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TANCÎ, Muhammed

tü’l-vahde]; bk. Abdüssamed el-Aþþâb, s.
133-134). 12. Ahmed b. Abdülvehhâb en-
Nüveyrî, Nihâyetü’l-ereb fî fünûni’l-
edeb. Bu ansiklopedik eserin 16. cüzü-
nün yayýmýdýr (Kahire, ts.). Muhammed
et-Tancî’nin ayrýca Ýstanbul Yüksek Ýslâm
Enstitüsü öðrencileri için hazýrladýðý basýl-
mamýþ ders notlarý bulunmaktadýr: Ke-
lâm Dersleri, Ýslâm Mezhepleri Tarihi
(Bekir Topaloðlu Ktp., nr. 184); Belâgat-ý
Kur’âniyye (Bekir Topaloðlu Ktp., nr. 1412,
1413).

Makaleleri: “Þehristânî” (ÝA, XI, 393-
396); “Abû Mansûr el-Mâturîdî” (AÜÝFD, I-II
[1955], s. 1-12); “Abbâd Oðlu Ýsmail’in Ki-
tâbü’l-Ýbâne £an me×hebi ehli’l-£adl Ki-
tabý” (a.g.e., III-IV [1955], s. 122-127); “Gaz-
zâlî’ye Göre Kur’an’ýn Tefsiri” (a.g.e., I-IV
[1957], Arapça metin ve tercümesi, s. 1-
18); “Kitâbü’l-Mükâsere .inde’l-müzâke-
re”. Ca‘fer b. Muhammed b. Ca‘fer et-Ta-
yâlisî’nin bazý þairlerin isimleri ve þiirlerin-
den örnekler içeren eserinin ilmî neþridir
(ÞM, I [1956], Arapça kýsmý, s. 1-90 + IV);
“et-Tarâ,ik ve’l-elhânü’l-mûsîkýyye fî Ýfrî-
kýyye ve’l-Endelüs” (Mecelletü’l-Eb¼â¦, XXI/
2-4 [Beyrut 1968], s. 93-116); “Havle Kitâ-
bi’t-Te.âzî ve’l-merâsî li’l-Müberred” (el-
Mevrid, III/4 [Baðdat 1394/1974], s. 311-
313); “Beyrûnî’nin Ýbn-i Sînâ’ya Yönelttiði
Bazý Sorular, Ýbn-i Sînâ’nýn Cevaplarý ve
Bu Cevaplara Beyrûnî’nin Ýtirazlarý” (Bey-
rûnî’ye Armaðan, Ankara 1974, Türkçe
metin s. 23-26, Arapça metin s. 261-301).
Muhammed et-Tancî’nin Ýslâm Mecmu-
asý (sy. 1, 4, 5, 8 [1956]; sy. 11 [1957]),
Türk Yurdu (sy. 2, 4 [1959]) ve Hilâl
Mecmuasý’nda (sy. 4, 5, [1959]) yayýmla-
nan makaleleri de vardýr.
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¼ammed b. Tâvît e¹-ªancî, Kahire 1426/2005,
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(1891-1967)

Ýstanbul Çeþmeleri adlý
eseriyle tanýnan araþtýrmacý yazar.

˜ ™

Bursa’da doðdu. Babasý Ahmed Hamdi
Bey, annesi Ayþe Haným’dýr. 1914’te Ýstan-
bul Dârülmuallimîn Ýbtidâîsi’nden mezun
oldu. 1914-1915 yýllarýnda Balýkesir Dârül-
muallimîn Tatbikat Mektebi ve Bursa Mü-
dâfaa-i Milliyye Hoca Ýlyas Vakýf Mektebi
muallimlikleri görevinde bulunduktan son-
ra 1916’da gönüllü öðretmen olarak Ký-
rým’a gittiyse de 1917 Ekiminde gerçekle-
þen Bolþevik Ýhtilâli’nin ardýndan Ýstanbul’a
döndü ve Fatih’te Hýrkaiþerif semtine yer-
leþti. Ýstanbul ve Bursa’ya dair ilk araþtýr-
malarýna 1918 yýlýndan itibaren baþladý.
Özellikle Bursa ve Ýstanbul cami ve çeþme-
leriyle ilgili bilgi, belge ve görsel malzeme
toplamaya çalýþtý. Ayrýca yabancý kaynak-
lardan faydalanabilmek için Fransýzca’sýný
geliþtirdi. 1919’da Ayþe Ýsmet Haným’la ev-
lendi. Bursa’da mahallî bir gazete çýkardý
ve iki yýl boyunca neþriyatýný devam ettirdi.
Bursa’nýn kurtuluþ günlerinde Mudanya’-
da fotoðrafçý olarak görev yaptý. 31 Tem-
muz 1930’da Devlet Matbaasý’nda hesap
memurluðuna tayin edildi. Ýstanbul’un ve
Bursa’nýn kaybolmaya yüz tutan ecdat yâ-
digârý eserlerine karþý olan ilgisi gittikçe ar-
týyordu. Hocasý Eyüplü Hâfýz Kemal Sun’un
teklifi, Maarif Vekilliði Neþriyat Müdürü
Faik Reþit Unat’ýn ve yakýn dostu Hasan
Basri Çantay’ýn teþvikiyle Ýstanbul çeþme-
leri üzerinde çalýþmaya baþladý. Yaklaþýk
on beþ yýl boyunca Ýstanbul’un her yanýna
daðýlmýþ çeþmeleri teker teker araþtýrýp
fotoðraflarýný çekti, kitâbelerin tarih be-
yitlerini kaydetti ve iki ciltlik eserini mey-
dana getirdi. Sur içi ve Eyüp bölgelerini
içeren eserin ilk cildi Ýstanbul Çeþmele-
ri-I, Ýstanbul Ciheti ismiyle 1943, Beyoð-
lu (Galata), Üsküdar-Kadýköy ve Boðaziçi’-
nin her iki yakasýný kapsayan diðer cildi
Ýstanbul Çeþmeleri-II, Beyoðlu ve Üs-

içermektedir. Eserde ayrýca Ýslâm dünya-
sýndaki tasavvuf hareketlerine bakýþlar ya-
pýlmaktadýr (Ýstanbul 1958). Þifâßü’s-sâßil’i
Süleyman Uludað Türkçe’ye çevirmiþtir (Ta-
savvufun Mahiyeti, Ýstanbul 1977). Mu-
hammed et-Tancî’nin 100 sayfalýk giriþinde
Ýslâm’da tasavvuf hareketinin ortaya çýkýþý
ve geliþmesine ayrýlan kýrk sayfalýk bölü-
mün (s. L-LXXXVII) Fi’t-Ta½avvufi’l-Ýs-
lâmî adýyla ayrý basýmý yapýlmýþ ve Türk-
çe’ye çevrilmiþtir (Bekir Topaloðlu, Ýslâm
Tasavvufu Üzerine, Ýstanbul 2002). 4. Er-
ba£ûne ¼adî¦en fi’½¹ýnâ£i’l-ma£rûf (bey-
ne’l-müslimîne ve ša²âßi ¼avâcihim). Ab-
dülazîm el-Münzirî’nin eserine Muhammed
b. Ýbrâhim es-Sülemî’nin yazdýðý þerhin tel-
hisidir (Rabat 1962, 1985). 5. Bîrûnî, Ta¼-
dîdü nihâyâti’l-emâkin li-ta½¼î¼i mesâ-
fâti’l-mesâkin. Enlem-boylam hesaplama-
larý, þehirler arasý mesafeleri belirleme ve
kýble yönünü bulma usulleri gibi konula-
rýn ele alýndýðý bir eserdir (Ankara 1962).
6. Fuzûlî, Ma¹la£u’l-i£tišåd fî ma£rifeti’l-
mebdeß ve’l-me£âd. Temel akaid ve ke-
lâm konularýna dair olup nâþir tesbit edi-
lebilen, oldukça hatalý tek yazma nüsha-
sýna dayanmýþ, metni tashih edip açýkla-
malarýnýn kaynaklarýný göstermiþ ve baþ
tarafýna bir giriþ yazmýþtýr. Eser M. Esat
Coþan ve Kemal Iþýk’ýn Türkçe tercüme-
siyle birlikte yayýmlanmýþtýr (Ankara 1962).
7. Kadî Ýyâz, el-Ý£lâm bi-¼udûdi šavâ£i-
di’l-Ýslâm. Ýslâm’ýn beþ þartýnýn çocukla-
rýn anlayabileceði seviyede bir dille anlatýl-
dýðý bu risâlede de nâþir baþ tarafa otuz
sayfalýk bir takdim yazmýþ, burada Ýslâm’ýn
inanç esaslarý ile namaz, zekât, oruç ve
hac ibadetlerinde hedeflenen mânevî yü-
celiþe iþaret etmiþtir (Rabat 1384/1964).
8. Ebû Hayyân et-Tevhîdî, AÅlâšu’l-vezî-
reyn (Me¦âlibü’l-vezîreyn). Büveyhî vezir-
lerinden Ebü’l-Fazl Ýbnü’l-Amîd ile Sâhib
b. Abbâd’ý hicvetmek amacýyla kaleme
alýnmýþtýr (Dýmaþk 1965). 9. Kadî Ýyâz, Ter-
tîbü’l-medârik ve tašrîbü’l-mesâlik li-
ma£rifeti a£lâmi me×hebi Mâlik. Mâlikî
mezhebine mensup âlimlere dair eserin
birinci cüzüdür. Baþ tarafýndaki otuz say-
fayý aþkýn takdim yazýsýnda Kadî Ýyâz’ýn
hayatý ve ilmî þahsiyeti anlatýlmýþtýr (Ra-
bat 1383/1964, 1983; eserin diðer ciltleri
baþkalarý tarafýndan neþredilmiþtir). 10.
Dîvânü’l-Emîr Ebi’r-Rebî£ Süleymân b.
£Abdillâh el-Muva¼¼id (Týtvân, ts., Mu-
hammed b. Abbas el-Kabbâc, Saîd A‘râb
ve Muhammed b. Tâvît et-Týtvânî ile bir-
likte). 11. Ebû Bekir ez-Zübeydî, MuÅta-
½arü’l-£Ayn. Halîl b. Ahmed’e ait eserin
muhtasarýnýn Allâl el-Fâsî ile birlikte ger-
çekleþtirilen neþridir (Rabat, ts. [Mektebe-
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kurdu. Yaklaþýk on yedi yýldan beri araþtýr-
malarýný sürdürdüðü, ibadete açýk Ýstanbul
camileriyle ilgili iki ciltlik çalýþmasýný baský-
ya hazýr hale getirerek Mart 1967’de bir
yayýnevine teslim etti ve üçüncü defa hac
farîzasýný yerine getirmek üzere otobüs
kafilesiyle yola çýktý. Ancak 11 Mart 1967’-
de Medine’ye 3 km. uzaklýkta yolda vefat
etti ve ayný yerde gömüldü. 1500’den faz-
la Ýstanbul cami ve mescidiyle ilgili, görsel
malzemeyle desteklenmiþ, “Ýbadete Açýk
Ýstanbul Camileri” baþlýklý iki ciltlik çalýþ-
masýyla birlikte ibadete kapalý, yýkýk veya
tamamýyla yok olmuþ cami ve mescidlere
dair müsvedde halindeki bir diðer dene-
mesi anlaþtýðý yayýnevi tarafýndan basýla-
mamýþtýr.
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II. Meþrutiyet
ve Cumhuriyet dönemlerinde

Ýstanbul’da yayýmlanan
siyasî gazete.˜ ™

Hüseyin Cahit (Yalçýn) tarafýndan üç dev-
rede toplam on yedi yýl çýkarýlmýþtýr. Ýlk
döneminde siyasî bakýmdan çok etkili ol-
muþ, 1 Aðustos 1908 – 31 Ekim 1918 ta-
rihleri arasý 3550 sayý neþredilmiþtir. Ga-
zeteyi çýkarma fikri, Ýttihat ve Terakkî Ce-
miyeti Merkez-i Umûmî üyesi Hüseyin Kâ-
zým (Kadri) ve Tevfik Fikret’ten gelmiþ, da-
ha sonra Hüseyin Cahit’i de aralarýna alýp
yayýma baþlamýþlardýr. Hüseyin Kâzým ser-
mayedar olarak kýsa sürede gazetenin bi-

nasýný yaptýrmýþ ve matbaasýný kurmuþtur.
Tevfik Fikret, umduklarýný bulamamasý ve
kýrýlgan yaratýlýþý yüzünden 26 Aralýk 1908’-
de gazeteden ayrýlmýþtýr. Sadece yazýlarýn
imlâsý ve mizanpajla ilgilenen Fikret’in ay-
rýlýþýnýn ardýndan Hüseyin Kâzým da Serez
mutasarrýflýðýna tayini dolayýsýyla 1909 Þu-
batýnda müdürlüðü býrakýnca imtiyazý, baþ-
tan beri bütün yazý iþlerini üstlenmiþ olan
baþmuharrir Hüseyin Cahit’e devredilmiþ-
tir. Ýttihat ve Terakkî’nin fikirlerine sami-
miyetle inanan Hüseyin Cahit’in cemiye-
tin politikalarý paralelindeki tutumu, mü-
cadeleci ve polemikçi kiþiliði bütün neþir
hayatý boyunca gazeteye damgasýný vur-
muþtur. II. Meþrutiyet’te Ýttihat ve Terak-
kî’nin resmî yayýn organý Þûrâ-yý Üm-
met’e oranla cemiyetin çok etkili ve uzun
süreli savunucusu olan gazete bundan do-
layý cemiyetin yarý resmî yayýn organý sayýl-
mýþtýr. Bununla birlikte Hüseyin Cahit za-
man zaman Ýttihat ve Terakkî’nin icraatý-
ný eleþtirmekten geri durmamýþtýr.

Baþlangýçta “ittihâd-ý anâsýr” temelinde-
ki Osmanlýcýlýk düþüncesinin, daha sonra
“millet-i hâkime” fikrine dayalý Türkçülük
idealinin savunulduðu, Prens Sabahaddin,
Ali Kemal, Mizancý Murad, Rýza Nur ve
Lutfi Fikri gibi muhalif fikir adamý ve ga-
zetecilerle, ayrýca Rum ve Ermeni gaze-
teleriyle bazan çok þiddetlenen tartýþma-
larýn yapýldýðý gazetenin yayýmý bu tartýþ-
malar yüzünden kesintilere uðramýþtýr. Ga-
zete 31 Mart Vak‘asý’nda ilk aðýr darbeyi
almýþ, isyancýlar Þûrâ-yý Ümmet’le birlik-
te Tanin’in matbaa ve idarehanesini tah-
rip ederek Meclis-i Meb‘ûsan önünde Hü-
seyin Cahit zannettikleri Lazkiye mebusu
Mehmed Aslan’ý öldürmüþlerdir. Bunun
üzerine Selânik’e kaçan Hüseyin Cahit, Ta-
nin’i ancak Hareket Ordusu’nun Ýstanbul’a
girmesinden sonra çýkarabilmiþtir. Gaze-
te Ýttihat ve Terakkî’ye muhalefetin arttý-
ðý, Hürriyet ve Ýtilâf Fýrkasý’nýn teþkilât-
landýðý 1911-1912 yýllarýnda Dîvân-ý Harb-i
Örfî tarafýndan veya “Büyük Kabine” gibi
Ýttihatçýlar’a karþý hükümetlerce sýk sýk
kapatýlmýþ, ancak her defasýnda Cenin,
Senin, Renin ve Hak gibi adlar altýnda
yeniden çýkarýlmýþtýr. Bu kapatýlýþlardan
birinde Viyana’ya kaçmak zorunda kalan
Hüseyin Cahit (Kasým 1912), gazeteyi Ýt-
tihatçýlar’ýn Bâbýâli Baskýný’nýn ardýndan 31
Ocak 1913’te tekrar neþredebilmiþtir. Fa-
kat bu tarihten sonra artýk iktidara tama-
men el koyan Ýttihat ve Terakkî’nin bazý
icraatlarýný eleþtirdiðinden gazetecilikten
çekilmek zorunda kalmýþtýr.

Ýttihat ve Terakkî ileri gelenlerinin eleþ-
tiriden vazgeçmesi yolundaki rica ve bas-

küdar Ciheti adýyla 1945 yýlýnda neþre-
dildi.

Tanýþýk’ýn bu çalýþmasýna paralel olarak
yürüttüðü diðer bir araþtýrmasý da Ýstan-
bul ve Bursa camileriyle mescidlerinin taç-
kapýlarýnda yer alan kitâbelerde saklý ger-
çek inþa tarihlerinin hesaplanmasý üzerine
oldu. 1940’larýn ve 1950’lerin Ýstanbul’un-
da ebced sistemini çözebilen birkaç kiþi-
den biri olan Tanýþýk’ýn tarih sýrasýna göre
gruplandýrdýðý ve çektiði fotoðraflarla zen-
ginleþtirdiði bu eseri yayýmlanmamýþtýr.
Türkiye’de mevcut bütün Türk-Ýslâm dev-
ri kitâbelerini tesbit ederek bunlarý bir ki-
tapta toplama projesine baþlayan Türk
Tarih Kurumu’nun, Ýstanbul bölgesindeki
her türlü eserin kitâbelerinin okunmasý ve
tasnifi için Ocak 1942’de oluþturduðu he-
yette Tanýþýk aktif görev aldý. Türkiye Anýt-
lar Derneði bünyesinde de zaman zaman
görevler üstlendi. 1950 yýlýndan itibaren
Ýstanbul camileriyle ilgili yeni bir araþtýr-
maya baþladý. Çeþmelerde olduðu gibi þe-
hirdeki bütün cami ve mescidleri yine iki
ana bölüm halinde tasnif edip teker teker
fotoðrafladý. 1951’de Askerî Müze Müdür-
lüðü’nün teklifiyle Osmanlý döneminden
intikal eden muhtelif silâh kitâbeleri üze-
rinde deneme mahiyetinde bir çalýþma
içinde bulundu. O güne kadar imal yýllarý
bilinmeyen bazý eski silâhlarýn ve araç ge-
reçlerin tarihlendirilmesini saðladý. Bu
arada Reþat Ekrem Koçu’nun çýkardýðý Ýs-
tanbul Ansiklopedisi’ne çeþmeler ve ca-
milerle ilgili maddeler yazdý.

Fatih’te Hýrkaiþerif semtinin imarý hu-
susunda faaliyette bulunan birçok dernek-
te aktif görev alan Ýbrahim Hilmi Tanýþýk,
özellikle yangýn yeri olarak anýlan Fatih Hýr-
kaiþerif-Yenibahçe bölgesinin mâmur hale
getirilmesi ve bölgede yýkýk durumda bu-
lunan tarihî eserlerin tamiratýyla ilgili çe-
þitli giriþimlerde bulundu. Mimar Sinan’ýn
þahsî parasýyla Yenibahçe’de yaptýrdýðý,
özellikle kendine özgü minare formuyla li-
teratüre geçen, ancak 1918 Cibali yangý-
nýnda harap olan ve 1960’lara yýkýntý ha-
linde ulaþan Mimar Sinan Mescidi’nin in-
þasý için bir derneðin kurulmasýna ön ayak
oldu. Bu mescid vefatýndan dokuz yýl son-
ra yeniden yaptýrýlarak ibadete açýlmýþtýr.
Tanýþýk, bunlarýn yanýnda özellikle Cumhu-
riyet dönemi Ýstanbul’unu ve Türkiye’nin
altmýþ üç vilâyetini kapsayan, kendi için-
de belli bir standarda göre tasnif edilmiþ
1400’den fazla kartpostal ve 700 kadar
siyah-beyaz fotoðraf çekiminden meyda-
na gelen bir koleksiyon oluþturdu. Fatih’-
teki evinde Ýstanbul ve Bursa aðýrlýklý ki-
taplardan teþekkül eden bir kütüphane

TANÝN

Ýbrahim Hilmi Tanýþýk


