
BiLGi MECMUASI 

isimler de yer almaktadır : Abdullah Cev
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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). 

162 

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-



lar ihmal edilen halkın dini bilgilerle il
gili ihtiyacının giderilmesinde önemli bir 
boşluğu doldurmuştur. 3. Kur'an-ı Ke
rim 'in Türkçe Meal-i Alisi ve Tefsiri 
(l-Vlll , İ stanbul 1963 -1966). Eserde önce 
sOreler ve muhtevaları hakkında kısa bil
gi verildikten sonra ayetterin meali yer 
almakta. ardından her ayetin sade bir 
üs!Opla izah ve tefsiri yapılmaktadır. Tef
sirin daha sonra çeşitli baskı ları yapıl

mıştır. 4. Büyük Tefsir Tarihi (1 -11, An
kara 1955-1961 ). İki kısımdan oluşan ese
r in birinci kısmı (!, 9- 176) usOI-i tefsire. 
ikinci kısmı ise tefsir tarihine ayrılmış
tır. Bu kısımda önce "mümtaz tabaka" 
diye adlandırdığı ashabı ele alan müel
lif, daha sonra. vefat tarihlerine göre on 
dört tabakaya ayırdığı müfessirler hak
kında bilgi vermektedir. ll. cildin sonun
da 663 tefsir kitabıyla bunların müellif
lerini ihtiva eden alfabetik bir liste var
dır. Bunu kırk altı tefsire ait ek bir liste 
takip etmekte, daha sonra da Kur'an-ı 
Kerim'le ilgili çeşitli ilimiere dair 489 ki
tabı ve bunların müelliflerini kapsayan 
bir liste yer almaktadır. Eserin çeşitli 

baskıları yapılmıştır. s. Kur'an-ı Kerim'
den Dersler ve Öğütler (İstanbu l 194 7) 
6. Sure-i Fethin Türkçe Tefsiri İ'tila-yı 
İslam ile İstanbul Tarihçesi (İ stanbu l 
1953, 1972). 7. Hikmet Goncaları. SOO 
hadisin tercüme ve izahını ihtiva etmek
tedir (İstanbul 1963) 8. Muvazzah İlm-i 
Kelam ,,, (İstanbul 1955) Geniş bir girişle 
altı bölüm ve sonuç kısmından oluşan ve 
yeni ilm-i kelam çığırında yazılmış olan 
eserde başlıca itikadf ve kelamf konular 
yanında İslam inançlarına ters düşen ba
zı modern felsefi akımlar da tenkit edil
meye çalışılmıştır. 9. Mülehhas İlm-i 
Tevhid Akaid-i İsWmiye (İstanbul 1962, 
ı 973). 1 o. Yüksek İsWm Ahlakı (istan
bull949, 1964).11. Dini Bilgiler(Ankara 
1959). Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çe
şitli görevler için yapılan imtihanlara gi
recek kimseler için sorulu cevaplı ola
rak hazırlanmış bir eser olup tefsir, ha
dis. kelam. usOI-i fıkıh, vakıf, feraiz ve 
siyer konularını ele almaktadır. Eserin 
daha sonra da birçok baskısı yapılmış

tır. 

Beyanülhak, Sırat- ı Müstakim ve Se
bi'lürreşad mecmualarında çeşitli maka
leleri yayımlanan Ömer Nasuhi Bilmen'in 
ayrıca gençlik yıllarında Farsça olarak 
yazıp Türkçe'ye çevirdiği Nüzhetü'l-er
vah (İ stanbul 1968) adlı bir divançesiyle 
1322'de (1904) yazdığı İki Şükufe-i Ta
aşşıık (bk Ahmet Selim Bilmen, s. 99- 168) 
adlı bir romanı da vardır. 
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BİMARHANE 

(bk. BİMARİSTAN). 

BiMARİSTAN 

(wl:.:.....>~) 

İsli1m dünyasında 
klasik hastahanelerin genel adı. 

_j 

_j 

Birnar (hasta) kelimesinden yer adı 

yapmakta kullanılan -istan ekiyle türe
tilmiş Farsça bir isimdir. Halk arasında 
ve daha çok "tımarhane" anlamında bu 
kelimeden bozulmuş maristan adının 

kullanıldığı, bunun da müslüman İspan
ya'da malastan 1 marastan, Mısır'da mu
rustan, Mağrib'de marstan 1 mestran 
şekline dön üştüğü görülür. İlk islam has
tahanelerinin gelişmesinde büyük rol oy
nayan ve Hz. Peygamber döneminin ün
lü hekimi Haris b. Kelede'nin de tıp tah
sil ettiği İran· daki CündişapOr hasta
hane ve tıp okulunun birnaristan adıyla 
anılmasının, bu .deyimin erken dönem
lerden itibaren Araplar arasında da be
nimsenmesine yol açtı ğı söylenebilir. İ lk 
müslüman Karahanlı hakanı Tamgaç 
Buğra Han ' ın 1 06S'te Semerkant'ta te
sis ettiği hastahanenin Arapça vakfiye
sinden. Orta Asya müslümanlarının bf
maristan yerine darülmerza. Selçuklu
lar'ın ise darülafiye, darüşşifa tabirlerini 
kullandıkları anlaşılmaktadır. Osmanlı

lar darüşşifa ile birlikte daha çok darüs
sıhha, şifahane, birnarhane ve tırnarha

ne kelimelerini kullanmışlar, XIX. yüzyıl
dan itibaren de özellikle Avrupa'daki gi
bi modern sağlık kuruluşlarının tesisiy-

BTMARiSTAN 

le buralara hastahane demeyi tercih et
mişlerdir. Bugünkü Arap dünyasında ise 
müsteşfa kelimesi yaygın bulunmakta
dır. 

İlk Birnaristan Tesisleri ve Doğu İslam 
Dünyası. İl k İslam bfmaristanının Hz. Pey
gamber tarafından, Hendek Gazvesi sı 

rasında yaralanan Sa'd b. Muaz ve diğer 
yaralılar için seyyar savaş hastahanesi 
olarak kurulduğu eski İs lam kaynakla
rında şöyle anlatı lmaktadır: "Hz. Pey
gamber yaralanan Sa'd b. Muaz' ı , kendi 
mescidinde bulunan ve Eslem kabile
sinden Rufeyde ei-Ensariyye adındaki 

kadına ait olan çad ıra yerleştirdi. Rufey
de yaralıları tedavi ederdi; kendisini 
müslümanlardan yaralı ve hasta olanla
rın hizmetine vakfetmişti. Hz. Peygam
ber, Hendek Gazvesi'nde Sa 'd b. Muaz'a 
ok isabet ettiği zaman yanında bulunan
lara, "Sa'd'ı Rufeyde'nin çadırına kaldı
rın ki onu sık sık ziyaret edebileyim" de
mişti (ibn Hi şam, II , 239; Ahmed Isa, s. 9) 

İslamiyet'ten önce dünyada ilk hasta
hanenin, mitolojik Kıptl Mısır Hükümda
rı Manakyus (MenakiyQş b. UşmQn) veya 
ünlü Yunan hekimi Hipokrat tarafından 
evinin yanında İhsinüdOkiyün ( c_ı:S_,..c:......>! , 
Xenodokeion) adı altında açıldığından bah
seden Makrfzf, İslam'da ilk hastahaneyi 
88 (707) yılında Emevi Halifesi Velid b. 
Abdülmelik'in kurduğunu ve buraya he
kimler tayin ederek onlara maaş bağ la

dığını, diğer taraftan cüzzamlı hastala
rın ortalıkta gezinmelerini önlemek için 
bun ların tecrit edilmesini emrettiğini, 

cüzzamlılara ve körlere erzak tayin etti
ğini söyler (el·tfltat, ll , 405) Osmanlı ta
rihçisi Bostanzade Yahya Efendi de Tuh
fetü'l-ahbr'ib (Tarrh-i Saf) adlı eserinde, 
İslam ülkelerinde ilk defa akıl ve beden 
hastalıklarının tedavisine mahsus has
tahaneler yaptıran kişinin Halife Velid 
b. Abdülmelik olduğunu kaynak zikret
meden kaydeder (s 134). İbn Dokmak 
ise Em eviler döneminde Mısır' da Fus
tat ' ın Kanadli sokağındaki EbO Zübeyd'in 
evinin blmaristana çevrildiğini yazmak
tadır (e l-İntişar li-uasitat 'ikdi'l-emşar, rv. 
99) 

Emevfler döneminde kurulmaya baş
lanan blmaristanların ilk parlak devri 
Abbas! halifeleri zamanına rastlar. Bağ
dat'ın kurucusu olan ikinci Abbas! hali
fesi MansOr'un hastalığı sırasında, Sa
sanf!er döneminden beri faal olan Cün
dişapOr hastahane ve tıp okulundan ün
lü hekim Curcls b. BuhtfşO'un 148 (765) 
yılında Bağdat'a çağrılmasından sonra 
bu hastahaneden yetişen hekimlerin is-
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