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Yûnus Emre’ye yanlýþlýkla atfedildiðini ve
bunlarýn Muslihuddin Mustafa’ya ait oldu-
ðunu belirtmiþtir (Yûnus Emre ve Tasav-
vuf, s. 361-362). Ancak son kýtada Sabâyî
mahlasýnýn kullanýlmýþ olmasý bu kýtala-
rýn þeyhin müridlerinden Edirneli Sabâ-
yî’ye ait olabileceðini düþündürmektedir.
Sondan bir önceki kýtanýn, “Cümle uþþâ-
ka Vefâ matlûptur” þeklindeki ilk mýsraý
da manzumenin Muslihuddin Mustafa’-
nýn müridlerinden birine ait olduðu ihti-
malini kuvvetlendirmektedir (Öngören, Ta-
rihte Bir Aydýn Tarikatý Zeynîler, s. 136).

Muslihuddin Mustafa’ya nisbet edilen
iki evrâddan Süleymaniye Kütüphanesi’n-
de bulunan ilkini (Yazma Baðýþlar, nr. 222)
Kâzým Büyükaksoy neþretmiþtir (Hak Yo-
lunun Önderleri, s. 375-385). Bu evrâdý
Muslihuddin Mustafa’nýn bizzat besteledi-
ði belirtilmektedir. Ayrýca onun lâdinî ma-
hiyette bazý mûsiki eserleri meydana ge-
tirdiði rivayet edilir (Ergun, I, 16). Diðer ev-
râdý dualarýný; namazlarda okuduðu sû-
releri ve tavsiye ettiði virdleri ihtiva eder
(Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 2561). Si-
noplu Safâyî’nin Manzûme-i Vesâyâ-yý
Þeyh Vefâ adlý eseri (Süleymaniye Ktp.,
Ayasofya, nr. 2154), muhtemelen Musli-
huddin Mustafa’nýn sohbetlerinden der-
lenen bilgilerin nazmedilmesiyle meydana
gelmiþtir. Burada þeyhi öven þiirler de
vardýr.
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Amerika Birleþik Devletleri’nde
Ýslâm ve Ýslâm dünyasý hakkýndaki
araþtýrmalarýn yayýmlandýðý dergi.
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Connecticut eyaletinin merkezi Hartford’-
da The Duncan Black Macdonald Center
for the Study of Islam and Christian-Rela-
tions tarafýndan yýlda iki sayý (haziran, ekim)
olarak yayýmlanmakta ve basým, daðýtým
iþlemleri Blackwell Yayýnevi’nce yürütül-
mektedir. 1911 yýlýnda Missionary Review
Publishing Company Inc. Þirketi’nin New
York’ta yýlda dört sayý halinde çýkarmaya
baþladýðý ve 1938’de bugünkü yayýmcýsý
Macdonald Center’a devrettiði derginin
The Moslem World olan adý 1948’den iti-
baren The Muslim World þeklinde ya-
zýlmaya baþlanmýþtýr. Derginin yayýmcýsý
Macdonald Center, adýný kurucu kadro
içindeki misyoner-þarkiyatçý Duncan Black

Macdonald’dan alan ve Amerika Birleþik
Devletleri’nin en eski ilâhiyat fakültelerin-
den Hartford Theological Seminary’ye (ku-
ruluþu 1833) baðlý olan bir bilimsel araþ-
týrma merkezi ve yüksek öðrenim kuru-
mudur (kuruluþu 1893). Araþtýrmalarýnda
Ýslâmiyet ve Hýristiyanlýk üzerinde yoðun-
laþan, özellikle Ýslâm ve hýristiyan dünya-
larý arasýnda diyalog kurulmasýný saðlama
amacýný güden kurum, Arapça yazma ki-
taplardan ve Ortaçað Avrupasý’nda Ýslâm
dünyasý üzerine kaleme alýnmýþ eserler-
den oluþan kütüphanesiyle de dikkat çe-
ker. Nisan 2005’te 95. cildi yayýmlanan
The Muslim World genellikle Ýslâm’a yö-
nelik makaleler yanýnda kitap tanýtýmlarý-
na, araþtýrma notlarýna ve sempozyum
haberlerine de yer vermektedir.

Derginin bugünkü yayýn politikasýna ula-
þýncaya kadar üç farklý dönem geçirdiði
söylenebilir. 1950’li yýllarýn baþlarýna kadar
devam eden birinci dönemde dergi, kuru-
cusu yayýnevinin ve ilk editörü misyoner
papaz Samuel M. Zwemer’in bakýþ açýsý-
ný yansýtan bir misyonerlik yayýn organý
niteliðindedir. Ýslâm dünyasýný hedef alan
misyonerlik faaliyetlerinin yönlendiricisi
konumundaki en hararetli Amerikan þar-
kiyatçýlarýndan Zwemer, ilk sayý için kale-
me aldýðý baþyazýsýnda Ýslâm dünyasýnýn
kurtuluþunun Hýristiyanlýðý tercih etme-
sinde olduðunu söylemiþ ve bütün hýristi-
yanlarý müslüman kardeþlerine böyle bir
iyilikte bulunmaya çaðýrmýþtýr. Zwemer’in
editörlüðü 1938’e kadar tek baþýna, 1938-
1947 arasýnda diðer bir misyoner-þarki-
yatçý olan Edwin E. Calverley ile birlikte yü-
rüttüðü bu dönemde asýl amacýn misyo-
nerlik olduðunu derginin ilk sayýsýndan iti-
baren alt baþlýðýný teþkil eden, “Ýslâm dün-
yasýnda misyonerlik faaliyetlerini ilerlete-
bilmek için Muhammedîler’in yaþantýsýný,
dilini, düþüncesini inceleyen bir dergidir”
cümlesi de ortaya koymaktadýr. Her ne ka-
dar “Ýslâm dünyasýnda misyonerlik faali-
yetlerini ilerletebilmek için” ifadesi 1931
yýlýnda çýkarýlmýþsa da içerik deðiþmemiþ-
tir. Bu katý misyoner bakýþ açýsýný gösteren
en önemli iþaret, “müslüman” kelimesi ye-
rine “Mohammedan” (Muhammed’e inanan)
tabirinin kullanýlmasýdýr. Bu dönemde der-
gide yazýlarý çýkan müelliflerin çoðu Ýslâm
ülkelerinde misyonerlik yapan Duncan Black
Macdonald, Arthur Jeffery, Murray T. Ti-
tus, Clair Tisdall, Hendrik Kraemer, Mars-
hall Broomhall, Elwood Morris Wherry ve
Kenneth Cragg gibi isimlerdir. Bu devre-
de I. Dünya Savaþý yýllarýndan 1930’lu yýl-
lara kadar Türkiye üzerine yazýlan ma-
kalelerin içerikleri özellikle dikkat çeker.
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Meselâ 1919’da bir baþyazýda (Charles T.
Riggs, MW, IX [1919], s. 68-76), artýk ba-
ðýmsýz bir Türkiye’nin bulunmadýðý, Os-
manlý Türkleri’nin de bittiði, bölgede Arap
döneminin baþladýðý ve devrin bundan böy-
le milliyetçilik devri olduðu yazýlýyordu. Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin kurulduðu yýllardaki
makalelerin ise açýk bir þekilde Türkiye’yi
diðer müslüman toplumlarýn gözünden
düþürme hedefini güttüðü görülmektedir.
Bu yýllarda Türkiye üzerine dikkat çeken
bir baþka yazý grubunu da Ermeni mese-
lesi hakkýndaki makaleler oluþturmakta-
dýr. Ýslâm dünyasýný kendi içinden deðer-
lendiren yazýlar daima problem teþkil eden
konularý ele almýþtýr. Öte yandan her sa-
yýda misyonerlik haberlerine müstakil bir
bölüm ayrýlmýþ ve Afrika’dan Uzakdoðu’ya
kadar yürütülen faaliyetler derginin say-
falarýna taþýnmýþtýr; bu arada hýristiyan
yapýlan kiþilerin isim listeleri, bazan da re-
simleri yayýmlanmýþtýr. Dergi bu dönem-
de hýristiyanlarý misyonerliðe teþvik eden
bir politika da uygulamýþtýr; meselâ Clair
Tisdall imzalý bir yazýda (MW, VII [1917],
s. 394-401) misyoner olmak isteyenler
Londra’daki The London School of Orien-
tal Studies isimli okula davet edilmekte-
dir. Fazla olmamakla birlikte bazý maka-
lelerin müslümanlara Hýristiyanlýðý tanýt-
ma hedefini güttüðü görülür.

Derginin 1950’li yýllardan 1960’lý yýllarýn
ortalarýna kadar süren ikinci döneminde
hedefler yine çok fazla deðiþmemekle bir-
likte vurgu ve söylemde deðiþiklik meyda-
na geldiði görülmektedir. Meselâ 1951’de
yardýmcý editör olarak görev yapan Mur-
ray Titus, kaleme aldýðý bir baþyazýda “Mo-
hammedan” kelimesinden vazgeçerek
“Müslüman dostlarýma ...” baþlýðýný kullan-
mýþtýr. Bu dönem, Batýlý þarkiyatçýlarýn ken-
di çalýþmalarýnýn strateji ve hedeflerini göz-
den geçirmeye niyetli olduklarýný gösteren
bir süreçtir ve bunun izlerini dergide gör-
mek mümkündür. O yýllarda Peter Avery,
Kenneth Cragg, Wilfred Cantwell Smith,
Sir Hamilton A. R. Gibb ve George Fadlo
Hourani gibi þarkiyatçýlar gerek makale-
leriyle gerekse yayýn kurulu üyelikleriyle
dergiye katkýda bulunmuþlardýr.

1960’larýn sonlarýnda baþlayýp günümüz-
de devam eden üçüncü dönemde misyo-
nerlik hedefi pek gözetilmemekte ve ar-
týk müslüman yazarlarýn makalelerine de
yer verilmektedir. Yayýn kurulunda Mont-
gomery Watt gibi Ýslâm’a ýlýmlý yaklaþan
þarkiyatçýlarýn bulunduðu bu süreç, der-
giyi 1990’lý yýllardan itibaren yayýn kurulu-
na müslüman akademisyenlerin de alýn-
dýðý ve Muhammed Hamîdullah gibi araþ-

týrmacýlarýn makalelerinin yayýmlandýðý bir
sonuca götürmüþtür. Derginin misyoner
bakýþ açýsýndan vazgeçtiðinin en belirgin
göstergesi kapaktaki alt baþlýkta yer alan,
“Ýslâm’a ve hýristiyan-müslüman iliþkileri-
ne dair araþtýrmalarý içerir” tanýtým cüm-
lesidir.
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Osmanlý padiþahý
(1617-1618, 1622-1623).
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Muhtemelen 1000 (1591-92) yýlýnda ba-
basý III. Mehmed’in Saruhan sancak beyi
olarak bulunduðu Manisa’da doðdu. Aba-
za asýllý olan annesinin adý bilinmemekte-
dir. Babasýnýn 1003’te (1595) tahta cülûs
için Manisa’dan ayrýlmasýnýn ardýndan di-
ðer kardeþleriyle birlikte Ýstanbul’a götü-
rüldü. Ýlk temel eðitimini sarayda aldý. Ken-
disinden birkaç yaþ büyük olan kardeþi
Ahmed’in on dört yaþýnda tahta çýkmasý
üzerine hânedanýn geride kalan tek erkek
üyesi olduðu ve yeni padiþahýn henüz bir
erkek vârisi bulunmadýðýndan hayatýna
dokunulmadý. Bunda III. Mehmed’in on do-
kuz kardeþini katlettirmesinin nefretle
karþýlanmasýnýn da etkisi vardýr. Daha
sonra padiþahýn oðullarý dünyaya gelince
hayatý tehlikeye girdiyse de o sýrada saray-
daki siyasî çekiþme yanýnda þehzadelerin
küçük yaþta olmasý ve daha o yýllarda be-
liren aklî zafiyeti sebebiyle kendisine yöne-
lik bir harekete giriþilmedi. Bazý yabancý
kaynaklarda I. Ahmed’in onu birkaç defa
öldürtmeye teþebbüs ettiði fakat vaz-
geçtiði kaydedilir. Venedik elçisi Contari-
ni’nin 1612 tarihli bir raporunda padiþa-
hýn bu niyetini ilkinde âniden rahatsýzlan-
masý, ikincisinde büyük bir fýrtýna patlak
vermesiyle ertelediði belirtilir. Bu dönem-
de onun sarayda çok sýký gözetim altýnda
tutulmasý psikolojik durumunu daha da
sarsmýþ, aklî dengesinin bütünüyle bozul-
masýna yol açmýþtýr.

I. Ahmed’in beklenmedik þekilde genç
yaþta vefatý Mustafa’ya taht yolunu açtý.
Kaynaklarda, Þeyhülislâm Hocazâde Esad
Efendi’nin geçerli veraset usulünün dýþý-
na çýkarak kaymakam Sofu Mehmed Paþa
ile birlikte diðer devlet ileri gelenlerini de

yanýna çekip I. Ahmed’in büyük oðlu Os-
man dururken kardeþini tahta çýkartmasý
mevcut saltanat sisteminde bir deðiþme
olarak yorumlanmýþ ve þiddetle eleþtiril-
miþtir. Dönemin tarihçilerinden Mehmed
b. Mehmed Edirnevî, “ehl-i ilimde tecrü-
besiz ve sâde-dil” olan þeyhülislâmýn gay-
retleri sonucu kararýn ittifâkla alýndýðýný,
ancak Osmanlý veraset sisteminde tahtýn
kardeþe deðil oðula mahsus bulunduðunu
belirtir (Mehmed b. Mehmed er-Rûmî
(Edirneli)’nin Nuhbetü’t-tevârîh ve’l-ah-
bâr’ý, II, 16). Peçuylu Ýbrâhim ise yetiþkin
bir þehzade varken bir çocuðun tahta çý-
karýlmasýnýn halk arasýnda iyi karþýlan-
mayacaðý düþüncesiyle hareket edildiði-
ni ve Kýzlar Aðasý Mustafa Aða’nýn kendi
çýkarý için aklen zayýf olan Mustafa’nýn ile-
ride düzelebileceði yolunda telkinlerle cü-
lûs kararýný etkilediðini yazar (Târih, II,
360-361). Ayrýca I. Ahmed’in zevcelerin-
den Kösem Sultan’ýn kendi oðullarýna
taht yolunu açmak için Osman’ýn padi-
þahlýðýný engellemek maksadýyla Musta-
fa’yý tahta çýkaran grubun içinde yer aldý-
ðý rivayet edilir.

23 Zilkade 1026 (22 Kasým 1617) Çarþam-
ba günü tahta oturan I. Mustafa cuma gü-
nü Eyüp’e giderek burada kýlýç kuþandý.
Hazineden 100 kese tutarýnda altýn cülûs

I. Mustafa’yý tasvir eden yaðlý boya tablo (TSM, nr. 17/389)


