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RI MERKEZi'NE (iSAM) iN'I'iHAL EDEN METRUKESi
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Prof. Dr. Metin YURDAGUR
Marmara "Oniversitesi tlahiyat Fakilltesi Ogretim Oyesi

Muhterem Ba§kari, Saygideger Hocalanm, Aziz meslekta§lanm,
Sevgi.li ogrenciler ve Saym dinleyiciler!
tstar~bul Yii.ksek islam Enstitiisii'ndekl ogrencilik yillanmda
(1969-1973) ogrencisi olma bahtiyarl.lgm1 ya§adl~ HocamJ.Zdari, _o
yillarda Enstitii programmda yer alan ilm-i Tevhid, ilm-i Kelam ve
Belagat-1 Kur'aruyye adl.l dersleri takip edip kendilerinden tefeyyU.z
imkam buldum. Sempozyumumuzun ilk oturumunda kendisiyle
ilgi.li hatrralann nakli srrasmda, benim de zihnimde 6grencilik yillanm canlar~dl. Kendilerinin, slillfta derslerini i§lerken biz ogrencilerin anlayaca~ . bic;imde gayet sells bir Arapc;a ile takrir ettigini, o
yillarda derslerde Hocanuzm yarunda slnlfa gene; asistam Bekir
Topaloglu'nun da girdigini, Bekir Hocanuzm Tanci Bey'in Arapc;a
olarak verdigi dersi Tiirkc;e'ye terciime ettigini, ancak biz ogrencilerin, Hoca'nm Arapc;a olarak takrir ettigi bu dersleri biiyii.k olc;iide
anlayabildigimiz ic;in, belki de Arapc;a anlahlar1 bir dersi "anladl~
· sanma" dii§iincesinden otiirii, kendisinden derslerin terciime edilmemesini talep ettigimizi; Tanci Hocanuzm ozellikle Enstitii birinci
slillftaki ilm-i tevhid derslerinde "Cibril Hadisi" olarak qilinen me§hur hadis-i §erifi merkeze alar~ bir anlatlm yontemi izlediglni hatrrllyorum. Bu "korsan hatrra aktanrm"ndan sonra tebligime gec;mek
istiyorum.

"<;ok yonlii ve miidekkik bir islam alimi" olarak niteleyebilecegimiz Tanci HocamJ.Z1, klasik kaynaklanmiZm ilmi ne§rine c;ok onem
vermi§ ve bunlann bir klsmmm da tahkikini gerc;ekle§tirmi§ alma-
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s1yla tartiyoruz.l Metin tahki.kinde c;ok titiz davrartch~ bilinen Tarte~
Hoca.m.tZlll, bu ilmi faaliy-etin alt yap1srm ve temel on §artlru. olu§turart "Arap dill ve edebiyatma m1.fi1z ve vukU:funu" da burada mutlaka anmarruz gerelanektedir. Onun ekseriyeti "ilmi ne§ir" §eklinde
olart c;all§malannda ne§rettigi bu eserlere yazrm§ oldugu mukaddimeler, eklemi§ oldugu zengin dipnotlan ve hatalan dlizeltilmi§ §ekilde olu§turdugu saglam metinler, hatall §ekilde yaytmlartm1§ eserler U.zerinde yapb~ dU.zeltme c;all§malan2 kendisi hakkmda yapllml§ olart yukandaki tespitleri dogrular niteliktedir.
Tii.rkiye'de bulundugu sfue ic;inde Ankara Oniversitesi Uahiyat
Fakiiltesi, istartbul Oniversitesi Edebiyat Fakiiltesi Arap-Fars Filolojisi ve istartbul YUksek islam EnstitU.sii.'nde hocahk ettigi ogrenciler
yart1nda, soz konusu kurumlarda o yillarda asistart olarak yeti§mekte olart gene; ilim. adamlarrmn hemen hemen tamarm kendisinden yararlartml§, ozellikle YUksek islam Enstitillerinin fakiilte haline donii.§mesi sfuecinde, bu ogretim ii.yeleri ondart elde ettikleri ilmi
birikim sayesinde kendilerinin a§masl gereken ilmi basamaklan
sfuatle a§rm§lar; ii.stlenmeleri gereken akademik gorevleri ba§anyla
yii.rii.tU.p, elde ettikleri bu bilgi ve tecrii.belerini mii.teakip nesillere
aktarrm§larchr.
Dogu ve Bah killtU.rfulii. §ahsmda toplarm§ olart, ilim.ler tarihi, islam llimleri ve Arap Dill ve Edebiyab alanlanyla ilgilenen dogulu ve
babh ilim. adamlarrmn, bu alanlarda yazllrm§ klasik metinlerden
anlayamachklan pasajlan kendisine sunduklan, onun da bunlan

1

tlmi hayab ve ne~rettigi eserler
DM, XXXIX, 562-564.

i~in bk. Bekir Topaloglu, "Tanci, Muhamed",

2

Bu husus, onun !SAM Ar§ivi'ndeki ~§ma defterlerinden ve yaytmladi~ rnakale hacmini a§an yaymlardan a~lk~ anla§!.lmaktadir. Nitekim onun
l?ehristani'nin Kitabu 'l-Milel ue'n-Nihal'inde ne§redilmeyen kl.sunlan ikmal
eden ~.ali§mast (bkz. AOiFD (1956~, V/1-4, s. 1- 16; ayru makalenin yeniden
ne§ri i¢n bkz. islam Dt1$Uncesi Ozerine Makaleler, ed. Sonmez Kutlu, Ankara
2011, s. 335-353); Ca'fer b. Muhamed b. Ca'fer et-Tayalisi'nin mi.i§te§rik
Rudolf Gayer tarafmdan yaytmlanan (Wien 1927) Kitabti'l-Mukdsere inde'lMtizakere'sini Fatih ve Escorial Kuti.iphanelerindeki nushalanna dayanarak
yeniden ne§retmesi (~arkiyat Mecmitast, I, Istanbul 1956), kendisinin daha
once yapllml§ tah.kik ~§malarmdaki eksiklikleri yakl.ndan izleyip onlar
i.izerinde tash.ihlerde bulundugunu gosteren iki tipik ornektir.
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buyUk bir maharetle ~ozdugu bilinen Tanci Hocam.IZl, Zah.id
Kevseri, Abdillaziz el-Ehvaru, Fuad Seyyid, Abdurrahman Bedevi ve
thsan Abbas gibi yakm donem a.Iimleri ovgiiyle anrru§; L.
Massignon, F. Rossenthal ve ·H.--Ritter gibi Bat:Ih muste§rikler de
onun hakkmda takdirkar nitelefuelerde bulunmu§lardrr.
Onun hayah boyunca buyUk madcli fedakarlik ve titizlikle edinip
olu§turdugu r;ogu yazma ve nadir bulunan xnatbu eserlerden mute§ekkil yakla§lk 3000 bin ciltlik kiiruphanesi 6111m11nden sonra, ailesinin muvafakatiyle, TUrk Tarih Kurumu'na verilmi§tir.
Hocarmzm vefahndan yillar sonra, ilim a damlannm arasmdaki
yaygm
tabirle "hocanm tezgahmda bulunan" ~ah§malannm neler.
.
oldugu ve nelerin yapllm.ast gerektigi hususunda bize I§lk tutacak
nitelikteki evrak, kendisinin ~ah§malaD.ru ihtiva eden defterler, haZJ.rladlg,. fihristler, resmi ve ozel yaz~§malar ile diger ilmi malzeme,
merh11mun ailesi ile irtibahn1 kesintisiz sfudfuen HocamiZ Prof. Dr.
Bekir Topaloglu'nun delaleti ile Tfukiye Diyanet Vakfi. islam Ara§hrmalan Merkezi (tSAM) Kuruphanesi Ar§ivi'ne intikal ettirilmi§tir.
Bilindigi U.Zere Tfukiye Diyanet Vakfi. Islam Ara§hrmalan Merkezi, isliimi ilimler alanmda ara§hrmacuann yeti§mesine katklda bulunmak, kendilerine kiiruphane ve dokUmantasyon imkan.I.an saglamak, ara§hrma projelerini desteklemek, haZJ.rllklan daha onceleri
ba§lami§ olan ve yaymlanmas1 sfudfuillen TDV jszam Ansiklopedisi
(D.iA) ba§ta olmak U.Zere nitelikli akademik yaymlar ger~ekle§tirmek,
bilj.msel dergiler yaynnlamak ve ilmi toplanhlar dlizeruemek maksadlyla 1988 ylimda 1stanbul'da kurulmu§tur.3 Soz konusu merkez,
"tslam Ansiklopedisi, Kuruphane ve DokUmantasyon Birimi ile
Ara§hrmacuar B6111mu" olmak U.Zere 119 ana birimden olu§maktadrr.
Zamanla geli§en ve giin11m11zde gerek yurt i~indeki gerekse yurt
dl§mdaki akademik ~evreler tarafindan takdir gorerek Tfukiye'nin
en onemli kiiruphanelerinden biri haline gelen lSAM Kuruphanesi,
zengin koleksiyonu ile okuyuculanna hizmetini haftanm her giinu

3 Geni~

bilgi il(in bkz. Tayyar Alt:J.kula~r, "!sHim Ara§tumalan Merkezi", DiA,

xxm, 44-46; aynca bkz. www.isam.org.tr
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09.00-23.00 saatleri arasmda sfudiiriirken, hazrrladlgr 9e§itli (1S~

Kutiiphanesi V~ri Tabam;-Tfukiye Kutiiphaneleri Veri Tabam; 4 ilahiyat Fak:Q.lteleri Tezler Veri Taba..'1.1, Dokfunantasyon Veri Tabaru,
~eriyye Skilleri Veri Tabaru, ilahiyat Makaleleri Veri Tabaru gibi),
veri tabanlany!a da hizmetin internet ortammda da okuyuculara
ula§masrm saglamaktadlr.
Bu arada 1SAM Kuruphanesi Ar§ivi'nde "Huseyin Hilmi Pa§a
Evrak:J."S ve "Kemal Batanay MUzik Ar§ivi" 6 muhafaza altma almrrn§hr. Bu kiitiiphanenin Ar§ivi'ne k~andlrllan "Muhammed b.
Tavit et-Tanci Evralo" hakkmda yaplian kurum i9i 9ah§malar ise
§oyle ozetlenebilir:
Ewalon tasnifme, 2009 yl1rmn Eylill aymda Saym Fuat G11nel tarafindan ba~lar.r..IIll§hr. 1lk i§ olarak mevcut evralon asli diizeninin
korunmasma ozen . gosterilmi§, her evrak teker teker incelenerek
bu..-1.lann muhtevalan klsaca ozetlenmi§, ardlndan her biri numaralandlrliml§, sonra da bunlar numaralarma gore gomlek veya
klasorlenmi§tir. Muhammed b. Tavit et-Tanci Evralo'nm en onemli
ozelligi, birbiri..""lden 90k farkh ve degi§ik alanlara ait pek 90k i1mi
malzemeyi i9enni§ olmas1dlr. Yaplian tasnif sonunda ar§iv kurallarma gore 738 g6mlekte toplanan bu koleksiyon, §ekil itibariyle Defterler, Muteferrik Evrak ve Fi§ler ba§Wdan altmda gruplandlrllabilir. "Defterler" denilen ve 550 defterden olu§an grup, soz konusu
evralon en hacimli ve kapsamll klsrmru te§kil etmektedir. Bu defterler, birbirleriyle irtibatlan ve konu biitiinlugu dikkate almarak 446
kaYltta kataloglanrm§hr. "Miiteferrik Evra.k" aynnu altmda Merhfun
Tanci'nin pek9ok saY1daki ozel ve resmi Yazl§malan, onun 9e§itli
bilim adamlarmca hazrrlanan tezlerle ilgili olarak yazdlgr degerlendirme raporlan kataloglanml§hr. Tanci Evralonm "Fi§ler" ba§hgt
4

llahiyat Fakilltelerinde 1953-2007 ylllan arasmda tamamlanan tezler, ilahiyat
Fa1ollteleri Tezler Katalogu (I-II) ba~hgt altmda yayunla.ru:ru.~tlr (lstanbul
2008).
s Hiiseyin Hilmi P~a Evrala Katologu !SAM yaymlan arasmda ne§redilmi~tir
(tstanbul 2006}; dijital ortama da aktan.lnu~ olan bu evralan ozet bilgilerine
http://ktp.isam.org.tr adresinden ul~llabilmektedir.
6 Bu mfu:ik ar§ivine de yukandaki adresten ula§llabilir.
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altmda toplanan bi:ih1ml1nde ise, merhfunun bizzat kendisi tarafindan tutulmu§ ve olu§turulmU§, o gii.m1n ~~annda bir9ok kii.tii.phane i9in birer katalog olma i:izelligi ta§tyan yii.zlerce "bilgi" ve "bibliyografya" fi§i §eklinde olduk~ · hacimli bir ilmi malzeme bulunmaktadrr. iSAM Kii.tii.phane$i· k~ivi'ne kazanchnlan bu evrak arasmda bulundugu tespit edilen 89 adet yazma ve basma eser ise,
Kii.tiiphane'nin demirba§ma kaydedilerek okuyuculann istifadesine
sunulmu~tur. iSAM'm Ar~iv Servisi Sorumlusu Kenan YILDIZ ile
Kutiiphane ve Dokii..mantasyon Mudfuii M. Birol OLKER'in gayretleriyle 03 Ekim 2011 tarihinde ara~trrmactlann iSAM'm internet adresinden ula~abilecekleri hale getirilen bu evrak hakkmda artJ.k bir
teblig sunmak, kanaatimce buyii.k 6l9U.de orijinalligini ve g'Ctncelligini yitinni§ olmaktadrr. Ancak ben yine de Sempozyumun hazrrll.k
safhasmda kararla~tmlch~ iizere soz konusu evrakm i9erigi ile ilgili
ba.z1 tespit ve degerlendirmelerimi sunmaya 9ah§acagun.
Evrakm en hacimli losrmru olu~turan "Defterler" bize, Tanci Hocanuzm tahkik edip ne§retmeyi dii§iindugu eserler hakkmda t§lk
tutmaktadrr. Bunlar arasmda onun en 90k iizerinde 9ah§tl~, ancak
kendisi tarafindan ne§redilemeyen iki eser ile ilgili dokii..manlar one
91kmaktadrr: ibnu'n-Neclim'in el-Fihrisfi ve 1bn Haldiin'un elMukaddime'si .
.Bu defterlerden, hakkmdaki ara§trrmalarda ve biyografilerde
onun ne§rettigi kaydedilen eserler ch§mda, kendisinin tahki.k, §erh,
te.k mil ve tashih projeleri arasmda Caluz'm el-Bursiin ue'l-urciin ue'lumyiin ue'l-hilliin't; Batelyevsi'nin el-Halelil'l-viiki' fi'l-cii.mel'i; Osman
b. Said ed-Darimi'nin er-Red ale'l-Cehmiyye'si; Makrizi'nin itti~'l
hunefii bi-ahbiiri'l-Fiitzmiyyfn'i; Muberred'in el-Kamil fi'l-edeb'i;
ibnu'l-Murteza'run el-Munye ue'l-emel'i; Said el-Endillusl'nin
Kitabil't-Ta'rif bi-Tabakati'l-ilmem'i; Ebu Bekir ez-Zubeydi eli§bili'nin Tabakiita 'n-nahviyyfn ue'l-lilgauiyyin'i; 1bn Sebin'in
Bilddil'l-arifi; Ebu'l-Hasan el-Am.iri'nin es-Saiide ve'l-is'ad't; Ebu
Hi§fun en-Nahvi'nin Mugni'l-lebib'i; "ibnu'l-Kadi" olarak da tarunan
Ebu'l-Abbas Ahmed b. Muhammed el-Milmasi'nin Dilrreta'l-hical fi
esmiii'r-rical'i; Siileyman b. Halef el-Baci'nin Tahkiku'l-mezheb fi
enne'n-Nebiyye kad keteb'i; Na§i el-Ekber'in Usillil'n-nihari;
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Burhaneddin ibn FerhU.n'un el-DibacU.1.-miizheb'i; Ebu Silleym~
es-Sicistam'nin (ka}'lp- oldugu belirtilen) Swanii 1.-hikme'si, tbnu '1Faradi'nin, muhaddislerin isimleriyle lakaplanrun kan~tmlmasm
dan dogan yanh§h.klan dlizeltmek amactyla kaleme aldtgt Kitabii1.Elkab'rmn muhtasan olan el-Miintehii.b min Kitabi1.-Elkab't;
Necmeddin Orner en-Nesefi'nin Risale ft. beyani .mezahibi'ttasavvufu gibi onemli kaynaklann yer aldtgt anla~llmaktadtr.
Yine iSAM Ar§ivi'ndeki bu defterlerden onun, Arap dili ve edebiyah alamnda da pek c;ok eseri ne§retme projesinin oldugu, bu baglamda onun iinlu muhadram §air Hutay'e'nin, Nabiga el-Ca'di'nin;
Cahiliyy~ §ai.rlerinden Nabiga ez-Zubyam'nin, Lakit. b. Ya'mer eliyadi'nin; Omeyye b. Ebi's-Salt'm ve Yahya b. Bak:i et-Tuleytuli'nin
divanlan lizerinde ciddi ne§ir hazrrhklan yapbgt tespit ediiebilmektedir.
Tanci Hocarmzm evrala. arasmda yer alan defterlerden ba.ztlan
da, kendisinin 6nemli buldugu klasik kaynaklar ic;in ciddiyetle ve
.titizlikle hazrrladtgt fihri.stleri ic;ennektedir. Bunlar arasmda onun
imam Maturidi'nin Kitabii't-Tevhid'inin Cambridge Oniversitesi'nde
bulunan yegane yazmasmm mikrofilmini o gU.nU.n §artlannda getirtip fihristini pkardtgt, aynca Fahreddin er-Razi'nin Nihayetii1.-ukiil
fi dirayeti1.-usiil'Une; Suyl1ti'nin el-Miincem fi1.-mu'cem'ine;
Ku§eyri'nin
er-Risale'sine;
tbn
HamdU.n'un
et-Tezkiretii1.Hamdiiniyye'sine; Yakut el-Hamevi'nin Mu'cemii1.-biildan'ma; Feth
b. Hakan el-Kaysi'nin Kalaidii1.-ikyan'ma; ibn Asakir'in Tarihu
medfneti Dzma~k'ma; Kadi lyaz'm el-Gunye'sine; tbn Sa'd'm etTabakafma; ibn Hazm'm Cemheretii ensabi1.-Arab'ma fihristler hazrrladtgt dikkat c;ekmektedir. Tanci Hocannzm Brockelmann'm
GAL'inin kullammmda o yillarda kar§lla§llan zorluklann giderilmesi
ic;in eserin c;e§itli yerlerine muellifince konulup sonradan mahiyeti
anla§llamayan bazt §i.frelerin c;6zillmesine ili§kin olarak bir kullamm
kzlavuzu dlizenledigi de anla§llmaktadtr.
Soz konusu evraktan, onun Binini, Ebu Bekir Zekeriyya er-Razi
ve ibn Sina gibi Islam felsefesinin onemli isimleriyle ve dogrudan
Islam Felsefesi alaruyla ilgili ciddi c;ah§malanrun da bulundugu
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anla§llmaktachr. Tanci Hocanuzm ilgilendigi geni§ ilmi yelpaze arasmda matematik, astronomi, takvim meseleleri, zicler, musiki ve
resim gibi konular da yer almaktachr. Nitekim HocaiillZl.Il Musluman astronomlarm · en bftyUklerinden biri olan ve Bab.'da
/
Albetanius {Albategnus, Albategni) olarak arulan Bettaru'nin
{6.317 /929) ez-Zfca 's-Sabif adh Unlu eseri fu:erinde <;ah§b.~, bu eseri bizzat istinsah ettigi., aynca eserdeki pek c;ok c;izim ve cedveli de
buyiik bir maharetle aktard.l~ (58, 701, Defterler, 500) goriilmektedir.
Onun yakm c;evresine ve ogrencilerine yonelik olarak "imam
Mat:fuidi, Ebu'l-Muin en-Nesefi ve Mat:fuidilik fu:erine c;ah§malar
yapll.mas1 gerektigi" yolundaki uyart ve tavsiyeleri, muhataplarmca
buyU.k olc;ude yerine getirilmi§, ha.J.ihazrrda da bu tiirden <;ah§malann semeresinin ahnmas1 sfumektedir. Nitekim hocaiillZl.Il asistanlanndan ve yakm <;ah§ma arkada§larmdan biri olan Prof. Dr. Huseyin
Atay, Nesefi'nin TabszratU!l-edille'sini ne§re muvaffak olmu§tur (I.
Cild, Ankara 1993; II. Cild, Ankara 2003). Prof. Dr. Bekir Topaloglu
da imam Matiiridi'nin Kitabu't-Teuhfd'ini hem yeniden ne§retmi§
(Ankara 2003), hem de Tfukc;e'ye kazand.urm§ (Ankara 2002);
Te'm1atll'l-Kur'an'm ne§rini de ba§artyla tamamla.rm§trr (I-XVIII, istanbul 2005-2011). Bu Sempozyumun dfu:enleyicilerinden biri olan
Saym Prof. Dr. Sonmez Kutlu da, hocamtZm ogrencilerinin ogrencisi
olarak inu'lm Mataridf ue Mataridflik ba§l.J.kh bir "sec;ki kitap" hazrrlamak (Ankara 2003) ve bu sempozyumu diizenleyenler arasmda
yer almak suretiyle, merhiimun ideallerini gerc;ekle§tirmi§tir.
HocamtZm riihunun §ad olmas1 dilegiyle hepinizi saygtyla selamhyor, bu vesile ile sizi c;ok yakm bir tarihte iSAM'da dijital ortamda
(http:/ fktp.isam.org.tr) hizmete sunulmu§ olan Muhammed b. Tauft
et-Tancf Eurak'rm tedkike, bu evrak fu:erinde bilimsel <;ah§malar
· yapllmasrm te§vike davet ediyorum.7

7

Hocanuzw asistanlanndan ve yakm mesai arkada~lanndan Prof. Dr. Ethem
R~ F1glah da, kendisinde bulunan Tanci Hoca'ya ait evriik ve belgeleri bu
Sempozyumun bitiminde tSAM Ar~ivi'ne intikal ettirmi§lerdir.

162 •Uluslararas1 Prof. Muhammed b . Tavit et-Tanci Sempozyumu
13-14 Ekim 2011 ANKARA/TORKiYE

$imdi sozii, iSAM An~ivi'ne intikal eden bu evra.km her birini ti-

tizlikle inceleyip goz nuru dokerek kataloglanmasrm saglayan Saym
Fuat GU.nel'e brralayorum.
Saygllanmla...

