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GEÇMİŞİN GELECEĞE EKLENMESİ

Sahip olunan belge veya eşyayı özel bir gözle değerlendirip 
kültür hayatına kazandıran Koleksiyonerlik, en fazla da sabır 
isteyen bir uğraştır. Kısa zaman içinde olup biten bir şey değildir 
çünkü. Bir konuda koleksiyon yapmak, uzun yıllar isteyen ve 
aslında hiçbir zaman sona ermeyen sürekli bir uğraştır. Çünkü 
her an konuyla ilgili yeni ve eski biriktirilenlerden daha önemli 
bir obje ile karşılaşabilirsiniz. 

Yaklaşık 30 yılı bulan bir birikimin sonucu olan “Osmanlı’dan 
Günümüze, İcazetten Diplomaya” adlı çalışma, bu bakımdan bir 
çabanın nihai ürünü olmaktan çok, yeni bulunacak belgelerin de 
ayrı ciltlerde kendisine yer bulacak kitaplar oluşturması niyet 
ve düşüncesi baki kalmak üzere, şimdiye kadar toplananların 
ilgilenenlere sunulması ve değerlendirilmesi sonucu oluşmuş bir 
eserdir. 

Elbette koleksiyonculuğun bir gayesi de, toplanan 
malzemelerin tarihimize katkı sağlayacak bir şekilde tasnif 
edilip değerlendirilmesi, yitik parçaların tek tek toplanarak 
ilim ve kültür hayatımıza bir bütün olarak armağan edilmesidir. 
Elinizdeki sergi kitapçığında bulunan belgelerde eğitim-öğretim 
yoluna girmiş ilim yolcularının icâzet ve şehâdetnâmelerinin 
örneklerinden secililerini bulacaksınız. Gerektiğinde yıllar 
süren bilgi serüvenlerinin bir özeti olan bu  belgelerin, eğitim 
tarihimize ve kültürümüze yaptığı veya yapacağı katkı oranında 
değer kazanacağına da inanmaktayız.   

Beğeninize sunulan bu sergi ve kitapçık, şüphesiz en başta bu 
belgelerin görsel özelliklerini gözler önüne sermesi ve bu alandaki 
zenginliği göstermesi bakımından önemli bir görev üstlenmiş 
olacaktır. Serginin, “Köklerden Göklere” anlayış ve ilkesiyle 
çalışmalarına devam eden İbn Haldun Üniversitesi gibi saygın 
bir kurum tarafından yapılması, onun değerini daha da artıracak 
ve ona daha derin bir anlam kazandıracaktır. 

Bu vesileyle kültür hayatımıza verdikleri destek nedeniyle 
başta rektörümüz Prof. Dr. Recep Şentürk ve kıymetli ekibine 
şükranlarımızı sunmayı vecibe biliriz.

Enver BEŞİNCİ

Koleksiyonculuk gerçekte, bir zevk ve merak saikiyle 
eşya biriktirmenin çok ötesinde, toplanan objelerin 

sınıflandırılması ve yorumlanmasıyla kültür ve sanat 
tarihçiliğine katkı sağlama faaliyeti ve çabasıdır.

Enver Beşinci





İCÂZET VE İCÂZETNÂME

İcâzet, c-v-z kökünden türemiş, sözlükte izin vermek, müsaade 
etmek, onaylamak gibi anlamlara gelen bir kelimedir. Istılahta 
ise, hocanın öğrencisine, okuttuğu kitapların ve derslerin 
neler olduğunu belirtmek üzere verdiği belgenin adıdır. Bir 
başka ifadeyle icâzetnâme, kişinin ilmî alanda hangi tür 
bilgilere sahip olduğunu, öğrenim seviyesini, yeterliliğini ve 
bu alandaki yeteneğini gösteren tahsil belgesi, aynı zamanda 
sahip olduğu bu kazanımları öğrencilerine aktarabileceğini 
ifade eden öğretme ruhsatıdır. İmam Nevevî, İbn Fâris’ten 
naklen eserinde, hayvanların ve ekinlerin susuzluğunu 
gidermek için suyun akması anlamından hareketle, bir âlimin 
talebesine icâzet verdiğinde ilmini ona akıtmış/ aktarmış 
olacağını ifade etmektedir. Böylece icâzet, “bir âlimin ilmini 
talebesine aktarması” anlamında terimleşmiştir.

Şu halde genel anlamda izin ve ruhsat gibi anlamlara gelen 
“icâzet”, aynı zamanda bir kimsenin, bir dalda ilim veya sanat 
tahsilini başarıyla tamamladığı, öğrendiklerini başkalarına 
da öğretme yeterliliğine ulaştığı veya mesleğini icra etme 
yetkisine sahip olduğu konusunda verilen izin demektir. 
Ruhsat veya diploma anlamlarına gelen “icâzetnâme” ise, 
verilen bu izni belgeleyen özel hazırlanmış evraktır. İlmiye 
sınıfı, hadis, tasavvuf, hat gibi bütün alanlarda verilen 
icâzetle bir bakıma hoca-talebe silsilesi kayıt altına 
alınmış, sıradan kimselerin ders vermelerinin 
ya da meslek icra etmelerinin önüne geçilmiş 
olunurdu. Ayrıca, icâzetnâmelerde yer alan 
hoca-talebe silsilesi ile ilmî yozlaşmaya da 
engel olunmaktaydı.

İcâzet ve icâzetnâmeler, verildiği ilim 
veya sanat dalına göre farklı özellikler 
gösteriyordu. Hadis konusunda verilen icâzet, 
hocanın talebesine okuttuğu hadislerin veya 
kitapların tamamını veya bir kısmını rivayet etmesi 
için yazılı veya sözlü olarak veriliyordu.

Tasavvufta icâzet, şeyhlerin mürid yetiştirmek üzere ehliyetini 
ispatlamış ve seyr u sülûkunu tamamlamış olan mensuplarına 
verdikleri yazılı veya şifahi izindi. Böylece ehil olmayan 
kişilerin şeyhlik iddiasına kalkışması önlenmiş olmaktaydı.

Hat sanatında da icâzet, bir üstattan yazının usûl ve kaidelerini 
meşk ederek mezun olup sanatını icra ederek eserlerinin 
altına imza koyabilme yetkisinin alındığı belgelerdir. 
İcâzetnâmelerde kullanılan dil Arapça’dır. Nadiren Türkçe 
yazılanlara da rastlanır.

İLK İCÂZETNÂME

İslâm dünyasında ilk icâzetnâme, Hadis nakilleri sırasında, bir 
kişiden duyulan veya yazılan hadislerin başkalarına nakil izni 
olarak ortaya çıkmış, daha sonra da medreselerde ve tekke-
dergâhlarda birer diploma yerine kullanılmaya başlanmıştır.

Bazı icâzetnâmelerde, müderrisler kendi hocalar silsilesini 
uzun uzun saymışlardır.

Bilindiği kadarıyla ilk icâzet, hocası İmam Şafii’nin er- 
Risâle’sinin üç cüzlük bir nüshasının istinsahı için 879 
tarihinde Rebi b. Süleyman el-Muradî tarafından verilmiştir. 
İcâzetler bazen belli dersler ve kitaplar hakkında oluyordu. 

Bazen müderrislerin kitaplarının bir köşesinde, bazen de ayrı 
bir kitapçık veya belge şeklinde düzenleniyordu. Müderris, 
icâzetini aldığı dersleri ve kitapları okuttuğu için, medreselerin 
ders programının belirlenmesinde akademik gelenek (ulema 
silsilesi) ve icâzetler yol gösterici oluyordu.

Zaman içinde fıkıh öğretiminin medreselerde sistemleşmesi 
üzerine bu geniş kapsamlı sahanın ihtiyacı hadis icâzetiyle 
karşılanamaz duruma gelince, fıkıh öğretimine izin verildiğini 
belgeleyen icâzet ortaya çıktı. Ancak fetva verme (ifta) 
ve öğretim (tedris) görevlerinden birine verilen icâzet, 
uygulamada diğerini de içine aldığı için ikisi birleştirilerek 
ifta ve tedris icâzeti şeklinde ifade edilmeye başlanmıştır. 
Genellikte öğrencinin tahsilini tamamlamasının ardından 
yapılan bir imtihandan sonra verilen bu icâzeti alan kişi 
müderris olarak tedris, ifta ve münazara görevlerini yürütme 
hakkını elde etmiş oluyordu.

Nasiruddin Tûsî’nin Meraga Medresesi’nde başlattığı aklî 
ve riyazî ilimler öğretiminin diğer İslâm ülkelerindeki eğitim 
ve öğretime etkisinden sonra öğrencilere bu ilimlerde de 
icâzetler verilmeye başlandı. Daha sonra Tebriz, Şiraz ve 

Semerkant medreselerinden Anadolu’ya taşınan 
bu ilim ve eğitim anlayışı, Osmanlı Devleti’nin 

son dönemine kadar etkisini sürdürdü. Bu 
etkinin en belirgin örnekleri, Bursa kadısı 
Mahmud Çelebi’nin torunu Kadızâde’nin 
Fethullah eş-Şirvanî’ye verdiği aklî ve riyazî 
ilimler icâzetiyle, Celaleddin Devvanî’nin 
Müeyyedzâde Abdurrahman Amasî’ye 
verdiği aklî ve riyazî icâzettir.

Genel ilmî icâzetler de veriliyordu. Bunların 
çeşitli şekilleri vardı. Bunlardan biri, ders 

programına dahil ilimlerin tamamını bir âlimin 
öğrettiği ve dolayısıyla hepsi için verilen tek icâzettir. Yine 

birkaç âlimden ayrı ayrı genel icâzet alınarak birleştirilebilen 
icâzetler olduğu gibi, genel ilmî icâzete özel icâzetin eklendiği 
de oluyordu.

Genel ilmî icâzet 1872 yılında Mısır’da resmileştirilerek 
“âlimiyye” diplomasına dönüştürüldü. Osmanlı Devleti’nde 
ise 1914 yılında İstanbul’da düzene konulan Dârü’l-Hilâfeti’l-
Aliyye medreselerinin âlî kısmı şubelerinde “icâzetnâme” 
adıyla resmileştirildi.

İcâzet merasimi, yalnız bir talebe için olabileceği gibi, icâzete 
hak kazanmış birden fazla talebe için de aynı zamanda 
yapılabilir. Merasim için tayin edilmiş bir mekân şartı yoktur. 
Bir camide olabileceği gibi, uygun görülen başka mekânlarda 
da yapılabilir.
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Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“İlim öğretmek büyük günahlara kefarettir. Kur’an öğretmek dini 
kuvvetlendirir. “ Allah’ın Rasulü doğru söyledi.

Bu latif ve beğenilen yazıyı yazan Muhammed Nuri Efendi’ye 
ketebesini koyma izni verdim. Allah ömrünü, ilmini ve marifetini 
uzun etsin. Bendeniz Ömer el-Vasfi. Sene 1221

III. Selim dönemi 
(1789-1807) Hicrî 

1221, Miladî 
1806-1807 tarihli 

Muhammed 
Nuri Efendi’nin 

icâzetnâmesi

İcâzetin latinizesi

Cennet annelerin ayakları altındadır.
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Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu:
“Güzel yazı hakikatı daha da açığa çıkarır.” Doğru söyledi.

Rağbet olunan bu vesikayı es-Seyyid 
Süleyman Efendi’ye ketebesini koyma 
icâzetini verdim. Allah kıymetini artırsın. 
Bendeniz İbrahim Afif. 1251

İKİ İZİNLİ İCÂZETNÂMELER
İcâzetnâmelerde esas ve önemli olan, izni veren hocanın yazdığı metin kısmıdır. Burada asıl hoca 
yanında başka hattatların izin ve tasdiki de bulunabilir. Bu durumdaki “tasdikli icâzetnâme”lerde, 
asıl hocanın imzasının yanına imza koyan hattat, bu icâzeti onayladığını ve tebriklerini yine Arapça 
sözlerle ifade ederek yazar.

Koleksiyonumuzdaki bu ve bundan sonraki hat icâzetnâmeleri bu şekilde, asıl hocanın yanında icâzeti 
onaylayan ikinci, üçüncü hatta dört hocanın imzasının bulunduğu icâzetnâmelerdir.

Bu kıymetli yazıyı yazan Süleyman 
Galip Efendi -Allah onu başarılı eylesin- 
benden izin istedi. Ben de ketebesini 
koyma izni verdim. Hocası İbrahim 
Şevki. Allah ikisine de mağfiret eylesin.

Hattat Süleyman Galip Efendi’ye ait 1251 (1835-1836) tarihli icâzet. Çift izinli bu icâzeti İbrahim Afif 
Efendi ve İbrahim Şevki Efendiler vermiştir.

II. Mahmud 
Dönemi (1808-

1839) Hicrî 
1251, Miladî 

1835-1836 tarihli 
Hattat Süleyman 
Galip Efendi’nin 

icâzetnâmesi.

İcâzetin latinizesi

Ey mağlub olmayan galip!
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I. Abdülmecid 
Dönemi (1839-

1861) Mehmet Sırrı 
Efendi’nin Hicrî 21 
Recep 1254, Miladî 

10 Ekim 1838 tarihli 
icâzetnâmesi.

Ümmetimin en şereflileri Kur’an hâfızlarıdır.

Rasulullah sallallahü aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Her kim çocuğuna Kur’an’dan bir ayet öğretirse bin sene ibadet 
yapmaktan ve fukaraya bin dinar sadaka vermekten daha hayırlı 
bir iş yapmış olur.” Allah’ın rasulü doğru söyledi.

Bu beğenilmiş yazıyı yazan es-Seyyid 
Hâfız Muhammed Emin Sırrı Efendi’ye 
yazısının altına ketebe koyma iznini 
verdim. Bendeniz zayıf kul Mustafa 
Şükri. 21 B 1254

Bu mübarek yazıyı yazan es-Seyyid 
Hâfız Muhammed Emin Sırrı Efendi’ye 
ketebe koyma izni verdim Allah ilmini 
ve marifetini arttırsın. Bendeniz hakir ve 
fakir es-Seyyid Ahmed Nazif’in talebesi 
es-Seyit İbrahim Şükri

İcâzetin latinizesi



9

I. Abdülaziz dönemi 
(1861-1876) Hicrî 

25 Şaban 1280, 
Miladî 4 Şubat 1864 

tarihli Muhammed 
Zühdi Efendi’nin 

icâzetnâmesi.

Kabrimi ziyaret edene şefaatim mutlaka erişir.

Cafer (r.a) şöyle söylemiştir: Müminlerin kanatları dörttür; 
tevhid kanadı, iman kanadı, marifet kanadı ve İslâm kanadı. 
Muvahhidler, tevhid kanadıyla ceberûta yükselirler. Mümin, iman 
kanadıyla müşahedeye yükselir. Ârif, marifet kanadıyla melekûta 
yükselir. Müslüman, İslâm kanadıyla cennetlere yükselir.

Levhi ve kâlemi yaratan Allah’a (c. c.) 
hamdolsun. Bu latif ve mübarek yazıyı 
yazan kişiye icâzeti hak ettiği için izin 
verdim. O kişi Muhammed Zühdi’dir 
Mustafa Nuri’nin talebesidir. O da 
Abdurrahman el-Nazifi’nin talebesidir. 
Bendeniz fakir ve hakir Ahmed el-Şevki. 
Allah (c. c.) cümlesine mağfiret eylesin. 
25 Şabanü’l-muazzam. Sene 1280

Levhi ve kâlemi yaratan Allah’a (c. c.) 
hamdolsun. Bu latif ve mübarek yazıyı 
yazan Muhammed Zühdi’ye hak ettiği 
icâzeti verdim.

İcâzetin latinizesi
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I. Abdülmecid 
dönemi. Hicri 1267, 

Miladi 1850/1851 
tarihli Şerife 

Nesibe Hanım’ın 
icazetnamesi

Kalplerin şifası Kur’an okumaktır.

Allah Rasulü (s.a.v.) şöyle buyurdu: Kur’an yedi harf üzere 
indirilmiştir. Bu yedi harfin her birinin zahirî ve batınî manası 
vardır. Herkes için kavrayabileceği bir sınır vardır.

Kâlemle yazı yazmayı öğreten Allah’a 
hamd olsun. Salat ve selam zühd ve 
kerem sahibi olan Hz. Muhammed 
(s.a.v.) üzerine olsun. Bu yazıyı yazan 
Şerife Nesibe hanıma, yazılarına ketebe 
koyma izni verdim. Allah onun ömrünü 
ve marifetini uzun kılsın. Seyyid Mustafa 
Aşkî Seyyid Muhammed er- Râif’in 
öğrencilerindendir. Sene 1267

Bu hoş (latîf) ve mübarek yazı parçasının 
yazarı, Abdülkadir eş-Şükri’nin 
halifelerinden Hasan eş-Şevki’nin 
öğrencilerinden Seyyid Muhammed 
er- Râif’in talebelerinden Şerîfe Nesibe 
hanıma, bu yazıyı yazmaya izin verdim. 
Allah onun ilmini, amelini ve marifetini 
artırsın.

İcâzetin latinizesi
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Cumhuriyet dönemi. 
Hicrî 1434, Miladî 

2013 tarihli Mehmet 
Zeki Velioğlu’nun 

üç izinli Hat 
icâzetnâmesi.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Doğrusu biz, onu Kadir 
gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? 
Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh, o gece 
Rablerinin izniyle her iş için iner. O, tanyeri ağarıncaya kadar bir 
selâmettir.

Zikrurrahman adıyla başlarım. Bu değerli 
icâzetnâmeyi öğrencim Mehmet Zeki 
Velioğlu’na vermeyi münasip gördüm. 
Allah ömrünü uzun, ilmini ve bilgisini 
geniş, Âlemlerin Rabbi ve Rasulünün 
hürmetine onun izinden gitmeyi nasip 
etsin. Allah’ın aciz kulu Hasan Arif 
Çelebi. Allah onları bağışlasın. Amin. 
Sene 1434.

Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a, salat ve 
selam onun Rasulü Muhammed’e (s.a.v.), 
evlad-ı iyaline ve ashabına olsun. Bu 
beğenilen yazıyı yazan İmam Muhammed 
Zeki Velioğlu’na icâzet vermeyi takdir 
ettim. Allah (c.c.) ilmini ve marifetini 
ziyade eylesin. Bendeniz kulların en acizi 
Muhammed Fuad el-Erzurumî. Allah 
onları bağışlasın. Amin. Sene 1434.

Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a, salat ve 
selam onun Rasulü Muhammed’e (s. a. 
v.), evlad-ü iyaline ve ashabına olsun. 
Bu değerli icâzetnâmeyi Muhammed 
Zeki Velioğlu’na vermeyi uygun gördüm. 
Allah ömrünü uzun kılsın. İlmini artırsın. 
Kemale erdirip güç kuvvet versin. Ben 
fakir, hocası Gürkan Pehlivan. Allah 
onları bağışlasın. Amin. Sene 1434.

İcâzetin latinizesi

ÜÇ İZİNLİ İCÂZETNÂME
Din görevlisi Erzurumlu Mehmet Zeki Velioğlu’nun Reisü’l-hattatin Hasan Çelebi, Hattat Fuat 
Başer ve Hattat Gürkan Pehlivan imzalı Hat icâzetnâmesi...
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DÖRT İZİNLİ İCÂZETNÂME

Genellikle iki hat ustası tarafından verilen iki izinli 
icâzetnâmeler yanında, ikiden fazla hoca tarafından verilen 
iki, üç, dört ve daha fazla izinli icâzetnâmeler de vardır. 
Anlaşıldığına göre, izin veren hoca sayısı arttıkça verilen 
icâzetnâmenin değeri de artmaktadır. Nitekim buradaki dört 
izinli icâzetnâme de bu şekilde değerli bir icâzetnâmedir. 

Bu dört izinli hat icâzetinin iki hocası özellikle meşhurdur. 
Bunlardan birincisi 1845’de Muzıka Humayûn ve saray yazı 
hocalığına getirilen,1855’te Bursa depreminde harap olan Ulu 
Cami’nin duvarlarındaki yazıları

Abdülfettah Efendi ile beraber tamir ederek bazı levhaları 
yazan, Ayasofya Camii’nin mihrap içinde hakkedilmiş 
ayet-i kerimeyi, Kudüs’te Kubbetü’s Sahra’nın çini üzerine 
nakşolunmuş Yasin Sûresini, Sultan Abdülmecid Türbesi’nin 
kuşak yazılarını, İstanbul Üniversitesi’nin Bayezid’deki 
merkez binası üzerindeki yeşil zeminli celi sülüs mermer 
kitabesini de yazan meşhur hattat Mehmet Şefik Bey ile, 
Sultan III. Mustafa’nın saltanat yıllarında (1757-1774) 
Enderûn-ı Hümâyun’un hat muallimliğine getirilen, vefatına 
kadar sürdürdüğü bu vazifesi dolayısıyla imzalarında 
“kâtib-i sarây-ı sultânî” veya “hâce-i Enderûn-ı Hümâyun” 
unvanlarını kullanan İsmail Zühdü’dür.

II. Abdülhamid 
dönemi (1876-

1909) Okçuzade 
Muhammed 

Kazım Efendi’nin 
icâzetnâmesi.
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Cennet kılıçların gölgesi altındadır.

Şöyle söylenmiştir.
Bir adam, Peygambere (s.a.v.) gelerek, insanlar arasında 
kendisine en iyi davranmam gereken kimdir? diye sordu. 
Rasulullah (s.a.v.), “Annendir” buyurdular. Adam ondan 
sonra kimdir diye sordu. Rasulullah yine, “Annendir” 
buyurdu. Adam sonra kim gelir diye sordu. Yine, “Annendir” 
buyurdular. Sonra kimdir deyince Rasulullah, “Babandır” 
buyurdu.

Bu şerif yazıya baktığımda 
kaidelerin güzelce uygulandığını 
gördüm. Bunu yazan Muhammed 
Kâzım Efendi’ye yazdıklarının 
altına ismini ve ünvanını koyma 
izni vermek kaçınılmaz oldu. 
Bendeniz el-Fakir es-Seyyid 
Mustafa Rıfat.

Bu şerif yazıya baktığımda 
güzel bir şekilde tertip edilmiş 
kaidelerin uygulandığını gördüm. 
Ben de bunu yazan Muhammed 
Kâzım Efendi’ye yazdıklarının 
altına ketebesini koyma icâzeti 
verdim. el-Hac es-Seyyid İsmail 
Efendi el-Köstendili’nin talebesi 
olan hocam es-Seyyid Mustafa 
Şerif Efendi’nin bana verdiği 
gibi. Bendeniz el-fakir es-Seyyid 
Muhammed Şefik.

Bu şerif ve latif yazıya 
baktığımda kaidelere uygun 
olarak yazıldığını gördüm. Bunu 
yazan Okcuzâde diye bilinen 
Muhammed Kâzım Efendi’ye 
yazdıklarının altına isim ve ünvan 
koyma izni verdim. Bendeniz 
el-Fakir es-Seyyid Muhammed 
Tevfik. el-Hac İsmail Efendi el-
zühdi’nin talebesi.

Bu şerif yazıya baktığımda 
kaidelere uygun olarak 
yazıldığını gördüm. Bunu yazan 
Muhammed Kâzım Efendi’ye 
yazdıklarının altına ismini ve 
ünvanını koyma izni verdim. 
Bendeniz Abdulhalîm Hulusi 
Efendi’nin talebesi es- Seyyid 
Davud Sıdkı Mustafa Rıfat.

İcâzetin latinizesi





İLMÎ İCÂZETNÂMELER

İcâzetnâme, bir medrese öğrencisinin ders verme (tedris) ha-
yatına atılabileceğini gösteren belge demektir. Medrese öğren-
cisinin, medrese derslerine başladığı tarihten itibaren hangi 
dersten hangi eseri veya eserleri okuduğunu, okuduğu eserlerin 
adlarının neler olduğunu gösterir. Öğrenci, bu konularla ilgili 
olarak hocasından aldığı bu belge ile daha yüksek bir müderri-
sin dersine devam eder ve böylece medrese derslerini tamam-
layıp ders okutmaya izin ve yetkiyi içeren en son bir belge ile 
müderrislik veya kadılık yoluna girerdi.

İcâzetnâmeyi veren müderris, icâzetnâmeye kendi ismini 
yazdıktan sonra, kendisi o dersi kimden okuduğunu ve ho-
casının kim olduğunu zincirleme olarak yukarıya doğru yazar ve 
bunu İslâm âleminin en büyük âlimine kadar çıkarıp bağlardı.

İcâzetnâmeler ya tefsir, hadis ve fıkıh gibi dini ilimlere veya 
kelâm, felsefe ve müsbet ilimlere dair oluşlarına göre değişir; 
dini olanları İslâm’ın ilk dönemine kadar gidip, diğer ilimler ise 
bunu vazeden imamlara kadar dayanırdı.

İlmî icâzette, rivayet sahibinin muayyen bir konuda icâzet 
verdiği gibi, geniş anlamda da icâzet verebildiğini ifade eden 
M. Fuat Sezgin, bu iki tür icâzeti hadis konusunda şu şekilde 
örneklendirmektedir: “a) Rivayet sahibinin, muayyen bir şeyin 
rivayeti için izin vermesidir. Mesela: ‘Sana, Buhari veyahut 
rivayeti uhdemde bulunan kitapların rivayet hakkını verdim’ 
demesidir. b) Muayyen bir şahsa gayr-ı muayyen bir şeyin 
icâzetini vermesidir. Mesela: “Sana, bütün mesmuatımın veya 
bütün rivayetlerimin icâzet hakkını verdim’ demiş olmasıdır.”



16

II. Mahmud 
Dönemi (1808-

1839). Hicrî 1228, 
Miladî 1813 tarihli 

Safzade Ahmet 
Efendi tarafından 

Hâfız Hüseyin 
Efendi’ye verilen 
Delailü’l-hayrat 

ahzab ve sair ezkarı 
okuma icâzetnâmesi.

DELAİLÜ’L-HAYRAT İCÂZETNÂMESİ
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II. Mahmud 
Dönemi (1808-
1839). Hicrî 1 

Muharrem 1245, 
Miladî 3 Temmuz 
1829 tarihli Şeyh 

Ahmed Efendi’nin 
icâzetnâmesi.

TASAVVUF HİLÂFETİ İCÂZETNÂMESİ

Limni adası sakinlerinden, Niyazi-i Mısrî’nin post-nişîn ve türbedarı Seyyid Şeyh Abdi 
Siyahî adıyla bilinen meşhur şeyh tarafından el-Hac Şeyh Ahmet Efendi’ye Limni adasındaki 
dergâhta ikamet etmek üzere Saka Baba Tekkesi postnişînliği (Tekke Şeyhliği) icâzetnâmesi.

Icâzetnâme’de, icâzeti veren Şeyh Abdi Siyahî’nin izin mührü yanında şahit olarak iki kişinin 
mührü daha yer almaktadır. Bunlardan biri Abdi Siyahî’nin halifesi Şeyh Abdülkadir’e, diğeri 
de Mısrî adını veya lakabını taşıyan bir kişiye aittir.

Şeyh Abdi Siyahî’nin “Menâkıb-ı Niyazi-i Mısrî” adıyla yazdığı menakıb kitabı, Niyazi-i 
Mısrî’nin özellikle Limni’deki sürgün hayatına dair çok özel bilgiler vermesi, hem şeyhin 
yaşam öyküsü, hem de tarihi bakımdan büyük önem taşımaktadır.
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Ve bihî nesta‘în.

Allah Teala şöyle buyurmuştur: “O Süleyman’dandır ve rahman ve 
rahim olan Allah’ın adıyladır.

Âdem’e isimleri öğreten ve kökü yerde sabit, dalları semada, temiz 
bir ağaç yaratan odur. Ona peygamberlik vermiş ve insanların 
atası olma şerefini bahşetmiştir. Dilediği gibi hükmeden, istediğini 
yapan Allah, sorgudan sualden münezzehdir. Adem’in neslinden 
halklar, kabileler ve içlerinde Allah’ın halifelerinin bulunduğu 
soylar yarattı. Onlara rasûller ve nebiler gönderdi. Hakkı batıldan 
Kur’an’la ve Hanif inancına sahip nebilerle ayırdı. Sıdk ve safvet 
yönünden nebilerin bazısını bazısına üstün kıldı. Fazl u ihsan 
Allah’ın elindedir, onu dilediğine verir. Âlimleri ise nebilerin ve 
sâdıkların varisleri kılıp onların da derecelerini birbirlerinden üstün 
tuttu. Allah dilediğine rahmetiyle muamele eder. Kendisinden haşyet 
duymaları hasebiyle ulemanın makamını yücelere çıkardı. Âlimleri 
nurlarıyla en ulu maksada ulaşılan yıldızlar kıldı ve onları kullarının 
yollarını aydınlatan kuvvetli bir ışık kaynağı yaptı. Âlimler de 
Allah’ın izniyle gürül gürül akan bir çağlayan gibi Allah’ın şeriatini 
yücelttiler. Salat ve selam, olgunlar olgunu, mahlukatın yaratılışca 
en mükemmeli ve en güzel ahlaklısına ki, Allah Teala onun hakkında 
“muhakkak sen en güzel bir ahlak üzeresin” buyurmuştur ve soyca 
en şereflisine, en asiline, en bilgilisine, en yumuşak huylusuna, 
şeriatta en adiline ve en doğru yolu gösterenine, en istikamet sahibi 
olanına, dinin emirlerini en iyi yerine getirenine, Allah Teala’nın 
apaçık Arapça bir Kur’anla, açık seçik ayeti-i kerimelerle “seni 
âlemlere rahmet olarak gönderdik”, bütün insanlara “müjdeleyici ve 
uyarıcı olarak” buyurduğu Muhammed’e ve Allah’ın dinine yardım 
etmek için gece gündüz yanında duran âline ve hikmet pınarları ve 
karanlık aydınlatıcıları olan ashabına olsun. İmdi, akıl bedâheten, 
hiç duraksamadan hükmeder ve nakil de buna şâhitlik eder ki 
dâreyn saadetini elde etmek şeriat ilimlerini bilmeye ve dinî emirleri 
yerine getirmeye bağlıdır. En hakiki faziletleri kazanmak, başkasını 
kendine tercih etmekle ve iyilikler sunmakla, en güzel hasletleri elde 
etmek tazimle ve saygıyla, en güzel faydalar kerem sahibi olmakla, 
ikram etmekle elde edilir. En faydalı, en müfid istek, şeriat ilimlerini, 
bilhassa ilm-i feraizi öğrenmekdir ki Rasulullah sallallahu teala 
aleyhi ve sellem “feraiz öğrenin ve onu insanlara öğretin, çünkü 
o ilmin yarısıdır” buyurmuşlardır. Ömrün güzelliklerinin uğruna 
harcandığı ve dünyanın dört bir yanında fakir ya da zengin bütün 
büyük insanların elde etmeye çalıştıkları en güzel şey ilimdir. 
Şeriat-i beyzânın muhafazası kendilerine güvenilir, emanet ehli 
ilim adamlarının varlığına bağlıdır. Bundan dolayı onlar nebilere 
benzetilmişlerdir. Allah Teala, “Kulları içinde Allah’tan hakkıyla 
ancak âlimler korkar” buyurmuş, Peygamber Efendimiz de, “Allah, 
hakkında hayır dilediği kimseyi, dinde fakih kılar” hadisini irad 
etmişlerdir. Yine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, “kim bir yol 
tutturur ve ilme sarılırsa Allah onun cennete gidişini kolaylaştırır ve 
melekler yaptığından razı olarak kanatlarını onun üzerine gererler 
ve gökte ve yerde, denizdeki balıklara kadar ne varsa âlim için 
istiğfar eder. Âlimin âbide olan üstünlüğü, ayın sâir gezegenlere 
olan üstünlüğü gibidir.” “Âlimin âbide olan üstünlüğü, benim sizin 
en aşağı derecenizde olanınıza olan üstünlüğüm gibidir”. “Bir tek 
fakih, şeytana karşı bin abidden daha kuvvetlidir.” Yeryüzünde 
Allah’a, dini iyi anlamaktan daha faziletli hiçbir şeyle ibadet 
edilmemiştir”. “Allahım! Onu dinde fakih kıl ve ona tevili, tefsiri 
öğret” buyurmuşlardır. Bunun dışındakiler hayvanlar gibi başıboş 
dolaşan, ne aklı, ne de fehmi olmayan varlıklardır. Ömrünü ilimle 
geçirip ondan behresi olan kimselere Allah’tan bol rızık ve yakın bir 
nusret dileriz.

İcâzetin latinizesi

FERAİZ İCÂZETNÂMESİ

I.Abdülmecid 
(1839- 1861). Hicrî 
6 Rebiülahir 1277, 
Miladî 22.10.1860 

tarihli Ganî 
Ömerzâde Mahmud 

Efendi’nin Feraiz 
icâzetnâmesi

Faziletli, ilim erbabı, olgun, Allah’ı seven ve sayan, kendisine itibar 
ve hizmet edilen, âlimlerin süsü, usûl ve erkân sâhibi, doğuştan 
güzel haslet sahibi, çevrenin medar-ı iftiharı, Of’un Zisino köyünden 
Mehmed oğlu Mahmud bundan evvel, fakirin meclisine gelmiş, 
ona uzun zaman devam etmiş, ciddi bir devamlılık göstermiş ve 
benden feraiz ilmini tahsil etmiştir. Allah devletini adalet, merhamet 
ve ihsan ile daim etsin, âleme yeniden nizam veren Mahmud Han 
oğlu Abdülmecid Han zamanında, kendisinde olan ilmi müdârese 
ve müzâkere ve talebelerle mübahase ve ilim alanındaki görüş 
sahipleriyle münazara etmek (yani artık kendisi ders vermek) 
istediğinde benden izin istedi. Ben de izin verdim ve feraiz ilminde 
sualleri sözlü ve yazılı bir şekilde çözme hususunda kendisine 
icâzet verdim. Sana Allah’tan korkmayı ve ona itaat etmeyi, salih 
amel işlemeyi, onun rızasını kazanmayı, heva ve günahlardan uzak 
kalmayı, bidat ve hatalara yaklaşmamayı salık veririm.

Halkın en fakiri ve kulların en zayıfı Mehmed oğlu Mahmud da 
der ki: Bu ilmi, bilhassa feraiz ilminde söz sahibi âlimlerden Oflu 
Ali oğlu Süleyman’dan okudum, Allah ona mağfireti ile muamele 
etsin, o da faziletli olgun Oflu Mustafa oğlu Ahmed’den okumuş ki, 
meşhur, kamil, fazıl, her türlü ilmi tedkik etmiş bir âlimmiş ki, Allah 
onu cennetlerinin orta yerinde ağırlasın. O, bu ilmi faziletli, duayen, 
Allah ona mağfiret etsin, Oflu Hacı Abdurrahman Efendi’den 
okumuş. O da, bu ilmi fâzıl, âlim, kâmil, Ahmed oğlu Oflu Hâfız 
Mustafa Efendi’den almış. O ise ulemanın büyüklerinden fâzıl, 
kâmil Milaslı (Mesudiye) Hacı Hüseyin Efendi’den okumuş. O ise 
fâzıl, kâmil, âlim Nokani Hacı Muhammed Efendi’den okumuş. O, 
Beypazarlı Osman Efendi’den okumuş. Allah onu cennetlerinin orta 
yerinde iskan etsin ve cenneti onun varış yeri kılsın.

O, ulemanın önderi, müşkilatları çözen, problemleri hal yoluna 
koyan, Hâfız-ı kütüblükle meşhur Kostantiniyyeli fâzıl, kâmil, 
Hacı İsmail Efendi’den ders almış. O da önde gelen ulemadan dini 
sorulara cevap veren, problemleri ve vehimleri gideren, fâzıl, kâmil, 
üstün, Debbağzade diye bilinen Muhammed Efendi’den okumuştur. 
O da faziletli, tahkik erbabı, Eyyûb el-Ensârî’de hâkimü’ş-şer’ 
olarak tanınan Muhammed Efendi’den okumuştur. O da bu ilmi 
fâzıl, kâmil, âlim, müdekkik Kürd Ahmed Efendi’den okumuştur. 
O da fâzıl, muhakkik, Hacı Hâfız Ahmed Efendi’nin talebesidir. O, 
fâzıl, müdekkik, Kürd, Rakmî Osman Efendi’nin öğrencisidir. O, 
fâzıl, kâmil, müdekkik, Hâfız Muhammed Efendi’den okumuştur. 
O da İslambol’da türbedar, fazıl, kamil, Abdullah Efendi’den 
okumuştur. O, imamımız Ebu Yusuf rahmetullahi aleyhin talebesidir. 
O da imamımız İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhin öğrencisidir. 
Allah kabrini güneş ve ayın ışığı gibi aydınlık etsin. O, Hammad 
rahmetullahi aleyhin talebesidir. O, Ebu Bekir Sıddîk’ın talebesidir. 
Allah ondan razı olsun. O, Rasulullah sallallahü tealâ aleyhi ve 
sellem’in talebesidir, Allah onun şefaatini bize ve bütün mümin ve 
müminelere müyesser kılsın.

Rahmetinle yarlığa ey en merhametli.

6 Rebiülahir 1277

Şânı yüce Allah’a muhtaç Süleyman Efendi bin Ali Efendi el 
Mavrânî.
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I. Abdülaziz dönemi 
(1861-1876) 

Hicrî 1282 tarihli 
Gani Ömerzâde 

Mahmud Efendi’nin 
icâzetnâmesi.

(Mehmet Yahya Okutan’ın arşivinden)

MÜRŞİDLİK İCÂZETİ

Karadere Müderrisi Ganî Ömerzâde Mahmud Efendi’nin, Ferâiz icâzetinden 5 yıl sonra 
Osman Niyazî Efendi’den almış olduğu Nakşibendi tarikatı hilafet (mürşidlik) icâzeti.  (Miladi 
1865). Nakşibendî tarikatı Halidî kolu mürşidlerinden Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevî 
hazretlerinin halifesi Osman Niyazî Efendi’nin Karadere müderrisi Ganî Ömerzâde Mahmud 
Efendi’ye verdiği mürşidlik icâzetnâmesi.
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İSLAMÎ İLİMLER İCÂZETNÂMESİ

1. SAYFA
RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
İlim ağacını, âlimlerin kalplerine diken Allah’a (c.c.) 
hamdolsun ve o güneş gibi parlak olan şeriatın 
hükümlerini, o ağacın dalları yaptı. Ey bütün canlıların 
sahibi, kitabı indiren hakkı ortaya koyan, ilham eden, 
her şeyi ilmiyle kuşatmış olan, yarattıklarının bazısını 
yüce kudretiyle ilim bakımından yükselten Allah’ım, 
Allah’ın kendisini farklı ilimlerle donattığı ve onunla 
insanlara faydalı kıldığı kendilerine hikmet ve hak sözün 
verildiği kimselerin en faziletlisi olan Muhammed’e 
salat ve selam eyle.

2. SAYFA
Kaybolan faziletleri ihya eden ve bütün tafsilatıyla 
öğreten Muhammed’e (s.a.v.) ve yeryüzünün direkleri 
ve gökyüzünün yıldızları mesabesinde olan aline ve 
ashabına salat ve selam eyle. O ashap ki, kendilerinden 
hakikate ulaşmak isteyen taliplilere irşat ve kemâlât ile 
ikrâmda bulunan zulüm ve fesat ehlinin etrafındakilere 
verdiği eziyet ve cefadan kendilerine sığınanlara 
hüsn-i muâmele edenlerdir. Allah’ım, bize tarafından 
rahmetini hibe eyle. Zira, sen karşılıksız hibe edensin. 
(Âli İmrân-8) Başlangıç senden, dönüş sanadır. Bundan 
sonra; zengin olan, Allah’a muhtaç olan Osman oğlu 
Kalkandelenli Seyyid Recep Rüşdi Efendi der ki; 
İlim faziletlerin en üstünüdür. İşte bu ilim ile faziletli 
kimseler hayır ve fazilette yarıştılar. Hatta insan bu 
fazilet sebebiyle

3. SAYFA
Meleklerden üstün oldu. Ve öğrendiği az bir ilim 
vesilesiyle feleklerde (dünyada -yeryüzünde) değeri 
arttı. Allah-u Teâlâ’nın şu âyeti, seni, bu yüksek 
sırra irşat eder. Allah Âdem’e bütün isimleri öğretti. 
(Bakara Sûresi 31. Ayet) İlmi çok büyük bir iş olarak 
isimlendirmesi, ilmin faziletini anlatmak için sana yeter. 
Şöyle ki kitabında; hikmeti dilediğine verir, kime de 
hikmet verildiyse ona çok hayır verilmiştir. (Bakara 
Sûresi 269. Ayet) buyurmuştur. Yine yüce kelamında, 
ilmin şanını yücelterek şöyle buyurmuştur; Bilmediğin 
şeyleri sana O öğretti. O’nun sana olan fazlı ve ihsânı 
çok büyüktür. (Nisa Sûresi 113. Ayet) Dünya ve 
ahret mutluluğu ilmin etrafında deveran eder. Yine 
dünyanın ve ahiretin şerefi, ilimle beraberdir. İlim, 
insanı kurtaran şeylerin en büyüğüdür. Peygamberlerin 
mirasıdır. (En temiz selamlar onlara olsun). Fıkıh 
âlimleri peygamberlerin emanetçileri, âlimler onların 
varisleridir.

4. SAYFA
Nitekim, seçilmişlerin Efendisi şöyle buyurdu: Her 
kim, ilim tahsil etmek için bir yola girerse Allah ona, 
cennetin yolunu kolaylaştırır. Göklerde ve yerlerde 
bulunanlar, hatta denizlerdeki balıklar bile ilim 
sahipleri için istiğfar ederler. Âlimin âbide üstünlüğü, 
güneşin aya üstünlüğü gibidir. Muhakkak ki, âlimler 
peygamberlerin varisleridir. Zira peygamberler sadece 
ilim miras bırakırlar. Kim bu mirastan alırsa bol bir pay 
almıştır. (Tirmizi, Ebu Dâvut, İbn Mace, İbn Hibbân) 
Cahillik rezilliklerin kaynağı olduğu gibi, ilim de 
faziletlerin kaynağıdır.
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5. SAYFA
Her kim ilim elde ederse her iyilik ve hayra ulaşmıştır. Heyhat! 
Süreyya Yıldızı’na kimler ulaşabilir ki. Allah Celle Celâlühü 
şöyle buyurdu: Allah sizden iman eden ve kendisine ilim 
verilen kimsenin derecelerini yükseltir.(Mücâdele Sûresi 11. 
Âyet) İlmin şöhreti her yere ulaştı. Her yere nüfuz etti, âdeta 
yağmur gibi bütün memleketlere yağdı. Arif kimseler, hatta 
cahiller tarafından bile ilmin şerefi kabul gördü. İlmin elde 
edilmesi için çeşitli sebepler vardır. Bunlardan en kıdemlisi 
her türlü afetten beri olan aklıselimdir. Akıl da bazen hata, 
önyargı bağından kurtulamadığı ve çoğunlukla ön yargılar 
hatalı olduğu içindir ki, vahye dayalı ilimlerde özellikle de din 
ilminde sadece akıl ile yetinilmeyip

6. SAYFA
Bilakis onunla birlikte bilginin doğru olması için bir üstada 
isnat edilmesi lazımdır. Abdullah ibn Mübarek şöyle 
buyuruyor: İsnat dindendir. İsnat olmazsa herkes din adına 
dilediğini söyler. Süfyan-ı Sevri, isnat müminin silahıdır. Silahı 
olmayan düşmanla savaşamaz. Bakıyye bin Velid, Hammât 
bin Zeyd’e bazı hadisler nakletti. O da şöyle dedi: Ne güzel! 
Keşke kanatları olsaydı (kanatla isnadı kastetti.) Mutarrafi, 
haydi bundan önce indirilmiş bir kitap, yahut bir bilgi kalıntısı 
getirin. (Ahkâf Sûresi 46) Bilgi kalıntısından maksadın, 
hadis isnadı olduğunu söylemiştir. Ahmet bin Hanbel, Âli 
isnâdı talep etmek, sahih sünnettir buyurdu. Ve ona, hadisten 
kaynakta zikir etti. Özetle denecek olursa, şüphesiz isnat 
sünnettir. Bazıları farz-ı kifaye olduğunu söylemişler.

7. SAYFA
Ve bunu âyet ve hadislerle temellendirmişlerdir. Bu ümmetin 
âlimleri, ilmi senediyle ehlinden almak için farklı vasıtalarla (at 
deve) ilim yolculuklarına çıkmışlar ve ilim şerefine nail olmak 
ve bu şerefli yolun basamaklarını çıkmak istemişlerdir. İşte bu 
şerefe ulaşmak isteyenlerden biri de değerli, zeki, anlayışlı, 
selim tabiatlı, saf zihinli, Allah’ın rızasından başka bir şey 
gözetmeyecek kadar kendisini ilim tahsili yolundan hiçbir 
şeyin döndüremeyeceği kadar kararlı,

8. SAYFA
aklî ve naklî ilimler konusunda yüksek kemâlât elde etmek 
için çalışan kardeşim, Zağra-i Atikli Hafız Ahmet oğlu İsmail 
Hakkı kardeşimdir. Allah onu sevdiği ve razı olduğu şeylere 
muvaffak kılsın. Evvelinde ve ahirinde ona lâyık olduğu 
şeyleri hizmetçi yapsın. Uzun yıllar bu aciz ve tutuk kimsenin 
(Recep Rüşdi Efendi kendisini kastediyor) ilim meclislerinde 
bulundu. Özel ve genel konularda kapsamlı ilimler elde etti. 
Aklî ve naklî ilimleri bütün ayrıntılarıyla ve incelikleriyle 
tahsil etti. Parlak bir ilim tahsili devresi geçirip akranlarına 
her bakımdan üstünlük sağladıktan sonra kendisine icâzet 
vermem için istihare yaparak benim icâzet vermeye ehil biri 
olduğuma hüsn-ü zan etti.

9. SAYFA
Ben ise uzun müddet kendisine icâzet vermeyi, bir takım 
özürler beyan ederek erteledim. Nihayetinde ona seçkin 
kimselerin, tefsir âlimlerinin yazdığı çok değerli kitapları 
okuma ve inceleme hususunda icâzet verdim. Eserlerin parlak 
nurlarından almak isteyenlere beyan etmek, ders vermek 
konusunda ve bu ilimlere önem veren kimselere inci gibi 
satırlarla ilim binasını kuranlar ve nesilden nesile aktaranlar 
gibi nasihat vermesi hususunda müsâade verdim. İlmin 
başında ve sonunda öğretilmesi gereken hususlara öncelik 
vererek dirayet ve rivayet ehlinin şartlarına riayet etmesini 
kendisinden istedim.

10. SAYFA
Bu fakir bazı ilimlerin mukaddimelerini, üstadım Hüseyin 
Efendi’den okuduktan sonra Asitane’ye (İstanbul’a) gitti. 
(Allah orayı her türlü afet ve beladan korusun.) Ve kendisinde 
aklî ve naklî ilimleri toplamış olan, yine kendisine Rumeli 
payesi verilmiş olan Muhyiddin Efendi’nin meclislerinde 
bulundu. O da bazı ilimleri, Mısır Kahire’de, faziletli üstadı 
İbrahim Efendi’den, faziletli üstadı İsmail Efendi’den ve 
faziletli üstadı Tahir Efendi’den aldı.
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11. SAYFA
(Allah kabirlerini nur, makamlarını cennet kılsın.) Daha sonra 
Asitane’ye (İstanbul’a) intikal ederek Gümülcineli Ahmed 
Efendi’nin meclislerinde sonra aklî ve naklî ilimleri cem etmiş 
olan, rabbinin rahmetine muhtaç, saygıdeğer, Birgili Hacı 
Mustafa oğlu Muhammed Şakir Birgi’li Efendi’den, O da 
Birgili Üstadı Hacı Tahir Efendi’den (Allah kabirlerini, nur 
makamlarını cennet etsin.) aldı. Sonra hidayetlerin öncüsü 
olan hidayet-i İlahiyye onu Kostantiniyye’ye sevk etti. (Allah 
orayı belalardan korusun.) Ve saygıdeğer üstadı

12. SAYFA
muhakkik Hüseyin oğlu Ilgınlı Seyyid Hüseyin Efendi (Gani 
olan Allah’ın rahmeti onun üzerine olsun.), sonra Ali oğlu 
Çarşambalı Hacı Mustafa Efendi’den yüksek ilmi kitaplar, 
çok değerli ilimler okudu. Bu her iki âlimde çok faziletli ilim 
önderlerinden ilimler almıştı ki, onlardan birincisi (Hüseyin 
Efendi) Muhammed oğlu Kastamonulu Ömer Efendi ve 
Gelenbeli İsmail Hakkı Efendi’den, Gümüşhaneli muhakkik 
Ömer bin Muhammed Efendi’den, Müftüzade diye bilinen 
Erzincanlı Muhammed Sadık Efendi’den, Ebu Hanife’ye 
(Allah ona ikram etsin) ulaşan icâzet silsileleri olan bu 
âlimlerden icâzet almıştı.

13. SAYFA
İkinci hocası ise (Çarşambalı Hacı Mustafa oğlu Ali Efendi) 
muhakkik ve kemâlât ehli Çarşambalı Said Efendi’den 
(Allah ona rahmet etsin), O da Antepli Seyyid Muhammed 
Münib Efendi’den (Gani olan Allah ona rahmet etsin) O da 
Konyalı Molla Hafız İsmail Efendi’den, O ise Konyalı Şeyh 
Kamil Abdulkerim Amidi Efendi’den, O da Kayserili Şeyh 
Osman Devreki’den, O da Kayserili Fadıl Nesarî’den, O da 
Diyarbakırlı Mevlana Recep Efendi’den, O da ilmi eserler 
sahibi büyük âlim Amidî (Diyarbakırlı) Abdurrahman 
Efendi’den.

14. SAYFA
O da Diyarbakırlı Mevlana Molla Çelebi ve Muhiddin 
Efendiler’den, bu iki âlim de Şirvanlı Muhammed Efendi’den, 
O da Mevlana Hüseyin Halhalî’den, O da Mevlana 
Mirzacan’dan, O da Mevlana Fadıl Cemalettin Mahmud 
Şirazî’den, O da Allame Celalettin Devvanî’den (İran 
Kazerun), O da Muhiddin Keşkenarî’den, O da üstadı, 
âlim muhakkiklerin sonuncusu Seyid Şerif Cürcanî’den, 
O da Mevlana Mübarek Şah’dan ve muhakkik Kutbuddin 
Razî’den, O ise Mevlana Allame Kutbuddin Şirazî’den, O da 
muhakkik Nasiruddin Tusî’den, O da Katip Kazvinî’den, O da 
Ebu Hamid Gazalî’den, O da Ebulmeali lakablı Abdulmelik 
bin Ebu Yusuf Elcüveynî’den,

15. SAYFA
O da büyük İmam Ebu Talib Mekki’den, (Allah her ikisine 
de rahmet etsin ve cennetlerin odalarına yerleştirsin) icâzet 
almıştır. Fıkıh ve tefsir icâzet senedine gelince, Çarşambalı Ali 
oğlu Mustafa Efendi’nin icâzet silsilesi ile yetineceğim. O şeyhi 
Çarşambalı Said Efendi’den, O da şeyhi Antepli Muhammed 
Münib Efendi’den, O da şeyhi Konyalı İsmail Efendi’den, O 
da şeyhi Konyalı Abdulkerim Amidi Efendi’den, O da şeyhi 
Ezherli Muhammed Yemani Efendi’den, O da Şeyh Abdulhay 
ve Şeyh Abdurrahim Efendi’den, Şeyh Abdurrahim Efendi ise 
Sevri’den, O ise Ömer bin Nüceym’den ( Hanefi fıkıh âlimi 
Nehr isimli eserin müellifi), Şeyh Abdulhay ise

16. SAYFA
Ali el Makdisi’den, Şeyh Ali Makdisi ve Ömer bin Nüceym 
ise Şibli diye meşhur olan Allame Şihabuddin Ahmed bin 
Yunus’dan, O da Allame Abdulber bin Şahne’den, O da 
muhakkik Kemal İbni Hümam ve Şeyh Siracüddin Ömer bin 
Ali Kinani’den, O da Şeyh Alaüddin Siramî’den, O da Hanefi 
fıkıh kitabı “Hidaye’’nin Şarihi Seyyid Celâleddin’den, O da 
şeyhi “Et-tahkik’’ ve ’Keşfü-l Esrâr’’isimli eserlerin müellifi 
Şeyh Alauddin Abdulaziz el- Buhari’den, O da âlimlerin 
üstadı “Kafi’’ ve “Kenz’’isimli eserlerin müellifi Hafizuddin 
Kebir’den, O da Allame Şems-üleimme el- Kerderî’den, O da 
“Hidaye’’ müellifi Allah’ın yardımına seçilmiş Burhaneddin 
Ez-Zernuci’den , O da Şemsüleimme Serahsi’den

Yukarıda icâzeti veren Recep Rüşdi Efendi kendisinin 
kimlerden icâzet aldığını senetleri ile ortaya koymaktadır. 
Aklî ve Naklî ilimleri aldığı hocaların silsilesi ile beraber 
Fıkıh, Tefsir ve Hadis icâzeti silsilesini de saymaktadır.
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17. SAYFA
Ve Şemsüleimme el-Halavanî’den ve Kadı Ebu Ali En-
Nesefî’den, O da Şeyh İmam Ebubekir bin Fadl el-Buharî’den, 
O da İmam Abdullah Sübezmunî’den, O da Emir Abdullah 
bin Ebi Hafs el- Buharî’den, O da babasından ve İmam 
Muhammed bin Hasen eş-Şeybanî’den, O da İmam-ı Azam 
Ebu Hanife’den ve İmam-ı Ebu Yusuf’dan (Allah her ikisine 
de rahmet etsin), Ebu Hanife de Hammad bin Süleyman’dan, 
O da İbrahim En-nehai ve Alkame bin Kays’dan, O da 
Abdullah bin Mesud’dan, O da Resulullah (Sallallahu 
Aleyhi ve Sellem)’dan, O da (Peygamber Efendimiz) Cebrail 
Aleyhisselam’dan, O da Allah c.c.‘nden ilmi almıştır. Hadis 
icâzetimin silsilesine gelince;

18. SAYFA
şeyhim Çarşambalı Hacı Mustafa Efendi’den aldım. O da 
şeyhi Çarşambalı Hacı Said Efendi’den, O da şeyhi Antepli 
Seyyid Muhammed Münib Efendi’den, O da şeyhi Konyalı 
Hacı İsmail Efendi’den, O da şeyhi Konyalı Abdulkerim 
Efendi’den, O da şeyhi Muhammed Yemani el-Ezheri’den, 
O da şeyhi Allame Halil Likani ve Şeyh Muhammed Zürkani 
(her ikisi de Maliki mezhebindendir.) ve Şeyh Ahmed el-
merhum eş-Şafii’den, Allame Halil Likani ise babası İbrahim 
Likani’den, O ise Şeyh Sâlim Senhuri’den, Şeyh Muhammed 
Zürkani ve Şeyh Ahmed el-merhum ise, Şeyh Ahmed 
Babili’den ve Sâlim Es-Senhuri ve Necmüddin el-Ğayti’den,

19. SAYFA
O da Zekeriyya el-Ensari’den, O da “Fethul Bari’’müellifi Hafız 
İbn Hacer el-Askalani’den, O da İbrahim et-Tennuhi’den, O 
da Ahmet bin Ebi Talib’den, O ise Ebu Abdillah Hüseyin bin 
Mubarek’den, O da Ebul Vakt (bulunduğu asrın değerlisi) 
Abdul-evvel bin İsa el-Heravi’den, O da Ebul-hasen 
Abdurrahman Davudi’den, O da Abdullah Bin Ahmed bin 
Hameviyye’den, O da Muhammed bin Yusuf el-Ferberi’den. 
O (Muhammed bin Yusuf el-Ferberi) şöyle dedi; “Bize 
Muhammed bin İsmail Buhari, ‘Sahih-i Buhari’yi bir kere 
Ferbe’de, bir kere de Buhara’da rivayet etti. Sahih-i Müslim 
icâzet silsileme gelince; gerideki üstadlarımdan Hafız İbn 
Hacer’e kadar aynıdır. O (Hafız İbn Hacer) şöyle buyurdu; 
“Bize İbrahim et-Tennuhi şöyle haber verdi; o da Ebulfazl bin 
Hamza’dan, O da Ali Bin Hüseyin’den, O da Hafız Ebul- fazl 
İbn Nasir’den

20. SAYFA
O da Ebul Kasım Abdurrahman’dan,
O da Ebubekir Muhammed bin Abdullah Cevzeki’den, O 
da Mekki bin Ebu Abdillah Nisaburi’den, O da ‘Sahih-i 
Müslim’ kitabının müellifi Müslim bin Haccac Kuşeyri’den 
(Kuşeyr küçültülmüş isimdir) Kuşeyr bin Kab, bin Amir, bin 
Sasa ve Kuşeyr bin Huzeyme (Eslem kabilesinin bir koluna 
mensuptur.) Nuhbetül Fiker icâzet silsileme gelince geride 
geçen üstatlarımla aynıdır. Meşârık-ül Envâr icâzet silsileme 
gelince Sahih-i Buhari icâzet silsilemi ‘ için burada tekrar 
etmiyorum. Okumuş olduğum kitapların icâzet silsilesinde 
bununla yetinelim. Allah bu kitaplarla ve müellifleriyle bize 
fayda ihsan eylesin. Amin. Ey şefkatli ve samimi bir dost olan 
evladım, sana gizli, aşikâr her yerde takvayı tavsiye ettikten 
sonra derim ki ilim senin yanında

21. SAYFA
sultanların en yakınlarından daha üstün, talebeler senin 
katında kendi kızların ve oğullarından daha sevgili olsun. 
Çünkü mal kemâlât ve irfana tâbi olur. Fani süslerin tamamı 
ilim karşısında yok olur gider. Allah’a ibadetlerle yaklaşmanı 
tavsiye ederim. Çünkü ibadetler bereketli faydalardır. 
Günahın büyüğünden ve küçüğünden sakın. Zira bu senin (az, 
çok) bütün ilimleri ezberlemene yardımcı olur. Evvelkilerin 
sonrakilere vasiyet edip sakındırdıkları kötü ahlak ve 
amellerden sakınmalısın ki emellerine ulaşasın. Hakkıyla vaaz 
edicilerden olmadığım halde bu sana vasiyetimdir. Herkes 
yaptıkları şeyler sebebiyle (ahirette) rehin tutulacaktır. Ben 
her ne kadar kendim yapmasam da ve istikamet üzere olmasam 
da sana hayrı tavsiye ettim.

22. SAYFA
Sana söyleyeceğim söz, Evladım dosdoğru ol. Allah beni de, 
seni de bildiği ile amel eden âlimlerden kılsın. Bizi salihlerle 
beraber haşretsin. Allah’ım geçmişlerimizden imanla ahirete 
göçenleri bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin 
ve düşmanlık bırakma. (Haşr süresi 10) Senin Rabbin kudret 
ve şeref sahibidir ve o müşriklerin nitelendirdiği şeylerden 
beridir. Peygamberlere selam olsun. Hamd âlemlerin Rabbine 
aittir. Sene 1304 Rabbimden kusurlarımın affını dileyerek 
bana yazdırıldığı üzere yazdım ben fakir
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MEKTEB-İ TIBBİYE İCÂZETNÂMESİ

II. Abdülhamid 
dönemi (1876-
1909). Hicrî 8 

Muharrem 1313, 
Miladî 1 Temmuz 

1895 tarihli Tıp 
icâzetnâmesi
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II. Abdülhamid 
dönemi (1876-

1909). Hicrî 26 
Zilkade 1314, 

Miladî 28 Nisan 
1897 tarihli Vasfi 

Ethem Efendi’nin 
icâzetnâmesi.
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MEKTEB-İ TIBBIYE-İ
ASKERİYE-İ ŞAHANE 
İCÂZETNÂMESİ

Dârü’l-Ulum-i Hikemiye ve 
Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i 
Şâhâne, Osmanlı Devleti’nde 
tıp tahsilinin nizamî bir surette 
yapılmasını sağlamak maksadıyla 
ilk olarak 1827 senesinde Sultan 
II. Mahmud Han tarafından askeri 
amaçla kurulmuş, Fransızca eğitim 
veren bir okuldu. Yukarıdaki 
icâzetnâme bu okula bağlı Askeri 
Tıbbiye Okulu’nda verilen bir 
icâzetnâmedir. Devlet-i Aliyye-i 
Osmaniye antetli bu icâzetnâme 
ilginç bir şekilde tarihsizdir. Ayrıca 
“Diplome de Docteur” başlığıyla 
bir de Fransızca diploma ile birlikte 
verilmiştir.

Belgenin ”Devlet-i Aliyye-i 
Osmaniye” başlığını taşıması, 
onun Cumhuriyet’ten önce 
verilen bir icâzetnâme olduğunu 
göstermektedir. Cumhuriyet 
döneminde geçerli olduğu ise 
”Türkiye Cumhuriyeti Sıhhıye ve 
Muavenet-i İctimaiye Vekaletince 
tasdik ve tescili icra olundu” 
ifadeleri ile gösterilmiştir.
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II. Abdülhamid 
dönemi (1876-

1909). Hicrî 
Cemaziyelâhir 

1319, Miladî 
Eylül-Ekim 1901 

tarihli Ahıskalı Ali 
Haydar Efendi’nin 

icâzetnâmesi.
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Mahmut Efendi’nin (Ustaosmanoğlu) Trabzon-Akçaabat’ta çekilmiş fotoğrafı.

AKLÎ VE NAKLÎ İLİMLER 
İCÂZETNÂMESİ
İsmail Ağa Cemaati şeyhi Mahmud el-
Ofî’nin şeyhi Ali Haydar Ahishavî’nin aklî ve 
naklî ilimleri tedris ettiğine dair 1901 yılında 
Çarşambalı Ahmed Hamdi bin Mustafa 
Efendi’den almış olduğu icâzetnâme.
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II. Abdülhamid 
dönemi (1876-

1909). Miladî 1903-
1904 tarihli Mehmet 

Emin bin el Çalî 
Efendi’nin İslamî 

ilimler icâzetnâmesi.

Doç. Dr. Osman Aydınlı’nın arşivinden.

Mustafa Sabri Efendi’ye ait mühür.



33

Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi imzası ile Fatih Medresesi’nde okuyan Mehmet Emin 
Çalî’ye verilen İslâmî ilimler icâzetnâmesinin son iki sayfası görülmektedir.

İSLAMİ İLİMLER İCÂZETNÂMESİ
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NÂİBLİK İCÂZETNÂMESİ

Miladî 5 Temmuz 
1942, Hicrî 20 

Cemaziyelahir 1361 
tarihli Mehmet 

Ali Efendi’ye ait 
icâzetnâmenin 

günümüz alfabesi ile 
tercümesi.
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HADİS, TEFSİR, USÜL VE FÜRÛ İLİMLERİ RİVÂYET 
İCÂZETNÂMESİ

Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla

Hamd o Allah’a mahsustur ki, ilim ağacını âlimlerin göğsüne (ve 
zihnine) dikmiş, meyvelerini de bembeyaz ve apaçık dinin hükümlerinin 
nurları niteliğinde kılmıştır. Salât ve selâm, âlimleri kendi vârisleri 
yerinde tutup onlarla peygamberlerin bir kısmı arasında benzerlik kuran 
Peygamberimize, ayrıca onun âl ve ashabı ile onlara uyup yöntemlerini 
benimseyen ve yollarından yürüyen kimselere olsun.

Şimdi, her şeyden müstağni olan Allah’a muhtaç, Topalzâde diye tanınan 
Hacı Hasan oğlu Muhammed der ki, ilim, ömürlerin en değerli dönemle- 
rinin uğrunda sarfedileceği ve elde edilmesi yolunda ova, kır ve çöllerin 
aşılacağı en kıymetli şeydir. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Buluşma 
yerlerini geçtikten sonra Mûsâ genç adamına, ‘Kuşluk yemeğimizi 
getir bakalım, hakikaten şu yolculuğumuz yüzünden epeyce yorulmuş 
durumdayız’ dedi. Genç adam, ‘Gördün mü, dedi, kayaya sığındığımız 
sırada balığın yaptığını unutmuşum. Onu bana unutturup hatırlamama 
engel olan şeytandan başkası değildir. Balık şaşılacak bir şekilde 
denizdeki yolunu tutmuştu.’ Mûsâ, ‘İşte aradığımız o idi’ dedi ve hemen 
izlerinin üzerinden geri döndüler. Derken katımızdan rahmet verdiğimiz 
ve tarafımızdan bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan birini buldular. Mûsâ 
ona, ‘Sana öğretilen ilimden doğru yolu bulmama vesile olacak bir bilgi 
öğretmen için beraberinde bulunmama müsaade eder misin?’ dedi” (el-
Kehf 18/62-65). Yine Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Hiç bilenlerle 
bilmeyenler bir olur mu?” (ez-Zümer 39/9). Cenâb-ı Hak, “Kulları 
içinde Allah’a karşı en çok saygılı olanlar âlimlerdir” buyurmuştur 
(Fâtır 35/28). Resûlullah da, Allah ona rahmet ve selâmet ihsan eylesin, 
mübarek ve mükerrem kılsın, üzerine şefkat ve rahmet yağdırsın, şöyle 
demektedir: “Allah, kendisi için hayır murad ettiği kimseyi dinde derin 
anlayış sahibi kılar” (Hadisi Buhârî ve Müslim rivayet etmiştir). Yine 

Resûlullah (Allah ona rahmet ve selâmet ihsan eylesin, mübarek ve 
mükerrem kılsın) “İlmin sağladığı fazilet [nâfile] ibadetten hayırlıdır; 
dinî hayatınızın üst derecesi haramlardan sakınmanızdır” buyurmuştur 
(Hadisi Taberânî ve Bezzâr isnâd-ı hasenle rivayet etmişlerdir). 
Resûlullah (Allah ona rahmet ve selâmet ihsan eylesin, şerefini arttırsın, 
mübarek ve mükerrem kılsın) şöyle de buyurmuştur: “Allah, ilim tahsil 
edeceği bir yola giren kimseye cennet yolunu kolaylaştırır.” Melekler 
ilim öğrencisinden duydukları memnuniyet sebebiyle kanatlarını altına 
sererler. Sudaki balıklara varıncaya kadar göklerde ve yerde bulunan 
varlıklar âlim için bağışlanma talebinde bulunur. Âlimin âbide olan 
üstünlüğü dolunayın diğer yıldızlara göre üstünlüğü gibidir. Âlimler 
peygamberlerin vârisleridir. Peygamberler altın ve gümüş değil, ilmi 
miras bırakmışlardır. Onu eline geçiren büyük bir nasibin sahibi olur” 
(Hadisi Tirmizî rivayet etmiştir). İlmin üstünlüğü hakkında şimdiye 
kadar söylenenler naklî delillerden ibarettir. Konuyla ilgili aklî delillere 
gelince, bunlar da çok olup vâkıf olmak isteyenler Cenâb-ı Hakk’ın, 
“Allah Âdem’e bütün isimleri öğretti” (el-Bakara 2/31) meâlindeki 
kelâmın tefsirine bakmalıdır. Bu konuda İmam şöyle demiştir: Şunu 
bilmelisin ki ilmin şeref ve kemal, cehaletin de düşüklük ve noksan sıfatı 
oluşu akıl sahibi kimselerce kendiliğinden bilinen bir husustur. Bundan 
dolayıdır ki âlim olan bir insana, “Ey cahil!” denildiğinde gerçek dışı 
olduğunu bildiği halde üzülür; buna karşılık cahil bir adama, “Ey âlim!” 
diye hitap edildiğinde böyle olmadığını bildiği halde sevinç duyar. 
Bütün bunlar ilmin özü itibariyle şerefli ve sevilen bir şey olduğunu, 
cehaletin ise yine özü itibariyle eksiklik ve acz ifade ettiğini gösterir. 
Şunun da belirtilmesi gerekir ki Muhammed ümmeti, bir bilgi ve bir 
fikrin nakledilmesi veya ileri sürülmesi halinde kaynağının ve tarihî 
gelişinin (isnad) de eklenmesini zaruri görmesi gibi üstün bir vasıfla 
belirginlik kazanmıştır. Bu durum dinin bir parçası kabul edilmelidir, 
şayet sözü edilen kriter olmasaydı isteyen herkes din adına istediği fikri 
ileri sürebilirdi.

Ömründen uzun bir süreyi aklî ve naklî ilimleri elde etme yolunda 
geçiren ve bu fakirin ilim meclislerine devam edenlerden biri de 
Trabzonlu-Oflu-Holalı olup dinî ilimlerde derinleşmiş ve aklî istidlâller 
alanında kesin bilgi seviyesine ulaşmış, Topalzâde diye bilinen Hüseyin 
oğlu Hâfız Bekir Sıdkı’dır. Aynı zamanda o, dinî kitapların gerekli 
olanlarını ders olarak okumaya da özen göstermiştir. Ben kendisinde 
hakka isabet eden bir fikir ve hareket olgunluğu sezip müşahede ettim. 
“Allah Teâlâ daha fazlasını lutfetsin.” Nihayet benden icâzet talep etti, 
çünkü o, ilim tahsili süresini geleneğe göre tamamlamış ve çeşitli dallara 
ait kitaplardan tahsil edilmesi belirlenegelenleri okuyup bitirmişti. Evet, 
o, icâzet vermeye ehil olduğumu zannederek talepte bulundu. Ben 
icâzet vermek şöyle dursun, almaya bile ehil değilsem de hakkımdaki 
zannını güzel bulup öyle olmayı arzu ettim. Allah’tan yardım dileyerek, 
Resûlullah’ın sa’y ve gayretine sığınarak ve üstadımın himmetlerine 
dayanarak derim ki İCÂZET VERDİM. Evet, nazarî, ilmî, amelî 
ve naklî, yani hadis, tefsir, usul ve fürû olmak üzere benden rivayet 
edilmesi meşru olan bütün ilimleri rivayette bulunmasına izin verdim ve 
bunu keskin zekâlı, firâset sahibi, ilhama mazhar kılınmış, eşi ve benzeri 
bulunmayan, ifade ve düşünce alanlarının maliki olduğu hüsnüzannına 
dayanarak yaptım. “Zeytin ağacından çıkıp fanusu tutuşturan yağ 
neredeyse kendisine ateş değmese bile ışık verir. Nur üstüne nur” (en-
Nûr 24/35). Allah kendisini batmayan güneş gibi yaşatsın!

Ben şer‘î ilimleri, edebî, aklî ve naklî bilgileri âlim, kâmil, fâzıl, 
Karsanzâde diye tanınan Mustafa oğlu Muhammed’den aldım, “Allah 
Teâlâ onu cennetle ve cemâlini müşahede etmekle mükâfatlandırsın!” 
O, ilmi, dönemin ileri gelenlerinden, Hâfızların imamı, çevresini ilim ve 
faziletle süsleyen, âlim, ilmiyle âmil, kâmil ve kemale erdiren, kendisini 
ma‘rifet-i Rabbâniyyeye adayan, Hâşimzâde diye şöhret bulan Hâfız 
Ahmed Efendi’den aldı. (Allah kendisine cennete girmeyi ve cemâlini 
müşahede etmeyi lutfetsin.) Karsanzâde hocasının vefatından sonra 
dinî meseleleri inceden inceye araştıran, ilimlerde derinleşmiş, âlim, 
ilmiyle âmil, kendisini ma‘rifet-i Rabbâniyyeye adamış, Mâlikzâde diye 
meşhur kâmil, üstadımız ve sığınağımız Oflu-Hopşeralı Hacı Mustafa 
Hilmi’nin (Allah onu ebedî lutfuna mazhar kılsın) ilim meclislerine 
katılmıştır.
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Hâşimzâde âlim, ilmiyle âmil, kâmil, dinî konularda mütehassıs, 
müdekkik, fâzıl Oflu-Hopşeralı Hâfızzâde diye tanınmış Hacı İsmail 
Efendi’den (Allah kendisine cenneti ve cemâlini müşahede etmeyi 
lutfetsin), o da fâzıl, âlim, herkesin üstadı, Hacı Ayvazzâde diye meşhur 
Mustafa oğlu Hacı Abdurrahman’dan (Allah kendisine cennete girmeyi 
ve cemâlini müşahede etmeyi nasip etsin), o da Hasan Efendizâde diye 
tanınan Ahmed oğlu Yahya’dan, o da ileri gelen bazı âlimlerden ilim 
tahsilinde bulunup bu uğurda meşakkatli ve sıkıntılı yollara başvurmuş, 
ders meclislerinde hazır bulunmuştur. Onlardan biri hayata gelişinin 
sebebini, ruhanî ve cismanî kemalinin vasıtasını teşkil eden babası olup 
âlim, ilmiyle âmil, fâzıl, kâmil, doğumu ve yaşayışı Kadı köyünde cereyan 
eden Hasan oğlu Ahmed’dir. Allah kendisini huzur, sükûn, güven yeri 
olan cennete ulaştırsın. O da âlim, fâzıl, kâmil, kemale erdiren, herkesin 
hocası Kara Halil el-Konevî’den, ayrıca şeyh, âlim, ilmiyle âmil, ittifakla 
herkesin üstadı, Hâdim Müftüsü diye meşhur Seyyid Muhammed el-
Hâdimî’den tahsil edip icâzet almıştır. Yine silsileye giren âlimlerden biri 
şeyh, allâme, mütehassıs, derin anlayışlı, aklî ve naklî ilimler terazisini 
dengede tutan, üstadımız, sığınağımız, efendimiz şeyh Seyyid Halil 
b. İbrahim el-Firebrî’dir. O, Seyyid Muhammed Naîm b. Ahmed el-
Hâdimî, ayrıca Seyyid Abdullah el-Hâdimî’den ve bir de kardeşi Seyyid 
Muhammed Emin el-Hâdimî’den tahsil görmüş, bunlar ise Hâdim 
Müftüsü diye meşhur Seyyid Muhammed el-Hâdimî’den ilim tahsil 
etmişlerdir. Bu sonuncu ise âlimlerin dayanağı ve fâzılların en hayırlısı, 
Çeşmecizâde diye meşhur Muhammed el-Perverî’den (Allah dünyada 
da, âhirette de ecrini arttırsın) ilim tahsil etmiş; Çeşmecizâde de ilmi, 
Hâdim Müftüsü diye şöhret bulmuş sözü edilen zattan almıştır. Yine ilim 
silsilesine girenlerden biri âlim, ilmiyle âmil, fâzıl, kâmil, üstadımız ve 
şeyhimiz, Allah’tan başka herkesten ve her şeyden müstağni İbrahim 
b. Veliyyüddin el-Humeydî olup (Allah kendisini ebedî lutfuna mazhar 
kılsın) fâzıl, âlim, ilmiyle âmil, tenkide önem veren ve kemale erdiren bu 
zat Hâdim Müftüsü’ne icâzet vermiştir. Kendisi de biraz önce zikredilen 
mütehassıs, Şeyh Seyyid Halil b. İbrahim el-Firebrî’den Hâdim Müftüsü 
diye meşhur faziletli zata ulaşan senedi ile tahsil görmüştür.

Silsileden biri de fâzıl, muhakkık, kâmil ve araştırıcı Muhammed Emin 
b. Osman b. Mustafa ez-Za‘ferânî olup kendisi fâzıl, kâmil, kemale 
erdiren, pederi Osman b. Mustafa ez-Za‘ferânî’den, o da Halil el- 
Akhisârî’den -ki silsile şeyh, reis Ebû Ali Hüseyin b. Abdullah b. Sînâ’ya 
kadar varır- ilim almıştır. Halil Akhisârî ayrıca şeyh, allâme, mütehassıs, 
derin anlayışlı, aklî ve naklî ilimleri dengede tutan, fürû ve usule 
dair ilim dallarını ayıklamaya tâbi tutan, konumuna uygun seviyeye 
gerçekten ulaşan, her bir fende tek, her ilimde derinleşmiş, makbul 
eserler ve aranan telifler sahibi, inceden inceye araştırıp incelediği ve 
herkesin üstadı olduğu noktalarında söz birliği edilen şeyh İsmail b. 
Şeyh Mustafa b. Şeyh Mahmud el-Gelenbevî’den de (Allah kendisine 
cennete girmeyi ve cemâlini müşahede etmeyi nasip eylesin) gaybî 
ilimler alanında tahsil görmüştür. Gelenbevî ise Müftüzâde diye bilinen 
efendimiz Muhammed b. Yusuf’tan -silsilesi daha zikredeceğimiz zata 
varıncaya kadar- ilim almıştır. Bu sonuncusu da şeyh, imam, allâme, 
seyyid, araştırmacıların en üstünü, titizlikle inceleyenlerin uyulacak 
örneği, Müftüzâde diye şöhret bulmuş şeyh Yusuf el-Antâkî’den (Allah 
ebedî ve sermedî lutfuna mahzar kılsın) ilim tahsil etmiş; bu ise şeyh, 
âlim, ilmiyle âmil, fâzıl, kâmil Hâdim Müftüsü diye meşhur Seyyid 
Muhammed el-Hâdimî, bu da babası şeyh, fâzıl, kâmil Mustafa el-
Hâdimî’den ilim almıştır; silsile Muhammed b. Ahmed et-Tarsûsî ve 
Muhammed b. Ali el-Kâmil ile Seyyid Şerîf’e ulaşır. Muhammed b. 
Ali el-Kâmil de Celîzâde diye şöhret bulmuş efendimiz Hâdim Ahmed 
b. Abdurrahman b. Abdullah en-Nevşehrî’den, o da babasından ve 
Saçaklızâde diye tanınan Muhammed Fâzıl’dan -muhakkık Sa‘deddin-
Teftâzânî’ye ulaşan senedi ile ilim almıştır. Ayrıca o [Muhammed b. 
Ali el Kâmil?] babasından yani Antakya müftüsü fâzıl Yusuf b. İsmail 
b. Abdüllatif’ten, Abdürrezzâk el-Antâkî’den, Biberîzâde diye şöhret 
bulmuş Hüseyin’den, şeyh Muhammed el-Yemânî’den ilim almış, 
Yemânî de Abdülhay’dan almıştır; ilim zinciri Muhammed b. Hasen 
eş-Şeybânî’ye ulaşıncaya kadar; Şeybânî de İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe 
Nu’mân b. Sâbit’ten almıştır. Yemânî ayrıca Sahîh-i Buhârî ve Müslim 
şârihi olup Yusuf Efendizâde diye tanınan zattan almıştır. Böylece ilim 
zinciri Ebû Hanîfe’ye ulaşmış, Hammâd b. Süleyman -İbrahim b. Yezîd 
en-Nehaî- Alkame -Abdullah b. Mes’ûd’a -Allah ondan razı olsun- 
kadar ulaşmıştır. O da Hz. Peygamber’den (Allah ona rahmet ve selâmet 
ihsan eylesin, kendisini şerefli, uğurlu ve bereketli kılsın), o da Cebrâil 
aleyhisselâmdan, o da azameti yüce ve âlî, benzeri bulunmaktan, acz ve 
eksiklik sıfatlarından münezzeh Allah’tan almıştır.

O’nun [Topalzâde Hâfız Bekir Sıdkı] özellikle tefsir, hadis, fıkıh, hakikat 
ve Nakşibendiyye-i aliyye tarikatına ait silsile ve icâzeti ise fâzıl, kâmil, 
kemale erdiren efendimiz Muhammed Şerif: Dımaşk’ta Şâfiî müftüsü 
şeyh Muhammed Ömer el-Gazzâlî el-Âmirî’nin torunundan intikal 
etmiş olup, kendisi şeyhi Seyyid Muhammed Şâkir’den, o da şeyhi şeyh 
Ahmed b. el Attâr’dan, o da şeyh İsmail el-Aclûnî’den almıştır. Aclûnî 
ise tarikat-ı aliyye-i Nakşibendiyye’yi, uzun hayat sürmüş, velî ve sâlih 
şahsiyet Şeyh Ömer eş Şeybânî’den, Şeyh Abdülganî en-Nablusî’den 
ahzetmiştir. Şeyh İsmail el Aclûnî’nin senedi ise silsilesinde mevcut 
olup müelliflere kadar ulaşan kısmını tavsiye ve öğüt bölümünden 
sonra kaydettim, uzatmış olma endişesiyle buradaki silsileye almadım. 
[İcâzetnâme metninin devam eden kısmında sözü edilen silsileye 
rastlanmamıştır.] İlmî isnadın tamamı bundan ibarettir.

İnsanların Cenâb-ı Mevlâ’ya en muhtaç olanı, Tek varlığın kölesi, âciz 
kulu Muhammed (mühür)

(Prof. Dr. Bekir 
Topaloğlu’nun 

basılmayan ‘hatırat’ 
kitabından)

Cumhuriyet dönemi. 
Bekir Topaloğlu’nun 
5 Mayıs 1949 tarihli 

hadis, tefsir ve
fürû ilimleri rivayet 

icâzetnâmesi.
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1954 yılında Tarik-i Takrib 
icâzeti aldıktan sonra 
hayatını Hâfız yetiştirmeye 
adayarak yüzlerce Hâfız 
yetiştiren Kurrâ Hâfız Ali 
Kemal Hut Hocaefendi.

(M. Akif Hut’un arşivinden)

TARİK-İ TAKRİB İCÂZETNÂMESİ

Kurrâ Hâfız Kemal Hut Hoca, 934’de 
Kafkas cephesi gazisi baba ile ev hanımı 
annenin en küçük çocuğu olarak Rize’de 
dünyaya geldi. Rize’de başladığı Hâfızlık 
eğitimini Mecid Efendi’den (Muhacir Hoca) 
alarak 1949 senesinde tamamladı. 1950 ve 
1951 senelerinde Rize Orta Camii İmam 
Hatibi Alauddin (Akdoğar) Efendi’den 
tâlim dersleri aldı. Daha sonra eğitimini 
İstanbul’da sürdürdü. 1951 sonlarında 
Karaköy Yeraltı Camii İmam Hatibi Hâfız 
Ali Üsküdarlı Efendi’den tecvid dersleri aldı. 
Aynı zaman dilimlerinde (1951) İstanbul 
Nuruosmaniye Camii İmam Hatibi Hâfız 
Hasan Akkuş Efendi’den Asım Kıraati, 
İstanbul’da Yavuz Sultan Selim Camii Baş 
İmam Hatibi, Osmanlı müderrislerinden 
Enderûnî Hâfız İsmail Efendi’den Asım 
Kıraati, Kesik Bacak İsmail Efendi’den 
de (1952) tâlim okumuştur. 1954 yılında 
Aşere Takrib eğitimini Yavuz Sultan 
Selim Camii Baş İmam Hatibi ve Reisu’l-
Kurra Ahmet Hamdi Yavuz Varnalı Hoca 
Efendi’den ve Arapça eğitimini de 1957-
1959’da Rize Vaizi Ali Haydar Sadıkoğlu 
Efendi’den aldı. Büyük Piyale Paşa Camii 
ve Kasımpaşa Camii Kebir’de görev yaptı. 
1992’de Diyanet’teki görevinden emekliliğe 
ayrılırken hayatının kalan kısmını geride bir 
hoş seda olmak, Allah’ın rızasını kazanmak, 
Kur’an-ı Kerîm’e ve insanlığa hizmet etmek 
maksadıyla hakiki hâfızlar yetiştirmeye 
adadı.
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Cumhuriyet dönemi. 
Ali Kemal Hut’un 

1954 tarihli Aşere-
takrib icâzetnâmesi. 
Günümüzde Kemal 
Efendi diye bilinen 

Kurrâ Hâfız Ali 
Kemal Hut Hoca 

Efendi’nin Büyük 
icâzetnâmesi.
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Cumhuriyet dönemi.
Ali Özek’in 1957 

yılında Mısır 
Câmiü’l-ezher’den 

almış olduğu Davet 
ve İrşad (Vaizlik) 

icâzeti.

İRŞÂD İCÂZETNÂMESİ
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NAZARÎ, AMELÎ, AKLÎ VE NAKLÎ İLİMLER 
BÜYÜK İCÂZETNÂMESİ

Tefsir, hadis, usûl ve fürû icâzeti. Çamlıhemşin 
Müftülüğü’nce düzenlenen ve 27 Mayıs 1962 tarihinde 
nazarî ve amelî, aklî ve naklî ilimleri tahsîl ettiğine 
dâir Remzi Efendi’ye T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı 
Çamlıhemşin Müftülüğü tarafından verilen büyük 
icâzetnâme sureti.

Cumhuriyet dönemi. 
30 Ocak 1959 tarihli 

Ahmed Remzi 
Çakır’ın büyük 

icâzetnâmesi
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Şüphesiz Kur’an’ı biz indirdik koruyucusu da elbette biziz*

Saraybosna Şeriat Mektebi dördüncü sınıf talebeleri, 1915 yılı.
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Saraybosna 
Gazi Hüsrev 

Medresesi’nde 
günümüzde 

verilen hâfızlık 
icâzetnâmesi.

BOSNA HAFIZLIK İCÂZETİ

Bosna tarihinde savaş yıllarında bir yıl hariç, kurulduğu günden günümüze kadar aralıksız hâfız 
yetiştiren Sarayova Gazi Hüsrev Medresesi’nin günümüzde verdiği icâzet örneği.
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ŞAHÂDETNÂME

Şahit olmak, bizzat görmek anlamındaki “şahâdet” kelimesiyle, 
yazılı belge anlamına gelen “nâme” kelimesinin birleşmesiyle 
oluşan şahâdetnâme, sözlük anlamı olarak “bir olgu ya da 
durumun delili olmak üzere yetkili makamlarca verilen belge” 
demektir.

Şahâdetnâme, eğitim alanında bir kimseye herhangi bir okulu 
veya öğrenim programını başarıyla tamamladığını gösteren 
belge, yani diploma anlamında kullanılmıştır. Ancak bunun 
yanında herhangi bir konuda bir derece veya unvanı kullanma-
ya hak kazandığını, bir iş, sanat veya meslek dalında çalışabilme 
yetkisi elde ettiğini ve buna ehil olduğunu belirtmek için bir 
kurum tarafından düzenlenip verilen her türlü resmî belge için 
de bu kelime kullanılmıştır.

İcâzetnâmelerin, kişisel ve sivil özellikler taşıdığından, zaman 
içinde ortaya çıkan hukukî ve resmî nitelikleri tam olarak 
karşılayamaması dolayısıyla, bu özellikleri çağrıştıran “şahâ-
det” kelimesi onun yerine kullanılmaya başlanmıştır. İlk defa 
1872 yılında Mısır’da ve 1914 yılında Osmanlı Devleti’nde 
Dârü’l-Hilâfeti’l-Aliyye medreselerinin tâlî kısmını bitirenlere 
şahâdetnâme, âlî (yüksek) kısmını bitirenlere de icâzetnâme 
verilmesinin kanunlaşmasıyla bu iki belge resmileşmiştir.
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II. Abdülhamid 
dönemi (1876-1909). 

Rumî 23 Mayıs 
1301, Miladî 4 

Haziran 1885 tarihli 
Bekir Efendizâde 
Tahsin Efendi’nin 
şahâdetnâmesidir.

MEKTEB-İ OSMANÎ İCÂZETNÂMESİ

Selanik Mekteb-i Osmanisi’nden aliyyü’l-a‘lâ derecesiyle mezun olan Bekir Efendizâde Tahsin Efendi’nin 4 
Haziran 1885 tarihli şahâdetnâmesidir
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II. Abdülhamid 
dönemi (1876-1909). 

Hicrî
22 Safer 1316, Miladî

12 Temmuz 1898 
tarihli Ali Efendi’nin 

şahâdetnâmesi.

İBTİDÂİYYE ŞAHÂDETNÂMESİ

Silistre Müftüsü tarafından tasdikli Silistre İbtidâî Mektebi şahâdetnâmesi. Evrak üzerinde öğrencinin sıra 
numarası, adı, babasının adı ve ikamet yeri yanında, “Eşkâl” başlığı altında yaşı, boyu, göz rengi ve ahlâkı da 
bulunmaktadır. Okutulan dersler şu şekildedir: Kur’ân-ı Kerîm, Tecvîd, Osmanlı Alfabesi, Esmâ-i Türkiyye 
ve İmla, Osmanlı Sarfı, Tarih, Coğrafya, Hesap, ve Rık‘a hattı.
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II. Abdülhamid 
dönemi (1876-1909). 
Hicrî 11 Şaban 1316, 

Miladî 25 Aralık 1898 
tarihli Zeynelabidin 

Efendi’nin 
şahâdetnâmesi.

MEKÂTİB-İ ASÂKİR ŞAHÂDETNÂMESİ

Mekâtib-i Asâkir-i Şâhâne’de tahsilini tamamlayan Radovişteli Zeynelâbidîn 
Efendi’ye Piyâde mülâzım-ı sânîliği rütbesini hâiz olduğuna dair verilen 

şahâdetnâmesi.
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II. Abdülhamid 
dönemi (1876-1909). 

Hicrî 7 Rebiülevvel 
1318, Miladî 5 

Temmuz 1900 tarihli 
Süleyman Efendi’nin 

şahâdetnâmesi.

RÜŞDİYE ŞAHÂDETNÂMESİ

Meclis-i Umur-ı Nâfia tarafından hazırlanan 5 Şubat 1839 (21 Zilkade 1254) tarihli bir layihada 
eğitimde reform yapılmasının zaruret olduğu ve hatta memleketin kurtuluşunun buna bağlı olduğu 
vurgulanıyordu. Layihada özellikle ilk mekteplerin ıslah edilmesi geniş bir şekilde ele alınmış ve 
öncelikle İstanbul’da daha önce padişahlar tarafından büyük camilerin yanına yapılmış olan ve 
“Selâtin-i İzâm Mekâtibi” olarak anılan sıbyan mekteplerinin devamı ve ikinci kademesi olarak 
“Sınıf-ı Sâni” adıyla yeni tarzda mekteplerin açılması öngörülmüştür. Ancak Padişah II. Mahmud, 
“sınıf-ı sâni” ismini beğenmeyerek bu yeni açılacak okullara Mekâtib-i Rüşdiye (Rüşdiye Okulları) 
adını vermiştir. Diploma sahibine, Rüşdiye’nin bir üstü olan Mülki İdadiye mekteplerinden istediği 
birine kabul edilmesi için bu diplomanın verildiği belirtilmektedir.
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V. Mehmed Reşad 
dönemi (1909-1918). 
Hicrî 15 Rebiülevvel 

1332, Miladî 11
Şubat 1914 tarihli 
Danyal Efendi’nin 

şahâdetnâmesi.
DÂRÜ’L-FÜNÛN-I OSMÂNÎ ŞAHÂDETNÂMESİ
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V. Mehmed Reşad 
dönemi (1909-1918). 

Hicrî 15 Şevval 
1333, Miladî 26 

Ağustos 1915 tarihli 
Vehbi Efendi’nin 

şahâdetnâmesi.

MEKTEB-İ SULTANİYE ŞAHÂDETNÂMESİ

Yukarıdaki şahâdetnâmede derslerin gruplandırılması dikkati çekiyor. Dersler başlıca dört gruba 
ayrılıyor: 1. Dürüs-u mütenevvia (değişik dersler). 2. Ulûm-u riyaziye (matematik bilimler). 3. 
Ulûm-u tabîiye (fizik bilimler). 4. Diller. Bu gruplardan her biri de zengin bir içerikle donatılmıştır. 
Sözgelimi “ulûm-u tabiiye” grubunda hayvanlar, bitkiler, jeoloji, sağlık, doğal felsefe, kimya, 
teknik bilgiler ve insan bedeni (anatomi) bilgileri yer almaktadır.
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V. Mehmed Reşad 
dönemi (1909- 1918). 

Hicrî 21 Şevval 
1333, Miladî 1 Eylül 

1915 tarihli Hasan 
Hayri Efendi’nin 

şahâdetnâmesi.
KAPTAN VE ÇARKÇI MEKTEBİ ŞAHÂDETNÂMESİ



53

VI. Mehmed 
Vahdeddin dönemi 

(1918-
1922). Rumî 5 Mart 
1338, Miladî 5 Mart 

1922 tarihli İsmail 
Hakkı Efendi’nin 

şahâdetnâmesi.

USTA MEKTEBİ MESLEK ŞAHÂDETNÂMESİ

Okulda yapılan teorik eğitimden başka, buna ek olarak dört yıl da çeşitli fabrikalarda bizzat 
çalışarak bilgi ve beceri kazanan yani bir bakıma staj yapan bir kişiye verilen şahâdetnâme. 
Fabrikalar Genel Müdürlüğü adıyla kurulan bu kurumda çeşitli alanlarda ustaların 
yetiştirilmesinin amaçlandığı ve verilen eğitime dikkat edildiği görülüyor.
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V. Mehmed Reşad 
dönemi (1909-1918). 
Rumî 15 Eylül 1331, 

Miladî 28 Eylül
1915 tarihli Hüseyin 

HüsnüEfendi’nin 
şahâdetnâmesi.

DEMİRYOLU MEKTEBİ ŞAHÂDETNÂMESİ

Demiryollarına eğitilmiş işgücü sağlamak amacıyla kurulmuş olan İzmir Demiryolu Vakıf 
Mektebi’nin birinci devresi bitirme şahâdetnâmesi. Şahâdetnâme, sahibinin okulu “muvakkit 
memuru” (zamanlama görevlisi) olarak tamamladığını göstermektedir. Demiryolu idaresi 
bu okullarla bünyesine teorik ve pratik alanlarda bilgi ve deneyim sahibi çalışanlar katmayı 
amaçlamıştır.
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VI. Mehmed 
Vahdeddin dönemi 

(1918-1922). 
Rumî 18 Temmuz 

1334, Miladî 18 
Temmuz 1918 tarihli 

Şadiye Hanım’ın 
şahâdetnâmesi.

EBE ŞAHÂDETNÂMESİ
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Cumhuriyet dönemi. 
Rumî 19 Nisan 1340, 
Miladî 19 Nisan 1924 

tarihli Ali Rahmi 
Bey’in şahâdetnâmesi.

OTOMOBİL VE TRAKTÖR ŞOFÖRLÜĞÜ ŞAHÂDETNÂMESİ

Bu şahâdetnâmenin günümüzdeki ehliyet karşılığı olduğu anlaşılmaktadır. “Mektebin tedrisat 
devresini ikmal eyleyen” kaydı, bir devam süresinin bulunduğunu göstermekte, ancak süre 
belirtilmemektedir.
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Cumhuriyet 
dönemi. 19 Haziran 

1926 tarihli 
Adnan Efendi’nin 

şahâdetnâmesi.

Şahâdetnâme üzerinde Osmanlıca Türkiye 
Cumhuriyeti’nin yazılışı
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19 Haziran 1926 tarihli Adnan Efendi’ye ait 
şahâdetnâmenin günümüz alfabesi ile tercümesi.

SANAYİ MEKTEBİ ŞAHÂDETNÂMESİ

Sanayi mekteplerinin ilk nüveleri ve nizamnâmeleri Tanzimat döneminde ortaya çıkmış, 
II. Abdülhamid döneminde eğitim sisteminde I. Meşrutiyet’ten sonra ıslah-haneler, 1885’te 
sanayi mektebi adını almıştır. 1894’ten sonra hem okul sayıları artmış hem de okullar müstakil 
binalarına kavuşturulmuştur. 1913’te İdâre-i Umûmiye Vilâyet Kanunu’nun yayınlanması ile 
sanayi mekteplerinin masrafları vilayetler hususi idareleri bütçelerinden karşılanmaya başlayınca 
okullar önceki döneme nazaran daha istikrarlı bir konuma geldi, fakat bu kez de her vilayetin 
ayrı program tatbik etmesinden dolayı okullar arasında bir birlik kurulamadı. Bununla birlikte 
özellikle İstanbul Sanat Mektebi, Balkan ve I. Dünya Savaşı’nda teknik elemanlara duyulan 
ihtiyacın artmasından dolayı büyük önem kazandı.

Bu okuldan mezun olanlar çeşitli Avrupa ülkelerine ihtisas yapmaları amacıyla gönderildi. 
Avrupa ülkelerinden de (özellikle Macaristan) teknik eleman getirilerek öğrencilerin daha
iyi yetiştirilmelerine imkân sağlandı. Yukarıda sanat okulundan tesviyeci-motorcu olarak mezun 
olan bir kişiye verilen şahâdetnâme yer almaktadır. Şahâdetnâmede, okulun sınava tabi tutulan 
derslerinde oldukça yoğun bir program uygulandığı görülmektedir.
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Cumhuriyet dönemi. 
29 Haziran 1938 

tarihli Nesim Kohen’in 
orta mektebi diploması
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STE JEANNE ŞEHADETNAMESİ

STE JEANNE D’ARC Fransız orta mektebince iki dilde hazırlanan bu belgenin başlığı 
‘şehâdetnâme’ ile tanımlanırken, metin kısmında ‘diploma’ yazılması dikkati çekiyor. Bu da bize 
şehâdetnâmelerin zamanla diploma olarak adlandırıldığını gösteriyor.
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Intellectual Independence
االســتقالل الفكري

İBN HALDUN
Ü N İ V E R S İ T E S İ


