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LES 110/ES D"ALi . .riN: Lcs Ordri!S My.wiqıu:s dans le Mouılı· Mus111111au dı·.' Urigiuo ,i 
rlujo11nrlwi (AIIah'a Giden Yollar: Başlangıcından Günümüze islam Düny;ısında T:ırikatları. 
ed. Alexandre Popovic-Gilles Vcintsteine, Fayard Paris 1996, 711 s. 

19SO'Ii yılların başından bu yana dünyadaki genel değişimin bir sonucu olarak ortay;ı çı
kan postmodemisı eğilimlerin yükselen değerler olarak dinleri yeniden gündeme getirmesi, hiç 
şüphesiz lsHlm dünyasında da etkisini göstermi~ ve.irun ihtilaliyle hızlanan siyasal islamcı ha
reketlere paralel olar.ık popüler lslfimi hareketler de münhasıran mistik bir çehre ile yeniden be
lirginleşmeğe başlamıştı. Bu sebeple yaklasık onbeş yıldan bu yana dünyada ve özellikle Batı 
ülkelerinde bu konu yeniden ilgi odağı olmağa başlayarak günümüze kadar, antropolojik, sos
yolojik ve ıarihı;el açılardan sufi tarikatlan ve lsHlmi cemaatler üzerine eğilen ar.ışıırmalar ve 
ortak kitaplar yayımlasımaktadır. : · 

Bil!jta ABD olmak üzere Batı Avrupa ülkeleri bu yeni süreçte geniş bir ar~ıırma progr.ı
mını uygulamaya koydular. Bumeyanda Fr.ınsa'da da bir dizi ar.ı.~urma yayımlandı. Işte, Os
manlı sonr.ı.~ı Balkanlar'ında islam üzerine aril!jtırmalarıyla tanınmış Alexandre Popovic ile, 
esas olar.ık klasik dönem Osmanlı tarihine yönelik yayınlar yapmakla beraber, son zamanlarda 
çalışmalarını sufi tarikatlar üzerine. yoğunlaşııran tanınmış t;ırihçi Gilles Veinsıeine'ın editörlü-
ğünde 1996 yılında' yayıınianan bu onak kiı:ıp da bunlardan birini oluşıuruyor. . 

Bu kitap, esas itibariyle konuya ilgi duyan Fransız kamu oyuna yönelik olduğundan, ya
rı popüler bir nitelik arıetmekle beraber, alanın ar.ışıırmacılurına da.ilk refer.ıns kaynağı niteli
ğinde bir elkitabı olarak da değerlendirilebilir. Başta iki editör A. Popovic ve G. Veinsıeine'ın 
bizzat kendileri olmak üüzere, her biri alanının iyi birer uzması'ı olıin Denis Gril, M are Gabori
eau, Eric Geoffroy, Gerhard Bovering, Martin van Bruinessen, Olivier Roy, J.-L. Triaud, Naı
halie Clayer, Thierıy Zarcone ve ünlü Muhyiddin-i Ar.ıbi uzmanı Michel Chodkiewicz vb. ta

. riınmış ar~!ırmacılar, kaleme aldıklan bir veya daha fazla m~aleleriyle kitaba ~alk ıda bulun-
muştard ır. · 

Kitap esas olarak, İslam dünyasında tankatiann mahiyeti, özellikleri, toplumsal ve tarih
sel fonksiyonlan Uzerine bir giriş, dön kısım, sonuç ve. eklerden meydana gelmekte olup, buna 
tipik bir takım sufi ı:neıinlerin çeviı:ilerinden ibaret bir ekler kısmı ilave edilmiştir. Aynca ama
tör okuyuculara yönelik, tasavvuf ve tarikattarla ilgili belli başlı ana terimleri açıklayan bir SÖZ

lük te bulunuyor. Kitabın sonunda indeksten önce yer alan, faydalı ve yönlendinci bir bibliyoğ
rafya ise, içerideki bölüm başlıklarına göre sistemaı_ik olarak düzenlenmiş olup ilgili konularda
ki belli başlı -kitap Batılı okuyucuya yönelik olduğu için tabii olarak yalnızca üç Baıı dilindeki 
(İngilizce, Frans)Z~a ve Almanca)- temel liıer.ı!UrU ihtiva ediyor. 

Kanaatimizce konunun ana meseleleri dÜŞünülerek ıematik bir şekilde s istematize edil
mekle isabetli bir düzenlemeye tabi tutulmuş bulunan bu kitapta böylı;:ce, kronolojik tasnife da
yalı kuru ve statik bilgiler verilmek yerine, amatör okuyucuya ve profesyonel araştıncı ya konu-
yu daha iyi asılamaya yönelik kolaylık sağlayıcı bir yol izlenmiş olmaktadır. , 

"Tarihte Tarikat/ar'' başlığını lil!jıyan Birinci Kısım'da, İslam dünyasının çe~iıli bölgele
rinde zamanla onaya çıkan çeşitli tarikatların kısa ve öz tarihçeleri verilmiş, "Gögti11 Yol/ah" 
başlıklı İkinci kısım'da ise, birer kavr.ım olar.ık tarikat kurucuları, veliler ele alınmakta, tari- · 
katların dokırin ye inançları, kur.ıllan , ay in ve· erkfinları, ia~avvuf musikisi ve se mn •• tasavvuf 
edebiyatı vb. konular incelenmektedir. Tarikatların teşkilütlanma biçimleri, ilk- ~ekill~ri. ekono
mik ve ·sosyal rolleri ve nihayeı-siyıisi . ikt idarlarla· oJan ilişkilerini_iı yer aldığı, ''Ydin Yolları'' 
başlıklı Üçüncü Kısım'ı, Çin Türkistasıı, Güney-Doğu Asya, Hint alt kıt 'asından ba.~layarak ba
ııya doğru -i nın ve Türkiye de dahil- diğer müslüman U lkeleri birer birer ele almakı-uretiyle gü
nümüz lslüm dünyasında tarikatların durunılannın incelend iği, ''Mekônda Tarikat/ar'' adında
ki Dördüncü Kısım takip etmektedir. "Bazı Tarikut/ara Dait:·· başlığını taşıyan Beşinci Kı-
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sını'da ise, isliinı dünyasında tarihsel süreç içerisinde önemli roller oynamı:ı ve geni~ kitleleri 
etkilcmi~ bulunan Nakşihendilik. Kadiri/ik, Bekwşilik. Timnil ik, Mdamil ik, Haln:rllik. Rijöflik. 
KalendL•rilik, Merleı·ilik ı·e Şô•ililik gi.bi büyük wrikatlar kısa kısa söz konusu edilmektedir. 
"Tarikat/ar Nereye Gidiyor?" adındaki Sonuç bölümü, tarikatiann şimdiki durumları ve gele-
cekteki konunılarına yönelik oldukça ilginç iki mukaleden oluşuyor. · 

Sonuç itibariyle, gerçekten faydalı bir elkitabı niteliğini taşıdığını belintiğimiz bu eserin. 
bize göre birkaç eksik yanının bulunduğunu da söylememiz gerekiyor. Bunlardan biri, yııni -
okuyucunun bizzat kendisinin göreceği sebebiyle burada isimlerini sımlamayı gereksiz bul
duğumuz- bazı makalelerin çok kısa, bu yüzden de yeterli olmadığı gözden kaçmıyor. Anlaşıl
dığı kadarıyla bu, kitabın hacmini daha fazla büyürmeme anıacından kaynaklanıyor. Bir diğer 
husus ise, bazı konularda hata eski literaiürü kullanmış olmaları sebebiyle birkaç makalenin 

. yeni ar.ışıırmaların sonuçlanndan habersiz olduğudur. 

Ahmet Y~ar OCAK 


