~LHANLI HÜKÜMDARLARININ ~SLAM'A G~RMES~NDE
ROL ALAN TÜRK S(JF~LER~:
~LHAN TEGÜDER VE GAZAN HAN DEV~RLER~~
MUSTAFA UYAR*
~lhanl~~ (~ran Mo~ollar~) hükümdarlar~n~n Müslüman olmalar~n~~ konu
alan çal~~malar, henüz ba~lang~ç a~amas~ndad~r. Bunun yan~nda, ~lhanl~larda meydana gelen ~slâmla~ma hakk~nda teferruatl~~ve geni~~y~~~nlar~~kapsayan bir çal~~ ma yapmak zor gözükmektedir. Zira, kaynaklar~n bu konuya
dair aktard~~~~rivâyetler seyrek olup, genel mahiyette bilgiler vermektedirler. Bilindi~i üzere, Farsça yahut Arapça telifte bulunan kentli Müslüman
vakanüvisler, göçebe halk aras~nda veya ta~rada ne olup bitti~i ile çok az
ilgilidirler.
~lhanlar~n yahut ~ran Mo~ollar~~ hükümdarlar~n~n ~slâm'a geçi~~süreçlerinde Türk popüler dini ~ahsiyetlerin önemi bilinmekte ve vurgulanmakta
ise de bu konu üzerinde derinlemesine bir çal~~ma henüz yap~lmam~~t~r. Bu
makalemiz ile konuya bir giri~~yapmaya, meselenin umumi bir çerçevesini
çizmeye; ~lhanlar~n ~slâm'a dönmelerinde önemli rolleri bulundu~u a~ikâr
baz~~ Türk si)fi ~eyhlerini, tarihi perspektifte ele almaya çal~~aca~~z. Ancak,
Mo~ollar~~ ~slâm'a yönelten amiller olarak yaln~zca bu ~ahsiyetleri takdim
etmek amac~~ gütmedi~imizi hat~rlatmak, yerinde olacakt~r. Bununla birlikte, ~lhanlar~n ~slâm'a girmelerinin -kabul edilece~i üzere- çok boyutlu, karma~~ k ve bir makale çerçevesinde izah edilemeyecek bir süreç oldu~unu
söylemeye gerek yoktur.
Baz~~cümlelerimizde Müslüman olma, ~slâmiyet'i kabul etme anlamlar~nda,
her ne kadar tarafs~z olmayan bir manaya sahip ise de, ihtidâ terimini kullanmay~~ tercih ettik. Ayr~ca, heterodoks yahut antinomian (extreme), ~l~ml~~
Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Ankara/TÜRK~YE.
Bu makale, TÜB~TAK'~n destekledi~i (2219-Yurt D~~~~Doktora Sonras~~Ara~t~rma Bursu) ile
haz~rlanm~~t~r.
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(moderate) ve popüler (volk)1 terimlerini kullanmak ile birlikte, herhangi bir
grubu veya ki~iyi bu tasniflerden birine dahil etmenin güç bir i~~oldu~unu
ifade etmek isteriz.
Popüler st~fi ~eyhlerin Mo~ollar ile olan ilk ili~kilerine dair rivayetlere,
hagiografi tarz~ndaki baz~~ eserlerde rast gelmek mümkündür. Bunlardan,
ihtiva etti~i bilginin çe~itlili~i bak~m~ndan en önemlisi Hac~~Bakla§ Veli
Velilyetnâmesi'dir. Verdyetniime'ye göre, ~slâm'~~ Mo~ollar aras~nda yaymak
amac~~ ile ~lhanl~~hükümdarlar~~ nezdine ilk giden ~eyh, Karadonlu Cân Baba'd~r2. Cân Baba, Kilu Han (Hülegü)'~n Anadolu'yu ele geçirme te~ebbüsünün haber al~nmas~~üzerine, bizzat Hac~~Bekta~~Veli taraf~ndan Han'a gönderilmi~ti. Gönderilme sebebi ise, Kilu Han ve askerlerinin sünnet olup
Müslümanl~~~~kabul etmedikleri sürece Anadolu'ya giremeyecekleri; aksi
takdirde ba~lar~na gelecek belân~n kendilerine bildirilmesi idi'. Verilen görevi kabul eden Cân Baba, Hülegü huzuruna giderek Müslüman olmalar~~
~art~~ile Anadolu'ya girebileceklerini bildirmi~ti. Hülegü, hizmetindeki rahibine durumu dan~~m~~; o da Cân Baba'n~n kaynar suyla ve ate~le imtihan~na' karar vermi~ti. Yap~lacak imtihanlardan sa~~ç~kmas~~halinde, Kilu Han
ve etraf~ndaki Mo~ollar Müslümanl~~~~kabul edeceklerdi. ~mtihanlar~~s~rayla
geçen Cân Baba, bir de ~lhan'~n hatunu taraf~ndan verilen güçlü bir zehri
içmi~, hayatta kalarak son imtihan~~ da geçmi~ti. Bunun üzerine o s~rada

I Bu konudaki nüans ve tan~mlar için bkz. Ahmet Ya~ar Ocak, "The Interpretation of
Islam by the Turks Throughout the Historical Process", The Peoples Speaking Turkish, Eds.
Do~an Kuban-Ergun Ça~atay, Prestel 2007, s. 318-345; Ahmet Ya~ar Ocak, "Türk Halk ~slami:
Tarihsel Temeller-~nanç Yap~s~-Teolojik Karakter-Modernle~me Problemi", Türkiye Sosyal
Tarihinde Islam'~n Maceras~, ~stanbul 2010, s. 171-172; Ahmet T. Karamustafa, God's Unruly
Frierals: Dervisk Groups in the Islamic Later Middle Period, 1200-1550, Salt Lake City: University of
Utah 1994.
2 Ahmet Ya~ar Ocak, "Baz~~Menak~bnâmelere Göre XIII-XV. Yüzy~llardaki ~htidalarda
Heterodoks ~eyh ve Dervi~lerin Rolü", Osmanl~~Ara~t~rmalara (The Journal of Ottoman Studies), II
(1981), s. 41.
"...Dilese gelme Rûm mülküne ol/Sünnet olmay~nca itmeziz l~abul/Rüm mülküne isterse yol bula/Gelüben câniyle müslüman ola...", Firdevsi-i Rûmi, Manzünt Hac~~Bekit§ Veli Vilâyetniimesi, haz.
Bedri Noyan, Ayd~n 1986, s. 234.
"...Koyalum bunu bir kazana yine/Alt~na od yakalum, kaynadalund4 gün isbu nev 'e
idelünt/Gerçek ise gelmeye her-glz zarar...", Firdevsi-i Rümi, Vilûyetnûme, s. 236; "...Ulu âte~~oluben
yansun bütün/Girsin ol oda e~er kim yanmaya...", Firdevsi-i Rümi, VilâyetnOme, s. 240. Kaynar su ve
ate~~ile imtihan, dervi~leri s~ namak üzere uygulanan eski bir yöntemdir. Kökenleri ve benzer
uygulamalar için bkz. Deyin DeWeese, Islamiza1ion and Native Religion in the Golden Horde, Baba
Tükles and Cratversion to Islam in Historical and Epic Tradition, Pennsylvania State University Press
1994, s. 243-267; H~ ristiyan alemindeki benzer uygulamalar için bkz. Robert Bartlett, Trial by
Fire and Water: the Medieval Judicial Ordeal, Oxford Oxfordshire: Clarendon 1986, s. 13-24.
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H~ristiyan olan Kuli Han, emirlerini toplayarak isti~arede bulunmu~~ve Müslümanl~~~~kabul etmi~ti'.
Velâyetnâme'de ad~~geçen ve Hac~~Bektâ~~Veli taraf~ndan Tatarlara gönderilen di~er bir ~eyh ise Hoy Ata'd~r'. Hoy Ata, Müslüman olduktan sonra
gizlice eski adetlerini sürdüren Mo~ollara,7 bundan vazgeçmeleri ikaz~nda
bulunmak için gönderilmi~ti. Hoy Ata ~lhanl~~saray~na vard~~~nda Kilu Han
ölmü~~yerine o~lu ~âh (Abaka Han [1265-1282]) olmu~tu. Rivâyete göre Hoy
Ata, gizlice kendilerine ibadet edilen pullar~~bularak yakm~~~ve ard~ndan
ate~in üzerine oturarak kerâmetini sergilemi~ti. Buna ~ahit olan Tatar hükümdan Müslüman olmu~, di~er emirler de imanlarm~~tazelemi~lerdi'.
Popüler siafi ~eyhlerinin Mo~ollar üzerindeki tesirlerine dair bilgi veren di~er bir kaynak, Elvan Çelebi'nin kaleme ald~~~~manzum Menâk~b elKudsiyye fi Menâsib el-Ünsiyye'dir. Eserde, ~eyh Alay ad~ndaki bir Türk dervi~inin, ba~ta Cengiz Han olmak üzere tüm Türk ve H~tay'l cezbederek Müslüman yapt~~~' ve Cengiz'in onun ad~n~~sürekli zikretti~i kaydedilmi~tir1°.
Esere göre Mo~ollar, bu erenlerin açt~~~~yolda Müslümanl~~~~kabul etmeleri
sayesinde bir as~r boyunca devlet sahibi olabilmi~lerdi. Ayr~ca, Menâk~b elKudsiyye'de ad~~zikredilen ve Mo~ollann Müslüman olmalar~~için çaba sarf
eden di~er bir Türk ~eyhi de Sarim el-Din Saruca'd~rl
Velâyetnâme'nin Karadonlu Cân Baba ve Hoy Ata hakk~nda verdi~i bilgilerin tarihsel gerçeklerle uyu~mad~~~~aç~kt~r. Zira Hülegü Han, ne öncesinde H~ristiyan'd~r; ne de Karadonlu Cân Baba'n~n ziyareti sonras~nda ;
Müslüman olmu~tur. Abaka Han'~n Müslümanl~~~~kabul etmedi~i de malu-i

"...Bes Kilu Han beylerin cen~,eyledi/Me~veret k~iip bunlara söyledi/Dir Nasdrd'dan idiik nmekle
biz/Dileridük Rüm'da sitiz/~iv~di hod.Mümin muvahhid olmu~uzl~n~dn u ~eriat din bilmi~iiz...", Firdevsi.7,
i Rümi, Vildyetndme, s. 243.
s. 41.
6 Ocak, "Baz~~Menalubnâmelere
katlannda ol hayal/Ani gizler idi ddim birisi...", Firdevsi-i
"...Olur idi pullar~~ ~nis~l/iGiz/ii
Rümi, Vildyetnâme, s. 248.
8 Firdevsi-i Renni, Vildyetndme, s. 250-251.
"...Her ki gördi yüzin, i,~üdi sözin/Cümle kul old~~ana Türk u Httay..."; Elvan Çelebi.
Mendlubul-Kudsiyye fi Mends~bil-Ünsiyye (Baba ilyas-~~Horasânt ve Sülâlesinin Menkabevt Tarihi).
haz. ~smail E. Erünsal-Ahmet Ya~ar Ocak, Ankara 1995, s. 157.
I° "...~öyle kul oldu ana Cengiz/Zikr edindi ad~n alay alay...", Elvan Çelebi, Mendk~bul-:
Kudsiyye, s. 157.
II Elvan Çelebi, Mentiktbul,Kudsiyye, s. 155; Ocak, "Baz~~Menalubnâmelere Göre...", s. 40.
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mumuzdur~ 2. Söz konusu durum, Menâk~b el-Kuilsiyye'de verilen bilgiler için
de geçerlidir. Bunlara ilave olarak Cân Baba, Hoy Ata ve ~eyh Alay adl~~
~ah~slar~n bu Mo~ol hükümdarlar~n~~ziyaretleri, muas~r kaynaklar~ n hiçbirine yans~mam~~t~r.
Hüseyin Hüsâm el-Din taraf~ndan telif edilen Amasya Tarihi ba~l~kl~~
eserde, Aybek Baba adl~~ bir Türk ~eyhinin Abaka Han ve Mo~ollar~n muhitinde bulundu~u, onlar~~ ~slam'a yöneltti~i kaydedilmi~tir. Hüsâm el-Din'e
göre Behlül Baba'dan sonra Amasya'daki Hankâh-i Mes`üanin ~eyhi olan
Aybek Baba", 670/1272'de ünlü Selçuklu veziri Mu'in el-Din Pervâne'nin
(öl. 1277) Amasya'da kendisine kar~~~Mevlevileri desteklemesi ve Baba ~shâk
gibi hareket etti~inin ileri sürülmesi üzerine M~s~ r'a firar etmek zorunda
kalm~~t~ ". Aybek Baba, Mu'in el-Din Pervâne'yi Selçuklu Sultan~~IV. Rükn
el-Din K~l~ç Arslan'~ n (1262-1266) ölümünden sorumlu tutmakta ve ona kin
beslemekte idi. M~s~r'a firar eden bu ~eyhin, 676/1277-78 y~l~nda yeniden
Amasya'daki hankâh~na dönerek buray~~tekrar faaliyete geçirdi~i kaydedilir'. Hüsâm el-Din'in bildirdi~ine göre kuvvetli bir hitabeti olan Aybek
Baba, Arapça ve Farsçay~~da mükemmel biçimde konu~maktayd~'.
Konumuz aç~s~ndan bizi ilgilendiren k~s~m, Aybek Baba'n~n M~s~r'a gidi~inden tekrar Amasya'ya dönü~ üne kadar geçen sürede ya~ad~klar~~ hakk~nda Hüseyin Hüsâm el-Din taraf~ ndan verilen bilgilerden olu~maktad~r.
Müellife göre Aybek Baba, M~s~ r'a gitmesinden sonra da "hulül ve ittihâd" a
dair sözler sarf etmi~ ; bunun üzerine ulemadan müte~ ekkil bir heyet taraf~ndan muhakeme edilmi~; ard~ndan da "darben te'clip" olunmu~tu. ~eyh,
yemi~~oldu~u bu daya~~ n müsebbibi olarak Pervâne Mu'in el-1)111'i bilmektedir. Hem bu vezirden, hem de M~s~ r sultan~ndan intikam almak isteyen
Aybek Baba, çareyi Abaka Han'a s~~~ nmakta bulur. ~lticâ ard~ndan Abaka
Han'~ n itimad~n~~ temin eden Aybek Baba, "orada 'ulemân~ n teveccühünü
kazan~p Tatarlar~n tenvir-i efkâr~ na hizmet ederek onlar~~ dâire-i ~slâm'a
takr1b ediyordu" '7. Ayn~~zamanda "Abaka Han'~ n câsusu olan" Aybek Baba,
12 Mo~ollar~ n ~slamiyet'e geçmelerinden önceki dinleri hakk~ nda bkz. Jean-Paul Roux,
Türklerin ve Mo~ollar~n Eski Dini, çev. Aykut Kazanc~gil, ~stanbul 1994; Walther Heissig, The
Religions of Mongolia, Berkeley 1980.
13 Hüseyin Hüsâm el-Din, Amasya Törihi, ~stanbul 1329-1332, c. 2, s. 403.
14 Hüsâm el-Din, Amasya 7'6n-iki, c. 2, s. 404-405.
15 Hüsâm el-Din, Amasya nirihi, c. 2, s. 416.
Hüsâm el-Din, Amasya Tririhi, c. 2, s. 405; Ahmet Ya~ar Ocak, Osmanl~~ Imparatorlu~u'nda
Marjinal S nfilik: Kalenderiler, Ankara 1992, s. 68; Ahmet Ya~ar Ocak, Babailer isyan~: Alevili~in
Tarihsel Altyap~s~~Yahut Anadolu'da Türk-islam Heterodoksisinin Te~ekkülü, ~stanbul 1996, s. 93.
17 Hüsâm el-Din, Amasya rdrihi, c. 2, s. 406.
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Anadolu'da Pervâne ile M~s~r Sultan'~~ Baybars aras~ndaki mukâtebeyi ~lhan'a bildirerek vezirin sonunu haz~rlam~~~ve böylece intikam~n~~alm~~t~ '.
Efsanevi (ustürevilmythic) mahiyete sahip bu bilgiler ard~ndan, ~lhanl~lar
üzerindeki dini nüfuzlar~~bariz olan; kaynaklar~n varl~klar~~ve faaliyetlerinde
ittifak etti~i Türk stlfi ~ahsiyetlerinin tasvirine geçebiliriz.
Avrasya konar-göçerlerinin, ~slam topraklar~na gelmelerinden önce ve
sonra ~slâm'a geçmelerinde, Asyatik ~amanlar ile benzerlikler gösteren popüler
mistiklerin etkisi büyük olmu~tu. Bunlar~n uzla~t~rmac~~ (syncretic), kitabf olmayan (non-orthodox) yap~lar~~ve ~amanlar~~ and~ran k~yafetleri, kabileler aras~nda
~slâm'~n yay~lmas~n~~ h~zland~rm~~t~19. Ancak ~lhanl~~Devleti'nin tesisinin hemen ard~ndan, ~lhanl~~hükümdarlann~n bu popüler süfllere mesafeli durduklar~n~~bilmekteyiz. Fuvati'nin rivâyetinden ~lhanh Devleti'nin ilk hükümdar~~
Hülegü (1256-1265) zaman~nda, Kalenderiler gibi heterodokslantinonaan dervi~~
gruplar~n~n iyice tan~nmad~klar~n~, endi~e ile kar~~land~ldar~m anl~yoruz.
Rivâyete göre Hülegü 658/1260 y~l~nda, Harran düzlüklerinde bir grup
Kalenderi dervi~ine rastlad~. Güvendi~i dan~~man~~ ve 'edim Nasir el-Din
Tüsi'ye bunlar~n kimler oldu~unu sordu. Bu soruya kar~~l~k Tüsi, "dünyadaki
fazlal~klard~r" cevab~n~~verdi. Bunun üzerine Hülegü hepsinin öldürülmesini
emretti ve Kalenderiler öldürüldüler'. Hülegü, ancak hepsinin idam~ndan
sonra, Nasir el-Din Tüsi'ye bu sözünün ne anlama geldi~ini sormu~~ve Nasir
el-Din: "~nsanlar, emaret, ticaret, s~naat ve ziraat (olmak üzere) dört tabakad~rlar; bunlardan olmayanlar, (di~erlerine) yüktür"" cevab~n~~vermi~ti.
Rivâyetten anla~~ld~~~~üzere, bu heterodoks dervi~lerin -en az~ndan görünü~leri
itibariyle- ~amanlara benziyor olu~lar~, Hülegü için bir ~ey ifade etmemi~ti.
Ancak Hülegü'nün bu tutumunun aksine, bir dönem sonra tahta geçen ve
onun o~lu olan Tegüder (1282-1284), bu tür dervi~lere kar~~~farkl~, hatta tezat
olu~turan bir davran~~~sergileyecekti.
18
Hüsâm el-Din, Amasya Târthi, c. 2, s. 413. Ocak, eserlerinde Hüseyin Hüsâm el-Din'in
bu konuda vermi~~oldu~u bilgilerin pek salahiyetli olmad~~~~yönünde ikazda bulunmaktad~r,
bltz. Ocak, Kalenderiler, s. 69; Ocak, Baballer isyan~, s. 93. Aybek Baba hakk~nda literatürde var
olan bilgilere dair mülahazalar~m~z~, müstakil bir çal~~mada ayr~ca ele alaca~~z.
'" Fuad Köprülü, Türk Edebiyat~nda ~lk Mutasavvrflar, Ankara 1991, s. 19; Ocak,
Kalenderiler, s. 12.
20
"..hukiye enne el-sultân lemma kâne bi-vutât Harrân, vakafe lehu cern' min el-fukarâ' elKöle: Fadlet fi el- 'diem, fr-emere bi-katlihum
Kalenderiyye, fe-kâle ii-Nasir el-Din el-Tûst: Mö
fe-kutilû...", bkz. Kemâl el-Din 'Abd el-Rezzak b. Ahmed ~bn el-Fuvati, el-Hevâdis el-Câmi'a ve elTecârib el-Nâf'a fi el-Mi'eti el-Sâbl'a, ne~r. Muhammed R~zâ e~-~ebibi-Mustafa Cevâd, Ba~dâd
1351, s. 343; Ocak, Kalenderiler, s. 67.
'I "...ve se'elehu an ma 'niZ kavlihi fe-kâle el-mis erba'a tabakât beyne ernâret ve ticâret ve sinâ 'at
ve zird'at, fr-men lern-yekün minhum kâne kellen 'aleyhim...", ~bn Fuvati, Havâ,clis el-Câmi'a, s. 343.
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~lhanl~~tarihinin ilerleyen y~llar~nda Mo~ol eliti taraf~ndan kabul gören
ve o çevreye yakla~abilenler, yerli devlet adamlar~n~n ho~~gördü~ü ve kurumsal (yahut kid~bi) ~slâm'~~benimsemi~~muhite yak~n, ~l~ml~~(moderate) sûfiler idi.
Ancak ~lhanl~~saray~~etraf~nda iki dervi~~grubu bulunmaktayd~: Bunlardan
ilki heterodoks veya antinomian olup, dervi~ler yahut fakirler olarak bilinirlerdi;
ikincisi ise ~l~ml~~ (moderete) ve kurumsal (established) ~eklinde tammlanabilmektedir". Gerçek dünyadan kendilerini soyutlama, sefillik-sefalet, sosyal
normlara kar~~~gelme ve tuhaf elbiseler giyme fakirlerin genel karakterleri
idi. Bu dilenci dervi~ler ~eriata kar~~~gelmek, felsefi ve dini olarak ayk~r~~
dü~ ünceler yaymakla itham edilmekteydiler". Nisbeten daha kurumsal ikinci grubun, ~eri'aya daha itaatkâr oldu~u söylenebilir. Bunlar ayn~~zamanda,
~l~ml~~bir çilecilik (asceticism) anlay~~~na sahip olup, 'ulend~~ve yönetici kesim
ile di~erlerine nazaran daha yak~n bir ili~ki içinde idiler. Elbette bu iki grubun birbirinden tamamen yal~t ve ayr~~hayat sürdüklerini iddia etmek yanl~~~
olacakt~r. Her iki gruptan da irtibat~~ sa~layan ~ahsiyetlerin bulundu~unu
kabul etmek gerekir'.
Tegüder'in ~htidast ve Sonraki Süreçte ~ki Önemli Türk ~ahsiyet:
Kemal el-Din eAbd el-Rahman Keva~i/Rafi'i ve i~a'n Hasan Mengli (Meilli)
Tegüder'in ~slâmiyet'i kabul etmesi mevzusu ve süreci, daha önce yap~lan baz~~ çal~~malarda teferruanyla ele al~nm~~t~ r". Bu sebeple, o konuya
Amitai, Reuven, "Sufis and Shamans: Some Remarks on the Islamization of the Mongols
in the Ilkhanate", Jou/na/ of the Econontic and Social History of the Orient, 42/1 (1999), s. 28.
" Ocak, Kalenderiler, s. 12; Karamustafa, God's Unruly Friends, s. 2 vd.; Amitai, Sür:Ç and
Shamans, s. 28.
24 Amitai, Sufis and Shamans, s. 28 vd.
25 Bu konudaki çal~~malar~n ba~~nda, Reuven Amitai'm kaleme ald~~~~"The Conversion of
Tegüder Ahmad to Islam" (Jen~salem Studies in Arabic and Islam 25, [2001], 15-43) ba~l~kl~~makalesi gelmektedir. Ayn~~ yazar~ n "Sufis and Shamans: Some Remarks on the Islamization of the
Mongols in the Ilkhanate" (Journal of the Economic and Social Histo~y of the Orient, 42/1 [1999],
27-46) adl~~ makalesi, di~er bir önemli çal~~mad~ r. Judith Pfeiffer, "Reflections on a 'Double
Rapprochement': Conversion to Islam among the Mongol elite during the early Ilkhanate"
(Beymd the Legacy of Genghis K~lan, ed. Linda Komaroff, Leiden 2006, 369-389) isimli çal~~mas~nda, Amitai'm verdi~i bilgileri daha detayl~~ hale getirmi~tir. Charles Melville'in "Pâdishâh-i
Islâm: The Conversion of Sultân Mahmâd Ghâzân Khân" (Pembroke Papers, I [1990], 159-177)
adl~~çal~~mas~nda, Gazan Han'~n ~slam'a geçi~i ve bunun ard~ndan devlet içinde ya~anan ~slami
de~i~ime yer verilmi~tir. Türkçede, bu konu üzerine kaleme al~nan tek ve en detayl~~monografik çal~~ma Cüneyt Kanat'a aittir. Kanat, "~lhanl~~ Hükümdar~~ Teküdar'~n Müslümanl~~~~Kabulü
ve Bunun Memlük Devleti'ndeki Yank~lar~", (Türklük Ara~t~rmalar: Dergisi, 12, [2002], 233-247)
ba~l~kl~~ makalesinde, Tegüder'in Müslüman olu~unun, ~lhanl~-Memla miinasebetlerine tesirini ele alm~~; iki hükümet aras~nda k~sa süreli de olsa bar~~~n tesisinin sa~land~~~n~, dönemin
kaynaklar~ndan anekdotlar vererek vurgulam~~t~ r. ~lk ~slâmla~ma te~ebbüsünden sonra geli~en
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girmeyecek, Tegüder'in ~slam olmas~ nda; -her ne kadar akim kalsa da- devletin ~slâmile~tirilmesi sürecinde rol alan Türk sC~fi ~ahsiyetleri tan~tmaya
çal~~aca~~z.
Zehebrnin Ta'rfh el-~slâm isimli eserinde, Tegüder'in daha çocuk (t~fl)
iken Ahmediyye tarikat~~ ile tan~~~ p bu sayede Müslüman oldu~una dair bir
kay~t yer almaktad~r. Rivâyete göre Ahmediyye ~eyhlerinden baz~lar~, yanlar~na Tegüder'i de al~p Hülegü'nün huzurunda ate~ in içine girerek (...dahale
el-nar kuddâm Hülâki~ ...) do~aüstü özelliklerini sergilemi~lerdi. Gösteriden
etkilenen Hülegü, Tegüder'i onlara vakfetmi~, bu sayede o, daha çocukken
~slam ile tan~~m~~t~ . Yine Zehebrde, Müslüman olduktan sonra Ahmed ismini almas~n~ n sebebi olarak da, tarikatin ismi olan Ahmediyye gösterilmektedir'. Bu rivâyetin gerçekli~i ve buradaki Ahmediyye isminin Rifâiyye ile
ili~kisi tart~~~ lsa" da Tegüder'in, küçük ya~lardan itibaren popüler silfilerin
etkisinde kald~~~na dair fikir vermesi bak~m~ ndan önemlidir.
Tegüder'in Müslümanl~~~~kabul etme sürencini yönlendiren ~ah~s olarak kaynaklar~n üzerinde ittifak etti~i ki~i, Kemal el-Din `Abd el-Rahman elKeva~rdir. Kemal el-Din `Abd el-Rahman, Abbas1 Halifesi Musta` s~m Bi elAllah (1242-1258)'a ait Karaca adl~~bir memlilkun o~lu idi; kaynaklara göre,
kendisi de bizzat ~lhanl~~hanedamn~n hizmetine ferd~~~ olarak girmi~ti". Buna ilaveten el-Nüveyr~~ve el-`Ayni, onun bir dülger oldu~unu söylemektedirler'. `Abd el-Rahman'~n men~ei hakk~ ndaki bu rivayetler, onun Abaka'mn

~lhanh-Memlük ili~ kilerinin seyri ve önemli detaylar için ayr~ca bkz. Adel Allouche, "Teguder's
Ultimatum to Qalawun", International journal of Middle East Studies, 22/4 (November 1990), 437446 (Türkçe tercümesi için bkz. Adel Allouche "Tegüder'in Kalavun'a Ültimatomu", çev. Mustafa Uyar, Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Dergisi, 46/1 [2007], 243-254).
26
~ems el-Din Muhammed el-Zehebi, Tarih el-~slâm ve Vefâyât el-Me~âhir ve el-A'Mm, tah.
'Ömer Abd el-Selâm Tedmûri, Beyrut 2000, c. 51, s. 140.
27 Amitai, The Conversion of Tegüder Ilkhan to Islam, s. 17-18.
"...ce ede min ferrâ~~el-sudde...", Kutb el-Din Musa b. Muhammed el-Yûnini, Zeyl Mir'ât
el-Zamân, Hyderabad 1960, c. 4, s. 215; ~bn el-Fuvati, el-Havâdis el-Câmi`a, s. 431; Halil ibn
Aybek el-Safedi, Kitâb el-Vâft bi el-Vefeyât, tah. Ahmed Arnavût-Türki Mustafa, Beyrut 2000, c.
18, s. 189. Amitai, ~bn el-Fuvati'deki "...kâne ebühu memlüken Rümiyyen..." ibaresine dayanarak,
'Abd el-Rahmân'~ n Grek yahut Türk olabilece~ini suylemektedir. Lane (Early Mongol Rule in
Thirteenth-century Iran: A Persian Rertaissance, New York 2003. s. 242) ise, sadece Amitai'~n yukar~ daki yorumuna dayanarak, 'Abd el-Rahmân'~ n bir Grek oldu~unu söylemektedir. Fakat, elc. 4, s. 215) ve el-Safech (Vâft, c. 18, s. 189)'de geçti~i üzere, babas~n~n isminin
Yünini
Karaca oldu~unu dikkate al~rsak, 'Abd el-Rahmân'~n Anadolulu bir Grek'in de~il, bir Türk
memle~kun o~lu oldu~u neticesine varmaktay~z.
29
"..• ve yukâl lehu 'Abd el-Rahmân el-neccdr...", ~ihâb el-Din Ahmed b. 'Abd el-Vahhâb elNüveyri, Nihâyet el-Erab fi Fünün el-Edeb, tah. Mustafa Fevvâz-Hilunet Ke~fi' Fevvâz, Beyrut
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saray~nda sonradan yükseli~ini, a~a~~da anlat~laca~~~üzere, ustal~kla yapt~~~~
hile ve kand~rmacaya ba~lamaktad~ r. Rivâyetlere göre Tegüder, bu hileler
sayesinde `Abd el-Rahman'~n etkisine girmi~~ve Müslüman olmu~tu.
`Abd el-Rahmân'~ n Musul'un önemli mistiklerinden ~eyh el-~slam Muvaffak el-Din Ahmed b. Yûsuf el-Keva~i'den (öl. 680/1281) e~itim ald~~~n~~
bilmekteyiz. Bu yüzden ~eyh `Abd el-Rahman, ~bn el-SukaTin Til Kitâb
Vefayât el-A`yân adl~~eserinde Kevâ~'i nisbesiyle an~lmaktad~r".
Memlûk kaynaklar~ , Tegüder'in daha çocuk veya genç iken bu ~eyhin
nüfuzuna girdi~ini ve Müslüman oldu~unu söylemektedirler". `Abd elRahman, kayna~~ n ifadesine göre, sadece ~ehzade Tegüder'i de~il, birçok
Mo~ol gencini de nüfuzu alt~na alm~~t~". Öyle ki "tüm Mo~ol kav~ni onun
iki eli aras~ nda idi"". Memluk kaynaklar~n~n birço~u, `Abd el-Rahman'~~
~arlatan ve hokkabaz, hile ile Mo~ollar~~kand~ran ve ~slâm'a yönelten bir ~ah~s
olarak tasvir eder". Mo~ol han~mlar~~ (havâtin) üzerindeki etkisinin men~eini
te~kil eden sihrin ('ilm el-simiyâ) `Abd el-Rahmân'a, ~eyhi Muvaffak el-Din
Keva~i taraf~ndan ö~retildi~i rivayet olunmaktad~r".
`Abd el-Rahman, ~lhan Abaka zaman~nda, Mo~ol elitinin ve özellikle
de saray han~mlar~n~ n teveccühünü kazanarak yönetici tabakaya yakla~may~~
ba~arm~~t~. Çevresine girdi~i hatunlar aras~ nda, Tegüder'in annesi de bu2004, c. 27, s. 271; Bedr el-Din Mahmüd
el-Cumân fi
Ehl el-Zaman (665688/1266-1289), M. Muhammed Emin, Kahire 1977, s. 296.
~bn
Kitâb Vefayât el-A`yan, tah. Jacqueline Sublet, D~ma~ k 1974, s. 106;
Vassâf ise onu Râfi 7 nisbesi ile zikreder, bkz. 'Abd
b. Fazl el-Allah el-~'irâzl Vassâf,
Tecziyet el-Ernsar ve Tezciyet el-A'sar, Tahran 1269, s. 110.
~bn el-Devâclâri, Kenz el-Durar ve Câmi' el-Gurar, tah. Ulrich Haarman, Kahire 1971, c.
8, s. 263; Nas~ r el-Din Muhammed b. 'Abd el-Rahim b. el-Furat, Ta'rih ~bn el-Furat, tah.

Konstantin Zurayk, Beyrut 1936, c. 7, s. 278.
32
el-Nüveyri, Nihayet el-Erab, c. 27, s. 272.
Muhyi el-Din ~bn 'Abd el-Zâhir, Te~rif el-Eyyâm ve el- 'Usûr fi Siret el-Melik el-Mansûr, tah.
Murâd
el-Neccâr, ~erike el-Arabiyye el-Tibâ'at ve el-Ne~ r 1961, s. 48; el-`Ayni, 'Ikd
el-Cumân, s. 296.
"...ve huva ellezi i~are 'aleyhi bi el-~slâm, 'alâ cihet el-mikr ve el-huda'...",
'Ikd elCunuin, s. 296; el-Devâdâri, Kenz el-Durar, c. 8, s. 262-3; ~bn el-Furat, Ta'rih ~bn el-Furat, c. 7, s.
278; ~bn 'Abd el-Zâhir, Te~rif el-Eyyâm, s. 49.
'3
Zey/, c. 4, s. 104-105; ~bn el-Furat, Ta'rih ~bn el-Furat, c. 7, s. 278; el-Safecli,
Vâfi, c. 18, s. 189; ~bn el-Furât ve ~bn el-Devâclârrye göre, bu iki ~eyh bir simyâ kitab~~ haz~rla-

m~~lard~. Kevâ~i daha sonra 'Abd el-Rahmân'dan, bu kitab~~ "nehirde y~ kamak suretiyle" imha
etmesini istemi~, ancak 'Abd el-Rahman kitab~~kendine saldam~~t~. Rivâyete göre ~eyh, bu kitap
üzerinde ihtisas ile ihtiva etti~i bilgileri kullanarak ~lhanl~~ hatunlar~n~, özellikle Tegüder'in
annesini etkilemi~ti, bkz. ~bn el-Furat, Ta'rih ~bn el-Furat, c. 7, s. 278; ~bn el-Devâclâri, Kenz elDurar, c. 8, s. 262-3; ~bn 'Abd el-Zâhir, Te~rif el-Eyyam, s. 49.
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lunmaktayd~». Onun bu teveccühü kazanmas~nda, elbette güçlü ve karizmatik bir ki~ili~e sahip olmas~~önemli bir faktördür. 'Abd el-Rahman, sahte bir
~ahsiyet olmamalda birlikte, ne bir `dlim ne de karizmas~m ve nüfuzunu
art~rmak için hile ve el çabuklu~u kullanan biri idi. Anla~~ld~~ma göre bu
~ah~s kurumsal, ortodoks yahut kitâtii bir ekolün üyesi olmad~~~~gibi eulemâdan
da de~ildi37. Tegüder, hükümdar olduktan sonra da bu tip sC~filer ile ili~kisini devam ettirmi~tir». Hatta, a~a~~da görülece~i üzere, birden daha fazla
karizmatik ki~ili~in, onu ~slam'a döndüren nüfuzu alt~nda uzun süre kald~Ola dair malumata sahibiz».
Yukar~da anlat~lanlarda bariz olan ~ey, Tegüder'in ~slam ile ilk tan~~masm~n popüler s~lfi bir çevrede cereyan etti~i ve bunun, tahta oturmasmdan
bir süre önce gerçekle~ti~' idir. Bu konuda kaynaklardan elimize geçen küçük bilgiler ~~~~~nda, yeni ~lhan'~n bu çevrede vakit geçirdi~i ortaya ç~kmaktwi~r. ~eyh 'Abd el-Rahman'~n, Tegüder üzerinde uzun süreli bir nüfuza
sahip oldu~u bilinmektedir. 'Abd el-Rahman, ~lhan'a dini dan~~manl~k
yapm~~, dini yönetim ve devlet i~lerinde büyük itibar kazanm~~ t~'''. Tegüder
ona hürmetinden ötürü, Türkçe baba diye hitab etmekte idi". Ba~~n~n üzerinde, hakikatte bir hükümdarl~k alameti olan çeil- (citr) ta~~mas~, 'Abd elRahman'~n yüksek bir mevkide bulundu~unu teyit etmektedir'''.

36 ~bn el-Furat, Ta'rfit ibn el-Furdt, c. 7, s. 278; ~bn el-Devâdârl, Kenz el-Durar, c. 8, s. 263;
Amitai, The Conversion of Tegiider, s. 21-22.
32 Amitai, Sufis and Sha~nans, s. 30.
36 Ahmed Tegi~der'in etraf~nda bulunan dini ~ahsiyederi anlat~rken Hamd el-Allah
nezdik-i ön ~ttl~nver-~ehriydr/~uyt2h ve KalenMüstevfl, Inand~m bir ~ekilde ~öyle demektedir:
der-i bedi bi ~o~ndr...", bkz. Hamd el-Allâh Müstevfl Kazvini, Zafer-ntime, tah. Mansöre ~erefzâdeMehdi Medâini, Tahran 1388, s. 88.
" Amitai, 77~e Conversion of Tegüder, s. 22.
~rak-i ocizani des RatId al-Din Fadlallölt Abil-Hair, Geshichte der
4° Karl Jahn, Ta'r0~-i Mubi
IU~dne Abligd bis Gaihatii (1265-1295), Mouton-S-Gravenhage 1957, s. 46-47; Vassâf, Te~ziyet elTe~tif el-Eyylim, s. 48; el-Yönini, Zeyl, c. 4, s. 211, 215; il~n elE~nstir, s. 110; ~bn 'Abd
c.
c.
8,
s.
263;
el-Safedi, Vdft, c. 18, s. 189; el-Nüveyri, NiMyet
Kenz
el-Durar,
Devâdâri,
ne~r. 'Abd el-Hamid
Kittib el-Mülükiyye ft el-Devlet
27, s. 271; Baybars
Sâlih Hamdân, Kahire 1987, s. 109; el-`Ayni, 'Iki el-Cu~rdn, s. 296.
41 "...ve M ~eyh 'Abd el-Rahip:8n clinib-i azim da~t, çuruinki ü ni MM Mmti...", RAM al-Din
Fadlalliih, Abe7g1i bis GaiMtü, s. 47.
42 ~bn el-Devâdki, Kenz el-Durar, c. 8, s. 263; ~bn el-Furât, onun t~pk~~hükümdarlar gibi
silöhdönn~n ve ce~ned~inn~n da oldu~unu söylemektedir, bkz. ~bn el-Furât, Ta'rih ~bn el-Fureit, c.
7, s. 278.
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Ayr~ca ülkenin tüm vak~ftan, otoritesi geni~leyen `Abd el-Rahmân'~n
nezaretine verilmi~ti'. Bunun yan~ nda, yetki ve sorumluluklar~~ aç~kça belli
olmamak ile birlikte, ~eyh el-~slâm payesini de alm~~~idi".
~eyh `Abd el-Rahman, Ahmed Tegüder d~~~nda Mo~ollar~n çocuklar~n~~
da nüfuzu alt~na almaktayd~". Di~er bir deyi~le, Mo~ol genç neslinden baz~lar~~ Islam'~ n söylemini cazip bulmaktayd~~ki bu durum, Mo~ol eliti aras~nda
huzursuzlu~a sebebiyet verecekti".
`Abd el-Rahmân'~ n Tegüder üzerinde sadece dini de~il, siyasi etkilerinin de oldu~u kaynaklara yans~m~~t~r. ~eyh `Abd el-Rahmân'~ n siyasi manadaki görevi, Tegüder taraf~ ndan Memlük sultan~~Kalavun'a elçi olarak gönderilmesidir. eAbd el-Rahman, Rebi` el-Evvel 682/Haziran 1283'e tarihlenen ve ~lhan Tegüder'e ait bir mektupla Tebriz'den D~ma~k'a do~ru yola
ç~kt~. Bu ~eyhin riyaset etti~i heyet, 12 Zi el-Hicce 682/2 Mart 1284 tarihinde D~ma~k'a ula~t~. Kalavun'un kendileri ile görü~meyi ertelemesi üzerine
heyet, 12 Cemazi el-Ahir 683/26 A~ustos 1284 tarihine kadar D~ma~k'ta
bekletildi47. Bu s~rada ~lhan Ahmed Tegüder ile ye~eni ~ehzade Argun aras~nda vuku bulan çeki~me sonuçlanm~~ ; Argun (1284-1291), amcas~n~~öldürerek taht~~ele geçirmi~ti".
~lhan Tegüder'e ihtidâ etmesi fikrini veren, bu Türk ~eyhi idi.
Tegüder'in ihtidas~~ ard~ndan getirdi~i mektuba, Memlülderin, art~ k Müslüman olan Mo~ollara itaat etmeleri önünde bir engel kalmad~~~~mesaj~n~~
da yine o dikte ettirmi~ti. Getirdi~i mektupta bar~~~ça~r~s~ ndan daha ziyade
ülmatom mesaj~~veren bu ~eyh, Memlûklarca hiç de iyi kar~~lanmam~~t~49.
"...tevliyet-i evkâf-i memâlik râ ez âb-i ilmüye tü huclücl-i Mtsr der nazar-i ihtimâm-i
ferrnüd...", Vassâf, Tecziyet el-Emsâr, s. 110; el-Nüveyri, Nihdyet el-Erab, c. 27, s. 271.
44 Baybars el-Devâdâr, Zubdet el-Fikre fi Ta'rlh el-Hicre, tah. Zubeyde Muhammed `Atâ,
~erike el-Medine 1394, c. 9, s. 204; Vassâf, Tecziyet el-Emsâr, s. 110.
" "...ve mâle ileyhi ebnit el-mo~ol...", el-Nüveyri, Nildlyet el-Erab, c. 27, s. 272.
46 Kazvini, Zafer-nâme, s. 88; Amitai, The Conversion of Tegüder, s. 38; Bertold Spuler,
~ran
Mo~ollun, Siyaset, ~dare ve Kültür ~lhanhlar Devri, 1220-1350, çev. Cemal Köprülü, Ankara 1987,
s. 204.
RaâTcl al-Din Fadlallâh, Abügü bis Cail~ütit, s. 49; (bn el-Devadüri, Kenz el-Durar, c. 8, s.
263; ~bn el-Furât, Ta'rth ibn el-Furât, c. 8, s. 5-6; Taki el-Din Ahmed b. 'Ali el-Makrizi, Kitâb elSülük ii Ma'rifet Düvel el-Mülük, tas. Muhammed Mustafa Ziyâde, Kahire 2006, c. 1, s. 722-23;
Gregory Ab~TI-Farac, Abül-Farac Tarihi, çev. Ömer R~za Do~rul, Ankara 1987, c. 2, s. 611-612.
" Spuler, Iran Mo~ollan, s. 89 vd.; Kanat, "~lhanl~~Hükümdar~~ Teküdar'~n Müslümanl~~~~
Kabulü...", s. 242-243. Ayr~ca, 'Abd el-Rahmân'~ n seyehatine, Memlük topraklar~nda nas~l
kar~~land~~~ na ve orada ikametlerine dair ayr~nt~l~~bilgi için bkz. Kanat, "~lhanh Hükümdar~~
Teküdar'~n Müslümanl~~~~Kabulü...", s. 242 vd.
Mektubun geni~~tahlili, gönderilme sebebi ve verdi~i mesaj hakk~nda detayl~~ inceleme
için bkz. Allouche, "Tegüder's Ultimatum ta Qalawun", s. 437-446 (Türkçe tercümesi için bkz.
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Kendisine, Memlük hükümeti taraf~ndan iyi muamele edildi~i yönünde
verilen baz~~malumat, ~bn `Abd el-Zâhir'in rivâyeti ve hapsedildi~i zindanda
28 Ramazân 683/8 Aral~ k 1284 tarihinde öldü~ü gerçe~i ile çeli~mektedir".
Buna ilaveten, ~bn `Abd el-Zâhir'e göre ~eyh `Abd el-Rahman kibirli ve
gururlu bir ~ekilde sultamn huzuruna gelmi~, adet oldu~u ~ekliyle yere
e~ilmemi~ ti. Bunun üzerine, yere do~ru o derece ~iddetle e~-ilmeye zorlanm~~t~~ki, "nerede ise uzuvlar~~parçalanacakt~"".
~afi` b. 'Al~, Tegüder'in Memlük sultan~~Kalavun'a elçi göndermesini,
1281'de Hums'taki yenilgiden sonra "kötü durumda bulunan Mo~ol ordusunun hatr~~için", `Abd el-Rahmân'~ n yapt~~~~tavsiyeye dayand~r~r". Bu giri~im, ~lhan'~n tahta oturmas~ ndan birkaç ay sonra gerçekle~mi~~olup k~sa
süren dönemi boyunca alakadar olabildi~i tek harid mesele idi". Farsça
kaynaklardan edindi~imiz malumattan, ~eyh `Abd el-Rahman ile birlikte
Sâhib-i Man ~ems el-Din Cüveyanin bu hamlede belirleyici bir rol oynad~~~, diplomatik giri~im yapmas~~ konusunda ~lhan'~~beraberce etkiledikleri
anla~~lmaktad~r. Re~ld el-Din, hadiseyi özetle zikretmekte, heyet reisinin
ismini vermektedir".
Burada, bir parantez aç~ larak, ~u soru sorulabilir: Acaba bu süfl ki~ilikler haricinde Tegüder'in muhitinde ve Mo~ollar~n genelde istihdam etmeyi
ye~ledikleri ~ranl~-yerli bürokrasi içinde, ihtidâ hadisesini yönlendirecek
Müslüman kimseler yok muydu? ~lhan'~n çevresinde Müslüman ~ahsiyetler
elbette var idi: Bunlar~ n en önemlisi, yukar~da ismini zikretti~imiz Sâhib-i
Man ~ems el-Din Muhammed el-Cüveyni'dir. Ancak, Tegüder'in
ihtidas~nda ve ~slami e~itim sürecinde onun etkin olmad~~~n~~görmekteyiz.
Tegüder'in iktidara gelmesi öncesinde, Cüveyni karde~lerin onunla hususi
bir ili~kisi oldu~una dair ikna edici bir delil de yoktur. Ne ~lhanl~~içinde ve
ne de d~~ar~dan bir müellif, ~ems el-Din'in bu konudaki rolüne de~inir".

"Tegüder'in Kalavun'a Ültimatomu", çev. Mustafa Uyar, Dil ve Tarih-Co~rafia Dergisi, 46/1
[2007], 243-254); Amitai, The Conversion of Tegüder, s. 30.
50
Raâid al-Din Fadlallâh, Abaga bis Gaihata, s. 49; el-MAI-Izi, Kitâb el-Sütü/t, c. 1, s. 723.
s. 69.
51 ~bn 'Abd el-Zâhir, Te~rif
52
el-Kâtib, Küttb el-Fazl el-Mâsûr min Siret el-Sultan el-Melik el-Mansûr, tah. Ömer
~âfi b.
Abd el-Selâm Tedmüri, Sayda-Beirut 1998, s. 93; Amitai, The Conversion of Tegüder, s. 23.
33 Spuler, Iran Mo~ollan, s. 89-90.
34 Raffd al-Din FadlalMh, Abaga bis Gaihatü, s. 47-8; Vassâf, Tecziyet el-EmsCir, s. 112.
Amitai, The Conversion of Tegüder, s. 24.
Belleten C.LXX171, 2
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`Abd el-Rahman'~n, heterodoks dervi~lere daha yak~ n bir pozisyonu bulundu~unu, kuralc~lnormative de~il, ~l~mhlmoderate" bir me~rebinin oldu~unu
varsayd~~~m~z~~ daha önce söylemi~tik. Peki, böyle bir varsay~ ma, yani `Abd
el-Rahmân'~n heterodoks gruplara daha yak~n oldu~u sonucuna ula~mam~z~~
sa~layan husus nedir? Cevab~ , yine bir Türk ~ah~s ve bir heretik oldu~unu
anlad~~~m~z ~~an Hasan Mengli'nin Ahmed Tegüder'in yak~n~nda bulunmas~~ile verebiliyoruz.
Re~id el-ain'e göre i~an57, ~bn Bezzaz'~n zikretti~i ~ekliyle ise Hasan
Mengli (Met~li)", bir Kalenderi ~eyhi olan Babi Ya`küb'un müritlerindendi". i~an Hasan Mengli'nin ikametgah~, Ahmed Tegüder'in saray çad~r~ n~n
biti~i~inde yer almaktayd~ ; Ahmed Tegüder, devlet umürunu hiçe sayarak,
devaml~~ bir ~ekilde Mengli'nin çad~r~nda sema lara kat~lmaktayd~". '~an
Mengli'ye kar~ncla~" diye hitap eden ve hürmet besleyen Ahmed Tegüder,
5" Bu tip sûfiler daha sonra Gazan'~n ve Alt~n Orda hükümdar~~ Berke'nin ihtidas~nda
etkili olacaklard~. Bu iki Han ~n ihtidâs~nda, me~hur mistik Necm el-Din Kübrâ'mn müritlerinin
ba~at rolü bulunmaktad~ r, bkz. Istvan Vasary "History and Legend in Berke Khan's Conversion
to Islam," ed. D. Sinor, Aspects of Altaic Civilization
(Bloomington 1990), 230-52; Charles
Melville, "Pâdishâh-i Islâm: The Conversion of Sultân Mahmüd Ghâzân Khân", Pembroke Papers,
I (1990), 159-177.
Rafid al-Din Fadlalllh, Abaga bis Gaihatü, s. 47; han, Farsçada üçüncü ço~ul ~ah~s zamiri olup ayn~~zamanda bir taltif ibaresidir. Orta Asya'da, Ortaça~dan itibaren ~eyh ve mur~id
anlamlar~nda da kullan~lmaktad~r, bkz. W. Barthold, "ishân", Encyclopedia of Islam (Second
Edition), Leiden 1978, c. 4, s. 113; Faruk Sümer "Anadolu'da Mo~ollar", Selçuklu Ara~t~rmalar~~
Dergisi, I, Ankara 1969, s. 56, dipnot 28.
38
Tevekküli b. ~smail Bezzâz (~ bn Bezzâz Erdebill), Savfet el-Safâ, tas. Gulâmr~zâ
Tabâtabâyi Mecd, Tahran 1376, s. 217; ~bn Bezzâz Erdebili, hiç hazetmedi~i ~~ân Hasan
Mengli'nin ismini, taltif ni~anesi olan f~g~n tabirini kullanmaks~z~ n verirken (s. 217) Re~Id elDin, ayn~~ ki~iyi, hürmetinden ötürü I~ân Mengli biçiminde kaydetmi~tir (Abaga bis Gaihatii, s.
47). Stphannos Orb&ian eserinde (Histoire de la Siounie, par. M. Brosset, Saint-P&ersbourg
1864) Ahmed'in itimat etti~i adamlar~n~~sayarken, ~~ân Mengli'yi Hasan Manli-Chekh biçiminde
zikreder, bkz. s. 238.
Ra§Td al-Din Fadlallâh, Abaga bis Gaihatü, s. 47; ~bn Bezzâz, s. Savfet el-Safâ, s. 217.
60 "...be seincl ' me~gül ~odf ve kemter ba zabt u terrib-i
mullif mi ofilid...", Ra§T~d al-Din
Fadlallâh, Abaga bis Gailiatü, s. 47.
61 Ra§Td al-Din Fadlallâh, Abaga bis Gaihatü, s. 47; ~lhan Ahmed Tegüder, ~eyh `Abd elRahmâ'n'a baba, ~~an Mengli'ye ise karinda~~~eklinde hitab etti~ini, MernItik Sultan~~ Kalavun'a
gönderdi~i mektubtmda bizzat söylemektedir. ~slâm'l kallund~rmak ad~na yapt~klar~ndan
bahsetti~i k~s~mda, "...i/a a 'M' kelimet el-din ve nMh umûr el-muslimin ila en efzâ ba 'de elând el-ceyyid
ve aldnit el-kebfr..." demektedir. Buradan, kendisi Müslüman olan Tegüder'in devlet kurumlar~n~~ da ~slânfi yap~ya dönü~türürken bu iki Türk ~eyhinin tavsiyelerine uydu~u anla~~lmaktad~r,
bkz. el-Devâdâr, Zubdet el-Fikre, c. 9, s. 203. Hamd el-Allâh Müstevfi, Tegüder'in onlara bu tarz
hitab edi~ini, manzfun biçimde ~öyle anlatmaktad~r: "...hemi hând ez i~ifin yeki rü peder/yelif ra
birâder, yeld ni peser...", Kazvini, Zafer-nâme, c. 10, s. 88. Ahmed Tegüder'in ~eyh `Abd elRahmân'a baba, ~~an Mengli'ye ise kannda~~~eklinde hitab etmesi, ~lhan'~n bu iki Türk ~eyhi
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onun etkisi ile 683/1284 y~l~ nda Babi Ya`kiib'u ve müritlerini ziyaret etmi~,
Argun'a kar~~~olan mücadelesinde yard~m istemi~ti'.
~~an Hasan Mengli'nin ~lhan'a olan yak~nl~~~~ve onun üzerindeki nüfuzu, hükümdarl~k çevresinden uzak durmay~~fazilet sayan s'f~fi Zâhidiler taraf~ndan ho~~kar~~lanmamaktayd~ . Bir Zahidi oldu~unu bildi~imiz müellif ~bn
Bezzâz", Mengli'nin Zahidilere iftira ederek ~lhan Ahmed Teg-üder'i onlara
kar~~~k~~k~rtu~~ndan bahsetmektedir. ~bn Bezzâz'a göre Mengli, Tegüder'e,
~eyh Zahid'in o~lu Cemal el-Din 'Ali'nin, Kalenderilerden k~rk ki~iyi öldürttü~-ünü söylemi~ti. Bu yolla ~lhan Ahmed Tegüder'i Zahidilere elçi gönderip
k~siis talebinde bulunmaya ikna etmeye çal~~~ yordu. Hatta kayna~a göre,
Mengli'nin ~ lhan üzerindeki etkisi o derece idi ki Tegüder ona, Argun isyan~~ bertaraf edilir edilme~, bizzat kendisinin gidip "Zahidiler sülalesinin
kökünü kaz~yaca~~" sözünü vermi~tiTM.
Ahmed Tegüder'in Kemal el-Din 'Abd el-Rahman ile i~an Mengli'ye
olan ilgisi ve Babi Ya`k~lb'u ziyaret etmesi göz önüne al~nd~~~nda, ~lhan
Hülegü devrinde var olan heterodoks kar~~t~~ tutumun art~k terk edildi~i görülür. Ahmed Tegüder'in heterodoks ve popüler düzeydeki bu çevrelere yak~nl~~~, yine Müslüman olan sivil bürokrasi ile ili~kilerinin bozulmas~na sebebiyet
verecekti. ~hticla ard~ndan heterodoks dervi~lere kar~~~babas~n~n benimsedi~i
tutumu terk etmesi, Tegüder ile Mo~ol elitinin aras~n~~ açacak idi'.
Bu Türk st~filerinin Ahmed Tegüder üzerindeki kültürel nüfuzlar~, daha önce söyledi~imiz üzere, sadece dini eksenli olmam~~t~ r. Kendisinin Müsaras~nda bir hiyerar~i olu~turmaya m~~ çal~~t~~~~sorusunu akla getirmektedir. Yoksa sadece,
ya~lar~n~~ dikkate alarak m~~ böyle bir hitab tarz~n~~ye~lemi~tir? Bu konu aç~k bir soru olarak
kalmaktad~r.
62
Raffd al-Din Fadlallâh, Abikii bis Gaihûtû, s. 52.
63 Burada, ~bn Bezzâz'~n Kalenderilerden haz etmedi~ini hat~rlatmak yerinde olacakt~r.
Kalenderileri tasvir etti~i bir beytinde ~öyle demektedir: "hayvân-s~fatân be ~ekl-i insân/hemçûn-i
hayevân ~ikem-perestân"; bkz. ~bn Bezzâz, Savfet el-Safâ, s. 656. ~~an Mengli ve etraf~nda toplanan
Kalenderilerden bahsederken de "...cem'i ez Kalender ve muvellih ve ebnâ-yi cins-i i~ân ez merdûm-i
bi temyiz ber Mengli cern' ~ode..." demektedir, bkz. ~bn Bezzâz, Savfet el-Safâ, s. 218; Yine, ~bn
Bezzâz'~n ifadesine göre (s. 218) Hasan Mengli, ibâha yolunu tutmu~~ve ha~i~~kullanmay~~adet
edinmi~~idi: "...Hasan Mengli, tarika-i ibâhat ve tenâvul-i ha~i~~pi~-girifte had...... (Bu cümlede
geçen ibâha terimi için bkz. Ahmet Ya~ar Ocak, "Türk Heterodoksi Tarihinde 'Zinclik', 'Hâricr,
`Raf~zr ve 'Ehl-i Bid'ât' Deyimlerine Dair Baz~~Dü~ünceler", Tarih Enstitüsü Dergisi, XII [19811982], 507-520, s. 518). Yine ona göre Mengli, Ahmed Tegüder'in gönlünü kazand~~~ndan
beraberce fiska bula~m~~lard~, "...Sultân Ahmed râ bâ vey hü.~~oftâde ve bâ-hem be fusûk der
âmihte..."; bkz. ~bn Bezzâz, Savfet el-Safâ, s. 218.
" "...Sultan Ahmed goft `...muhârebe-i Argun bâz gerdem be nefs-i hod berevem ve kisâs konem ve
kat hâne u hâned,ân ve kal '-i âsâr-i Zâhidân be konem.' ...", bkz. ~bn Bezzâz, Savfet el-Safâ, s. 218.
65
Spuler, Iran Mo~ollar~, s. 204; Amitai, Sufis and Shamans, s. 31.
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lüman olmas~~hasebiyle, Tegüder'in çocuklar~n~ n da Müslüman oldu~unu
varsaymak yanl~~~olmaz. Türkçe de bilen Ahmed Tegüder'in, çocuklar~na
Arapça yahut Farsça isimler yerine Türkçe isimler vermi~~oldu~unu görüyoruz. Üç o~lundan ikisinin adlar~~Aslanc~~ve Kaplanc~~olup, büyük k~zlar~n~n
isimleri ise Küçük, Köncek' ve Çiçek idi'.
Bu iki önemli dervi~in ölnürleri pek uzun olmam~~; hâmileri
Tegüder'in, Argun taraf~ ndan öldürülmesi ile son bulmu~tur. Yukar~da söyledi~imiz üzere -Abd el-Rahman, diplomatik bir görev ile Memliik sultan~~
Kalavun'a gönderilmi~, Ahmed'in öldürülmesinin duyulmas~ ndan sonra
hapsedilmisti. Daha sonra hapsedildi~i bu hücrede ölmü~tür. kan Hasan
Mengli de Argun'un tahta oturmas~~ sonras~nda, imtihan bahanesi ile "kaynar suda ha~lanmak" suretiyle idam edilmi~ti".
Türk dini kültürünün Mo~ollar üzerine olan tesirlerini, payitaht d~~~ndaki bölgelerde de tespit etmek bazen mümkün olabilmektedir. ~lhanl~~ hakimiyeti alt~nda, ancak merkezden uzak baz~~idari birimlerde, dini müesseselerin i~leyi~ i içerisinde Müslüman-Türk ayân ve ileri gelenleri ile birlikte
Mo~ollar~~da görmekteyiz. Bunun bir örne~i, 1272 tarihli, K~r~ehir Nûr elDin b. Caca vakfiyesinde' kar~~m~za ç~kmaktad~r. Müessesenin Mo~olca ve
Arapça haz~rlanan vakfiyesi, baz~~ Mo~ol kumandanlar~~ taraf~ndan da imza
edilmi~ti. Burada dikkati çeken husus, Mo~ol kumandanlar~ n~n, bu kurumun i~lerine müdahale ettiklerinde ebedi tanr~n~n cezas~na çarpt~r~lmak gibi bir
ibareyi onaylayarak imzalamalar~d~r". ~slami çerçevede düzenlenen bu tarz
bir belgeyi tasdik etmeleri, Müslüman olmamakla birlikte bu Mo~ol
emirlerinin Türk-Müslüman çevre ile yak~ n kültürel ili~kide bulunduklar~n~~
bize göstermektedir.
Di~er taraftan, Geyhatu'nun (Budist ismi ile ~rincin Turci [12911295]), tahta oturdu~unda Müslüman olmad~~~~ve sonras~nda da ihtidâ
etmedi~i malumumuzdur. Ancak onun, baz~~ Türk ~ahsiyetler vas~tas~~ ile
dervi~leri rüsûm ve angaryadan muaf tuttu~unu bilmekteyiz. Geyhatu, bir
fermân ile, Erdebil yak~nlar~nda bulunan Nusret-i Fakire'ye ait dervi~~dergih~ndan vergi al~nmamas~n~~ emretmi~~idi. Fermânda, Türk emini Bay~tm~~~
Köncek/Könçek: Bitkinin kökündeki yavru kök ve saçaidan anlam~ nda Türkçe bir kelime, bkz. Türk Dil Kurumu Deneme Si~~ii~~i~, Ankara 1975, c. 8.
67
RaW al-D~n Fadlallâh, Aba~â bis Gail~i~tü, s. 43.
~bn Bezzâz, Savfet el-Safâ, s. 219.
" Vakfiye hakk~nda ayr~nt~l~~ bilgi için bkz. Ahmet Temir, K~r~ehir Emini Caca O~lu Nur elDin'in 1272 Tarihli Arapça-Mo~olca Vakfiyesi, Ankara 1989.
70
Temir, Caca O~lu Nur el-Din, s. 163.
66

~LHANLI HÜKÜMDARLARININ ~SLÂM'A GIRMESI

21

Aka'ya ait olup vakfa dönü~türülen Mendi~in köyünün, her türlü resm ve
angaryadan muaf tutuldu~u ifade edilmektedir. Fermân~n hatimesi, "Böylece bu köy mamur olarak mahsulü dervi~ler ile, gelen-geçenin sofras~na harcans~n (ki), bunun sevab~~ ebedi devletimizin devam~~üzerine olsun!" ~eklindedir".
Yine Geyhatu döneminde, konumuzla alakal~~ olarak ilginç bir detay
gözümüze çarpmaktad~r. Geyhatu'nun k~z~~Kutlu~~Melik, Safevi hanedanl~~~mn kurucusu Safi el-Din ErdebilVnin piri Zâhid ~brahim'e hürmet beslemekte idi. Bu sebeple, bir defas~nda bu ~eyhe yiyecek ve bir h~rkadan (câme)
müte~ekkil hediyeler göndermi~ti. Ancak bu hediyeler, -kayna~a göre, neft
madeninden sa~lanan, hekil gelir ile sat~n al~nm~~lard~- Zâhid ~brahim taraf~ ndan kabul edilmemi~tir. Hediyelerin reddedilme sebebi, ~eyh taraf~ndan
~öyle aç~klanm~~t~: "...(hediyeler) helâldir, ancak Türkle~me, padi~ah soyuna
ait olma ve emirlik-askerlik kokmaktad~rlar, (bunlar~~almaya) gönlüm raz~~
olmamaktad~r..."" Burada, "Türkle~me"den kastedilenin ne olabilece~i
sorusu akla gelmektedir. ~eyhin ifadesinden ~lhanl~~hanedan~~ve elitlerinin,
Zâhid ~brahim ekolüne nisbetle daha ~l~ml~~ (moderate) yahut heterodoks olan,
hükümdarl~k çevresine girmekte beis görmeyen dervi~ lere ve özellikle de
Türk silfilerine yak~nl~klar~n~n kastedildi~i anla~~lmaktad~r.
Gazan Han'~n ~slâmiyet'i Kabulü Sürecinde Etkin ~ki ~ah~s: Emir
Neyris~z ve Sa'd el-Din Kudu~~Hâce Hali& Kazyini
~slam'~~ kabul eden di~er bir önemli ~lhanl~~ hükümdar~, Gazan Han
(1295-1304)'d~r. Gazan Han'~n Müslümanl~~~~kabulü ve yapt~~~~geni~~çapl~~
reformlar~n da etkisi ile ~lhanl~~ Devlet'i, art~k ~slami bir döneme geçmi~~
bulunuyordu". Gazan Han, Demâvend Da~~'n~n kuzeyindeki bir kasaba
olan Lâr'da, 2 Sa'bân 694/17 Haziran 1295'te büyük bir tören ile ~slâmiyet'e
girdi. Onun ~slâmiyet'e geçme törenini gerçekle~tiren ~alus, Necm el-Din
Kübrâ'mn (1145-1221) ekolünden yeti~en Sadr el-Din ~brahim b. Sa`cl elDin Muhammed Hammüye'dir (öl. 1322)74.
71 Abolala Soudavar, Art of the Persian Courts: Selections from the Art and History Trust Collection,
New York: Rizzoli, 1992, s. 34; Abolala Soudavar, "Nokhosein Far~-i Farsi-yi Illchrmr~n", Mirüs-i
Crn~klön, VIII/1, 29, Tahran 1379/2000, s. 33-36 (Türkçe terc. Osman G. Özgüdenli, "~lk Farsça
~lhanl~~Fermân~", Türk Kültürü incelemeleri Dergisi, Say~~6, [2002], s. 184).
Turki ve püdi~ül~-uidegi ve emir( ber ser dürend..." bkz. ~bn
z çün
72 "...heffil est, an~m~
Bezzâz, Savfet el-Safü, s. 899.
Gazan Han ve reformlar~~ hakk~ nda ayr~nt~l~~ bilgi için bkz. O. Gazi Özgildenli, Mo~ol
iran~nda Gelenek ve De~i~im: Gazan Han ve Reformlar~~(1295-1304), ~stanbul 2009.
'I Bu ~eyh ve ailesi hakk~nda ayr~nt~l~~ bilgi için bkz. Jamal J. Elias, "The Sufi Lords of
Bahrabad: Sa'd al-Din and Sadr al-Din Hamuwayi", Iranian Studies, XXVII/1/4, 53-75.
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Gazan'~n ~slâmiyeei kabul etmeden önce herhangi bir sûfi çevre ile irtibat~n~n olup olmad~~~, kaynaklara yans~mam~~t~r. Ancak, Gazan'~~ ~slamiyet'i kabul etmeye ikna eden ki~ i, onun Horasan'daki nâibi ve kudretli emini
Nevrtiz'dur (öl. 1297). Gazan'~n ~slâmiyet'e geçi~i s~ras~nda icra edilen
tören, en ayr~nt~l~~biçimde el-Cezerrnin Havâdis el-Zamân isimli eserinde yer
almaktad~r. el-Cezeri, hadiseyi bizzat Sadr el-Din ~brahim'in a~z~ndan nakletmektedir. Sadr el-Din ~brahim'e göre Nevrilz, Gazan'~n veziri olup bir
Türktür". Tören s~ras~nda, Gazan'~n Nevrûz ile Türkçe konu~tu~u da göze
çarpmaktad~r". Fakat Nevritz'un, Mo~ollar~n Oyrat kabilesinden Argun
Aka'n~n (öl. 1275) o~lu oldu~u malumumuzdur". Memlûk müverrihlerinin
Türk ve Mo~ol/Tatar ayr~m~m yapt~klar~n~~bildi~imizden, bu iki terimin birbiri yerine kullan~ld~~~, yahut birbirine kar~~t~r~ld~~~~gibi bir sonuca ula~am~yort~z. Buradan, babas~~da dahil, uzun süre Horasan'da, Türk muhitinde
görev yapan Nevrûz'un art~k, kültürel bak~mdan Türkle~ti~i yahut en az~ndan Türk oldu~u ~eklinde izlenim verdi~i kan~s~nday~z. Ayr~ca el-Cezeri, bu
Türk'ün Farsça yan~nda ~slam tarihini ve hikâyelerini, zühdiyât~~ ve ezkiir~~ iyi
bildi~ini söyler". Nevrûz'un kendisi bir sûfi ~eyhi olmamakla birlikte, bulundu~u kültürel co~rafyada Türk silfi ~eyh ve dervi~lerine pek de uzak
bulunmad~~~n~, onlar~n kültürel nüfuzlar~~ alt~nda kald~~~n~~söylemek, yanl~~~
olmayacakt~r.
~slâm'a geçme merasimini yürüten Sadr el-Din ~brahim'in, Gazan'a
herhangi bir dini e~itim verdi~ine dair bilgi bulunmamaktad~r. Buna daya-

Ra§k1
Fadlallâh, Ta'rrh-i Mubârak-i Güzö~d, s. 79; Vassâf, Tecziyet el-Emslir, s. 316;
~ems el-Din Ebl 'Abd el-Allah Muhammed b. ~brahim b. Ebi Belu- el-Cezeri el-Kure~I,
Havadis el-Zamân ve Enbâ'ihi ve Vefeyât el-Ekâbir ve el-A'yân min Ebnd'ihi, tah. 'Ömer 'Abd elSelâm Tedmurl, Beyre~t 1998, c. 1, s. 254; ~bn Hacer el-Askalânl, el-Durar el-Kâmine A'ydn elMi'e el-Sâmine, Beyrut 1993, c. 3, s. 213; Hamd el-Allah Müstevfi Kazv~nl,
Gudde, ed.
'Abd el-Hüseyin Nevâll, Tahran 1362, s. 602; KazvInl, Zafer-nâme, s. 261; Spuler, Iran Mo~ollar~,
s. 106; Melville, "Pâdishâh-i Islâm", s. 165-166, 169; Amitai, Sufis and Shamans, s. 32; A. Boyle,
"Dynastic and Political History of the Ill-Khr~ns", The Cambridge History of Iran, c. 5, ed. J. A.
Boyle, Cambridge University Press 1968, s. 378; Özgüdenli, Gazan Han ve Reformlar~, s. 92 vd.
76
"...huve racul Türki...", bkz. el-Cezerl, Havâdis el-Zamân, c.1, s. 254; Melville,
"Pâdishâh-i Islâm", s. 162.
77 el-Cezeri, Havâdis el-Zamân, c.1, s. 255; el-Safecti, Gazan Han'~n Mo~olca ve Türkçeyi
çok iyi derecede konu~tu~unu, Farsçay~~bildi~ini ve Arapçay~~ da anlad~~~n~~yazmaktad~r, bkz.
Vâfl, c. 25, s. 120; Melville, "Pâdishâh-i Islâm", s. 163.
78 Spuler, Iran Mo~ollar~, s. 106; P. Jackson, "Argu~~ AqA", Encydopedia of Iranica,
Columbia 1986.
79 el-Cezeri, Havddis el-Zan~ân, c.1, s. 254.
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narak Melville, dini e~itimini Nevre~z'dan almas~~ dolay~s~yla Gazan'~n, Hanefi e~ilimli olmas~n~n daha muhtemel oldu~unu söylemektedir".
Müstevfi'nin eserine göre, Gazan Han ile birlikte birçok Mo~ol'un ~sldmiyet'i kabul etmesini sa~layan bir di~er önemli ~ah~s81, Türk as~ll~~ ve ailesi
süfilikte yüksek bir merhaleye ula~m~~~olan Sa`d el-Din Kutlu~~Hâce Halidi
Kazvini'dir". Bu Türk ~eyhinin hayat~~ hakk~nda çok fazla ~ey söyleyememekteyiz. Sa`d el-Din Kutlu~~Muharrem 728/Kas~m 1327 tarihinde, yetmi~~
üç ya~~nda iken vefat etmi~tir. Onun akrabalar~ndan olup ve vezirlik görevi
ile Gazan Han'~n hizmetinde bulunan Sadr el-Din Ahmed Hâlidi Zencâni
(öl.1298) de ~lhan'~n ~slâmiyet'e geçmesinde etkisi olan ~ahsiyetlerdendi".
~htidâs~nda etkin olmamakla birlikte, baz~~ Türk sf~fi dervi~lerinin de
Gazan'~n muhitine girdikleri görülmektedir. iyice bilindi~i üzere Gazan
Han, 703/1303 tarihinde kar~~la~t~~~~Türk ~eyhi Barak Baba'ya (1257-581307)84 özel bir ihtimam göstermi~ti.
Gazan Han döneminde, ~lhanlar~n ~slâmiyet'e geçi~~süreçlerinde ~l~ml~~
~ahsiyetlere yak~n olu~lar~n~n sebebini aç~klayan iki önemli vak~a meydana
gelmi~tir. Bunlardan birincisi Gazan Han'~n, babas~~ ~lhan Argun'un e~lerinden Bulu~an Hatun ile nikâh~na cevâz verilme biçimidir. Mo~ol gelene~i,
baban~n e~lerinden biri ile evlenmeye izin verirken, ~slami gelenek bu tarz
bir evlili~i reddetmekteydi". Müslümanl~~~~kabul eden ve Iran memleketinde "~slam'~n bayra~~n~" tekrar yükselten "Padi~âh-i ~slam", çok istedi~i
Bulu~an Hatun ile bu tarz bir evlili~i nas~l gerçekle~tirecekti?
Burada ~l~ml~, katalizör mahiyetteki ~ahsiyetler devreye girerek bir çözüm üretmi~lerdir. Çözüm, ~udur: "Babas~~ Argun, Müslüman de~ildi; bu
yüzden Bulu~an Hatun ile aras~ndaki nikah~~ me~ru olmay~p geçersizdir ve
Gazan'~n bu hatun ile evlenmesinde ~er'en sak~ nca yoktur.' Bu çözüm,
IsHm", s. 165.
" Melville,
Guzide,
~ n Hân ve ekser-i Mo~r~l ber dest-i ü Muselmân ~odend...", Kazvini,
81 "...Gâil
s. 675.
82
Kazvini, Târfh-i Guzide, s. 675.
Isffin", s. 161.
KazvInl, Târih-i Guzide, s. 801-802; Melville,
" Ahmet Ya~ar Ocak, "Barak Baba", Türkiye Diyanet Vakfi Islâm Ansiklopedisi, ~stanbul
1992, c. 5, s. 61-62; Bernard Lewis, "BarW 13835", Encyclopedia of Islam (Secorul Edition), Leiden
1960, c. 1, s. 1031; H. Algar, "Bar ~~ IMbr Encyclopedia of Iranica, Columbia 1988, c. 3, s. 754575; Karamustafa, God's Unruly Friends, s. 62-63.
"...inne el-~slâm yefriku beyneke ve beynehâ; liennehu lâ yecriz fi din el-muslimin en yenkah elrac~~l ma nekaha âba'ihi...", el-Safedi, Vâfi, c. 25, s. 123.
80
el-Safedi, Vâfi, c. 25, s. 122-123; el-Askalâni, el-Durar el-Kâmine, c. 3, s. 213; Reuven
Amitai-Preiss, "Ghazan, Islam and Mongol Tradition: A View from the Mamluk Sultanate",
Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 59 (1996), s. 2-3.
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kayna~~n ifadesine göre, hatunla evlenmeyi çok isteyen Gazan Han'~ n, "tekrar eski dinine dönmesine engel olmu~tu'''.
~kinci örnek ise, Gazan Han'~ n, Müslüman olduktan sonra eski Mo~ol
dini adet, gelenek ve ritüellerini sürdürmesine ra~men, ~slami gelene~e
ba~l~~ muhitten menü bir tepki almay~~~d~ r. Onun, önceki dinine uygun biçimde, bir a~aca ni~âneler ba~lay~p a~ac~n etraf~nda askerleri ile birlikte
dans etti~i (bâ le~keriyân
ân deraht der raks âmed), eski tanns~na (bâ hodâ-yi
kadim) zafer için yakard~~~, sonras~nda ise ~slami usulde dua etti~i, Re~id elDin taraf~ndan kaydedilmi~tir88. Daha sonralar~, onun senkretik yap~daki bu
inanc~, karde~i ve halefi olan Olcaytu Hüdâbende (1304-1316) taraf~ ndan
Memluk Sultam'na gönderdi~i bir mektupta ~öyle ifade edilecekti: Gazan,
"zâhiren Müslüman, fakat gerçekte V~fir'
Benzer durumlar, Ahmed Tegüder'in tercihlerinde de etkili olmu~tur.
Sözgelimi, Ahmed Tegüder'in ~arap içmekten kaçmmakla birlikte, k~m~z
içmeye devam etti~ini'', ancak bu âdetinin dini muhiti için bir sorun te~kil
etmedi~ini görüyoruz'.
Sonuç olarak ~unlar~~söylemek mümkündür: Tan~mlad~~~m~z süreçte
baz~~Mo~ollar~n, yani ~lhanl~~Devleti'nin kurulmas~ndan sonra do~an gençlerin, giderek artan bir ~ekilde tâbilerinin hâkim kültürüne ve dinine yöneldikleri anla~~lmaktad~r. Bu ihtidâ süreci, bir karizmatik sûfi ~eyhinin oldu~u
kadar ba~ka Müslümanlar~n iknas~n~n yahut süregiden ili~ki ve evliliklerin
sonucu da olabilir; ancak bu, Arapça-Farsça konu~an halk~n de~il, daha
ziyade "yerli" Türk dini, siyasi ve askeri eliti sayesinde olmu~tur. Bu vak~an~n boyutlar~n~~belirlemek güçtür; ancak Tegüder ve Gazan'~n ~slâm'a dönmesi; Gazan'~n ~lhan olduktan sonraki ~slami siyaseti, elbette tamam~yla
izole bir ortamda gerçekle~memi~ti".
el-Safech, Vâfi, c. 25, s. 123.
Karl Jahn, Geshichte ~üztin
am dem Ta'rFh-i Mubarak-i Gazina des Raid al-Din
Fadlallah b. '~mad al-Daula Abül-Hair, London 1940, s. 141-142.
89
"...ahi Gâzdn... kâne muslim el-zâhir, kafir
bkz. ~bn el-Devâdârt Kenz el-Durar,
c. 9, s. 127; Amitai, "Ghazan, Islam and Mongol Tradition", s. 10.
90 "...ve ilhdn ez ~arâb-i hamr mu 'arra bildi ve ahyânen kimiz râ mute'arr~z...", Vassâf, Tecziyet
el-Emsâr, s. 110.
9 ' Bu ~hml~l~k ile Islam'~n kaidelerine ayk~r~~kültürel baz~~hususiyetleri görmezden gelme
ve dine yeni ~s~nanlar~~ y~ld~rmama prensibi, sadece Müslüman dini ~ahsiyetler taraf~ndan Mo~ollara kar~~~benimsenen bir tutum olmay~p, H~ristiyan din liderleri de ayn~~~ekilde davranm~~lard~. H~ristiyanl~~~~kabul eden ve neredeyse tamamen hayvansal g~dalar tüketen Mo~ollar~n,
Perhiz zaman~n~~ nas~l geçirecekleri sorunu, bu ~l~ml~~anlay~~~sayesinde çözülmü~tü, bkz. Henry
Hoyle Howorth, History of the Mongols from the 9th ta the 19th Century, London 1876, c. 1, s. 543.
92
Amitai, The Conversion of Tegüder, s. 42-43.
88
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Gazan'~n Müslüman bir hükümdar olarak taht~~ ele geçirip "~slam Bayra~~n~~dalgaland~r~rken" ve dönemi boyunca bu hususta hiçbir ciddi iç problem ya~amazken, Tegüder'in hal edilip öldürülmesi hadisesi, ancak kültürel
de~i~im ve dönü~ümün safhalar~~ile izah edilebilir. Tegüder-Argun çeki~mesi s~ras~nda ileri gelen Mo~ol kumandanlar~n~n ~slam kar~~t~~hisleri, Argun
taraf~ndan maharetle kullan~lm~~t~; bu da ~slâm'~n henüz Mo~ol toplumunun yukar~~ tabakas~na tamamen ula~amad~~~n~~ göstermektedir. Bu Mo~ol
eliti, 1250'lerde Hülegü'nün ~ran'a geli~ine e~lik eden emirler ve ileri gelenler idi. Bu elit 1280'lerin ba~~nda ya~lanmalar~na ra~men Mo~ol ordusunda
bask~n unsur olmaya ve geleneksel Mo~ol dinine ba~l~~ kalmaya devam etmi~lerdi". Yar~m nesil sonra ileri ya~, sava~lar ve iç çeki~meler sebebiyle
bunlar~n say~lar~~giderek azald~; sonras~nda ise, Türk dominant kültürüne
temas ile kültürel dönü~ümün nesnesi olan evlâd el-mo~ol, ço~alarak ordunun ve devletin ba~l~ca dayana~~~haline geldi. Gördü~ümüz üzere, ~slamla~man~n tohumlar~~ Tegüder zaman~nda at~lm~~~olup Gazan'a ise bunlar~n
meyvelerini toplamak kalm~~t~".
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