Editör’den
Değerli okuyucular,
Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi’nin 38. sayısını sizlere takdim etmiş olmaktan dolayı mutluyuz. Bu sayımızda hakemli makaleleri,
araştırma notları, metin neşri ve kitap değerlendirmeleri gibi bölümlerde
muhtelif yazılar yer almaktadır.
Bu sayıda iki adet hakemli makale bulunmaktadır. Bunlardan ilki Ahmet
Murat Özel’in “Seb’îniyye’nin Hermetik Bir Silsilesi (mi?) -Ebu’l-Hasan eşŞüşterî’nin el-Kasîdetü’n- Nûniyye’si Üzerine Bir Tahlil-” başlıklı makalesidir. Makalede Endülüslü İbn Seb’în’in gözde öğrencisi ve halefi Ebu’l-Hasan
eş-Şüşterî’nin el-Kasîdetü’n-nûniyye adıyla meşhur olan ve bazı araştırmacılarca Seb’îniyye tarikatının Hermetik tabiatta bir silsilesi olarak kabul edilen
şiirinin gerçekten böyle olup olmadığı sorusunun cevabı aranmıştır. Ayrıca
İbn Seb’în’in ve Şüşterî’nin felsefe eleştirisine rağmen şiirde filozoflara eleştirel olmayan bir biçimde yer verilmesinin nedeni açıklanmaya çalışılmıştır.
Diğer hakemli makale ise Esra Doğan’ın “Çelebioğlu Külliyesi; Mevlevîliğin
İran’daki ilk Temsilciliği” başlıklı makalesidir. Makalede İlhanlı Devleti hükümdarı Olcaytu tarafından Sultaniye şehrinde yaptırılan ve yakın tarihte
restore edilen İran’ın en eski dergâhı olan Çelebioğlu Külliyesi tanıtılmaktadır. Mevlevîliğin İran’a geçiş sürecini başlatan yapı olarak kabul edilen bu
tarihî külliyenin ilk mevlevîhânelerden biri olması muhtemeldir.
Necdet Tosun’un “Mâtürîdiyye ve Tasavvuf İlişkisi” başlıklı yazısında
başta Mâtürîdiyye mezhebinin kurucusu olan İmam Ebû Mansûr Mâtürîdî
olmak üzere mezhebin meşhur âlimlerinin tasavvufla irtibatları, tasavvufla ilgili eserleri ve değerlendirmeleri ortaya konulmuştur. Diğer taraftan
Mâtürîdiyye mezhebine bağlı mutasavvıflar, akaide dâir kaleme aldıkları
eserler hakkında bilgi verilmiştir.
Erkan Övünç’ün “1341 Defterine Göre 1925’te Üsküdar Tekkeleri” baş-

lıklı yazısı 1925’te tekkelerin kapatılmasının hemen öncesinde tekkelerin
vakıflarıyla ilgili yönlerinin tespitine dâir 1341 (1925) tarihli Tekâyâ ve
Zevâyâya Mahsus Defter’in (1341 Defteri) tahlil ve neşri yer almaktadır.
Bu defterde tekkenin son şeyhi, tekkenin hâl-i hazırdaki durumu, vâkıfı ve
vakfiye özetine yer verilmektedir.
Bu sayıda iki adet metin neşri bulunmaktadır. Bunlardan ilki Ali İhsan Kılıç tarafından hazırlanan Mevâkı‘u’n-nücûm’un Tevfîk Bahsi Üzerine
Abdullâh Salâhî Uşşâkî’nin Yaptığı Nazmen Tercüme ve Hâşiyesi başlıklı metindir. Diğeri ise Ömer Sami Uzuner tarafından hazırlanan Mustafa Behcet
Bey’in Muhammed Fassı Tercüme ve Şerhi başlıklı metindir.
Kitap değerlendirmeleri bölümünde M. Bilal Yamak tarafından Ahmet
Yaşar Ocak’ın Osmanlı İmparatorluğu’nda Marjinal Sûfilik: Kalenderîler XIV.XVII. Yüzyıllar, Ahmet Murat Özel tarafından Ebu’l-Hasan eş-Şâzelî hakkındaki en eski üçüncü kaynak olan Abdunnûr b. Muhammed b. Ahmed
el-‘Imrânî’nin Takyîd fî tercemeti ve ahvâli’ş-Şeyh Ebi’l-Hasan Ali b. Abdullah
eş-Şehîr bi’ş-Şâzilî, Büşra Belgeli tarafından Ekrem Buğra Ekinci’nin Hayatı ve Hâtıralarıyla Seyyid Abdülhakîm Arvâsî, son olarak Büşra Çakmaktaş
tarafından Haşim Şahin’in Dervişler ve Sufi Çevreler isimli kitaplarının
tanıtımı ve değerlendirmesi yapılmıştır.
Gelecek sayılarda buluşmak ümidiyle…
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