sanatsalhayatakatılmakiçinmücadele
verenbirMısırlı’nınyaşadığısiyasîbaskı
vehapishayatı, 1967ArapİsrailveSînâ
savaşı,budönemdeMısır’dasokakhare
ketlerielealınmıştır.24. Demün li-fa¹îri
½ahyûn (¥âretü’lYehûd) (Beyrut1991,
1394,1405,7.bs.,2005). 1840yılıbaşların
daDımaşk’tayahudimahallesindeişlenen
bircinayetinromanıolupkonuşmalarısı
rasındayahudilerintarihîcinayetlerinden
sözedenPapazTom’unbirgruphaham
tarafındanöldürülmesietrafındagelişen
olaylarhikâyeedilmektedir (trc.AliNar,
Yahûdi’ninKanlıBöreğiTarihîbelgesel
roman, İstanbul 1990). 25. ¥ikâyetü

Câd-Allåh (Beyrut1986,1993,1999).As
keriyedeatbakıcısıikensubaşıyapılarak
mahpuslaraişkenceseanslarıdüzenleyen,
“Vahşü’ssücûn”lakabıylaanılanbirgö
revlidenve1967yenilgisindeMısırhapis
hanelerindeyaşanananarşidenbahseden
bireserdir.26. Ehlü’l-¥amîdiyye (Beyrut
1994).Üniversitedekiöğrenciolaylarınınve
gruplarınmücadelesinin,terörvetedhiş
hareketlerininelealındığıbirromandır.27.
er-Râyâtü’s-sevdâß (Beyrut1998,2011).
Emevîler’inyıkılışıileAbbâsîDevleti’ninilk
zamanlarınadairbireserdir. 28. Emîretü’l-cebel (Beyrut1998).Arapkörfezinde
(BirleşikArapEmirlikleri)Ruûsülcibâlböl
gesindeyaşayanŞuhûhaşiretleriarasında
gelişenolaylarvebabasınınseçtiğikişiyle
evlenmeyireddedenkabilereisininkızıyla
ilgilidir. DiğerRomanları: £A×râßü’l-šarye
(Kahire1958,1961); Leylü’l-Åa¹âyâ (Dımaşk1961;Beyrut2009); £Umer ya¾heru
fi’l-Æuds (Beyrut1971,1977,2001,2008,
2012;Filistinsorununuelealanbireserdir); Meliketü’l-£ineb (Bâßi£atü’l£ineb)
(Beyrut1977,1990,2000); er-Recülü’lle×î
âmene (Beyrut1987); İ£tirâfâtü £Abdilmütecellî I (Beyrut1997,3.bs.,2000,
2013); İbtisâme fî šalbi’ş-şey¹ân (Beyrut
1998); İmraßetü £Abdilmütecellî II (Beyrut2000); Memleketü’l-Bel£û¹î (Beyrut
2005); Æa²ıyyetü (Ašvâlü) Ebi’l-Fütû¼
eş-Şeršåvî (Beyrut 2005); Nihâyetü
¹â³ıye (Sa‘d Bahît adlı zalimin akıbetine dairdir, Kahire 2006); el-Keßsü’lfâri³a; Ar²ü’l-eşvâš; Yevmiyyâtü’lkelb Şemlûl; Lišåß £inde Zemzem.
Hikâye: Dümû£u’l-emîr ve šı½a½ uÅrâ

(Beyrut1962,1980,2001); el-£Âlemü’ŠŠayyıš ve šı½a½ uÅrâ (Beyrut1963,1986,
1997,2001); Ricâlu’llåh (Beyrut1391,
1999); øaden er-ra¼îl (£İnde’rra¼îl) (Beyrut1985,1987,1994); Mev£idünâ ³aden
ve šı½a½ uÅrâ (Beyrut1405,1997,1999,
2001); Leyletü’z-zifâf (Beyrut1990;yaşlı
biradamlatorunuyaşındakibirkızınevli-
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likhikâyesidir); el-Æåbûs ve šı½a½ uÅrâ
(Beyrut1997); Fârisü Hevâzin (Beyrut
2000;İslâmkahramanlarınadairkısahikâyelerkoleksiyonudur); ed-Dersü’l-aÅîr
(ilkkısahikâyesidir); ¥ikâyâtü ¹abîb (tıp
câmiasınınkusurlarınaveaksaklıklarına
dairkısahikâyelerkoleksiyonudur); Sul¹ânü’l-£ulemâß (DımaşklıİzzeddinİbnAbdüsselâm’lailgilidir).
Tiyatro: £Alâ esvâri (ebvâbi) Dımaşš
(Kahire,ts.[Mektebetüdâri’l-urûbe];TakıyyüddinİbnTeymiyye’nin,Dımaşk’ıişgal
edenMoğollar’akarşı699-702[1299-1302]
yıllarındakiolaylarsırasındageçenmücadelesinedairdir); Mu¼âkemetü’l-Esved
el-£Ansî (Beyrut1998;İslâm’dailkdefa
yalancıpeygamberlikiddiasındabulunan
Esvedel-Ansîileilgilidir); el-Vechü’lmu¾lim li’l-šamer (Beyrut1998;Amerika’yatahsilegidenüçfarklıkarakterdeki
arkadaşıveonlarınyurdadönüşünükonu
edinmektedir); ¥abîbetî Sarayefo (Sırp
mezalimi,Bosna-Hersektrajedisivebir
mücahidincihadhikâyesinedairdir).
Araştırma-İnceleme.İslâmveDin: e¹ªarîš ile’tti¼âdi’l-İslâmî (Trablusgarb
1962); ¥avle’d-dîn ve’d-devle (Beyrut
1391); A£dâßü’l-İslâmiyye (Kahire1978;
Beyrut1403,3.bs.); Ta¼te râyeti’l-İslâm
(Beyrut1979); el-İslâmiyye ve’l-šuve’lmu²âdde (Beyrut1980,1984;misyonerler,şarkiyatçılar,siyonistvemateryalistlerinİslâm’akarşıhücumlarınacevapolarakyazılmıştır); el-Müctema£u’l-marî²
(Beyrut1401;hapishanehayatınadairdir);
el-İslâm ve ¼areketü’l-¼ayât (Beyrut
1988). İslâmEdebiyatı: el-İslâmiyye ve’lme×âhibü’l-edebiyye (Beyrut1401,1985,
1987); ¥avle’l-mesra¼i’l-İslâmî (Beyrut
1406,1985,1987); Ri¼letî ma£a’l-edebi’l-İslâmî (Beyrut1985); Âfâšu’l-edebi’l-İslâmî (Beyrut1406,1407); MedÅal
ile’l-edebi’l-İslâmî (Kahire1407;trc.Ali
Nar,İslâmîEdebiyataGiriş,İstanbul1988);
et-Tecribetü’×-×âtiyye fi’l-šı½½ati’l-İslâmiyye (Beyrut1412,1991); ¥avle’l-kı½½ati’l-İslâmiyye (Fi’lkı½½ati’lİslâmiyye)
(Beyrut1992); Edebü’l-e¹fâl fî Šavßi’lİslâm (Beyrut1996;Kahire2000). Biyografi-Anı: İšbâl eş-Şâ£irü’¦-¦âßir (Beyrut
1400); Leme¼ât min ¼ayâtî (I-VI,Beyrut
1405-1414/1985-1994); Mü×ekkiretü’dDuktûr Necîb el-Kîlânî (I-II,Kahire1996,
2006). Divanları: el-Æaryetü’l-£a×râß;
E³åni’l-³urebâß (Beyrut 1391); Keyfe
elšåki (Beyrut1400); £A½rü’ş-şühedâß
(Beyrut1406,2.bs.); Muhâcir (Beyrut
1406); U³niyâtü’l-leyli’¹-¹avîl (1990’da
yazılmıştır); Medînetü’l-kebâßir (Beyrut
2001); Na¼ve’l-£ulâ.

Abdullahb.SâlihelArînî, elİtticâhü’lİslâmî
fî a£mâli Necîb elKîlânî elša½a½iyye, Riyad
1409/1989; Abdurrahman Fevde, elFennü’l
ša½a½î£indeNecîbelKîlânî:Dirâsenašdiyye,
Beyrut 1991; Semer Rûhî Faysal, Mu£cemü’r
rivâßiyyîne’l£Arab, Trablus 1415/1995, s.
455457; M.HayrRamazanYûsuf,Tetimmetü’l
A£lâm, Beyrut 1418/1998, II, 205208; Ahmedel
Alâvine, ¬eylü’lA£lâm, Cidde 1418/1998, s. 219;
NizârAbâza–M.RiyâzelMâlih, İtmâmü’lA£lâm,
Beyrut 1999, s. 300301; KâmilSelmânelCübûrî,
Mu£cemü’şşu£arâß, Beyrut 1424/2003, VI, 24
25; Mu£cemü’lBâbitîn, Küveyt 1416/1995, V,
5859; HaydarKuffe, “erRivâßiyyü’lİslâmîNecîb
elKîlânîkemâ£areftüh”, Øa¼îfetü’lLivâß, Am
man 22.03.1995; elMecelletü’l£Arabiyye, sy.
215, Riyad 1415, s. 6061; HilmîMuhammed
elKåûd, “Ra¼îlü’rrivâßiyyi’lkebîr”, Mecelle
tü’lmüctema£, sy. 1143, Küveyt 1415/1995, s.
56;a.mlf., “elBîßefîrivâyetiNecîbelKîlânî”,
elEdebü’lİslâmî, sy. 910, Kahire 1416; a.mlf.,
“elVâšı£iyyetü’lİslâmiyye”, elFay½al, sy. 238,
Riyad 1417; a.mlf., “NecîbelKîlânîevvelüri
vâßiyyinİslâmî”, www.ruowaa.com (24.06.2014);
MuhammedAbdüşşâfîelK†sî, “¥ıvârma£a’rri
vâßiyyi’lkebîr”, elEdebü’lİslâmî, III/19, Kahire
1416, s. 170173; CâbirKumeyha, “elU½ûlü’l
mev¾û£iyyeliedebiNecîbelKîlânî”, elMecel
letü’l£Arabiyye, sy. 226 (1416);a.mlf., “Ma£a
Leme¼âtiNecîbelKîlânî”, http://www.odabas
ham.net (24.06.2014); Ahmedİbrâhim, “elVâ
šı£iyyetü’lİslâmiyye”, elMecelletü’l£Arabiyye,
sy. 234 (1417); İbrâhimSa‘fân, “elMesra¼u’l
BİBLİYOGRAFYA:

İslâmîminvichetina¾ari’dDuktûrelKîlânî”,
elMişkât, sy. 26, Amman 1997; Muhammedb.
Muhammedb.Yûsuf, “RivâyetüMeliketi’l£ineb
li’dDuktûrNecîbelKîlânî”, elEdebü’lİslâmî,
sy. 18, Kahire 1419; Halîfeb.Arabî, “Re¼alteyâ
esede’lâdâbNecîbelKîlânî”, a.e., sy. 20 (1419);
FârukYûsufİskender, “NecîbelKîlânîelVâšı£iy
yetü’lİslâmiyye”, nagibalkilany.blog spot.com.
tr (24.06.2014); aynı yazı için bk. nagibalkilany.
wordpress.com.tr. (24.06.2014); “erRivâßiyyü’l
kebîr edDuktûr Necîb elKîlânî (melefÅâ½)”,
www.ruowaa.com (24.06.2014).
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Arapdili,
siyerveÝslâmtarihinedair
araþtýrmalarýylatanýnan
þarkiyatçý.

™

16 Ocak 1914’te Galicia’ya (Galiçya)
bağlıMosciska’dadindarbiryahudiaile
siiçindedünyayageldi.GünümüzdeUk
rayna,odönemdeAvusturyaMacaristan
İmparatorluğusınırlarıiçindeyeralanbu
kasabaKister’indoğumundanbirsüre
sonraPolonya’yabağlanmıştır.Öğrenimi
neSanok’takigimnazyumdabaşlayanKis
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terPrzemysl’dekiyahudigimnazyumunda
devametti.1932’deLwow’ataşınıncabu
radabiryılhukuktahsiletti.ErtesiyılVar
şova’yayerleştivebirakrabasınaaitRoj
Yayınevi’ndeçalışmayabaşladı. 1937’de
yayınevineortakoldu. 1939’daFilistin’e
göçetti.Hayatıboyuncatarihvekültür
leriüzerineyoğunlaşacağıAraplar’lailk
defabusüreçtetanıştı.Polonya’dakalan
annevebabasıNazilertarafındanöldürül
dü. 1940yılındaKudüsİbrânîÜniversitesi
ArapDiliveEdebiyatıBölümü’negirdi.Da
vidHartwigBanethveShelomoDovGoi
teingibi İslâmtarihivekültürüuzmanı
yahudişarkiyatçılardandersaldı,onlar
danetkilendi.Öğrencilikyıllarında,sür
gündeolanPolonyahükümetininKudüs
elçilikbinasındaArapça’danPolonyadiline
(Lehçe)çevirileryaptı.19451946yıllarında
BeyrutveŞam’daPolonyahükümetinin
basınataşeliğiniyürüttü.1948’demanda
dönemiyahudiaskerîörgütüHagana’nın
HayfabölgesindeArapçayayınyapanrad
yosundasunucularınmetinlerinihazırladı.
19461958arasındaHayfa’dahaRealiha
İvrîadlısanatvemeslekokulundaArapça
öğretmenliğiyaptı.1954’tedöneminİsrail
hükümetitarafındanortaöğretimdüze
yindeArapçaöğretiminigeliştirmekama
cıylakurulanprogramınbaşınagetirildi.

Kisterbufaaliyetlerisırasındaakademik
çalışmalarınıdaihmaletmedi.Muham
medb.HüseyinesSülemî’ninÂdâbü’½½o¼beadlıeserinintahkiklineşriniyüksek
lisans (1949),ArapkabilesiTemîm’in İs
lâmöncesidönemdekitarihinikonualan
çalışmasınıdadoktora (1964)teziolarak
hazırladı.Doktorasürecindeİngiltere’ye
gitti(1953).OxfordÜniversitesi’ndetarih,
İslâmtarihiveArapedebiyatısahasında
çalışmalarıylatanınanH.A.R.Gibbveya
hudiasıllıMacarşarkiyatçısıSamuelMik
losSterniletanışıpkendileriyleçalışma
fırsatıbuldu.Doktorasınıtamamladıktan
sonraKudüsİbrânîÜniversitesi’neöğre
timgörevlisiolaraktayinedildive1970’te
profesöroldu. 1969’daGideonGolden
bergilebirlikteTelAvivÜniversitesiArap
DiliveEdebiyatıBölümü’nükurdu,bu
radabirkaçyıldersverdi.HayfaÜniver
sitesiArapDiliveEdebiyatıBölümü’nün
kurucularıarasındadayeraldı. 1983’te
KudüsİbrânîÜniversitesi’ndenemekliye
ayrıldı.Kister,İsrail’dedeğişiküniversite
lerdegörevyapanArapçaprofesörlerinin
çoğununhocasıolupemekliliktensonra
daArapçave İslâmiyet’edairçalışmala
rınadevametti.Buçalışmalaryanında
İslâmvemüslümanlarhakkındakimutedil
görüşlerivesilesiylemüslümançevrelerin
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sempatisinikazandı.16Ağustos2010’da
Kudüs’teöldü.
Hayatıboyuncadeğişikakademikprog
ramlardaetkingörevlerüstlenenKister
birkaçyılArapşiiri“konkordans”ıprojesine
başkanlıkyapmış,Yakındoğudinleri,dilleri
vekültürleriüzerinegerçekleştirilenaraş
tırmalarayerverenIsrael Oriental Studies ile (1971,TelAvivÜniversitesi) İslâm di
ni,kurumları,Arapdiliveedebiyatıaraştır
malarıylailgiliJerusalem Studies in Arabic and Islam (JSAI,1979,Kudüsİbrânî
Üniversitesi)adlısüreliyayınlarıkurmuş
tur.Jerusalem Studies in Arabic and
Islam’ın27.sayısına(2002)kadarhemen
hersayıdabirmakalesibulunmaktadır.
1971’de“Câhiliye’den İslâm’a”başlıklı,iki
üçyıldabirdüzenlenenkolokyumundadü
zenleyicisiolanKister,sonelliyıldaİslâmi
yataraştırmalarıyapanyahudişarkiyatçı
larınınenönemlilerindenbirikabuledil
mektedir(Tottoli,XC/2[2010],s.299).
Kisterdeğişiködülleralmış,farklıbilim
kuruluşlarındaüyevedanışmanolarak
görevyapmıştır.1975’teakademisyenler
arasıkoordinasyonusağlamak,millîöne
mesahipkonulardahükümetlerearaş
tırmaveprojelersunmaküzerekurulan
(1961)haAkademyahaLeumithaYisra
elitleMada’im(IsraelAcademyofSciencesandHumanities) (Kudüs)adlıakade
mininüyeliğinetayinedilmiştir. 1984’te
BavarianAcademyofSciencesandHuma
nities(Münih)adlıkuruluşunhâricîüyeli
ğineseçilmiş,BenZviEnstitüsü’nde(Kudüs)bilimkonseyiüyeliğiyapmış,uluslar
arasıbazısüreliyayınlarıneditörlüğünü
üstlenmiştir. 1981yılındabeşerîilimler
dalındaİsrailDevleti’ninenprestijliödülü
kabuledilenİsrailödülünü (ParasYisrael)almış(EncyclopaediaJudaica,X,762),
aynıdalda 1988’deRothschild, 1992’de
İbrânîÜniversitesiSolomonBubliködülü
nelâyıkgörülmüştür.Kisteronurunabiri
süreliyayın,diğerikitapolmaküzereiki
ayrıarmağançıkarılmıştır.1987’de Jerusalem Studies in Arabic and Islam’ın
9ve 10.sayılarıkendisineithafedildiği
gibi90.doğumyılındada‘İyunim be-İslam ha-Kadom: Dvarim şe-neamru be
yom ‘iyun lihvod Meir Ya’kov Kister,
be-mal’et lo Tiş’im şana (Erkenİslamî
DönemeAitNotlar:MeirYa’kovKister’in
90.YılıOnuruna) (Yeruşalayim2005)adlı

birkitaparmağanedilmiştir.
Değişikdönemlerdefarklışarkiyatçılar
laçalışmafırsatıbulanKisterbunlarınet
kisiyleİslâmtarihi,kültürüveArapedebi
yatı,özellikledesiyervemegåzîalanında
uzmanlaşmış,Câhiliyedevriaraştırmaları

Meir Jacob
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literatürününzenginleşmesindeçığıraç
mıştır.Kendisi,günümüzMüslümanlığı
nındahaiyianlaşılabilmesiiçinilkdönem
İslâmtarihi,özellikledesiyervemegåzînin
çokiyibilinmesigerektiğinidüşünüyordu.
BusebepleçalışmalarındaCâhiliyedöne
mindenbaşlayarak İslâmiyet’indoğuşu,
Mekkedönemi,yenidininsiyasî,dinî,sos
yokültürelveekonomikaçıdanoluşumsü
reciolanMedinedönemiylesonrakişekil
lenme dönemi üzerinde yoğunlaşmış,
araştırmalarınıbazıİslâmîkaynaklarıntah
kiklineşirleriyledesteklemiştir.Kister’in
bellibiroryantalistekolenisbetedilmesi
güçolmaklabirlikteonun, İslâmiyet’leil
gilidoğrubilgilereilkeldenkaynaklarla
ikincilkaynaklardayeralanrivayetlerdeki
çelişkilerintesbitiyleulaşılabileceğişeklin
deözetlenebilecekyaklaşımındandolayı
IgnazGoldziher’inyolundangittiğisöy
lenebilir.AncakGoldziher’inaksine (krş.
DİA,XIV,106)Kister,baştaCâhiliyedevri
olmaküzere İslâmiyet’insonrakioluşum
sürecinedahabütüncülyaklaşmış,geç
mişinbütünrivayetlerinyorumlanmasıy
lainşaedilmesigerektiğiniçalışmalarıyla
ortayakoymuştur.Busebepleherhangi
birkonudaneticeyeancakArapçakaynak
larınhepsininokunmasındansonraulaşı
labileceğinisıkçavurgulamıştır (Tottoli,
XC/2[2010],s.301).Kister’insayısı100’ü
bulançalışmalarınınçoğu,çeşitlikonu
lardakalemealınanbilimselmakaleler
leansiklopedimaddelerindenoluşmak
tadır.Kisterpapirüslerdahilelyazması
neşirlerineönemvermiş,herikialanda
dasiyer,hadis, İslâmtarihivetefsirlite
ratürüyanındaanlambilimivecoğrafya
literatürünedeaçılanfilolojikverilerden
faydalanmayıihmaletmemiştir.

Eserleri.1. el-Müctenâ min edebi’l£Arab ve târîÅihim (Nâsıra1960).Kis
ter’in,döneminİsrailhükümetitarafın
danArapçaöğretiminigeliştirmeküzere
görevlendirildiğisıradaAhmedİdrîsile
birlikteyaptığı,Câhiliye’denAbbâsîler’e
kadardeğişikdinî,edebîvetarihîmetinler
ihtivaeden 600sayfalıkbirderlemedir.

2. Surat İbrahim ve Surat el-Mü’mi-

nin, İm peruş al-Celaleyn (Yeruşalayim 1963). 3. Kur’ân im Peruş Celaleyn, Homer Tergil (Yeruşalayim1963).
Tefsîrü’l-Celâleyn’denhareketleYûnus,
Şuarâ,DuhânveHucurâtsûrelerinintef
siridir. 4. Tamim in the Period of Jahiliyya (Jerusalem1964).Müellifindoktora
tezidir. 5. el-MuÅtâr min ¬eÅâßiri’lmaÅ¹û¹ât (Mivharperekimmiktavyad
Araviyyim‘alTekufathaCahiliyevereşit
haİslam) (Kudüs1979),Kister’in,Arapça

elyazmalarındanseçtiğiCâhiliyedönemiy
le İslâmiyet’inilkdönemlerineaitmetin
leriihtivaeder.

Kister, İslâmöncesiAraptarihinedair
eldeettiğibazısıarkeolojikkazılarlada
desteklenenyeniveorijinalbilgilerida
haçokmakalelerindeortayakoymuştur.
BudönemleilgiliolarakKureyş’inCâhiliye
devrindekidinî,siyasîvesosyoekonomik
rolü,Arabistan’ındeğişikbölgelerinden
Mekke’yegelengruplarlaArapkabilele
rinindöneminkrallıklarıylailişkilerikonu
larınıntarihselarkaplanınıaydınlatmış
tır.Bubağlamdadöneminörfâdetve
uygulamaları,önemlişahsiyetleri,Benî
Erfide,Mudar,HazrecveTemîmgibika
bileler,Mekke,HîreveTâifgibişehirler,
MakåmıİbrâhimveKâbeduvarınaasılan
şiirler(muallakåt)vb.konulardamakaleler
yazanKister’inbumakalelerdekitezleri,
dönemleilgiligünümüzdekioryantalist
yaklaşımlarınönemlikaynaklarındanbiri
kabuledilmektedir.Onunilgilendiğikonu
lardanbiridesiyermegåzîileilkdönem
İslâmtarihinedairbazıolaylardır.Mekke
dönemiylealâkalıolarakKister,Hz.Mu
hammed’inşahsiyeti,peygamberlikön
cesihayatıyladinîtutumvedavranışları
üzerinebirdizimakaleyazmıştır.Döne
minilerigelenşahsiyetlerininbiyografileri
yanındasiyerliteratürü,Hz.Peygamber’in
sünnetlidoğması,bi‘setöncesitefekkür
süreci,Hz.Hatice’ninoğullarıgibikonular
dadaözgünmakaleleryazanKisterAkabe
biatları,BenîNadîr,BenîKurayza,Medine
İslâmpazarıvb.biryönüyleyahuditarihini
deilgilendirenmeseleleryanındaEbre
he’ninMeadveözellikleÂmirb.Sa‘saa
kabilesinekarşıdüzenlediğiHulubânsefe
riveBi’rimaûnefaciasıgibikonularıdaiş
lemiştir.BununyanındaHz.Peygamber’in
yahudilerleilişkilerininsiyasîvesosyoeko
nomikdinamikleriniortayakoymayaçalış
mış,Medineyahudilerinindinîvekültürel
eğilimlerineönemvermiştir.Onunbazı
makalelerindeisehicretinilkasrındamey
danagelenönemliolaylaraışıktutulmuş
tur.ResûliEkrem’invefatınımüteakip

ortayaçıkanisyanlarlaMüseylime’ninpey
gamberlikiddiasınıderinlemesineişleyen
Kister,Hz.Peygambersonrasıİslâminanç
veuygulamalarıveterimlerdenhareketle
yazdığımakalelerdemüslümantoplumu
nunkarakteriniortayakoyansiyasalve
sosyokültürelkonularıaraştırmıştır.Bu
bağlamdaİslâm’dakişininfarklıgiyinme
sineyüklenensembolikanlamvesarık,
telbiye,isimkoyma,Kur’an’aabdestsiz
dokunmameselesi,toprakmülkiyeti,ci
had,İslâm’dayönetim,sosyalvedinîanla
yışlar,recebveşâbangibikutsalzaman
larlaMekkeMedineveKudüsgibikutsal
mekânlarlailgilimakaleleryazmış,Kur’an
vehadislerdenhareketlemonoteistdinler
karşısında İslâmkimliğinintasarımtari
hiyledeilgilenmiştir.Buliteratürışığında
Hz.Âdem’eveKur’an’dakibazıâyetlere
dairyorumlaryanındahadislerinkayda
geçişsüreci,hadislerdedilegetirilenbazı
hususlarla İslâmgeleneğindeyahudikö
kenlirivayetlerin(İsrâiliyat)durumuüze
rinearaştırmalaryapmıştır.Kister’inotuz
dokuzmakalesikonuyakınlıklarınagöre
tasnifedilerekStudies in Jåhiliyya and
Early Islam (London1980), Society and
Religion from Jåhiliyya to Islam (London1990)veConcepts and Ideas at the
Dawn of Islam (Hampshire1997)adıyla
birarayagetirilmiştir.Bumakalelerden
birkısmıİbrânîce’yeçevrilerekMahkarim
be-Hithavut ha-İslam (İslâm’ın oluşum
dönemine dair)adlıeserdeyayımlanmıştır
(Yeruşalayim1999).Kister’inmakaleleri
ninbirkısmıTürkçe’yetercümeedilmiş,
ilâhiyataraştırmalarınayerverensüreli
yayınlardaneşredilmiştir.MüellifinThe
Encyclopaedia of IslamveEncyclopaedia of Qur’ångibiansiklopedilerdeçok
sayıdamaddesibulunmaktadır.

Kister, İslâmkültürüneaitikiönemli
eserintahkiklineşrinigerçekleştirmiştir.
Bunlardanbiri,Muhammedb.Hüseyin
esSülemî’nin zühd konusunu işlediği
Âdâbü’½-½o¼beadlıeseridir (Jerusalem
1954).Müellifinyükseklisansçalışması
olanneşirdeilkdönemmuhaddislerince
rivayetedilenhadislerinbazılarıtarafın
daniddiaedildiğiüzereuydurmaolmadı
ğınıortayakoymuş,buyöndekiiddialara
cevapvererekzühdünerkendönemler
denitibaren İslâmtoplumununönemli
birolgusuhalinegeldiğiniifadeetmiştir
(Âdâbü’½½o¼be,s.4-5,neşredeningirişi).AyrıcaMaxSchloessinger’inneşrine
başladığı,ancaktamamlayamadığıBe
lâzürî’ninEnsâbü’l-eşrâf’ınınIV.cildini
notlarlazenginleştirerekyayımlamıştır
(Jerusalem1971).
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( ) كتاب مستطاب
II.Osman’asunulan
veyazarýbilinmeyenýslahatlâyihasý.

™

XVII.yüzyılda,Osmanlıdevletvetoplum
düzenindeortayaçıkançeşitlibozuklukla
rınsebeplerinivebunlarındüzeltilmesiiçin
izlenecekyolubelirlemekamacıylakaleme
alınanıslahatrisâlelerininilkörneklerin
denbiridir.Literatürdeilkdefaİ.Hakkı
Uzunçarşılıtarafındankullanılanlâyihayı
yayımlayanYaşarYücelbununIII.Murad,
III.Mehmed,I.AhmedveII.Osmandevir
lerindeyaşamış,devşirmekökenli,Ende
runmensubu,adıbilinmeyenbirkişitara
fındanyazıldığınıveII.Osman’asunuldu
ğunukaydetmiş,lâyihadaI.Ahmed’den
“merhum”diyebahsedilmesi,onikinci
faslınsonundakişiirdeII.Osman’ınadının
geçmesi(Âfitâb-ımülküzıll-iHakOsman
Han/Halk-ıâlemsâye-iadlindebuldular
eman)ve,“SultanMuradHanhazretleri
ninzamanındanberiyirmibeşyıldanmü
tecavizdir”ibaresininyeralmasıgibiipuç
larındanhareketleeserin1029 (1620)yı
lındayazılmışolabileceğiniilerisürmüştür.
LâyihayazarınınisminigizlemesiniiseII.
Osman’abaşşehirdeduyulanhusumete
bağlamıştır(Yücel,s.XX-XXIII).

Kısabirgiriş,onikifasılvebirzeyilden
oluşanlâyiha,öncelikleXVII.yüzyılınbaşla
rındanitibarenortayaçıkankrizdönemi
ninkaramsarlığıiçindekalemealınmıştır.
Diğerlâyihalardagörüldüğügibibulâyiha
dadayazar,toplumdakidüzenin(nizâm-ı
âlem) bozulmasına ve eski kanunların
ihlâlineyolaçangelişmelerinneleroldu
ğunuanlatarakkonuyagirer.Ardından
mevcutbozukluklarınçözümyollarıylail
gilitekliflerinisıralar.Koçi Bey Risâlesi’
ninanakaynaklarındanolduğuanlaşılan
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