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dan Ermenekli Mustafa Saffet efendilerdir.
Cemiyetin idare heyeti Fâtih dersiâmlarýn-
dan Mustafa Sabri Efendi’nin baþkanlýðýn-
da Mehmed Âtýf Efendi (ikinci baþkan),
Ermenekli Mustafa Saffet (umumi kâtip),
Eþref Efendizâde Þevketî, Said Kürdi (Nur-
si), Düzceli Zâhid, Seydiþehirli Hasan Feh-
mi, Manisalý Mustafa, Âsitâneli Hâfýz Ab-
dullah ve Sinoplu Mehmed Emin’den mey-
dana gelmekteydi. Vefa’da Molla Hüsrev
mahallesinde faaliyetlerine baþlayan cemi-
yet dört maddelik asýl nizamnâme, kýrk
yedi maddelik iç nizamnâme ile bir beyan-
nâme yayýmladý. Bu beyannâmede geliþ-
me ve kalkýnmanýn ancak ilim, teknik, sa-
nayi, ziraat, ticaret, adalet, siyaset, diya-
net ve askerlik gibi hususlarda kaydedile-
cek geliþmelere baðlý olduðu, milletin yük-
selmesinin bütün sosyal sýnýflarýn dengeli
bir þekilde olgunlaþmasýyla gerçekleþebi-
leceði belirtilmiþ, ayrýca bütün hizmetleri
devletten beklemek yerine her zümrenin
kendi geliþmesini kendisinin saðlamasý ge-
rektiði düþüncesinden hareketle Cem‘iy-
yet-i Müderrisîn’in oluþturulduðu ifade edil-
miþtir (Cem‘iyyet-i Müderrisîn Nizamnâ-
me-i Esâsîsi, s. 3-6). Asýl nizamnâmede ce-
miyetin baþlýca gayeleri eðitim ve öðreti-
mi geliþmiþ ülkelerin seviyesine çýkarmak
için giriþimde bulunmak, din ilimlerinde ve
müsbet ilimlerde zamanýn ihtiyaçlarýna ce-
vap verebilecek düzeyde bilgilere sahip öð-
renciler yetiþtirmek, halký dinî ve ahlâkî
bakýmdan aydýnlatmaya, müslümanlar ara-
sýnda kardeþlik baðlarýný, sosyal dayanýþ-
mayý güçlendirmeye, ferdî teþebbüsleri
geliþtirmeye çalýþmak, müderrislerin hak
ve menfaatlerini koruma, refah seviyele-
rini yükseltme yönünde çaba harcamak
þeklinde sýralanmýþtýr (2. md.). Ýç nizamnâ-
mede cemiyetin organlarý ve çalýþma esas-
larý tesbit edilmiþtir. Burada öðretim, ida-
re, neþriyat, halk eðitimi, terbiye, kardeþ-
lik ve yardýmlaþma encümenleri kurulma-
sý öngörülmüþ (9-17. md.), vilâyet ve ka-
zalarda þubeler açýlacaðý (25. md.), diðer
hizmetler yanýnda köy çocuklarýný eðitmek
ve Ýslâm esaslarýný öðretmek için nahiye
ve köylerde heyetler kurulacaðý belirtilmiþ-
se de (27-29. md.) dönemin aðýr þartlarý ve
cemiyetin kýsa ömürlü olmasý yüzünden
bunlar kýsmen gerçekleþtirilebilmiþtir.

Mustafa Sabri Efendi’nin þeyhülislâm-
lýða tayini üzerine baþkanlýðýna Ýskilipli Âtýf
Efendi’nin getirildiði cemiyetin mensup-
larý, aralarýna müderrislerden baþka kiþi-
lerin de katýlmasýna imkân saðlamak ama-
cýyla nizamnâmede deðiþiklik yaparak Ka-
sým 1335’te (1919) cemiyetin ismini Teâ-
lî-i Ýslâm Cemiyeti þeklinde deðiþtirdi (SR,

XVIII/453 [1338/1919], s. 130-131) ve cemi-
yet ilga edildiði 1922 yýlýna kadar bu isim-
le faaliyet gösterdi. Cemiyetin idare heye-
ti Ýskilipli Mehmed Âtýf Efendi baþkanlý-
ðýnda Dârü’l-hilâfeti’l-aliyye Sahn Medre-
sesi Arap edebiyatý müderrisi Konyalý Ab-
dullah Âtýf Efendi (ikinci baþkan), Süley-
maniye Medresesi dinler tarihi müderrisi
Bergamalý Mehmed Zeki (umumi kâtip),
Erzincanlý Hasan Efendi, Ýstanbullu Þere-
feddin (Yaltkaya), Tâhirülmevlevî Bey, Ma-
nisalý M. Hayreddin Efendi, Kayserili Þem-
seddin Efendi, Seydiþehirli Hasan Fehmi’-
den oluþuyordu. Nizamnâmede yapýlan bu
deðiþiklik beklentiler istikametinde cemi-
yetin nüfuzunu arttýrdý. Nitekim yeni isim
altýnda Tekirdað, Kastamonu, Çal, Mani-
sa, Eskiþehir, Bursa, Çorum, Ýskilip, Kon-
ya, Yeniþehir, Uþak, Ödemiþ, Çankýrý, Af-
yon, Merzifon gibi yerlerde þubeler açýldý,
hatta köylere kadar hizmet götürüldü. Bu
arada cemiyetin halka pratik dinî bilgiler
vermek için eserler yayýmladýðý bilinmek-
tedir. Teâlî-i Ýslâm Cemiyeti vaaz ve irþad,
yoksul hastalarýn tedavisi, yeni mektep ve
medreseler açýlmasý gibi faaliyetler yanýn-
da halka içkinin zararlarýný anlatan, bolþe-
vikliðin Ýslâmî hükümlere aykýrýlýðýný ilân
eden beyannâmeler neþretti; iþgal kuv-
vetlerinin temsilcilerine verdiði bir muh-
týra ile Ýstanbul’un iþgalini, ayrýca hilâfetin
saltanattan ayrýlmasý yönündeki teþebbüs-
leri, müslümanlarýn din hürriyetine yöne-
lik baskýlarý protesto etti.

Ýstanbul hükümetinin baskýlarý sonucu
meþihat makamýnca hazýrlanýp Teâlî-i Ýs-
lâm Cemiyeti adýna Kuvâ-yi Milliye aleyhin-
de daðýtýlan bir beyannâme cemiyeti töh-
met altýnda býraktý (beyannâmenin metni
için bk. Tunaya, Türkiye’de Siyasal Parti-
ler, II, 387-392). Böyle bir beyannâmenin
hazýrlandýðýný öðrenen Tâhirülmevlevî,
Mehmed Âtýf Efendi ve diðer bazý üyeler
buna tepki gösterdiler. Yapýlan müzakere-
de meþihat mektupçusu ve Mustafa Sab-
ri Efendi’nin damadý Bergamalý Zeki Efen-
di cemiyetin beyannâmeyi kabul etmesi-
ni, aksine hareketin vatana hýyanet sayý-
lacaðýný belirtti, ancak red taraftarlarýnýn
daha güçlü olduðunu görünce kabul edil-
se de edilmese de hükümetin bu beyan-
nâmeyi Anadolu’ya göndereceðini söyle-
di. Bu yoðun baský altýnda yapýlan oylama-
da kabul ve red oylarýnýn eþit geldiði gö-
rülünce o sýrada baþkan olan Mehmed Âtýf
Efendi’nin olumsuz oy vermesiyle beyan-
nâme usulen reddedildi (Tâhirülmevlevî,
s. 69-71); buna raðmen mühürsüz ve im-
zasýz olarak Yunan uçaklarýndan Anadolu
üzerine atýldý. Daha sonra Ýstiklâl Mahke-

kilde geçtiði bazý örneklere de (yekulü’llâhu
teâlâ) rastlanmaktadýr (Müsned, IV, 7; Bu-
hârî, “Tevhîd”, 15; Ýbn Mâce, “Edeb”, 58).

Tebâreke kelimesi de teâlâ ile birlikte
veya tek baþýna tâzim ve dua amacýyla kul-
lanýlmaktadýr. Sözlükte “kiþinin bir yerde
durup bir iþi yapmakta devam etmesi” an-
lamýndaki bürûk kökünden türeyen ve “te-
fâul” kalýbýndan fi‘l-i mâzî olan tebâreke
“hayýr, lutuf ve ihsaný her ölçünün üstün-
de olan, zâtýnda ve sýfatlarýnda yüce ve
münezzeh olan” demektir. “Yaratýlmýþlýk
özelliklerinden münezzeh bulunan” mâna-
sýndaki “tekaddese”, “kusur ve ayýplardan
uzak olan” anlamýndaki “tenezzehe” de Al-
lah’ýn isimlerinden sonra teâlâ ile birlikte
ya da ayrý þekilde kullanýlmaktadýr. Bunun
yanýnda benzer fonksiyona sahip baþka
ifadeler de bulunmaktadýr. “Celle celâluh”
(azamet sahibi, kadrü kýymeti en yüce
olan), “celle þânuh” (þaný yüce olan), “cel-
le ve alâ” (azametli ve yüce olan), “azze ve
celle” (daima galip, izzet ve azamet sahibi)
bunlardan bazýlarýdýr. Ýslâmî edebin gere-
ði kabul edilen bu ifadeler Allah’ýn ismini
anan müminlerin O’na karþý duyduklarý iç-
ten saygýyý yansýtmaktadýr. Teâlâ Allah laf-
zýyla birlikte (teâla’llah) beðenilen bir þey
karþýsýnda “mâþallah, ne güzel!” anlamýn-
da da kullanýlýr. “Teâla’llah yâ hannân ki
zâtýna zevâl olmaz / Yüce sultân yâ men-
nân nüzûle intikal olmaz” mýsralarý buna
örnek gösterilebilir (Ümmî Sinan Divaný,
s. 1).
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Önce Cem‘iyyet-i Müderrisîn adýyla
meslekî bir cemiyet olarak kurulan,

daha sonra bu ismi alan
fikrî, siyasî ve içtimaî bir dernek.

˜ ™

15 Þubat 1335’te (1919) Ýstanbul’da
Cem‘iyyet-i Müderrisîn adýyla oluþturul-
du. Kurucularý Fâtih dersiâmlarýndan Ab-
dülfettah, Geyveli Ýbrâhim Hakký, Ýskilip-
li Mehmed Âtýf ve Bayezid dersiâmlarýn-
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tirirken teâruz delile iliþmeksizin varýlmak
istenen hükmün sübûtunu engeller (Ab-
dülazîz el-Buhârî, III, 158). Buna mukabil
Gazzâlî teâruzu tenâkuz olarak tanýmla-
mýþtýr (el-Müsta½fâ, II, 226, 395). Birbirinin
yerine kullanýldýðý sýkça görülmekle birlikte
mantýk terimi tenâkuzla usul terimi teâ-
ruz arasýnda gerek mahal gerekse sonuç
bakýmýndan fark bulunduðuna dikkat çe-
kilmiþtir (Bedreddin ez-Zerkeþî, VI, 110-
111). Usul eserlerinde teâruz vaz‘an, nef-
sü’l-emirde, vâkide, aslen, hakikaten, zâ-
hiren, sûreten gibi deðiþik þekillerde nite-
lendirilip buna göre farklý hükümler ortaya
konmaktadýr. Ancak bazan gerek teâruz
terimiyle gerekse bu nitelemelerle farklý
anlamlarýn kastedildiði görülmekte ve bu
durum klasik müelliflerin görüþlerinin doð-
ru anlaþýlmasýný güçleþtirmektedir (ayný
müellifin eserinde teâruzun iki farklý an-
lamda kullanýlmasýna örnek olarak bk.
Þemsüleimme es-Serahsî, II, 13-14). Teâ-
ruz ve tercih hemen bütün usul konula-
rýyla iliþkili olduðundan usul eserlerinde
geniþ yer tutmuþ, bazýlarýnda delillerin her
biri ayrý ayrý incelenirken birçoðunda müs-
takil bölüm halinde ele alýnmýþtýr. Alâed-
din es-Semerkandî, Ýbrâhim b. Mûsâ eþ-
Þâtýbî, Ýbnü’l-Hümâm gibi müellifler bu
konuyu teâruz baþlýðý altýnda ele alýr-
ken Ebû Zeyd ed-Debûsî, Þemsüleimme
es-Serahsî, Fahrülislâm el-Pezdevî, Ebü’l-
Berekât en-Nesefî, Sadrüþþerîa gibi Hane-
fî usulcüleri muâraza; Fahreddin er-Râzî,
Kadî Beyzâvî, Ýbnü’s-Sübkî, Bedreddin ez-
Zerkeþî gibi Þâfiî müellifleriyle Þevkânî teâ-
dül baþlýðýný tercih etmiþtir.

Hanefî usulcülerinin teâruzun rüknü,
þartlarý, mahalli (konusu), sebepleri ve te-
âruzu giderme yöntemleriyle ilgili görüþle-
ri þöylece özetlenebilir: Rükün, Þartlar ve
Mahal. Teâruzu var eden þey Debûsî’ye gö-
re kendilerinde teâruz gerçekleþen iki hüc-
cet iken Serahsî, Pezdevî gibi diðer Hanefî
usulcülerine göre birbirine denk iki hüc-
cetin birbirine zýt hükümler içermesi, me-
selâ birinin helâl veya var saydýðýný diðe-
rinin haram ya da yok saymasýdýr. Deliller
arasýnda teâruzun gerçekleþmesi aralarý-
ný uzlaþtýrma imkânýnýn bulunmamasý, de-
lillerin zat bakýmýndan eþit güçte olmasý ve
tarihlerinin bilinmemesine baðlýdýr. Âyet-
ler, mütevâtir veya meþhur sünnetler hem
kendi aralarýnda hem birbirleriyle, haber-i
vâhidler ve kýyaslar sadece kendi aralarýn-
da zat bakýmýndan birbirlerine eþit sayýl-
mýþtýr. Teâruz zat bakýmýndan eþit hüc-
cetler arasýnda olmak þartýyla zannî delil-
ler yanýnda kesin delillerde de gerçekleþe-
bileceði için iki âyet, bir âyetin iki farklý

kýraati, bir âyetle mütevâtir veya meþhur
bir sünnet, Hz. Peygamber’den bir veya
iki râvinin naklettiði iki hadis arasýnda söz
konusu olabilir (Debûsî, s. 217). Biri katî,
diðeri zannî iki delil arasýnda gerçek an-
lamda teâruz bulunmayacaðýný kabul eden
ve teâruzun ancak iki zannî delil arasýnda
söz konusu olabileceðini savunan cumhu-
ra göre ikisi de katî olan deliller arasýnda
teâruz olamaz. Þâfiîler teâruz için ayrýca
delillerin sayý bakýmýndan eþit olmasýný
þart koþarak iki hadisin bir hadise tercih
edileceðini söylemiþtir. Teâruzun gerçek-
leþmesi için delillerin ayný güçte olmasý, ko-
nu ve zaman birliði ve hüküm zýtlýðý þart-
týr; bunlardan biri eksik olursa teâruz ger-
çekleþmez. Kaynaklarda genellikle deliller
arasý teâruzdan söz edilirse de aslýnda te-
âruz delillerin hükümlerinde söz konusu-
dur. Kavlî deliller arasýnda teâruzun cere-
yan edeceðinde ittifak bulunmakla birlik-
te genellik ve süreklilik ifade etmedikleri
için fiilî deliller arasýnda teâruzun cereyan
etmeyeceði çoðunluk tarafýndan ifade edil-
miþ, kavlî ve fiilî deliller arasýnda teâruz
bulunmasý halinde ise hangisinin esas alý-
nacaðý tartýþýlmýþtýr. Delilleri kaynaklarý
itibariyle aklî, naklî þeklinde ele alan tas-
nife göre deliller arasý teâruzda her ikisi
aklî, biri aklî diðeri naklî veya her ikisi nak-
lî olmak üzere üç ihtimal söz konusudur.
Ýslâm âlimleri, aklî veya naklî olsun delille-
rin hiçbir zaman hem kendileriyle hem bir-
birleriyle gerçek anlamda çeliþmeyeceði
ilkesini benimsemiþ, bundan sadece naklî
deliller arasýndaki nesih durumunu istis-
na etmiþtir. Ýki zýt delilin birinin diðerine
tercih edilemeyecek konumda olmasý “te-
kâfüü’l-edille” diye adlandýrýlmýþ ve gerçek-
te böyle bir durumun söz konusu olama-
yacaðý ifade edilmiþtir.

Akýl, Ýslâm düþüncesinde duyular ve sâ-
dýk haberle birlikte üç ana bilgi kaynaðýn-
dan biridir. Çeliþmezlik prensibine göre akýl
bir konuda olumlu veya olumsuz kesin bir
hükme ulaþýrsa artýk burada teâruz söz
konusu deðildir. Aklî delillerin bizzat ken-
dilerinde çeliþki var sayýlýrsa, meselâ âle-
min sonradan var olduðunu gösteren de-
lille ezelî olduðunu gösteren delilin hüküm-
lerinin birlikte var olmalarý gerekir ki çe-
liþmezlik ilkesi gereði bu mümkün deðil-
dir. Dinî bilginin asýl kaynaðý vahiy olmak-
la birlikte Ýslâm’ýn, aklý bilgi elde etmenin
temel yollarýndan biri kabul etmesi ve vah-
yin muhatabýnýn akýl sahibi insan olmasý
dolayýsýyla akýl-nakil iliþkisi sadece fýkýh ve
usûl-i fýkýhta deðil genelde Ýslâm düþün-
cesinde geniþ yanký bulmuþ ve akýl-nakil,
diðer bir ifadeyle akýl-din çatýþmasý müm-

mesi’nde dava konusu olan bu olay Meh-
med Âtýf Efendi’nin aleyhinde kullanýlmýþ-
týr. Oysa beyannâme muhaliflerinin baþýn-
da yer alan Tâhirülmevlevî’nin yazdýðýna
göre Mehmed Âtýf Efendi, beyannâmenin
daðýtýlmasýný engellemek için kendisiyle
birlikte meþihat makamýna çýkmýþ, Þey-
hülislâm Mustafa Sabri Efendi hüküme-
tin beyannâmenin daðýtýlmasýnda ýsrarlý
olduðunu belirtmiþti. Buna karþýlýk Tâhi-
rülmevlevî bunu kesinlikle imzalamayaca-
ðýný söylemiþ, Âtýf Efendi de onu teyit et-
miþti (Matbuat Alemindeki Hayatým, s.
67-70). Bu bilgilere raðmen söz konusu
beyannâmeyi Teâlî-i Ýslâm Cemiyeti adýna
Mehmed Âtýf Efendi’nin hazýrlattýðý ve
Türk köylerine attýrdýðý yolundaki iddialar
devam etmiþtir (meselâ bk. Aybars, s. 416;
Gurulkan, s. 74-75).
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ÿEkmeleddin Ýhsanoðlu

– —
TEÂRUZ
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Fýkýh usulünde delillerin,
fýkýhta ispat vasýtalarýnýn

çeliþmesi anlamýnda bir terim.
˜ ™

Sözlükte “karþýlaþmak, birbirine ters düþ-
mek, çatýþmak, çeliþki” anlamlarýndaki te-
âruz, fýkýh usulünde iki eþit hüccetten her
birinin diðerinin gereðini (hükmünü) engel-
leyecek biçimde karþý karþýya gelmesini ifa-
de eder. Kaynaklarda teâruzla eþ anlamlý
olarak muâraza, tenâkuz, teâdül, tezâd,
temânu‘, tedâfu‘, tenâfî, ihtilâf gibi keli-
meler de kullanýlýr. Bir kýsým usulcülere gö-
re tenâkuz “bazý hallerde delilin hükmü-
nün bulunmamasý”, teâruz ise “iki eþit hüc-
cetin aralarýnýn uzlaþtýrýlmasý mümkün ol-
mayacak þekilde karþý karþýya gelmesi”
demektir; tenâkuz delilin butlânýný gerek-


