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Farklı dil, tür ve biçimlerde telif 
edilmiş edebî eserlere yazılan 

Türkçe şerhler, klasik Türk edebiya-
tı sahası içerisinde azımsanmayacak 
bir yekun teşkil eder. Şerh edilmek 
üzere muhatap alınan eserler, rastge-
le seçilmiş metinler değil, gerek dil 
gerek estetik gerekse manevî cihetler 
açısından müşterek İslam edebiyat-
larının öncü metinleri arasında yer 
alır. Bu özellikleri dolayısıyla söz 
konusu metinler, öteden beri sadece 
edebî çevrelerce değil, ilmî, dinî ve 
sosyal çevreler tarafından da ilgiyle 
takip edilegelmiştir.

Çok boyutlu özelliklere sahip olan 
bu metinlere yazılan şerhler de tıp-
kı birincil metinler gibi asırlar boyu 
devam eden edebiyat geleneği, ede-
bî zevk ve estetik anlayışı üzerinde 
belirleyici etkilere sahip olup, aynı 
zamanda ikinci bir fail olarak var-
lık kazanan şârihlerinin meslek ve 
meşreplerine göre farklı açılımlar da 
geliştirebilmekte ve böylelikle çok 
çeşitli imkânlara hamil bir görünüm 
de kazanabilmektedir. Nitekim diğer 
telif türleri ve metin yazımlarında 
olduğu gibi şüphesiz şerh metinleri 
de faillerinin, yani şârihlerinin mes-

Ömer Said GÜLER
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Adayı
İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı Araştırmacısı

Klasik Türk Edebiyatında  
Şârihlerin Meslekî Konumları
ve Şerhlerin İlmî Değeri

AÇILIŞ KONFERANSI

lekî konumları, tecrübe ve bilgi biri-
kimleri ile varsa müntesip oldukları 
tasavvufî tercihlerinden bağımsız 
değil, aksine bunlarla tam bir para-
lellik halindedir.

Bu araştırma, söz konusu geleneğe 
dair yapılmış literatür çalışmaların-
dan hareketle Türkçe edebî şerh ge-
leneğinin faillerine odaklanmak ve 
şârihlerin mesleklerini tespit ederek 
yine bu bağlamda bir tasnif geliştir-
me gayesini taşımaktadır. Çalışma-
nın nihaî amacı ise metinlerde takip 
edilen farklı usûllere rağmen şârihle-
rin, klasik dönemin yüksek eğitim ve 
kültür sahibi fertleri olduğunu, mes-
lek grupları ve mensubiyetler üze-
rinden izah etmek ve mananın siste-
matik tayini gayesiyle hareket eden 
şerhlerin, edebî gelenek dahilinde de 
dönemlerinin ilmî/“bilimsel” metin-
leri olduğunu, kantitatif verilerden 
hareketle ve daha somut vurgularla 
ortaya koyabilmektir.

Anahtar kelimeler: Edebî Şerh Ge-
leneği, Şârihlerin Meslekleri, İlmiye, 
Kalemiye, Tekke



8

Geleneğin icadı kavim (nation) ve 
kavmiyetçilik (nationalism) ala-

nındaki çalışmalarda kullanılan önemli 
kavramlardan biridir. Bu yaklaşıma göre 
siyasi otorite veya örgütlü yapılar gele-
nek icat ederek, modifiye ederek yahut 
yeniden üreterek kavmiyetçilik ve yurt-
severliğin toplum nezdinde ilerlemesine 
vesile olur. Gelenek ve sembol türetmek 
toplumu mobilize etmede, kitlelerin his-
lerini yönlendirmede ve kavim esaslı 
yeni değerlerin üretimi noktasında stra-
tejik roller üstlenir. 

Bu çalışma yeni tarz bir Kürt kavmiyet-
çiliği inşa edilirken geleneğin icadı ile 
oluşturulan ritüel ve sembollerin rolünü 
açıklama çabasındadır. Türkiye’deki en 
örgütlü ve kitlesel olarak en büyük Kürt 
hareketi olarak düşünülen PKK yapılan-
ması, her ne kadar ideolojik olarak sol 
eğiliminde olsa da Kürt kavmiyetçiliği 
örgütün ayrılamaz unsurlarından biri-
dir. Başta tabanı bulunan bir hareket ola-
rak kurulmayan ve terör faaliyetlerinin 
her türlüsünü icra eden örgüt, bu anla-
yışından taviz vermemesine rağmen za-
manla geniş bir destekçi kitlesine ulaşa-
bilmiştir. Terör kimliği ile beraber PKK 
hareketinin Kürtler arasında nasıl taban 
kazandığı ve kitlesini nasıl mobilize etti-
ği sorgusu son derece kritik olup mevcut 
sosyolojik yapıyı anlamlandırmak adına 
kapıları aralar.

Geleneğin icadı PKK hareketi tarafın-

Abdullah EREN
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Yüksek Lisans
İSAR - 4. Sınıf

Yeni Tarz Kürt Kavmiyetçiliği 
İnşasında Geleneğin İcadı
ve Yeni Ritüellerin Rolü

dan çok fonksiyonel bir şekilde kullanıla-
rak zaman içerisinde kitlesine belli başlı 
ritüeller ve semboller kazandırmaktadır. 
Özellikle Türkiye’deki Kürtler arasın-
da önemsenen bu ritüeller, kitleler için 
değer üretimi ve mobilize edilme hu-
suslarında etkili olurken yeni bireylerin 
tabana çekilmesi için de araçsallaştırıl-
maktadır. Duygulara hitap ederek özel-
likle eski gelenek algıları yeterince otur-
mamış genç kitleyi yanında tutabilen 
örgüt, sadece gelenek üretmeyip mevcut 
ritüellerin modifiye edilmesi ile de ben-
zer bir işlev devşirebilmektedir. Moder-
nleşmenin yaygınlaşması ve geleneksel 
kır hayatından kentsel yaşam alanlarına 
geçilmesi de yeni ritüellerin olgunlaşma-
sına ayrıca katkıda bulmakta. 

Örgüt lideri olarak tanımlanan Abdullah 
Öcalan’ın doğum günü münasebeti ile 
her nisan ayında Şanlıurfa’nın Amara 
köyünde gerçekleştirilen ritüeller gelenek 
icadına örnek olabilirken, Newroz kutla-
malarının eski modundan dönüştürülüp 
politik bir mitinge evrilmesi ise modi-
fiye edilmiş yahut yeniden üretilmiş bir 
geleneğe örnek oluşturmaktadır. Bu ve 
buna benzer gelenekler, semboller, renk-
ler derken ritüel mucitliği PKK tabanını 
şekillendirme noktasında kritik roller-
den birini oynar. PKK yapılanmasının 
bu çabaları toplum nezdinde de karşılık 
bulunca, kavmiyetçilik eksenli ve yeni 
değerlere sahip bir kitle ile örgütün kon-
solidasyonu güçlenmektedir.  
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İslamofobi, son zamanlarda sıklıkla 
karşılaştığımız bir kavram haline 

gelmiş bulunmaktadır. Konunun 
tarihi arka planı olduğu iddia edil-
mekle beraber, son yüzyılda yaşa-
nan olayların etkisiyle oluşan sosyal 
ayrışmanın ürünü olduğu da söy-
lenmektedir.Konuyla ilgili tarihsel 
bir inceleme yaptığımızda, mevcut 
argümanların günümüz ile ilişkilen-
dirilebileceği yönündeki iddialar güç 
kazanmaktadır. 

Hristiyan teologlar tarafından yapı-
lan İslam eleştirilerini ilk defa VIII-
IX. yüzyıllarda görmekteyiz. Bu 
dönemde özellikle Yuhanna ed-Dı-
meşki( John of Damascus) ve Theo-
dore Ebul-Kurra tarafından yapılan 
ilk eleştiriler, ileriki süreçte yapıla-
cak olan oryantalist araştırmalara 
bir temel teşkil edecektir. Bununla 
birlikte, bu teologların eleştirileri ile 
rönesans ve modern dönemde yapı-
lan eleştiriler arasında bir süreklilik 
görülmektedir.

Bu çalışmamızda İslamofobi algısı-
nın oluşmasında ilk İslam eleştiri-
lerinin etkisi, Ortaçağ teologları ile 
modern dönem oryantalist söylem 
arasındaki süreklilik ilişkisi ve bu-

Muhammed Yakup İNAN
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İSAR - 1. Sınıf

İslamofobi’nin Tarihî Kökenleri :  
VIII-IX. Yüzyıl Hıristiyan 
Teologlarının Etkisi  

nun toplumsal yansımaları gözlemle-
necek böylece İslamofobi’nin tarihsel 
arka planına ışık tutulmaya çalışıla-
caktır.  

Çalışmamızda, bir kavram olarak 
İslamofobi’nin oluşumunu, Müslü-
manların  Hristiyanlık, Batı ve Av-
rupa toplumlarıyla kurdukları ilk 
toplumsal ilişkileri, Batı’da İslam 
algısının oluşmasında etkili olmuş 
faktörleri ve İslamofobi algısının olu-
şumunda süreklilik ilişkisini incele-
yeceğiz. Çalışmamız İslamofobi’nin 
modern mi, kökleri Ortaçağ’a daya-
nan bir olgu mu olduğu sorusunun 
irdelenmesini esas alacak ve tarihi 
argümanların verdiği bilgiler eşliğin-
de, modern İslamofobik söylemlerin 
tarihi argümanlar ile ilişkisine deği-
nilecektir.
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Orta Doğu; dinî, etnik ve mezhep-
sel kimlikler başta olmak üzere, 

aynı anda birçok farklı kimliğe sahip 
insanın üzerinde yaşadığı ve bu kim-
likler arasında çatışmaların sıklıkla 
müşahede edildiği bir coğrafyadır. 
Mevcut kimlikler bağlamında bu ça-
tışmaların ortaya çıkış sebeplerinin 
belirlenmesi, bölgedeki farklı gruplar 
arasındaki çatışmaların çözümün-
de oldukça kritik ve etkili bir yerde 
durmaktadır. Çatışmaların nedenleri 
analiz edilirken etnik çatışma teorile-
rinin ortaya koymuş olduğu yöntem-
ler ise farklı kimlikler arasındaki söz 
konusu çatışmaların anlaşılması nok-
tasında önemli enstrümanlar olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Bu çalışma, Irak’ta Maliki hükümeti 
döneminde Şiî ve Sünnî gruplar ara-
sında meydana gelen çatışmaların 
nedenleri üzerine odaklamakta ve 
bunu etnik çatışma teorileri kapsa-
mında analiz etme eğilimiyle hareket 
etmektedir. Şiî-Sünnî çatışmasının 
çıkış süreci etnik çatışma teorilerinin 
ortaya koyduğu çerçeve etrafında 
karşılaştırmalı bir şekilde incelenme-
ye çalışılacak ve hangi yaklaşımların 
söz konusu çatışmanın ortaya çıkışı-

Muhammed AKKUŞ
İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans
İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı Araştırmacısı

Irak’ta Şii-Sünni Çatışmasının
Etnik Çatışma Teorileri
Kapsamında Analizi 

nı daha iyi açıkladığı tespit edilmeye 
gayret edilecektir.

Araştırmanın nihai amacı ise etnik 
çatışmaları araştırıp analiz eden 
ve çatışmanın neden ortaya çıktığı 
konusunda yaklaşım ortaya koyan 
teorilerin, Irak’taki mezhep çatışma-
larının ortaya çıkışının analizinde 
işlevsel olup olmadıklarını ortaya 
çıkarmaktır. Böylece ele alınan teori-
lerden hangisinin Irak’taki durumu 
açıklamada daha açıklayıcı olduğu 
anlaşılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Irak, Maliki, et-
nik ve mezhepsel kimlikler, Şiî-Sünnî 
çatışması
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Cloning in biotechnology refers to 
processes used to create copies of  

DNA fragments, cells or organisms. 
There are two types discussed human 
cloning: therapeutic cloning and 
reproductive cloning, more likely to 
achieve a therapeutic cloning is more 
accessible in terms of technique, 
but also less morally problematic. 
Ethics of human cloning has become 
an important issue in recent years. 
Legalize human cloning is in the 
heart of the debate world, was 
proposed legalizing therapeutic 
cloning as the only way to investigate, 
with chances of success, the basic 
criterion for funding such programs 
as the main objective being to find 
treatments for incurable diseases.  
The ethical ramifications of cloning, 
especially with regard to humans, 
seem to defy easy limitation. Even 
if cloning technique problems are 
resolved with time, many questions 
remain. On what grounds could 
reproducing children by cloning 
be allowed or prohibited? Should 
cloning be used for sterile couples 
or for homosexual couples who want 
biological offspring? How would a 
child born by asexual reproduction 

Cihan GÖKDEMİR
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İSAR - 1. Sınıf

Multidisciplinary Aproaches
To The Human Cloning

experience life, as a unique 
individual or as a genetic “prisoner”? 
Is a cloned child simply a twin of its 
genetic donor, with a certain time 
lag? Should parents choose the traits 
of a future child, as is possible with 
cloning? A wealth of other concerns 
could well preclude ever attempting 
human clones, the report said: 
“The notion of cloning raises issues 
about identity and individuality, 
the meaning of having children, the 
difference between procreation and 
manufacture, and the relationship 
between the generations”.

This article reveals some 
multidisciplinary aproaches to 
the human cloning from ethical, 
sociological and religious perspectives.
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Hukuk vaz eden her toplumda 
normatif yasalar fertlerin ha-

reket alanını kontrol ederken kanun 
koyucu tarih boyunca yasaları top-
lumsal bir dönüşüm aracı olarak kul-
lanma eğiliminde olmuştur. Hukuk 
yaratmak, dağınık halde bulunan hu-
kukî meseleleri kaidelere bağlamak 
suretiyle toplayıp bir araya getirerek 
kodifike etme veya bir toplumun hu-
kuk sistemini tamamen veya kısmen 
kabul etmek demek olan Resepsi-
yon(iktibas)  yollarından birisiyle 
mümkün olabilir. Her iki yöntemin 
de örneklerinin görüldüğü Tanzimat 
sonrası dönemde hukukî iktibasların 
karar mercii ulemâ sınıfından ziya-
de  politikacılar olmuş, Cumhuriyet 
kadroları Türk hukuk devrimi ile 
toplum üzerinde büyük bir dönüşüm 
arzulamışlardır. Devrimin temel taş-
larından Türk Kanun-i Medenîsinin 
tamamlayıcısı olan Borçlar Kanunu, 
İsviçre Borçlar Kanunu’ndan tercü-
me edilmek suretiyle TBMM tarafın-
dan 22 Nisan 1926 tarihinde kabul 
edilmiş, çağdaş bir hukuk metniyle 
fıkhî geleneğin yüklediği sorumlu-
luktan uzaklaşmak istenilmiştir. Ne 
var ki dönemin politik maksatlarının 

Melih Sadık KÜÇÜKER
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İSAR - 3. Sınıf

Hukukun Toplumu Dönüştürmede 
Bir Araç Olarak Kullanılması:
1926 Resepsiyonu

aksine kanun metnini tercüme eden 
hukukçuların yetiştikleri geleneğin 
mefhumlarıyla bir tercüme yapmala-
rı kavramsal olarak bir süreklilik sağ-
lamıştır. Tebliğ boyunca Kudurî’nin 
el-Kitâb’ı ile 2011 yılında köklü bir 
değişikliğe tabi tutulan Türk Borçlar 
Kanunu arasındaki bu kavramsal sü-
rekliliğin sınır ve boyutları muamelât 
çerçevesinde örneklenerek 1926 Re-
sepsiyonun başarılı olup olmadığı 
sorusuna cevap aranacaktır. 
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İşletmeler, küreselleşmiş günümüz 
dünyasında rekabet ve pazar koşul-

larının artması ile beraber rakipleri 
karşısında rekabet güçlerini artıracak 
yöntem ve ilkeler geliştirmek duru-
mundadırlar. Bu ilkeleri benimserken 
de müşteri odaklı olmasına gayret et-
meliler. Böyle bir ortamda sundukları 
ürün ve hizmetlerle müşteri memnu-
niyetini  her daim sağlayabilmek için 
belirli bir kalite seviyesini yakalamak 
zorunda iken aynı zamanda maliyet-
leri de minimize etmek durumunda-
dırlar. İşletmelerde ürün/hizmet üre-
tim sürecinde görülen israf, süreçteki 
problemleri gizleyerek kötü kaliteden  
dolayı müşteri memnuniyetsizliğine 
neden olduğu gibi maliyetleri de ar-
tırır. Verimliliği ve etkinliği düşürür. 
Memnuniyetsiz müşteriler, işletmeler  
için gelir kalemlerinde azalmalara ne-
den olacak satış kayıplarına yol aça-
caktır. Karlılığın azalması ve maliyet-
lerin artması nakit akışını olumsuz 
yönde etkiler. İşletmelerin karlılıkla-
rını korumaları ve rekabetçi  ortam-
da var olabilmeleri için değer akışı 
yaratan tüm süreçlerinde meydana 
gelebilecek israfı ortadan kaldırması 
zorunludur.

Hacı Aslan ÇAKAL
İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
İSAR - 2. Sınıf

İşletmelerde Görülen İsraf:
Nedenleri, Sonuçları ve
Çözüm Önerileri

Bu çalışmada israfın tanımı yapıl-
dıktan ve nelerin israf olabileceğine 
değinildikten sonra işletmede görü-
len israf türlerinin tespitinde ve or-
tadan kaldırılmasında kullanılacak 
yöntem ve tekniklerden bahsedile-
cektir. 

Anahtar Kelimeler: İsraf, Müşteri 
Memnuniyeti, Kalite, Karlılık, Mali-
yet, Verimlilik 
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ــا ونطقــا ضمــن مجموعــة اللغــات الســامية. وإحــدى  ــر اللغــات تحدث اللغــة "الضــاد" هــي اكث
اكثــر اللغــات انتشــارا فــي العالــم، يتحدثهــا اكثــر مــن٤٢٢ مليــون نســمة، ويتــوزع محدثوهــا 
فــي الوطــن العربــي، بإلضافــة الــى العديــد مــن المناطــق االخــرى المجــاورة كتركيــا والمالــي 
والســنغال وايــران وإثيوبيــا وجنــوب الســودان وإلــى أخ.. وايضــا اللغــة العربيــة ذات أهميــة 
ــمية  ــة الرس ــدى اللغ ــي اح ــرآن(. وه ــة الق ــة )لغ ــة المقدس ــي اللغ ــلمين فه ــدى المس ــوى ل قص

الســتة فــي منظمــة األمــم المتحــدة. وهــي مــن اغــزر اللغــات مــن حيــث المــادة اللغويــة.

تعليــم اللغــة العربيــة ينقســم إلــى قســمين: قســم االول هــو تعليــم اللغــة العربيــة المعاصــرة 
امــا قســم الثانــي هــو تعليــم اللغــة العربيــة الكالســيكية. وإن تعليــم اللغــة العربيــة للناطقيــن 
بغيرهــا بــدأ بشــكل اساســي ألهــداف كالســيكية. وقســم اللغــه العربيــه المعاصــرة فتــح حديثــا 
ــة وألهــداف استشــراقية. وهــذه  ــة وألهــداف اكاديمي ألهــداف دبلوماســية وألهــداف تجاري
االهــداف لــن تكــن واضحــا مــن قبــل لكــن صــارت واضحــة فــي المرحلــة المعاصــرة وبالتالــي 
ــة  ــم اللغ ــد لتعلي ــمه "معه ــد كان اس ــد كمعه ــال قاص ــرة. مث ــة المعاص ــة العربي ــم اللغ ــح قس فت
العربيــة الكالســيكية" قديمــا. كان مفتوحــا لتعليــم اللغــة العربيــة الكالســيكية فقــط. ولــم يأخذ 

بعيــن اإلعتبــار تعليــم اللغــة المعاصــرة اال بعــد أن يــزداد الطلــب علــى هــذا المجــال.

االهتمــام باللغــة العربيــة المعاصــرة للناطقيــن بغيرهــا اكثــر بكثيــر مــن االهتمــام اللغــة 
ــة  ــم اللغ ــام بتعلي ــل اهتم ــمين. ويق ــن القس ــرف بي ــع الُج ــوم يوس ــد ي ــا بع ــيكية. يوم الكالس
الكالســيكية. ألن الطــالب عــادة يأتــون مــن كل بــالد لتعليــم اللغــة للتواصــل والعمــل. واللغــة 
ــن تعطــى للطــالب هــذا. لذلــك طــالب المعاصــرة اضعــاف طــالب لكالســيكية. الكالســيكية ل

اخترنا هذا البحث لكي نبحث، بسبب:

١-قلة البحوث التي كُتب في هذا المجال. غرضنا ان نكون رائدا في هذا المجال.

٢-قلة االهتمام بالكالسيكية وبتعليمها. واالبتعاد عنها بشكل هائل في ازمنة االخيرة.

يهدف هذا البحث الصغير الى:

١-وضع طرق لتدريس اللغة العربية الكالسيكية للناطقين بغيرها.

٢-أْن يثيــر االهتمــام باللغــة الكالســيكية. اراد الباحــث ان يلفــت النظــرات اليهــا. وبهــذه الطريقة 
يهــدف ان يكثــر الطلبــات لهــذا المجال.

Abdullah Bünyamin TÜRKOĞLU
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İSAR - 3. Sınıf

تعليم اللغة العربية الكالسيكية 
للناطقين بغيرها في األردن
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قبــل 6 قــرون مــن فتــح األراضــي األردنيــة على يد المســلمين، كانت هناك ســيطرة المســيحيين 
فــي تلــك األراضــي. وإضافــة إلــى ذالــك، كانــت تلــك األراضــي مــن أهــم األماكــن للمســيحيين 
بســبب أن المســيحية نشــأت هنــاك وســميت هــذه األراضــي باســم »األراضــي المقدســة.« بعــد 
أخــذ المســلمين تلــك األراضــي، بــدأ اإلســالم أن ينتشــر بســرعة وصــارت األردن بلــدة إســالمية.

والســؤال المهــم هوهــل مــا زال المســيحيون أن يعيشــوا فــي األردن بعــد الفتــح اإلســالمية أم 
ال؟ إذا كان الجــواب لهــذا الســؤال نعــم، مــا حالهــم فــي المملكــة األردنيــة ومــا موقعهــم فــي 

المجتمــع الــذي أكثريتــه مســلم ؟ 

فــي تقديــم المشــروع عــن المســيحية والمســيحيين فــي األردن، ســُيبحث عــن أجوبــة لألســئلة 
: هكذا

منــذ انتشــار المســيحية فــي القــرن األول حتــى فتــح اإلســالمية, أي مراحــل مــرت   ◆
للمســيحية؟ بالنســبة  اآلن  حتــى  المقدســة  األراضــي  فــي  حــدث  مــاذا  بالمســيحية؟ 

بعــد فتــح اإلســالمي فــي القــرن الســادس، مــاذا تغيــر فــي األراضــي األردنيــة مــن حيــث   ◆
ــاك؟ ــيحية هن ــة المس ــم وبقي ــم وثقافته عدده

ــة الهاشــمية« مــاذا حصــل مــن  ــة األردنيــة الحــرة باســم »مملكــة األردني مــع تأســيس دول  ◆
ــيحيين؟ ــل المس أج

مــن المهــم أن ننظــر علــى عمليــة المســيحية مــن حيــث أنهــا أقــدم مــن اإلســالم فــي األردن 
ومعنــى هــذا أن بقيتهــا أوثــق مــن البقيــة اإلســىالمية. علــى الرغــم مــن أن المســيحيين هــم 
األقليــة، هنــاك حاليــا مســيحيون الذيــن ممكــن لنــا أن ندعوهــم إلــى إلقــاء ضــوء علــى التاريــخ 

المســيحية.

نظــرة علــى كل هــذه األســألة، ســوف نحــاول أن نفهــم تاريــخ المســيحية فــي األردن وشــؤنها 
وســنتخلص عــن أهميتهــا كامــال.

Muaz ALEMDAR
Boğaziçi Üniversitesi Dilbilim

İSAR - 3. Sınıf

المسيحيون العرب في األردن وثقافتهم 
وموقعهم في المجتمع األردني
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ممــا ال شــك فيــه أن ألمانيــا واألردن يتمتعــان بعالقــات ثنائيــة نابغــة، تربــط جمهوريــة ألمانيــا 
ــد  ــى الصعي ــط عل ــس فق ــد لي ــة األم ــراكة طويل ــمية ش ــة الهاش ــة األردني ــة والمملك االتحادي
ــي  ــة والتضافــر اإلنمائ ــة والتعليمي ــق باألنشــطة االقتصادي ــا يتعل السياســي ولكــن أيضــًا فيم
ناهيــك عــن برامــج التبــادل الثقافــي فــي شــتى المجــاالت، إن مــن أبــرز المؤشــرات علــى تنــوع 
وعمــق العالقــات هــو وجــود المؤسســات األلمانيــة المختلفــة التــي تقــوم كل منهــا فــي مجــال 
اختصاصهــا بجمــع النــاس الوافديــن مــن دولتيــن متنوعتيــن ولكــن مــع الرغبــة فــي العمــل معــًا 
مــن أجــل تحقيــق أغــراض مشــتركة فــي األردن وخصوصــًا فــي العاصمــة عمــان، وعــدد هــذه 

المؤسســات الفــت للنظــر حيــث بلــغ عددهــا 17 مؤسســة.

مــن الممكــن أن نربــط العالقــات الثنائيــة بيــن األردن وألمانيــا علــى صعيــد التعــاون التنمــوي 
والثقافــي بآفــاق التطــور السياســي واالقتصــادي فــي األردن، ومــا يواجهــه مــن تأثيــر عوامــل 
ــم العالقــات القائمــة  ــك، ث ــات والطاقــات المحيطــة بذل ــة )ســلبية(، واإلمكاني ــة وإقليمي دولي
بيــن األردن كدولــة ناميــة وألمانيــا كدولــة صناعيــة متقدمــة ذات وزن دولــي وأوروبــي ضخــم 

وأبعادهــا التاريخيــة والسياســية واالقتصاديــة فــي المســتقبل.

ــدول  ــرز ال وعلــى كل حــال أهميــة ألمانيــا بالنســبة لــألردن، تبــدو بوضــوح مــن كونهــا مــن أب
ــم األردن  ــس تفه ــذي يعك ــر ال ــه، األم ــة ل ــة واإلنمائي ــاعدات االقتصادي ــة للمس ــة المانح الغربي
للحــدود التــي تقــف عندهــا إمكانيــات التدخــل األلمانــي فــي قضايــا الشــرق األوســط، مشــيرًا 

إلــى أن ألمانيــا قــد أثبتــت بأنهــا شــريك موثــوق بــه لــألردن.

Furkan KAYACAN
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İSAR - 3. Sınıf

المنظمات األلمانية في األردن ودورها 
في التنمية األردنية
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XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti’nde 
dönemin idâri amirleri ve mü-

nevverleri, devletin kötü gidişatına 
çözüm bulmak amacıyla çeşitli fikrî 
akımlar geliştirmişlerdir. Bu dönem-
de yıkılışa bir çözüm olarak ortaya 
atılan fikirlerden birisi de Batı lite-
ratüründe “Pan-İslamizm” olarak 
bilinen İttihâd-ı İslam düşüncesidir. 
Kamuoyunda ve edebiyat eserlerin-
de çokça tartışılan “ittihâd-ı İslam” 
düşüncesi, zamanla geniş kitleler ta-
rafından takip edilmiş ve bu akımın 
gerçekleşmesi için siyasî ve sosyal 
projeler üretilmiştir. Daha sonra bu 
akım, ideolojik bir kimliğe bürün-
müş ve II. Abdülhamid döneminde 
devlet politikası haline gelmiştir.

Dönemin münevverleri, savunduk-
ları fikirleri paylaşma aracı olarak 
edebiyatın gücünden olabildiğince 
istifade etmişlerdir. Bu açıdan devle-
tin kötü gidişatına bir çözüm olarak 
sundukları siyasi, ideolojik fikirleri 
roman ve tiyatro gibi birçok edebi 
eserlerle dile getirmişlerdir. 

Bu bağlamda Mizancı Murad ola-
rak bilinen Jöntürk hareketinin li-
der isimlerinden Mehmed Murad 

Furkan AKTAŞ
Marmara Üniveristesi İlahiyat Fakültesi
İSAR 1. sınıf

Turfanda mı Yoksa Turfa mı?
Romanı Bağlamında İttihâd-ı 
İslâm Düşüncesi Açısından
II. Abdülhamid Dönemi Maarif Davası

Beyin romanı olan Turfanda mı yoksa 
Turfa mı? eseri “İttihat-ı İslam” ideali-
nin geniş boyutta ele alındığı önemli 
bir eserdir. Mizancı Murad, bu hede-
fe kültürel ve eğitimsel argümanlar 
vasıtasıyla ulaşmaya çalışmıştır. Ro-
manında İslam birliği, eğitim siyase-
ti, sosyal ve siyasal meselelerle ilgili 
fikirlerini okurlarına açma fırsatı 
bulmuştur. Yazar, sunduğu tezler 
arasından en çok “Maarif Meselesi”-
ne odaklanır ve İttihadi İslam ideali-
ni gerçekleştirecek kuvveti “Maarif”-
de bulur. Romanda ideal anlamda 
İslami içerikli modern bir eğitim 
sistemi kurmaya çalışan yazar, bu 
bağlamda sorun teşkil eden bazı 
meselelere değinmiş ve bunlara çö-
züm önerisi sunmuştur. Bu eserden 
de anlaşılacağı üzere,  İttihadi İslam 
idealini gerçekleştirecek kuvvetin bu 
maarif davasının bilinciyle yetişecek 
bir  nesille sağlanacağı inancı vardır.

Anahtar Kelimeler: İttihâd-i İslam, 
II.Abdülhamid, Mizancı Murad, 
Turfanda mı yoksa Turfa mı?, Maarif
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20. yüzyıl şüphesiz ki dünya tarihi-
nin en önemli dönüm noktala-

rından biridir. Batılı ülkelerin bilimsel 
yöndeki gelişmeleri kendilerinin siyasi ve 
askeri yöndeki üstünlüğünü getirmekle 
kalmamış, dünyanın muhtelif coğraf-
yalarını da farklı şekillerde etkilemiştir. 
Tanrı dağı, Altay dağı ve Himalayaların 
ortasındaki kadim coğrafya da kapılarını 
eğitim reformlarıyla yeni dünyaya açma-
ya çalışmıştır. 

XIX. yüzyılın sonlarına kadar Rusya 
müslümanlarında ilk öğretim şehirlerde 
medrese bünyesinde, köylerde ise cami-
lerin yanında bulunan mekteplerde ge-
leneksel yöntemlerle yürütülerek sadece 
okuma yazma ve ilmihal bilgisi öğreti-
liyor, ayrıca Kur’an’dan bazı sûrelerin 
ezberletilmesiyle yetiniliyordu. “Usûl-i 
kadîm” denilen bu yönteme karşı çıkarak 
yerine usûl-i cedîd adıyla Batı’daki eğitim 
sisteminden etkilenen bir yöntem öneren 
kişilere Cedîdciler  ve bunlar vasıtasıyla 
gelişen akıma da Cedîdcilik denilmiştir. 
İsmail Gaspıralı’nın başlattığı Cedid-
ciliğin derin etkisi altındaki Orta Asya 
aydınları eğitim sisteminin yenilenmesi 
ve sistematik ulusu cedid okullarının 
açılmasının devirin beklentisi olduğunun 
farkında idi. Fakat reform esintileri Bu-
hara, Semerkant ve Kaşgardaki medrese 
mensuplarını oldukça tedirgin eder ve 
korumacı/savunmacı bir tutumla okulla-
rın açılmasına karşı çıkarlar.

Yakup MUHAMMAT
İstanbul Üniversitesi İktisat
İSAR - 3. Sınıf

20. Yüzyıl Orta Asyasında Medrese’den 
Okula – Cedidci Aydınlar ve Ulema 
Arasındaki Diyaloglar

Bu çalışmada 20. Yüzyılın başlarındaki 
Orta Asyadaki medreselerle yeni usul 
okulların, daha doğrusu ulema sınıfıyla 
reformcu aydınların fikri ayrışmaları, 
benzerlikleri ve çatışmaları genel olarak 
ele alınacaktır. 
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Peygamber Efendimizden itibaren çe-
şitli açılımlara konu olan kader, bü-

tün islam tarihi boyunca en çok tartışılan 
meselelerden birisi olmuştur. Allahın ilim, 
irade, kudret ve tekvin sıfatlarıyla birlikte 
değerlendirilen bu konu, cebir ve ihtiyar 
arasında gidip gelen ve zaman zaman bir-
birine muhalif olan çeşitli görüşlerin müza-
kere edilmesine sebep olmuştur. Tartışma-
lara sebep olan temel mesele, Allahın her 
şeyi ezelde belirlemesi gerçeğiyle kulların 
kendi eylemlerini gerçekleştirme özgürlük-
lerini birbiriyle bağdaştırma güçlüğünden 
kaynaklanmaktadır. Bu manada ilahi tak-
dirin ne anlama geldiği, bunun kulların fiil-
leri üzerindeki rolü ile alakalı olarak farklı 
anlama ve yorumlama şekilleri ortaya çık-
mıştır. Tarihî süreçte Cebriye ve Kaderiyye 
gibi ifrat ve tefrite varan yaklaşımlar var 
olmuş, Mutezile bu iki ekolden Kaderiy-
ye’ye yakın bir çizgi takip etmiş, Mâturîdî 
ve Eşariler orta yolu bulmaya çalışmış, tar-
tışmış fakat nihai bir sonuca varılamayıp 
genel-geçer bir kabul görmediği için kader 
hakkında yapılan müzakereler bugüne ka-
dar gelmiştir.

Bu çalışmada her ikisi de son dönem Os-
manlı alimlerinden olup daha sonra Kahi-
re’ye göç etmiş bulunan Zahid el-Kevserî 
(1879-1952) ile Mustafa Sabri Efendi (1869-
1954) arasında Kahire’de kader konusunda 
yaptıkları tartışmalar ele alınacaktır. Bu 
tartışma, Mustafa Sabri Efendi’nin Batı 
Trakya’da savunmaya başladığı cebr an-
layışını daha sonra Mevkifu’l-beşer tahte 
sultâni’l-kader isimli eserinde işlemesiyle 

Hamza ÖZEN
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
İSAR - 3. Sınıf

Son Dönem Osmanlı Alimlerinden 
Mustafa Sabri Efendi ve Zahid
El-Kevserî’nin Kader Tartışmaları

ve özgürlükçü kader anlayışlarından dolayı 
Ehli Sünnet kelamcılarını özellikle Maturi-
di alimlerini tenkit etmesiyle başlamıştır. 
Bunun üzerine Zahid el-Kevseri, Mustafa 
Sabri Efendi ile görüşerek görüşlerinin 
yanlış olduğunu ve bunlardan vazgeçmesi 
gerektiğini kendisine ifade etmiştir. Fa-
kat Mustafa Sabri Efendi, görüşlerinden 
vazgeçmek bir yana, tenkitlerini daha da 
sertleştirmiş, Mevkifu’l-akl ve’l-ilm isimli 
eserinin bir bölümünde Zahid el-Kevseri’yi 
Maturidilik adı altında Mu’tezili görüşleri 
savunmakla eleştirmiştir. Bunun üzerine 
Zahid el-Kevseri, hem Mustafa Sabri Efen-
di’ye cevap vermek hem de onun tenkit 
ettiği Ehli Sünnet alimlerinin görüşlerinin 
doğruluğunu göstermek amacıyla el-İstib-
sar fi’t-tahaddüs ani’l-cebri ve’l-ihtiyar isim-
li bir risale kaleme almıştır.

Bu iki isim arasındaki karşılaşma basit bir 
polemik olmanın ötesinde bir önem taşır 
ki, o da bu iki isim üzerinde gerçekte iki 
önemli teolojik paradigmanın, Maturîdi-
liğin ve Eş’ariliğin karşılaşmasıdır. Buna 
sebep olan da, o dönemde yaşanan fikri 
buhran, krizdir. Bu anlamda, her iki ali-
min de yaşadıkları fikri buhranlar, sahip 
oldukları açıklama modellerinin de sorgu-
lanmasını beraberinde getirmiş, bu durum 
Sabri Efendi’de bir değişimle neticelenir-
ken, Kevseri’de ise sahip olduğu açıklama 
modelinin daha da sağlamlaşmasına sebep 
olmuştur. Bu iki alimin tavrı da bugünün 
ve yarının fikir buhranlarından çıkış konu-
sunda bize önemli fikirler sunmaktadır.
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İslamî ilimleri okumaya başlayan 
öğrencilerin kelam-akide alanında 

okudukları ilk metinlerden biri olan 
Akidetü’n-Nesefiyye’nin müellifi 
Ömer Nesefi (ö. 537), yalnızca kelam 
alanında değil; fıkıh, fıkıh usulü, 
tefsir, tasavvuf, tarih, Arap dili gibi 
alanlarda da eserler kaleme almış bir 
müelliftir. Yazdığı eserlerin büyük 
bir kısmı günümüze kadar gelen mü-
ellifin bazı eserleri çok revaç bulma-
mış ve unutulmaya yüz tutmuştur. 
Bu eserlerden birisi olarak söyleye-
bileceğimiz -günümüzde tek nüsha-
sı bulunan- Matla‘u’n-nücûm isimli 
eser, kaynaklarda kendisine çokça 
atıfta bulunulmayan bir kitap olarak 
günümüze kadar gelmiştir. Medrese 
öğrencilerine müfredat olması için 
hazırlanan bu ansiklopedik eser, 
içerik itibariyle döneminde telif edi-
len eserlerden tarz olarak büyük bir 
farklılık içermektedir. Yalnızca Ne-
sefi’nin yazmış olduğu risalelerden 
oluşmayan bu eser, farklı müelliflerin 
yazmış olduğu eserlerin bir araya ge-
tirilmesi şeklinde hazırlanmış ve bir 
öğrencinin bilmesi gereken ilimlerin 
muhtasar olarak içinde bulunduğu 
kıymetli bir çalışmadır.

Hüseyin SAĞLAM
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Yüksek Lisans 
İSAR - İhtisas

Bir Medrese Müfredatı Denemesi: 
Necmeddin Ömer Nesefi’nin 
Matla‘u’n-nücûm İsimli Eseri

Bu tebliğde, Matla‘u’n-nücûm isimli 
kitabının içeriği, kitabın özellikleri, 
bu eserin müellife ait olup olmadığı 
hususunda ortaya çıkan bazı eleşti-
rilere cevaplar ve kitabın neden yay-
gınlaşmamış olabileceği meseleleri 
incelenecektir.
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Osmanlı siyaset düşüncesi; siyaset-
nameler, adaletnameler, tasavvu-

fi metinler, ahkamu’s-sultaniyye türü 
gibi eserler aracılığıyla inceleme altına 
alınmaktadır. Bu eserlerden bazıları-
nın tarihsel zaman içerisinde ve belli 
bir bağlamda önemleri artarken bazı-
larının ise etkisi ve varlığı kaybolmak-
tadır. Bu süreçte yazılmış olan metinler 
de içinde bulunduğu dönemle sıkı bir 
ilişki içinde bulunmaktadır. Örneğin 
15. ve 16. yüzyıllarda ortaya çıkmış 
olan birçok eser yönetici elitin şahsi 
özelliklerini geliştirilmesini ve kemale 
erdirilmesini savunurken, 16. yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren kanun odaklı 
siyasetnamelerin artışını görülmekte-
dir.

Yukarıda belirtilen örnek gibi, devlet 
içerisindeki zihinsel ve kurumsal de-
ğişimlerin etkili olduğu bir farklılaşma 
olabileceği gibi, muhatap olunan “öte-
ki”nin değişmesi ile de bu tür siyaset 
düşüncesine ait metinlerin dönüştü-
ğüne ve yeni bağlama uygun türlerin 
(genre) icat veya ithal edildiğine şahit 
olmaktayız. Özellikle Yavuz Sultan 
Selim döneminde devletin sınırlarının 
genişlemesi, komşu devletlerle yaşanan 
yoğun çatışmalar ve yaygın iç karışık-
lar birtakım meşruiyet sorunları orta-

Arif ERBİL
Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler & Tarih
İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı Araştırmacısı

16. Yüzyıl Osmanlı Siyaset 
Düşüncesinde Meşruiyet Arayışı:
Lütfi Paşa’nın “Halasu’l-Ümme fi 
Marifeti’l-Eimme” Risalesi

ya çıkarmış, bu sorunlar da siyaset dü-
şüncesi metinlerine yansımıştır. Doğu 
sınırında bulunan Şii Safeviler ile ya-
şanmış olan siyasi ve askeri mücadele 
her ne kadar önemli sorgulama ve deği-
şimlere yol açmış olsa da ilk defa Sünni 
ve kutsal toprakları elinde bulunduran 
Memlüklere karşı yapılan mücadele ve 
ardından kazanılan zafer ciddi meşrui-
yet sorunlarına sebebiyet vermiştir. Bu 
tartışmaların en önemlilerinden biri 
ise “Halifeliğin Kureyşîliği” meselesi 
çerçevesinde gerçekleşmiştir.   

Kanuni Sultan Süleyman dönemi 
sadrazamlarından ve alimlerinden 
Lütfi Paşa (v.1564) da bu hususta ka-
leme almış olduğu “Halasu’l-Ümme 
fi Marifeti’l-Eimme” adlı risalesinde 
“Halifeliğin Kureyşîliği” iddiasının 
bir geçerliliği olmadığını vurgulamış-
tır. Bu tebliğimizde, Lütfi Paşa’nın bu 
metnini klasik bir siyaset metni ola-
rak değerlendirmekten ziyade Arap 
coğrafyasının fethinden sonra ortaya 
çıkmış bir metni bağlamına oturtul-
maya, Lütfi Paşa gibi bir alim-bürok-
rat örneğinin böyle bir akidevî-fıkhî 
bir meseleyle neden ve nasıl uğraştı-
ğını değerlendirilmeye ve risalenin 
siyaset düşüncesindeki yerini tespite 
çalışılacaktır.   
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Bu tebliğde, Cenabi Mustafa Efen-
di’nin 1587 yılında Arapça ola-

rak tamamladığı dünya tarih kitabı 
ele alınacaktır. Kendinden sonra gel-
miş birçok Osmanlı tarih yazarına 
kaynaklık etmiş olmasına rağmen 
yeterince çalışılmamış olan bu eseri 
önceki evrensel tarihlerinden ayıran 
dikkat çekici bir yönü yazarın dünya 
tarihine kuşatıcı yaklaşımıdır. Ge-
rek kaynak kullanımındaki çeşitlilik 
gerekse daha önceki Osmanlı tarih-
çilerinde yer bulamamış coğrafya ve 
dönemleri kapsaması bakımından 
Cenabi’nin tarihinin o güne kadar 
Osmanlı İmparatorluğunda kaleme 
alınmış olan en geniş kapsamlı dün-
ya tarihi anlatısı olduğu söylenebilir. 
İçerik ve kaynaklardaki bu çeşitle-
memenin bir sonucu olarak Cena-
bi’nin anlatısında, önceki umumi 
tarihlerle karşılaştırıldığında İslam 
ve Osmanlı tarihlerinin merkezî ro-
lünün zayıfladığı fark edilebilir. Bu-
radan hareketle bu tebliğde, sonraki 
yıllarda Mustafa Âli, Kâtip Çelebi, 
Hezarfen Hüseyin ve Müneccimbaşı 
Ahmet Dede Efendi gibi yazarların 
umumi tarih kitaplarında daha da 
belirgin hale gelecek olan evrenselci 

Şaban AĞLAR
Boğaziçi Üniversitesi Tarih Doktora
İSAR - İhtisas

Osmanlı Tarihçiliğinde
Evrenselci Yaklaşım:
Mustafa Cenabi’nin Umumi Tarihi

tarihsel bakışın ilk izlerinin on altın-
cı yüzyılın sonlarında gözlemlenebil-
diği savunulmaktadır. Bu yönleriyle 
Cenabi’nin Osmanlı tarih yazımına 
getirdiği açılım, Müslüman evren-
sel tarih literatürünün Osmanlı 
topraklarındaki evrimi açısından 
önemli bir merhaleyi ifade etmekte-
dir. Tebliğde ortaya atılan teze göre 
Cenabi’nin eserindeki dış dünyaya 
yönelik artan entelektüel ilgi, döne-
min zihin dünyasındaki mekânsal 
ve zamansal genişlemeyle yakından 
ilgilidir. Bundan dolayı bir ilmiye 
mensubu olan Cenabi’nin evrensel 
tarihinde gözlemlenen bu yenilikler, 
söz konusu entelektüel dönüşümün, 
geçmişi yeniden inşa etme boyutuna 
işaret etmesi bakımından önemlidir. 
Ayrıca eserin Sultan III. Murad’a su-
nulmuş olan kısaltılmış versiyonu ve 
Türkçe çevirisinde yapılan değişik-
likler ve korunan nitelikler, yazarın 
muhatabına göre şekillenen seçim-
leri ve önceliklerini anlamak için 
önemli ipuçları sunmaktadır. 
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