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ISTINk 
(t~Y1) 

Allah'ın bir kulu 
özel dost edinınesi anlamında 

tasavvuf terimi. 
_j 

Sözlükte "bir şeyi en iyi şekilde yapmak, 
bir kimseyi özenle yetiştirmek. ayrıca 
kendine dost edinmek, Allah rızası içinye
dirip içirmek" gibi anlamlara gelen ıstı- . 
na' kelimesini sufiler, Allah'la onun dostu 
olma mertebesine yükselen kulları ara
sındaki ilişkileri anlatmak için kullanmış
lardır. Kelime Kur'an-ı Kerim'de sadece 
Allah'ın Hz. Musa'ya hitaben, "Seni ken
dim için dost seçtim" (Tah§. 20/41) buyur
duğunu bildiren ayette geçer. Kaffal'e gö
re bu ayetteki ıstına' "Iutuf ve ihsan" mil
nasına gelir; çünkü Allah Musa'ya onun 
manevi mertebesini yükselten pek çok 
Iutuf ve ihsanda bulunmuştur. Mu'tezile 
alimleri ise kelimenin, "Cenab-ı Hakk'ın 

Musa'ya kendine ait hususlarda faaliyet
te bulunma izni vermesi, onu kendisine 
elçilik için seçip görevlendirmesi" anlamı
na geldiğini söylemişlerdir (Fahreddin er
Razi, XXII, 56) 

Sufilere göre insanların topraktan kase, 
külçe altından yüzük yapmaları gibi Allah 
da seçtiği bazı kimseleri kötü huy ve sı
fatlardan arındırarak kamil insan merte
besine yükseltir ve kendisi için seçkin bi
rer dost edinir. Bazı sufilere göre bu mer
tebe ayette geçtiği üzere sadece Hz. Mu
sa'ya, bazılarına göre ise bütün peygam
berlere mahsustur. Bazı sufiler ise vellle
rin de bu mertebeye erişebileceğini söy
lemişlerdir. 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 ken
dine dost edinir, böylece sali k tevhidin te
cellllerine ilk adımını atmış olur (Serrac, 
S. 447) . 

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

lardır. 

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

tebesine erişen kul ilahi sırlara. dostlu
ğa , vahye, ilhama ve ikrama nail olmuş 
demektir (Bak ll, Meşrebü '1-ervaf:ı. s. 235). 
İsmail Hakkı Bursev'i de Hz. Musa'nın Al
lah'ın celal ve cemal nurlarını yansıtan bir 
aynası olduğunu. velllerin de ona benze
diklerini söyler (Rüf:ıu'l-beyan, Il, 575). 
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Yusuf b. Reşld el-Iş 
(1911-1967)' 

İslam kültürü ve kütüphaneleri 
tarihi üzerine yaptığı 
araştırmalarla tanınan 

Suriyeli alim. 

ı 

_j 

Trablusşam'da doğdu. Fasih şekli U ş ol
makla birlikte Iş Iakabıyla şöhret bı:ıldu. 
Orta öğrenimini ailesinin ticaret amacıy
la göç ettiği Humus'ta, üniversite öğreni
mini H alep ve Şam'da tamamladı (ı 93 ı). 

Daha sonra Fransa'ya gidip Sorbon Üni
versitesi'nde edebiyat ve kütüphanecilik 
dalında öğrenim gördü (ı 934 ). Şam'a dön
dükten sonra Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'
ye müdür oldu (ı 935) . Bu kütüphanede 
halen uygulanmakta olan tasnif sistemi
ni kurdu. 1946-1950 yıllarında Mısır'da 
Camiatü'd-düveli'l-Arabiyye kültür ko
misyonu sekreterliği, Ma'hedü'l-mahtu
tati'l-Arabiyye müdürlüğü görevlerinde 
bulundu ve UNESCO tercüme komisyonu 
üyeliği yaptı. Bu sırada Ahmed Emin, Ta
ha Hüseyin, Satı' el-Husarl, Abdürrezzak 
Ahmed es-Senhurl gibi ilim ve fikir adam
larıyla 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 Üni
versitesi'nden "doctorat d'etat" derece
sini aldı ( 1949). Bu süre zarfında ayrıca 
telif tarihi, İslami ilimierin tasnifi konu
larında kitaplar, makaleler ve Darü'l-kü
tübi'z-Zahiriyye'nin tarih yazmaları kata
logunu yayımladı. Yusuf el-Iş Şam'a dön-
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dükten sonra kısa bir müddet Suriye rad
yosunda müdürlük, Suriye Üniversitesi'n
de 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 ha
le 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 be
lirttiğine göre müellif önce kütüphane
lerle ilgili bilgilerin bulunması muhtemel 
olan basılı tarihi, edebi, coğrafi hatta fık
hl kitapları okumuş. daha sonra çalışma
larını ortak karakteristik özellikler gördü
ğü Suriye, Mısır ve Mezopotamya kütüp
haneleri üzerine yoğunlaştırarak Kahire. 
İstanbul, Suriye ve Avrupa kütüphanele
rinde konuyla ilgili mevcut yazmaları in
celemiştir. Çalışmasında halka açık kü
tüphanelerle ilmi kuruluşlardaki kütüp
hanelerin gelişmesini ele alan Yusuf el
Iş, Ortaçağ'da bu bölgede bulunan zengin 
koleksiyonlara sahip çok sayıda özel kü
tüphaneyi çalışma alanının dışında bırak
mış, ancak belirli kişilere açık özel kütüp
haneleri de incelemiştir. Eser konuyla il
gili literatürün de değerlendirildiği ön
söz, bibliyografya, kütüphaneleri sınıflan
dıran giriş ve iki ana bölümden oluşmak
tadır. Birinci bölümde Beytülhikme, Da
rülilim ve bazı kuruluşlara bağlı kütüpha
neler konusu içinde İslam kütüphanele
rinin tarihi gelişimi; ikinci bölümde kü
tüphanelerin koleksiyonu, bunların sınıf
landırılması, katalogları, personeli, büt
çesi, işleyişi ve ödünç verme sistemi ele 
alınmıştır. Sonuç bölümünde ise Beytül
hikme, darülilimler. medrese kütüphane
leri değerlendirilmiş ve kütüphanelerin 
İslam kültürünün yayılmasındaki rolü be
lirtilmiştir. Eser Nizar Abaza ve Muham
med Sabbağ tarafından Arapça'ya (bk 
bi bl.). Esedullah Alevi tarafından Kitfıb 

hfinehfi-yı 'Umumi ve Nime-'Umumi-i 
'Arabi der Kurun-ı Vüstfi adıyla Fars
ça 'ya çevrilmiştir (M eş h ed 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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'erril]u Bagdad ve muJ:ıaddişüha (Dı
maşk 1945); Kışşatü 'Ab]fariyyin: el-lja
lil b. AJ:ımed el-Ferahidi (Kah i re I 946; 
Dımaşk ı 402/1 982); Fihrisü ma]]tutati 
Dari'l-kütübi'?-Z:dhiriyye ( Dımaşk I 947); 
Neş'etü tedvini'l-edebi'l- 'Ara bi (Dı
maşk I 953); ed-Devletü '1- 'Arabiyye ve 
su]fütuha (J. Welhausen'in Das Arabische 
Reich und sein Sturz adlı eserinin Arapça 
tercümes idir, Dımaşk I 956); ed-Devle
tü'l-Ümeviyye ve'l-aJ:ıddşü'lleti sebe
]fatha ve mehhedet leha ( Dımaşk ı 965. 
ı 406/1985 }; Tari]] u 'aşri'l-]]ilafeti'l- 'Ab
basiyye ( Dımaşk 1402/I 982. ı 990) . Yusuf 
el-Iş ayrıca Hatlb el-Bağdadl'nin Takyi
dü'l- 'ilm adlı eserinin tenkitli neşrini ha
zırlamıştır (Dımaşk 1949, 1974) . 
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Muhammed (XN-XV. yüzyıl) adlı 
bir şair tarafından 

mesnevi şeklinde kaleme alınan 

L 
bir aşk hikayesi. 

_j 

Bugün elde Işkname'den başka eseri 
bulunmayan ve kaynaklarda kimliği hak
kında herhangi bir kayda rastlanmayan 
şairin adının Muhammed olduğu, bu adın 
eserin dlbacesinde iki (vr. 5' . 7') ve "Mü
nacat-ı Hatime-i Kitab" başlıklı kısmında 
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(vr. 327') bir defa zikredilmesinden anla
şılmaktadır. Aynı isme, XIII-XV. yüzyıllar
da yaşayan şairlerin manzumelerini içine 
alan Ömer b. Mezld'in Mecmuatü'n-ne
zdir'inde(telifi 1436) üç(s.6 1, 105, 167-
168) ve Eğridirli Hacı Kemal'in Camiu'n
nezair'i nde (telifi 1512) bir defa (vr. 5lb 
haş iye ) daha rastlanıyorsa da bu adı ta
şıyan şairlerin Işkname müellifiyle aynı 
kişi olup olmadığı kesin biçimde tesbit 
edilememiştir. M. Puad Köprülü (Türk 
Edebiyatı Tarihi, s. 356) ve Cahit Öztelli 
(TDI.,sy 171 [196IJ. s. 189).sözkonusu 
nazlre mecmualarında verilen gazelierin 
aynı Muhammed'e ait olduğunu belirtir
ken Sed it Yüksel, bu şiirlerin gerek öz ge
rek yapı bakımından Işkname'deki gazel
lere benzemediğini söylemektedir (a.g.e., 
sy. 220 [19701. s. 291-292). 

Şair Işkname'nin dlbacesinde kitabın 
yazılış sebebinden. hayatın geçiciliğinden. 
dünyaya güvenmenin doğru olmadığın
dan bahsederek sözü kendine getirip ha
yatını istediği gibi sürdüremediğinden 
şikayet eder. Kabe hasretinin içini yaktı
ğını. gönlüne sefer arzusu düştüğünü ve 
hacca gitmek niyetiyle yola çıktığını anla
tır. Ancak hac ibadetini ifa edip etmediği 
konusunda bilgi vermez. Hayli sıkıntılı ge
çen yolculuğunun sonunda Mısır'a ulaşan 
şair burada satın aldığı bir kitapta yep
yeni bir konuyla karşılaşır. Kendi ifadesi
ne göre sade bir dille kaleme alınmış olan 
eserde dlbace kopmuş ve' yalnız hikaye 
kısmı kalmıştır. Kırım veya Hıtay halkı ta
rafından "Tatar dilince" yazıldığını söyle
diği kitabı pek yalın bulur ve onu nazma 
çekmek suretiyle süslemek hevesine dü
şer. Muhammed'in "olgay bolgay" sözle
riyle tanıttığı ve "Tatar dili" adını verdiği 
bu dil muhtemelen Kıpçak Türkçesi'dir. 
Çünkü "olgay bolgay" tabirine, daha iyi 
anlaşılabilmeleri için "fasih verüşen Türk
çe'ye" (Eski Anadolu Türkçesi) çevrilen Kıp
çak Türkçesi ile yazılmış eserlerde sıkça 
rastlanmakta ve bu tabir dilciler tarafın
dan Kıpçak Türkçesi'nin sembolü sayıl
maktadır. Muhammed, Mısır'da başladı
ğı eserini Anadolu'ya döndükten sonra 1 O 
Reblülahir soo· de (31 Aralık 1397) tamam
lar (vr. 327') ve o sırada Sivas'ta valilikya
pan Yıldırım Bayezid'in büyük oğlu Emir 
Süleyman'a (Çelebi) sunar. 

Eserin muhtevasından devrinin klasik 
kültürüne sahip olduğu ve Senal, Sa'dl, 
Firdevsl gibi İran şairlerinin eserlerini iyi 
bildiği anlaşılan müellif söz konusu çalış
masının adını açıkça belirtmiş değildir; 

kitabın adı gibi görünen iki ayrı kelimenin 
(ı şkname [vr. J9bl vetuhfenameıvr. 237'1) 

bulunması tereddüt uyandırmaktadır. 

Araştırmacılar konusundan dolayı esere 
Işkname demeyi daha uygun görmüşler 
(lşk-name, s. 20; Blochet. ll, 9; Köprülü, 
Eski Şairlerimiz Divan Edebiyatı Antolo
jisi, s. 73) ve Tuhfename adını da kitabın 
Emir Süleyman'a sunuluşunun bir ifa
desi saymışlardır. Buna göre şair eserine 
Tuhfename demekle onu şehzadeye Mı
sır hediyesi olarak sunduğunu anlatmak 
istemiştir. 

Işkname bütün klasik mesneviler gibi 
tevhid manzumeleriyle (üç adet) başlar; 
bunu iki na't ve Hulefa-yi Raşidln'in met
hiyesi takip eder. Ardından yaratılışın hik
meti, insanoğlunun kusurları ve aczi, ve
fasız dünyanın durumu ve kötü işlerden 
duyulan pişmanlık gibi konulara ayrılmış 
küçük manzumelerle kitabın yazılış sebe
binin açıklanması, Emir Süleyman Çelebi 
ve Vezir Hamza Bey methiyeleri yer alır. 
Eserin asıl konusunu, Hozan Hükümdan 
NCıman Şah 'ın oğlu Perruh ile Hıtay Hü
kümdarı Hümayun Şah'ın kızı Hüma ara
sında geçen aşk macerası teşkil eder. 
Macera gençlerin birbirini rüyada görüp 
aşık olmalarıyla başlar ve araya giren da
ha başka ülkelerin padişah ve şehzadele
rinin de (mesela Hindistan Padişahı Erde
şlr'in oğlu Şehla, Keşmir Şah ı Ray-ı A'zam) 
Hüma'ya aşık olmasıyla karışık bir hal alır. 
Perruh'un yardımcısı durumundaki Hür
rem'in sevgilisi Dilgüşa ile yaşadığı ma
ceralar da mesneviyi ayrıca zenginleştir
miştir. Böylece hikayede rol alan padişah, 
şehzade, vezir, arkadaş, arkadaş sevgili
si ve diğer kahramanların denizde ve ka
rada başlarından geçen çeşitli olaylar da
h~ çok cismanl aşka uygun bir atmosfer
de anlatılır. NCıman Şah, Allah'tan tahtı
nı bırakacak bir oğul isterken Hüma'nın 
doğması. onun erkek kılığında tahta otur
ması ve orduyu yönetmesi, saraylardaki 
entrikaların yahut saray hayatına ait sah
nelerin aktarılması şeklinde aristokrat ha
yatın romanesk bir ifadeyle dile getirildi
ği eserin sonunda sevgililer birbirlerine 
kavuşup muradlarına ererler. 

Aruzun "mefallün mefallün feCılün" ka
lıbıyla yazılan Işkname'de "şiir" başlığıyla 

aralara serpiştirilmiş. Hüma ve Perruh'un 
dilinden söylenmiş değişik vezinlerde otuz 
gazel yer almakta ve eser bunlarla birlik
te 8702 beyitten oluşmaktadır. Kitabın, 
içerdiği çeşitli motifler bakımından daha 
önceki benzer konulu mesnevilere göre 
zenginliğine rağmen edebi açıdan başa
rılı olduğu söylenemez. Bununla birlikte 
Eski Türkiye Türkçesi'nin dil malzemesini 
yansıtması açısından önem taşımaktadır. 


