Kitâbiyat

Kýsaca belirtmek gerekirse kitap, klasik Osmanlý tarih anlayýþ, anlatým ve
yazýcýlýðý çerçevesinde daha çok Türkçe eserler kullanýlarak III. Selim dönemini konu edinen ve fazla baþarýlý sayýlamayacak bir çalýþma olarak nitelendirilebilir. “Ne aradýðýný bilmeyen ne bulduðunu bilemez” özdeyiþinin ifade ettiði anlama uygun bir manzara söz konusudur. Araþtýrmacýnýn “Osmanlý’da
Dönüm Noktasý” üst baþlýðýný taþýyan incelemede konuya yeterince hâkim
olamadan, henüz var olduðu belli-belirsiz sorun ya da sorunlarý tartýþýp kavramlaþtýrmakta sýkýntý çekmekte olduðu anlaþýlmaktadýr. Bu nedenle yazarýn
çalýþmanýn baþýnda neyi ya da neleri ciddi birer sorun olarak gördüðü, bu
alandaki öngörülerinin neler olduðu ve sonunda neyi tespit ettiði sorusu da
cevapsýz kalmaktadýr.
Ahmet Cihan
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Ýstanbul: Gelenek Yayýnlarý, 2003. 375 sayfa.
Gelenek Yayýnlarý’nýn Ýbnü’l-Arabî kitaplýðý serisinin birinci kitabý olarak
tasarlanan bu eser, Ýbnü’l-Arabî ve tasavvuf düþüncesi içindeki yeri üzerine
yaptýðý çalýþmalarýyla tanýnan Michel Chodkiewicz’in kýzý Claude Addas tarafýndan kaleme alýnmýþtýr. Aslý Fransýzca olup Ýngilizce ve Ýspanyolca çevirileri
de bulunan kitap, Atila Ataman tarafýndan Türkçeye tercüme edilmiþ ve ayný
yýl içinde iki baský yapmýþtýr. Mütercim eserin baþýnda “Teþekkür” baþlýðý altýnda, çevirinin noksanlarý ile ilgili bazý mütevazý ifadeler serdetmiþse de, çevirinin kalitesi her sayfada kendisini göstermektedir.
Yazar “Önsöz” ve “Kýsaltmalar”dan sonra, “Giriþ” bölümünde Ýbnü’lArabî üzerine yapýlan çalýþmalarýn, ilk dönemlerde kaynak yetersizliðinden
doðan eksiklikler baþta olmak üzere, hata ve önyargýlarla dolu çalýþmalar ya
da menakýb ve tabakat kitaplarý yazarlarýnýn, çoðu zaman hayalî, “tuttuðu
tarafa göre renk alan yakýþtýrmalardan ibaret” nakillerden baþka bir þey olmadýðýný savunur. Önyargýlý ve düþmanca yaklaþýmlar ile aþýrý yüceltici ve
masallaþtýrýcý yaklaþýmlar içeren çalýþmalar arasýnda, Ýbnü’l-Arabî’nin hakkýyla takdir edilemeyeceðine iþaret eden yazar, þeyhin yaþadýðý dönemdeki
189

Ýslâm Araþtýrmalarý Dergisi

sosyal, siyasî, kültürel duruma deðinmeyen bütün kaynaklarýn ciddi bir boþluk býraktýðýný vurgular ve kendi niyetini ise “her þeyden önce, Ýbnü’lArabî’nin manevî ve fikrî yolculuðunu yeniden canlandýrmak ve mümkün
olduðu ölçüde bu güzergâhý, devrinin dinî ve tarihî baðlamý içine yerleþtirmek” olarak açýklar. Tasavvuf ýstýlahatýnda, velinin ulaþtýðý yüksek derecenin kemaline iþaret için kullanýlan “kibrit-i ahmer” tabiri bu yolcuðun nihayetini ifade ettiði gibi, ayný zamanda taraftarlarýna göre de Ýbnü’l-Arabî’nin
kendisini ifade eder. Kitap on bölüm ve beþ ekten oluþmakta, her bölüm birkaç alt baþlýða ayrýlmaktadýr.
“Anavatan” baþlýðý altýnda Ýbnü’l-Arabî’nin anavataný Endülüs’ün coðrafî
yapýsý, siyasî ve sosyal durumu, zenginlik kaynaklarý ve onun üzerine uydurulmuþ hadislerle o dönemlerde Endülüs’e hükmeden Murabýt ve Muvahhid/Berberîlerin gerek kendi aralarýnda gerekse dýþarýya karþý mücadeleleri,
ardýndan da Ýbnü’l-Arabî’nin soyunun, oraya nereden ve ne zaman geldiði,
þeyhin doðum yeri ve buranýn tarihi gibi hususlar özetlenmiþtir. Ýbnü’lArabî’nin ailesinden olan ve onu etkilemiþ bulunan sûfîlerin yaný sýra, ders
aldýðý ya da etkilendiði diðer bazý zatlar zikredildikten sonra, birkaç paragrafla
da Ýbnü’l-Arabî’nin -kendi tabiriyle- “cahiliye zamanýndan” söz edilmektedir
(s. 31-52).
“Allah Aþký” adýný taþýyan bölümün baþlarýnda, deyim yerindeyse, þeyhin
ihtida sürecine yer verilmektedir. Bir eðlenceden dönerken evlerine giden arkadaþlarýnýn aksine, bir harabeye girip orada bir süre ibadet ve zikirle meþgul olmasýyla baþlayan sülûk süreci, dönemin kadýsý Ýbn Rüþd’le görüþmesi, Hz. Ýsa
ve Hz. Hýzýr’la olan iliþkileri ve nihayet Allah’la görüþüp konuþmasý sonucu ilk
“fetih” durumu anlatýlmaktadýr. Ardýndan Ýþbiliye’de almýþ olduðu Kur’an, hadis,
fýkýh eðitimi ve hocalarýyla ilgili bilgiler yer almaktadýr. Devamýnda ise o dönemdeki Maðrib tasavvufu ana hatlarýyla özetlenmekte ve özellikle Endülüs tasavvufunda derin iz býrakmýþ olan ve Ýbnü’l-Arabî üzerinde de açýk etkileri görülen
baþlýca iki ekolden, Meriye Mektebi ve Ebû Ye’za ile Ýbn Hirzihim’in baþýný çektiði tasavvufî cereyanlardan bahsedilmektedir (s. 53-90).
Ýbnü’l-Arabî’nin seçilmiþliðinin ele alýndýðý “Seçilme” baþlýðý altýnda, kendisinin “Kurtuba Vakýasý” olarak adlandýrdýðý ve Kurtuba’da yaþadýðý dönemin baþlarýnda meydana geldiðini ifade ettiði çok özel bir müþahede aktarýlmaktadýr. Buna göre Ýbnü’l-Arabî, Kurtuba’da önce 124.000 peygamberi; daha sonra gelmiþ geçmiþ ve kýyamete kadar gelecek olan bütün mü’minleri bir
arada görmüþ ve kendisiyle Hz. Hud arasýnda bir konuþma geçmiþtir. Daha
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sonra Ýbnü’l-Arabî’nin enbiya-evliya/veraset-velayet konusundaki tasnifi ve
onun “hâtemü’l-evliyâ” olduðuna dair kanaatinin neyi ifade ettiði ele alýnmaktadýr. Ardýndan Ýbnü’l-Arabî’nin Ýþbiliye’de geçirdiði dokuz aylýk süre
içinde yaþadýðý halvetler ve karþýlaþtýðý “vâkýa”lara yer verilmekte ve ailesinin
bazý fertleriyle ilgili bilgiler aktarýlmaktadýr. Ayrýca þeyhin burada tanýdýðý kadýn veliler ile “behâül” dediði ve “aklý olmayan akýl sahipleri” diye tanýmladýðý
bir baþka grup veli ile tanýþmasýna da temas edilmektedir (s. 91-108).
Þeyhin, Ýcâze adlý eserine dayalý olarak þer‘î ilimleri ve Muhâdarâtü’lebrâr adlý eserine istinaden de edebiyat ve dil bilgisi ilimlerini hangi âlimlerden tahsil ettiðini öðrendiðimiz “Ýbn Arabi ve Endülüs Ulemasý” baþlýðý altýnda, ayrýca onun kelâm ve felsefeye de uzak durmadýðýný, bu alanlarda da XII.
yüzyýl Endülüs entelektüellerinden geri kalmadýðýný, kelâm ve felsefenin faydalý ilimler olduðu kanaatini taþýdýðýný, kelâmcýlarýn düþmanýn silahýyla silahlanarak hata ve cehaletle mücadele ettiklerini; ancak bir memlekete bir
kelâmcýnýn yeterli olduðu görüþünü taþýdýðýný, filozoflar ve felsefenin sýnýrlarý
ile ilgili görüþlerini de öðrenmekteyiz (s. 109-125).
“Allah’ýn Geniþ Arzý” baþlýðý altýnda, Ýbnü’l-Arabî’nin Endülüs’ten ayrýlýþýnýn hikâyesi ve tekrar dönüþü anlatýlmaktadýr. Cezîretu’l-Hadra’dan baþlayan
ve miladî 1193-1194 yýllarýný kapsayan bu seyahatinde Fas, Tunus ve Tilimsan’daki faaliyetleri; görüþtüðü sûfîler, Tunus’ta kaldýðý bir yýl içerisinde devam ettiði sohbetler hakkýnda bilgiler verilmektedir. Bu yýllarýn Ýbnü’lArabî’nin sadece bedensel olarak deðil, ayný zamanda kendisinin “Allah’ýn
geniþ arzý” ve “Menzilu’r-rumûz” diye adlandýrdýðý bir menzile de girdiði yýllar olduðu; seyahatini tamamlayýp Endülüs’e dönen Ýbnü’l-Arabî’nin artýk tamamen ayný kiþi olmadýðý, manevî bir olgunluða eriþtiði ve bundan böyle
baþkalarýna “üstad” olabilecek mertebeye ulaþtýðý dile getirilmektedir. Ancak
Endülüs’e döndüðünde, babasý vefat etmiþ olduðu için, evin tek erkeði olmasý hasebiyle annesi ve bekâr olan iki kýz kardeþinin sorumluluðunu yüklenmek durumunda kalmýþtýr. Bu nedenle çevresi, durmadan ona baský yapýyor
ve dünya iþleriyle meþgul olmasýný istiyor; ancak o, bu baskýlara direniyor ve
bir üstadýnýn deyimiyle “Balý tattýktan sonra, sirkeyi bir kenara býrakýyordu”
(s. 127-146).
“Fas” adýný taþýyan bölümde Ýbnü’l-Arabî’nin Fas’ta yaþadýðý deneyimler,
ulaþtýðý mertebeler ve dostluk kurduðu bazý sûfîler anlatýlarak bazý kelâmcýlarla, Allah’ýn zatý ve sýfatlarý üzerine girdiði tartýþmalar aktarýlmaktadýr. Ayrýca Ýbnü’l-Arabî’nin Ýþbiliye’de ilk hýrka giyiþi ve tasavvufta hýrka giymenin
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sembolik anlamý üzerinde durulmakta, þeyhin hýrka giyme/giydirme hususunda
önceki ve sonraki kanaatleri özetlenmektedir. Peygamber Efendimiz’in arþa
doðru semadan semaya geçerek cismen gerçekleþtirdiði “mirac”ý, þeyhin ruhen tekrar etmesini mümkün gören Ýbnü’l-Arabî’nin miraç sýrasýnda, hangi
semada, hangi peygamberle neler konuþtuðu da kendi ifadelerine dayanýlarak
anlatýlmaktadýr.
“Vedâlar” baþlýðýný taþýyan bölümde Ýbnü’l-Arabî’nin Fas seyahati sonrasýnda, bir daha dönmemek üzere, bölgeyi terketmeye karar vermesi üzerine
baþladýðý bir dizi veda ziyareti anlatýlmaktadýr. Buna göre Ýbnü’l-Arabî, doðuya doðru sürekli bir hareket hâlindedir ve yol güzergâhýnda bulunan dostlarýný, evliyaullahý, belli bir düzen içerisinde ziyaret etmekte; bir anlamda onlarla vedalaþmaktadýr. Ýbnü’l-Arabî’ye göre bir velinin ulaþabileceði en yüksek makam olan “Makam-ý Kurbet” mertebesi de yine bu ziyaretler sýrasýnda
kendisine verilmiþtir (s. 181-192).
“Hac” baþlýðýný taþýyan ve esas itibariyle Eyyûbîler döneminde Meþrýk’ýn
ele alýndýðý bölümde Haçlý Seferleri, Kudüs’ün iþgali ve Selâhaddin-i Eyyûbî
tarafýndan geri alýnýþý ve onun ölümüyle birlikte çocuklarý arasýnda baþlayan
iktidar kavgalarý söz konusu edilerek Meþrýk’taki Ýslâm coðrafyasýnýn genel
bir manzarasý verilmekte ve bu manzara içerisinde Ýbnü’l-Arabî’nin iktidarlarla olan iliþkisi ve etkisi örneklerle anlatýlmaktadýr. Ayrýca Eyyûbîler döneminde, Maðrib’den Meþrýk’a doðru yoðun bir göç hareketinin yaþandýðý ifade edilerek Meþrýk’a temelli yerleþen Maðribli sûfî ve âlimlerin isimleri sýralanmaktadýr. Ardýndan o dönemde Mýsýr’ýn içinde bulunduðu ekonomik çöküntü anlatýlmakta ve devamýnda þeyhin arzýn merkezine, yani Beytullah’a
yaptýðý yolculuk, Kâbe’de iken karþýlaþtýðý “vâkýa”lar, eriþtiði mertebeler ve
tasavvuf edebiyatýna kazandýrdýðý bazý teknik terimlerle bu terimleri hangi
anlamda kullandýðý hususlarý üzerinde durulmaktadýr (s. 193-228).
“Kullarýma Nasihat Et” baþlýðý altýnda Ýbnü’l-Arabî’nin, Mekke’de bulunduðu bir sýrada, müridlerin zayýflýðý karþýsýnda yýlgýnlýða düþtüðü bir anda,
Allah’tan aldýðý bir ilhamla irþad görevini yerine getirmek üzere 1204 yýlýnda
baþlayan ve yedi yýl boyunca durmadan devam eden Suriye, Filistin, Anadolu, Mýsýr, Irak ve Hicaz seyahatlerinin öyküsü anlatýlmaktadýr. Bir yandan seyahat ederken bir yandan da elli kadar eser yazan Þeyh-i Ekber’in Doðu’ya
geldiði sýralarda hüküm süren Eyyûbî ve Selçuklu sultanlarýyla olan iliþkilerine yer verilmekte; bu seyahatleri sýrasýnda ziyaret ettiði, tanýþtýðý, dostluk
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kurduðu sûfîler ve bilhassa Sadreddîn Konevî ile ilgili önemli bilgiler sunulmaktadýr (s. 229-255).
“Peygamberlerin Ýlticagahý Þam” baþlýðýný taþýyan bölümde, hayatýnýn
sonlarýna doðru Þam’a yerleþen ve burada vefat eden Ýbnü’l-Arabî’nin Suriye ulemasý ve sûfîleri ile iliþkileri ele alýnmakta ve sonraki birkaç yüzyýl içinde ortaya çýkan genel olumsuz tutumun aksine, muasýrlarý olan Þam ulemasý ve sûfîlerinin büyük çoðunluðunun kendisine gösterdiði saygý vurgulanmaktadýr (s. 257-299).
Eser, Ýbnü’l-Arabî’nin doðudan batýya bütün bir Ýslâm coðrafyasýný þu veya bu þekilde etkileyen ve derin izler býrakan Ekberî Ýrfan’ýn serencamýný çok
özet bir þekilde aktaran “Sonuç” bölümüyle son bulmaktadýr (s. 301-305).
Kitabýn “Ekler” bölümünde Ýbnü’l-Arabî kronolojisi; Ýbnü’l-Arabî’nin Endülüs
ve Magrib’deki çeþitli tasavvuf akýmlarýyla iliþkisini gösteren þema; Endülüs
ve Magrib’de þerî ilimleri okuduðu hocalarýnýn listesi; Endülüs ve Magrib’de
görüþtüðü edebiyatçýlarýn listesi ve Ekberî Ýrfan mektebinin dört silsilesinin
þemasý olmak üzere, beþ ayrý eke yer verilmiþtir (s. 310-347). Eser “Kitabiyat”
ve “Ýndeksler”le sona ermektedir (s. 365-375).
Her ne kadar þeyhin ruhanî tecrübelerini ifade eden; ancak genel Ýslâmî
anlayýþa ters düþen birçok vakýaya yer verilmiþse de, dilinin akýcý olmasý, Ýbnü’l-Arabî’nin hayatýnýn gizemli bir þekilde anlatýlmasý ve düþüncelerinin
hem derinlikli hem de tartýþmalý olmasýyla eser okuyucuyu cezbedecek niteliktedir.
Gürbüz Deniz

Yahudi Kültürü ve Hadisler
Özcan Hýdýr
Ýstanbul: Ýnsan Yayýnlarý, 2006. 686 sayfa.
Ýlâhiyat fakültelerinde yapýlmakta olan akademik çalýþmalarla Türkiye’de
din bilimleri sahasýndaki araþtýrmalarýn kalitesi her geçen gün biraz daha artmaktadýr. Yetmiþli-seksenli yýllarda gerçekleþtirilen lüzumlu-lüzumsuz yüzlerce çeviriden sonra, bilhassa son 10-15 yýl içerisinde hazýrlanan ve yayýmlanarak Türk okuyucusuna ulaþmasý saðlanan birçok doktora tezi, artýk memleketimizde özgün ilmî telif dönemine girildiðini göstermektedir. Ülkemizde
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