunda münacat ettikle-
rinin farkında olmalılar. Eğer bunlar yoksa erkekler tarafından men 
edilseler de edilmeseler de, onların mescitlere gitmelerinde mana 
yok, belki evlerinde kılmaları daha iyidir. Allah doğrusunu en iyi bilir. 
(s. 335-344)   

Çok yönlü bir âlim olan Rızaeddin b. Fahreddin’in hadisleri şerh eder-
ken pek çok farklı konulara da değindiği görülmektedir. Söz gelimi 
modern ilimler, edebiyatın önemi, Frenk ve Rusların bazı güzel âdet-
leri, vakıf müessesesi bu konulardan bazılarıdır. Aynı şekilde Yunan 
filozoflarına, Aristo’ya, M. Abduh’tan veya bir müsteşrikten alıntıya 
yer verdiği gibi, Musa Carullah’a da atıflarda bulunmaktadır. Bu şer-
hin dikkat çekici bir başka yönü de, müellifin yönelttiği sert eleştiri-
lerdir: Bazı şerhleri, sahtekâr hoca ve şeyhleri, Buhara ulemasını, ge-
leneği, kabir-türbe ziyareti ve kabirlere tevessülü vb. çeşitli kesimleri 
kıyasıya tenkit etmiştir.

Şerhte Kullandığı Kaynaklar
Rızaeddin b. Fahreddin, bu şerhi hazırlarken çok çeşitli kaynaklardan 
istifade etmiştir. O, 1900’lerin başlarında henüz kaynakların birçoğu 
basılmış olmamasına rağmen gerek kendi kütüphanesinde ve gerek-
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se görev yaptığı arşivde bulunan farklı mezhep ve ilim dalından bir-
çok kaynağını başarıyla kullanmıştır. 

Hadis kitaplarından: Kütüb-i Sitte ve Ahmed b. Hanbel’in Müsned’in-
den başka Muhammed eş-Şeybânî, Muvatta, Tebrizî, Mişkât, İbn Mün-
zir, et-Terğîb ve’t-Terhîb gibi temel kaynakların yanı sıra İbn Hacer, Fet-
hu’l-Bârî, Aynî, Umdetu’l-Kârî, Kastalânî, İrşâdu’s-Sârî, Şevkânî, Ney-
lu’l-Evtâr (s. 365) Fethu’l-Allâm Şerhu Bulûği’l-Merâm, Nevevî, Müslim 
Şerhi gibi klasik şerhlerden yararlanmıştır. 

Tefsir kitaplarından: İbnu’l-Arabî, Ahkâmu’l-Kur’ân; Envâru’t-Tenzîl, 
Beyzâvî; Taberî, Câmiu’l-Beyân; Zemahşerî, Keşşâf’ı 

Fıkıh ve usûl-i fıkıh kitaplarından ise Şâfiî, el-Ümm, Ebû Yusuf, Kita-
bu’l-Harâc, El-Müdevvene, Serahsî, el-Mebsût, İbnu’l-Kayyim, İ’lâmu’l-
Muvakkıîn, İbnu’l-Humâm, Fethu’l-Kadîr, İbn Teymiyye, Fetâvâ gibi 
eserleri kullanmıştır. Bunlardan başka o, çeşitli Ricâl kitaplarıyla bir-
likte dil, kültür, ahlak ve edebiyat ile ilgili oldukça farklı kitaplardan 
da istifade etmiştir.

B. el-Belâğu’l-Mübîn ve Şerhi
Kadı Rızaeddin, 1918 yılında, Ufa Medrese-i Osmaniye binasında Ör-
nek adıyla açtığı dini medresenin 2. sınıf dersleri için bir hadis kita-
bına ihtiyaç duyması üzerine bir kitap hazırlar ve ona el-Belâğu’l-Mü-
bîn adını verir. İlk yarısı fıkıh babları, ikinci yarısı ise ahlak bahisleri 
tertibinde olan kitapta, İslam dünyasından kalkmış olan kölelik gibi 
konularla ilgili hadislere yer vermez. Hadisleri öncelikle Kütüb-i Sit-
te’den, nadiren de Muvatta ve Müsned-i Ahmed b. Hanbel’den alır. 
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Eseri, güllelerin havada uçuştuğu, halkın bodrumlara ve yeraltına sı-
ğındığı bir zamanda kaleme almış olup kaldığı evin bodrumuna bir 
gün olsun inmeksizin çalışma odasında bu eseri tamamlamaya ça-
lışmıştır.7

Asıl risaleyi tamamlamayı büyük bahtiyarlık ve başarı olarak gören 
müellif daha sonra da Allah Teâlâ’nın rahmeti sayesinde bu eserine 
bir şerh yazmaya muvaffak olur. Yazılması, 4-5 yıl devam eden 879 
sayfalık bu değerli eser, halen el yazması olarak Diniye Nezareti Kü-
tüphanesi’nde neşredilmeyi beklemektedir.8  

Rızaeddin b. Fahreddin, daha sonra bu değerli eserinden aşağıdaki 
hadisleri İslam Mecellesi’nin muhtelif sayılarında yayınlamıştır:

a. “Mü’min, cennete varıncaya kadar ilim tahsil etmeye doymaz”9 ha-
disinin şerhi,10 

7 18 Temmuz 1922’de Ufa’dan, Abdurrahman Umerî’ye gönderdiği mektupta şunları 
söylemektedir:
“el-Belâğu’l-Mübîn’i tamamlamaya çalışıyorum. Çok zaman ve gayret sarf ettim. 
Faydalanacak kimse çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Ya da fayda alınacak manası 
görülür mü görülmez mi, buna da şu anda cevap veremiyorum. “İlim üstünde ölen 
kişi şehittir” mealindeki hadise uymak için “Nasıl olsa öleceğiz, hiç olmazsa şu 
iş üstünde öleyim!” diye devam ettim; yemek bulunmayan zamanlarda da bu işin 
başında bulundum. Kitaplarımın bir kısmının olsun dağılması işimi zorlaştırdı. İğne 
ile kuyu kazdım desem yeridir.” Bkz: Özalp, Ömer Hakan, a.g.e., s. 127-128.

8 Ayrıca bir nüshasının da Fenler Akademisi’nin Ural Şubesi, Başkırt Fenni Merkezi 
Arşivinde olduğu belirtilmektedir. Bkz: Özalp, a.g.e, s. 73, 127-128, 245-249, 314-
317. 

9  Tirmizi, İlim 19, no: 2686, V. 50-1.

10  İslam Mecellesi, sayı: 3, 15 Aralık 1924, s. 92-95. 
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b. “Mü’minlerin imanca en kâmilleri, ahlakça güzel olanlarıdır; hayırlı-

larınız da kadınlarına hayırlı olanlarınızdır”11 hadisinin şerhi.12

c. “Allah, özürsüz yere üç cumayı kılmayanların kalbini mühürler!”13 
hadisinin şerhi.

d. “Kim, dinimizden olmayan bir asıl veya kaideyi, ya da itikat ve ameli 
din adı vererek dinimize sokarsa, o şey kendisine reddolunur”14.

Burada farklı zamanlarda kaleme aldığı bu iki kıymetli şerh çalışma-
sında Rıza Fahreddin’in ilmi ve fikri gelişimini de göstermesi bakımın-
dan iki eserde aynı hadise getirdiği yorumları karşılaştırmak yararlı 
olacaktır. Mukayese imkânı vermesi bakımından bidat hadisi yoru-
munu nakletmekte fayda mülahaza ediyoruz:

11 Tirmizi, Rada’ 11, no: 1162, III. 466; Ebu Davud, Sunne 16, no: 4682, V. 60 (ilk 
kısmı); Ahmed, Musned, II. 250, 472, 527, V. 89, 99, VI. 47, 99.

12 İslam Mecellesi, sayı: 9, yıl: 1927, s. 825-829. El-Belâğu’l-mübîn’den 
kısaltılarak alınmıştır ve önce insanların fıtrî ve kesbî karakterlerinden, sonra 
Cahiliyye’de, Yahudilik’te, Hristiyanlık’ta ve Budizm’de kadına herhangi bir hakkın 
verilmediğinden, ona hor-hakir bakıldığından, oysa İslam’ın ona pek çok hakları 
verdiğinden bahsetmekte ve sonunda kadın hakları ile ilgili Bakara(2) 228, Nisa(4) 
7, 19, 35, 30. Rum 21 olmak üzere beş ayet zikretmektedir. Aynı hadisi, Câmiu’l-
kelim Şerhi, s. 79-80’de de şerh etmiş, burada ise kısaca eşlerin birbirlerine karşı 
sorumluluklarından bahsetmiştir. 

13 Malik, Muvatta, Cuma 20, s. 111; Tirmizi, Salat 359, no: 500, II. 373; Nesai, Cuma 
2, III. 88; Ahmed, Musned, V. 7. Rıza Fahreddin bu hadisin şerhinde, ilgili cezanın, 
cumayı hafif görerek terk edenler için söz konusu olduğunu belirttikten sonra, Hz. 
Peygamber’in Cuma namazı uygulamasını uzunca anlatır. Ardından konu ile ilgili üç 
hadis daha naklederek açıklamasını tamamlar. İslam Mecellesi, sayı: 7-8, yıl: 1925, s. 
260-262. Aynı hadisi, Câmiu’l-kelim Şerhi, s. 458-9’da da şerh etmiş, orada da benzer 
açıklamalarla birlikte Cuma namazının sosyal yönüne ve farz kılınış tarihine işaret 
etmiştir. 

14 Bkz: 25. dipnot.
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“Kim, dinimizden olmayan bir asıl veya kaideyi ya da itikat ve ameli din 
adı vererek dinimize sokarsa, o şey kendisine reddolunur.”15 

Müellif Cevâmiu’l-Kelim Şerhi’nde hadisi şöyle çevirir: 

“Bir kişi, biznig dinimiz cümlesine, dinimizden bolmağan bir asıl ve ka-
ideni, ya ki birer türlü itikad ve amelini ihdas kılsa, ol nerse şol kişinig 
özüne merduddur.” 

Bu hadis üzerinde genişçe duran müellif, misal olarak ihdas edilip 
dine sonradan sokulan bazı amel ve ibadetleri zikreder:

1. Aşure: Allah’a yaklaşma kastıyla, Şiilerin Muharremin onuncu 
gününü “taziye”; kendilerine Sünnî ismini verenler de “bayram” 
kılma âdetini ihdas ettiler. Bu iki fırkanın ihdas ettiği işbu ameller, 
‘bidat’ ve de ‘dalalet’ hükmü verilen muhdes işlerdendir. 

2. Regâib ve Beraat Namazları: Recep ayında Regâib adında, Şaban 
ayında ise Beraat adında hususi nafile bir namaz kılmak bidattir. Bu 
namazlar pek eski asırlardan beri devam edegelseler de, Ebû Tâlib 
Mekkî ve Ebû Hâmid Gazzâlî gibi hadis ve sünnet ilimlerinde maha-
retleri az olan sufiler tarafından ihdas edildikleri mervidir. (s. 437)

3. Hevl Namazı: Bizim memlekette halk arasında farz gibi yürütüle-
gelen bir adet de, muteber kimselerden biri öldüğünde Akşam na-

15 Bkz: Buhari, İ’tisam 20, VIII. 156 (Bab başlığında ve isnatsız olarak); Müslim, 
Akdiye 17-18, II. 1343-4; Ahmed b. Hanbel, Musned, VI. 146, 180, 256. 

 من أحدث في أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو رد
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mazından sonra müezzin halka ayak üzeri iki rekat namaz kıldırıp, 
“Kılınan bu namazın sevabını filan oğluna bağışladınız mı?” diye so-
rar, onlar da “Bağışladık, bağışladık!” der ve ardından hep beraber 
dua ederler. 

4. Mescitte ihtiyat-i zuhr (Zuhr-i âhir) namazı kılınması,

5. Para vererek Kur’an’ı hatmetmek veya ettirmek,

6. Ruhlardan medet umarak, hacet istemek üzere kabirlere varmak,

7. Hanımları mescitlere gitmekten men etmek. (s. 436-444)

el-Belâğu’l-Mübîn’deki bu hadisin yorumu ise şöyledir:

Herhangi bir akidenin veya amelin İslam dininden olduğunu iddia 
eden kişinin, bu iddiasını delillendirir iken, Rasulullah’ın her bir ame-
lini (fiilini) veya sözünü vacip olan bir din gibi görmesi (doğru) olmaz. 
O’nun âdet yolu ile yaptığı işler vardır, sadece kendisine has olan fi-
iller ya da tabiî olan hususlar vardır. O zamanın örfüne binaen söy-
ledikleri sözleri vardır. Belki, bir fiilin veya sözün ‘din’ olması için, o 
fiilin Rasulullah Hazretleri tarafından ‘din’ adı ile ümmete tebliğ edil-
mesi şarttır. Bir şeyin ‘din’ adı ile tebliğ edilmesi ise şu yollarla olur: 

Kur’an veya sünnetten zahir (açık) veya hafî (kapalı) olan bir sened 
(dayanak/delil) getirmesi lazım:

1. Rasulullah onu açık bir şekilde ‘din’ veya ‘ibadet’ adıyla talim eder,
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2. Onu yapmayanlar veya tutmayanlar hakkında tehdit ve korkutucu 
ibareler kullanır,

3. Yalnızca müstehap derecesinde olsa da, sevap vaat eder,

4. Mendup olması durumunda, onun hakkında emir ya da emir ma-
nası çağrıştıran bir haber gelir.

Sözün kısası şudur; kulların sözleri ve işlerinin tamamı, ibadet ve 
âdet olarak ikiye ayrılır. Dinleri için faydalı olan hususlar ibadet, dün-
yaları için faydalı veya zararlı olan ya da dinleri tarafından men edilen 
hususlar ise âdettir. 

Bir şeyin ibadet olması için, Şârî’ (Rasulullah Hazretleri) tarafından 
bir türlü emir veya emir manasına gelen bir haber gelmesi, ya da 
Şâri’nin ibadet şeklinde kendi fiili bulunması gerekir. Yoksa kendi aklı 
ile ibadet tertip etmeye, başka bir hususa kıyas ederek bir işi ibadet 
saymaya ümmetten hiç kimsenin hakkı yoktur.

Eğer şeriat tarafından herhangi bir mani yoksa âdeti yapıp yapma-
makta serbesttir. Kulu bu işten men etmek ya da -belli bir vakitte 
umumi bir maslahat icap etmese-, o işi emretmek mümkün değildir. 
Bunun için, ibadet şeklinde görülen işler hakkında kulun vazifesi, o 
noktada durup, o hususta emir bulunup bulunmadığını araştırmak-
tır. Eğer o hususta emir bulunduğunu öğrenirse onu yapar, emir bu-
lunduğu malum değilse onu yapmaz. Kula düşen vazife, sırf ibadete 
benzediği için, onu ibadet sayıp, onu ibadet adı ile yapmamaktır.

Bir kişi, şer’î bir delil olup olmadığını araştırmadan, sadece ibadet 
şeklinde görüldüğüne bakarak bir işi ibadet adıyla yapsa, “Yoksa 
onların, Allah’ın izin vermediği şeyi kendileri için dinden bir şeriat ko-
yan ortakları mı var!” (Şûrâ (42) 21) ayetinin tehdidi altına girmekten 
emin olamaz...
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“Bizim yolumuzda olmayan bir husus, ilave edilecek olsa bu merdud-
dur” şeklindeki bu hadisten, kendi aklı ve ölçüsü ile dinî bir amel ter-
tip etmenin imkânsızlığının açıkça anlaşılması gerek. İşbu sözlerden, 
şeriat ıstılahındaki bidatın hangi hususlar olduğu kendiliğinden an-
laşılmaktadır. Dünyevî işlerde, âdetlerde olması söz konusu değildir. 
Bidatin sadece dinî işlerde bulunması mümkündür. Ama lügat açısın-
dan, her hususta bidat bulunduğundan, o şeyler mezmum ve mer-
dud değildir. 

Lügat açısından bidat, “misli/örneği geçmemiş yeni bir iş” demektir. 
Allah Teâlâ’nın “Bedîu’s-Semâvâti ve’l-Ard” “Gökleri ve yerleri benzer-
siz yaratan”  (Enam(6) 101) şeklindeki sözü de bu anlamda olsa gerek. 
Bid’atin şerîat katındaki manası ise “Kitap ve sünnette bulunmayan, 
Rasulullah’ın sahabileri asrında amel edilmeyen herhangi bir itikat 
ve ameli, din adı ile ihdas etmek”tir. Buna göre, Rasulullah (s.a.v.)’in 
bizzat yaptıkları ve yapılmasını emrettikleri veya görüp bilmelerine 
rağmen men etmedikleri ya da sahabiler zamanında karşı çıkılmak-
sızın yapılan ve rıza gösterilen ibadetler, itikatlar “sünnet, ibadet ve 
meşru bir iş” olup, bunların dışında kalan her şey bidat ve dolayısıyla 
mezmum ve merduttur. 

İşbu mukaddimelerden çıkan netice şudur: 

Şeriat katında maruf olan bidatin, hasenesinin olması ihtimali yok-
tur. Bilakis, bidat olan hususların hepsi seyyie (kötü), hepsi merdut, 
hepsi mezmum ve dalalettir.

Bu hadis-i şerif, İslam dininde çok büyük ve küllî asıllardan biri sayıl-
makta ve onun altına pek çok hüküm girmektedir. Hasılı eğer bir kişi, 
Kur’an ve sünnet tarafından beyan edilmeyen ve anlatılmayan bizzat 
sahabilerden nakledilmeyen bir hususu din adı ile yayacak olsa, o 
şey merduttur ve ona yol vermeyin, seyirci de kalmayın demek olur... 



Kazanlı Yenilikçi Alimler   2.Cilt

192

Bir şeyin ‘din’ ismi ile Rasulullah (s.a.v.)’den ve hürmetli sahabilerin-
den nakledildiğini ispat etmenin yolu, Kütüb-i Sitte’den, Muvatta ve 
Ahmed b. Hanbel’in Musned’inden, Tahâvî, Beyhakî ve bunların taba-
kalarından olan meşhur muhaddislerin eserlerinden nakletmek, cerh 
ve ta’n âlimleri tarafından cerh edilmemiş olmaktır. Bu da bugünkü 
âlimler için güç yetirelemeyecek şeylerden değildir; çünkü muhad-
dislerin eserleri, hatta şerhleri her gün basılmakta; mevzuat, cerh ve 
tadil ilimlerine ait kitaplar da dünyanın her kıtasına yayılmaktadır. 
Kafaları hayal ve felsefelerle dolmamış, zihinleri manasız mücadele 
ve münakaşalarla karışmamış kişiler için bu gibi eserlerden ve mu-
teber âlimlerce tertip edilen divanlardan faydalanmak mümkündür. 
Vallâhu a’lemü bi’s-sevâb.16

Cevâmiu’l-kelim Şerhi ile el-Belâğu’l-mubîn şerhi arasında bir mu-
kayese yapılacak olursa, ikinci eserin daha nitelikli olduğu anlaşılır. 
Mesela Cevâmiu’l-kelim Şerhi’nde bidat ihdas etme hakkında yaptı-
ğı yorumlarda, ihdas edilen çeşitli ibadetler üzerinde dururken, aynı 
hadisi el-Belâğu’l-mubîn’de tam bir usulcü gibi yorumlamakta ve me-
selenin felsefesini yapmaktadır.

Sadece neşredilen bu birkaç hadis şerhi dahi, eserin ne denli yararlı 
bir çalışma olduğunu ortaya koymaktadır. Çok zor şartlarda yazılan 
bu kıymetli eserin, bir an evvel neşredilmesi gerekmektedir.

Sonuç ve Değerlendirme
Tataristan’da yetişen ve imamlık, müderrislik, kadılık ve müftülük 
gibi en önemli din hizmetlerinin yanı sıra, dergicilik ve gazetecilik de 

16 Rizaeddin b. Fahreddin, “İslam Mecellesi”, sayı: 7-8, yıl: 1925, s. 257-262. Bu 
kısım basit tasarruflarla ve sadeleştirerek nakledilmiştir.
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yapan Rızaeddin bin Fahreddin, XX. yüzyıl Tatar ilim tarihinin abide 
şahsiyetlerinden biridir. Hayatının okuma-yazma, ilim ve araştırma 
ile geçen her bir günü, aynı zamanda Müslümanların haklarını savun-
ma, onlar adına dini ve siyasi arenada mücadele ile geçmiştir. 

Eleştirel bir düşünce yapısına sahip olan Rızaeddin bin Fahreddin’in, 
Ufa Diniyye Nezareti Arşivi’ndeki binlerce el yazması ve matbu eseri 
kullanması, ilmi birikimini daha da zenginleştirmiş ve akranları ara-
sında temayüz etmesini sağlamıştır. Söz konusu arşivdeki birçok ilim 
dalına ait kaynaklar, ona kendisini çok yönlü yetiştirme fırsatını bah-
şetmiştir. Hayatı boyunca elde ettiği ilmi müktesebatı ve zengin kay-
naklarının yanı sıra, sağlam muhakemesi, ona güçlü bir yorumculuk 
ve tenkitçilik kabiliyeti kazandırmıştır. 

Rızaeddin bin Fahreddin’in çalışmalarından, onun Mısır başta olmak 
üzere Arap âlemindeki hem yeni eserlerden, hem de Selefi yaklaşım-
dan kısmen etkilenmiş olduğu anlaşılmaktadır. Eserlerinde daima 
hadis, sünnet ve hadis kaynaklarının öncelenmesi üzerinde durmuş-
tur. Ancak o, ne mezhepleri ve mezhep imamlarını, ne de geleneği 
göz ardı etmiştir. 

Rızaeddin bin Fahreddin’in en önemli yanı ise, onun araştıran, soruş-
turan, sorgulayan bir anlayışı hayatı boyunca sürdürmüş olması ve 
bunu bütün açıklığıyla eserlerine de yansıtabilmesidir. Taklit ve ta-
assuptan uzak, doğruyu, hakikati arayan örnek bir ilim adamı profili 
çizmektedir. Bu çok yönlü okuma, her mezhebe, her âlime açık olma, 
farklı ilim dallarıyla ilgilenme, kendisine her türlü bilgi ve hikmetten 
yararlanma gibi geniş bir perspektif kazandırmıştır.
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Hayatı ve eserleri hakkında birçok çalışmalara konu olan Rızaeddin 
bin Fahreddin’in, Hadis tarihi, Hadis imamları ve Hadis kaynaklarıyla 
ilgili tespit ve değerlendirmeleri, genel olarak Hadis ve Sünnet’e ba-
kışı ve yaklaşımı, bilhassa yaklaşık bir asır öncesinden yapmış olduğu 
orijinal ve tutarlı yorumları, onun başarılı bir hadisçi olduğunu gös-
termeye yeterlidir.

Onun yorumlarında dikkati çeken husus, hadisi dinî ve ilmî açıdan 
değerlendirdiği gibi, yaşadığı toplumda karşılaştığı bir takım sosyal 
problemleri, olumsuzlukları, geri kalmışlıkları veya gelişmeleri göz 
önünde bulundurarak kendi halkına belli mesajlar vermek, onları ay-
dınlatmak ve nebevî hikmetler doğrultusunda eğitmektir. Buradan 
hareketle denilebilir ki bu şerh, yer yer sosyolojik, psikolojik ve felsefî 
tahliller içeren, zaman zaman ansiklopedik, tarihi ve kültürel bilgiler 
veren çok zengin bir el kitabıdır.





Ömer Hakan Özalp

Rızaeddin Bin Fahreddin’in 

Dinî ve İctimaî Meseleler 

Kitabı
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Tarihî, içtimai, siyasi pek çok faktörün etkisiyle, XVIII. asır başla-
rında, İslâm’ın mucizevi diriliş hamlelerinden birine sahne olan 

Kazan bölgesinde, Müslümanların gerileme sebeplerini «gerçek 
İslâm›dan sapma» olarak gören bir grup din âlimi tarafından «İslâm 
dinini ilk haline döndürmeyi ve Kur’ân ve sünnetin önüne geçen hu-
rafeleri temizlemeyi” amaç edinen, “ıslah/öze-kaynağa dönüş/uya-
nış-diriliş” tabirleriyle karşılanabilecek bir tecdit ve ihya hareketi 
başlatılmıştı.

Onlarca yıllık eğitime rağmen hiçbir şey öğrenilmeksizin mezun olu-
nan medreselerin ıslahını da gaye edinmiş olan ve 1870-80’lerde 
eğitim ve kültür alanında yoğunlaşıp 1905 sonrasında siyasi alanı 
da kapsayacak şekilde genişleyen bu uyanış hareketi 1917 İhtilali ile 
sona ermiştir.

İşte, Abdünnasır Kursâvî, Abdurrahim Otuz İmeni, Şehabeddin Mer-
cani gibi ilim adamlarının da katıldığı bu hareketin önemli ve son 
temsilcilerinden bir tanesi de; Kazanlı mütefekkir, gazeteci, yazar, 
eğitimci, dilci, tarihçi, biyografist İdil-Ural büyük müftüsü/İç Rusya ve 
Sibirya Müslümanları Diniye Nezareti (Dinişleri) Reisi Rızaeddin bin 
Fahreddin’dir.

Rızaeddin bin Fahreddin; 1859’da Samara vilayetinin Bügülme ilçe-
sine bağlı Kiçüçatı köyünde dünyaya geldi. Büyük kısmı talebelik, 
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bir kısmı da hocalıkla geçen 21 yıllık medrese hayatının ardından bir 
süre imamlık yaptı. İmamlıktan sonra 15 yıl kadılık/dinişleri başkan 
yardımcılığı görevini yürüttü. 1906›da Vakit Gazetesi’nde yazarlığa 
başladı. 1908’den 17’ye kadar, döneminin en ciddi, devamlı ve yaygın 
dergisi olan ve işlev bakımından Türkiye’deki Sebilürreşad’a benze-
yen Şûrâ’yı çıkardı. 1918›de tekrar kadılığa döndü. 1923›te İdil-Ural 
büyük müftüsü/Sibirya ve İç Rusya Müslümanları Dinişleri/Diyanet 
İşleri Reisi seçildi.

12 Nisan 1936’da, geride, din, tarih, biyografi, eğitim, dil, ahlak, se-
yahat konularında -bazıları defalarca basılan- 50 civarında matbu ve 
bir o kadar da yazma eser ve sayısı bini bulan makale bırakarak bu 
dünyayı terk etti.

***
Neredeyse tamamen kendi kendine ve yazı yazabilecek derecede öğ-
rendiği Arapça, Farsça ve Türkçe sayesinde genç yaşta İslâm dini ve 
felsefesiyle ilgili kaynak eserleri inceleyen; İbn Teymiye, Gazali, İbn 
Rüşd, İbnü›l-Esir, Farabi, Zemahşerî, İbn Haldun, İbn Hallikan, Yakut 
el-Hamevî, İbnü›l-Kayyım el-Cevzî, Şatıbi, Maarri, Efgani, Abduh, Mer-
cani, Reşid Rıza, Ferid Vecdi gibi eski-yeni Müslüman ilim-fikir adam-
larının eserleriyle kendisini yetiştiren merhumun, dinî ilimlerdeki 
yetkinliğini gösteren en önemli eseri; 9 Rebiülevvel 1332/5 Şubat 
1914›te son noktayı koyduğu Dinî ve İçtimai Meseleler adındaki 208 
sayfalık kitabı olup, 1914 yılında Orenburg’ta, Vakit Matbaası’nda ba-
sılmıştır.

Bölgenin ve İslâm dünyasının sonraki dönemde geçirdiği şartlar yü-
zünden hak ettiği değeri bulamamış olsa da, bu eser tek başına, ya-
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zarını son yüzyıllardaki önemli İslâm âlim ve mütefekkirlerinden biri 
olarak tanımamıza yetecek derecede ciddi ve kıymetli bir çalışmadır.

Bölümlendirme, kaynaklara işaret etme, dipnot ve fihrist gibi teknik 
hususlarda bilimsel formata da sahip olan böylesi önemli ve ilmî bir 
eser, canlı bir ilim ve kültür hayatına sahip coğrafyada hâliyle ilgi gör-
dü. Ve Şûrâ mecmuasında -başta Musa Carullah Bigiyef olmak üzere- 
birçok kişinin tenkit ve takdir yazılarıyla karşılandı.1 Bunlardan, Musa 
Carullah’ın eleştirileri Mülahaza adıyla kitaplaştırılarak yayımlanmış-
tır (Petersburg, 1914).2

Kitap, 1915 yılında; misyonerlerin girişimleri sonucu -Ahmed Midhat 
Efendi adlı eseriyle birlikte-3 hükümet tarafından fevkalade zararlı 
görülerek toplatılmış ve mahkeme kararı dahi beklenilmeksizin, âdet 
ve yasalara aykırı olarak, yakılmak suretiyle imha edilmiştir.4

1 I. Musa Carullah Bigiyef, “Dinî ve İctimai Meseleler (isimli eseri tenkit)”, Şûrâ, 
adet: 20, 10 Ekim 1914, s. 628-631, adet: 21, 1 Kasım 1914, s. 649-652, adet: 22, 
15 Kasım 1914, s. 677-680, adet: 23, 1 Aralık 1914, s. 709-715, adet: 24, 15 Aralık 
1914, s. 742-746; II. Hasan Ali, “Dinî, İctimai Meseleler hakkında”, adet: 1, 1 Ocak 
1915, s. 20-21; III. Abdülhamid el-Müslimî, “Dinî-Ictimai Meseleler kitabı hakkında 
bir-iki söz”, adet: 4, 15 Şubat 1915, s. 111-113; IV. Zakir Ayohanef, “Dinî ve Ictimai 
Meseleler isimli kitabı intikad ve takriz”, adet: 5, 1 Mart 1915, s. 137-140, adet: 6, 
15 Mart 1915, s. 170-173; V. Şah Kemal Saliyef, “Büyük hizmetlere ufak bir takdir 
(Dinî ve İctimai Meseleler isimli eseri intikad)”, adet: 7, 1 Nisan 1915, s. 207-211, 
adet: 8, 15 Nisan 1915, s. 236-238; VI. Muhammed Hanefi Muzaffer, “Dinî ve Ictimai 
Meseleler hakkında”, adet: 10, 15 Mayıs 1916, s. 241-243.

2 Ahmed Kanlıdere, “Mûsâ Cârullah”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. XXXI, s. 216, 
İstanbul, 2006.

3 Rızaetdin Fahretdin, Fennî-Biografik Cıyıntık, s. 53, tözüçiler: Raif Merdanov, 
Ramil Minnullin, Süleyman Rahimov, Ruhiyat Neşriyatı, Kazan, 1999.

4 Şûrâ, adet: 12, 15 Haziran 1917, s. 287; Rızaeddin b. Fahreddin, “Şeyh Cemaleddin”, 
Şûrâ, adet: 21, 13 Aralık 1917, s. 483.
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Buna rağmen, bazı kesimlerce “Bu kitabı misyonerlere yaranmak için 
yazdı” gibi iftiralara uğramaktan da kurtulamamıştır.5

Musa Carullah Bigiyef’in Şûrâ’da yayımlanan kritikleriyle ilgili olarak 
“Başka okuyucular da, dikkatlice okuyup gönüllerinde oluşan şüp-
heleri fâzıl-ı muhterem Musa Efendi gibi bize bildirirlerse ilme hizmet 
edenlerden ve vazifelerini yerine getirenlerden olurlar. Allah Teâlâ 
Hazretleri fırsat verirse biz de bu şüpheler hakkında izahat verir ve 
hatalı yerlerimizi tashih ederiz”,6 “Bin türlü teşvişler ve asabımıza te-
sir eden hadiseler arasında tertip edilen eserimize önem verip, başın-
dan sonuna kadar düzenli bir şekilde okuyarak tenkitlerde bulundu-
ğundan dolayı Musa Efendi’ye teşekkür ediyoruz. Allah Teâlâ ömür 
ve fırsat verirse bu konuda izahat verme hususunda ümidimiz vardır. 
Belki başka ilim sahipleri de bazı şeyler yazarlar. Tenkit hakkında ayrı 
ayrı cevap ve izah yazmaktan bir kez yazmak daha uygun olacağın-
dan bir süre beklemek durumundayız”7 demesine rağmen, sonraki 
gelişmelerden dolayı cevap verme imkânı bulamamıştır. 

***
Toplattırılıp yakıldığı için nüshalarına çok nadir rastlanılabilen ve bir 
bölümü 1993-95 arasında, Miras mecmuasında tefrika edilen eser8 

5 Rızaeddin b. Fahreddin, “Şeyh Cemaleddin”, Şûrâ, adet: 21, 13 Aralık 1917, s. 483. 

6 Rızaeddin bin Fahreddin, “Beyan-ı hal ve iltimas”, Şûrâ, adet: 20, 10 Ekim 1914, 
ilk kapak içi.

7 Şûrâ, adet: 24, 15 Aralık 1914, s. 766.

8 Metni basıma hazırlayan (Kril harfleriyle): Enver Hayrullin, Miras, no 9 (22), 1993, 
s. 111-112; no 1 (26), 1994, s. 118-121; no 2 (27), 1994, s. 117-119; no 3 (28), 1994, 
s. 125-129; no 4 (29), 1994, s. 109-113; no 7-8 (32-33), 1994, s. 198-201; no 9 (34), 
1994, s. 144-148; no 11-12 (36-37), 1994, s. 189-192; no 1-2 (38-39), 1995, s. 207-
209; no 4 (41), 1995, s. 135-140; no 5-6 (42-43), 1995, s. 156-158; no 11-12 (48-49), 
1995, s. 186-188. “Devamı var” denilmesine rağmen tefrika kesilmiştir.
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tarafımızdan Anadolu Türkçesine aktarılarak aynı isimle yayımlan-
mıştır:
Dinî ve İctimai Meseleler, Özgü Yayınları, İstanbul, Nisan 2007, 453 s.

Kaynakları
Kendisinin “eski âlimlerin kitaplarıyla günümüz yazarlarının eserle-
rinden derleme” olduğunu söylediği kitabın kaynaklarını sıralayacak 
olursak:

Tarih-i İbn Haldun, Keşşâf, Sahîh-i Müslim, Sahîh-i Buhari, Mîzâ-
nu’l-İ‘tidâl, Fetevâ-yı İbn Teymiyye, Câmi‘u’t-Tirmizî, Şemâ’il-i Tirmizî, 
el-Müctebâ, el-Muvâfakât (Şâtıbî), Şifâ (Kadı İyaz), Minhâcu’s-Sün-
ne, Tabakâtu’ş-Şâfiiyye, Tavzîh, Telvîh, el-Mecmû‘atü’l-Kübrâ (İbn 
Teymiyye), el-Kıstâsu’l-Müstakîm, Câmi‘u’l-Beyân, Te’vîlü Muhteli-
fü’l-Hadîs (Ibn Kuteybe), Mîzânu’l-İ‘tidâl, Tezkiratü’l-Huffâz, Muvattâ, 
Şerh-i Sahîh-i Müslim (Nevevî), et-Tahrîr (İbn Hümâm), Neylü’l-Evtâr, 
Minhâcü’s-Sünne, Üsdü›l-Gâbe, Müslimü’s-Sübût, Mîzânu’ş-Şa‘rânî, 
Mefâtîhü’l-Gayb, Muhtasar Câmi‘ul-Beyâni’l-‘İlm, Kitâbu’l-Harâc, İ‘lâ-
mu’l-Muvakkı‘în, Ref‘u’l-Melâm ‘an-E’immeti’l-A‘lâm, Usûl-i Ebu’l-Ha-
san Ubeydullah el-Kerhî, Fethü’l-Kadîr, el-Mebsût (Serahsî), Fet-
hü’l-Bârî, Kitâbu İhtilâfu›l-Hadîs (İmam Şâfiî), Târîhü’l-Ümem, Faysa-
lu’t-Tefrika (Gazali), İlcâmu›l-‘Avâm ‘an-‘İlmi›l-Kelâm, ‘Acâ’ibu’l-Âsâr 
fi’t-Terâcümi ve’l-Ahbâr, en-Nihâye fî-Garîbi’l-Hadîs ve’l-Eser, Fütûhât, 
İğâsetü›l-Lehfân, Muhassalu Efkâru’l-Mütekaddimîn ve’l-Müte’ahhirîn 
(Fahreddin Razi), el-Fasl (İbn Hazm), Telhîsü’l-Muhassal (Tûsî), el-Fasl 
beyne’l-Milel ve’n-Nihal, Hüccetüllâhi’l-Bâliğa; Hâşiyetü’l-Mercânî, Me-
celle, Ferid Vecdi’nin eserleri.

Neredeyse tamamı İslâm klasiklerinden oluşan bu kaynaklardan ha-
reketle şunu belirtelim ki, gerek içerisinde yer aldığı tecdit hareketi-
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nin, gerekse de “Mercani ve Efgani’den aldığı etkilerle şekillenen”9 bu 
eserinin gayesi; bazı kesimlerce gündeme getirildiği üzere, moder-
nizmin etkisiyle “İslâm’ı çağa uyarlama” biçiminde tanımlanabilecek 
bir tür reformculuk olmayıp, aksine, dini çağımıza taşımayı, Mehmed 
Akif Ersoy’un deyimiyle “İslâm’ı asrın idrakine söyletmeyi”, aradaki 
engelleri kaldırmak suretiyle Müslümanları dinleriyle buluşturmayı 
ve müntesiplerinin dinden uzaklaşmalarını engelleyebilmek için, 
günün getirdiği problemlere İslâm›ın temel kaynaklarından çözümler 
üretmeyi hedefleyen bir ıslah ve tecdidden ibarettir.

Kitabın yazılış amacı
Abdullah Battal Taymas’ın deyimiyle, Rızaeddin bin Fahreddin, “Dinî, 
ahlaki konular üzerine yazdığı eserlerde İslâm’ın en çok ahlaki um-
delerine ehemmiyet vermekte, başka kimi müteceddid (yenileşme 
taraftarı) din adamlarımız gibi, Kur’ân’ı yeni ilim prensipleriyle uzlaş-
tırmaya yeltenmemekte; bu yüce semavi kitaptan ... (bilimsel) kaide 
ve kanunlar çıkarmaya özenmemektedir; çünkü o, gök kitaplarının 
tabiat bilimleri temellerini vaz‘ eylemek için nazil olmayıp, insan top-
luluklarını ahlaki bakımdan doğru yola sürmek amacıyla indiklerini 
(herkesten) ziyade kavramış bir kimseydi. Dinî ve İctimai Meseleler 
adlı büyücek kitabında başlıca İslâm’ın temel umdeleri anlatılmakta 
ve bugünkü Müslüman hayatında şu veya bu yönden az-çok önem 
taşıyan dinî-içtimai sorunlar gereği gibi açıklanmaktadır. ... Güdülen 
gaye ahiret ve kıyamet hallerinden daha çok cemiyet ve hayat prob-
lemleridir.”10

9 Goulnar Baltanova “Rızâeddin Fahreddin”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. XXXV, s. 
71, İstanbul, 2008.

10 Abdullah Battal Taymas, Kazanlı Türk Meşhurlarından Rızaeddin Fahreddinoğlu, 
s. 22-23, İstanbul, 1958.
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Kendisinin sonuç bölümünde belirttiği gibi:

“Bugünkü Müslümanlar işsizlik, cehalet ve ahlaksızlığa 
düşmüşlerse, bunun sebebi, yalnızca uhrevî değil, aynı za-
manda dünyevî bir din olan; insanların gerek ahiret saa-
detleri, gerekse de dünyada mesut yaşamaları kendisine 
yapışmalarına bağlı bulunan; cehalet, tembellik, açgözlü-
lük, suizan ve insanların üzerine yük olmayı... Kısacası ah-
laksızlık ve sefahati tamamen dışlayan ciddiyet ve hayat-
tan ibaret İslâm dini değil; bilakis, Müslümanların hakiki 
İslâm dininden yeterince haberdar olmamalarıdır.

Çünkü son zamanlarda Müslümanlar hurafelere müptela 
olmuş, siyasi amaçlarla kurulan mezhepleri rehber edinip, 
İslâm’la münasebeti çok az olan dervişliği tercih etmişler-
dir.

Bu yüzden, fikrî güçleri tükenerek, her türlü milletin can-
lanmasını sağlayan müspet bilimlerle alakaları kesilmiş; 
bütün ilimleri lafız bahislerini ezberlemekten, birikimle-
ri de ruhsuz ve manasız şerh ve haşiyelerle uğraşmaktan 
ibaret kalmıştır.

Bu şekilde devam ederlerse, Müslümanların sonları 
vahimdir. İslâm›ın çöküşüne ve Müslümanların yeryüzünden 
silinmelerine bundan daha kestirme bir yol olamaz.

Ancak bunun çaresi kolaydır. Müslümanların dinli bir ha-
yatla hayatlı bir dine rağbet göstermeleri ve sahabiler za-
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manındaki saf dine yapışmaları yeterlidir! Bütün saadetin 
başı ve sırât-ı müstakîm tabirinin gerçek anlamı budur.”

İşte Rızaeddin bin Fahreddin’in “Bu eseri tertip etmekten maksadı, 
saf dine yapışmanın yollarını göstermektir. Her konuyu, hatta her 
cümleyi yazmaktaki gayesi budur.”

İçeriği
Kendisi, giriş kısmında, kitabın içeriğiyle ilgili olarak şu bilgiyi ver-
mektedir:

“Bu çalışmada ele alınacak konular, eski âlimlerin kitap-
larıyla günümüz yazarlarının eserlerinden derlenmiş şey-
lerden ibarettir. Bunları; salt yanlış fikirler olarak bilme-
diğimiz ve hatasız, mutlak doğrular/gerçekler diye iddia 
etmediğimiz hâlde, bizden sonra gelecek nesillere yadigâr 
bıraktık.

Eserimiz; okul talebelerine ders kitabı yahut amel edecek-
ler ve fetva verecekler için kaynak olması için değil, çeşitli 
zamanlarda yazılan makalelerin bir araya getirilmesi, oku-
yucuların kabul edilecek yerlerini alıp diğerlerini bırakma-
ları, iyi ile kötüyü ayırmada güçlük çekmemeleri için tertip 
edilmiştir.

Kısacası, eserin içeriği -daha çok- ilmî konular, doğru veya 
yanlış olması muhtemel şahsi fikirlerdir. Dinî ve ictimai me-
selelerin dairesi geniş ve konuları yüksek olmakla birlikte, 
bizim yazacaklarımız -gücümüz ölçüsünde- muhitimizin 
ihtiyaç duyduğu bazı şeylerden ibaret olacaktır.”
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Eser 12 bölümden oluşmaktadır:
1. Temel kaideler; 2. Kur’ân; 3. Sünnet; 4. İcma; 5. Kıyas; 6. İctihad ve 
müctehidler; 7. Nesh ve maslahata riayet; 8. Şeriatı tebliğ; 9. İslâm 
dini; 10. İman ve küfür; 11. İmamet ve hilafet; 12. Ehl-i Sünnet ve’l-Ce-
maat

Konular ve görüşleri
Bu başlık altında, Dinî ve İctimai Meseleler’de ele alınan ve yer yer 
ayet-hadislerle ve İslâm âlimlerinden yapılan alıntılarla desteklenen 
konulardan ve içlerinde öne çıkan görüşlerden bahsedilecektir.

I. Temel Kaideler
Bu bölümde akıl, duyu, mütevatir haber gibi ilim sebepleri, İslâmî hü-
kümlerde delil ve hüccet, kat‘i ve zannî delil, Kur’ân ve sünnette kesin 
delil, İslâm’a göre küfür, İslâmî hükümlerin kısımları, İslâm›da hüküm 
koyma hakkı, yakinî ve bedîhî şeylerle çelişen şer‘î delilleri tevil, İs-
lâm’ın hükmünün tüm insanlar için bir olduğu, yasaklığı hususunda 
şer‘î delil bulunmayan hususların mübahlığı konuları işlenmektedir.

Merhum, burada, güncelliğini günümüzde de korumaya devam eden 
“İslâm’da hüküm-kanun koyma” meselesini özetle şöyle açıklamak-
tadır:

İnanç, ibadet ve ahlak konusunda hüküm koyma, yani 
yasama (teşri) yetkisi Allah›a özgü olduğu halde; açık nass-
la sabit olanları dışında, muamele kısmında insanlara da 
düzenleme ve kanun yapma hakkı verilmiştir.

İslâm dünyasındaki yasama gücünden maksat; Müslü-
manlar için yeni inanç esasları ve ibadetler koymak veya 
Kur’ân ve sünnetin açık ve kesin emirlerine aykırı kanunlar 
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tertip etmek değil, “ayet ve hadislerde açık ve kesin bir şe-
kilde belirtilmeyip, zaman ve hayatın ihtiyaçlarından do-
ğan meseleler hakkında Kitap ve sünnetten deliller bulup 
yürürlüğe koymak için hüküm çıkarmak”tır.

Bu bakımdan, genel olarak İslâm din ve dünyasını ilgilen-
diren hadiseleri tüm yönleriyle tafsil eden kaideler koy-
mak; zaman ve ülkelere göre değişen yaşam şartlarını ve 
yaşanan hayata ilişkin dinî hükümleri Kitap ve sünnete 
uydurup, zamana ve memleketin yaşantısına uygun bir 
kalıba dökmek, yasama kuvvetine sahip bir heyetin vazi-
fesidir. İslâm dünyasında yasama gücüne sahip bir heyetin 
bulunması ve sürekli çalışması gerekir. Aksi takdirde, İslâm 
toplumunun bozulup dağılma tehlikesi vardır. İslâmiyet’in 
devamının bu ehl-i hâl ve akd’in içtihatlarına, çaba ve gay-
retlerine bağlı olduğu herkesin malumudur. Müslümanla-
rın böyle bir heyete ihtiyacı sürekli olduğundan bu heyetin 
de sürekli olması gerekir.

II. Kur’ân
Bu bölümde Kur’ân nedir, Kur’ân’dan hüküm çıkarmak ve şartları, 
Kur’ân’ı ilmi ve kudreti olan herkesin anlayabileceği, tefsirin ne oldu-
ğu, çeşitleri ve matbu tefsir kitapları, tefsirde İsrailiyat, ayet ve hadis-
lerin zahirlerine hamledilmelerinin gerekliliği konuları işlenmektedir.

III. Sünnet
Bu bölümde sünnet ve kısımları, hadis kitapları, tebliğî-gayr-i tebliğî 
sünnet, sünnetin şer‘î delil olmasının şartları, hadiste metin tenkidi, 
hadislerin ulaşma yolları, mütevatir haber, haber-i meşhur, haber-i 
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vâhid, birinci-ikinci sınıf hadisler, sünnetin Kur’ân’dan sonra ikinci 
derecede delil oluşu, haber-i vâhidin delil olup olmayacağı, bidat eh-
linden hadis nakli ve sahabinin kim olduğu konuları ele alınmaktadır.

Rızaeddin bin Fahreddin’e göre;
Hadis ve sünnette, delâletleri kesin Kur’ân ayetlerine yahut 
kesinliği herkesçe bilinen delillere aykırı olup olmadığına 
bakmak, râvilerin hallerini ve muteber hadis kitaplarında 
yer alıp almadıklarını araştırmaktan önce gelir. Aslolan 
metin tenkididir. Buna göre, yakînî delillere, bedîhî ka-
idelere ve delâletleri kesin ayetlere açık bir şekilde aykırı 
olan bir hadisle karşılaşıldığında râvilerinin hallerini araş-
tırmaya, Kütüb-i Sitte müellifleri, Müsned sahipleri yahut 
diğer muteber hadis imamları tarafından rivayet edilip 
edilmediğini öğrenmeye lüzum yoktur. Güvenilir dahi olsa-
lar, beşer olmaları hasebiyle, râvilerden birinin yanıldığı-
na hamlederek, bu tür hadislerle amel etmemek gerekir. 
Böyle bir hadisin sahih olmadığına hükmetmek, Rasulul-
lah’a gerçeğe aykırı söz söyletmenin ve ona, bedîhî bir şeyi 
reddettirmenin yanında çok hafif kalır. Râvileri ne kadar 
güvenilir olursa olsun, kesin delillere, özellikle de Kur’ân 
ayetlerinin zahirlerine aykırı olan hadislerin hükümsüz kal-
malarından bir zarar gelmez, aksine fayda vardır.

İslâm terminolojisinde usûl-i din diye anılan, inanca ilişkin 
hükümler için kesin delil gerekir. Bu yüzden, râvileri ne ka-
dar güvenilir, senetleri ne kadar sahih olursa olsun, haber-i 
vâhid yoluyla gelen hadisler ve zannî delillerle itikadi me-
seleler sabit olamaz.
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IV. İcmâ
Bu bölümde icmâın ne olduğu, konuları, icmâın binâ edildiği esas-
lar, icmâa olan ihtiyaç, icmâın şer‘î delil oluşu, ulu’l-emr kimdir, icmâ 
meclisi, icmâı kimin denetleyeceği ve görevleri, icmâın gücü, İslâm›ın 
yayılmasındaki etkenler ve Müslümanların geri kalış nedenlerine yer 
verilmiştir.

Müellifin görüşünce;
İcmâ, Müslümanların ulü’l-emirleri tarafından, “şeriatın 
amacına aykırı olmadığına kanaat getirilmek şartıyla, 
kendi çağlarındaki insanların işleri [muamelat] konusun-
da ittifakla verilen kararlar”dan ibarettir. İşbaşındakiler, 
emir sahipleri ve toplum hizmetlerini görenler anlamın-
daki ulü’l-emirden maksat Müslümanların din ve cemaat 
görevlileridir [ehl-i hall ve akd]. Ulü’l-emr, yani emir sa-
hipleri, öncelikle müçtehitleri, daha sonra da iktisadi, iç-
timai, medeni, siyasi, umrani ve diğer dünyevi bilim sa-
hiplerini içerir. Her türlü hayır cemiyetlerinin başkanları, 
askerî yöneticiler, diğer müesseselerin idarecileri, avukat-
lar, doktorlar, mühendisler, tüccarlar, yazarlar, müellifler, 
işçiler ve her çeşit meşru kurum ve idarelerin başlarında 
bulunanlar... ulü’l-emre dahildirler. Tüm meşru grupların 
önderlerinin, icmâ meclisine girme hakları vardır. Ümmete 
ait genel işlerde sırf müçtehitlerin karar vermeleri yeterli 
değildir. Bir konudaki kararın şer‘î hükmüyle birlikte, uygu-
lanmasında ve pratiğe aktarılmasında dünyevi bir engel 
olup olmadığının, ülke ve iklimin müsaade edip etmediği-
nin, iktisadi yahut medeni açıdan herhangi bir sakınca taşı-
yıp taşımadığının da anlaşılıp öğrenilmesi elzemdir. Buna 
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göre, icmâın gerçekleşmesi için, o çağdaki emir sahipleri-
nin çoğunun katılması gerekir. Din âlimleriyle müçtehitler, 
meselelerin dinî, diğer beşerî bilim sahipleriyse dünyevi 
yönlerini incelerler. Meselenin iç ve dış yüzü tamamen an-
laşıldıktan sonra karar verilerek icmâ sağlanmış olur. Böy-
lece, insanların kaldıramayacağı, toplumun yaşantısına 
yahut tıp ve diğer medeni ve içtimai kaidelere uymayacak 
hükümler üzerinde gerçekleşebilecek ittifaklardan kaçı-
nılmış olur. Âlimlerin, özellikle de müçtehitlerin görevleri, 
yalnızca bir şeyin şeriata uygun olmadığını söylemekle 
(selbî) bitmeyip çözüm de üretmektir (îcâbî). “Bu iş uygun 
değildir”, “Şu iş doğru değildir” demekle kalmayıp, “Falan 
iş şeriata uygun değildir; ama aynı işi görecek şu iş tama-
men caizdir” demektir.

Rızaeddin bin Fahreddin’in tarif ettiği icmâ, yalnızca, mütekaddimîn 
ile fıkıh usulü âlimlerince tarif edilen icmâların kanunlaşmış halidir. 
İcmâ aslen dinî bir iş olmakla birlikte, idaresini sağlama, üyelerini be-
lirleme gibi konular dünyevi ve içtimai işlerdir. Bunlar, her çağda uz-
manlarınca düzenlenir ve maslahata göre değişiklik yapılır. Bundan 
dolayı, icmâ, şeriatın amacına aykırı olmadığına kanaat getirilmek 
şartıyla, yalnızca muamelatta ve toplumsal işlerde (mesâlih-i amme) 
geçerlidir. Bunun da her kısım ve ayrıntısını değil, Kur’ân ve sünnetle 
sabit olmayan kısımlarını kapsar. Kur’ân ve sünnet, meseleleri, yal-
nızca, Müslümanlar için her zaman ve mekânda uygulanması müm-
kün olduğu kadarıyla bildirmiş; bunun dışındakileri, kitap ve sünnet-
le sabit hükümlerden pek çoğunun uygulamaya konulma şekillerine 
varıncaya kadar ümmete bırakmıştır. Bu yüzden, ümmetin; içtimai, 
iktisadi ve muamelata ilişkin tüm işlerini her çağda bizzat araştır-
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ması ve gerektiğinde umumi meclis aracılığıyla karara bağlaması 
gerekir. Kur’ân-ı Kerim’in Müslümanlardan uzak-ayrı kalmaması ve 
İslâm şeriatının yerine Fransız kanunlarının geçmemesi isteniliyorsa, 
bu şekilde davranma zorunluluğu vardır; çünkü İslâm dini salt amel 
veya inançtan ibaret olmayıp; aynı zamanda bir kanun, hukuk ve ah-
lak düsturu ve bir hayat nizamıdır.

V. Kıyas
Bu bölümde kıyasın ne olduğundan bahsedilmektedir.

Buna göre;
Kıyas, sadece, hakkında icmâ yapılabilecek ve icmâ mec-
lisinde görüşülebilecek hususlar için geçerlidir. Kıyasın 
şer‘î hüccet olduğuna dair bir delile rastlanılamadığı gibi 
son ve Ortaçağların müelliflerince getirilen delillerin de 
buna delaleti yoktur. Ancak, bu durumda, bazı meseleler 
geçici de olsa çözümsüz ve dinî mahkemelerle kadılar 
davaları halletmekten aciz kalacaklardır. Bundan doğacak 
zararların büyüklüğü ise ortadadır. Bu bakımdan, kıyası 
şer‘î hüccet olarak tanıma zorunluluğu vardır. Bununla 
birlikte, kıyasın daimi olmayıp, icmâ meclisinde görü-
şülene kadar geçerli olması; icmâ meclisince görüşülüp, 
hakkında olumlu ya da olumsuz bir icmâ sağlandıktan 
sonra, konunun, kıyasî meseleler arasından çıkarılıp ic-
maî meseleler arasına alınması gerekir. Kıyas, yalnızca 
İslâm müçtehitlerine ait bir yetkidir. İslâm devletinin hâ-
kim olduğu bir yerde, hükmü Kur’ân, sünnet yahut icma 
ile belirlenmemiş yeni bir meseleyle karşılaşıldığında, 
resmî olarak kurulan ulema heyetine (müçtehitler mecli-
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sine) sunulması, onlar tarafından kıyas usulüyle geçici bir 
hüküm verilmesi ve bilahare toplanan icmâ meclisinde 
meselenin kesin bir karara bağlanması gerekir. Bu müç-
tehitler meclisini, icmâ idaresi üyeleri de oluşturabilir. Bir 
veya birkaç müçtehidin görüşünden ibaret olması hase-
biyle, kıyasın; hukukta yahut milletin içtimai ve medeni 
durumlarına zarar verecek iktisadi meselelerde daimi bir 
kanun şeklinde benimsenmesi uygun değildir.

Bu yüzden, ortaya kıyasî bir mesele çıktığında, derhal 
icmâ meclisine götürülerek, olumlu ya da olumsuz bir 
karar verilmeli, sürüncemede bırakılmamalıdır. Çünkü 
bu tür meselelerin sür-git devam etmesi şeriatımız için 
problem olup delilsiz amel ediciliğe ve masum olmayan 
kimseleri şâri‘ yerine koyuculuğa yol açar. Bunlarınsa, İs-
lâm’ın ruhuyla, bütün dinlerin sonuncusu olan ve tüm şe-
riatları nesheden bir şeriatın mesleğiyle bağdaşmayacağı 
ortadadır.

VI. İçtihat ve Müçtehitler
Bu bölümde içtihat ve müçtehidin ne olduğu, delillerden hüküm 
çıkarmak için gerekli şartlar, içtihat kapısının kapalı olup olmadığı, 
ayet ve hadislerle amel etmek konuları irdelenmektedir.

İçtihat kapısının kapandığını söylemenin “Artık Kur’ân ve hadisleri 
anlama ve delil edinme zamanı geçti” demekle eşdeğer olduğunu 
ve bunun da “Kur’ân ve hadisler artık delil olma gücünü yitirmiştir” 
anlamına geleceğini savunan Rızaeddin bin Fahreddin, bu konudaki 
görüşlerini şöylece özetlemektedir:
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Bazıları, “Artık içtihat bitmiştir; bundan sonra müçtehit 
çıkmayacaktır» demekte, bazıları da «Günümüz Müslüman-
larının dört meşhur mezhepten birine uymaları gerektiğini» 
iddia etmektedirler. Kimileri de «dört mezhepten birine 
uymanın, Rasulullah’ın kendisine uymak olduğunu” söy-
lemektedir. Kur’ân ve hadisle uğraşanlarla, “İçtihat kapısı 
kapanmış değildir” diyenleri mecnun, hakir ve dinsiz gö-
renler de vardır.

Bu kişiler, bunları kendi içtihatlarıyla söylemişlerse hü-
kümlerini bizzat kendileri vermiş olurlar; çünkü dört 
mezhebin hiçbirinde esas tutulmayan bu tür sözler, olsa 
olsa yeni bir içtihat olur. Yok, içtihada dayanmayıp hevayla 
söylenmişse, Allah ve Resulüne iftira etmiş ve kendi bildik-
leriyle din düzmüş olurlar.

H. IV. asırdan sonra İslâm dünyasında kâinatın manevi 
yöneticisi (kutb-ı a‘zam), iyi-kötü/mutluluk-mutsuzluk her 
iki kadere mutasarrıf (mutasarrıf bi’l-kadereyn), âlemin 
manevi idarecisi (gavsu’l-âlem) gibi insanüstü adamların 
çıkmasını caiz gören kimselerin, hukuk fakültesinden me-
zun öğrenciler seviyesinde kişilerin çıkmasını caiz görme-
meleri şaşılacak bir durumdur. “İmam Şâfiî müçtehitlerin 
sonuncusudur” şeklinde yahut “IV. asırdan sonra müçte-
hit çıkmayacaktır» diye vahiy gelmediğine göre, böyle bir 
inanç hangi açıdan zorunlu olabilir? Allah Teâlâ›nın rahmet 
kapıları kapanmayıp bereket hazineleri tükenmedikçe 
ondan faydalanacaklar da çıkacaktır ve çıkması da gerekir. 
Bir ülkede bilim adamlarının «Hukukçuluk bitmiş midir, 
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bitmemiş midir? Bitmişse yeniden başlaması mümkün 
müdür, değil midir?› diye tartışmaları ne kadar mantıksız 
ve zararlı ise Müslümanların da içtihadın son bulması hak-
kında iddialaşmaları o kadar abestir. Avrupalıların üzeri-
mize çullanmasından sonra dahi geçmişlerin hatalarını 
tekrarlayıp durmak divanelik değilse akıllılık hiç değildir.

“İçtihat son bulmuştur” sözü, gerçekte, “Artık Kur’ân ve ha-
disleri anlama ve delil edinme zamanı geçmiştir” demekle 
eşdeğerdir. Bu da “Bugün Kur’ân ve hadisler delil olma gü-
cünü yitirmiştir” anlamına gelir.

“İçtihat kapısının kapandığı” inanışı, İslâm dünyasında fikir 
özgürlüğünü ve düşünceleri açıkça ifade etme işini tama-
men ortadan kaldırmış; bütün iş, doğru-yanlış, eskiyi koru-
maktan ve geçmiş olayları tekrarlamaktan ibaret olup çık-
mıştır. İnsanoğlunu ıslah için geldiğinden, kendisini sürekli 
yenilemesi (teceddüt) gereken İslâm dininin, eskiyi koruma 
inancıyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu yanlış inanışın so-
nucu olarak, İslâm ve Müslümanlık giderek zayıflamış; En-
dülüs’ün ilimleriyle Bağdat’ın birikimleri Avrupa ve Ameri-
ka’ya taşınmıştır. İslâm âlemi, büyük insanlar çıkarma ko-
nusunda kısır kalmıştır. Bugünün Gazâlîleri, Zehebîleri, İbn 
Teymiyeleri Sorbon ve Oksford gibi büyük üniversitelerden 
yetişmektedir. Müslümanlar, bu derece geri kaldıklarını ve 
dejenerasyona uğradıklarını bilip anlama seviyesine dahi 
ulaşamamış olmalılar ki, bu hususta ağlayıp sızladıkları, 
yanıp yakıldıkları görülmemektedir. Tüm zevkleri yemek-
içmek, boş yere söz yarıştırmak, keramet ve olağanüstü 



Kazanlı Yenilikçi Alimler   2.Cilt

214

haberleri konuşmaktan, Budistler ve Hristiyanlar gibi tes-
bih çekmekten ibarettir. İslâm dünyası, bugün, esarete alı-
şan köleler gibi, ekonomik, sosyal ve ilmî esarete tamamen 
alışmış bulunmaktadır. İçtimai esaretse, kişisel esarete 
göre daha tehlikeli ve ümitsiz bir durumdur.

Rızaeddin bin Fahreddin, İslâm’ın ilerlemeye mani olduğu iddiasını 
ise şu şekilde reddetmektedir:

Daha önceki dinleri, örf, âdet, hukuk ve kanunları tadil ve 
ıslah için gelen bir dinin “eskiyi koruduğunu, yenilik ve iler-
lemeye (teceddüt-terakki) engel olduğunu” iddia etmek 
mümkün olmasa gerektir. Şayet, İslâm dini yenilik, ilerle-
me ve içtihada aykırı bir din olmuş olsaydı, İslâm dünyası, 
hâlis dine tâbi olduğu dönemlerde o kadar ilerleyemezdi.

Rivayet edildiğine göre, Hz. Ömer, Kûfe şehri kurulurken “Ev-
lerin iki kattan fazla, büyük sokakların on üç, küçüklerinse 
yedi arşından dar olmaması ve mescidin meydanının 
altmış arşın-kare olması» yönünde emirler; Ebu Hanîfe 
Hazretleri de “Doktor bulunmayan şehirlerde yaşamanın 
doğru/caiz olmadığı” şeklinde fetvalar vermiştir. İlerleme 
ve yeniliğe aykırı olan bir dinde, Rasulullah’ın sohbetiyle 
müşerref olmuş bir halifenin ve muteber bir müçtehidin 
böyle salt içtimai ve dünyevî ferman ve fetvalar vermeleri 
mümkün olabilir miydi? Yine, İslâm dini, yenilik ve ıslaha zıt 
olsaydı, içerisinden Mâlikî, Şâfiî, Hanbelî ve bilhassa tam 
anlamıyla fikir hürriyetinden ibaret olan Hanefî mezhebi 
gibi yeni mezhepler çıkmaz, çıksalar bile yaşayamazlardı. 
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Aslında, İslâm dini yenilik ve ilerlemeye değil, bilakis mu-
hafazakârlık ve eskiliğe muhaliftir.

VII. Nesh ve Maslahata Riayet 
Bu bölümde maslahata riayetin delil oluşu, Hz. Peygamber ve dört 
halifeden maslahata riayet örnekleri, maslahata riayet kaideleri, 
Kur’ân’la sabit had ve kısasların uygulanmaması konuları işlenmiştir. 

Müellife göre:
Maslahata riayet; yalnızca muamelat kısmında, nassla 
sabit olan yahut herhangi bir şer‘î delile dayanan bir kai-
denin, büyük bir mahzur çıkma ihtimalinden dolayı, şâri‘in 
maksadına uygun düşeceğine kanaat getirilmek şartıyla, 
uygulanmamasından ibarettir. Buna göre, büyük bir mas-
lahatın zorlamasıyla, nassla sabit şer‘î bir hükmü dahi ge-
çici olarak uygulamadan kaldırmak mümkündür. Peygam-
berler, kulların menfaatleri için gönderildiğinden, nassla 
sabit bir emrin uygulanması halinde söz konusu menfaatin 
ortadan kalkma ihtimali güç kazandığında, ilgili emrin uy-
gulanmasının durdurulmasına lüzum görülmektedir. Aslın-
da, bu iş, nass ile maslahat çeliştiğinde maslahata riayet 
tarafının tercih edilmesinden ibarettir. Tabii, böyle bir du-
rumda nassla maslahata riayet tarafları iyice araştırılarak, 
güçlü olanın tercih edilmesi gerekir. Nassla sabit yükümlü-
lükleri maslahata riayet kaidesince uygulamamak müm-
künse, daha aşağı derecedekilerin uygulamadan kaldırıl-
ması hayli hayli mümkündür. Maslahata riayet kaidesine 
bina edilen hükümler, genel ve sürekli olamaz; illetin ortadan 
kalkmasıyla, hüküm de kendiliğinden ortadan kalkar.
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İlmî ve içtimai önemi olmayan basit konularla ilgili kütüphaneler do-
lusu eserler kaleme alınıp, çağın problemlerinden banka faizi konu-
sunda bir makale dahi yazılamamasına anlam veremeyen Rızaeddin 
bin Fahreddin bu hususta şunları söylemektedir:

“Tahiyyat’ı okurken parmak kaldırılır mı, kaldırılmaz mı? 
Yemeğe tuzla başlamak sünnet mi, değil mi? Bu tür konu-
lar zenginlerin meclislerinde yıllar boyu tartışılıp durdu; 
sonuçsuz ve manasız da olsa, kurban hakkında yazılan 
risaleler bir yere toplansa bir müzeyi dolduracak kadar 
oldu. İlmî ve içtimai önemi olmayan meseleler halkımız 
için büyük bir sermaye olup yıllar boyu devam etti. Ancak, 
banka ve faiz konusunu şer‘î açıdan ele alan -cevazına ya-
hut haramlığına dair- bir risale, hatta belli başlı bir ma-
kale dahi görülemedi. Görmezliğe gelmenin (tecahül) bu 
kadarı normal midir?!. (...) Bugün bankalarla çalışmaktan 
kaçınan tüccarların payına düşecek şey, yaşam savaşında 
yenilmek ve ticaret yolunda iflas ve bu yüzden bütün bir 
İslâm dünyasının geleceği bedbaht olacağından, ehven-i 
şerreyni [iki şerden/zarardan daha hafif olanını] tercihle, 
faiz de olsa, bankalarla çalışma mecburiyeti olduğunda 
şüphe yoktur.”

Rızaeddin bin Fahreddin’in, fıkıh kitaplarının zamanın ihtiyaçları 
doğrultusunda düzenlenmesi konusundaki yaklaşımı da şudur:

Hz. Ömer Kur’ân’da geçen hadlerden birini umumi bir 
maslahatın zorlamasıyla uygulamamış ve Müslüman-
ların önderleri de bunu onaylamışlar ise; aynı kaideden 
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hareketle, hadleri uygulamadan kaldırma derecesinde 
olmayan hususlarda müçtehitlere muhalefet etmenin her 
zaman için uygun olduğu kendiliğinden ortaya çıkar. Bu 
bakımdan, Müslümanlar arasında her çağda, icmâ heyeti 
ve müçtehitler meclisi bulunmalı ve her asrın ihtiyaçlarıyla 
uyumlu fıkıh kitapları yazılıp yayımlanmalıdır. İslâm dün-
yasını sosyal ve ekonomik esaretten kurtarmanın tek yolu 
budur.

Altı-yedi yüz yıl öncesinin Irak ve Horasan’ında, o dönem 
insanlarının ve o ülkelerin ihtiyaçları doğrultusunda oluş-
turulan ve çoğu da re’y yahut maslahata riayet kaideleri-
ne bina edilen fıkıh kitapları, ibadet dışındaki kısımlarında 
günümüz insanları için kaynak olamasa gerektir. Her çağın 
insanının ihtiyaçları kendisine özgü olduğu gibi, maslahat-
ları da başka bir tertiptedir. Her dönemin müçtehitlerinin 
fıkıh ve hukuk kitaplarını bizzat ve zamanın ihtiyaçları doğ-
rultusunda tertip etmeleri gerekir. Nassla sabit hükümlerin 
az olduğu muamelat konusunda, müçtehitlerin kıyasları-
na, akıl ve fikir sahiplerinin icmâlarına ihtiyaç vardır.

VIII. Şeriatı Tebliğ
Bu bölümde tebliğin Müslümanlar üzerine dinî bir borç olduğu, 
Müslümanların neyi-nasıl tebliğ edecekleri, tebliğ yolları, Kur’ân’ın 
tercümesi konuları ele alınmıştır.

Rızaeddin bin Fahreddin, Müslümanların neyi-nasıl tebliğ etmeleri 
gerektiği konusundaki görüşlerini özetle şu şekilde ifade etmektedir:
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Müçtehitlerin eserlerinin çok güzel ve kendi dönemlerinde-
ki sosyal ihtiyaçları tam olarak karşılayacak düzeyde oldu-
ğu açıktır; bunda kuşku yoktur. Ancak, bunların üzerinden 
bin yıl geçmiş, dünyanın şartları ve insanların yaşantıları 
tarif edilemeyecek derecede değişmiştir. Onlardan sonra 
ortaya öyle meseleler çıkmıştır ki, bunları eski müçtehit-
lerin eserlerine müracaatla halletmek, ancak onların me-
zarlarından kalkmaları yahut onlar seviyesinde müçtehit 
bulunması ile mümkündür. Bu durumda, “Müçtehitlerin 
sözlerini tebliğ etmek, şeriatı tebliğle aynı şeydir” demek 
nasıl doğru olabilir? Bugünkü üniversitelerde eğitim gör-
müş hukukçular, “eski müçtehitlerin” İslâm dini diye tebliğ 
edilen eserlerini günümüzün ihtiyaçlarını karşılama husu-
sunda yeterli bulabilirler mi? Bulamadıklarında da, dine 
sempatileri kalır mı?

İslâm dini, umumi ve dünyanın sonuna dek sürecek bir 
din ise, her seferinde dünyayla birlikte yenilenmesi, her 
dönemin ihtiyaçlarına uyum sağlayabilmesi, zengin ve 
üst düzey yöneticilerin yanı sıra fakirlerle işçilerin istek ve 
ihtiyaçlarını da tam anlamıyla dikkate alması ve dünya-
nın gidişatından bir karış olsun geri kalmaması gerekir. 
İnsanoğlunun mutluluğu işte o zaman sağlanır; insanlar, 
dinin gölgesi altına ancak bu şartlarda sığınırlar. Yabancı-
lara işte bu din tebliğ edilmelidir. İnsanlar, birer ikişer veya 
gruplar halinde ancak böyle bir dine girerler. Rasûl-i Ekrem 
tarafından tebliğ edilen İslâm da, işte bu dindir.
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IX. İslâm Dini
Bu bölümde insanların dine olan ihtiyaçları ile İslâm’ın fıtri din oluşu 
incelenmiştir.

X. İman ve Küfür
Bu bölümde iman ve küfür nedir; tasdik, taklit, tekfir; tekfirle ilgili düs-
tur ve kaideler, bidat ve bu bağlamda âlemin hudûsu, İslâm dininin 
her çağ, ülke ve toplum için uygunluğu, sağcılık-solculuk-mutedillik, 
Müslümanların felaketinde bilimcilerin rolü, din-medeniyet ilişkisi, 
İnsanların dinden uzaklaşma sebepleri, Müslümanların hataları ve 
görevleri, toplumsal dayanışma kaidesi, hayır kurumları, sadaka ve 
adabı, dilencilik, kadınları eğitmek, kadınların camiye gitmeleri, va-
kıflar, cenazelerde para dağıtmak, Tevhit/Allah’ı birleme, Allah’a has 
özelliklerin mahlûkata verilmesi, Şirk/Allah’a ortak koşma, kabir zi-
yareti konularına değinilmiştir.

Rızaeedin bin Fahreddin, Müslümanların sebeplere yapışma husu-
sundaki ihmalkârlıklarıyla ilgili olarak, tarihî örneklerden hareketle 
şunları söylemektedir: 

Bundan yüzyıl önce, Mısır askeri, Türkiye hükümeti hesabı-
na Vehhâbîlerle savaştı. Namaz ve ibadet konusunda dün-
yanın en titiz insanları Senûsîlerle Vehhâbîlerdir. Bunların 
abdestsiz yere basmadıkları rivayet edilir. Vehhâbîler, na-
maz vakti girer girmez, yüksek sesle ezan okur ve namazı 
cemaatle kılarlardı. Hatta son zamanlarda havf namazları 
kılmaya başlamışlardı. Çoğu İslâm dininden habersiz, ser-
keş, yanlarında kasalarla içki taşıyan ve Vehhâbîlerin na-
maz kıldıklarını gördüklerinde, cehaletleri yüzünden “Bun-
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lar ne yapıyorlar?” diye şaşıran (Mısır) askeri Vehhâbîleri 
yendi; hatta onları anavatanları olan Necid’e kadar kova-
ladılar. Oysa iki tarafın askeri sayıca bir sayılırdı. Ne kadar 
imanlı olsalar ve ne kadar namaz da kılsalar, Vehhâbîler, 
talim görmüş askere ve yeni silahlara karşı koyamadı-
lar. Türk basınından takip edildiği kadarıyla, Manastır’la 
Edirne arasındaki Müslümanlar namazlarını bırakmayan, 
oruçlarını tutan, genel itibariyle ibadete çok düşkün, saf 
imanlı, temiz kalpli muvahhitlerdi; oysa Balkan Savaşı’nda 
düşmanın pençesine ilk düşenler bunlar oldu ve çoğu da 
yurtlarından zorla atıldılar.

Fransızlar 1798 Temmuz’unda Mısır’a geldiklerinde, Mısırlı 
âlimlerle Ahmediye, Rufâ‘iye, Berâhime, Kâdiriye, Sa‘diye 
ve diğer tarikatların şeyh ve müritleri toplanıp Câmi‘u’l-Ez-
her’de Sahîh-i Buhârî hatmi indirip her türlü hizb ve duaları 
okudular; mektep talebeleri Allah’ın Latîf ismini zikrettiler, 
nakîbül-eşrâf Seyyid Ömer Efendi de Rasulullah’ın sanca-
ğı diye bir sancak kaldırdı ve tüm Mısır Müslümanları, bir 
ağızdan getirdikleri tekbir ve tehlillerle bütün dünyayı 
inlettiler. Buna rağmen, Fransızlar, yeni silahları ve eğitimli 
askerleriyle, çok kısa bir süre içinde Kahire’yi ve tüm ülkeyi 
ele geçirdiler. Sancak kaldıran nakîbü’l-eşraf kaçtı; kendi 
durumundakilerle birlikte Fransızların yanlarına çıkmaya 
korktu. Namaz kılmak, Allah Teâlâ’ya kullukta bulunmak, 
Sahîh-i Buhârîler okumak çok güzel ve lüzumlu şeylerdir; 
ancak bununla, zahirî sebeplere yapışmaya gerek duy-
mamak ve Hak Teâlâ’nın koyduğu sünnete karşı kayıtsız 
davranmak uygun değildir. Namaz ve dinin tamamı Allah 
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Teâlâ’nın emrettiği şeylerse, tabii olgular da O’nun koydu-
ğu kanunlardandır. Güçlülerin zayıfları, bilenlerin bilme-
yenleri yenmesi Allah Teâlâ tarafından konulan sünnetler-
dendir.

Rızaeddin b. Fahreddin “Müslümanların felaketinde bilimcilerle 
hadisçilerin rolü”nü, İbn Hazm’dan naklettiği şu satırlarla anlatmak-
tadır:

Çağımızda Müslümanların felaketlerine ve musibete 
uğramalarına sebep olanlar bilimciler (fen ehli) ile 
hadisçiler denilen iki gruptur.

Bilimciler, bilim tahsil etmek amacıyla filozoflarla önceki 
milletlerin eserlerini okumaya giriştiler; ancak iyiyi kötü-
den ayırma (temeyyüz) gücünden mahrum olduklarından, 
doğruluğu hakkında delil olanla olmayan şeyleri birbi-
rinden ayıramadılar. Bu yüzden, eskilerin delile dayanan 
görüşlerinin yanı sıra, dayanmayanlarını da aldılar. Dola-
yısıyla aslolan dinden yoksun kaldılar; kitap ve sünnet ilim-
lerine iltifat etmez oldular. Bazan din âlimleriyle karşılaşıp 
sohbet etmekle birlikte, bunlar gerçek anlamda din âlimi 
olmayıp hünerleri mana, hikmet, sır ve sebeplerinden gafil 
oldukları kuru lafızları nakletmekten, delillerini bilmedik-
leri kuru hükümleri ezberlemekten, her tür güvenilmez ve 
yalancı kimsenin sözleriyle Ka‘bu’l-Ahbar ve Vehb b. Mü-
nebbih gibi kişilerin Yahudi mollalarından rivayet ettikleri 
haberleri zapt eden kimselerden ibaretti. Bundan dolayı, 
bu bilimciler, din âlimi denilen kimseleri ilim, marifet, akıl, 
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idrak, birikim ve basiret konusunda çok seviyesiz buldular; 
onları sürekli küçümseyerek “Âlimleri bu durum ve sevi-
yede olan bir dinde ne hikmet bulunacak?!” diye, dinleri-
ni tamamen inkâr etmeye başladılar. Pek çokları dinsiz 
ve zındık oldu, olmayanları da dinle ilgilenmeyi lüzumsuz 
gördüler. Sempatileri olmadığından hükümlerine de iltifat 
etmez oldular; farz ve vacipleri yerine getirmeye, nefsin is-
teklerine uymaktan sakınmaya gerek görmediler. Her çeşit 
edepsizlik ve kötülüğü işlemeye, nereden gelirse gelsin, he-
lal-haram demeyip mal yığmaya giriştiler. Bir din edinme 
gereği duyanları da, güzel din diye, yıldızlara tapmaktan 
ibaret bir çeşit mezhebi kabul etmek durumunda kaldılar. 

Özetle; İslâm›ın kucağında, Müslüman sütü emerek 
büyüyen kimselerin pek çoğu bu şekilde İslâm›dan çıktı. Bu 
felaket ve musibetin sebebi, kendilerine din âlimleri adını 
veren kimselerin cehalet ve tedbirsizlikleridir. Bilimciler 
diye şöhret bulan taifenin halleri işte budur.

Hadisçi (hadis ehli) denilenlere gelince: Bunların gayele-
ri, basiret kazanmak ve gerçek ilme ulaşmak olmayıp âlî 
isnatlar elde etmekten ve insanların hayran olacağı garip 
sözler toplamaktan ibaret olmuştur. Bu yüzden bunlar, (...) 
Dahhâk b. Müzâhim’in hadislerini, Kelbî’nin tefsirlerini, 
zındıkların sokuşturdukları hurafelerle uydurma haberleri 
rivayet eder oldular ve insanların kafalarını karıştıran (...) 
yalan-yanlış sözler söylediler. Ve “Biz yalnızca haberleri 
alırız, başka bir şey yapmayız!” diyerek, delille sabit şey-
lere dahi iltifat etmez oldular. Oysa Allah Teâlâ Kur’ân-ı 
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Kerim’de tefekkür ve tedebbürü emir ile aklı kullanmayı 
tavsiye etmekte; yer, gök, yıldız, güneş, dağ, taş, nehir ve 
denizlerden ibret almayı emretmektedir. Bizim muhaddis-
lerimizse, akla ve delile önem vermediler ve garip haberler 
nakletmeyi sürdürdüler. Ve bu yaptıklarıyla İslâm dinine 
değil, yalnızca zındıklara hizmet ettiler, onların yüzlerini 
güldürdüler. Her hâlükârda, bu iki taife, İslâm dünyasının 
büyük bir rezalete düşmesine sebep oldular.

Rızaeddin bin Fahreddin’in, İslâm’ın temeli olan tevhit/Allah’ı birle-
me konusundaki görüşünü özetlemek gerekirse:

İslâm dininin esası, Allah Teâlâ›yı ulûhiyette birlemektir. 
Ancak tevhit, Allah Teâlâ’nın var ve tüm kâinatın yaratıcısı 
olduğuna ve bütün canlıların rızkını verdiğine inanmakla 
tamamlanmış olmaz. Mekke müşrikleri de Allah Teâlâ’nın 
varlığına, yerlerin ve göklerin yaratıcısı olduğuna inanırlar, 
hatta kendi ilahlarını da mahlûk olarak görürlerdi. Tevhit, 
bütün bunların üstüne, ulûhiyet özelliklerini Allah Teâlâ’ya 
hasredip, bu hususta O’nu şerîkten tenzih ve ibadeti O’na 
tahsis etmekten ibarettir. İşte Müslümanların, kâfir ve müş-
riklerden ayrıldığı noktalar bunlardır; çünkü kâfirler ve 
müşrikler Allah’ın varlığına ve her şeyin yaratıcısı olduğu-
na inansalar da; bunun yanı sıra, fayda ve zarar vermeye 
muktedir vasıta ve şefaatçilerin varlığına da inanırlar ve 
faydalarını celp etmek, zararlarından korunmak için bu va-
sıta ve şefaatçilere da ibadet yahut Allah’a olan ibadetleri-
ne onları da ortak ederlerdi. Allah Teâlâ’yı ilahlık özellikle-
rinde birlemek ve bunlarda ortağı bulunmasını reddedip, 
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ulûhiyete aykırı her şeyden tenzih etmek, İslâm dininin esa-
sı, kelime-i tevhid ve şahadetin asıl manasıdır. İşte insanlar 
bununla mükellef tutulmuşlar ve peygamberler de bunun 
için gönderilmişlerdir. Mutasavvıfların aşırıları buna avam 
tevhidi deseler de; gerçekte, Kitap ve sünnetin talim ettiği, 
olması istenilen ve amaçlanan ideal tevhit budur.

Bu bağlamda, Allah’a has özelliklerin mahlûkata verilmesi ve evliya-
lık-keramet konularına da değinen Rızaeddin bin Fahreddin bu hu-
susta şu görüşlere yer vermektedir:

İnsan, melek, cin, şeytan, evliya ya da peygamber... Allah 
Teâlâ’dan başkaları hakkında, “Gizli-açık her şeyi bilirler, 
gönüllere muttalidirler; belaları keramet yoluyla def, has-
talıkları iyi ederler; dilediklerine güç ve iktidar verir, dile-
diklerinin elinden iktidarını alırlar; ihtiyaçları giderirler; 
müşkül işlerde yardımcı olurlar; dünyada manevi açıdan 
tasarrufta bulunabilirler» diye inananlar, bu kişileri Allah 
Teâlâ›ya ortak kılmış ve Mecusilerle Müşriklerin yollarından 
gitmiş olurlar. Şu kadar ki Müşrikler bu vasıtalarını put, 
ilah diye isimlendirirlerken, berikiler kendi vasıtalarını veli, 
hoca, seyyid, şeyh, kabir, meşhet, peygamber, melek gibi 
isimlerle anarlar. Oysa itibar isimlere değil, işin hakikatine-
dir. İçkiye su demekle, helal olmaz.

Şeyhler, “Zihinden/kalpten geçenleri, dünyanın her yerin-
deki, hatta kabirdeki müritlerinin hallerini bilsinler; Levh-i 
Mahfuz’u okusunlar; hayır ve şerre tasarruf etsinler” de, 
Allah’ın Resulü, Hz. Ayşe’ye atılan iftira (ifk) hadisesinde 
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işin aslını bilmeyerek kederlensin, hatta bazı kadınlardan 
soruşturmaya mecbur olsun ve “Ben gaybı bilmem!” de-
mekle emrolunsun. Tasavvuf şeyhleri, iblis ve şeytanları 
bilirken, Lût (a.s), evine gelen konukların melek olduklarını 
bilmediğinden korksun! Bunlar anlamlandırılabilecek şey-
lerden değildir.

Eğer keramet yoluyla ve manevi tasarrufla felaketlerin 
önüne geçmek mümkün olaydı, Hz. Peygamber, her şeyden 
önce, ilk Müslümanları iki kez Habeşistan›a hicret etmekten 
kurtarırdı. Kendisi de Hz. Ebubekir’le birlikte mağaraya 
gizlenme ve Mekke’yi terk etme gereği duymaz, savaş za-
manlarında zırhlar giyinmez, silah kuşanmaz, Medine’nin 
etrafına hendekler kazmazdı.

Medine ve Mekke’de nice facia ve musibetler yaşanmıştır. 
Eğer manevi tasarruflar bunları giderebilseydi, az da olsa 
eseri görülmez miydi? Rasulullah’ın sevgili Mekke’si ile mü-
barek naaşını koynuna alan Medine’si, keramet yollu tasar-
ruflarla korunamıyorsa, Mağrip seyyidlerinin tasarruflarıy-
la Fas’ın, Türkistan ve Buhara hocalarının himmetleriyle 
Buhara ve Türkistan’ın korunacağına inanmak cehalet 
içinde cehalet, ahmaklık üstüne ahmaklık değil de nedir?!..

Diyelim ki veliler, evliyalar; ellerinden gelmesine rağ-
men, şehitlerin ve sabredenlerin seviyesine ulaşabilmek 
için, kendi nefisleriyle ilgili tasarrufta bulunmadılar; peki, 
Bağdat’ta İslâm hilafetine son verilir, masum çocuklarına 
kadar tüm Müslümanlar kılıçtan geçirilir, İslâmî eserler 
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yok edilir iken, iyi-kötü her iki kadere tasarruf eden bu 
evliyalar ne yapıyorlardı? Böyle bir durumda dahi kalpleri 
yumuşamayan ve ellerinden gelen manevi tasarrufları 
yapmayan kimselere veli-evliya demekten ziyade; zâhire 
bakarak, “Müslüman düşmanı» demek daha doğru olmaz 
mı?

Müellif bu konudaki görüşlerini, “(Müslümanlar) kaynağı tekkeler, 
şeyhler, Avârif, İhya, Fütuhat, Mektubat... gibi tasavvuf kitapları olan 
haberlerin tamamını bir tarafa; Kur’ân-ı Kerim’in ayetleriyle, Rasul-i 
Ekrem ve ashab-ı kiramını öbür tarafa koysunlar ve hangi tarafı daha 
güzel ve uymak için daha güvenilir bulurlarsa ona yapışsınlar...” söz-
leriyle bağlamaktadır.

Eserinde Müslüman kadınların eğitilmesine ve camiye devam etme-
lerine özel önem veren Rızaeddin bin Fahreddin’in bu konudaki gö-
rüşleri şöylece özetlenebilir:

Allah Teâlâ, erkekleri kadınlara kavvâm kılmıştı; ancak, bu 
durum, Asr-ı Saadet’ten sonra uzun sürmedi. İslâm dün-
yası, İranlılarla karışması, kadınlar ve kızlar konusunda 
onların fikirlerine mağlup olmaları yüzünden, selefin gö-
rüşünden dönerek onların eğitiminde açık bir ihmalkârlık 
gösterdi.

Kadınların eğitimli, terbiyeli ve bilgili olmaları, milletle-
rin sosyal açıdan gelişmelerinin birinci sebebidir. İslâm 
kadınlarının birikimli, kültürlü ve eğitimli olmalarında bir 
tehlike yoktur. Eğitim, kuru okumaktan ibaret olmayıp, 
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dinî terbiye almaktır. Kadınların dinî eğitime olan ihtiyacı 
erkeklerinkinden daha fazladır. Dinî terbiyeyi fakir ailele-
re kadar yaygınlaştırmak gerekir. İslâm dininin saygınlığı, 
Müslüman kadın ve kızların eğitimli olduğu zamanlarda 
artar. Allah Teâlâ, erkekler kadar kadınları da iman ve sa-
lih amelle yükümlü tutmuştur. Asr-ı Saadet’te Hz. Peygam-
ber’e erkeklerle birlikte kadınlar da biat etmişlerdi. Kur’ân-ı 
Kerim, dinî mücâhededen ibaret olan mübâheleye, yani 
lanetleşmeye kadınların da dahil edilmesini emretmiş (Âl-i 
İmran/61), Hz. Peygamber de, kadınları da yanına alarak 
gitmişti. Aynı şekilde, kadınların emanları İslâm şeriatınca 
erkeklerinkinden farksız kabul edilmektedir. Bunların ma-
nası, kadınların siyasi işlere ortak olmalarıdır.

Kadınlara öncelikle dinî terbiye vermek, ardından da dün-
yevî ilimler konusunda bilgilendirmek gerekir. Ev bakımı 
ve çocuklarla ilgili eğitim kadınlar için lüzumlu şeylerdir. 
Dünyevî bilimler zamana ve ihtiyaca göre değişeceğinden, 
kadınlara, yaşadıkları dönemde lazım olacak dünyevî bi-
limleri öğretmelidir. Kadınlara eğitim vermenin tek yolu ise 
okullar ve kadınları okutmaktır. Gençliklerinde okuyama-
yanları için cuma mektepleri ve vaaz meclisleri düzenlen-
melidir.

Köy yerlerinde kadın-kız, erkek-çocuk, yaşlı-genç tarla-
larda ve harmanda genellikle karışık bir şekilde çalışırlar. 
Şehirdekilerse işyerlerinde çalışır, her türlü milletin evinde 
ev işi görür, düşük hizmetlerde bulunur, sokaklarda dola-
şır; bütün bunları yaparken güzel ahlak öğrendikleri, dinî 
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terbiye aldıkları ve manevi sözler dinledikleri söylenemez. 
Bunların hiçbirine mani olmayan, olamayan birtakım kim-
seler, “Fitne korkusu vardır” diye, kadınların camiye git-
melerine karşı çıkmaktadırlar. Gençliklerinde iyi okullar, 
adam gibi eğiticiler ve öğretmenler göremeyen, çoğu bir-
kaç çocuk sahibi olup ailelerini idare eden kadınlar İslâm 
dinini öğrenmekle yükümlü değil midirler? Yükümlü iseler, 
kimden ve nasıl öğreneceklerdir? Kendilerinden cahil ve 
bir kısmı da sarhoş dolaşmaktan başka bir şey bilmeyen 
erkeklerinden mi?! Bunun için, kadınların camilere devam 
edip vaaz meclislerinde bulunmalarına engel olunmamalı, 
bilakis teşvik edilmelidirler.

XI. İmamet ve Hilafet
Bu bölümde Halifelik ve halifenin ne olduğu, Halifenin Kureyşîliği ve 
Halife seçiminin dinî değil, içtimai ve siyasi olduğu konularına giril-
miştir.

Halife seçiminin dinî değil, içtimai ve siyasi bir mesele olduğunu sa-
vunan Rızaeddin bin Fahreddin bu görüşünü şu şekilde gerekçelen-
dirmektedir:

Halife tayini ve seçimi konusunda ayet ve hadislerde her-
hangi bir emir ve yükümlülüğün olmadığı bilinmektedir. 
Eğer bu iş dinî bir mesele olsaydı, diğer dinî hükümler gibi 
bu konuda da mutlaka şer‘î bir emir olurdu. Hz. Peygam-
ber, vefatları sırasında bu makam için hiç kimseyi tayin ve 
vasiyet etmemişlerdir. Dinî bir iş olmuş olsaydı, hiç değilse 
vefatları gününde tedbir alır, asla ihmal etmezlerdi.
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Bütün bunlardan anlaşılan, imam ve halife seçiminin, dinî 
emirlerden değil, içtimai ve siyasi işlerden olduğudur. Sa-
habilerin Hz. Peygamber’i toprağa vermeden halife seçi-
mine girişmeleri ve bunu her şeyden önemli görmeleri de, 
konunun dinî değil, siyasi bir iş olduğunun göstergesidir; 
çünkü şeriat, dinî emirlerde insanlara bir süre mühlet 
vermekte ve durumlarına göre, amel konusunda biraz 
müsaade tanımaktadır. Ama siyasi ve sosyal işlerin 
gecikmeye tahammülü yoktur. Büyük bir fitneye sebebiyet 
verecek sosyal ve siyasi bir iş olduğundan, sahabe, halife 
seçimini, Rasulullah’ın defninden önce yapmayı zorunlu 
görmüştür. Halifenin Müslümanların dinî reisi olması ve 
pek çok dinî işi uygulamakla görevli bulunması, seçiminin 
de dinî olmasını gerektirmez.

Kısacası; halife ve imam seçimi, dinî bir vazife olmadığın-
dan, şeriat tarafından bu konuda ümmete herhangi bir yü-
kümlülük getirilmemiştir. Rasulullah’ın davranışlarından 
da, bu işin doğrudan doğruya ümmete bırakıldığı anlaşıl-
maktadır. Siyasi, sosyal ve tabii işlerle ilgili emirler vermek 
Kur’ân-ı Kerim’in âdetinden değildir. Hz. Peygamber, bazı 
sosyal ve siyasi işlerde emirler vermişlerse de, bunu, dinî 
olmaktan ziyade şefkat ve irşat için yapmışlardır. Rasulul-
lah’ın vefatından sonra, ümmet, üzerine düşen sosyal bor-
cu anlayarak dört halifeyi seçmişlerdir.

XII. Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat
Bu son bölümde Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in kimler olduğu, İs-
lâm dünyasının fırkalara bölünmesinin sebepleri ve yetmiş üç fırka 
konuları işlenmiştir.
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Sonuç
Konulara pratik açıdan ve prensipler bağlamında yaklaşması dolayı-
sıyla, değerini hiçbir dönemde kaybetmeyecek eserlerden biri olan 
Dinî ve İctimai Meseleler kitabı, 100 yıl önce olduğu gibi günümüzde 
de yol göstermeye devam etmektedir ve bu işlevini gelecekte de sür-
dürecektir.

Başta da belirttiğimiz gibi, başka bir esere ihtiyaç bırakmaksızın, 
müellifinin bir İslâm âlim ve mütefekkiri olarak tanınmasına yete-
cek derecede önem, ciddiyet ve kıymete sahip bu eserin Müslüman 
milletlerin konuştuğu belli başlı lisanlara çevrilmesi gerektiği kana-
atindeyiz. Bıraktığı böylesi güzel eserlerle bizlere yol gösteren tüm 
geçmişlerimiz gibi Rızaeddin bin Fahreddin merhumu da bu vesile ile 
rahmetle yâd ediyoruz.
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Giriş

Rızaeddin Fahreddin, 1858 yılında günümüzde Tataristan sınırla-
rında yer alan ve ilk ismi dedesinin adına izafeten “Yoldaş”, daha 

sonra ise “Kiçüçat” olarak bilinen köyde dünyaya gelmiştir.1 Annesi 
ve babası devrin diğer ailelerine göre daha bilgili olduklarından ço-
cuklarıyla daha yakından ilgilenebilmişlerdir. Onun ilk öğretmeni an-
nesidir. Kaynaklar, annesinin köydeki diğer çocuklara da ders veren 
yardımsever bir insan olduğunu belirtmektedir.2 Rızaeddin Fahred-
din, ailesinin eğitime verdiği önem sayesinde erken yaşlarda hakika-
tin peşine düşme azmini edinmiştir. Bu amaçla da çeşitli medrese-
lerde eğitim alan Rızaeddin Fahreddin, kendini Müslümanlara fayda 
sağlayacak olan hemen her alanda geliştirmek istemiştir. Rızaeddin 
Fahreddin’in sadece medresede öğrendikleriyle yetinmeyen, araştı-
ran ve inceleyen bir insan olması, ileride karşısına çıkacak sorunlara 
çözüm bulma konusunda ona fazlasıyla yardım etmiştir. Ayrıca öğren-
me iştiyakını ömrünün sonuna kadar kaybetmemesi, farklı alanlarda 
birçok eser yazmasına da imkân sağlamıştır. Rızaeddin Fahreddin’in 
öğrenme ve araştırma iştiyakı, onu çeşitli seyahatlere de sevk etmiş-
tir. Bu seyahatlerin dikkat çekicilerinden ilkini, devrin ünlü âlimlerin-

1 İsmail Türkoğlu, Rızaeddin Fahreddin (1858-1936) ve İdil-Ural Tatarlarının 
Kültürel, Sosyal Hayatının Yenileşme Tarihi, Marmara Üniversitesi Türkiyat 
Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı Yayımlanmış Doktora tezi, 
İstanbul, 1999, s.10.

2 Türkoğlu, a.g.e., s.11.
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den Şehabeddin Mercanî’yi görmek için Kazan’a yapmıştır.3 Bu sıra-
da Mercanî’yle çok kısa görüşebilmiştir. Daha sonra Petersburg’da 
ise Cemaladdin Efganî’yle görüşür. Onunla yaptığı sohbet, Rızaeddin 
Fahreddin’in unutamadığı anıları arasındadır. Bu yüzden Efgani ile 
olan iletişimi, Efgani’nin İstanbul’a gitmesine rağmen kesilmez.

Rızaeddin Fahreddin,  öğrenmeyi hayatının her safhasına yaymış, 
öğrenmekten usanmamış bir “otodidakt” kabul edilebilir. Medrese 
eğitimi sırasında Rusça öğrenmek istemiş; fakat Rusça öğrenmekle 
ahlaken kötü etkileneceğinden endişe eden yakınlarının isteği üzeri-
ne bu dili öğrenmemiştir. Medresedeki klasik eğitim sisteminin bütün 
kaidelerine başarıyla uymuş, bu klasik eğitimi sürdürürken de kendi 
çabasıyla Arapça, Farsça ve Türkçe’yi öğrenmiştir. 

İmam olarak görevlendirildiği İlbek Köyü’nde “İtibar” ismini verdiği 
ilk eserini yazmıştır. Bu eseriyle “Kuzey Türklüğünün ünlü şair ve fikir 
adamı Akmolla’nın dikkatini çekmiş”4tir. Devrin müftüsüne gönderdi-
ği eserlerin beğenilmesi üzerine Ufa’ya çağrılır ve burada kendisine 
Diniye Nezareti’nde kadılık görevi tevcih edilir. Bu görevi çeşitli fa-
sılalarla sürdürür. Pek çok alanda eser vermesine rağmen onun için 
önemli husus Rusya’daki Müslümanların içinde bulundukları zor 
şartları ortadan kaldıracak olan kültürel, sosyal, dinî vb. temelleri 
atmaktır. Bu gaye ile birçok eser yazar. Bu eserler arasında biyografi-
lerin de bulunması, onun entelektüel olarak irtibat kurduğu ve mille-
tine tanıtmak istediği önemli şahısları göstermesi açısından dikkati 
çekmektedir. İşte bu eserlerden biri olan “Ahmed Midhat Efendi”, 

3 Türkoğlu, a.g.e., s.31.

4 A. Battal Taymas, Kazanlı Türk Meşhurlarından I: Rızaeddin Fahreddin, y.y., 
İstanbul, 1958, s. 11.
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1914 yılında Arap harfleriyle Tatarca olarak yazılmıştır.5 Bu biyografi, 
Rızaeddin Fahreddin’in yaşadığı coğrafyaya Ahmed Midhat Efendi’yi 
ciddi anlamda tanıtan ilk eser olması bakımından da şüphesiz çok 
önemlidir. Bildirimizde, Rızaeddin Fahreddin’in bu eserinden yola çı-
karak onu böyle bir eser yazmaya sevk eden sebepler üzerinde genel 
hatlarıyla durulacak, Rızaeddin Fahreddin’in eserinde Ahmed Midhat 
Efendi’yi Rusya’daki Müslümanlara nasıl bir yöntem ve bakış açısıyla 
tanıtmaya çalıştığıyla ilgili bazı dikkatler sunulacaktır. 

1. İki Yazarın Hayat Hikâyeleri ve Hayata Bakışlarının Benzerliği
Rızaeddin Fahreddin’in Ahmed Midhat Efendi’yle ilgili böyle bir bi-
yografi eseri yazmasının belki de en önemli sebebi,  onun anlatacağı 
ve tanıtacağı edebiyat adamıyla kurduğu manevi irtibatta gizlidir. Rı-
zaeddin Fahreddin, hayat hikâyesinde benzerlikler gördüğü Ahmed 
Midhat Efendi’yi seven, onun eserlerini elinden geldiğince takip eden 
bir entelektüel olmakla birlikte, onunla ilgili bir biyografi eseri yaz-
masının gizli sebebi farklı coğrafyalarda ve aynı çağda yaşamalarına 
rağmen muhtemelen benzer bir yaşantıya sahip olmaları ve küçük 
yaşlardan itibaren kendilerini yetiştirmek için çalışıp didinmeleridir. 
İkisi de “otodidakt” nitelikleri sayesinde kendi kendilerine birçok zor-
lukların üstesinden gelmeyi başarmıştır. Ahmed Midhat Efendi’nin 
Arapça, Farsça ve Fransızcayı öğrenme gayreti ve bu dilleri ilerletmek 
için kendi kendine çalışmasının benzerini de Rızaeddin Fahreddin 
kendi hayatında yaşamıştır. Onun Arapça, Farsça ve Türkçe öğren-
me gayretleri de bu açıdan benzerlik göstermektedir. Ahmed Midhat 
Efendi’nin çırak olarak çalıştığı iş yerinin komşusu Hacı İbrahim’den 
dükkânına yardım etmesi şartıyla okuma yazma dersleri almıştır. Ga-
lata’daki bir Frenk’ten, dükkânını süpürmesi karşılığında Fransızca 

5 Rızaeddin bin Fahreddin, Ahmed Mithat Efendi, Vakit Matbaası, Orenburg, 1914, 
144 s.
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öğrenmiştir.6 Ayrıca okumak, okuduğunu halka kolay bir üslupla an-
latmak, halkın geleceği kabul edilen çocukların eğitimine karşı cid-
di bir özen göstermek ve içindeki yaşadıkları toplumun kültür sevi-
yesini yükseltecek süreli yayın faaliyetlerinde bulunmak onların bu 
yöndeki benzerliklerinden sadece birkaçıdır. A. Midhat Efendi, nasıl 
ki Osmanlı coğrafyasındaki halka bir “hace-i evvel” olarak okuma 
zevkini aşılamak istemişse, Rızaeddin Fahreddin de tıpkı üstadı gibi 
içinde yaşadığı milletin aydınlanmasına hizmet etmiş bir yazardır. 
Ahmed Midhat Efendi, Osmanlı toplumu için yararlı kabul edilecek 
hemen her konuda yazı yazmıştır. Devri için önemli olan bu yazı faali-
yetinin değerini azaltmak isteyenlerce ona küçültücü unvanlar veril-
mişse de, o halkını aydınlatmak uğruna inandığı yoldan dönmemiş-
tir. Rızaeddin Fahreddin de farklı coğrafyalarda olmalarına rağmen, 
eserlerinden tanıdığı ve çıkardığı süreli yayınları imkânları nispetin-
de takip ettiği Ahmed Midhat Efendi’nin yolunu takip ederek Rusya 
Müslümanlarının ihtiyacı olan hemen her konuda eser vermiştir. İki 
yazarın hayatlarındaki benzer bir yön de eser sayılarının fazla olma-
sıdır. Rızaeddin Fahreddin, eser sayısı ve çeşidi açısından A. Midhat 
Efendi’yi geçemese de onun bu eserleri tıpkı üstadı kabul ettiği A. 
Midhat Efendi gibi ihtiyaç duyulan konularla ilgili olması açısından 
değerli kabul edilmelidir.

2. Çağdaş Olmaları ve Fikrî Yakınlık
A. Midhat Efendi, içinde yaşadığı Osmanlı toplumunun her alanda 
ilerlemesini isteyen, özel teşebbüsün önemi kavramış bir bireydir.7 

6 Kamil Yazgıç, Ahmet Mithat Efendi: Hayatı ve Hatıraları, Tan Matbaası, İstanbul, 
1940, 4-10. Ahmet Midhat Efendi ile ilgili bilgi almak için şu eserlere bakılabilir: 
M. Orhan Okay, Batı Medeniyeti Karşısında Ahmet Midhat Efendi, MEB Yayınları, 
Ankara 1989, 424 s.; M. Orhan Okay, “Ahmet Midhat Efendi” mad., TDVİA, c.2, 
s.100-103.

7 Ahmed Midhat Efendi’nin ticari teşebbüsleri için şu yazıya bakılabilir: M. Orhan 
Okay, “Teşebbüse Sarfedilmiş Bir Hayatın Hikâyesi”, Kitap-lık, nr. 54,  Temmuz-
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Bu özel teşebbüs faaliyetlerini bizzat kendi hayatında uygulamış bir 
insan olmakla birlikte, her türlü bilimsel ilerleme ve yeniliğin de Os-
manlı toplumunda kullanılmasını arzulayan bir zihne sahiptir. Onun 
özellikle Batı medeniyetinin ilerlemesi karşısındaki hayranlığı, Ba-
tı’nın teknik ve medeniyetteki üstünlükleri sadece A. Midhat Efen-
di’yi değil yaşadığı devirdeki birçok Osmanlı aydınını da etkilemiş-
tir. A. Midhat Efendi’ye göre Batı’nın ilerlemesini sağlayan itici güç 
eğitim ve öğretim faaliyetlerinin niteliği ile ilgilidir. Bu faaliyetler o 
kadar önemlidir ki temelleri bilimsel özgürlükle atılmış hür düşünce, 
ileri teknikleri ve yeni uygulamalarıyla hayatı kolaylaştırmakta, insa-
na birçok faydalar sunmaktadır. Ona göre Batı’nın sadece tekniği ve 
yöntemi ithal edilmelidir. Farklı bir din, kültür ve geleneğe sahip olan 
Osmanlı toplumunun Batı ahlâkına özenmesi büyük bir felaketin ya-
şanmasına sebep olabilir. Bu yüzden Osmanlı’yı kendisi olmaktan çı-
karacak Batı kaynaklı her tür ahlakî özelliğe karşı durmak gereklidir.

Osmanlı toplumunun eğitim sistemi içinde özellikle kızların okutul-
mamasını derhal halledilmesi gereken bir mesele olarak gören A. 
Midhat Efendi, bu uğurda birçok çalışma yapmıştır. Kızların eğitimi 
ile ilgili yazdığı çeşitli yazılar, benzer görüşlere sahip olan Rızaeddin 
Fahreddin’in görüşlerinde de yer bulmaktadır. Rızaeddin Fahreddin, 
biyografisinde A. Midhat Efendi’nin eğitimci yönünü vurgulamak 
amacıyla olsa gerek onun sürgündeyken bile Rodos adasında Süley-
maniye Medresesi’ni açtığına dair Tercüman gazetesinde yayımlanan 
bir yazıyı aktarır. Rızaeddin Fahreddin’in bu yazıyı iktibas ederken iki 
gayesi vardır. Bunlardan ilki, A. Midhat Efendi’nin eğitimci ve atak 
kişiliğini ortaya çıkarmaktır. İkinci amacı ise biyografisini yazdığı ki-
şinin zor şartlarda bile milletinin eğitimine gösterdiği özeni açıklaya-

Ağustos 2002, s. 130-136.
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rak onun öncü bir aydın olarak Rusya Müslümanları tarafından örnek 
alınabilirliğini daha vurgulu bir tonda anlatmaktır.

Rızaeddin Fahreddin, biyografisinde sürgündeki A. Midhat Efendi’nin  
bu konuyla ilgili faaliyetini şu şekilde açıklar: ‘Hürriyet hukukundan 
mahrum olsak da insanlıktan çıkmış değiliz. İnsanoğlu insanız. İnsan 
olduğumuz için de insanlık vazifesini yapmak durumundayız. İnsanlık 
vazifesi ise Cenab-ı Hakk’a ibadet etmek, vatan ve milletin faydasına 
çalışmaktır. Mahkûm olsak dahi elimizden çok iş gelir. Aramızda her çe-
şit usta var, dışarıdan adam aramaya ihtiyacımız yok. Şehir halkı ağaç, 
taş ve diğer gerekli şeyleri hazırlarsa Allah yolunda gayret edip bu şe-
hirde medrese için büyük bir bina yapsak, bu medrese bizlerin vatan-
severliğinin göstergesi olur. Zahmetlerimize karşılık ruhumuza Fatiha 
kazanmış oluruz. Buna karşı mahkûmlar, “Baş üstüne!” diyerek bu işi 
kabul ettiler ve şehir halkına da niyetlerini bildirdiler. Şehir halkı bina 
için gerekli olan taş ve ağaçları getirdi ve onlara yer verdiler. Mahkûm-
lar da kısa bir süre içinde mükemmel bir medrese binası yaptılar. Halen 
Rodos’ta ‘Medrese-i Süleymaniye’ ismini taşıyan medrese işte budur. 
Medresede okutulan kitapların çoğu da bahsettiğimiz mahkûmların 
eserleridir.8 ‘Medrese-i Süleymaniye’ Türkiye’de benzersiz bir medrese 
olup Arapça, Türkçe ve edebî-dinî ilimlerden başka, aritmetik, coğraf-
ya, tarih, felsefe,  sağlık bilgisi ve pedogoji dersleri okutulur. Bu bilim-
leri tamamlayıp okuldan mezun olan çocuklar, Türkiye’nin her vilaye-
tinde aranır oldular.”9

8 Ahmet Midhat Efendi’nin Medrese-i Süleymâniye’de okutulmak için bir ders 
kitabı yazdığını biliyoruz. Bu ders kitabı, 1305-1306(1888-1889) tarihinde üç defter 
olarak yayımlanmıştır. Bkz. Ahmet Mithat, Karı Koca Masalı ve Ahmet Mithat 
Bibliyografyası, (Haz. ve çeviriyazı: Nüket Esen), Kaf Yayınları, İstanbul,1999, s. 
213.

9 Rızaeddin bin Fahreddin, Ahmed Mithat Efendi, s.31-32. (Tatarca metni anlama 
konusundaki yardımları için Ö. Hakan Özalp Beyefendiye teşekkür ederim.) Bu 
metinle ilgili bir yüksek lisans tezi yapılmıştır. Bilgi için bkz. 



Rızaeddin Fahreddin

239

Rızaeddin Fahreddin, iktibasın sonunda “Mekteb-i Süleymaniye Türki-
ye’nin Maârif Nezâretinin bu güne kadar benzerini yapamadığı bir mek-
teptir. Devlet, yol açmak için Meşrutiyetten sonra bu mektebi yıktı. Ah-
med Midhat Efendi’nin gurbette, sürgünde, hürriyet ve hukuktan mah-
rum bir döneminde yaptığı bir şeyi, hazinenin milyonlarını harcayan 
Maârif Nezâretinin işletememesi elbette büyük ayıptır.” cümleleriyle 
de kendi görüşünü açıklamıştır.10 

3. İlericilik, Yenilikçilik ve Halkı Düşünmek
A. Midhat Efendi, Osmanlı coğrafyasında pek çok eser vermiş olma-
sının yanı sıra bazı görüş ve düşünceleri açısından yaşadığı çağın 
ilerisindedir. Onun özellikle eğitim sistemi üzerine yazdıkları ve uy-
gulamaları, kendi kendini yetiştirmiş bir insan olması açısından şüp-
hesiz önemlidir. Hedefe en kolay yoldan gitmeyi her zaman kendine 
şiar edinmiş olan A. Midhat Efendi, ülkesinin eğitim sisteminde bazı 
reformların acilen yapılması gerektiğine dair görüşler ileri sürmüş-
tür. Kızların okutulması, okullardaki ders kitaplarının tadil edilmesi, 
öğretmen kalitesinin artırılması gibi konularla ilgili yazılarının bulun-
ması, ayrıca “hace-i evvel” unvanını ömrünün sonuna kadar gururla 
taşıması A. Midhat Efendi’nin konuyla ilgili ciddiyetini göstermektedir. 

Devrin önemli bir roman yazarı olan A. Midhat Efendi’nin Avrupa’nın 
ilerlemesine, yeniliklerine dikkatleri çekmesi, bu konuyla ilgili dü-
şüncelerini romanlarının satır aralarında dile getirmiş olması, onun 
nerede durduğunu da gösteren bir işaret olarak okunabilir. Örnek 

Hayrunnisa Topçu, Rızaeddin bin Fahreddin’in Ahmed Mithat Efendi Adlı Eseri 
Üzerine Bir İnceleme, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk 
Edebiyatı Bilim Dalı Yüksek Lisans tezi, Ankara, 2009, 202 s. 

10 Rızaeddin bin Fahreddin, a.g.e., s.33. Tatarca metnin Latin harfli Türkçeye 
aktarılması için Hayrunnisa Topçu’nun tezine müracaat edilebilir.
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olması açısından Mesail-i Muğlaka isimli romanına bakabiliriz. Bu 
romanda, Avrupa ahvalinin mutlaka bilinmesinin gerekliliğine vurgu 
yapan yazar, iyilikleri ve kötülükleri açısından Avrupa ahvalinin cid-
di bir biçimde incelenmesi gerektiği kanaatindedir.11 Onun irili ufaklı 
birçok eserinde Batı, Batılılar, Batılılaşmak; teknik ve medeniyet açı-
sından olumlu özellikleriyle vurgulanırken Batı’dan iyi yönler alma-
yıp içinde yaşadığı topluma yabancılaşan tipler ise, Felâtun Bey ile 
Rakım Efendi romanında olduğu gibi züppeleşen karakterlerin anla-
tılmasıyla eleştirilir. Bu tür bir bakış açısı, onun ilerleme ve yenilikçi-
liğe, yerli ve milli bir renkle sahip olmak istediğini gösterir. A. Midhat 
Efendi’nin bir diğer önemli özelliği, Rızaeddin Fahreddin’in biyogra-
fisinde de vurguladığı gibi halkı her zaman ve zeminde düşünmesi-
dir. İçinden çıktığı zümrenin değerlerini, dünya görüşünü asla alaya 
almayıp halkın hiçbir çıkar gözetmeden eğitilmesi gerektiğine dair 
düşünceleri, onu halkın gözünde değerli hale getirmiştir. Bu tür bir 
edebiyat anlayışı, halkın anlaması için eserler yazmasını, yazdığı bu 
eserlerde ve bilhassa da romanlarda halkın dertlerini işlemesini sağ-
lamıştır. Onun halkın önünde bir öğretmen gibi yol göstermesi, Rıza-
eddin Fahreddin’in de takdir ettiği bir özelliğidir. Rızaeddin Fahred-
din de tıpkı A. Midhat Efendi gibi ilerici ve yenilikçi bir insandır. Onun 
özellikle Rusya’da yaşayan Müslümanların her anlamda kendilerini 
bulmaları, kimliklerini korumaları için eğitim ve öğretim faaliyetle-
rine daha ciddi yaklaşmalarını sağlayacak işler yapması dikkate de-
ğerdir. Rızaeddin Fahreddin, çocukların eğitimi konusunda A. Midhat 
Efendi’den etkilenmiştir. Biyografideki şu cümle bu etkiyi açıkça gös-
termektedir: “Terbiyeli Bâlâ ismindeki eserimiz, onun (A. Midhat Efen-
di’nin) ‘Terbiyeli Çocuk’ ismindeki eserinden iktibas edilip yazılmıştır.”12

11 Ahmed Midhat Efendi, Mesail-i Muğlaka, (Haz. Kâzım Yetiş), TDK Yayınları, 
Ankara, 2003, s.5-6.

12 Rızaeddin bin Fahreddin, a.g.e., s.123.
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Onun değerli bir yazar olduğunu dile getiren Rızaeddin Fahreddin; 
onu, yazdığı biyografisinde Suyutî ve Tolstoy ile karşılaştırmıştır.13 
Suyutî, soylu ve zengin bir ailede dünyaya gelmesi açısından A. Mi-
dhat Efendi’den farklı bir çevrede büyümüştür. Ama kitap okumayı 
sevmeleri, kitaplarla içli dışlı olmaları onların benzer özellikleridir. 
Rızaeddin Fahreddin, A. Midhat Efendi’yi Suyutî’den daha değerli ka-
bul eder. Ona göre Suyutî’nin eserleri dünyadan kaybolsa dünyada 
büyük bir boşluk meydana gelmez, ama A. Midhat Efendi’nin eser-
lerinin kaybolması büyük bir boşluğun ortaya çıkmasına sebep olur. 
A. Midhat’ın halkı düşünmesi, halkın faydalanacağı tür ve konularda 
eser vermesi Rızaeddin Fahreddin’de böyle bir kanaatin oluşmasına 
sebep olmuştur denilebilir. A. Midhat Efendi’yi Tolstoy ile kıyaslama-
sında ise ibre Tolstoy’un tarafındadır. Her ikisi de gazetecilik yapmış, 
insanlara hizmet edecek türde eserler vermiş, çocukların eğitilmesi 
için ders kitapları yazmışlardır. Fakat edebî anlamda Tolstoy, ondan 
bir derece daha önemlidir.

4. A. Midhat Efendi’nin Rusya’daki Müslümanlarca İyi Tanınmaması
Rızaeddin Fahreddin, uzun yıllar takip ettiği A. Midhat Efendi’nin ha-
yatını, sanatını, eserlerini, kişiliğini, düşüncelerini ilk elden kaynak-
lar kullanarak Rusya Müslümanlarına anlatmak istemiş, biyografi-
sini yazarken geniş bir perspektiften hareket ederek bu fikir ve gö-
rüşlerden mensubu olduğu cemiyetin istifade etmesini arzulamıştır.  
A. Midhat Efendi’nin eserlerinde basit bir dil kullanması, kullandığı 
bu dil sayesinde halkın konulara nüfuzunu kolaylaştırması onun da 
önem verdiği bir durumdur. Üslubundaki sadelik ve sadelikle birlikte 
de doğrudan doğruya emir ve yasakları bir kanun katılığında halka 
aktarmayıp ahlâkın nasıl olması gerektiğine dair inancını hikâye 

13 Rızaeddin bin Fahreddin, a.g.e., s.42-46.
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formuyla halka nakletmesi onun önemli bir diğer özelliğidir. A. Mi-
dhat Efendi, terakki etmiş Avrupa devletlerinin alet ve tekniğini al-
maktan yanadır. Bu tavrın arkasında ise ahlak açısından onlara asla 
benzememek istediği de gizlidir.  İçinde yaşadığı toplumun ilgilendiği 
veya ihtiyaç duyduğu konular üzerinde çalışmış olması da Rızaeddin 
Fahreddin’in anlayışına benzemektedir. 

Rızaeddin Fahreddin, Rusça öğrenmesi istemeyenlerin görüşleri se-
bebiyle bu dili erken yaşlarında öğrenememiş, ama daha sonra o 
toplumu var eden değer ve kültürü tanımak için kendi kendine çalış-
malar yapmıştır. Rızaeddin Fahreddin, dil konusunda açık ve anlaşılır 
bir yol tercih etmiştir. Rızaeddin Fahreddin’in onu topluma bir örnek 
şahsiyet olarak sunabilmesi için onu bu türden bir eserle tanıtması 
gereklidir. Bu amaçla yazdığı biyografi, devri için bile dikkat çekici bir 
düzene sahiptir. Her bölümle ilgili ciddi bir kaynak taraması yapmış, 
alt başlıklarla da ele aldığı kişinin önemli özelliklerini belirginleştir-
meye çalışmıştır. Verdiği örnekler, A. Midhat Efendi’nin Rusya Müs-
lümanları için niçin önemli olduğunu göstermesi açısından önemli-
dir. Onun çok az bilinen yazılarına yer vermesi, mektuplarını eserine 
alması, şahsiyetinin özel ve genel yönlerine odaklanması, A. Midhat 
Efendi’nin Rusya Müslümanları tarafından geniş bir açıdan tanınma-
sını sağlamıştır. 

Sonuç
A. Midhat Efendi, Rusya’daki Müslümanların ismini bildiği bir yazar-
dır. Onun çıkardığı bazı süreli yayınlar ve yazdığı kitaplar İstanbul’a 
uğrayan Tatarlar tarafından Kazan’a ve diğer coğrafyaya az da olsa 
yayılmıştır. A. Midhat Efendi, hayatının ilk döneminden itibaren tek 
başına çalışıp çabalamış, öğrenmek ve öğrendiklerini de öğretmek 
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niyetiyle birçok eser yazmış ve birçok süreli yayın çıkarmıştır. Onun, 
içinde yaşadığı toplumu aydınlatmak amacıyla kültür, sanat ve ede-
biyat alanındaki hizmetleri, toplumun eğitim düzeyini yükseltebil-
mesinin yollarını araması, bu amaçla ders kitapları yazması, hemen 
her konuda halkı düşünmesi, devrinde sevilen ve örnek alınan bir 
yazar olmasını sağlamıştır. Rusya’daki Müslüman entelektüellerin A. 
Midhat Efendi’yi layıkıyla tanıyamamış olmaları Rızaeddin Fahred-
din’i böyle bir biyografi yazmaya sevk etmiş olmalıdır. A. Midhat Efen-
di’nin vefatından hemen sonra Tatarcada yayımlanan ilk biyografi 
olması açısından da önemli bir esere imza atmıştır. Rızaeddin Fah-
reddin, bu biyografiyi yazarken onu bu coğrafyadaki Müslümanlara 
ciddi bir biçimde tanıtmak istemiş, bu sayede Kazan’da ve dolayı-
sıyla da milletinin yaşadığı geniş coğrafyada, milli ve dinî bir bilincin 
oluşmasına çalışmıştır. A. Midhat Efendi ile ilgili biyografisinde onun 
görüşlerine ve eserlerine önem verdiğini çok rahatlıkla hissedebile-
ceğimiz saygılı bir üslup kullanan Rızaeddin Fahreddin, onu doğru 
tanıtabilmek amacıyla günlük yaşamından tutun da kılık kıyafetine 
kadar birçok özelliğine dikkat etmiştir. Bu türden bir titizlik, usta bir 
biyograf olan Rızaeddin Fahreddin’in şahsiyetinin özelliklerini gös-
termesi açısından dikkate değerdir. Rızaeddin Fahreddin, bu eseri 
yazarken, öncü kabul ettiği bir şahsiyet vasıtasıyla bir toplumu var 
eden değer, kurum ve olaylara odaklanmış, bu sayede de o toplumu 
içten bir bakışla kavrayarak kendi toplumuna anlatmak istemiştir.
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Giriş

Sovyet ideolojisi yıkıldıktan sonra insanlar yeni manevi değerler 
arayışına yöneldiler. Binlerce yıl İslam dinine inanan Tatarlar 

doğal olarak Müslümanlığa yöneldiler. İlk başlarda dine ilgi o kadar 
fazla idi ki, piyasanın nabzını çok iyi takip eden yayıncılar İslam’la 
ilgili birçok kitap neşrettiler. Bunların arasında eski Tatarcadan tıp-
kıbasımlar, yine eski dilden tercümelerle (Maksudi 1989, Maksudi 
1997) birlikte diğer yabancı Müslüman yazarların çalışmaları tercüme 
edilip yayımladı. Pakistan’dan Maududi (1992), Suudi Arabistan’dan 
Zinu (1992), İran’dan Lari’nin (1994) kitaplarını örnek verebiliriz. 

Zamanla Tatarlar daha seçici olmaya başladılar, İslam’la ilgili her ya-
yının asıl İslam’ı yansıtmadığının farkına vardılar. Ayrıca, Tatarların 
İslam’ı kabulü ve Tatarlar arasında İslam’ın yayılmasının çok ilginç 
geçmişe sahip olduğu anlaşıldı. Ortodoks çevrede yaşayan Tatar 
âlimler diğer Müslüman âlimlere kıyasla birçok konuda, özellikle de 
ahlak (etik) konusunda, faklı görüş ve yaklaşıma sahiptiler. 

Günümüz Tataristan’ında Müslümanları meşgul eden tartışmalardan 
biri, nasıl İslam olmalıdır: Evrensel, global veya XX. yüzyılın başların-
da trajik şekilde son bulan yerel geleneksel İslam’ın devamı… Bunu 
cevaplamak için taraftarları iyi tanımak gerekiyor. Ne yazık ki ateizm 
döneminde Tatar Müslüman düşünürlerinin çalışmaları yok edildi ve 
birçok insanımız onlarla ilgili hiçbir fikre sahip değiller. 
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Bu yazıda XX. yüzyılın başlangıç döneminde meşhur iki ceditçi âlimin 
Rızaeddin Fahreddin’in ve Ziyaeddin Kemali’nin ahlak sistemlerini 
karşılaştırmaya çalışacağım. Ümit ediyoruz ki, çalışmamız insanları-
mızın öz geçmişine ilgilerini uyandırır ve Müslüman toplumumuzun 
gelişmesinde yardımcı olur. 

Araştırmanın Kaynakçası 
XIV.-XX. yüzyılın başlangıcında Rusya İmparatorluğu’ndaki burjuva 
sanayi sınıfının gelişmesi neticesinde Müslümanlar hayatın çeşitli 
alanlarında dönüş süreci geçirmekteydi. Birçok noktada halen orta-
çağ düşünce sistemi içerisinde kalan sabit fikirlerin değişen realiteye 
adapte olunması şarttı. Dönüşüm ve adapte mekanizması fazlasıyla 
evrensel idi: 

Eğitim sistemi reformu. Eğitim reformu özellikle 1905 yılından itiba-
ren Tatarlarda o zamana kadar hiç olmadığı kadar didaktik neşirlerin 
ve basın medyasının daha aktif olup çoğalmasına neden oldu. Rıza-
eddin Fahreddin de Ziyaeddin Kemali de medresede hocalık yapı-
yorlardı ve şakirtler için ders kitapları hazırlamakla meşgul olurlardı. 
(Mardanov 2001, s. 53) Aynı zamanda kendi çalışmalarını da aksat-
mayarak çeşitli dergi ve gazeteler vasıtasıyla okuyuculara ulaştırıyor-
lardı. Ziyaeddin Kemali meşhur Galiye Medresesi’nin müdürlüğünü 
yapmış, Rızaeddin Fahreddin ise 13 yıl boyunca Şura Dergisi’nin edi-
törlüğünü yapmıştır. 

Hemen belirtmeliyiz ki, bütün olarak ve de ilgili konular çerçevesinde 
ahlak her iki alimin çalışmalarında aynı boyuta sahip değildir. Ancak 
Rızaeddin Fahreddin’in eserlerde ana tema olarak ahlaki konular ol-
duğunu söylemek hiçbir şekilde abartı olmaz. Erken edebi eserlerde 
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bunu çok net izleyebiliriz: “Selime yaki İffet” (Fahreddin 1899), “Esma 
yaki Amel ve Ceza” (Fahreddin 1903), didaktik eserler serisinden 
“Terbiyeli Baba” (Fahreddin 1898), “Terbiyeli Ana” (Fahreddin 1909), 
“Nasihatler I, II, III” ( Fahreddin 1909-1916), “Aile” (Fahreddin 1912), 
“Şakirdin Etiği” (Fahreddin 1914) ve «Комментариинасводизречени
йПророка» (Fahreddin 1916). Bibliyografik eserlerinden “Asar” (Fah-
reddinov 1900-1904), “Meşhur Erler” ve “Meşhur Kadınlar” (Fahreddin 
1903) didaktik amaçlı yazılmıştır, insanların farklı alanlarda başarıla-
rını sağlayan özelliklerin ve iyi niyetin önemini vurgulamayı öngör-
müştür. Ayrıca 1908-1917 yılları arası Rızaeddin Fahreddin tarafından 
240 sayı neşredilen Şura Dergisi’nin her nüshasında “Talim ve Terbi-
ye” bölümü yer almıştır. Her sayıda farklı yazarların toplam üç ile beş 
adet arası yazı yer alırdı. (Galizuhina 2012, s. 100).

Ziyaeddin Kemali’nin genel olarak daha az sayıda eseri vardır: dört 
ciltli1 800 sayfadan fazla “Felsefe-i İslamiye”, “Dini Tedbirler” (Kemali 
1913) ve dergide yer alan yazıları. Fakat Kemali’nin çalışmalarında 
Rızaeddin Fahreddin’de olduğu gibi ahlak konular ön plana çıkma-
mıştır. Ahlak konular arasında terbiye ve talim konularından ziyade 
felsefi problemleri kaleme almaktadır. Daha doğrusu felsefi tanrı bili-
mi (theodicy) ve ilahi adalet (Kemali 1911) , iyilik ve kötülük, kader ve 
özgür irade, bilgi ve erdem oranı.

R. Fahreddin ve Z. Kemali’nin Eserlerinde Meta Etik Konular
Herhangi bir toplumun ahlak yapısı belli bir dönemde öne çıkan ve 
yaygın olan birtakım şahısların, sosyal grupların görüşlerinden, dini 
ve siyası öğretilerden oluşmaktadır. Her hangi bir dönemde egemen 

1 “İbadet Felsefi” cildini Kemali iki kez yayınladı, bu yüzden “Felsefe-i İslam” üç 
ciltten ibaret olduğunu söylesek daha doğru olur. Ciltlerden biri iki kere şekildedir: 
tam cilt ve kısaltılmış cilt.
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olan bakış hakkında ancak şartlı şekilde konuşabiliriz. 19. yüzyılın 
sonlarındaki Müslüman Tatar toplumu örneğinde şakirtler için eğitici 
ahlak felsefi eserler Türkçe idi: Cemalettin Bektaşi “Fedail aş-Şohür” 
(İbragimova 1985, s. 503; Gaynullin 1985, s. 61-62), Süleyman Bakır-
gani “Ahirzaman”, “Bakırgan Kitabı” (Yahin 2000, s. 70), Allahiyar Sufi 
“Sobat al-gajizin”. Tasavvuf geleneklerine uygun şekilde yazılmış 
olan bu eserlerde ölümden sonraki yaşam ön plana çıkarılmıştır. Ahi-
ret, ahir zaman anlayışı, dünyevi hayatın değersizliği, tevazu kanaat 
ve ümit vaazları (tevekkül), fakirliğin bir armağan oluşu (al-fakr fah-
ri). Çok açıktır ki, girişimci ruhla iç içe işlenmiş burjuva toplumunun 
oluşumu sırasında bu tür oryantasyon Müslümanların ferah ve iler-
lemelerine katkı sağlamamaktaydı. R. Fahreddin dikkatli bir şekilde 
geleneksel İslam’ın normları ile çatışmayan dünyevi hayatın değerle-
rini göstermeye çalışıyordu: 

“Ahiret hayatı itaat ve ibadet yolu ile kazanılır. İtaat ve ibadet 
ise dünyevi hayat ile bağlantılıdır. Özellikle dünyevi hayatın 
doğasında güç ve enerji mevcuttur. Dünyevi hayat öbür dün-
yaya ulaşma yoludur, bu amaca ulaşmak için dünyevi haya-
tı seversem bundan nasıl zarar olabilir?” (Fahreddin 1995, s. 
470).

Z. Kemali’ye göre İslam’ın önemli öğretilerden biri: 
“İnsanın bu dünyaya gelme nedeni mümkün olan mükem-
melliği yükselince sonsuz ve sınırsız mutluluk sahibi edebi 
hayata ulaşmaktır” (Kemali 2010, s. 94). 

Böylece her iki alim de etkin yaratıcılığın gerekliliğinin yanı sıra insa-
nın kendini geliştirerek ahiretini kurtarmak için çabalamaların şartını 
öne sürmekte. 



Rızaeddin Fahreddin

251

Toplumun bilincinin dönüşümünde ikinci önemli nokta ise “tevek-
kül” kavramının revizyonu idi. Kelimenin önceki tercüme anlamı ka-
rarlılık, cesaret, umut olarak asıl anlamını yitirmiş idi. R. Fahreddin 
eylemsizliği haklı göstermek için kullanılan böyle bir yorumlamaya 
karşı çıkıyordu: 

“Her şey takdiri ilahi deyip değerli zamanı boşuna harcamak 
yasaktır. Kimse bir şey yapmadan ekinlerin toplanmasını 
dükkân raflarının dolmasını hiç bir zaman hiçbir yerde gö-
rülmemiştir. Hayat nedensel (sebepli) bağlantılar sonucu-
dur.” (Fahreddin 1995, s. 76).

İnsanın hayatta pasif olmamasına örnek olarak hayatı boyunca her 
şeyi çalışarak ve çabalayarak elde eden Hz. Muhammed’i veriyor. 
Eğer hayat sadece dua ve ibadetten ibaret olsaydı o zaman Hz. Mu-
hammed savaşarak hayatını tehlikeye atmayıp zafer için sırf dua 
ederdi. Bundan dolayı, insan elinden geleni yaptıktan sonra hayırlı 
sonuca ulaşması için bolca dua etmeli, gerisini Allah’ın takdirine bı-
rakmalıdır. 

Z. Kemali, hayatta başarı veya başarısızlığı Allah’ın kelamına uygun 
şekilde yaşamaya bağlı olduğunu vurgulamaktadır. İnsanın manevi 
ve dini emirleri yerine getirmesinde Allah’ın ihtiyacı yoktur. Kema-
li’ye göre maneviyat tüm insanlığın ve her bireyin mutluluk ve refaha 
ulaşmasıdır, dinin asıl amacı budur. Dolayısıyla, din insanların mü-
kemmelliğe ulaşması için gereken güzellik ve iyiliktir. Başarı ve ferah 
bireyin veya toplumun doğru yolda olduğunun ispatıdır: 

“Bazı devletler kendini bitiriyorlar ve adları sadece tarih 
sayfalarında kalıyor… Bazı milletler ise genişliyor, yeni 
topraklar elde ediyorlar, diğerleri ise tecrit edilirler, bazıla-
rı dünyaya hükmederler, bazılarının ismi unutulmaya yüz 
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tutar, bazıları zengin olur, bazıları fakir… Bütün bunların 
sebebi Allah’ın emirlerine uygun yaşayıp yaşamamakta-
dır.” (Kemali 1910, s. 302)

Bunlar bir anlamda Protestanlık görüşleri ile aynıdır. Bilindiği gibi 
Maks Veber Avrupa medeniyetinin başarısını Hristiyanlık reformasyo-
nun sonucu oluşan kitlelerin toplumsal bilincinin gelişimine bağlıyor. 
Bu görüşlerin esasını şöyle izah edebiliriz: insanın dünyada başarısı 
dindarlığından ve Allah korkundan kaynaklanıyor. Veber’e göre bu 
prensip batı medeniyetinin gelişiminde ana unsurdur. (Veber 1990) 

Bu bağlamda ilginçtir ki Z. Kemali Müslümanlarda yaygın ve bir nevi 
sufi “Yoksulluk onurdur” anlayışını yıkmaktadır. Kemali, İslam’ın 
şartlarından birinin zekât olduğunu önemle vurgulamaktadır. Eğer 
insan fakir veya borçları varsa zekât veremez. Böylece Müslüman 
İslam’ın müsaade ettiği kurallar içerisinde çabalamalıdır. Varlıklı bir 
insan olmaya çalışmalıdır ki İslam’ın şartlarını yerine getirsin. Bunun 
da Protestanlık ile benzerlik içerdiği tartışılmazdır: “Fakir olma isteği 
hasta olma isteği ile eşittir ve kabul edilmemelidir… Yoksulluk, sade-
ce tembellik gibi bir günah değildir aynı zamanda din kardeşini seve-
ceksin anlayışının ihlalidir” (Veber 1990, s. 191).

Z. Kemali’nin tüm çalışmalarına insan iradesinin özgürlüğü fikri iş-
lenmiştir. Kaderi yorumladığında diyor ki: Seçimini iyilik veya kötü-
lükten yana yaparak insan sonucunu zaten belirliyor ve eğer iyilik 
seçmiş ise bunun karşılığını alır, kötülüğü seçmiş ise cezasını çeker.

“İslam dinine göre insanlık özgür olarak yaratılmıştır. Diğer 
durumlarda da olduğu gibi insan inanç ve ahlaki seçimle-
rinde serbesttir. İster inanmayabilir, ister inançlı bir insan 
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olur. Bu konuda tamamen özgürdür. İnsanın mutluluğu, 
çalışkanlığı ve zanaatına bağlıdır.” (Kemali 1910, s. 318)

Rızaeddin Fahreddin’in Pratik Odaklı Etiği 
Çalışmalarında maneviyatın meta etik sorunlarına daha çok önem 
veren Z. Kemali’ye kıyasla R. Fahreddin pratiğe yönelik ahlak sorun-
larını dile getiriyor. Kemali “Felsefe-i İslam” eserinin birinci cildinde 
hayâ, dürüstlük ve sadakati vurgulayarak iyilik, erdem ve fazilete 
sadece 10 sayfa ayırmış ise de (Kemali 1910, s. 30-41) R. Fahreddin 
erdem ve fazileti daha detaylı yaklaşıyor. 

Ona göre, her milletin belli bir dönemde herhangi bir özelliklerin ön 
plana çıkması ve diğer özelliklerin gölgede kalması normal bir du-
rumdur. Bütün amaç bunları bir denge içinde tutmaktır ve ümmetin 
de uyumlu bir şekilde gelişmesidir. 

Uzun düşünceler sonucu R. Fahreddin’in ulaştığı sonuç: Tatarların 
en büyük eksikliği kendi güçlerine yeterince inanmamalıdır. Diyor 
ki, Tatarlarda ananeler, ölü veya kutsal kişiler gücüne inançları ağır 
basıyor ve başların bir şey geldiği zaman Allah’a yönelip durumu dü-
zeltemeye çalışmaktansa türbelerden, şeyh veya işanlardan yardım 
istiyorlar:

“Bu tamamen kendi güçlerine inancın noksanlığıdır. İşin asıl 
vahameti bunu nesilden nesile aktarılması, gençlerin karsız 
ve devamlı başkasından yardım bekliyor durumda olması-
dır. Oysa gelişmiş ülkelerde insanlar kendilerinden emin şe-
kilde hareket ederler ve ne aklen ne de başka bir şeyle bizde 
farklı değiller. Kendilerine olan inançları başarılarının asıl 
nedenidir. Kendine güvenen insan engellerler karşılaştığın-
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da ümitsizliğe kapılıp çıkmaza girmez onları layıkıyla aşma-
ya çalışır, gücünü bu yönde kullanır. ”  (Fahreddin 1995, s. 
415)

R. Fahreddin uzun yıllar boyunca meşhur alimlerin biyografilerini 
araştırırken başarılarının sırrını kendi güçlerine inanmaları olarak 
görmüştür. İnançlı bir mümin olarak R. Fahreddin biliyordu ki, her 
inanç en olmayacak şeylerin olmasına izin veren gizli güç barındırır. 
İlginçtir ki, fakirliğin sebebini insanın iç dünyasının para kazanmada 
beceriksiz olduğuna yormaktadır. Yoksulluk içerisinde yaşayan bir in-
san eğer iç dünyasını daha iyimser düşüncelerle değiştirse o zaman o 
fakirlikten kurtulma yolunu bulabilir. 

İyimserlik ve kendinden emin duygulardan yoksun Tatarların diğer 
eksikliğin dürüstlük veya doğruluk olduğunu belirtiyor. Sadakatin 
birkaç ayrımını yapıyor: birincisi sözünde doğruluktur. Fahreddin’e 
göre Tatarların birçok sorunun nedeni asıl düşüncelerin saklanma-
sı ve dürüstçe dile getirilmemesidir. Asr-ı Saadet döneminde herkes 
herkesi tenkit edebilirdi, daha sonradan hükümdar ve yöneticiler 
Müslümanları asıl düşüncelerini gizlemeye mecbur bıraktılar. Korku 
içerisinde olan halk yeterince kendini tanıyamaz, ifade edemez. 

Bir sonraki dürüstlük çeşitlerden biri insan ilişkilerinde dürüstlüktür: 
ticarette dürüstlük, emanete sadakat, borca sadakat, verilen söze 
sadakat. (Fahreddin 1995, s. 137) Bunların eksikliği alimin memnuni-
yetsizliğine yol açıyor. Yapamayacağını bile bile söz verenleri çok şid-
detle kınamaktadır. Dürüstlük ve sadakati yorumlarken Fahreddin 
asıl önemin iş ahlakında olduğunun özellikle vurgulamaktadır. 
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Tatarlarda gördüğü diğer bir noksanlık ise cesaret, kararlı duruş ve 
sebat eksikliğidir. Geçmişin meşhurlarını örnek vererek -Ebu Hanife, 
İbn Hanbel, İbn Rüşd vd- bu özelliklerin mevcudiyetinin öneminin al-
tını çizmektedir. Maalesef son zamanlarda Müslümanlar benzer yeni 
örnekler vermekten yoksundur. 

“Bütün yenilikleri -gemileri, demir yollarını, telefonu, telg-
rafı- biz icat etmedik. İnsanoğlu dünyaya geldiği an ileri 
yürümekle yükümlüyken biz hep bulunduğumuz yerde du-
ruyoruz”. (Fahreddin 1995, s. 138)

Toplumun herhangi bir uzmanın eksikliğini yaşamamak için her insa-
nın çocukluğundan itibaren hayatta ne olmak istediğini ve hedefine 
ulaşmak için tüm var gücüyle çabalaması şarttır.

R. Fahreddin, cesaret, kararlı duruş ve sebatın yanında bilgelik ile 
iyimserliğin de olması gerektiği söylüyor. Çünkü devamlı üzüntü ve 
ümitsizlik içerisinde bulunan insan hayatta başarılı olma şansı sıfır-
dır. Dünyayı hayatta kalma mücadelesi olarak ve güçlü olanın kaza-
nacağını düşünüyor. İnsanın gücü ruhunun gücünden kaynaklan-
maktadır. O yüzden insanlarımız ruhen güçlenmelidir, iyimserlikle 
ve umutlarla dolmalılar. Diyor ki, mutluluğa ulaşmanın yolu oturup 
beklemekten hiç geçmez: “Bazı dağları denizleri aşmalıyız, fırtınalar-
dan geçmeliyiz”. (Fadreddin 1995, s. 416). Ancak dayanıklı insan bun-
ları göğüslenir ve kendine yer edinir.

Sonuç 
XIX.-XX. yüzyılda yaşayan her iki düşünür de aynı amaç içerisindey-
diler: Müslümanların Ortaçağ bilincini kökünden değiştirip burjuva 
sanayi toplumun gelişim şartları içerisinde başarıya ulaşmalarını 
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sağlayıp refah içerisinde bulunmalarını istemektedirler. R. Fahreddin 
çeşitli kitlelere hitap ederdi; çocuklara, ebeveynlere, şakirtlere, eği-
timli insanlara... Ona göre, toplumun gelişimi doğru talim ve terbiye 
ile ilgili eğitim sisteminden geçmekteydi. 

Çeşitli sosyal gruptan Tatarlara hitap eden broşürlerinde özellikle bu 
sebepten dolayı uygulamalı ahlak sorunlarına dikkat çekmektedir. 

Z. Kemali’nin kitlesi ise daha farklıdır. Medreselerde ilk ve orta öğre-
nimini gören eğitimli gençlere hitap etmektedir. Bunun için sadece 
geleneksel İslam esasları üzerinde kurulmuş değil, rasyonel şekilde 
algılanıp pratikle kanıtlanmış ahlak konuları ile ahlakın esasları il-
gisini çekerdi. Ona göre, dini bilgilerden yoksun terbiye, sağlam ve 
sağlıklı olmaz. Talebelerine tartışılmaz ahlak ve ahlak bilgilerine ak-
tarmaya çalışmaktaydı. Bunlara sahip olan kişi hayatta her durumda 
doğru seçim yapma kapasitesine sahip olur. 

Diyebiliriz ki, düşünürler birbirini tamamlamaktalar. Biri insanların 
yetişmesiyle ilgileniyor, onları yaratıcı ve aktif faaliyetlere hazır olma-
sını amaçlıyor. Diğeri ise geniş felsefi ufukları seriyor önlerine; iyilik, 
kötülük, dürüstlük ve yalan kavramların doğru şekilde algılanmasına 
yardımcı olup körü körüne geleneklere uyulmamasını hedefliyor. 

Bugün İslami eğitim kurumlarında okutulan etik eserler2 her şeyden 

2 2007’den beri Rusya Federasyonu Milli Eğitim Bakanlığı’nın İslam kültürü ve tarihi 
uzmanlarının yetiştirme programı mevcuttur. Bunun için Rusya İslam Üniversitesi ve 
medrese hocaları tarafından konuyla ilgili eserler hazırlanmaktadır: R. R. Yusupov’un 
İslam Ahlakı, Ç. R. Şayhevaliyeva’nın İslam Ahlakı, D. R. Zaynutdinov’un İslam 
Ahlakı. 
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evvel bir Müslüman’ın ahlak normlarına yöneliktir: tokalaşma, ko-
nuşma adabı, hapşırırken söylenmesi gerekenler, yemek kültürü vs. 
Bunlarla birlikte Müslüman’ın erdemi, hatta uç noktalara varan ve 
tamamen soyutlanmalarını teşvik eden eserler okutulmaktadır. Gü-
nümüzde Kemali ve Fahreddin gibi düşünürlerin eksikliği çok açıktır. 
Geniş bilgilerini İslam’ın esaslarına uygun şekilde tüm insanların bir-
lik ve beraberlik kurmaya amaçlayan iki filozoftu. 
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