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the spccificiıies of Onoman history undcr capiıalism, Qu·aıaert has madc some important points 
which I think w ili enter the eonsensus of Onoman historians: Onoman manuracıuring declincd m uc h 
less Lhan has ofıcn bccn claimcd, but even branches of producıion serving the domesıic market survi
ved or esıablished themselves only at the cost of heightcned labour exploiıaıion. Highly-skillcd but 
vcry poorly paid workcrs in tum prevented the internal market from growing as it mighl otherwisc 
have done. Oıtoman mcrchants and produccrs had ıo sharc the market with their European compcti
ıors, and were therefore hindercd in their accumulation of capital. Quataert has rightly stressed this 
major poinı, and pointcd out that a (not yet) proletarianizcd pcasantıy with limited links to the market 
equally retarded capital accumulation .. But the low and dedining standard of living of ınany Ottoman 
manufacturers must have played a role as well. 

Miliıaıy defcats., losses of tcrritoıy and the closing of markets due lo these political erises 
ham pc red Onoman development almost as much as cconomic factors properly speaking. It is therefo-· 
re a scrious deficiency to conccive Oıtoman cconomic history as a vacuum crisscrossed by supply 
and demand curves, and to ignore the poliıical cantext in which cconomic facıors operaıed. Moreover 
among the poliıical events which shapcd the coursc of Oııoman economic history, the First World 
War had an cnormous- and disastrous- impacı. Manufactu.ring jxıpulaıions in ıown and eountryside 
were killed off in wa.rfarc, massacres and ci vii wars, while the boundaries established in the eonferen
ces fallawing the war cut through esıablished economic regions, severing connecıions bctween Alep
po on the one hand, Maraş, Gaziantep and Urfa on the other. lt is Quatacrt's major mcriı to have 
brought these basic but oftcn ignorcd truths ı o o ur attcntion. 

Suraiya Faroqhi 

Ekkehard Rudolph, Westüche lslamwissenschajt im Spiegel muslimiseher Kritik. Grund
ıüge und akJuelk.M_erkmale einer innerislamischen Diskussion. Berlin 1991,217 Sayfa. 

Söz konusu eser bir doktora çalışma.~ı olarak Klaus Schwarz Verlag'ın İslami Araştırmalar Sc
risi'nin 137. cildi olarak yayımlanmıştır. Eserin türkçesi: Müslüman Tenk.üü Işığındiı Balltı isıanı 
Bilimi. Müslümanlar ~~rası tartışmanın ana haJ/.an ve okıuel öuliil<leri. 

Rudolph eserinin giriş bölümünde (s.4 - 13) Avrupa ilc Arab ya da İslam llleminin birbiriyle 
olan ilişkilerine temas etmiş ve buralarda çıkan yayınlarda geçmişe dayanan karşılıklı peşin hükümte
rin ilişkileri günümüze kadar etkilediğini vurgulamıştır. Yazara göre Avrupa'daki Arap Kültürü ve İs
lamiyet ilc ilgili düşüncelerin oluşmasında önemli ölçüde oryantalistler rol oynamışlır. Ancak bunlar 
yanlış ve peşin hükümlü düşünceleri ve izlenimleri düreltcceklcri yerde, on lan bilerek ya da bilmeye
rek desıeklcmişlcrdir. Kısacası bir yabancı gibi tarafsız; analizler yapmamışlardır. 

Bir çok müslümana göre doğu (orient) batılı askerlerin, politikacılann ve de misyoncrlerin 
nesnesi olurken, islam ve Arap Kültürü de batılı bilim adamlannın ve antann yorumlannın konusu 
olmuştur. . 

Filistinli tarihçi Abdel - Latif Tibawi'yc göre savaŞan haçlının veya misyoner din adamlannın 
yerini spekülasyon yapan oryantalistler almıştır. Önceleri, İslamda batının anladığı manada eleştiri 
metodlan olmadığı için, batılı oryanıalistlerlc müslüman at imler bir çok alanda karşı karşıya gelmiş
tir. Daha sonralan ise batının bilimsel eleştiri metodlan Arap aydınlan tarafından alınıp din, tarih ve 
cdcbiyaıa uygulanmışnr ve ortaya öyle bir metod çıkıruştll' ki lslamda sürüp gelen metodlan tartışma 
konusu yapmışnr. · . 

Rudolph'a göre müslüman aydınlar kendi aralannda öyle ihtilafa düşmüşlerdir ki - bunda 
yazar dış müdahalelerin önemli etkisi olabileceğini hesaba katmakta- Arap ülkeleri içindeki ilahiyat
çılar ve tarihçilcr, politikacı ve ideologlar arasındaki fikir tartışması takip edilemez boyutlara ulaş
mıştır. Y. Haddad bunu şöyle formüle etmiş: "Şayet biz müslümanın dedikleri İslamdır dersek, o 
zaman hemen sormalıyız hangi müslümanın ... ?" Yazara göre bu durum batılılann müslümanlan 
bölüp ondan istifade etmek için ortaya koyduklan bir metod değil, müslümantann içinde bulunduğu 
çeşitli sosyal ve psikolojik şaıtlardaıı dolayı tabii olarak meydana gelmiş bir özeleştiri anahtandır. 

Her nekadar batılı uzmanlar kabul etmeseler de ve hatta kızarak red etseler de, arap yazariann 
eserterinde oıyantalistik zamanın genel politik ve ideolojik olaylanyla dcğerlendirilmcktedir. Fik.ir 



254 

emperyalizmi buna bir örnektir. Diğer taraftan "doğru karar veren oryantalistler" düşüncesi de vardır. 
Gelcnekci müslüman oryantalizmi batının ideoloji ve dini ilc dcğcrlendirmcktcdir. Oryantalizmin 
temsilcileri duruma göre Hıristiyan, Yahudi - Siyonisı ya da Marksisı düşüncedeki kimsclcrdir. Bi
limsel İslam uğraşılannın arkasında sol Arap teorikcilere göre emperyalist dUşUncc vardır. 

Eserin I. bölümünde "Tarihi bakışla oryantalistik tartışmalan" (s. 14-66) başlığı altında Arap 
alemindeki yenilik hareketleri doğrultusundaki tepkiler anlatılıyor. 

Arap aydınlannın da kaiıldığı 1873'dc düzenlenen Uluslararası Oryantalisıik Kongresi'nden 
sonra doğu ilc ilgili bilimsel çalışmalann coğrafi s'ınırlan taşan bir \'hareket" karakteri aldığı anlaşıl
dı. Zaten Muhammed Ali zamanında ilk Mısırlı sey'yah ve bursiyerler Ulkclerinde oryantaliştlerin 
geniş ilgi ve bilimsel gayretlerinden ve de genelde batı aydınlanndan haber yaymışlardı. Bu haberler 
genelde kabul ve hayret uyandırma yönünde olmuştur. 

Yazara göre son yıllardaki araştırmalar batılı ·edebiyat ve bilim ilc ilgili 19. yüzyıldaki yapıcı 
ta.rtışmalann Arap ülkelerindeki kültürel rönesans için önemli olduğunu gösteriyor. Albert Houra
ni'nin belirttiği gibi özellikle Hıristiyan mcnşeli Suriyeli ve Lübnanlı aydınların Avrupa ile bağlantı
lan sayesi.ı_ıde sıkı ilişkil~r sağlandr; ·bu da · Araplarda yeniden uyanan·tarihi·benlik şuuruna·katk,da 
bulundu. Ozellikle bazı Ingiliz ve Fransız uzmanların Islam Tarihi ve Arabiarıo kültürel başanlan 
hakkındaki çalışmalan bazı müslümanlar için kendilerini oldukça parlak gördüklerine inandıklan bir 
ayna olmuştur. Bunlar böylece medcniyctleiinin, meziyctle.rinin dışandan da.doğrulandığını algıladı
Jar. 

Cemalettin cl- Afgani ve MuhammedAbduh gibi Islam alimleri hem sömürgcci bauya karşı 
tartışmalara giriyorlar, hem de kendilerinin geri kalmışlığının sebeplerini tartışıyorlardı. Daha sonra 
Rcnan ve Afgani İslam ve bilim ilişkisi konusunda şiddetli tartışmalara girmiştir ki bu tartışmalar gü
nümüzde hata devam etmektedir. 

Arap ülkelerindeki yenilik hareketleri döneminde Avrupa-imajının şiddetli şckilde'sarsıntısı
nın sebepleri batı sömürgcciliği ve politik olaylar, ve daha önemlisi de b:ıtı ideolojisinin hem sözde 
Islamın zaafını politik yönden kullanması, hemde bilimsel olarak sanksiyana girmesinde yatıyordu. 

M. Abduh geleneksel dini düşünceyle modem düşünceyi birbiriyle uzlaştırmayı denedi, fakat 
onun ölümünden sonra batı düşüncesiyle karşılaşmanın kaçınılmaz olduğu gerçeği ortaya çıktı. 

Rudolph oryantalistliğin yayılmasına sebep, ingiliz idaresinde Mısırlıların batılı tarzda düşün
meye yöncltilmelcrini; 1908'dc Kahirc Ünivcrsitc..~i'nin açılmasıyla Avrupalı oryantalistlerin misafir 
profesör olarak bir' Arap ülkesine girmesini, ki bu gelişme halyan okullannda öğrenim görmüş olan 
Hıdiv Ahmeı· Fuat tarafından yönlendirildi, göstermiştir. Bu üniversitedeki talcbelcrc batılı ar.ıştırma 
metodlannın aşılanmasında özellikle İtalyan, Fransız ve Alman oryantalistlerinin büyük rolü olmuş
tur. Aynı dönemde Mısırlı bursiycrlçrin Avrupa üniversitelerindeki öğrenimlerini tamamlamalan da 
ilave edilebilir. Böylelikle gelecekteki bilimciler ncsli dil karşılaştırmalan veya tarihi-eleştirel mctod
lanyla oryantalistterin 19. yüzyıldan beri münfcrit olarak kullandıklan araştırma mctodlannın·tesirinc 
girmiş oldular. Böylece Arap aydınları batılı oryantalistlcrin yerini alarak tartışmalara katıldı. Islam 
filcmindc bu tür yazarlar poJemik konusu yapıldı. Bunlardan oryantalistleri çok iyi ıanıyıp bilenlerden 
birisi olan Emin cl Huli "Ya um al-İslam" (1952) adlı escrinde öfke ve eleştirilerini dile getirdi. Ona 
göre oryantalistler gibi bir çok Hıristiyan Avrupalı hala ortaçağ haçlı düşüncesinden cıkilcnmiş ve bi
lindiği gibi de İslam·düşmanıdırlar. Buna benzer gelişmeler başka müslüman aydınlarda da görüldü. 
Buna sebeb olarak politik sükutu hayallere karşı doğrudan ideolojik bir tepki şeklindeki tesbitler gös
terilmektedir. Buna örnek olarak Mısırdaki liberal~cmokratik yönetimin ve de süper güçlerin Filistin 
politikasındaki başansızlığı gösterilmektedir. 

Sclcfiyye haraketi ve daha sonra da Müslüman Kardeşler oryantalistlcrin çalışmalanna karşı 
çıkınışıır ve de düşünceleri müslümanlar üzerinde tesirli olmuştur. 

Oryantalistleri dcğerlcndinnedc Arap aleminde üç görüş hakimdir: gelenekçi kanad onların 
ÇJtlışmalannı sömürgecil ik açısından eleştirirkcn, diğer kanad mcıh~cn eleştirmenlerden oluşuyordu. 
Uçüncü görüş marksisı alternatifi sayunanlardı. Bunlar da batılının Islam düşmanlığı tutumuna karşı 
çözüm olarak Rusya ve Marksizmi göıüyorlardı. Batılllann Islamın dini temellerini ve tarihini konu 
alan araştırmalara karşı müslümaniann çok hassas davrandığı yayınlanan karşı görüşlerle ortaya çıktı. 

Rudolph eserinin "Batılı .islam bilimi. Eleştirinin şekli ve konulan" (s. 67-1 19) adlı ll. bölü-
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mündc müslümanlar açıçından oıyanıalistik araşuımaların meydana gelişi ve kunımlaşmasına değine
rek zaman ol~ ı2. yüzyıla götürmektedir. ı ı43 yılında ilk Kuran çevirisi Manastır Başpapazı Pet
rus Vcnerabilis'in ıaJimatıyla yapılır. ı 312 Vienne Ruhani Meclisinin tavsiyesi ile Avrupanın beş iini
versiıesinde oryantalistik, özellikle Arapça dil kurslannın açılması ve de sözliik, gramer gibi 
yardımcı kaynaklann hazırlanması faaliyeti başladı. Daha sonra İspanya iizcıjnden Arap felsefesi ve 
tabi bilimleri Avrupa üniversitelerine girdi. Osmanlı lmparatorluğunun gelişmesi sonucu Avrupalı 
güçler İslam dünyası ile politik ve ekonomik ilişkilere girdi. Daha sonralan sömürgecilik döneminde 
doğu ve ortadoğu konusunda oryanıaJistlerin hükUmetleri ile işbirliği yapmalan onlan tenakuza dü-
şürdü. . 

Yazar müslüman aydınlann oryanıalistlere yaklaşırnlanru verirlcen Malunut Zakzu~'un sınıf
landınnasuu vermiş. Zakzuk oryanıaJistleri altı değişik grupta toplarruştıı: 

1- İslam hakkında yalan ve menkibe uyduran yazarlar. Oryantalizınin başlangıcında ortaya 
çıkııuşlardır, şimdi ise pek nadir rastlanmakıadır. 

2- Batının ekonomik, politik ya da sömürgeci menfaatlerine himıet eden ve bundan hayatını 
kazanan oryantalistler. 

3- Eserlerinde batının üstünlük hissini yaymaya yardım eden oryantalist! er. 
4- Bilimsel araştırma namına ortaya çıkan, fakat İslam haklanda şüphe uyandırmak ve İslamın 

zaafını arayan oryanıaJistler. . · 
5- Haklı ve bilimsel ıaiafsı.ılıkla karar veren oryanıaJistler, bunlardan bazılan İsiama dönmüş

tür. 
6- Arap dili ve edebiyatı ile uğraşan, sözlUk vs. hazırlayarak müslümaniann da faydalanacağı 

oryanıaJistler. 
Rudolph eleştirilen konulan şöyle sıralamıştır: Vahiy ve Kur'an, Peygamberimiz Muhammed, 

Sünnet ve Hadis, Hukuk ve Yasama, Felsefe ve Kelam, İslamın Tarihi ve Bugünü, Dil ve EdebiyaL 
Rudolph "Eleştirinin Temsilcileri" (s. 120-174) adlı üçüncü bölümünde Enver ai-Gundi'nin 

göriişlerini vermiş. Gundi oryanıaJistlerin zehinnin "dış telulü" olarak sömürgecilik, Hıristiyan -
Misyonerliği ve batılı bilimler; "if tehlike" olarak da yabancılaşma, laiklik ve batılılaşmadan oluştu
ğunu belirtmiş. Aynca Gundi oryanıalistlerin İslam tarihi ile ligili yayıolarıru beş grupta toplarruştır: 

1- Fılist.in arlceolojik, tarihi ve kültürel açıdan Yahudilere aittir. 
2- Fransızlann Mısır istilasına kadar ( 1798) Araplar çöküş dönemindeydi ve on~ sonra mey

dana gelen batının sömürgeci ve misyoner kuruluşlan Araplann "uyanışına" tesir etti 
3- Eskiden. Araplar Roma ya da Yunan istilası altında yaş:idıklan gibi, şimdi de Mısırlilar 

Arap:tslam istilası altında yaşamiıktadırlar. Türkler ve Persler, Araptarla Türkler arasında milliyeıçi 
tezadlar gösteriyor ki İslamiyet halklar arasında birlik kuramadı . 

4- Yunan Felsefesi ve Roma Hukuku İslam düşüncesinin temelidir. Yunan etkisi Arap grame-
rine, nazımına ve hitabetine· kadar uzaıırruştır. · · 

S- Şia veya Şuubiyye gibi İslam düşmanlan İslamiyetirı kahramanlan ve tarihi olarak saptanan 
olaylan hakkında şüphe yaydılar ve böylecede oryanıaJistler kendi delillerini aktardılar. · 

Zakzuk oryanıaJistlere karşı yapılacak çalışmalan dokui: noktada toplamış: 
1- OryanıaJistlere cevap niteliğinde bir ansiklopedinin hazırlanması. 
2- Müslüman ülkelerin uluslararası bir bilim teşkilatı kurması. · 
3- Yeni bir İslam ansiklopedisinin Arapça ve yaşayan önemli dillerde hazırlanması. 
4- Uluslararası İslami bir misyon teşkilatının kurulması. 
5- Kur'an'ın İslami çevirisi. 
6- İslami mirasın ıslahı. 
7- Batıda güçlü bir İslami temsil. 
8- "Ölçülü oıyantalistler" ile temas. 
9- Uluslararası İslami bir. yayınevinin kurulması. 
Rudolph eserinin IV, bölilmünde (s. 174-187) "outsü!er" diye tanımladığı gerek Avrupa, ge

rekse Amerika'da yaşayan Arap ve müsliiman aydınlan ele almı§. Bunlar bulunduklan ülkelerin or
yanıaJistleri ile ortak projeler yüriiterek, oryalıtalistleri reddetme görii§ilnün önemini yitirmesine kat-· 

. lada bulunmuşlardır. Özellikle bu kategorideki aydınların yapıcı tartışmalara girmeleri yazara göre 
gelecek vaadetınektedir. · 

Yazareserinin V. bölümünde (s. 188-196) çalışmasının bir özetini vermiş. Sonuç olarak da or
yanıaJistik ile ilgili tartışmalann devam edeceğini, bu tartışmalarda İsiama hangi rolün dUşeceğinin 
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verilecek cevaplara bağlı olduğunu beliıtmiş. Aynca bu cevapların sürekli olarak dışardan tembihlen
diği, etkilendiği ve de değiştirildiği yalnızca Arap ya da müslümanların maruz kaldığı bir tecrübe ol- · 
madığını, bu durumun bütün "üçüncü dünya" üllceleri için geçerli olduğuna dikkat çekmiştir. 

Kısaltmalar (s. ı 97) ve kaynakça (s. ı 98 - 217) kitabın sonunda bulunmaktadır. 
Ekkehard Rudolp bana göre bu eserinde mümkün olduğu kadar tarafsız bir şelôlde hem oryan

talistlerin, hem de müslümaniann birbirlerine karşı olan tutumlarını dile getirmiştir. Peşin hükümterin 
bir tarafa bıralcılmasıyla gerek oryantalistler, gerekse müslümanlar bıi çalışmadan sonsuz fayda sağla
yabilirler. Özellilde müslümaniann ders alabileceği ve eksiklilderirıi giderebileceği bir çok konunun 
bu eserde toplanması bir rıimettir. · 

·Yılmaz Koç 

Stefan Weni~ger, Qan~a (GenügsamlceiJ) in der arabisclıin Lilerrıtur anhand de~ Kiıib 
ai- Qan~a wa-t-ta'affufvon Ibn Ab Id- Drmyi, KJaus Schwarz Verlag, Islamlrundliche Untersuchun
gen Band 154, Berlin 1992. Münih Ludwig-Maximilian Üniversitesinde Dolctora çalışması olarak 
(199ı) kabul edilen "Ibn Ebi'd-Dünya'nın Kil4b'ul- (lan~a ve't-Teajfuf'u Münasebetiyle Arap 
edebiyatuıda Karuuıl Kavramı" isimli eser. önsöz (3), Içindekiler (5-7), Giriş (9-1 1), Klasik Arap
ça'da Qana'a kelimesinin yapısı ve anlamJan (L Bölüm: s. 12~). Ibn Ebi'd-Dünya'nın yazılannda 
kullandığı Qani'a keljmesi üzerine (IL Bölüm: s. 61-199), Qana'a kelimesiııi_n .Arap Dünyasındalô çe
şitli eserlerde JruUaruldığı yerler (lll. Bölüm: s. 200-231), Edebi .Tema olaralc"Qana'a kelimesi (IV. 

· Bölüm: s. 232-233), kullanılan metirılerin Konkordansı (Ek I: s. 235-246), araştırmada Jrullanılan 
MaJıtılıa (247) ve matbO eserler listesi (248-iSO), Kuı'iiıı Indeksi (281), Yer ve şahıslar indeksi (s. ' 
282-307) k.ısuiı.ıanndan.ibarettir, • 

Yazar önsöz'ünde bu araştırmaya ilcibuçuk yıl harcadığıru, bu zaman zarfında Münih Ünivcr- · 
sitesinin bir bursundan yararıandığıru, Almanya'nın çeşitli Ürıiversitelerindeki alanla ilgili Profesör
lerden ilgi ve yardım gördüğünü belirtmelctedir. Bunlar arasında Prof..Dr. Fuat Sezgin de bulunmak-
tadır. . - - . .. 

Birinci Bölümde Sami dillerde ve klasik: Arapça'da kullanılan Qana'a kelimesi üzerinde duruı
mııştur. lbn Ebi'd-Dü.nyi'run Kitab'ul-Qana'a'sı incelenmeden önce, Qana'atıın kelimesinin lügat an
lamJannın tam bir sınırlaması yapıiniaya çalışılmıştır. Buna ilaveten (Qaoa'a). kelimesinin iştikak.ı 
olan Qanii'atun kelimesinin kök içindelô yeri etimolojik olarak araştırıiİruştır. Yazar, Lügat araştırma
lan açısından bıi kelime ile ilgili hemen hemen bir çalışma yapılmadığını söylemelctedir. Araştırmacı 
burada, seçilmiş birkaç .kaynaktan Qana'a kökünün önemli iştikaldannı ·derleJlleye gayret ettiğini 
ifade ettnelctedir. Aynca yazılışı ve ifade edilişi aynı olduğu halde farldı anlamlan taşıyan, ayılı köke 

, ait i.ştikalclan naz.ai--ı itibara almadığıru ~J!.rtmelcte ve buna ömelder v~~elctedir. • . 

: Peçe, tül, örtü, saç aldığı 
: Y~rçöküntüs.ü, heyel~ . 

Qan,l'a kelimesinin ka~~ardıi ve l?elgelerde jiil olarak, "alçak gönüllü olmak, boyun 
eğ~TUk, itaat eliTUk, yalvarıp yakamıalc, rica etmek, boyun eğerek dilenmek, müıevazi olmak; k.ana
atkiir, muledil ve idareli olmak, ye~inrnek, ikilfa etmek; günlük geçimini temin etmek; inanmak, irıan
dırmak, ikna, iman ve emı:ıiyet etmek, birini bir§eye razı eliTUk, memnun, tatmin etmek, /r.ôfi gelmek, 
yetişmek, birini bir§eye muhtaç /almak"; isim olaraJc ise, "tatmin, rıza, dilencil ik, kiırıaatkdr, ılımlı, 
zepginlik, bağımsızlıfc. irıandıncı"; nuıstar olarak da, "kaflll4t, ricii etmek, m4Jevazi olmak, besle-
11Uk, geçinmek, zenginlik, hazine, rızlc./azilet, §tre/. haysiyet, güç-laivvet, yafvanp yaiJaran, dilenen, 

· rica eden, inandırıcı, muknr' gibi anlamJan taşıyan bu kelimenin iştikaldan v~rilmişrir (s.ı2-14) . . 
Aynca zikredilen bu anlamların kullanıldığı metinlerden translaipsiyonlu olarak "örnekler vermekte 
ve bu örnekleri hangi kaynaklardan aldığım da belirtmelctedir (s. 15-60). . . . . 

İkinci Bölümde, Ibn Ebi'd7Dünya'nın Kitab'ul-Qani'a wa-t-Ta'affufunun Qana'a kelimesiyle 
ilgi! i monografık tarzda yazılmış en eslô eser Öldıiğıı zilqedilmelctedir. AYnı zamanda bu eser, arap ıi
teraliiründe zaman dilimleri içindelô lrullaıulışını, yiildendiği anlamJan ihtiva ebnelctedir. Bu bölüm; 
de daha sonra Ibn c;bi'd-Oiinya'ıiın şahsiyeti (Doğıımu, Bağdat 208/823, öl. 2811894) ve esen haldon
da · ansiklopedik bilgi verilmekte (s.6ı-66) ve O'nun yazılannın, eserlerinin · taı)l · · ~yısının •· · 
bilinemediğine işaret edilmekte, anonim bir katalogcia yer alan yazılanndan bazılan liste halinde ve- • 
rilmelctedir. (s. 67:7l).I_Citab'uı-Qana'a'run Şam'dalô el yazması ve ~'delô nüshalanndan ~~ 


