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lendirilmelidir. Eðer bir kalkýþ noktasý aranýyorsa, nüzul öncesi dinlerin ve
kutsal kitaplarýn veya indiði toplumun iman-amel anlayýþý deðerlendirilebilir.
Böylece geriye doðru hareket deðil, zamanýn akýþýna göre tarihî seyir izlenebilir.
Yukarýda deðinildiði üzere bu kapsamlý çalýþmada dil incelemeleri dýþýnda
özellikle dördüncü bölümdeki yorum ve tahlillerin daha baþarýlý olduðunu
vurgulamalýyýz. Eserde yerinde ve tutarlý eleþtiri ve tespitlerin (s. 33, 82-87,
105, 131, 271-76, 187, 190-205, 233, 256, 271-73, 340-41) yaný sýra,
inancýn zayýflamasý ve kökleþmesi (s. 404-436) gibi temel konularda özgün
açýklamalarýn yer aldýðýna iþaretle hakký teslim etmeliyiz. Nihayet bu çalýþmadan bir daha anlaþýlýyor ki kimisi küllenmiþ, kimisi hâlen mevcut mezhebî, siyasî ve ideolojik tartýþmalara baðlý kalmadan ve mümkün olduðunca objektif
araþtýrma, anlama ve yorumlama ilkelerine uyarak Kur’an üzerine çalýþma
yapýldýðýnda daha rahat hareket edilerek yaratýcý ürünlere ve olumlu sonuçlara ulaþýlabilmektedir.
Ýsmail Çalýþkan

Hikmet Yazýlarý
Filibeli Ahmed Hilmi
Haz. Ahmet Koçak
Ýstanbul: Ýnsan Yayýnlarý, 2005. 454 sayfa.
Bir devrin açýklýða kavuþmasý maksadýyla neþredilen Hikmet Yazýlarý,
Þehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi’nin (ö. 1333/1914) haftalýk “Hikmet”
gazetesinde 1910–1912 yýllarý arasýnda yayýmlanan yazýlarýndan oluþmaktadýr. Daha önce “Hikmet Gazetesi Ýncelemesi, Tahlilî Fihrist ve Seçilmiþ
Metinler” adý altýnda yüksek lisans tezi olarak hazýrlanan eserin muhtevasýný söz konusu yazýlar oluþturmakla beraber, gerek Filibeli Ahmed Hilmi’nin
hayatý ve eserlerine gerekse o dönemin fikir ortamýna ýþýk tutabilecek bilgi ve
belgelere de yer verilmektedir. “Önsöz”, “Giriþ”, dört bölüm, “Sonuç”, “Bibliyografya” ve “Ýndeks”ten meydana gelen eserin “Giriþ”inde Hikmet gazetesinin yayýmlandýðý döneme iliþkin genel bir deðerlendirme yapýlmaktadýr.
Ýkinci Meþrutiyet öncesi Osmanlý basýný hakkýnda genel bilgiler verildikten
sonra, dönemin fikrî ve siyasî cereyanlarý; Osmanlýcýlýk, Ýslâmcýlýk, Türkçülük
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ve Batýcýlýk baþlýklarý altýnda incelenerek Ahmed Hilmi’nin bu cereyanlar karþýsýndaki tavrý ele alýnmaktadýr. “Birinci Bölüm”de Ahmed Hilmi’nin hayatýna ve yaþadýðý dönemdeki fikrî, siyasî, ilmî ve edebî ortama ýþýk tutulmaya
çalýþýlmaktadýr. “Ýkinci Bölüm”de Ahmed Hilmi’nin çýkardýðý Hikmet gazetesi
ve yayýmlandýðý döneme iliþkin bilgi ve deðerlendirmelere yer verilmektedir.
“Üçüncü Bölüm” tamamen Hikmet yazýlarýna ayrýlmýþ olup Ahmed Hilmi’nin
takma isimlerle yazdýðý farklý türlerden yazýlara da yer verilmektedir. “Dördüncü Bölüm”de ise Hikmet gazetesindeki yazýlarýn konularýna, yazarlara ve
yazý baþlýklarýna göre geniþ bir fihristi eklenmiþtir.
Hikmet gazetesinin yayýmlandýðý dönem, yüzyýllar süren güçlü bir hâkimiyetten sonra buhranlar içinde çýrpýnan Osmanlý toplumunun hareketli bir
fikrî kriz dönemine rastlamaktadýr. Duyarlý bütün aydýnlar bu kriz dönemini
atlatabilecek projeler üretme çabasýna girmiþlerdi. Osmanlý medeniyetinin Batý medeniyeti karþýsýnda savrulmasý, aydýnlarý ciddi ciddi düþündürmüþ, kurtuluþ reçeteleri aramak zorunda býrakmýþtýr. Kriz döneminde ortaya çýkan
akýmlar bu arayýþýn bir neticesi görünümündedirler. Ahmed Hilmi de diðer duyarlý meslektaþlarý gibi, toplumun en azýndan belli bir kesiminin aydýnlatýlmasý için birçok alanda telifler yapmýþtýr. Henüz kýrklý yaþlarýnda bilinmeyen bir
sebeple ölmesi, kaleminin tesiri hakkýnda fikir vermektedir. Eserde Ahmed
Hilmi’nin ölümüyle ilgili þüpheler belirtilmekle beraber, aydýnlatýcý bilgiler verilmemektedir. Bununla birlikte Siyonizm ve Masonlar hakkýnda yazý yazan
ilk kiþi olmasý nedeniyle ölümünün bununla baðlantýlý olabileceðine dikkat
çekilmektedir (s. 41).
Edebiyatçý ve yazar kimliðiyle ön plana çýkan Ahmed Hilmi roman, þiir,
hikâye, tiyatro gibi türlerin yanýnda felsefe, kelâm, tasavvuf, Ýslâm tarihi gibi çeþitli ilmî alanlarda da eserler telif etmiþtir. Hemen hemen bütün eserlerinde hâkim tema, mevcut siyasî ve sosyal krizin düþünsel nedenlerine nüfuz etmek ve hâl çareleri üretmek olmuþtur. Ancak tasavvufa özel bir ilgisinin olduðunu, özellikle Kuzey Afrika’ya gittikten sonra bu ilginin pratiðe
yansýyarak arttýðýný belirtmek yerinde olacaktýr. Yayýmlanmýþ eserleri yanýnda, bir o kadar da yayýmlanmamýþ olanlarýnýn mevcut olduðu kaydedilmektedir. Ahmed Hilmi birçok süreli yayýn çýkararak geniþ bir coðrafyada daðýlmýþ olan Osmanlý halklarýný aydýnlatmaya çalýþmýþtýr. Mýsýr’da bulunduðu sýralarda Jön Türkler’le beraber mizahî bir mahiyeti de bulunan Çaylak gazetesini çýkardý. Ýstanbul’a dönünce 1908 yýlýnda haftalýk Ýttihâd-ý Ýslâm gazetesini neþretti. Bu gazetenin kapanmasýndan sonra Sýrât-ý Mustakim, Ýkdâm,
Tasvir-i Efkâr, Þehbâl, Sancak ve Necât gibi gazetelerde yazýlar yazan Ah259
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med Hilmi, günlük yayýmladýðý Millet ile Musâhabe’yi ve ardýndan yine günlük Hikmet gazetesini neþretti. Bu gazetenin kapanmasýnýn ardýndan sýrasýyla Coþkun Kalender, Münakaþa, Kanad ve Nimet gibi gazeteleri yayýmladý.
Ahmed Hilmi’nin 1910 yýlýndan itibaren çýkardýðý haftalýk Hikmet gazetesi
ise 21 Eylül 1911 tarihinde 75. sayýsýný yayýmladýktan sonra kapatýlýr ve Ahmed Hilmi sürgüne gönderilir. Ýstanbul’a döndüðünde sadece iki sayý daha çýkarabilir. Dârulfünûn’da müderrislik de yapan Ahmed Hilmi 1914 yýlýnda þaibeli bir þekilde vefat eder.
Hikmet gazetesinin kapaðýnda yer alan “Ýttihad hayattýr, tefrika memattýr” ibaresi onun toplumsal bilinci hakkýnda ipuçlarý vermektedir. Hikmet gazetesine gelen mektuplar, gazetenin halkýn farklý kesimleri arasýnda gördüðü
hüsn-ü kabul hakkýnda fikir vermektedir. O zamanlar Darüþþafaka talebelerinden olan Ahmed Hamdi Aksekili’nin mektubunda yazdýklarý buna örnek
olarak yayýmlanmaktadýr: “Muhterem (Hikmet) Mecelle-i Ýslâmiye’sinin
bidâyet-i intiþârýndan beri takip ettiðimiz cihetle gâye-i a‘mâl ve meslek-i
mukaddesini bildiðimiz için âþýk-ý Hikmet olarak her perþembe günleri gazetecilerden sudûr edecek olan sadâ-yý “Hikmet”e kemâl-i iþtiyâkla intizâr ediyoruz” (s. 69).
Gazetenin yayýmladýðý konu baþlýklarý arasýnda “icmâl-i siyasî, terâcim-i
ahvâl, elvâh-ý hayat, âlem-i Ýslâm, iktisadiyât, içtimâiyât, hutbelerimiz, edebiyât-ý mutasavvýfâne, fenniyât, feminizm gibi konular yer almaktadýr (s.
77–79). Zaman zaman tefrikalarýn da yayýmlandýðý Hikmet gazetesinde Ahmed Hilmi, bu ismi yanýnda Þehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, Filibeli Ahmed Hilmi adlarý ile F.A.H. ve A.H. kýsaltmalarýný kullandýðý gibi; Þeyh Hüsni, Þeyh Mihridin Arûsî, Mihridin Arûsî, Arûsî, Özdemir müstear isimlerini de
kullanmýþtýr (s. 85–86).
Kitabýn “Üçüncü Bölüm”ünde Hikmet gazetesinde yayýmlanan yazýlara
yer verilmektedir. “Terâcim-i Ahval” kýsmýndaki “Yunus” baþlýðý altýnda Yunus Emre’yi anlattýðý kadar tasavvuf ve mürþid-i kâmilden de bahsetmekte
(s. 96) ve yine ayný kýsýmda Hacý Bektaþ-ý Veli ve Maðribî (Muhammed Þirin) üzerinde durmaktadýr. “Tedkik-i Asâr” kýsmýnda ise Ýbnü’l-Fâriz’in
Kasîde-i Yâiyye’si, Þeyh-i Ekber’in Kasîde-i Aþkiyye’si, Cîlî’nin Kasîde-i Ayniyye’si gibi eserleri tanýtarak onlar hakkýnda açýklamalý bilgiler vermiþtir.
Ahmed Hilmi’nin bu baþlýk altýnda verdiði yazýlar gibi diðer yazýlarýnda da tasavvuf geleneðine baðlýlýk sergilediði, eleþtirel bir tutum izlemediði görülmektedir. Kendisinin de zaman zaman tarikatlara katýlarak birtakým tecrübeler
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yaþadýðýný anlatan Ahmed Hilmi, sadece oralarda gördüklerine hayranlýðýný
belirtmekle yetinmiþtir (s. 143). Ahmed Hilmi, “Tasavvuf-i Ýslâmî” baþlýðý altýnda tasavvufun mahiyeti hakkýnda bilgi vermiþtir. Burada da tasavvufun
“hikmet-i Ýslâmiyye” mânâsýný ifade ettiðini belirterek bakýþ açýsýný ortaya
koymaktadýr (s. 191). “Hikmet ve hakikate dair yazýlan âsâr-ý celilenin en
mutenâ ve esaslý noktalarý daima remz ve iþaretle geçilmiþtir. Ýlm-i hakiki-yi
tasavvuf, üstattan tilmîze, þeyhten müride emanet edilmek sûretiyle zamanýmýza kadar gelebilmiþtir” (s. 191) ifadesiyle tasavvuf ve onun epistemolojik
temellerinin yanýnda yer almaktadýr. Batý’da tasavvufu Ýslâmî ilimlerden ayrý
olarak anlayanlarý tenkit eden Ahmed Hilmi (s. 191), felsefenin temel konularýnda tasavvufî bakýþ açýsýný benimseyerek muarýzlarýnýn yanýldýklarýný ispata çalýþmaktadýr (s. 181–316).
“Mesâil-i Ýlmiye” kýsmýnda verdiði “Tarikat Mesâili Lüzûm-ý Islahat” baþlýðý altýnda tekke ve zaviyelerin insanlarý kabiliyetlerine göre kemale erdiren
birer kurum olduklarýný anlatan Filibeli, baþta Hz. Peygamber ve Ýmâm-ý
Azam olmak üzere birçok ulema ve hukemanýn derviþ olduklarýný ifade etmektedir (s. 317). Yaþadýðý tecrübelerden de örnekler vererek tarikatýn dünya ve ahiret mutluluðunun kefili olduðunu belirtmektedir. Füsûsu’l-hikem’e
ayýrdýðý baþlýk altýnda bu eserin þerhlerinin sadece eseri anlaþýlamaz kýlmaya
hizmet ettiðini anlatarak Füsûs’un doðru anlaþýlmasý için “feyz-i inâyeti ve
nazar-ý âtýfeti sârî ve cârî olan ruhâniyet-i mübâreke-i Þeyh’ten mazhar-ý
imdâd” gerektiðini ifade etmekte (s. 324), Ýbnü’l-Arabî’ye itiraz edenlerin
onu anlayamadýklarýný belirterek Ýbnü’l-Arabî’nin oldukça önemli bir kýymeti haiz olduðunu ýsrarla vurgulamaktadýr (s. 327–328).
Mahmut Çýnar

Bilim: Bilim Ýdesi Üzerine Sosyolojik Bir Deneme
Steve Woolgar (çev. Hüsamettin Arslan)
Ýstanbul: Paradigma, 1999. 155 sayfa.
Batý’da bilim nosyonu hakkýnda bütün hýzýyla süren tartýþmalar, bir taraftan bilim anlayýþýnda yeni perspektifler geliþtirilmesine imkân saðladýðý
hâlde, öbür taraftan da modern bilim anlayýþýndaki bunalýmlarý derinleþtirmektedir.
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