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TÂLÝM ve TERBÝYE

arasýndadýr. Ýslâmî deðerleri ve prensiple-
ri bütün disiplinlere entegre etmeyi ve bil-
ginin Ýslâmîleþtirilmesini hedefleyen bir
öðretim programý sunmayý amaç edinen
üniversite kýsa sürede Ýslâm dünyasýndan
çok sayýda öðrenci ve öðretim kadrosu
çekmeyi baþardý. Eðitim dili Ýngilizce ve
Arapça olan bu üniversite gayri müslim öð-
rencilere de açýk olup günümüzde Ýlâhiyat,
Fen, Edebiyat, Mühendislik, Hukuk, Týp,
Eczacýlýk, Diþ, Hemþirelik, Eðitim, Ekono-
mi, Mimarlýk ve Güzel Sanatlar olmak üze-
re on dört fakültesi vardýr.

Yakýn dönemlerde Malezya’da eðitimle
ilgili iki önemli tartýþma cereyan etti. Bun-
lardan ilki, hükümet aleyhtarý propagan-
da yaptýðý ve eðitim faaliyetinde baþarýsýz
olduðu gerekçesiyle Sekolah Agama Rah-
yat tipindeki özel dinî okullara 2002 yýlýn-
dan itibaren devlet bütçesinden malî des-
teðin kesilmesidir. Ancak bu uygulama Ýs-
lâmcý muhalefet partisinin þiddetli tep-
kisine uðradý. Diðeri de küresel bir çaðda
Malezyalýlar’ýn yeni teknolojik geliþmeleri
takip edebilmelerini kolaylaþtýrmak ama-
cýyla matematik ve fen derslerinin bütün
devlet okullarýnda Ýngilizce olarak okutul-
masý zorunluluðunun getirilmesidir. Bu uy-
gulama da hem Malaylý hem Çinli bazý ke-
simler tarafýndan eleþtirildi. Buna raðmen
2008 yýlýndan itibaren matematik ve fen
derslerinin sýnavlarýnýn Ýngilizce yapýlmasý
kararlaþtýrýldý. Son yýllarda Malezya’da pa-
zar ekonomisine duyarlý ve dýþa açýk bir
eðitim politikasý geliþtirilmekte olup Ýngil-
tere, Avustralya ve Singapur’daki bazý üni-
versiteler ülkede þubeler açarak yüksek
öðretim faaliyetine baþladýlar.
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Naslarýn, dolayýsýyla dinî gerçeklerin
sadece mâsum imamýn

öðretimiyle bilinebileceðini
ileri süren Ýsmâiliyye’ye 
verilen adlardan biri.

˜ ™

Sözlükte “bilmek, bir þeyin mahiyetine
vâkýf olmak” anlamýndaki ilm kökünden
türeyen ta‘lîm “bir þeyi baþkasýna öðret-
mek” demektir. Bundan gelen ta‘lîmiyye
ise dinî gerçeklerin sadece mâsum imam-
larýn öðretmesiyle bilinebileceðini iddia
eden gruplarý ifade eder. Mezhepler tari-
hinde naslarýn bâtýnî mânalarýný benim-
semeleri sebebiyle Bâtýniyye, yedili devir
sistemini kabul ettikleri için Seb‘iyye, Ýbâ-
hîliðe meylettikleri için Ýbâhiyye gibi nite-
lemelerle anýlan Ýsmâiliyye fýrkasý insanla-
rýn ileri sürecekleri görüþlerin birbirinden
farklý, hatta zýt olabileceðini, bu sebeple
dinî metin ve gerçeklerin ancak mâsum
imam tarafýndan öðretilmesi suretiyle öð-
renilip uygulanabileceðini söylemiþ, bu se-
beple Ta‘lîmiyye’nin yaný sýra Mezhebü’t-

üniversitelerinde eðitim dili Malayca,
özel üniversiteler ve kolejlerde genellikle
Ýngilizce’dir. Yüksek öðretim seviyesinde-
ki bazý özel Çin kolejlerinde Çince eðitim
verilmektedir. Devlet üniversitelerinin ya-
ný sýra hükümet 1995 yýlýndan itibaren
kalifiye insan gücünün sayýsýný arttýrmak
amacýyla özel kolejlerin eðitim faaliyetle-
rine destek vermeye baþladý. Ayrýca 1997’-
de özel yüksek öðretimin standartlarýný,
öðretim kadrosunun yeterliliklerini, eðiti-
min kalitesini yükseltmeyi ve özel yüksek
öðretimi yönlendirmeyi amaçlayan Millî
Akreditasyon Kurulu oluþturuldu.

Yüksek öðretim seviyesindeki dinî eði-
tim ve Ýslâmî araþtýrmalar üniversitelerin
bünyesinde fakülte ve bölümlerde, ayrýca
baðýmsýz olarak açýlan resmî ve özel yük-
sek öðretim kurumlarýnda yapýlmaktadýr.
1959’da Malaya Üniversitesi’nde Ýslâmî
Araþtýrmalar Bölümü, 1970’te Malezya Mil-
lî Üniversitesi’nde Ýslâm Araþtýrmalarý Fa-
kültesi açýldý. Daha sonra Malaya Üniver-
sitesi’ne baðlý Ýlâhiyat, Usûlüddin ve Ýslâ-
mî Eðitim fakülteleri kurulurken 1980’de
Trengganu’da Sultan Zeynelâbidîn Ýslâm
Üniversitesi açýldý. Bu üniversitede Ýslâmî
ilimlere ait bölümler yanýnda Ýslâm aðýr-
lýklý uluslararasý iliþkiler, ekonomi ve yöne-
timle ilgili bölümler bulunmaktadýr. Malez-
ya Millî Üniversitesi içinde Ýslâm Araþtýr-
malarý Akademisi adýyla ayrý bir birim ku-
rularak bünyesinde Þeriat ve Usûlüddin fa-
külteleri oluþturuldu. Ýlk defa Malaya Üni-
versitesi ile Malezya Millî Üniversitesi bün-
yesinde açýlan dinî ilimler ve Ýslâmî araþ-
týrmalarla ilgili programlar daha sonra hu-
kuk, usûlüddin, Arap dili, Ýslâm medeniye-
ti, Kur’an ve Sünnet, davet gibi isimler ta-
þýyan bölüm veya fakültelerde uygulamaya
kondu. Ayrýca 1983 yýlýnda Kuala Lumpur’-
da bazý Ýslâm ülkelerinin desteðiyle Malez-
ya Uluslararasý Ýslâm Üniversitesi kuruldu.
Türkiye dahil Ýslâm Konferansý Teþkilâtý’na
üye bazý ülkelerin Malezya’daki büyükelçi-
leri üniversitenin mütevelli heyeti üyeleri
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sapmadan elden gelen gayreti sarfetme-
leri istenmiþtir. Mâsum imam iddiasýna
gelince bunu ileri süren Bâtýniyye konuy-
la ilgili olarak hiçbir objektif delile sahip
deðildir. Esasen Ýslâm tarihinin daha çok
kriz dönemlerine rastlayan bu sofist telak-
kiye ilgi gösterenlerin sayýsý çok az olmuþ-
tur.
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Burhâneddin ez-Zernûcî’nin
(ö. 593/1196)

eðitim ve öðretime dair eseri
(bk. ZERNÛCÎ).
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Hadis öðrenmeye yeni baþlayan,
kendini hadis öðrenimine veren

kimse anlamýnda bir terim
(bk. MUHADDÝS).
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Bir tarikata girmek isteyen
kiþi anlamýnda tasavvuf terimi

(bk. SÜLÛK).˜ ™
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Ebû Alî Talk b. Alî (Sümâme)
b. Talk es-Sühaymî

el-Hanefî el-Yemâmî

Sahâbî.˜ ™

Hicaz bölgesinin doðusunda Yemâme’-
de yaþayan Benî Hanîfe kabilesine men-
suptur. Hicretin ilk yýlýnda (622) kabilesin-
den Selmâ b. Hanzale es-Sühaymî baþ-
kanlýðýndaki bir heyetle Medine’ye geldi.
Kafilede ayný kabileden Müseylimetülkez-
zâb da vardý. Remle bint Hâris el-Ensâriy-
ye’nin evinde misafir kalan heyettekiler,
Müseylime’yi Medine dýþýnda eþyalarýnýn

baþýnda býrakarak Hz. Peygamber’in hu-
zuruna çýktýlar ve müslüman oldular. Me-
dine’de kaldýklarý sürece Kur’an ve dinî
bilgiler öðrendiler. Harç karma iþinde us-
ta olan Talk b. Ali o sýralarda inþa edil-
mekte olan Mescid-i Nebevî’nin yapýmýn-
da çalýþtý. Resûlullah da, “Þu Hanefî ger-
çekten harç ustasýymýþ” diyerek onu tak-
dir etti. Medine’de bir müddet kalan he-
yeti Resûl-i Ekrem hediyelerle memleke-
tine uðurladý.

Talk b. Ali’nin anlattýðýna göre, Benî Ha-
nîfe heyeti Resûlullah’a memleketlerinde
bir kilise bulunduðunu söylemiþ, ayrýca
kendisinden bir miktar abdest suyu ver-
mesini istemiþti. Resûl-i Ekrem abdest al-
dýktan sonra artan suyu bir kýrbanýn içine
dökerek onlara verdi ve memleketlerine
vardýklarýnda kiliseyi yýkmalarýný, yerine bu
suyu serperek oraya bir mescid yapma-
larýný istedi. Heyettekiler memleketlerinin
uzak, havanýn da çok sýcak olduðunu, ora-
ya varýncaya kadar bu suyun buharlaþaca-
ðýný söyleyince Hz. Peygamber kýrbaya su
ilâve etmelerini tembih etti. Bunlar Yemâ-
me’ye döndükleri zaman kiliseyi yýktýlar,
yerine abdest suyunu serperek orada bir
mescid inþa ettiler. Bu mescidde Talk b.
Ali ezan okudu. Yine Talk b. Ali’nin belirt-
tiðine göre kilisenin rahibi ezaný iþitince
onun hak söz ve gerçek çaðrý olduðunu
belirterek oradan ayrýldý, bir daha da geri
dönmedi (Nesâî, “Mesâcid”, 11). Resûlul-
lah’ýn yanýnda bulunduðu sýrada Talk b.
Ali’yi bir akrebin soktuðu, Hz. Peygam-
ber’in ona okuyup akrebin soktuðu yeri
eliyle meshettiði zikredilmiþtir (Ýbn Ha-
cer, el-Ý½âbe, V, 563). Talk b. Ali’den oðlu
Kays, kýzý Halde (Hâlide), Abdurrahman b.
Ali b. Þeybân ve Abdullah b. Bedr hadis
nakletmiþtir. Talk’ýn rivayetleri Abdürrez-
zâk b. Hemmâm, Ebû Bekir Ýbn Ebû Þey-
be, Ahmed b. Hanbel, Ýbn Mâce, Ebû Dâ-
vûd, Tirmizî, Ýbn Huzeyme ve Ýbn Hibbân
gibi ilk dönem muhaddislerinin kitaplarýn-
da yer almýþ olup bunlarý Ahmed b. Han-
bel el-Müsned’inde (IV, 22-23); Taberânî
ise el-Mu£cemü’l-kebîr’inde (VIII, 330-
338) toplamýþtýr.
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ÿNuri Topaloðlu

ta‘lîm ve Ehlü’t- ta‘lîm diye de anýlmýþtýr.
Özellikle Doðu Ýslâm dünyasýnda yaygýn bir
ekol olan Ýsmâiliyye’ye nisbet edilen Ta‘lî-
miyye ismi büyük ihtimalle ilk defa Gaz-
zâlî’nin eserlerinde yer almýþtýr (FeŠâßi¼u’l-
Bâ¹ýniyye, s. 11, 17). Gazzâlî kendi döne-
minde hakikati arayanlarý kelâmcýlar, fel-
sefeciler, tâlim ehli ve mutasavvýflar þek-
linde dört kýsma ayýrmýþ, özellikle Ta‘lîmiy-
ye’nin çözülmesi zor meselelerinin bulun-
duðunu belirterek düþüncelerinin tutar-
sýzlýðýný ortaya koymuþtur (el-Münšý×, s.
52- 61). Þehristânî’ye göre ise Ýsmâilîler,
Horasan bölgesinde Ta‘lîmiyye ismiyle anýl-
mýþtýr (el-Milel, I, 192).

Tâlim düþüncesinin Ýsmâiliyye’de ortaya
çýkmasý ve geliþtirilmesi genellikle Hasan
Sabbâh’a nisbet edilmektedir. Hasan Sab-
bâh yeni bir sistem olarak “ed-da‘vetü’l-
cedîde” adýyla Nizârî Ýsmâiliyye’nin pren-
siplerini vazetmiþ, Allah’ýn akýl ve istidlâl
yoluyla deðil ancak mâsum imamýn öðret-
mesiyle bilineceðini ileri sürmüþ, takipçile-
ri de bunun geliþmesine yardýmcý olmuþ-
tur. Þehristânî’nin Hasan Sabbâh’a atfen
naklettiðine göre Allah’ýn bilinmesi konu-
sunda zâhir ulemâsýnýn yapacaklarý açýk-
lamalar iki ihtimal taþýr. Allah ya öðretici-
ye ihtiyaç duymadan sadece aklî istidlâl ile
ya da bir öðreticinin öðretmesiyle biline-
bilir. Birinci ihtimale göre baþkasýnýn istid-
lâlini reddetme imkâný yoktur, çünkü onu
reddetmek bir tür öðretme eylemidir. Þu
halde sadece öðretim (tâlim) yöntemi isa-
betlidir. Hasan Sabbâh’a göre hakkýn alâ-
meti birlik, bâtýlýn alâmeti çokluktur. Bir-
lik yalnýz imamýn öðretmesiyle saðlanabi-
lir, çokluk ise insanlarýn re’y ve görüþlerin-
den kaynaklanýr. Tevhidin gerçekleþebil-
mesi için nübüvvetle, nübüvvetin gerçek-
leþebilmesi için imâmetle birlikte bulun-
masý gerekir. Ýmâmet kurumunun baþýn-
da bulunan mâsum imam ise bütün ger-
çeklerin öðreticisidir (a.g.e., I, 195-198).

Ýsmâiliyye’yi tâlim fikrine yönlendiren
düþünce naslarýn zâhir ve bâtýnýnýn bulun-
duðu iddiasýna dayanýr. Bâtýniyye’ye göre
aklî istidlâl yoluyla hakkýn bilinememesi-
nin asýl sebebi naslarýn sadece zâhiriyle ye-
tinilmesidir. Halbuki asýl amaçlanan þey
gizli ve bâtýnî mâna olup bunu da sadece
imam bilebilir. Felsefe tarihinde ele alýnan
düþünce sistemlerine göre bilgi, büyük ço-
ðunlukla duyularýn yaný sýra onlarý düzen-
leyen aklî düþünce ve istidlâlden kaynak-
lanýr. Kutsal metin ve haberlere dayanan
dinî düþüncede ise bu metinlerin ve ha-
berlerin anlaþýlýp yorumlanmasý konusun-
da kaçýnýlmaz þekilde akla baþvurulmuþ,
Ýslâm dininde özellikle âlimlerin taklide
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