
Ilkiara dayalı tecrübeler. s. Tevatür yo
luyla edinilen bilgiler (el -ma' lümat bi 't
tevatür). Algı ile ilgisiz olan. çok sayıda 
güvenilir kişinin verdiği haberin akıl ta
rafından benimsenmesiyle edinilen bil
giler. 6. Varsayımlar (vehmiyyat). Gerçek
te var olup olmadığı bilinmeyen şeyle

rin var sayılmasıyla oluşan bilgiler (me
sela idrak ed ilen varlıklara k ıyas yap ıla

rak ulaşılan, "Her varlığın rnekarn vardır" 
önermesi gibi). 7. Yaygın kabüller (meşhQ
rat). Doğru kabul edilecek kadar üzerin
de ittifak edilmiş bilgi ve önermeler (me
sela, "Yalan kötüdür" hükmü gibi) . 

Bilgi konusunda gerek Gazzali gerek
se ondan önce ve sonra ortaya konan 
fikri birikim, İbn Rüşd ve Muhyiddin İb
nü'l -Arabi gibi büyük düşünürlerin de 
katkılarıyla , hala bütün yönleriyle tahlile 
muhtaç ve bütün farklılıklarıyla modern 
epistemoloji için dahi ilham kaynağı ola
bilecek önemli doktrinlere sahiptir. 
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BİLGİ MECMUASI 

Türk Bilgi Derneği tarafından 
I. Dünya Savaşı öncesinde 

yayımlanan akademik hüviyette 
aylık fikir dergisi. 

_j 

İstanbul' da Teşrinisan i 1329 - Haziran 
1330 (Ekim 1913- Haziran 1914) tarihle
ri arasında toplam olarak yedi sayı ya
yımlanan derginin müdürü Celal Sahir'
dir (Erozan) . Dergi, eski Maarif Nazırı Em
rullah Efendi, Akçuraoğlu Yusuf, Ahmed 
Agayef (Ağaoğlu ), Celal Sahir, Ziya Gö
kalp, Köprülüzade Mehmed Fuad ve Dok
tor Nazım gibi ll. Meşrutiyet sonrası yıl
larında şöhret kazanan Osmanlı aydın 

larının, Fransız Akademisi'ni (Academie 
Française) örnek alarak doğrudan doğ
ruya araştırmaya ve bilgi birikimine yö
nelik bir akademi oluşturma amacıyla 
kurdukları Türk Bilgi Derneği'nin yayın 
organıdır. 

"Türkiyat". "İslamiyat". "Hayatiyat". 
"Felsefe ve İçtimaiyat", "Riyaziyat ve Mad
diyat" ile "Türkçülük" adları altında altı 
şubeden meydana gelen dernek ilk plan
da "memlekette hakiki usul ve ihtisas 
üzerine müesses ilmi bir cereyan vücu
da getirmek" amacıyla kurulmuş olup o 
dönemin kendi alanlarında isim yapmış 
fikir ve ilim adamlarıyla yazar ve siyasi 
şahsiyetlerini bir araya toplamıştır. Bu 
isimler arasında dergi yazarlarından baş
ka Necib Asım (Yazı ksız), Ahmed Refik 
(Altı nay) , Hüseyinzade Ali (Turan), Bursa
lı Mehmed Tahir, Fuad Raif (Köse) (Tür
kiyat şubesi) ; Şeyhülislam Musa Kazım. 
Halim Sabit (Şibay), Ebü'l -Ula, MansOri
zade Said, Halil Nimet (İslamiyat şubesi); 
Bahaeddin Şakir, Akil Muhtar (Özden), 
Tevfik Rüşdü (Aras). Adnan (Ad ıvar) (Ha
yatiyat şubesi); Emrullah Efendi, Faik 
Sabri (Duran). Lutfi Fikri (Tozan), Meh
med Cavid (Felsefe ve İçtimaiyat şubesi); 
Salih Zeki (Riyaziyat ve Maddiyat şubesi); 
Ömer Seyfeddin, Celal Esad (Arseven), 
Hüseyin Cahid (Ya l ç ı n), Hamdullah Sub
hi (Tanrıöver) , Salah Cimcoz. Kazım Na
mi (Duru), Mehmed Emin (Yurdakul) (Türk
çülük şubesi) ile 1910-191 S yılları arasın
da İstanbul'da bulunan Rus asıllı Parvus 
(Aiexandre Helphand) ve İttihatçılar'la ya
kın münasebetleri bulunan Darülfünun 
müderrislerinden Moiz Kohen (Tekin Alp) 
bulunmaktadır. 

Başta tarih, dil, edebiyat ve felsefe 
olmak üzere sosyoloji, sanat tarihi, mi
mari, siyaset. İslamiyet, eğitim, peda
goji, tıp, iktisat ve matematik konula-
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rında devrine göre oldukça ileri bir se
viyede akademik hüviyette ilmi makale
lerin yer aldığı derginin hemen her sayısı 
bir kitap hacmindedir. Daha çok kültü
rel mahiyette Türkçülük ideolojisinin ha
kim olduğu dergide iktisadi konularda
ki yazılar derneğin fahri üyesi Parvus ta
rafından kaleme alınmıştır. Derginin ilk 
sayısında Türk edebiyatı tarihinde tez
kirecilik anlayışından modern anlamda 
edebiyat tarihine geçişte bir dönüm nok
tası kabul edilen Fuad Köprülü'nün meş
hur "Türk Edebiyatı Tarihinde Usul" ad
lı makalesi, altıncı sayısında da derne
ğin nizamnamesiyle her şubede görev 
alan üyelerin adları ve ayrıntılı bir çalış
ma programı yayımlanır. 

Dergide yer alan diğer önemli maka
leler arasında Ahmed Agayefin "İslami
yenen Ewel Arablar" (nr. ı. s. 53-62). 

Akçuraoğlu Yusuf'un "Osmanlı Saltana
tı Müessesatı Tarihine Dair Bir Tecrübe" 
(nr 1, 2, s. 82-96, 117-1 34). Muallim İs
mail Hakkı'nın (Baltacı oğlu) "El İşlerinin 
Terbiye Nokta-i Nazarından Tedkiki" (nr. 
3-4, s. 197-224, 329-363), Parvus'un "Tür
kiye'nin Mali Esareti" (nr 3, s. 225-253) 

ve "Türkiye İçin Mali Esaretten Kurtu
luş Yolları" (nr 5, s. 437-477), Rıza Tev
fik'in "Felsefe-i Umumiyyeye Medhal" 
(nr 6, 7, s. 54 1-552, 676-703). Köprülüza
de Mehmed Fuad'ın "Hoca Ahmed Yese
vi" (nr. 6, s. 611-645) ve Andan B. Tıngır'ın 
'Türk Dilinde 'ne' Edat-ı Selbi" (nr. 6, s. 
664-667) adlı yazıları bulunmaktadır. 

İslamiyet'ten önceki Araplar'dan Os
manlılar'da saltanat müessesesine, eski 
Yunan'da ahlak felsefesinden felce, kalp 
hastalıkianna ve tifoya, Galata borsasın

dan Türk atasözlerine kadar çok değişik 
konularda araştırma ve incelemelerin 
bulunduğu derginin oldukça geniş bir 
yazar kadrosu vardır. Yazarları arasın
da yukarıda zikredilenlerden başka şu 
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isimler de yer almaktadır : Abdullah Cev
det, Selanikli Doktor Rifat, Şerefeddin 
(Yaltkaya). Oktay Kaan (Akçuraoğlu Yusuf), 
M. Zekeriya (Sertel), Mimar Mukbil Ke
mal, Seyyid Haşim, Mehmed izzet, A. Ze
ki Velidi (Togan), Ali Muhtar, Müfid Ra
tıb ve Mustafa Şeref. 
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ı 
BiLMEN, Ömer Nasuhi 

(1 883 -1971) 

Türkiye Cumhuriyeti'nin 
beşinci Diyanet İşleri başkanı, 

fıkıh ve tefsir alimi. 
L _j 

1883'te (hicri Rebiülewel ı 300, Rumi 
1299) Erzurum'un Salasar köyünde doğ

du. Babası Hacı Ahmed Efendi, annesi 
Muhibe Hanım'dır. Küçük yaşta iken ba
basının vefatı üzerine Erzurum Ahmediy
ye Medresesi müderrisi ve nakibüleşraf 
kaymakamı olan amcası Abdürrezzak İl
mi Efendi'nin himayesinde yetişti. Am
casından ve Erzurum müftüsü Narman
lı Hüseyin Efendi'den ders okudu. İki ho
cası da yakın aralıklarla ölünce istan
bul'a gitti ( 1908) ve Fatih dersiarnların
dan Tokatlı Şakir Efendi'nin derslerine 
devam edip icazet aldı ( 1909) Ayrıca Ders 
Vekaleti'nce açılan imtihanı kazanarak 
dersiamlık şehadetnamesi aldı (ı9 1 2). 
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ömer 
Nasuhi 
Bilmen 

Bu arada okumakta olduğu Medresetü'l
kudat'ı da bitirdi (1913) Arapça ve Fars
ça'yı çok iyi bilen. Türkçe ile birlikte üç 
dilde şiir yazabilen ömer Nasuhi Bilmen 
bir ara Fransızca'ya da merak sarmış ve 
bu dili de tercüme yapacak kadar öğ
renmişti. 

Eylül 1912'de Beyazıt dersiamı olarak 
göreve başladı. Temmuz 1913'te Fetva
hane-i AIT müsewid mülazımlığına tayin 
edildi. Bir yıl sonra başmülazımlığa ter
fi edip Ağustos 1915'te Hey'et-i Te'ITfiy
ye üyesi oldu. 18 Mayıs 1916'da Darül
hilafe Medresesi Kısm - ı AIT fıkıh müder
risliğine. Nisan 1917'de Mahkeme-i Tem
yTz Şer' iyye Dairesi terekeye müteallik 
İ'Iamat telhis mümeyyizliğine nakledii
diyse de Mayıs 1920'de tekrar Hey'et-i 
Te'ITfiyye üyeliğine getirildi. 1922 yılın 

da Meclis- i TedkTkat-ı Şer' iyye üyeliğine 

nakledildi ve aynı yıl bu dairenin kaldırıl

ması üzerine dersiamlığa devam etti. 
1923'te Sahn Medresesi kelam müder
risi oldu; fakat bu medrese de bir yıl 
sonra kapatıldı. 14 Şubat 1926' da İ stan
bul Mütfülüğü müsewidliğine, 16 Hazi
ran 1943'te de istanbul mütfülüğüne 
getirildi. 30 Haziran 1960 tarihinde Di
yanet İşleri başkanlığına tayin edildi ve 
henüz bir yılını doldurmadan 6 Nisan 
1961'de emekliye ayrıldı. Uzun memu
riyet hayatı boyunca öğretmenlik hizme
tinde de bulunan Ömer Nasuhi Bilmen, 
Darüşşafaka Lisesi'nde yirmi yıla yakın 
bir süre ahlak ve yurttaşlık dersleri akut
tu. istanbul İmam - Hatip Okulu'nda ve 
Yüksek İslam Enstitüsü'nde usQI -i fıkıh 
ve kelam dersleri verdi. Hayatının sonu
na kadar ilmi çalışmalarını sürdürdü ve 
sekiz ciltlik tefsirini emekli olduktan son
ra yazdı. 12 Ekim 1971 'de istanbul'da 
vefat eden Ömer Nasuhi Bilmen Edirne
kapı Sakızağacı Şehitliği'ne defnedildi. 

Ömer Nasuhi Bilmen İstanbul müftü
lüğüne tayin edildiği tarihten itibaren 
vefat edinceye kadar gerek ilmi ve ahla
ki otoritesi, gerekse samimi dindarlığı 

ve tevazuu ile dini konularda Türkiye'de 
müslüman halkın başlıca güven kayna
ğı olmuştur. inançta, ibadet ve ahlakta 
Ehl -i sünnet mezhebini şahsında tam 
bir liyakatla temsil ettiği için herkesin 
saygı ve sevgisini kazanm ıştı. Şüphesiz 

bunda yaşadığı sürece aktif politikanın 
dışında kalmasının da önemli rolü var
dır. Aslında Diyanet İşleri başkanlığın
dan on ay gibi çok kısa bir süre içinde 
ayrılmasının gerçek sebebi, o günkü yö
netimin Türkçe ezan ve benzeri konu
larda Ömer Nasuhi Bilmen'i kendi poli-

tik amaçlarına alet etmeye kalkışması
dır. Zira Bilmen de selefieri gibi dini me
seleler söz konusu olunca asla taviz ver
meyen bir yapıya sahipti. Nitekim 1960'
lı yıllarda dinde reform imajını Türkiye'
nin gündeminde tutmak için büyük ça
ba gösteren çevrelere karşı, "Bozulma
yan bir dinde reform mu olur" diyor ve 
İslam'ın ortaya koyduğu iman, ahlak ve 
hukuk ilkelerinin orüinalliğini, evrensel
liğini kendinden beklenen liyakat ve ce
saretle savunuyordu. 

Beş yıl süreyle bulunduğu Hey'et -i 
Te'!Tfiyye üyeliği ömer Nasuhi Bilmen'e 
tam bir hukuk formasyonu kazandırmış
tır. Burada derleyip tanzim ettiği malze
meyi Hukuk-ı İslc'imiyye ve Istılahat- ı 
Fıkhiyye Karnusu adlı eserinde değer
lendirdi. Bu kitap yayımlandığı zaman 
akademik çevrelerde büyük bir yankı 
uyandırmıştı. Onun Türkiye çapında ta
nınmasını sağlayan diğer önemli bir ese
ri de Büyük İslam İlmihali'dir. ömer 
Nasuhi Bilmen, eski dersiamlardan Cum
huriyet döneminde telifte meşgul olan 
birkaç alimden biridir. Kendisi Erzurum 
ağzı ile konuştuğu halde eserlerinde kul
landığı üsiOp ağdalı fakat mükemmel 
denecek kadar sağlamdır. Gençlik döne
minde yazdığı Türkçe ve Farsça şiirlerin
de de duygu, düşünce ve ölçü açısından 
oldukça başarılıdır. 

Eserleri. Hayatının büyük bir kısmını 
telifle geçiren ve temel İslami ilimler ala
nında çok sayıda eser veren Ömer Nasu
hi Bilmen'in başlıca eserleri şunlardır : 1. 

Hukük-ı İsliimiyye ve lstıliihiit-ı Fıkhiy
ye Kiimusu •. Mezhepler arası mukaye
seli sistematik bir İslam hukuku kitabı 
olup Latin harflerinin kabulünden sonra 
Türkiye'de İslam hukuku sahasında kale
me alınmış ilk ve en muhtevalı eserdir. İlk 
olarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakül
tesi tarafından basılan eserin (I-VI, İstan
bul 1949- ı 952) daha sonra sekiz cilt halin
de birçok baskısı yapılmıştır. 2. Büyük 
İslam İlmihali. Akaid hakkında özet bil
gilerle başlayan kitapta ibadetle ilgili ko
nulara geniş yer verilmiş ve fıkıh kitap
larında "Kerahiyyet ve istihsan" başlığı 
altında ele alınan yeme, içme, giyim ve 
alışverişle ilgili dini hükümler açıklan
mıştır. Eserin son kısmı İslam ahlakına 
ve siyere ayrılmıştır. Önce fasiküller ha
linde neşredilen (İstanbul 194 7- ı 948) ki 
tap daha sonra tek cilt olarak birçok de
fa basılmıştır. Dilinin ağır olmasına rağ
men şimdiye kadar 2.5 milyonun üstün
de basılarak erişilmesi güç bir rekor kır
mış bulunan eser, Türkiye'de uzun yıl-


