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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 ~~ 
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den araştırmacı, 1988 yazında Kahire'deki nüsha ile ilgili" çok az not ve açıklamayı, hupalaııınış mik
rofilmini güçlükle alabildiğini yazmaktadı~ (s. 78). ~tınnacı,. Maliki meılıcbinden olan· Mü fessir 
Qurtubi'nin (öL 1273) "Qam'ui-Hırs bi'z-Zühd ve'l-Qanl'a ve zill'üs-suili bi'J-Keffi ve'ş·Şefii'a" isimli 
yazısında, Kitab'ui-Qana'a'run Şam ve Kahire nüshalanndan iktihaslar yaptığını, ancak bu iktihaslan 
yaptığına dair bir dipnot veya anfta bulonmadığıru, Kitab'ui-Qana'a'dan alınan tUm rivayetlerin tama
men iktibas edildiğini ve bunun da Şam nüshasıyla uygunluk arz.ettiğini, Qurtubl kendi eserinde . 
Kitab'ul-Qana'a'nın önemli yerlerini özetlediğini ve fakat bu iktibaslann yerini göstermediğini belirt
rockdedir (s. 80). Aynca Kitab'til-Qana'a'daki rivayetler bir liste halinde verilmeye çalışümış (s.81-
101) ve bu eser, şu üç başlıktan oluşmuştur: 

a. K. al-Qana'a 
b. K. ai-Qana'a wa+ta'affuf 
c. K. ai-Qana'a wa-.t-ta'affuf an al-mas'ala wa-r-rida bi-1-qism fır-nza. 
Ibn Ebi'd-Dünya'run bu eserinde çokca kullandığı kaynaklara değinilmekt.e, lçuUandığı kay

naklardan kaç yerde yararlandığı irdelenmektedir (s.l02-ll 1). ~tırmacı bu b9lümün son lcısınında 
Kitab'ul-Qana'a'nın, Hadisleri biraraya getiren, anekdot, vecize, hikmet ve kclilm-ıkibar ile nazım sa
natıııa yer veren ilk ciddi eserlerden olduğunu ifade ederek, altı mUhtelif kısıİıa aynldığıru belirtmiş 
ve :bu kısırnlara ait açıklamalar getirmiş, zaman zaman arapça metinlerden örnekler vermeye çalış-

. mıştır. Bu altı kısmı şu başlıklaraltında vermiştir(s.1 12-199): 
· · 1. Dilenciliğin ve dilencililc yapmarun kötü görülmesi . · 

ı: İhtiyaçlan Allah'ın takdirine bırakmak ve başkalanna yalvarıp yakarmakt.aıi kaçınmak 
3. Çalışıp-çabalamada ve gayret etmede azimli olmak, lcanaat!Wlık göstermek, çalıştığından 

ve kazancından hoşnut olmak . 
4. Hayatından memnun olma, geçimini, maişetini artıran işlerde sabırla ısrar e~ ek · . 
5. KanaatlWlık ve faydalan 
6. Aşın hırs ve tamahkarlığın ve.ümitsizlik içinde olmanın kötü görülmesi. . 
-~tırmacı bu kısırnların ve bablann hepsinde toplam 272 rivayerin serdedildiğini lıabi:r ver-

~~~ . . . . 
Üçüncü Bölümde ise, Qana'a kelimesiyle ilgili diğer çalışmalar ve eserler hakkında bilgi veril

mektedir. Bu eserler, "Monografik, Adab, Manzum, Hadis Mecmualan ve diğer bazı eserler" olmak 
üzere beş başlık altında tasnif edilmiŞtir. Monografık eserlerin müeUiflerinden bazılarnun isimleri 

.şöyle verilmiştir: · 
. 1. Ibn Masrüq at~ Tu si 
2. ai-Hara'iti 
"). Ibn as-Sunnl 
4. ai·Qurtubl 
~ tırmacı bu müeUiflere ait eserlerini ve ansildopeqik özeUilderini ·sayt!ıktan sonra, yer yer 

K. ai-Qana'a ile lcatşılaştıımalar yapmakta (s. 202-207), ayru tekniği diğer dört b~lık altında verdiği 
eserlerde de kullanmaktadır. : · . 

Adab bahsinde 18, Manzum eserlerde4, Hadis Mecmualannda 5 müellife ve eserlerine ait in
celeme ve [(ııqılaştınnalara yer vermiştir (s. 208-226}.Bıı, bölümün son kısmında Qana'a kelimesini· 
irdeleyen değişik c:Scrleri.inüeUifleriyle bi,rlilcte zikretmektedir. Bu eserler şun,lardır (s. ıı7-23 1): 

ı. 'Abdullah Ibn Mübarek: Kitab'iız-Zuhd · · 
· 2. Amidi: e1-Muwazana · 

3. Ra ğı b el-Isfaharu: ed-Dan'a ila MaiWim ~-Şari'a 
. 4. Kuşeyri: er-Risale 
5.:zaJıiriya 
6. Oazali: Dıya 'ulum'ud'-Din 
7. Mukaşafat ei-Qu!Gb . . 
8. Ibn ebi'I-Hadid: Şeıhu Nebc'ul-BeJağa 
9. Safilıi: Nuzh.et'ui-Mecalis . 

Dördüncü ve son bölümde Qana'a kelimesinin li~ratürferde ın3nzuın, nesir ve Hadis M~mua
larında kullaruldığıru, edebi tema olarak işlendiğini yazar belirtmekted.ir (s. 232-233). 

Bu eserin son kısmında ekler ve yararlaruliın matbiı ve mahtuta kaynakl ann. tam künyeleii ve-
rilmektedir (s. 235-307). · 
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Tanıtımını yapmaya çalıştığımız bu kitap, Arap dilindeki Qana'a kavramının yapısını, anlam
lannı, kullanıldığı yerleri, istisna olarak kullanım alanını ve arapça bynaldarda kullanılan şekillerini 
ele alıp incelemelete ve bazı eserlerden örnekler de vermektedir,. bazen de k~ ıl aştırmalar yapmakta
dır. Yazar, Qana'a kelimesinin anlamlarını verirken, bu kelimenin Almanca karşılıklarını da yakala
maya çalışmış, Arapça isimleri ve kitapları translaipsiyon yardımıyla vermiştir. 

Böyle bir araştırma Arap dil bilimi açısından ve özellilde semantilc ve lenguistilc bir inceleme 
olması baleımından bu alana kazandırılmış önemli bir etimolojilc çalışmadır. Arap dilindelci kelime ve 
lcavrarnları anlam bilgisi açısı.ndan veya ses, şekil, anlam ve söz dizimi baleımından geR el ya da k~ı
laştırmalı olarak inceleme yapacalclara faydalı olacalc nitelilctclci bu araştırmanın g(jrülmesinde, meto-
dolojisinin incelenmesinde yarar vardır. . · · 

Mustafa Tavulcçuoğlu 

Leonor Femandes, The EvoluJion of a Sufi InstiJution in M am/u/c Egypl: The KhatUjah. 
Klaus Schwarz Verlag, Berlin, 1988,205 s. 

Memlıdclar Dönemi Mısır~tfa:Bir Tasavvufi Kurumun Gelifimi: Banlcah başlığını taşıyan 
eser İngilizce olup, Bölüm. I Giriş (1-2), Bölüm n Kaynak Belge Olarak Valcfiye (3-9), Bölüm m 

• Mısır'daki Tasavvtıli Kurumlar (10-19), Bölüm rv Hanlcalıın Gelişimi (20-32}, Bölüm V 14. ve 15. 
Yüzyıllarda HaııkaJı (33-46), Bölüm VI Hanlcahın Dahili Organizasyonu (47-59), Bölüm VU Hanlca
hiiı Idaresi (60-95), Bölüm vm Memluk Toplumunda Hanlcah (96-ıOO), Sonuç Hanlcah ve Osmanlı 
Fethi (1 ı 1-ı 13), Notlar (ı 14-140), Sözlük (141-151), Bibliyografya (152-160), İndelcs (ı61-167), Ele 
A Moğoltay el-Cemali Valdiyesinden Metinler (168-172), Ele B Cemilüddin ei-Üstedar V aldiyesin
den Metiııfer (173-185), Ek C el-Eşref Baybars Valcfiyesinden Metinler (186-ı91) ile Fotoğraf ve 
Planlar H92-20S)'dan ibarettir. 

· · Girişde çalışmasının amacını gayet açılc olarak ifade eden yazar, Memluklann, idarelerini güç
lendinDek ve halkı kontrol altına alabilmek hususunda yardımcı olmale üzere tasavvııfu koruyan bir 
lcıırurır olarak geliştirdikleri lıankahı, yalcındaiı inceleyerek tasavvufun gelişip yayılması konusunda 
tarihi~ir delil .ort.aya koymayı hedeflediğini belirtmiştir. . 

Kaynak Belge Olarak V aldiye başlığı taşıyan n. Bölümde, Memluklar dönemi vakfiyelerinin 
muhtevalan analiz edilmek ve hangi arılarnda lcullanıldıldarı incelenmek suretiyle, valcfiyelerin güve
nilirliği ve sınırlılıkları üzerinde bir takıni sorular cevaplandınlmaya çalışılmıştır. 

· Bununla ilgili olarak yazar, Huccctü'I-Vakıf olarak da isimlcndirdiği Valcfiye'nin t.anımını, 
bölümlerini, valcfın kuruluşu ile ilgili ıakip edilen yolu, Kadıların bu konudaki rol ve sorumluluğu 
gibi konuları ele alarak, vakfiyelerin doğruluğu konusunda duyduğu şüpheyi, "şayet vakjiyeler, vakfın 
bütün birimlerinin (amamlannıasından önce hazırlanmış ise, bu takdirde kadı/ar, bazı yapıların islam 
Hukukü'nu ihlal edip etmediğini nasılkontrol edebilecek/erdi?" sorusu ve "vakfiyeler, valaf tamam-
lanmadan önce kanunileştirilmqtir" (s. 7) ifadesiyle ortaya koyar. · 

Ortaya albğı bu şüpheyi yine kendisi· açıldayarak ortadan kaldıran yaZ.ar, böyle durumlarda 
başka bir uygularnanın varlığından söz ederek, valcıfla ilgili bütün çalışmalann tamamJanması üzeri
ne, yapılan çalışmanın türünü ·belirleyen bir diğer hukuki belgenin düzenlenerek, ya orijinal valdiye
ye eklendiğini, ya da ayn olarak muhafaza edildiğini; işte bu nedenle valcfiyelerin, valcıfların lcurulşu 
ve hemen sonrasındaki durunilan lıaldanda güvenilir bir bilgi kaynağı olduğunu söylemelctedir. (s. 8). 

- · ~ır'ı.iaki Tasavvufi Kurumlar başlıldı m. Bölümde yazar, üç önemli lcurum olan Ribat, 
zaviye, ve Hanicab üzcriiıde durarak, Hankahın diğer ilcisinden farldı olduğıınu göstermeye çalışmış-
~ ~ 

Bunlardan Ribatın, ilk zamanlar İslami fetihlerle ilgili ve sııuiiarda askerlerin toplandıklan 
yerler olduklarını. H.2/M.8. asırdan itibaren siifilerin bir arada yaşadıkları müesseseler haline geldiği-
ni ve EyyO~iler döneminde Mısır'a girdiğini söylemektedir. (s. 10). . 

Kelime olarak bir bina için kullanıldığında "köşe" anlamına gelen zaviyenin aslı ve n~ zaman 
Mısır'a geldiği konusunda kaynakların herhangi bir bilgi vermediğini söyleyen yazar, zaviyenin 
terim olarak, Mısır fetihlerini takip eden yıllarda, diiıi bir müessesenin bir köşe veya kısıru için truııa~ 
ruldığııu ifade etmiş; MeÔlluklar döneminde ise Mısır'da, tasavvufla doğrudan ~gili ve bağımsız b~ 
kurum olarak yeni tür ziviyelerin lrurolınaya başlanılığını belirtmiştir. (s. ı 3-ı4). 

Farsça asıllı bir kelime olan Hanlcahın.da terirn o~ Memluk tarihçileri taıafıııdan, süfilerin 
bir araya gelmesini sağlayan bir melcanı ilitiva eden bir müesseseye işaret etmek üzere kullanıldığını 
belirten yazar (s. 16), birbiriyle çok yakın bii benzerlik taşıyan bu üç lcurum arasındaki faria, çok açılc 


