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KÝTÂBÝYAT

Ýbrahim Kûrânî-Hayatý, Eserleri ve Tasavvuf Anlayýþý
Ömer Yýlmaz
Ýstanbul: Ýnsan Yayýnlarý, 2005. 520 sayfa.
Ýlâhiyat alanýndaki akademik çalýþmalar ister biyografiler ve tarihî dönemlerle, ister belirli toplumsal yapýlar ve sosyal gruplarýn gelenek, örf-âdet, adap
ve erkânýyla ve isterse belli bir ilim dalýnýn bazý temel kavramlarýyla ilgili olsun, birtakým güçlükleri bünyesinde barýndýrmakta ve bazý problemlere yol
açmaktadýr. Bu problemler dönem çalýþmalarýnýn çok genel kalmasý, biyografilerin yeterli derinliði yakalayamamasý, kavramlarýn gerektiði þekilde dönemsel etkileri ve kýrýlmalarý yansýtamadan çalýþýlmasý, adap ve erkâna yönelik çalýþmalarýn ise kurumlarýn tarihsel kimlikleri ile günümüz toplumsal hayatý arasýndaki makasýn açýlmasýndan dolayý kopuk ve yetersiz kalmasýdýr.
Bu çeþit çalýþmalarýn -seçilen konularýn günümüz ve toplumumuz açýsýndanpragmatik yönü de yine tartýþýlan bir baþka konudur.
Ömer Yýlmaz tarafýndan bir doktora çalýþmasý olarak hazýrlanan ve XVII.
yüzyýl Osmanlý mutasavvýflarýndan Ýbrahim Kûrânî’nin hayatý, eserleri ve düþüncelerini ele alan eser, “Sunuþ”, “Önsöz”, “Giriþ”, iki bölüm, “Sonuç”, “Bibliyografya”, “Ekler” ve “Ýndeks”ten oluþmaktadýr. “Giriþ” kýsmýnda konu ile
ilgili kaynaklar ve araþtýrmalar genel bir deðerlendirmeye tabi tutulduktan
sonra, Kûrânî’nin yaþadýðý dönemdeki Osmanlý toplumu, müellifin yaþadýðý
Medine’ye de yer verilmek suretiyle önce sosyal, siyasî ve iktisadî, ardýndan
ilmî, edebî, dinî ve fikrî açýdan ana hatlarýyla ele alýnmýþtýr. Dönemin tasavvufî hareketleri ve Kûrânî’nin mensubu olduðu tasavvufî zümrelere temas
edilerek mevcut tarikatlar içindeki yeri ortaya konulmuþtur.
“Ýbrahim Kûrânî’nin Hayatý, Þahsiyeti ve Eserleri” baþlýklý “Birinci Bölüm”ün ilk kýsmýnda Kûrânî’nin hayatý, yetiþmesi, hizmet dönemi ve vefatý© ÝSAM, Ýstanbul 2006
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na; ikinci kýsmýnda ilmî, edebî ve tasavvufî kiþiliðine dair bilgi verilmiþ; üçüncü kýsmýnda ise -tasavvuf baþta olmak üzere- çeþitli ilim dallarýnda kaleme
aldýðý eserleri tasnife tabi tutularak telif sebepleri, muhtevalarý ve mevcut
farklý nüshalarý gösterilmiþtir. “Ýbrahim Kûrânî’nin Tasavvufî Görüþleri” baþlýklý “Ýkinci Bölüm”de Kûrânî’nin tasavvufî kavramlara yüklediði mânâlar ele
alýnmýþ ve savunucusu olduðu Ýbnü’l-Arabî’nin görüþlerine ve Ekberî geleneðe ne gibi açýlým ve yenilikler getirdiði incelenmiþtir. Bu baðlamda Kûrânî’nin
varlýk ve mertebeleri, velâyet, nübüvvet, Hz. Muhammed (Nûr-i Muhammedî
- Hakîkat-i Muhammedî) ve insan-ý kâmil gibi konulardaki anlayýþý ile marifet, keþf, keramet, fakr, tecelli, þatahat ve zikir gibi kavramlar etrafýndaki düþünceleri ortaya konulmuþ; ayrýca kendisini etkileyen mutasavvýf ve ilim
adamlarý ile kendisinden etkilenmiþ kimselere yer verilmiþtir.
“Sonuç” ve “Bibliyografya”dan sonra “Ekler” kýsmýnda Kûrânî’nin özellikle tasavvuf ve kelâmla ilgili bazý yazma eserlerinin ilk sayfalarý yanýnda,
Kûrânî Ailesi’nin hâlen Medine’de yaþayan mensuplarýndan elde edilen bazý
belgeler okuyucuya sunulmuþtur.
Eserde verilen bilgilerden anlaþýldýðýna göre Ýbrahim Kûrânî, Osmanlý Devleti idaresi altýndaki Kuzey Irak bölgesinde doðup büyümüþ, tahsilini Þam,
Baðdat, Mýsýr ve Medine’de tamamlayýp 1101 (1690) yýlýnda Medine’de vefat etmiþ bir mutasavvýftýr. Türkiye’de gerektiði kadar tanýnmayan Kûrânî, tesirini daha ziyade Hint Altkýtasý, Güneydoðu Asya, Malezya ve Endonezya’da hissettirmiþtir. Ancak bu coðrafyalardaki etkisi dolayýsýyla “sömürge”
politikalarýnýn uzantýsý olarak Batýlý müsteþriklerin ilgisini çekmiþtir. Böylesine tanýnmýþ ve Ýslâmî ilimlerle ilgili birçok sahada söz söyleyip eser kaleme
almýþ olan Kûrânî hakkýnda bu çalýþmaya kadar Türkiye’de ve diðer Ýslâm ülkelerinde ciddi ve kapsamlý bir araþtýrmanýn bulunmamasý düþündürücüdür.
Aslýnda zikredilen coðrafya ile Osmanlý medeniyeti arasýnda ilmî ve tasavvufî
planda ciddi iliþkiler mevcuttu. Bu coðrafyada yetiþmiþ olan Ýmdâdullah ve
Bahru’l-Ulûm gibi daha onlarca Mesnevî þârihi, Ýmâm Rabbânî, Þah Veliyyullah Dihlevî, Muhammed Ýkbâl ve Mevdûdî gibi son yüzyýllarda Ýslâm âlemine önderlik etmiþ, ülkemizin ilim ve fikir hayatýna katkýda bulunmuþ önemli
kiþiler ilk akla gelenlerdir. Bu mutasavvýf ve âlimler Doðu’dan çýkýp Batý Ýslâm
dünyasýný da etkilemiþler iken, Kûrânî Ýslâm dünyasýnýn batýsýnda yetiþip doðusunu etkilemiþtir. Bu etkileþim baðlamýnda Kûrânî; Ýbnü’l-Arabî, Ýbn Teymiyye, Ahmed b. Ali eþ-Þinnâvî, Muhammed b. Fazlullah el-Burhanpûrî, Ýbn
Sinâ gibi þahsiyetlerden doðrudan ya da dolaylý etkilenmiþ, kendisi de Þah
Veliyyullah Dihlevî, Muhammed Hayyât Sindî, Nu‘mân Âlûsî, Þemsü’l-Hak
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Azîmâbâdî gibi müellifleri etkilemiþtir. Kûrânî ayrýca içinde bulunduðu Ekberî
geleneðin önde gelen þahsiyetlerinden Sadreddin Konevî, Sadeddin Fergânî,
Dâvud-ý Kayserî, Alâüddevle Simnânî gibi bazýlarý Fusûsü’l-hikem þârihi
olan zatlar ile Teftâzânî, Molla Câmî, Celâleddin Devvânî ve Aliyyü’l-Kârî gibi âlimlerin eserlerinden ve fikirlerinden istifade etmiþtir. Ömer Yýlmaz’ýn tespitlerine göre Kûrânî, tesirleri ve vahdet-i vücûd hakkýndaki Sünnî yaklaþýmlarýyla Hint ve Güneydoðu Asya Ýslâm memleketlerinde hâlen tanýnan ve bu
mýntýkada tesirleri hâlâ devam eden bir mütefekkir olma özelliðini korumaktadýr. Taassuptan uzak, uzlaþmacý, pek çok ilim dallarýnda mahir, fazilet ve
ahlâk sahibi bir mutasavvýf olan Kûrânî’nin adý XVII.-XVIII. asýr ihya hareketleri arasýnda geçmekte, bu asýrlarda âdeta hangi Ýslâm ülkesinde bir canlanma varsa onunla bir baðlantý kurulmaktadýr (s. 455-456).
Hayatýnýn büyük bir kýsmýný Hicaz’da geçiren, Arapça, Türkçe ve Farsça
bilen; mutasavvýf kimliði yanýnda hadis, kelâm, fýkýh ve tefsir konularýnda
yaklaþýk seksenden fazla eser kaleme alan Kûrânî’yi felsefe, kelâm ve tasavvufu mezcetmiþ; eserleri, fikirleri ve öðrencileriyle “reformist-müceddid” olarak öne çýkmýþ bir þahsiyet diye tanýtan Yýlmaz, müellifin tasavvufî kimliði ve
düþüncelerini ele alarak Medine’de etrafýnda oluþan tasavvufî atmosferi aksettirmeye çalýþmýþtýr. Nakþibendîlik ve Zeynîliðe müntesip olup tasavvufun
gerekliliðini vurgulayan Kûrânî, hafî zikir yerine cehrî zikri tercih etmiþ ve
bunun fazileti üzerine risaleler yazmýþtýr. Yediye yakýn tarikat ile irtibatý olan,
ancak üç tarikatta söz sahibi ve icazeti bulunduðu ifade edilen Kûrânî, þeyhi
Kuþâþî’nin vefatýndan sonra onun adýna Medine’de bir zaviye kurup bu zaviyede muhtelif ülkelerden gelen talebelere mürþitlik yapmýþtýr. Bu zaviye kanalýyla Uzak Doðu’da tanýnmýþ ve Þettarîyye tarikatýnýn o bölgede yayýlmasýna sebep olmuþtur. Böylece Güneydoðu Asya ülkeleri ve Malay dünyasýnda Ýslâm’ýn Sünnî yorumuna katký saðlamýþtýr. Kûrânî’nin Osmanlýlarla olan
müspet ilþkileri ise kendisinden sonra çocuklarý tarafýndan sürdürülmüþ, hatta Yýlmaz’ýn elde ettiði Kûrânî ailesine verilmiþ olan bir berata göre bu irtibat
son zamanlara kadar sürmüþtür.
Ýbrahim Kûrânî ile ilgili ilginç bir nokta, Ýslâm düþüncesinde sürekli gündemde olup kendileri hakkýnda sürekli tartýþmalar yapýlan, birbirine zýt iki düþünce ekolüne mensup bir þahsiyet olarak ayný anda her ikisinin taraftarlýðýný yapmýþ olmasý ikilemidir. Yýlmaz’ýn belirttiðine göre Kûrânî, “Þeyh-i Ekber
Ýbnü’l-Arabî’nin sýký bir takipçisi ve savunucusu olup tüm tasavvufî birikimini onun sözlerini, özellikle onun temel anlayýþý vahdet-i vücûd’u açýklamaya
çalýþmýþ bir mutasavvýftýr” ve ayný zamanda “Tasavvuf ya da Ýbnü’l-Arabî
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karþýtlýðý ile tanýnmýþ Ýbn Teymiyye ve Selefî çizgiye de düþünce yapýsýnýn
içinde ayrý bir yer vermiþtir.” Çeliþkili gözüken bu çýkarýmýn imkâný ve çalýþmada bu noktanýn üzerinde fazla durulmamasý bir eksiklik gibi algýlanabilir.
Ancak bize göre Kûrânî, yaþadýðý ve fikirlerinin revaç bulduðu Selefîliðin
hâkim olduðu coðrafyada iki farklý düþünce ekolünün görüþlerini bir anlamda kendinde mezcederek Ýslâm âleminin ihtiyaç duyduðu uzlaþtýrmacý tavra
rehberlik etmek istemiþtir. O, kýsýr çekiþmelerin yarar getirmeyeceðine inanan, ehl-i kýblenin tekfir edilmesini istemeyen, sürekli halvet ve uzlet yerine,
celvet ve dinamizmi tercih eden, çok yönlü bir eðitimin gereðine inanan bir
mutasavvýftýr. Kûrânî, hem ilmî hem de tasavvufî anlamda, geniþ düþünmesinin tabii sonucu ve zamanýn getirdiði þartlar çerçevesinde birbirleriyle fazlaca çeliþmeyen bir tür fikrî, ilmî ve derunî bir seyir takip etmiþ ve bunlardan
bir sentez oluþturmuþtur.
Hemen her âlim hakkýnda ileri sürülen övgü ve yergiler Kûrânî için de geçerli olmuþ, bazý ehl-i sünnet âlimleri kendisini, “garânîk hadisesi”, “Firavun’un imaný”, “kullarýn fiili” gibi konulardaki fikirleri yüzünden tenkit etmiþlerdir. Kûrânî’nin mensup olduðu itikadî mezhep Eþarîlik olmasýna raðmen, eserlerinde çoðu zaman Eþarîlik yerine Selefîliði tercih eder mahiyette
bir görünüm sergilemiþ; pek çok yerde de Selefîliðe tabi olma hususunda okuyucularýna tavsiyede bulunmuþ olmasý sebebiyle tutarsýz olmakla da suçlanmýþtýr. Tasavvufî ve kelâmî görüþlerinde geçmiþ ulemaya ve geleneðe saygý
göstermiþ; ancak zaman zaman onlarý eleþtirerek mukallid olmadýðýný da ortaya koymuþtur. Kelâmî konularda, tasavvuf alanýndan telif ettiði kadar eser
kaleme almasýna raðmen, o daha çok akýl yerine keþif ve marifeti savunmuþ,
yeri geldikçe kelâm ilmini ve mütekellimîni de akla haddinden fazla güvenmekle tenkit etmiþtir. Bazý tartýþmalý meseleler karþýsýnda net bir tavýr ortaya
koymamýþ, çaðdaþý ve hemfikir olduðu bazý âlimler Ýmam-ý-Rabbânî’nin fikirlerine karþý çýkarken, onun bu duruma bigâne kalmasý ömrünün sonlarýna
doðru sanki “vahdet-i þuhûd”u tasvip ettiði yorumlarýna yol açmýþtýr. Mýsýr
ulemasýndan bazýlarýnýn, onun hem Ýbnü’l-Arabî hem de Ýbn Teymiyye taraftarý olmasýný anlayamadýklarý, “müceddid” olarak isimlendirilmesine de karþý
çýktýklarý, bir mutasavvýfýn “ihya” hareketlerine katkýsýný yadýrgadýklarý anlaþýlmaktadýr. Batýlý araþtýrmacýlar ise Ýbrahim Kûrânî’nin “reformist” yapýsýný
sýkça vurgulamakta, yetiþtirdiði talebelerin kendi ülkelerinde meydana getirdiði ihya hareketlerine dikkat çekmektedirler.
Sonuç olarak eser özgün, emek mahsulü ve baþarýlý bir çalýþma olup yetmiþ altý yýllýk ömre sýðdýrýlmýþ oldukça fazla telifatý, geniþ bir coðrafyada etki248
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sini göstermiþ, mücadele ve irþadla geçmiþ bu zaman diliminin ipuçlarýný bünyesinde barýndýrmaktadýr. Akademik kýstaslar muvacehesinde daðýnýk ve oldukça fazla olan bu telifatýn izlerini sürerek farklý açýlýmlar saðlayan bir çalýþmayý ilim dünyasýna kazandýran müellifi tebrik eder, yeni çalýþmalarýnda muvaffakiyetler dileriz.
Sâfi Arpaguþ

Ýbn Rüþd’ün Hukuk Düþüncesi
Muharrem Kýlýç
Ýstanbul: Ensar Neþriyat, 2005. 276 sayfa.
Klasik dönem Ýslâm âlimlerinin disiplinlere göre tasnifinin zor olduðu ve
böyle bir tasnifin isabetli olamayacaðý yönündeki yaygýn kanaate raðmen, bir
filozofun hukuk düþüncesinin araþtýrma konusu olarak seçilmesi veya bir filozofun sistemli ve özgün hukuk düþüncesine sahip olmasý (iddiasý) ve hatta bu alanda önemli eserler vermiþ olmasý ilk bakýþta yadýrganabilecek bir durumdur. Fakat Muharrem Kýlýç’ýn da ifade ettiði gibi, Ýbn Rüþd’ün hukuku neredeyse dinle eþdeðer görmesi ve dinin de felsefeden farklý olarak bütün insanlýðý “doðru bilgi ve doðru davranýþ”a ulaþtýracaðýný düþünmesi, durumu
deðiþtirmektedir (s. 17-19). Diðer taraftan Ýbn Rüþd’ün filozof ve hukukçu
kimliðiyle ortaya koyduðu Faslu’l-makâl adlý eserinde felsefenin meþruiyet
zeminini hukukî bir çerçeveye yerleþtirme çabasý da bu baðlamda deðerlendirilebilir.
Kýlýç’ýn çalýþmasý “Önsöz”, “Giriþ”, dört bölüm, “Sonuç”, “Ek”, Bibliyografya” ve “Ýndeks”ten oluþmakta ve konuyu tarihî, siyasal, hukukî ve felsefî
baðlamda ele almaktadýr. “Giriþ”te araþtýrmanýn konusu, yöntemi ve kaynaklarý hakkýnda bilgi verilmektedir. “Tarihsel Panorama ve Ýbn Rüþd’ün Biyografisi” adýný taþýyan “Birinci Bölüm”de Ýspanya’nýn fethinden Ýbn Rüþd’ün yaþadýðý döneme kadar Endülüs tarihi kýsaca özetlendikten sonra Ýbn Rüþd’ün
hayatý, ilmî kiþiliði ve eserleriyle ilgili bilgilere yer verilmektedir. “Ýkinci Bölüm”de Ýbn Rüþd’ün hukuk düþüncesinin oluþumunu etkileyen çeþitli faktörler incelenmektedir. Bu baðlamda, tarihî-siyasal arkaplan olarak Ýbn Rüþd’ün
yaþadýðý dönemin siyasî ve ideolojik yapýsýný oluþturan Muvahhidî ideoloji
üzerinde durulmakta ve hem bu ideoloji hem de Muvahhidîlerle Ýbn Rüþd ara249

