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Allah'ın bir kulu
özel dost edinınesi anlamında
tasavvuf terimi.

_j

tebesine erişen kul ilahi sırlara. dostluğa , vahye, ilhama ve ikrama nail olmuş
demektir (Bak ll, Meşrebü '1-ervaf:ı. s. 235).
İsmail Hakkı Bursev'i de Hz. Musa'nın Allah'ın celal ve cemal nurlarını yansıtan bir
aynası olduğunu. velllerin de ona benzediklerini söyler (Rüf:ıu'l-beyan, Il, 575).

Sözlükte "bir şeyi en iyi şekilde yapmak,
BİBLİYOGRAFYA :
bir kimseyi özenle yetiştirmek. ayrıca
Serrac, eL-Lüma', s. 447; Hücviri, Keşfü '1kendine dost edinmek, Allah rızası içinyemaf:ıcüb (lukovski). s. 505; Zemahşeri. el-Keş
dirip içirmek" gibi anlamlara gelen ıstı- . şaf, lll , 65; Bakli. Şerf:ı-i Şatl;ıiyyat, s. 622, 623;
Meşrebü'l-erval;ı, s. 235; Fahreddin erna' kelimesini sufiler, Allah'la onun dostu a.mlf..Me{atf/;ıu'l-gayb,
XXII , 56; İbn Kesir, Te{sfRazi,
olma mertebesine yükselen kulları ararü'l-~ur'an, lll, 153; İsmail Hakkı Bursevi, Rüsındaki ilişkileri anlatmak için kullanmış
f:ıu'l-beyan, istanbul 1306, ll, 575.
lardır. Kelime Kur'an-ı Kerim'de sadece
~ SüLEYMA N ULUDAG
Allah'ın Hz. Musa'ya hitaben, "Seni kendim için dost seçtim" (Tah§. 20/41) buyurı
r
duğunu bildiren ayette geçer. Kaffal'e göIŞ, Yusuf b. Reşid
re bu ayetteki ıstına' "Iutuf ve ihsan" mil(._;...J1 ~) 0-1 ...,;....~)
nasına gelir; çünkü Allah Musa'ya onun
Yusuf b. Reşld el-Iş
manevi mertebesini yükselten pek çok
(1911-1967)'
Iutuf ve ihsanda bulunmuştur. Mu'tezile
İslam kültürü ve kütüphaneleri
alimleri ise kelimenin, "Cenab -ı Hakk'ın
tarihi üzerine yaptığı
Musa'ya kendine ait hususlarda faaliyetaraştırmalarla
tanınan
te bulunma izni vermesi, onu kendisine
Suriyeli alim.
elçilik için seçip görevlendirmesi" anlamı
_j
L
na geldiğini söylemişlerdir (Fahreddin erRazi, XXII, 56)
Trablusşam'da doğdu. Fasih şekli Uş olSufilere göre insanların topraktan kase,
külçe altından yüzük yapmaları gibi Allah
da seçtiği bazı kimseleri kötü huy ve sı
fatlardan arındırarak kamil insan mertebesine yükseltir ve kendisi için seçkin birer dost edinir. Bazı sufilere göre bu mertebe ayette geçtiği üzere sadece Hz. Musa'ya, bazılarına göre ise bütün peygamberlere mahsustur. Bazı sufiler ise velllerin de bu mertebeye erişebileceğini söylemişlerdir. Mesela Ebu Said el-Harraz'a
göre Cenab-ı Hak. seçtiği bir saliki bir
tecelli ile kendinden geçirip kötü huy ve
davranışlarından arı ndırdıktan sonra kendine dost edinir, böylece sali k tevhidin tecellllerine ilk adımını atmış olur (Serrac,
S. 447) .

Hücvlrl ıstına ' terimini Hakk'ın kulunu
bütün kötü huy, düşünce, duygu ve davranışlardan arındırıp onu köklü bir deği
şime uğratmak suretiyle terbiye etmesi
(Keşfü'l-maf:ıcüb, s. 505); Ruzbihan-ı Bakll ise Allah 'ın kutsl ruhları sı fat tecellisi ile
terbiye etmek ve temaşa mertebesine erdirmek için yüce katına celbetmesi (Şerf:ı-i
Şatf:ıiyyat, s. 622, 623) şeklinde açıklamış
lardır.

Hz. Musa'nın manevi hayatını kendilerine örnek alan sufiler. onun Allah tarafın
dan dost olarak seçilişini ve ilahi inayete
mazhar kılmışını manevi hayatın hedefi
olarak görmüşlerdir. Çünkü ıstına' mer-

makla birlikte Iş Iakabıyla şöhret bı:ıldu.
Orta öğrenimini ailesinin ticaret amacıy
la göç ettiği Humus'ta, üniversite öğreni
mini Halep ve Şam ' da tamamladı (ı 93 ı).
Daha sonra Fransa'ya gidip Sorbon Üniversitesi'nde edebiyat ve kütüphanecilik
dalında öğrenim gördü (ı 934 ). Şam'a döndükten sonra Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'ye müdür oldu (ı 935) . Bu kütüphanede
halen uygulanmakta olan tasnif sistemini kurdu. 1946-1950 yıllarında Mısır'da
Camiatü'd-düveli'l-Arabiyye kültür komisyonu sekreterliği, Ma'hedü'l-mahtutati'l-Arabiyye müdürlüğü görevlerinde
bulundu ve UNESCO tercüme komisyonu
üyeliği yaptı. Bu sırada Ahmed Emin, Taha Hüseyin, Satı' el-Husarl, Abdürrezzak
Ahmed es-Senhurl gibi ilim ve fikir adamlarıyla dostluk kurdu ve sohbetlerinden
faydalan dı.
İslam kütüphaneleri tarihi üzerine 1934
yıllarında başladığı çalışmalarını Mısır'da

sürdüren Yusuf el-Iş, Les bibliotheques
arabes, pub1iques et se mi- publiques .
en Mesopotamie en Syrie et en Egypte
au moyen age adlı teziyle Sorbon Üniversitesi'nden "doctorat d'etat" derecesini aldı ( 1949). Bu süre zarfında ayrıca
telif tarihi, İslami ilimierin tasnifi konularında kitaplar, makaleler ve Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'nin tarih yazmaları katalogunu yayımladı. Yusuf el-Iş Şam'a dön-

Yusuf b. ResTd

dükten sonra kısa bir müddet Suriye radyosunda müdürlük, Suriye Üniversitesi'nde sekreterlik( ı 950- ı 955), Külliyetü ' ş-şe
rla'da hocalık ve dekanlık ( 1964) yaptı. Bir
ara Bingazi Üniversitesi Kütüphanesi'ni
kurmak için Libya'ya gitti (ı 960- ı 96 ı)
1950 yılından sonraki çalışmaları arasın
da medeniyetlerin doğuşunu açıklayan
nazariyesi önemli bir yer tutar. Ancak bu
konudaki çalışmalarını sistematik bir hale getiremeden 11 Nisan 1967 tarihinde
Şam'da vefat etti.
Eserleri. Yusuf el-lş'ın en önemli eseri
Les bibliotheques arabes, publiques
et semi- publiques en Mesopotamie,
en Syrie et en Egypte au moyen fige'dır (Dama s ı 967). Doktora tezinin tekrar
gözden geçirilmiş şekli olan bu eser İslam
kütüphaneleri tarihi üzerine yapılmış en
önemli çalışmadır. Eserin önsözünde belirttiğine göre müellif önce kütüphanelerle ilgili bilgilerin bulunması muhtemel
olan basılı tarihi, edebi, coğrafi hatta fık
hl kitapları okumuş. daha sonra çalışma
larını ortak karakteristik özellikler gördüğü Suriye, Mısır ve Mezopotamya kütüphaneleri üzerine yoğunlaştırarak Kahire.
İstanbul, Suriye ve Avrupa kütüphanelerinde konuyla ilgili mevcut yazmaları incelemiştir. Çalışmasında halka açık kütüphanelerle ilmi kuruluşlardaki kütüphanelerin gelişmesini ele alan Yusuf elIş, Ortaçağ'da bu bölgede bulunan zengin
koleksiyonlara sahip çok sayıda özel kü tüphaneyi çalışma alanının dışında bırak
mış, ancak belirli kişilere açık özel kütüphaneleri de incelemiştir. Eser konuyla ilgili literatürün de değerlendirildiği önsöz, bibliyografya, kütüphaneleri sınıflan
dıran giriş ve iki ana bölümden oluşmak
tadır. Birinci bölümde Beytülhikme, Darülilim ve bazı kuruluşlara bağlı kütüphaneler konusu içinde İslam kütüphanelerinin tarihi gelişimi; ikinci bölümde kütüphanelerin koleksiyonu , bunların sınıf
landırılması, katalogları, personeli, bütçesi, işleyişi ve ödünç verme sistemi ele
alınmıştır. Sonuç bölümünde ise Beytülhikme, darülilimler. medrese kütüphaneleri değerlendirilmiş ve kütüphanelerin
İslam kültürünün yayılmasındaki rolü belirtilmiştir. Eser Nizar Abaza ve Muhammed Sabbağ tarafından Arapça'ya (bk
bi bl.). Esedullah Alevi tarafından Kitfıb 
hfinehfi-yı 'Umumi ve Nime-'Umumi-i
'Arabi der Kurun-ı Vüstfi adıyla Farsça 'ya çevrilmiştir (M eş hed ı 994).

Müellifin

diğer çalışmaları şunlardır:

Taşniiü '1-'ulU m

ve '1-ma'firii ( Dımaşk

I 937, 1979); e1-ljatib e1-Bagdfıdi mü -
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