~BN TUMART VE MUVAHH~ D DAVASI'NIN OLU~UMU*
ONUR YILDIRIM
Ça~~n~ n büyük adam~~ça~~n~ n iradesini dile getiren, ona bu iradenin ne
oldu~unu söyleyip gerçekle~tirendir. O'nun yapt~~~~~ey ça~~n~ n özü ve kalbidir; çünkü O, ça~~n~~somutla~urmaktad~r.
Hegel (Philosophy of Right, 1948)
Dini liderleri taraf~ ndan yönlendirildikleri Ça~lar hariç, Berberler, asnda
dünya tarihinin hiçbir döneminde önemli bir rol oynamad~lar.
l~
Reinhart Dozy (Ilistoire des Musulmans d'Espagne, 1932)
"~slamc~~Siyasal Hareketler" ba~l~ kl~~makalesinde, Bernard Lewis, ~slam'~ n geleneksel yönetim anlay~~~m ~u ~ekilde aç~ kl~yor.
Bir Müslüman için, din ve devlet bütünlük olu~turur. Bu iki
kavram, ayr~~ ya da ayr~labilir kurumlar~~ifade etmez. Ayn~~ ~ekilde, karma~~ k bir yap~~olu~turan insan davran~~lar~n~~kesin çizgilerle birbirinden ay~r~p baz~lar~n~~ din ile, baz~lann~~da devletle
ilintilendirmek mümkün de~ildir°.
Ça~~m~z~ n en önde gelen Oryantalistinin sözlerinde ifade bulan bu anlay~~ , tarih boyunca siyasi temelli ~slami hareketlerin ana gündemini te~kil etmi~tir. Islam~n do~du~u dönemdeki ilk siyasal cemaatin olu~ umundan, Humeyni'nin 1979'da Iran'da giri~ti~i hareket ve ba~ ta Çeçenistan ve Afganistan
olmak üzere 1990'lara damgas~ n~~vurmu~~modern örneldere de~in birçok geli~me, bin be~yüz y~ll~k ~slam tarihi boyunca bu görü~ün geçerlili~inden pek
bir ~ey yitirmedi~ini do~rular niteliktedir. Oldukça uzun dönemli bu tarihsel
sürecin bugün ~slam dünyas~ n~n farkl~~ kö~elerindeki tezahürlerini daha iyi
anlayabilmek için, konuyla ilgili geleneksellik kazanm~~~bak~~~aç~m~z~~geni~-

Beni Kuzey Afrika tarihine tam~tran hocam Norman Stillman'a ve yaz~ n~n ingilizce'den
Türkçe'ye çevrilmesinde büyük eme~i geçen ö~rencim Serpil Atalay'a te~ekkilrü borç bilirim.
Belleten'in hakemince yap~lan yerinde uyar~lar olmasayd~~birtak~m yanh~liklan düzeltme ~ans~m
olmayacaku; kendisine te~ekkür ederim.
I Bernard Lewis, "Isla~nic Political Movements," Middle Esat Review, Cilt.17, no. 4. Yaz,
1985.
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letmeye ve ayd~ nlatmaya yarayacak önemli tarihsel geli~ meleri yeniden ele
al~p incelememiz gerekmektedir.
Siyasal temelli ~slami hareketlerin ~slam tarihi boyunca geli~imini izleyen
ve yukar~da sözü edilen amaç do~rultusunda, bugünkü köktendinci kitle hareketleri üzerinde çal~~malar~n~~sürdüren Amerikal~~siyaset bilimci Dekmejian, sosyal hareket kuramc~lar~n~ n dü~üncelerine uygun dü~en bir tarzda, bu
eylemlerin (ortaya ç~ k~~) s~kl~~~n~n, büyük bunal~ m dönemleriyle bir paralellik gösterdi~ini öne sürmü~ tür. Bununla birlikte, Dekmejian, bu eylemlerin
birbirini takip eden durgunluk ve yo~unluk dönemlerinin devir daimine ilgi
çekerek, ayn~~zamanda, söz konusu kurama bir ölçüde katk~da da bulunmu~tur. Kuramm~n uygulamas~~ aç~s~ ndan uygun bir bölge olmas~na ra~men,
Dekmejian'~n Kuzey Afrika'daki ve özellikle M~ s~ r'~n bat~s~nda kalan topraklardaki tarihsel geli~melere hiçbir çal~~mas~nda de~inmemesi dikkat çekicidir2.
Fatimi Devleti'nin (909-1171) Ma~rip'te gücünü yitirmesinden sonra bu
bölge, ~slami temelde cereyan eden pek çok toplumsal ve siyasal harekete tan~ k oldu. Bu eylemlerden biri, belki de en önemlisi, ilk Berber siyasi olu~umunun, yani Murab~ t Devleti'nin (1056-1147) kurulmas~ yla ve bir imparatorlu~a dönü~mesiyle sonuçland~. Bu olu~um, Islam'~n ba~lang~c~ndan bu yana
Maliki anlay~~~ n' benimseyerek kendisini me~rula~ uran en etkin Berber hareketiydi. Bunun sonucu olarak, kurulan devlet, k~sa süre içinde Ma~rip'in
büyük bölümünü etkisi alt~na al~ p Akdeniz'in kar~~~k~y~lar~na geçerek, ~berya
Yar~ madas~ 'na kadar geni~ ledi. Kendisinden sonra ortaya ç~ kan siyasi hareketlere örnek te~kil eden Murab~ t Devleti'nin dü~ü~ü de yükseli~i kadar h~zl~~
oldu. K~ sa zaman içinde çözülerek bölgede siyasi bir istikrars~zl~~~n ve yönetim bo~lu~unun do~mas~na sebep olan Murabillar~ n özellikle son dönemlerinde iyice belirginle~en istikrars~z ortamda baz~~ sosyal ve siyasal hareketler,
etraflar~nda geni~~kitleler toplamay~~ ba~ard~lar. Bunlar aras~nda özellikle söz
konusu devletin ortaya koydu~u ~slam anlay~~~na bir tepki olarak do~an ve
k~sa sürede tüm Ma~rip'te siyasal oldu~u kadar manevi bir bütünlü~ü de
olu~turmay~~ba~aran bir Berber hareketi oldukça dikkat çekicidir. Bu hareket
2 Hrair Deltmejian, Islam in Revolution: Fundementalism in the Arab World, Syracuse:
Syracuse University Press, 1985. Ayn~~konuda yazar~n di~er yay~ nlar~~aras~nda say~labilecek —The
Anatomy of Islamic Revival: Legitimacy Crisis, Ethnic Conflict and the Search for Islamic
Alternatives," Middle East Journal, Cilt. 34, no. 1. K~~, 1980, s. 4-11 ve "Fundementalist Islam:
Theories, Typologies, and Trends," Middle East Review, Cilt 17, no. 4, Yaz, 1985, s. 28-34.
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çerçevesinde, ~slam Tarihi'nde Al-Muvahhidun (isp. Almohades; ~ng. Unitarians) olarak bilinen Muvahhidler (1130-1269), "dava"lar~ n~~ bir siyasal ~slam
hareketine dönü~ türmü~~ve bölgede siyasi ve askeri otoritelerini k~ sa süre zarf~nda hâkim hale getirmi~lerdir. ~slam dininin özgün ve son derece Ortodoks
bir yorumunu benimseyen ~bn Tumart önderli~inde kurulan ve Murab~ tlara
benzer ~ekilde ~be~-ya Yar~madas~'n~~etkisi alt~ na alan bu devlet de, tüm kat~~
prensiplerine ra~men, kendinden önceki ve sonraki bütün ~slam devletlerinin akibetine u~rad~ . Devlet ileri gelenleri, "dava"lar~ n~~ olu~tururken temel
ald~ klar~~ba~lang~ ç ilkelerinden tavizler verip, toplumun di~er kesimlerinden
kendilerini soyutlayarak bu akibete zemin haz~rlad~lar.
Muvahhid hareketinin dü~ ünsel temellerinin geli~imini ortaya koymay~~
amaçlad~~~ m~z bu çal~~ mada, özellikle hareketin ideolojisini ~ekillendirip hayata geçirmeyi ba~aran lideri ~bn Tumart üzerinde duraca~~ z. Bu makalede
esas amac~ m~z, Ortaça~~~slam Dünyas~ 'nda dini liderler ve dini hareketlerin
gittikçe yayg~ nla~t~~~~bir bölgede, tipik say~ labilecek bir lideri ve giri~ti~i hareketi incelemek suretiyle, siyasal nitelikli ~slami hareketlerin tarihsel geli~iminin belli bir kesitini gözler önüne sermektir. Muvahhid hareketinin önderi
ve örgütleyicisi ~bn Tumart'~n ki~ili~inde kendinden önceki ve sonraki pek
çok dini önderin vas~flar~ n~~görmek mümkün oldu~undan, ki~ili~i ve ö~retisi
tüm yönleriyle bu incelemenin odak noktas~ na konmu~tur. Bu çerçevede,
Muvahhid tarihini tekrar yazmay~~ de~il, bir dini liderin ortaya ç~ k~~~sürecini
bütün safhalarlyla anlamay~~ve bir imparatorlu~a önce meydan okuyup sonra
yerine bir yenisini kuracak güçteki ö~retisini yeniden de~erlendirmeyi
amaçl~yoruz.
~bn Tumart'~ n gerek Kuzey Afrika gerek ~slam Tarihi'nde devrimci bir
ki~ilik olarak ön plana ç~kmas~ , dönemin önde gelen ~slam fikirlerinin dünyaya yay~ ld~~~~Endülüs ve Yak~ndo~u'da ald~~~~e~itimle do~rudan ilintilidir.
Onbirinci ve onikinci yüzy~ l, bu iki bölgeden özellikle ikincisinde, Selçuk
Türklerinin yeni yap~lan medreselerinin çat~s~~alt~nda, dini ilimlerin geli~imine ve ~slam'~n yo~un bir ~ekilde kuramsalla~ur~lmasma tan~ k olmu~tur.
~bn Tumart'~ n sözü edilen bölgelere yapt~~~~bu "önemli yolculuk" s~ras~ nda
ziyaret etti~i iskenderiye, Mekke, Medine ve Ba~dat gibi ~ehirlerde dönemin
yayg~ n fikir ak~ mlarlyla kar~~la~m~~~olmas~~muhtemeldir. Di~er yandan, onu
bu riskli yolculu~a iten nedenler tam olarak belgelenememi~tir; belgelenmi~~
olanlar~ n da büyük k~sm~n~ n as~ls~z oldu~u iddia edilmektedir. ~bn Tumart'
~ n, o dönemde Berberler aras~ nda pek de yayg~ n olmayan bir ~ekilde dini
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amaçl~~bir yolculu~a ç~ kmas~ , onu, söz konusu ça~~~inceleyen tarihçiler aras~nda ilgi uyand~ ran bir konu haline getirmi~tir3. Rachid Bourabia, ~bn Tumart'~ n hayat~ n~~ele ald~~~~yap~t~nda bu durumu ~öyle aç~kl~yor: "Do~u, her
zaman kültür dü~künü olan Ma~riplileri cezbetti. Bilime doymayan ~bn Tumart da kendi döneminde Do~u'nun yo~un bir entelektüel hayat~n merkezi
olmas~n~ n etkisiyle bu al~~~ lm~~~durum kar~~s~nda bir istisna te~kil etmedi."
~bn Tumart (1080-1130) söz konusu çevrede hiç ~üphesiz bir istisna de~ildi. Bununla birlikte, bu aç~klamada, en önemli soru olan, ~bn Tumart'~~ bu
yolculu~a kimin ya da neyin yüreklendirdi~i sorusu, yan~ ts~z kalm~~t~ r. Bu
konuda Peygamberin ölümümden sonra uyduruldu~u (eschatological) iddia
edilen hadisler aras~nda say~lan "utlub al-'ilm wa-law- fi Sin"5 hadisi, tarihçilere bu konuda bir esin kayna~~~olmu~tur. Bir ba~ka deyi~le; tarihçiler, bu
mütevaz~~ Berberin önce Endülüs'e, sonra Yak~ ndo~u'ya, Hz. Muhammed'in
sal~ k verdi~i "bilginin aranmas~ " dü~üncesi do~rultusunda gitti~i konusunda
birle~mektedirler6. Baz~lan, olay~~ biraz daha da somuda~urarak, yolculu~un
nedeninin, ~bn Tumart'~ n e~itimini ilerletmek istemesi oldu~unu belirtmi~lerdir7. Bununla birlikte, hepsi, onun bir tacir ya da bir maceraperest de~il,
Har~a'dan "ba~ka yerlerde" daha çok ö~renebilece~ini dü~ünen, kendini
tamamen dine adam~§ bir Müslüman (büyük ihtimalle bir sufi) oldu~unu
kabul etmektedirler.
Asl~ nda, ~bn Tumart'~ n Endülüs'teki yolculu~u hakk~ nda fazla bir ~ey
bilmiyoruz. Bir Maliki fakihi olan ve daha sonralar~~~mam Gazali'nin ünlü kitab~~ ~hya 'ulum al-din'in yak~lmas~ n~~ te~vik eden kad~~Hamdin ~bn Muhammed ~bn Hamdin'le çal~~t~~~~hemen hemen kesindir8. ~bn Tumart'~n Endü3 ~ bn Tumart gibi dini amaçla yola dü~enler aras~nda Yahya bin Yahya el-Laythi Sahnun ve
Abdulmümin say~labilir.
4 "De tout temps, l'Orient a exerce sur les Maghribins epris de culture un irresistible
attrait. ~bn Tumart avide de science, ne pouvait faire exception â la regle, d'autant qu'â son
epoque, l'Orient etait le siege d'une vie intellectuelle intense." Rachid Bourabia, Ibn Tumart,
Alger: S.N.E.D., 1974, s. 19.
5 "Ilim Çin'de de olsa ü~renin."
6 Bu konuda blcz. Roger Le Tourneau, The Almohad Movement in North Africa in the
Twelfth and Thirteenth Centuries, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1969, s. 9.
Kar~ila~tirmak için Jamil M. Ahu-Nasr, A History', of the Maghrib in the Islamic Period,
Cambridge: Cambridge University Press, 1987, s. 87.
7 Anwar G. Chejne, Muslim Spain: Its History and Culture, Minneapolis: The University of
Minnesota Press, 1974, s. 81.
H. T. Norris, The Berbers in Arabic Literature, Londra ve New York: Longman, 1982.
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lüs'teki faaliyetlerini inceleyen Charles-Andre Julien, onun son dönem yaz~lar~n~~göz önüne al~p bir saptamada bulunarak, ~bn Tumart'~n, Kurtubal~~bir
din alimi olan ~bn Hazm'~n yap~tlanyla Endülüs'te tan~~m~~~olmas~~gerekti~ine kanaat getirmi~tirg. ~bn Tumart'~ n Endülüs'teki faaliyetleriyle ilgili yap~lan çal~~malarda, Maliki ~slam anlay~~~n~n o günkü durumundan duydu~u
baz~~rahats~zl~klar d~~~nda, geleneksel dini inançlara ba~l~l~~~~konusunda
~ûpheye çok az yer b~rak~ld~~~~dile getiriliyor. Buna ek olarak, bu çal~~malarda, ~bn Tumart'~~~slam'~ n Maliki yorumundan çok sonralar~~en fazla so~utan etmenin Gazali'nin kitaplar~n~n yak~lmas~~ve Murab~tlann benimsedi~i
say~labilecek ~slam anlay~~~~oldu~u öne sürülüyor.
"ho~gö~rüstiz"
'
~bn Tumart, Endülüs'ten sonra ilk olarak Ma~rik'te, medreselerinde
(özellikle Selçuk Türklerinin kurdu~u Nizamiye medreselerinde) Gazali'nin
ve E~'ari'n~ n fikirlerinin özgürce irdelenip tart~~~ld~~~~yerle~im merkezlerine
yönelmi~ tir. Büyük Selçuklu Veziri Nizamülmûlk, Alparslan döneminin
(1063-1072) ilk y~llar~nda, E~'ari'nin ö~retisi devletin benimsedi~i din anlay~~~na ayk~r~~olmas~na ra~men, o dönemde E~'ari'yi inceleyen ilim adamlar~n~~
kendi kurdu~u medreselerde (Nizamiye medreseleri) toplayarak, bu dü~ünceye verdi~i önemi ve belki de deste~i aç~kça göstermi~tir").
Bu ça~da, Selçuk ~ehirlerinde, Mütezile'den ~smaililik'e kadar bütün
mezheplerin okullar~~oldukça etkin bir durumdayd~. Bourabia'n~n yukar~daki "Do~u" tarifinden de anla~~ld~~~~üzere, Hanbelilerin bütün tepkisel bask~lar~na ra~men E~'ari ö~retisinin sonunda bask~n ç~kt~~~~Ba~dat ve ~am,
dönemin en önemli kültür ~ehirleriydi. Bu ~ehirlerin entellektüel havas~n~~
soluyan ve bu arada ünlü hukukçulann ve din bilimcilerin ö~retileriyle tan~~an ~bn Tumart, baz~lar~yla Endülüs'te tan~~t~~~~Maliki fukahan~n (filuhglar)
yorumlannda Kur'an'dan ve Siinneeten uzakla~arak ve uygulamal~~hukuk
(furu) üzerinde fazla durmak suretiyle ~slam ö~retisini tahrip ettiklerine kanaat getirdin.
9 Charles-Andre Julien, History of North Africa, (Tunisia, Algeria, Morocco), (yay~nlayan
ve yeniden gözden geçiren) Roger Le Tourneau, (çev.) John Petrie, Londra: Routledge &
Keagan Paul, 1970, s. 94.
I° Carl Brockelmann, History of the Islamic Peoples, (çev.) Joel Carmichael ve Moshe
Perlmann New York: G. P. Putr~am's Sons, 1947, s. 207.
~~~Gustave von Grunebaum, Qassical Islam: A History 60G-1258, (çev.) K. Da~vson, Londra:
George Ailen ve Un~vin Ltd., 1970, s. 181.
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~bn Tumart, Ba~dat'ta, çe~itli f~luh uzmanlan ve uleman~ n gözetiminde,
Murab~ t dünyas~ n~ n Maliki hukukçular~~ taraf~ndan hiçbir ~ekilde dikkate
al~ nmayan hatta göz ard~~ edilen hukuk kaynaklar~~ üzerinde çal~~t~. Buna ilayeten Do~u'da bulundu~u s~ rada Murab~ tlann yasaklam~~~oldu~u ictihann12
önemini kavray~ p, onunla ilgili gerekli çal~~malar~~ yapt~". Böylece, Julien'in,
Vincent Cornell taraf~ ndan son zamanlarda bir kez daha tekrarlanan, ~bn
Tumart'~ n ~bn Hazm'~ n yap~ tlar~ n~~ ve Endülüs'teki Hazmiyye Okullar~ 'n~~
Do~u'ya gelmeden önce tan~ m~~~oldu~u sav~~bir nevi do~rulanm~~~say~labilir". Bir ba~ka deyi~le, ~bn Tumart, Murab~ t hukuk okullar~ nda ö~retilen ve
Kur'an, sünnet, icmals gibi ~slam hukukunun (~eriat) do~ru anla~~lmas~~ ve
do~ru uygulanmas~~ için esas kaynaklar~ n incelenmesinde s~ k s~ k ba~vurulan
taklidi, yani sorgulamadan ve hiçbir mukayeseye ba~vurmadan belliba~h yorumlar~ n takip edilmesi anlay~~~ m ele~tirmeye, daha Do~~fya gelmeden önce
ba~lam~~~olabilir".
Dönemi inceleyen tarihçiler, ~bn Tumart'~ n eylemlerinden ve yaz~ lar~ ndan onun ~slam hukuku konusundaki dü~üncelerinin ~bn Hazm'~ n hukuki
konulardaki ilkeleriyle büyük ölçüde paralellik gösterdi~i sonucuna varm~~lard~ r. Bununla birlikte, ~bn Tumart'~ n ~bn Hazm'~n genel din felsefesini
gözü kapal~~ bir ~ekilde kabul etti~ini söylemek de yanl~~~olacakt~r. Gerek ~bn
Hazm gerekse ~bn Tumart, yöntem olarak f~k~h~ n Kur'an ve Sünnet'ten
uzakla~m~~~bir ~ekilde kullan~ lmas~ n~ n kar~~s~ nda olup kelam~ n da kullan~ lmas~ n~~ savunmaktad~ rlar. Her ikisi de, hem irade özgürlü~ü hem de yaln~zca
Kitab'~ , Sünnet'i ve icmay~~tan~ ma konular~ nda ortak bir tav~ r payla~m~~lardil-17. Bununla birlikte ~bn Tumart'~ n istinbat ve te'vil uygulamalar~ na yakla~~m~, en az~ ndan prensipte, ~bn Hazm ve di~er Zahiri ilim adamlar~n~ n ki yas
yoluyla tümden gelime bak~~~aç~lanndan daha ~l~ml~d~ r". V~ ncent Cornell bu
12 ~ ctihat için bkz. Joseph Schacht ve D. B. McDonald, "Ltjtihad" maddesi, The
Encyclopaedia of Islam. Cilt 3, Yeni Bask~, Leiden, 1971, s. 1026.
13 A. Bel, "Almohades" maddesi, Encyclopaedia of Islam, 1. Bask~ , Leiden, 1913, s. 314.
14 V~ncent Cornell, "Understanding is the Mother of Ability. Responsibility and Action in
the Doctrine of Ibn Tumart", Studia Islamica, Cilt. 66, 1987, s. 74. Ayn~~zamanda bkz. CharlesAndre Julien, History of North Africa, s. 94.
15 ~slam hukukunun Kuran ve Sünneeten sonra en önemli üçüncü kayna~~~olan ~cn~a
hakk~ nda detayl~~bilgi için bkz. D. Bernand, "Idjma" maddesi The Encyclopaedia of Islam. Cilt 3,
Yeni Bask~, Leiden, 1971, s. 1023-1026.
16
Bolu Jamil Ahu-Nasr, A History of the Maghrib, s. 89.
17 Charles-Andre Julien, History of North Africa, s. 94.
18 V~ncent Cornell, "Understanding is the Mother of Ability...", s. 95.
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görü~ü, E~'ari yanl~s~~bir alim olan ~mam Harameyn'in cehl, ~ekk ve zanna
kar~~~ç~kan yöntemiyle, ~bn Tumart'~n sözü edilen konulara ve ayr~ca istinbat
ve te'vil konusundaki ayk~r~~görü~leri aras~nda bir benzerlik kurarak desteklemektedir19. Bütün bunlara ilaveten biliyoruz ki, ~bn Tumart'~n Ba~dat'taki
hocas~~Ebu Bekr e~-~a~i, el-Cuvayni'nin ö~rencisiydi. Sonuç olarak hem E~'ari
Okulu hem Zahiri Okulu "bilginin iman ve her türlü itaatin kayna~~~oldu~u"
görü~ünde birle~mektedirler. Bu ba~lamda, ~bn Tumart'~n bu ilkeyi Kurtuba'da Zahirilerden mi yoksa Ba~dat'ta E~'arilerden mi edindi~i sorusu yan~ts~z kalmaktad~r.
K~saca, ~bn Tumart'~n Zahiri ve E~'ari Okullar~'nda ö~rendikleri, ona,
kendi ö~retisini ak~lc~~ muhakeme (kelam) yöntemiyle i~leyen bir skolastik
dü~ünce yap~s~~olu~turmak ve ö~retisinin ana hatlar~n~~bu çerçevede çizmek
olana~~m sa~lam~~t~r. Bütün bunlardan ayr~~olarak, E~'ari Okullar~nda ö~rendi~i ve antropomorfizmin yani Kuran'daki tan~mlardan yola ç~k~larak
"Tanr~'n~n tahunda oturup insanlar~~görüp i~itti~i sonucuna var~lmas~," yani
Tanr~'n~n insanla~ur~lmas~n~n (tecsim) kesin reddi anlam~na gelen tevhid ilkesi, ~bn Tumart'~n ö~retisinin kayna~~~olmu~tur". Müslümar~l~kta ya da Musevifikte anthropomorfizmin her türlüsüne kar~~~olanlar için, Tanr~'ya insan
özellikleri yüklemek, bu dinlerin tekçi ve maddeci olmayan (immaterial) ilkelerine ters dü~mektedir. Bir ba~ka deyi~le bu, Tanr~'ya e~~ko~mak anlam~na
gelmektedir. Hiç ~üphesiz, ~bn Tumart için ~spanya'daki Murab~ t fukaha taraf~ndan da devaml~~ ö~üdendi~i üzere, tecsimin Maliki dü~ünce okullar~mn
temel özelli~i oldu~unu fark etmek zor olmam~~ur. ~bn Tumart'~n bilgi olu~turma süreci hakk~nda Le Tourneau, onun yaz~lar~n~~temel alarak ~u de~erlendirmeyi yapm~~t~r: "~bn Tumart, sürekli olarak Do~u'da görüp duyduklanyla ~slam'~n Bat~'daki, özellikle de Fas'taki yüzeyselli~ini ve basma kal~p halini kar~~la~urm~~ur"21.
Sonuç olarak, ~bn Tumart, Murab~darm Ma~rib'te ortaya koyduklar~~ ~slam anlay~~~n~n tamamen farlundad~r. Endülüs'teki yolculu~u kendisine buradaki Maliki anlay~~~n~~yak~ndan tan~mas~~için yeterli zaman~~ sa~lam~~t~r.
Maliki hukukçular~~antropomorf~zmin ve furuyu temel alan mezhep anlay~~lar~n' özellikle ~ehirle~mi~~bölgelerde yayg~n bir ~ekilde uygulamaya koymu~19 Ibid. s. 95.
" Gustave von Gr~~nebaum, Glassical Islam, s. 181.
21 Roger Le Tourneau, The Almohad Movement, s. 9.
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lard~22. Bu zamandan sonra, tevhid yani Tanr~'n~ n birli~i ve tekli~i ilkesi,
onun için ~slam inanc~ n~ n "olmazsa olmaz" ko~ ulu ve yaymaya çal~~t~~~~
ö~retisinin de belkemi~i haline gelmi~ tir. O zamana kadar antropomorfizmi
ortadan kald~ rmaya çabalayanlar sembolik yorumu (te'vil) tercih etmi~ler fakat pek etkili ve ba~ar~l~~olamam~~lard~ 23. Bununla birlikte ~bn Tumart'~ n
(sufi etkisinin bir göstergesi olarak) antropomorfizmi ortadan kald~ rma arac~~
olarak tevhich kullanmas~~oldukça etkili olmu~tur.
Buraya kadar, ~bn Tumart'~n Endülüs'te ve Yak~ ndo~u'da çe~itli dü~ünce
okullar~ ndan ve buralarda kar~~la~t~~~~döneminin ~slam anlay~~~ na yön veren
ilim adamlar~ ndan neler ö~rendi~ini k~saca aç~klamaya çal~~t~ k. Bunu yaparken k~smen bu dönem üzerine yaz~lm~~~makale ve kitaplardan faydaland~ k;
k~smen de, ~bn Tumart'~ n daha sonralar~~gerçekle~tirdi~i eylemleri geriye
do~ru okuyarak fikirlerinin genel hatlar~n~~yeniden olu~turmaya çal~~t~ k. ~iilikten edindi~i günahs~z ve "yan~ lmaz" (infallible) imam, yani mehdi s~fau,
sadece Ma~rib'te kald~~~~dönemde ön plana ç~ km~~t~r. Bu nedenle onun ~ii
dü~üncesiyle muhtemel ba~lant~ lar~ndan söz edilmemi~ tir. Onun, Hz. Muhammed'e benzer bir ya~am tarz~ n~~sürdürme ve düzenleme yönündeki çabalar~n~~hayata geçirmesi de yine Ma~rib'te kald~~~~döneme rastlar. Bütün
bunlardan etrafl~~bir ~ekilde a~a~~da söz edilecektir.
Ma~~ip'e dönmeye (1 1 1 8-1 1 19) karar verdi~i zaman, ~bn Tumart, bölgenin din ve ahlak yönünden çok ciddi bir s~ k~ nuyla kar~~~kar~~ya oldu~unu
dü~ünüyordu. Böylece ~ bn Tumart, daha önceki eylemlerinden de belli oldu~u üLre, Ma~rip'e dönü~ünde bir ahlak reformcusu kimli~ine bürünmü~~
ve bütün çabalar~n~~mümkün oldu~u kadar ahlaki bozukluk olarak gördü~ü
uygulamalar~~düzeltmeye adam~~t~ r. Bütün bunlardan anl~yoruz ki, ~bn Tumart, bugünkü anlamda siyasi bir inlulapg olmaktan ziyade bir Islahatç~~olmay~~amaçlam~~ur. Cornell'in dedi~i gibi; "Dünün kaba köylü ö~rencisi, anavatan~ na döner dönmez kendi iradesiyle bir ö~retmene dönü~mü~tür"24. Ya
da ~bn Halikan'~n tarifiyle, ~bn Tumart, "ne olursa olsun yan~ndan asas~n~~ve

22 Marshall G. S. Hodgson, The Venture of Islam, 2. Cilt, Chicago: The University of
Chicago Press, 1974, s. 269.
23 A. Bel, "Almohades", The Encyclopaedia of Islam, 1. Bask~, s. 315.
24 V~ncent Cornell, "Understanding is the Mother of Ability...", s. 77.
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heybesini ay~ rmayan, çok dindar, münzevi bir hayat süren, oldukça yürekli ve
belagatli, dini tan~ mayanlara kar~~~çok sert"25 bir insan haline gelmi~tir.
~bn Tumart, Ma~rib yolunda gemide ~arap ~i~elerini y~k~ p deviren, tayfalara vaazlar veren ve "en zor yola gelenleri" sözleriyle ikna etmeye çal~~an bir
insan olarak ortaya ç~ k~yor26 . Bu yolculuk s~ ras~ nda, "geminin tayfalar~ na
vaazlar vermek konusunda o kadar ~srarc~~ davrand~~ki, tayfalar onu ceza
olarak denize att~ lar ve ancak suda yanm gün kald~ ktan sonra bo~ulmay~nca
çekip kurtard~ lar"27.
Kendisine biçti~i misyonunun daha ba~~ nda gösterdi~i a~~ nc~~tutum, ~bn
Tumart'~ n kendi inanç anlay~~~ yla, çevresindekilerin ve tabii ki ba~tac~~edildi~i toplumun inanç anlay~~~~aras~ndaki fark~ n ciddili~ini gözler önüne sermektedir. Büyük bir olas~l~kla ~bn Tumart, kitlelere do~rudan hitab etmek
ile Gazali'nin ya da di~er pek çok din aliminin yapt~~~~gibi fildi~i kulesinde
oturmak aras~ nda bir seçim yapmak zorunda kalm~~ ur28. Bu davran~~lar~~
onun, ilk yolu seçti~ini gösteriyor. Dönemi inceleyen tarihçilerin ço~u, ~bn
Tumart'~ n, kendisini, bu zamandan sonra Ma~rip'ten yola ç~ km~~~bir gezgin
olarak de~il, daha çok pazar yerlerinde bir hisbe memuru edas~yla devriye
gezen ve iyiyi özendirip kötülü~ü yasaklayan bir nöbetçi, bir muhtesib olarak
görmeye ba~lad~~~~konusunda ayn~~ görü~ü payla~maktad~ rlar. ~bn Tumart
ö~retisinin ve daha sonra Muvahhid hareketinin ana fikri "Amr bil-ma'ruf ve
nah-an al-munker" tam anlam~yla onun davran~~ lar~ nda ifade bulmaktad~r:
"~yili~i emretrnek, kötülü~ü yasaklamak" Bu bir anlamda her alandaki inananlara ula~mak için iyi ahla~~ n gerekli oldu~unun da bir i~aretidir. Asl~ nda
bu, ~slam Tarihi boyunca "zulmü" tarif etmek ve ona kar~~~ç~ kmay~~me~ru
k~lmak üzere s~ kl~ kla dile getirilen bir Ku'ran dü~üncesidir:
~çinizden, sizi iyili~e ça~~ ran, kötülüklerden vazgeçiren ki~iler
ç~ks~n. Kurtulu~a eri~enler bunlard~ r. Kendilerine aç~ kça delil25 "(T)re's pieux, vivant en ermite n'ayant pour tout bien qu'une besace et un baton... trs
courageux tre's 1gant, tr'es dur envers tes gens qui n'observaient pas la religion..." ~ bn
Halikan'dan al~nt~~yapan Rashid Bourabia, Ibn Tumart, s. 28.
26 Charles-Andre Julien, History of North Africa, s. 94.
27 Vincent Cornell bu olay~~ al-Marrakushi'nin al-Mujib Il Talkis Akhbar al-Maghrib
kitab~ndan aktar~ yor. Bkz. Vincent Cornell, "Understanding is the Mother of Ability...", s. 7.
The History
28 Gazali ve ~bn Tumart hakk~ nda bir kar~~la~t~ rma için bkz. Abdallah Laroui,

of the Maghrib: An Interpretive Essay, (çev.) R. Manheim, Princeton: Princeton University Press,
1977, s. 177.
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ler geldikten sonra ayr~l~~a ve de anla~mazl~~a dü~enlerden
olmay~ n. Onlara büyük azap vard~r23.
Mehdiyye'ya ula~t~~~nda, ~bn Tumart, ba~ ta içki içmek, müzik dinlemek
ve zina gibi toplumda s~k~nt~ya yol açt~~~ na ve uygunsuz oldu~una inand~~~~
davran~~lar~~yasaklayan vaazlar verdi. Bu dönemde Ma~~ip, Muvahhidlerin
yan~~s~ra irili ufald~~birçok emirlik ve hanedanl~ k taraf~ ndan yönetilmekteydi.
Ma~rip'in do~usunda ise irili ufald~~Arap ve Berber hanedanlar hâldmiyetlerini sürdürürken, Orta Ma~rip Hammadiler" taraf~ ndan idare edilmekteydi.
~bn Tumart, Hammadilerin topraklar~ nda da bir ahlak reformcusu olarak bir
uçtan di~er uca dola~may~~sürdürdü.
Hammadilerin ba~kenti Bicaye'de bir süreli~ine (1117-1121) yerle~ti ve
orada saplunl~klara, inançs~zl~klara kar~~~sürekli uyar~ da bulunmas~n~n yan~~
s~ra, halka baz~~temel din bilgilerini de ö~retti. Bununla birlikte çok zaman
geçmeden ~bn Tumart'~n fena yola sapt~~ma inand~klar~ na uygulad~~~~fiziksel cezalar, Hammadi hükümdar~mn tepkisini çekti31. ~ehirden ayr~lmas~~istendi~inde sempatizanlar~~onu yaln~z b~rakmad~; "Al Mu'min tammer
kafir khammer!"32 naralanyla kentin ticari merkezine gelerek bulduklar~~içki
~i~elerini k~r~ p alkol satan dükkanlara sald~rarak büyük karga~aya neden oldular33.
Bu noktada ~bn Tumart'~ n hareketine kat~ lan el-Beyzak, bu olay~~ ~bn
Tumart'~n ~slam anlay~~~m benimsemi~~bir toplumun kurulmas~~yolunda bir
dönüm noktas~~olarak de~erlendirmi~tir; çünkü, bu olaydan sonra ~bn Tumart ve yanda~lar~~Mellala köyüne yerle~erek, burada, onun ö~retisi do~rultusunda ya~amaya ba~lam~~lard~ r. Le Tourneau, ~bn Tumart'~n kendisini
böyle ~ehirlerden uzak bir noktaya hapsetmesinden ve özellikle Mellala'n~n
pek de stratejik olmayan konumundan dolay~~onun bu dönemde Murab~ tlara
29 Al-Imran suresi, The Holy Quran, (çev.) Yusuf Ali, s. 60-61.
3° Hammadi Hanedanl~~~, onbirinci yüzy~l~n ba~~nda bir Berber s~llalesi taraf~ndan
kurulmu~~ve bundan böyle sürekli Bedevi tehditiyle kar~~~kar~~ya kalm~~t~r. Yöneticiler, 1091
y~l~nda ba~kenti Bani Hammad'~ n Qal'a ~ehrinden Bicaye'ye ta~~d~ lar. Böylece bölgenin
güneyini tamamen Bedevilere terk etmi~~oldular. Bkz. Roger Le Tourneau, The Almohad
Movement, s. 9-11. Ayn~~zamanda bkz. Le Tourneau, "North Africa to the Sixteenth Century",
The Cambridge History of Islam içinde, 2. Cilt., (yay.) Holt, Lambton ve Lewis, Cambridge: The
Cambridge University Press, s. 211-238, özellikle s. 219-221.
31 Vincent Cornell, "Understanding is the Mother of Ability...", s. 78.
32 "inananlar hurma satar, inançs~zlar ~arap"
ss Ibid. s. 78.
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kar~~~do~rudan bir siyasi eylemde bulunmaya niyeti olmad~~~~sonucuna varm~~ur. Bununla birlikte Vincent Cornell, el-Beyzak'~ n yorumundan yola ç~ karak, ~bn Tumart'~n "Mellala dönemrnin (1121-1124) do~rudan siyasi bir hareketin planlama a~amas~~ oldu~unu iddia etmi~tir. Bu konu üzerinde yetkin
tarihçilerden say~ lan Charles-Andre Julien'e göre bu dönemi, ~bn Tumart'~ n
arkada~lar~n~n yard~mlar~yla ö~retisini ayr~nt~lar~yla geni~letti~i; misyonunun
konusunu belirleyip tan~mlad~~~~bir süreç olarak kabul etmek gerekirTM.
Genel olarak "Mellala Dönemi"ni yaln~zca ~bn Tumart'~ n bu bölgeden
birçok insan~~ kendine ba~lad~~~~ve kendi ~slam yorumunu etkin bir ~ekilde
tan~tt~~~~için de~il, ayn~~zamanda burada hareketin en önemli ki~iliklerinden
biri olan Muvahhid ~mparatorlu~u'nun ilk halifesi olacak olan Abdulmümin
~bn `Ali'yle kar~~la~mas~~nedeniyle Muvahhid Tarihi'nin dönüm noktas~~olarak saymak gerekir. Bu tarihi bulu~ma, el-Beyzak taraf~ ndan çok sonralar~~
Tinmel'de kaleme al~nan bir kitapta bir mucize söylemiyle anlat~lmakta ve bu
olay Muvahhid Tarihi'yle ilgili yaz~lan günümüz çal~~malar~ nda tekrar edilmektedir 35. Konunun otoriteleri taraf~ndan pek çok aç~dan kan~tlanabilirlikten uzak oldu~u ve bu nedenle de güvenilir say~ lamayaca~~~iddia edilen bu
kitap, tarih boyunca ~slam dünyas~ nda özellikle Abbasi ve Fatimi dönemlerinde yo~un bir ~ekilde gözlenen tarihi romanla~urma e~iliminin en iyi örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir36. ~slam Tarihi'nde genel olarak
"saray tarihçili~rnin ortak bir özelli~i olan bu tarz, imparatorluklar~ n kurulu~~ve sürekliliklerini me~rula~urmak için yaz~ lm~~~hikayelerden müte~ekkildir. Bu amaçla, söz konusu olan imparatorlu~un kurucusu ya da kurucular~~
özellikle Hz. Muhammed'in ve onun yak~ n çevresinin özellikleriyle ve davran~~lar~yla benzerlikler kurmak suretiyle övülüp, idealle~ tirilirler. Çok a~~ r~~
örneklerde ise bu kurucular~ n Peygamberin soyundan geldi~i iddias~~çok hararetli bir ~ekilde ispat edilmeye çal~~~ l~ r ve hikayenin tüm kurgusu bu çerçevede in~a edilir. Bat~ 'da hagiography olarak bilinen bu tarz~ n bugün hala
pekçok ~slam ülkesinde gözde bir yar~ m tarz~~ olmas~, dikkate de~er bir noktad~n
Charles-Andre Julien, History of North Africa, s. 96.
Roger Le Tourneau, The Almohad Movement, s. 16-18; Bourabia, Ibn Tumart, s. 38-40;
Cornell, "Understanding is the Mother of Ability..." ve son olarak Norris, The Berbers in Arab
Literature, s. 162-164.
36 Norris, The Berbers in Ara bic Literature, s. 162.
34

33
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Mellala Dönemi, ~slam dünyas~n~n çe~itli kö~elerinde uzunca süren bir
ö~renme ve ö~retme süreci ard~ndan ~bn Tumart'~n memleketine dönme
karar~yla birlikte sona ermi~tir. Baz~~kaynaldar, bunu, Bat~'n~n uç bölgelerinden gelen iki Berber'in kendisinden onlarla birlikte gitmesini ve Ma~rip'in
en uç bat~~kesiminde süregelen inanç kar~~~kl~klarma son vermesini istemelerine ba~lam~~lard~r.
~bn Tumart bilinmeyen bir nedenle arkada~lar~yla birlikte Ma~rib'e
do~ru yola ç~km~~t~r. Yolculuk boyunca "kötülükten salunmak, iyili~i emretmek" ö~redsini sal~k vererek geçtikleri yerlerde büyük karga~a yaratm~~lard~r.
Merrake~'e vard~klar~nda ise ~bn Tumart "peçesiz kad~nlar~n, dolup ta~an
içki düldunlar~n~n ve sokaklarda dola~an domuzlar~n" olu~turdu~u manzara
kar~~s~nda ~a~k~nl~k içinde kalm~~t~r".
~bn Tumart'~n ~slam anlay~~~yla Murab~tlar~n resmi ideolojisi ilk defa
olarak Merrake~'te kar~~~kar~~ya gelmi~tir. ~bn Tumart'a göre Murab~tlar~n
kural koyucular~~ve onlar~n ayd~n say~lan Maliki destekçileri, yersiz tart~~malarla zaman geçirirken, ~slam ahlak~yla ba~da~mayan hareketler onlar~n saraylar~n~n ve evlerinin duvarlar~~d~~~nda kol geziyordu. Bu ki~iler bundan
böyle ~bn Tumart'~n bitmek tükenmek bilmeyen sald~r~lar~n~ n tek hedefi haline gelmi~lerdir. Murab~t Hük~lmdar~~Ali ~bn Yusuf la yapt~~~~aç~k tart~~maya
kadar ~bn Tumart ve arkada~lar~n~n hareketi Murab~tlar taraf~ndan pek ciddiye al~nmam~~t~. Büyük olas~l~kla, onu yüreklendiren ve ona manevi liderli~inin en az vezirlerin ve devlet adamlar~n~ n geçici güçleri kadar etkili oldu~unu dü~ündüren de bu olaylard~r. Hatta belki de Le Tourneau'nun öne
sürdü~ü gibi ~bn Tumart, birçok insan~n onun ça~r~s~~için bekledi~ini ve nereye giderse gitsin onu takip edeceklerini de bu dönemde dü~ünmeye ba~lam~~t~".
37 Norris, Arap Eclebiyan'nda Berberler kitab~nda, ~bn Tumart ve beraberindekilerin
Tlemsen ve Fez'de oldukça sald~rgan bir tutumla ahlaks~z oldu~una karar getirdikleri pek çok
olaya müdahale ettiklerinden bahseder. Bunlar aras~nda mesela, Tlemsen de yeni evlenmi~~bir
gelinin müzisyenler e~li~inde at üstünde evine do~ru götürüldil~iinii görmü~ler ve Ilan Tumart,
beraberindekiler ile birlikte milzisyenlere sald~np alederini lunn~~lar gelini de alandan al a~a~~~
etmi~lerdir. s. 164. Di~er bir olayda Fez'e geldiklerinde Ibn Tumart beraberindekilere nehir
k~yas~na gidip incir dallanndan kendilerine birer sopa kesmelerini istemi~~ve döndüklerinde bu
sopalan saklay~p onu takip etmeleri emrini vermi~. Sopalar~yla beraber bu insanlar~~Bazciala
ad~ndaki müzik alederinin yap~ld~~~~bir soka~a götürmü~~ve orada dükkanlara sald~np bütün
müzik aiederini parçalamalann~~emret/114dr. Bkz. Norris, The I3erbers in Arabic Literature, s.
163-165.
" Le Tourneau, The Almohad Movement, s. 22-23.
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Bu noktada gözden kagr~ lmamas~~gereken bir nokta da o dönemde Murab~ tlar~ n dogmatik ideolojilerine ve sapunlm~~~Kuran yorumlar~ na kar~~~ç~kan tek grubun ~bn Tumart'~ nki olmad~~~d~ r. Murab~ t topraklar~ nda genellikle sufilerin kat~ld~~~~hadisleri temel olan bir Sufi "yeralt~ " hareketi, halihaz~ rda etkin bir ~ekilde Murab~t kar~~ t~~bir giri~imi örgütlemi~~ve bir çok eylem
gerçekle~tirmi~ti. ~bn Tumart taraftarlar~~ve sufiler Murab~ tlann dini anlay~~lar~ n~n tam anlam~yla "ku fr" oldu~u konusunda birle~mekteydiler. Sözü edilen bu iki toplulu~un bu a~amada herhangi bir dayan~~ ma içine girip girmedi~i konusu henüz ayd~ nl~ k kazanmam~~sa da, daha sonra Muvahhid ordusunun önde gelen kumandanlanndan birinin bu "yeralt~ " hareketinin faal üyeleri aras~ ndan seçildi~i bilinmektedir.
~bn Tumart, Merrake~'te Murab~ t f~ k~ h alimleriyle ciddi tart~~malara
(münazara) girmi~tir. Kazanan~ n ço~u zaman kendisi oldu~u bu tart~~malar
sonunda baz~~fukaha, Murab~ t hükümdann~, ~bn Tumart'~~ ayk~ r~~ dü~üncelerinden dolay~~ cezaland~ rmak konusunda ikna ettiler. ~bn Tumart ve arkada~lar~~tam zaman~ nda Atlas bölgesinin içerilerine, güneydo~uya do~ru göç ettiler. ~~ te bu noktadan sonra bu küçük grubun fanatik eylemi siyasi bir nitelik
kazanmaya ba~lad~ . ~smail ~gig ad~ nda Har~a Berberlerinden (Masmuda kabilesinin bir dal~ ) bir kabile ~efi (amghar), ~bn Tumart ve arkada~lar~ na ilgi
göstermi~~ve onlara kalacak yer sa~lam~~t~ r. Bölgedeki Berber kabileler ve di~er müslüman olmayan gruplar da bu gelen gruba kar~~~oldukça büyük ilgi
gösterdiler. Bu ilginin arkas~ nda hiç ~üphesiz Murab~ tlann burada ya~ayan
halk üzerindeki bask~lar~~çok önemli bir rol oynam~~ ur. Bu noktada ~bn Tumart hareketinin nas~ l bölge halk~~ aras~ nda sempati kazand~~~n~~ anlatabilmek aç~s~ ndan, bölgedeki Berber kabilelerinden ve di~er dinlere mensup
gruplardan söz etmek yararl~~ olacakt~r.
Bu dönemde, Bat~~Ma~rip topraklar~ nda, Murab~ t Hanedan~ 'n~ n belkemi~ini olu~turan Sanhace'n~ n yan~~ s~ ra üç büyük Berber kabilesi bulunmaktayd~. Masmuda, Bar~avata ve Zenate adlar~ n~~ ta~~yan ve hepsi de Murab~ tlar
taraf~ ndan a~~r bir ~ekilde vergilendirilmi~~olan bu kabilelerin ilk ikisi, sisteme kar~~~konumlar~ndan dolay~~önce tamamen boyunduruk alt~ na al~ nm~~~
daha sonra da ~iddetle cezaland~ nlm~~lard~39. Murab~ tlar, genelde kom~u

39 Ibid., s. 13.
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Berber kabileleri küçümsüyor ve Sanhace üyelerine ayr~cal~ k tan~ nd~~~ n~~ inkar ediyorlard~ . Bu durum sadece Ma~rip'e özgü de~ildi. Ispanya'da ya~amlar~ n~~sürdüren Endülüs Müslümanlar~~ve yine Ma~rip'ten Endülüs'e göçmü~~
Berberler de alt s~ n~f insanlar olarak kabul ediliyorlard~. Bunun yan~~ s~ ra,
yerli Müslümanlar da Murab~ t ~mparatorlu~u'nun kurulmas~ nda önemli role
sahip olmalar~ na ra~men "zaptedilmi~~insanlar" olarak kabul edilip ona göre
muamele görmekteydiler40.
Murab~ tlar~ n Müslüman olmayanlara kar~~~tutumunun da bilinen kaynaklar çerçevesinde oldukça sert oldu~u iddia edilmektedir. Brockelmann,
Yahudilere kar~~~uygulanan politikalara balum~~ve "~spanya'n~n en zenginleri
say~lan" Lucena Yahudilerinin "büyük fidye kar~~l~~~ nda sadece ibadet özgürlüklerine"4' kavu~tuidar~ n~~ iddia etmi~tir. Brockelmann'a göre Maimonides'in babas~~ da dahil olmak üzere pek çok insan~n ülkeyi bu dönemde terk
etmek zorunda kalm~~t~r. Bu tip örnekler, Yahudilerden ba~ta H~ ristiyan Mozarablar olmak üzere di~er gayri Müslim gruplara kadar geni~letilebilir. Murab~ tlerin iktidarlar~~ boyunca ~slam tarihine en büyük katk~lar~, mezhepsel
farld~ l~ klarm~~en aza indirmek veya tamamen ortadan kald~rmak suretiyle ~spanya ve Ma~rip bölgelerine sözde bir bütünle~tirici karakter vermeleri olmu~tur'''. Bunun sonucu olarak ortaya ç~kan ve biraz da çeli~kili gözüken iki
geli~me, ~bn Tumart'~ n misyonunu ba~ar~ya ula~mas~nda hiç tart~~mas~z çok
büyük öneme sahiptir. Bunlardan birincisi yüksek vergi ödemek zorunda b~rak~ld~ ldar~~için Murab~ t imparatorlu~u kar~~ t~~her türlü eylemi destekleyebilecek bir Berber potansiyelin olu~mas~~di~eri ise mezhepsel ayr~l~ klar~ n asgariye indirilmesi sonucu Ma~rip'te göreceli bir siyasi birlik ve bütünlü~ün sa~lanm~~~olmas~d~r.
Sonuç olarak, ~bn Tumart ilgisizlik ve ahlaki bozulma nedeniyle harap
dü~mü~~bu topraklara "gerçek" ~slami ö~retiyi getirecek ki~inin kendisi oldu~una kesin olarak inanm~~t~. Muvahhidlerin Tinmel'e ta~~nmas~~ ve burada
yeknesak bir topluluk olu~turmas~ ndan itibaren, o zamana kadar bir avuç insan taraf~ ndan adeta bir sokak kavgas~~ ~eklinde sürdürülen ~bn Tumart hareketi, siyasi bir içerik kazanm~~t~r. ~bn Tumart'~n ününü ve Murab~ tlar'a kar~~~
mücadelesindeki kararl~l~~~ n~~duyan Berber liderleri ona sayg~~göstermeye
4° Ibid., s. 13.
41 BrOCkelMann, History of Islarnic Peoples, s. 206.
42 Jamil Abu-Nasr, A History of the Maghrib, s. 87.
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ba~lad~ lar. Böylece, Masmuda Kabilesi'nin gönlünü kazanm~~~olmakla ve çok
iyi bir stratejik noktaya yerle~mek suretiyle, 'bn Tumart, çifte avantaj elde
etti43
Toplulu~unun günbegün büyümesi, püritan din anlay~~~ n~~ ~ii bir kurum
olan Mehdilikle birle~tirmesi konusunda ~bn Tumart'~~ oldukça cesaretlendirdi. O zamana kadar birçok kabile onu "imam" olarak tan~ m~~~ve ona derin
ba~l~l~ k duygusu göstermi~ti. ~bn Tumart sonunda kendisini yan~lmaz ve kusursuz (günahs~z) imam (masum) olarak ilan etti. Her ne kadar ölümünden
sonra (eschatological) ya da vahiy yoluyla (apocalyptical) bu s~fatlar~~ ald~~~~
iddia edilse de, O, ya~ad~~~~dönemde içinde bulundu~u toplumun fertleri taraf~ ndan toplumu tehlikelerden koruyacak ve tüm dünyay~~ do~ruluklarla
doldurarak bir ki~i olarak alg~lanmaya ba~lam~~t~. Bütün bunlardan anl~yoruz
ki, ~bn Tumart, E~'ari ve Zahiri dü~üncelerinin yan~~ s~ ra ~ii Mehdi anlay~~~ n~~
da, ça~~n~ n yanl~~l~ klarma kar~~~koyabilmek için uygun bir ~ekilde s~fadar~~
aras~ na katm~~t~. Ayr~ca, ~bn Tumart bu süre içinde Peygamber'in ismini de
isimleri aras~ na koymay~~ ak~l etti. Murab~ dara yollad~~~~bir mektupta kendisini "Arap soyundan, Kurey~~Kabilesi'nden, Ha~imi, Fat~ ma ve Hasan yoluyla
"Peygamber'in soyundan" Muhammed ~bn Abdullah olarak tan~ tt~ ". Daha
sonra, kendisini Peygamber'in soyundan hatta onun varisi olarak görmeye
ba~layacak; toplumdaki konumunu Peygamber'in konumuyla özde~le~tirecek
ve ö~retisinin amac~ n~~ da ~slam dünyas~ n~~ Peygamber'in ya~am~~ s~ ras~ ndaki
durumuna yeniden döndürmek olarak tan~mlayarakt~ r`".
~slam Tarihi'ndeki bütün din temelli siyasal hareketlerin ilk basama~~~
oldu~u üzere cihad ça~r~s~~ Muvahhid davas~ mn da olu~um ve örgütlenme sürecinin art~k bitti~inin bir göstergesiydi. ~bn Tumart, yanda~larm~~ el-Muvahhiddun (Tevhidçiler) diye ça~~rmaya ba~lad~~~~zaman, Muvahhid toplumu ve
onun "ya~am sebebi" tam anlam~yla ifadesini bulmu~~oldu. Bununla birlikte,
gözden kaç~ r~lmamas~~gereken bir nokta da; ~bn Tumart'~ n kendi ö~retisi
do~rultusunda bir toplum olu~turma yetene~inin sadece cahil bir kitlenin
ona ba~lanmas~ ndan de~il, belki de daha çok onun insanlar~~ ve onlar~ n
normlar~ n~ , de~erlerini iyi bir ~ekilde bilmesinden kaynakland~~~d~ r. Ayr~ca
burada, onun "Mehdi" s~fat~n~~da çok iyi bir zamanlamayla benimsendi~ini
Julien, A History of North Africa, s. 101.
Norris, The Berbers in Ara bic Literature, s. 171.
45 Ira Lapidus, A History of Islamic Societies, Cambridge: The Cambridge University Press,
1988, s. 375.
43 Charles-Andre
44
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belirtmekte yarar var. O dönemde Yak~ ndo~u'yu tehdit eden Haçl~ lar~ n korkusu Ma~rip'e kadar yay~lm~~t~~ve toplumda koruyucu bir Mehdi beklentisi
egemendi. ~üphesiz bu durum, ~bn Tumart'~ n k~sa bir zaman zarf~ nda geni~~
kitleleri ö~retisine çekebilmesine katk~da bulunmu~tur.
Bununla birlikte, ~bn Tumart'~ n ba~ar~s~ n~ n arkas~ nda yatan en önemli
etkenlerden biri de onun ö~retisini kidelere iletirken Berberi dilini kullanmas~d~ r. Onun Kuran'~ n her kelimesini yanda~lar~ na isim olarak vermek suretiyle Kuran'~ n pratik bir ~ekilde ezberlenmesini sa~lamas~ , bütün ça~da~lar~~
taraf~ ndan övgüyle söz edilen bir eylemdir. Bunun yan~~ s~ ra, ezan~n ve cuma
vaazlerinin Berber dilinde yap~ lmas~ n~ n onun taraf~ ndan emredilmesi, baz~~
tarihçileri Muvahhid hareketini "dinin millile~ tirilmesi" ya da daha genel
olarak Berber milliyetçili~inin ba~lang~c~~ olarak yorumlamaya yöneltmi~tir46.
Misyonerlik görevini üstlenen ve e~itimli ki~iler olan huffaz sayesinde
~bn Tumart yanda~lar~~ büyük oranda artt~. "Onlar Kurulu" taraf~ ndan yönetilen toplumun hiyerar~ik bir ~ekilde düzenlenmesi, insan y~~~ nlar~ n~ n sistematik bir biçimde yerle~ik hale getirilmesini kolayla~urd~~~~gibi cil~ad~ n Murab~ tlara kar~~~etkili bir ~ekilde gerçekle~tirilmesini de beraberinde getirmi~tir'''. Böylece k~sa zaman içinde Murab~dara kar~~~çok say~ da etkili sald~ r~~ düzenlemek mümkün olmu~tur. El-Mu vahhiddun (Unitarians) ya da ~spanyollar~ n daha sonra anacaklar~~ ~ekilde Almohades, Mehdi'nin iki y~l boyunca takipçileri taraf~ ndan gizlenen ölümünden sonra, Atlas bölgesinde geni~~vergi
kaynaklar~yla ve Murab~ tlara kar~~~düzenlenen seferlerden elde edilen ganimetle varl~~~ n~~ sürdüren, iyi örgütlenmi~~bir devlet olarak ortaya ç~ kt~ .
~bn Tumart, hareketini tamamen ba~ar~ya ula~t~~~ n~~ göremedi, ama;
kendisinin atad~~~~yeni lider ya da halife `Abdulmümin, Mehdi'nin fikirlerini
izleyecek ve devleti ~berya Yar~madas~ 'na kadar geni~letmeyi ba~ararak kadar
yetenekli bir yöneticiydi. Elde edilen sonuç "Yan~ lmaz Mehdi"nin ilkeleri
do~rultusunda kurulmu~~ve iki k~ taya uzanm~~~bir imparatorluktu. Muvahhid
hareketinin Ma~rip ve Berber Tarihi aç~s~ ndan önemini J. F. Hopkins'in ~u
sat~ rlar~~ çok iyi bir ~ekilde ifade ediyor:

Gustave von Grunebaum, Classical Islam, s. 182.
J. F. Hopkins, "The Almohad Hierarchy," London University School of Oriental and
African Studies &Metin, Cilt 16, no. 2, 1954, s. 93-112.
46

47
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Muvahhid egemenli~i alt~nda, co~rafi aç~dan bir bütün olan
Berber diyar~~(Barbary) Romal~ lardan beri ilk kez siyasi bir birlik kazanm~~t~r. Kurulmu~~olan rejim, Berber gücünün doruk
noktas~na i~aret etmektedir. Berber topraklar~, tarihte ilk ve son
kez Berber gücüyle kurulmu~~bir Berber yönetimi taraf~ ndan,
sözde bir bütünlük içinde yönetilmi~ tir48.
SONUÇ
~bn Tumart'~ n Mehdiyye'den Tinmel'e kadar geçen bütün hayat~, Ortaça~~~slam Tarihi'nde reformcu ve ayn~~zamanda dini bir ki~ili~in olu~mas~na
iyi bir örnektir. Onun eylemleriyle ilgili olarak yan~t bulmakta zorland~~~m~z
pek çok "niçinler, "nas~ l"lar var. Bununla birlikte, ba~lang~çta da ifade etti~imiz gibi bu çal~~mada as~l amac~m~z, hayat~~boyunca, onu, siyasi amaçl~~böylesi bir eyleme sürükleyen safhalar~, kilometre ta~lar~n~~aç~klamakt~. Bu ba~lamda, "e~er ~bn Tumart ve arkada~lar~~Masmuda Berberleri tarafindan sayg~~
görmeselerdi ne olurdu"? veya "Niçin ~bn Tumart, Murab~ t yöneticileri taraf~ndan zaman~ nda kesin bir ~ekilde cezaland~r~lmad~ ?" gibi temel sorular
önemini yitiriyor. Bununla birlikte, elimizdeki kaynaklar~n da bu konuda
daha derin noktalara ula~mam~za izin vermedi~ini itiraf etmeliyiz. Sonuç olarak, bu makalenin amac~, ~bn Tumart'~ n, ilk olarak, sözü edilen toplulu~un,
u~runa sava~acak önemdeki davas~mn olu~turulmas~ nda, daha sonra Kuzey
Afrika'dan ~berya Yar~madas~ 'na kadar uzanan geni~~imparatorlukta somutla~an bir kimli~in yarat~lmas~nda doru~a eri~en hayat çizgisini incelemekti.
Yaz~n~n ba~~nda, Muvahhid davas~n~n olu~turulmas~~ s~ras~nda, ~bn Tumart'~ n önceleri, bir siyasi "eylemci" olmak ya da benzeri ba~ka bir kayg~yla
de~il, bir ahlak Islahatç~s~~olarak ortaya ç~kt~~~ na i~aret etmi~tik. Onun püritan e~ilimleri, k~ sa zaman içinde baz~~insanlar~~etraf~ndan uzakla~ur~rken,
baz~lar~n~~etkiledi ve onun etraf~nda toplanmas~n~~sa~lad~. ~bn Tumart'~n ö~retisini yaymas~ m ve idealindeki toplumu olu~turmas~n~~sa~layanlar da i~te
bu ikinci grubun içine giren insanlard~.
Mellala'da onun ilkeleri do~rultusunda ya~ayan küçük bir cemaatin olu~turulmas~ , onun kendisini, çürümü~~ve Islam'~n "do~ru" yolundan ayr~lm~~~
oldu~una inand~~~~bir topluma, do~rulu~u ve adaleti getirecek imam olarak
48 J. F. Hopkins, Medieval Government in Barbaty until the Sixth Cent~ny of the Hijra,
Londra: Luzac, 1958.
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görmesine yol açt~. ~bn Tumart, insanlara kat~~bir ~slam yorumunu ö~üdelzli;
ve her geçen gün ö~retisini daha da geli~ tirdi. Bu dönemde henüz, Murab~ tlara kar~~~do~rudan sava~~açman~ n gere~i yoktu. Ancak o ve arkada~lar~, Mellala'dan bat~daki Murab~ t (Almovarid) topraklar~ na göç ettikleri zaman, bu
devletin ~slam yorumunun, sosyal de~erlerde ve normlarda yol açt~~~~tahribatla ve manevi, sosyal bir krizin göstergeleri say~ lan çürümeyle yüz yüze
geldiler. Bu noktadan sonra, düzeni sa~lamak ve Kuran'~ , sünneti ve icmay~~
temel alarak "do~ru" (pristine) ~slam yolunu yeniden tesis etmek, onun ve
takipçilerinin ana hedefi oldu.
Bu ideal, ~ slam Tarihi boyunca, dini temelli hareketlerin liderlerine,
kar~~lar~ ndaki anlay~~a kar~~~koymak için "me~ ru" bir zemin temin etmi~ tir.
Yani bu, sadece, ~bn Tumart'~n sergiledi~i tevhid anlay~~~ na dayal~~ ~slami harekete özgü bir ~ey de~ildir. ~bn Tumart'~ n dini yorumunu, tevhidçilik d~~~nda ~slam dininin Haricilik, ~smailiyye, Hanbelilik veya ~iili~in On iki
~ mam yorumu vs. gibi di~er yorumlarla tarif etmemiz mümkün de~ildir.
Onun ö~retisi, bilinen bütün ~slam yorumlar~~içinde en eklektik ve bütünle~tirici olan~d~ r. Fakat bu, sözü edilen anlay~~~ n yeni hiçbir dü~ünceyi bar~ nd~ rmad~~~~anlam~ na da gelmemelidir. ~bn Tumart'~n bütün bunlar~~ bir araya
getirip ~ ekillendirmesi ve sonuçta Berberler için, u~runa sava~acak bir dava
hatta Von Grunebaum'un söyledi~i gibi, bir "milli hareket" yaratmas~, ö~retisinin özgün bir do~aya sahip oldu~unun en iyi i~aretidir.
Bu nedenle, ~bn Tumart'~~ önemli bir ki~ i yapan geli~ melerin, onun
"mehdi" s~fat~n~~çok zamanl~~ bir ~ekilde kullanmas~~ ve Hz. Muhammed'in
Medine'de kurdu~u siyasal cemaata bütünlük itibar~yla pek çok aç~ dan benzer bir cemaat olu~ turma yetene~i oldu~unu dü~ünüyoruz. ~bn Tumart'~ n
dönemin ~artlar~n~~ göz önüne alarak, halkç~~bir tutum benimsemesi ve onu
kendi tevhidçi ~slam anlay~~~yla ba~da~urmas~ , hiç ~üphesiz hareketinin k~sa
bir sürede ba~ar~ya ula~mas~ nda çok önemli bir rol oynam~~ur. Makalenin
ba~~ na Hegel'in "büyük insan" nitelemesini koymam~zdaki temel etken budur.
Bununla birlikte, onun, ö~retisini Masmuda kabilelerinin ihtiyaçlar~na
göre düzenleyip, k~ sa zamanda Bat~~Ma~rip'teki Berber kabilelerinin deste~ini kazanmak konusundaki yetene~i de göz ard~~edilmemelidir. Bu aç~ dan
dü~ünüldü~ünde, ~ bn Tumart, sadece bir manevi rehber olarak de~il; kar~~-
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s~ ndaki insanlar~ n do~as~n~~ bilen, toplumsal al~~kanl~ klar~ na ve geleneklerine
a~ina olan'gerçek bir Berber lideri gibi davranm~~t~ r. Bu ba~lamda, onun,
topluma siyasi bir birlik niteli~i kazand~ rmas~ ndaki ba~ar~s~~bizi Dozy'nin
Berber yöneticilerinin genel vas~ flar~~ hakk~ ndaki nitelemesine inanmaya
zorlad~ . Yaz~ m~z~ n ba~~ndaki ikinci al~ nt~~da bu noktay~~vurgulamak içindir.
Bütün bunlardan ayr~~olarak, bir yandan ~bn Tumart'~ n yükseli~i ve Muvahhid davas~ n~ n olu~um süreci, di~er yandan da Murab~ t hareketinin çökü~ü, bize, ~slam Tarihi'nde dini temelde geli~en siyasal hareketlerin yükseli~~
ve dü~ü~~e~ilimleri konusunda önemli ipuçlar~~ vermektedir. Muvahhid iktidar~ n~ n sona erdi~i dönem üzerinde yap~lacak bir çal~~ma bu çerçevede oldukça ayd~ nlat~c~~ olacakt~ r. Böyle bir çal~~ma söz konusu e~ilimlerin Kuzey
Afrika topraklar~ nda ne derece yer yapt~~~ n~~ ispatlarken, islam~ n bölgesel siyasi geli~melere paralel olarak nas~l özgün bir ~ekil ald~~~ n~~ da hiç ~üphesiz
ortaya koyacakt~r49.

49 Böyle bir giri~im için bltz. Onur Y~ ld~ r~ m, "A Study on Popular Religion in the Early
Modern Morocco with Special Reference to the Political Role of the Saints, 1500-1700,"
Ha~ndard Islamicus, Cilt 21, No. 2, Nisan-Haziran 1998, pp. 39-48.
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