ISLAM'DA FUTUVVET TESKILATININ DO~USU
MESELESI VE TARIHI ANA ÇIZGILERI *
Yazan : FRANZ TAESCHNER
Çeviren: Dr. SEMAHAT YÜKSEL
Ortaça~~~slam medeniyeti, Fütüvvet ile sosyal bir tezahürü geli~tirip olgunla~t~rm~~t~r. Bu çe~it te~kilâtlar "erkek topluluklar~n~n" tipik
örneklerini te~kil ederler ve etnoloji bunlara be~eri kültür hayat~n~n
her sahas~nda pek çok örnekler verebilir. Erkek topluluklar~n~n pek
ço~unda oldu~u gibi, Fütüvvet'in do~u~~sebebi de, cemiyet içindeki
erkeklerin bir araya gelme, topluluk güdüsüdür ve bu çe~it carnialarda
hâkim olan ideal arkada~hkt~r; ba~ka bir deyi~le gaye, beraber olmakt~r. Buna benzer di~er bütün te~kilâtlarda oldu~u gibi, burada
da ana gaye, di~er baz~~dini ve ahlaki ikinci derecedeki hedeflerle
örtülmü~tür. Ancak, bu ikinci derecedeki hedefler Fütüvvet'i, ana
gayeleri ba~ka olan di~er baz~~sosyal kurulu~larla birle~tirir. Fütüvvet'in ana gayesi ile ikinci derecedeki hedefleri aras~ndaki münasebetin nas~l ve ne derecede oldu~u sorusu, Fütüvvet'in esas problernini
ortaya ç~kar~r.
Fütüvvet'in varl~~~~uzun zamandanberi ~ark~yatç~lar taraf~ndan
bilinmekte idi. Bu konuyu ilk defa ele alanlar~n, mesela V. Hammer'in 1,
Ortaça~~Bat~~dünyas~ndan ak~llar~na gelen ilk paraleller ~övalyelik,
özellikle ~övalyelik tarikat~~gibi kurulu~lard~. Buna ra~men ~ark~yatgl~kta bu konuya çok az ve hattâ tesadüfen yer verilmi~tir. Ancak
harpte ölen arkada~~m Hermenn Thorning'in 2 son devre ait Arapça
* Franz Taeschner'in Die Islamischen Futuwwabünde Das Problem ihrer Entstehung
und die grundlinien ihrer Geschihte isimli makalesinden Türkçeye çevirilmi~tir. Zeitschr~ft
d. D. M. G., Neue Folge, Bd. XII (Bd. 87), S. 6-49.
J. v. Hammer Purgstall, Sur la chevalerie des Arabes antirieure celle de l'Europe,
sur l'influence de la pre~ni&e sur la seconde, JA, IV, 13, 1849, s. ~~ v.d.; ayn~~yazar~n, Sur
les passages relatifs â la chevalerie dans les historiens Arabes, JA, V, 6, 1855, s. 282 v.d.
2 Dr. Hermann Thorning, Beitrüge zur Kenntniss des islamischen Vereinwesens auf
Grund von Bast Madad et-Taufiq (Türkische Bibliothek, hgg. v. G. Jacob und R.
Tschudi, 16. Bd.), Berlin 1913; bak: C. Snouck Hurgronje, DLZ 37, 1916, sütun
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bir metinden hareketle, Fütüvvet hakk~nda o zamanlar eline geçirebildi~i bütün yaz~lar~~toplay~p (1913), bunlar üzerinde çal~~t~ktan
sonra, bu sosyolojik kurulu~un esas~m tespit etme~e çal~~t~~~~eseri, bu
konuda yeni bir ç~~~r aç~lmas~na sebep olmu~tur. O zamandanberi
Fütüvvet te~kilat~n~n esas~n~~kavramaya yard~m etmi~~baz~~tetkikler
yap~lm~~, son zamanlarda bir seri özet Fütüvvet makaleleri yay~nlanm~~t~r. Bu demektir ki, ~imdiye kadar yap~lan bütün çal~~malar~n bir
derlemesini yaparak a~a~~daki sorular~~ortaya koyup cevap araman~n
art~k zaman~~gelmi~tir: Fütüvvet nas~l do~mu~tur, ilk devri ve daha
sonraki zamanlardaki geli~mesi nas~l olmu~tur? Pek çok kerreler
Fütüvvet'in do~u~u sorusu ortaya at~lm~~~ise de, bunu tamamen ayd~nlatacak bir çal~~ma henüz yap~lmam~~t~r. Bugün benim buradaki
vazifem de, ne yaz~ k ki, bu soruyu yeniden ortaya koyup, çözümü için
bence mühim olan baz~~hususlar~~ayd~nlatmaya çal~~t~ktan sonra,
Fütüvvet problernini yeniden formüle etmekten öteye gidemeyecektir.
Çözümü, ancak ilerde yap~lacak çal~~malar verebileceklerdir.
Biraz önce de i~aret etti~im gibi, Fütüvvet'in kar~~m~za ç~kard~~~~
esas mes'ele ~udur: Ikinci derecede kalan dini-ahlaki hedeflerin de
birle~ti~i Islam kültür dünyas~n~n di~er kurulu~lar~, yani suflzm,
dervi~lik ve buna ba~l~~olarak din tarihi aç~s~ndan elde edilecek
neticelerle münasebet derecesi ne olacakt~r? Bir taraftan da ~u husus
dikkatimizi çeker: Islam'da mistisizme yönelmi~~olan mutasavv~f
yazarlar kendi kavram sistemlerine Fütüvvet'i dahil etmi~~ve bunun
üzerinde çal~~m~~lard~r. Baz~~dervi~ler Fütüvvet hakk~nda bilgi verirler. Baz~~Fütüvvet çevreleri ise, bâriz bir ~ekilde dervi~li~in tesirinde
kalm~~lard~r. Bundan dolay~~da, bunlar~n âdet ve nizamlar~~dervi~li~in adet ve nizamlar~na çok benzerler; hattâ öyle ki, baz~~ eski Fütüvvet
adetleri, dervi~~adetleri olarak zamarum~za kadar gelmi~lerdir; mesela
baz~~dervi~~zümreleri, Fütüvvet edebiyat~n~~kendi edebiyatlar~~olarak
telakki etmi~lerdir 3.
Di~er taraftan, Fütüvvet'i, süfizm ve dervi~likten kesin olarak
ay~ran yeterli derecede farklar da tespit edilmi~tir. Bilhassa Halife
en-Nas~r ve haleflerinin idâresindeki saray Fütüvvet'i ile Anadolu
391 v.d. = Verspreide Geschriften VI, Leiden 1927, S. 171 f.f. Hemen hemen ayn~~
zamanda C. van Arendonh'un El, II, ~ 3o'da Fütüvvet ad~ndaki m~~htasar makalesi
yay~nlanm~~t~r.
a Thorning s. 69 v.d.; buna i~aret etmi~tir.
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~ehirlerinde halk aras~nda görülen Fütüvvet belirli noktalarda ayr~l~klar gösterirler.
San~yorum ki, Fütüvvet'in bu ana mes'elesi, bunlar~n men~e
problemi gözönüne al~nmadan kesin olarak çözümlenemez Di~er
taraftan, bu mes'elenin halli bir üçüncü problemin, yâni Islâm-~ark'ta
Fütüvvet'in Bat~'daki di~er bâz~~camia ~eklindeki kurulu~larla olan
münasebetinin aç~klanabilmesi için gereklidir; bu problem ötedenberi
ortaya at~lm~~~olmakla beraber 4, hakk~nda ciddi bir ara~t~rma yap~lmam~~t~r. Ben bu çal~~man~ n konusunu, daha önce de bahsetti~im
gibi, sadece Fütüvvet'in ana mes'elesine hasredece~im ve ~imdiye
kadar yap~lm~~~çal~~malar~~esas alarak, bu problemin bugün ne durumda oldu~unu ortaya koymaya çal~~aca~~m.
1.

E~er Islâm-~ark'ta herhangibir te~kilât~ n, özellikle dini saha ile
sathi de olsa ilgilisi olan bir te~ekkülün kökünü ortaya ç~karmak istenirse, iki ihtimali gözönünde tutmak gerektir: Birincisi Islâm'dan
önceki Arabistan, ikincisi antik kültür. Pek çok hallerde her iki taraftan
birden gelen tesirler Islâmiyet'e ~ekil vermi~lerdir. Ilk bak~~ta acaip
bir sosyolojik tezahür olarak gözüken Fütüvvet ile, eski Arap kültürü
aras~nda bir ba~~kurmak irr~kâns~z gibi gelir; fakat bu hususu gözönüne almadan da bu mesele çözürnlenemez ve bana öyle geliyor ki,
Fütüvvet'in kökünü ta o devre ba~lamaya çaL~~mak hiç de bo~una
de~ildir. Her ~eyden önce, Arap lugatglar~~taraf~ndan "genç adam"
esas mânas~yla kar~~lanan ve eski Arap ~âirleri taraf~ndan mücerret
Fütüvvet kavram~n~n kapsad~~~~özelliklere (hemen hemen ayni anlama sahip Almanca kelime "junker") malik kimseler için kullan~lan
fetâ, bence, men~eini eski Araplar'~n sahip olduklar~~mefhumlardan
almaktad~r.
Eski Araplar'dan bize kalan en güvenilir kaynak olan Arap nazm~nda fetâ kelimesi, daima ~u kimseler için kullan~lmaktad~r: Eski
Araplar'a mahsus faziletlerden say~lan a~~r~~cömert kimseler; kendilerini, çekinmeden hakl~~1111 haks~z m~~oldu~unu sormaks~z~n kabileleri
için feda eden kimseler; erkekçe cesaret gösteren kimseler için... Ad~~
geçen son fazilete dayanarak bu kelime kolayl~kla "kahraman" anlav. Hammer (bk., not ~ ), bununla ilgili, Do~u ve Bat~~ aras~ndaki paralellere
i~aret etmi~tir.
4
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mini da kazan~r 5. Kelimenin ço~'ulu fityân ve üstünlük ~ekli fetâ'l-fityan (en üstün fetâ) 6 da ayn~~anlamda kullan~l~rlar. Buna kar~~l~k mücerret Fütüvvet'in, eski Arap ~iir dilinde kullan~lmad~~~~görülür
Eski Arap ~airlerinin fetâ kavram~, daha sonraki devirlerde ortaya konulmaya çal~~~lan Fütüvvet tasavvurunun ancak birk~sm~n~~
ihtiva eder. Bu kavram~n yine eski Arapça'n~n ba~ka bir kavram~~
mürüvvet (etimolojisi ve muhtevas~~bak~m~ndan Latince "virtus"un
kar~~l~~~d~r) ile s~k~~bir münasebeti vard~r. Buna ra~men, bu iki kelime
tam biribirlerinin kar~~l~~~~de~illerdir 8. "Mürüvvet" kelimesi için de
5 A. Fischer'in zengin lûgat kolleksiyonundan göndermek lutfunda bulundu~u
eski Arap nazm~ndan çok say~daki belgeler de yukardaki izahat~~ do~rulamaktad~r.
Kendilerine burada te~ekkür etmek isterim. Ayr~ca Fischer, fetâ'n~n bazen faris'le
birlikte kullan~ld~~~na da dikkatimi çekmi~tir. Bu son kelime, eski Arap ~iir dilinde
fetâ gibi çok kullan~lmamaktad~r ve bundan farkl~~ olarak sadece "harp kahraman~,
~övalye" ve buna benzer anlamlara gelmektedir. Bunun için de bu kavram, yaln~z
harp kahraman~~ anlam~na gelmeyip, eski Araplar'da cemiyetin ideali, kabile mensuplar~n~n en ideali demek olan feta'dan daha dard~r.
8 Mesela Hassan b. Sâbit, er-Raci h. 4 bask~s~nda Hudaililer taraf~ndan esir
al~nan ve bunlar taraf~ndan Mekke'ye sat~l~p orada öldürülen Hubeyb'i (Ibn Hi~am,
s. 644, sat~r 5) böyle isimlendirir.
7 Kur'an'da daha yüksek mânâda bir feta kavram~na rastlanmaz. Bu kelimenin
tekil veya ço~ul olarak kullan~ld~~~~yerlerde "delikanl~ , genç çocuk" manas~ndad~r (mesela 2 ~~, 61 varak 6o; 18/9 varak ~~o ve varak 12/13, bâzen de "hizmetkdr, esir" anlam~~
ile ( 2, 3o; 18, 59 varak 60 ve 61 /62; bu ikinci anlam~~ aç~ k olarak 12, 36). Iki kerre
kelimenin müennes ~ekli "k~z çocu~u" yerine kullan~l~r. Anlam~~ da "cdriye" demektir (4, 29 varak 25 ve 24, 33). —Buna kar~~l~k fetâ kelimesi, eski Araplar'daki anlam~~
ile, en eski siyer eserlerinde bulunan veciz sözlerde rastlan~r :
"JUL,J~ _~ i (=Ali gibi Feta yoktur, Zülfikar gibi k~l~ç yoktur). Eski eserlerde
bunun, Uhud sava~~nda Peygamber taraf~ndan söylendi~i kabul edilir (~ bn Hi~am,
S. 588, sat~r 7; Taberi, ed. De Goeje I, 3, s. 1402; H. Zotenberg'e göre Farsça tercümesi III, s. 27; 'bn Sa'd'da bu hadis nakledilmez) ; ad~~geçen hadisi kendilerine bir
çe~it parola olarak kabul eden son Fütüvvetndmeler'de, bunun söylendi~i yerin Huneyn oldu~u kabul edilir.
8 Mürüvvet hakk~nda bak: I. Goldzieher, Muhammedanische Studien I, Halle,
a.S. 1889, s. ~~, bilhassa s. ~ 3'den itibaren: Mürüvvet ve din. Buna göre Mürüvvet'ten "aile ba~~n~n, koruma (civâr) gelene~inin ve misafirperverli~in do~urdu~u
bütün vazifeleri yerine getirmek" anla~~lmaktad~r; ayn~~ zamanda "kan davas~~
gelene~inin devam ettirilmesi ... Arap âdetine göre, kabile ile ilgisi olan herkes için
sadakat ve fedakarl~k bu gelene~in esas~n~~ te~kil eder". Bu sözlerle Mürüvvet, genel
bir kavram olarak belirmi~~oluyor ki, Fütüvvet kavram~n~~ da içine almaktad~r. Yaln~z
mürüvvet kavram~nda, Futüvvet'in ~ümulüne dahil olan, bir çe~it harp kahramanl~~~~
tasavvuru yoktur. öte taraftan ise Furûsa (yukarda not: 5 de faris kelimesi ile demek istenen) kelimesi sadece harp kahramanl~~~~tasavvurunu ihtiva edip, Fütüvvet
ve Mürüvvet kavramlar~nda mü~terek olan tasavvurlara sahip de~ildir.
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durum ayn~d~r: Ancak eski Arap ~airleri esas olarak al~n~ rsa, bu kelime
biraz ayd~nlanm~~~olur; fakat benim görebildi~im kadar~~ile, kelime
olarak, eski Arap ~iirinde buna raslanmaz. Mücerret kavramlar~n
kullan~lmas~~için elveri~li olan daha sonraki devirlerde de Fütüvvet
ve Mürüvvet kavramlar~~daima birbirlerine muvazi olarak kullan~lm~~lard~ r. Öyle ki, ahlaki kavramlar olarak kullan~l~~lar~nda ikisi
aras~ndaki fark~~tespit etmek çok defa imkans~zd~r.
Yaln~z, Fütüvvet'in sosyolojik bir kavram olma yolunda geçirdi~i
tekâmüle Mürüvvet i~tirak etmemi~ tir; bununla beraber, daha sonraki Fütüvvet te~kilat~n~ n ideal olarak ald~~~~fetâ (genç) tipi ile, Islam'dan önceki Arabistan Arap nazm~run bize nakletti~i ahlaki de~er
hükmü olarak Fütüvvet kavramlar~~mevcut iseler de, cemiyet içinde,
bir çe~it erkek te~ekkülü ~eklinde tecrit edilmi~~bir grup olarak fit}Tan~n meydana getirdi~i bir te~ kilat, bir organizasyon izlerine raslanmaz ; demek ki, Fütüvvet kavrarrun~ n sosyolojik geli~imi daha o devirlerde henüz ba~lamarru~u.
Eski kültür merkezlerindeki Islam topluluklar~ nda Fütüvvet'in
izlerini ararsak, tamamen ba~ ka bir durumla kar~~la~~r~z. Burada ara~t~rabilece~imiz kaynaklar da oldukça ba~kad~ r: O zamanki cemiyetin
tasviri olarak telakki edilebilecek olan manzum edebiyat, bu hususun
ara~t~r~lmas~ nda, çevredeki enteresan olaylar~ n tasvirine yönelmi~~
olan mensur terbiyevi literatür kadar verimli de~ildir. Gerçekten de
terbiyevi mensur eserlerde feta kelimesine —özellikle bunun ço~ulu
olan fityan'a— rastlan~ r; fakat bu kelimenin burada, eski Arap edebiyat~nda sahip oldu~undan daha ba~ka bir anlamda kullan~ld~~~~görülür. Bu kelime ile art~k, birçok iyi ve övülmeye de~er meziyetleri
kendinde toplam~§ insan tipi kastedilmez; gerçi ara s~ ra bu mânada
kullan~lm~~t~r g, amma ~imdi daha çok, o devrin cerniyetinin idealini
temsil eden insanlar~ n meydana getirdikleri bir grup anlam~na gelmeyip, baz~~özellikleri ile vasat insan~n üstüne ç~kan kimseler için
kullan~l~ yordu. Bu da terbiyevi literatürde sevilen bir konu olarak
benimsenmesi için kafi bir sebeptir. Bu yüzdendir ki, terbiyevi litera9 Hi~am b. Muhammed el-Kelbi (h. 204/m. 819; bak: Brockelmann I, ~ 39)nin
Kitab el-Fitydn el-Araba'a (Yaqut's Dictionary of Learned Men VIII, s. 253, Z. i) adl~,
ilk dört Halife'yi anlatan eserinin ba~l~~~ nda eski Arapça'daki mânS.s~~temel te~kil
etmektedir.
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türün piri el-Câhiz Kitâbü'l-Fitydn adl~~eserini özet olarak bu tip
insanlara hasretrni~ tir. Fakat, maalesef bu kitab zaman~nuza kadar
ula~marru~tir 1°. Bu kitaptan, muhakkak ki, Fütüvvet'in tarihçesi ile
ilgili birçok enteresan malûmat~~ö~renebilirdik. Ayn~~devirde, fityân
hakk~nda yaz~lm~~~ba~ka bir eser tan~m~ yorum; bu yüzden de fityân
konusundaki malûmat~m~z~, Arap edebiyat~n~n di~er eserlerinde —s~ras~~geldikçe ad~n~n geçti~i yerlerden— tamarnlamak zorunday~z.
Bütün bu da~~n~k mal~imatlardan fityân hakk~ nda müspet bir
bilgi elde edilemez; bunlar daha çok Fütüvvet te~kilât~ m —bilindi~i
kabul edilip— kendilerine fon (arka plan) olarak alm~~~anekdotlard~r.
Ancak bunlardan neticeler ç~ karmak suretiyle fityan'~n adet ve an'aneleri hakk~ nda malûmat elde edebiliyoruz. Bu anekdotlar incelenince,
bence, bir defa aç~ kça ~u ortaya ç~k~ yor: Bunlar biraraya gelerek
topluluk kurmu~~kimselerdir ve mesela beraberce bir ev kiralay~p
toplant~ lar yaparlar v.s. n. Di~er taraftan, bu toplulu~un gayesinin,
belirli bir hayat tarz~~sürdürmek oldu~u da kolayca tespit edilir. Belki
bu arada, eski Arap feta ideali de bir rol oynarru~t~r.
Ayr~ca, fityân hakk~ nda, gerekti~i kadar teferruatl~~bir ~ekilde
dü~ünülmedi~i görülür; zira fityân anekdotlar~ nda, çok defa, bütün
grubun kat~ld~~~~ahlaki yönden oldukça serbest bir hayat tarz~~bahis
konusu edilmektedir: Yemek, içmek, müzik ve ayr~ca unutulmamas~~
gereken bir husus, oldukça serbest seksüel faaliyet 12.
O halde, ~airlerin, çalg~c~lar~ n ve her nev'inden gezgin kimselerin
san'atlarm~~icra ederken, bunlardan para kazanmak için, hayat zev10
el-Cahiz'e ait oldu~u san~lan Kitab et-tac fi AhMk el-mulûk (nâ~ir: Ahmed
Zeki Pa~a, Kahire 1322/1914) adl~~ eserin 3. sayfa 2. sat~ rda yazar ~:.).a31
ZJU2,11 jml j;Lii j konusunu ele ald~~~~bir eser haz~rlam~~~oldu~unu ifade eder.
Yaqut's Dictionary of Learned Men. VI Leiden 1913, S. 76, s. 12'de de el-Cahiz'in
bir Kitab el-fityân yazm~~~oldu~u söylenir. Bu, el-Cahiz'in Kitab el-buhaM adl~~
kitab~na kar~~~yaz~lm~~~bir eserdir. Bu kitab~n (Le livre des Avares par el-Djahiz de
Basra, publ. par G. van Vloten, Leyde ~~goo) 71. sayfas~n~n 4. sat~r~nda bir fityan
kad~s~~ anlat~lmaktad~ r. Câhiz'le ilgili bu aç~ klamalar için O. Rescher'e minnettar~m.
il Bu konuda karakteristik bir anekdotu, mesela, el-Mubarra'dan naklen
el-Beyhald anlat~r: ~brahim ~bn Muhammed el-Beyhaki, Kitab el-Mahasin vel-Masavi,
nâ~ir: Fr. Schwally, Giessen 1902
(Bunun için O. Recsher'in haz~rlad~~~~indeks,
Stuttgart 1923), S. 248, s. 15 v.d.
12 Bu hususta el-Beyhaki'de bulunan küçük bir anekdot manidard~r, a.g.e., s.
385, S. 6 v.d.
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kinin bu yoldan ç~kar~lmas~na sad~k kalmalar~na ~a~ mamak gerekir.
Kitâbü'l-Agclni'de de fityân hakk~ nda, bu çe~it malûmata s~k s~k rastlan~r. Fityân te~kilat~n~n daha Islarniyet'in ilk devirlerinden itibaren
mevcut oldu~unu ileri süren bu kitab~n baz~~f~kralar~, te~kilât~n do~u~u
aç~s~ ndan bilhassa dikkate de~er. Ebu'l-Atahiya'n~n arkada~~~olan
Ibrahim b. Meymun b. Bahmanül-Musuirnin biyografisinde fityândan s~k s~ k bahsedilir. Ibrahim, bir Emevi valisinin zulmünden
Küfe'ye kaçm~~t~ r; aslen Iran'll asil bir acem ailesinden gelmektedir.
H.125 /m.743'de Küfe'de do~mu~~olup h.188/m.8o4 tarihinde Ba~dat'da vefat etmi~ tir 14. Hayat~ ndan bahsedilirken, bizzat Ibrahim'in
de dahil oldu~u Küfe'dekifityan'dan sözedilir. Bir defas~nda, Musul'da
bir y~ll~ k bir ikametten sonra K~~fe'ye dönü~ ünde carniadaki karde~leri
taraf~ ndan "O Musullu fetâ ho~~geldin" diye selâmlarur 15. Obolla'da " ve Rey'de 17 Ibrahim'in münasebette bulundu~u fityânlar vard~ r. Bütün bunlardan, fityan'~n, bir te~kilât~n mensuplar~ na verilen
husust bir isim oldu~u anla~~lmaktad~r.
Hüneyn b. Belvaü'l-H~ rVnin" biyografisinde fityân hakk~ndaki
baz~~malûmat, bizi daha önceki devirlere, yâni Emevi devrine kadar
götürür. O halife Hi~ am (idaresi h. 05-125 /m.724-743) zaman~nda
Hira'da ya~ayan H~ ristiyan bir muganni idi. Kendisi bizzat fityân'a
dahil de~ildi, amma gene de bunlarla i~birli~i halinde idi: Onlar~ n
e~lence arkada~lar~~olup", H~ ra ve Kûfe'deki fityân ocaklar~na çe~itli
lüks maddeleri tedarik eder, yâhut onlara kad~n ~ark~c~ lar, hokkabazlar
bulurdu 20. Bu ~ehirden d~~ar~~ ç~kt~~~~zamanlarda da, mesela bir
defas~ nda Hims'a gitti~inde, sanat~ m icra edip para kazanabilmek
(k~salt~lm~~ : Ag), c. V. ~ . bask~~2-48, 2. bask~~2-46, 3. bask~~
154-260; ~ brahim el-Musuli için bak: Brockelmann I, 78.
14 Ayn~~ ~ekilde Ag V, 2. bask~~s. 3, s. ~~ = 3. bask~~ s. 155, s. 2; C. H, 2. bask~~
s. 175, s. ~ 6'ya göre, ~ brahim, Ebu'l-Atahiya (h. 2 13/m. 828) ile ayn~~y~lda ve hattâ,
biraz tuhaf olmas~na ra~men, ayn~~günde vefat etmi~.
15 Ag V, 2. bask~~s. 3. s. 10 = 3. bask~~ s. 156, s. 7:
~~~ -i~~, t., • L.:.~~~ •Lr• .1 .1 41 J~;
Bu selâmdan sonra ~brahim'e el-Musuli lakab~~kalm~~t~r.
15 Ag V, 2. bask~~s. 4, s. 2 = 3. bask~~s. 158, s• 14
17 Ag V, 2. bask~~ s. 17, s. 9 -= 3. bask~~ s. 188, s. 20
18 Ag II, ~ . bask~~s. 120-127; 2. bask~~S. 116-124; 3. bask~~ s. 341-358;
bak: Mustafa Cevad'~n Lugat el-Arab VIII, 1930, s• 243.
15 Ag H, 2. bask~~ s. 116, s. 1 = 3. bask~~ s. 341, s. 8.
20 Ag II, 2. bask~~s. 118, s. 11 = 3. bask~~ s. 345, s. 1.
13
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için fityân aray~ p bulurdu 21 . Bütün bu bilgilerden, hepsinde mü~terek
olan unsur ortaya ç~ kmaktad~r.
Emevi devrinde vukû bulan bir hadise dolay~s~yla el-Mubarrad'~n el-Kâmil 22 adl~~eserinde fityân'dan dikkati çekecek ~ekilde bahsedilir: Burada, Hariciler'den bir ula~~n, cemiyetten uzakla~t~r~lm~~~
adamlardan birini nas~ l tuza~a dü~ürdü~ü anlat~l~ r. Bu maksat için
o, fityân ~ekline (herhalde k~ yafet kasdediliyor) girer —yan~nda biraz
safran vard~ r— ve bu nefyedilmi~~adam~ n arzusuna boyun e~er. Bu
~ekilde onu parti arkada~lar~n~n yan~ na götürür ve sonra bunlar adam~~
öldürürler.
Demek ki, fityân, belirli al~~kanl~klar~ ndan ve belki de giydikleri
özel k~ yafetlerden tan~ nan kimselerin meydana getirdikleri bir topluluktu. Bunlar~ n faaliyetleri tahminen, genç ~slam cerniyetinin politik dini münaka~alar~ ndan tamamen uzak olup, sadece dünyevi me~galelere yönelmi~ ti. Bu sebepten olacak ki, fetâ oldu~u bilinen bir kimse,
harici olabilme ~ üphesinden tamamen uzak tutulurdu.
islâmiyeeten sonraki birinci as~rda fityân hakk~ndaki bütün bu da~~ mk malûmattan, bu toplulu~un en önemli yan~n~ n ne oldu~u ortaya
ç~kar~ lmak istenirse, ~üphesiz önce ~u neticeye var~l~r: ~nsan~n, özellikle erkeklerin, bilhassa kafa dengi olan kimselerle bir araya gelme
isteklerinden do~an te~ekkül olup, etnolojide bilinen tezahürlerdendir.
Te~ kilat daha çok genç ve bekâr erkeklerden meydana gelmektedir
ve kendilerine "erkekler birli~i" ad~n~~vermeyi de adet edinmi~lerdi 23.
Ba~lang~ çta tamamen gençlerden ibaret bir topluluk oldu~u, fityân
ad~n~ n verilmesinden ç~kar~ labilir. ~ brahim el-Musuli gibi bir ~ahsiyetten ve onun biyografisinde fityân hakk~ nda verilen bilgilerden,
üyelerin ya~lanm.alar~~ve yuva kurmalar~ ndan sonra da aradaki ba~lar~n devam etti~i dü~üncesine var~labilir. Bu sayededir ki, te~kilat
hakiki bir birlik manzaras~~gösterebilir ve ancak kavram~n bu türlü
geni~letilmesi, te~kilât~ n inki~afina imkân verebilir.
21

Ag II,

23

The Kamil of el-Müberrad, ed. Wright, Leipzig 1864, s. 603, s. 8.

2. bask~~S. 119, S.

4 = 3. bask~~s. 346,

S. 12.

33 Bunun için Heinrich Schurtz'un temel eserine bak: Alterklassen und Miinnerbünde, Berlin ~ goz, bilhassa IV. bölüm s. 3 ~~8'den itibaren: Klubs und Geheimbünde;
bu sosyal tezahürün daha etrafl~~yorumu için bak: Hans Blüher, Die Rolle der Erotuk
in der mnnnlichen Gesellschaft, Jena ~ g 9, bilhassa II. cilt, 2. k~s~m (S.89'dan itibaren):

Die ~nliche Gesellschaft und 11/1nerbünde.
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Bu çe~it te~kilatlarm gayesi, belli ki, sadece biraraya gelmek,
e~lemnekti: Art~k ortadan kalkm~~~olan antik dünyan~n verdi~i örneklerle, zevk ve safan~n mümkün olan her çe~idinin, belki biraz daha
özel bir ~ekil kazanm~~~haliyle, devam ettirilmesidir. Böyle bir e~lence
hayat~nda içki de ihmal edilmi~~olamaz. Daha sonraki jiitüvvetnâmeler'de rastlad~~~m~z gibi, daha o devirlerde bir içki adab~n~n varl~~~n~~
kabul edebiliriz. Önceleri kuvvetli bir uyu~turucu içkinin, mesela
~arab~n al~nd~~~n~, ancak daha sonradan Fütüvvet içlcisinin, yâni zarars~z bir içki olan tuzlu su ile de~i~tirildi~i tahmini daha önce de
aç~klanm~~t~~ " ve bu tahmin, büyük bir ihtimalle, do~ru olabilir.
Ba~ka bir mesele ise, ~slam aleminin eski kültür merkezlerindeki
fityân ile islanliyet öncesi Arabistan'daki feta aras~nda herhangibir
münasebetin olup olmad~~~~hususudur. ~kisi aras~ndaki mü~terek unsura gelince, daha önceki izahlar~m~zdan, bunun mevcut olmad~~~~
ortaya ç~kar. Zira eski Arap fetasm~n bâriz özelli~i, eski Arap kültürünün ideal tipi olmas~ ; biraz önce bahsedilen fityan~n hususiyeti ise,
kapal~~ bir te~ekkülün üyeleri anlam~na gelmesidir. Buna ra~men eski
Arapça'daki fetâ kavrarrumn, daha sonraki devirlerdeki kültür merkezlerindeki fityâna tesir etmi~~oldu~unu, bu te~kilat~n üyeleri için
fetâ kelimesinin kullan~lmas~ndan ç~karabiliriz. Her iki kavranun
birle~ti~i nokta, bir yandan fetâ taraf~ndan tatbik edilen toplum anlay~~~, di~er taraftan sava~ta gösterilen kahramanl~k olmal~d~r. Genç
erkeklerden meydana gelen ve tamamen dünyevi gayelere dayanan
topluluklarda oldu~u gibi, fityân ya~ama tarz~nda da sava~ta ve sporda" aktif olmak çok tabii bir ~eydi.
Eski Arap fetas~~ve fityân te~kilat~~gibi iki sosyal tezahür için
verilen adlar her nekadar ayni ise de, fityân mefhumunun ~ümulü
kendine has bir ~ekilde de~i~ikli~e u~ranu~t~r. Eski Araplar'da ahlaki
de~er hükmü olan fetâ bütün cemiyete ~amil iken, zamanla bu anlam~n~~kaybedip daha basit bir seviyeye dü~ürülmü~tür. Fityanlar~n
kat~ld~klar~~ te~kilat, eski Araplar'~n fetas~nda oldu~u gibi aile, akrabal~ k ve kabile gibi tabii ba~lara dayanmaktad~r. Bu çe~it tabii ba~lara
dayanan fetâ topluluklar~, tatbikatta, misafirlik hakk~~ ve misafirleri
koruma hakk~n~~içine alm~~~olan sosyal çevre gelene~i ile en büyük
bak: Thoming, s. 201.
Harbin, fityânin faaliyet sahas~na dâhil oldu~u, el-Cahiz'in bunlar~~ehl
el-batâle olarak isimlendirmesinden de ortaya ç~kar (Bak: not ~~o).
24

22
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insan toplulu~u haline gelebiliyordu ve bu da, hergün, misafirperverlik veyahut özellikle himaye arayanlara yard~m ~eklinde fetân~n
faaliyetleri aras~na giriyordu. Bunun tam aksine fityân te~kilat~~seçim
esas~na dayanan bir topluluktu; yâni gerçekte tabii ba~lardan meydana gelmi~~topluluklar~~reddedip, bunun yerine, ferdi serbest seçim
esas~na dayanan yeni usül te~kilat~~dolduruyordu.
Bu de~i~iklik birinci planda, islâmiyet'in hâkimiyeti alt~na ald~~~~
eski kültür merkezlerindeki sosyal yap~n~n, eski Arabistan'daki sosyal
yap~ya nazaran de~i~mi~~olmas~ndan do~maktad~ r; zira eski Arap
cemiyeti esas~nda, anar~ist denilmese de, s~k~~bir kabilevi sisteme
sahipti: Tabii ba~lar~n meydana getirdi~i topluluklar tek hukuki
zümrelerdi ve bunlar nekadar küçük olursa, aralar~ndaki ba~~da o kadar kuvvetli olup hak emniyeti de, o derece sa~lam idi. Aile, soy ve
kabile d~~~nda tam bir kanunsuzluk hüküm sürerdi. Bu dar çevreli
münasebetler yan~nda, bu sistemin civar kanunu ile geni~letilmi~~~ekli
daha yüksek bir insanl~k seviyesine geçi~~basama~m~~ te~kil eder. Bu
fikrin tatbik edilmesi, eski feta methiyesinin ana fikrini meydana
getirir. Yâni eski Arap fetâsm~n faaliyetlerindeki temayül, dar kabile
münasebetlerini a~~p daha geni~~bir sahaya yay~lmakt~.
Buna mukabil, eski kültür merkezlerinde, tabii ba~lara dayanan
topluluklar hiçbir rol oynamazlar; burada daha çok ba~tan itibaren
geni~lik ve —ilkelik olarak, yâni temelli— aç~kl~k mevcuttur. Bununla
mukayese edilince, fityanlar~n seçimle meydana getirdikleri te~kilat,
kasdi bir s~n~rland~rmaya sebep olmu~~oluyor. Bu çe~it seçime dayanan
topluluklarda, çok kesif bir cemiyet ahlaki= da te~ekkül edece~i
gayet tabiidir ; fakat buradaki ahlaki anlay~~, kendini arkada~lar~~için
feda eden eski Arap feta idealinin yay~lm~~~oldu~u geni~~sahada geçerli
olamaz. Fityân birliklerinde toplum ruhu, te~kilât~n s~n~rlar~n~~a~amad~~~ndan, daha geni~~bir kitle üzerinde geçerli olamaz. Buna mukabil,
toplum ruhunun, te~kilat dahilinde ihtimamla korunan gençlerin
yeti~mesi için daha kesif tesirleri oldu~u ilave edilmelidir.
Toplum ruhu u~runa faaliyet sahas~n~n bu ~ekilde tahdidi ba~ka
tesirler de do~uruyordu. Muhakkak, methedilmi~~olmak çabas~, Arap
fetasm~n hareket tarz~nda motif olarak bir rol oynuyordu; fakat, eski
Araplar'da medihlerin muhtevas~~ahlaki veçheden mahrum de~ildi;
çünkü, bu hususta ölçü olarak, daima rnethedilme yakas~ nda, münferit insanlar~n akrabal~k, sülâle v.s, gibi insan zümrelerine ba~l~~olmak
veya civar kanunlar~n~n emretti~i (mesela misafirlikte) tabii ba~lar~n
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geni~letilmesi gibi, di~er insanlarla olan hususi münasebetlere tekabül
eden ~ahsi olmayan bir gayenin bahis konusu olmas~~idi. Fakat, saf kültürdeki ahlaki de~erlerden mahrum, sadece kendine bravo dedirtme
çabas~~halinde olan ve tamamen kendi benli~ini hedef tutan ~öhret
h~rs~~büyük bir ihtimalle Araplar'a yabanc~~idi; bununla beraber,
tabii ba~lara dayanan topluluklar~n tesirini kaybetme~e ba~lad~~~~
veyahut hiçbir tesirinin olmad~~~~eski kültür merkezlerinin ~ehir
mederdyetlerinde çok daha kuvvetli bir geli~me gösteriyordu. Tereddütsüz etraf~na hediyeler da~~tan ve kendisinin bu yüzden ilerde darl~~a dü~üp dü~meyece~ini hiç hesaba katmayan eski Arap kabile
reislerinin bu hareketi, bir çe~it, hayattan zevk alma vas~tas~~haline
gelmi~ti. Yaln~z bunlar, zenginliklerini asil velinimet diye övülmek
gayesiyle da~~tmay~p, antik devrin son zamanlar~n~n kendilerine sa~lad~~~~zevk vas~talar~m mümkün oldu~u kadar faydal~~bir ölçüde kendilerine mal etmek gayesini güdüyorlard~~ve hayat~n~~arkada~lar~~ u~runa tehlikeye att~~~~için methedilen eski Arap kahramanlar~ndan
böylece, ya mücadeleyi kavga için arayan kabaday~lar, yâhut da mücadeleyi sava~~marifetlerine çeviren cengaver tipler ortaya ç~km~~t~r.
Her iki halde de ahlaki hedef, bu gün de bedevi kahramanlar~n~n
ideallerinde görüldü~ü gibi, "bravo" kazanma gayreti haline dönmü~tür.
Daha sonraki Fütüvvet'de görülen çe~itli ~ekillerdeki toplant~lar~n noksanl~~'~, eski Arap fetas~nda müspet olmayan bir alamet olarak tespit edilir. Buna kar~~l~k eski kültür merkezlerindeki fityan~n
esas mahiyeti ayni me~repten kimselerin bir araya gelmesini sa~layabilmesidir. Fakat ba~ka bir noktada da fityân te~kilatlar~, daha sonraki devir Fütüvveti'nin aksine müsbet olmayan bir özelli~e sahiptirler: Dinle olan m.ünasebetin eksikli~i. ~slam dininin "cihâd-kutsal
sava~" kavram~~ile yer verdi~i sava~a fityân, dini bir veçhe vermez:
Cihâd ve fityân birbirlerinden uzak iki ayr~~kavramlard~r ve ~slamiyet'in ilk as~rlar~nda bu iki kavram~n birbirleri ile hiçbir münasebeti
yoktur. Sadece tecrübeye dayanan ve mesela dinin aksine, fikri yönden teçhiz edilmemi~~olan o devrin fityân faaliyetlerinde karakteristik
olan ~ey, mücerret Fütüvvet kavrarrunm, daha sonraki özel mesleki
anlam~~ile, henüz mevcut olmamas~d~r.
26 A. Fischer'in ~ahsi kelime denemeleri esas olarak al~n~rsa, fütüvvetin "gençlik" anlam~na geldi~i görülür; ayr~ca "gençlik davran~~~, gençlik ~~mar~kl~~~" ve
buna benzer; ancak daha sonraki devirlerde "civanmertlik, asil davran~~, cengâ-
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Eski Arap fetas~~ile eski kültür merkezlerindeki fityân aras~ndaki
bu karakteristik fark, müslüman topluluklar~n, bedevi ahlak idealinin
a~~r bast~~~~eski Arabistan'~n stepli topraklar~ndan çok daha olgun bir
medeniyetin getirdi~i çe~itli nimetlere sahip olan ~ehirlerin bulundu~u
eski ~ark'~n medeniyet sahalar~na geçi~leriyle ya~am~~~oldu~u fikri
geli~menin aç~k bir delilidir. Ayn~~ zamanda buradan, bu ikinci çe~it
fityân~ n, yâni fityân te~kilat~n~n men~eini nerede aramam~z gerekti~i
de ortaya ç~km~~~olur. Herhalde, Kitâbü'l-Agânrde fityân te~kilâtlar~yla olan ilgilerden söz edilen iki ~ahs~n, ~ark'~n son antik devir medeniyetine mensup olmalar~~tesadüfi de~ildir: Bunlardan Ibrahim elMusun Acem ve Huneynü'l-H~ri H~ra% bir H~ ristiyan Arap't~. Fityân
te~kilat~n~n me~neini, Islarniyet'ten önceki Iran'da; ~rak gibi yâhut
o zamanlar H~ristiyanla~t~r~lm~~~olan Arap s~n~r memleketleri gibi
kültür bak~m~ndan Iran'a ba~l~~olan memleketlerde aramak laz~md~r.
Bu sahada, kuvvetli bir ba~ar~~ ihtimali ile ara~t~rmaya gidilebilir.
Eski fetal~~~n dinle olan münasebetini ara~t~rd~~~m~z zaman da
kar~~m~za yine ~rak ç~kar. Bunun izlerine rastlad~~~m~z çevre, Hasanül-Basri (h.~~~~ o/m.728) ve onun yak~nlar~d~r 27 . Hasan'~n ça~da~~~olan ve onunla ~ahsi arkada~l~~~n~n oldu~u söylenen Bekr b. Abdullahü'l
Muzari ( o6 yâhut ~ o8 h./724 yâhut 726 m.) 'ye ~u sözler atfedilir:
"El-Hasan Basra ~eyhi idi ve Bekr onun fetas~"28. Bu nesilden bir
sonraki nesilden olan Eyyub b. Ebi Tamima (68-13 h./687-748 m.) 29
Hasan'dan "Seyyidü'l -fityân" (fityanlar~n efendisi) ~eref payesi ile
bahseder. Bu terimler birinci derecede, muhakkak ki, ad~~geçen ~ahs~n
oldukça genç oldu~una i~aret eder. Ayr~ca, bu iki terim, tatbikatta,
müreffeh bir hayat süren ~ah~s tasavvurunu da ihtiva eder. Bekr için
verlik" v. buna benzer manalarda. Burada Feta'den türetilmi~~ikinci bir kelime söz
konusu olmal~, nas~l ki imru'dan mürüvvet ve faris'den furûs türetilmi~~ise. Fütüvvet kelimesinin geçirdi~i bu anlam de~i~ikli~i, burada incelenen te~kilât~n geli~mesini aksettirir.
27 Hayat-~~ ibn Sa'd'da, c. VII, k~s~m 1, s. ~~14 v.d. A~a~~da, Hasan'~n grupu
hakk~nda verilen malümat~~ Hasan el-Basri hakk~ndaki temel eserinde (birinci
k~s~m, Islam, 14, 1925 s. t v.d.) mevcut olan H. H. Schraeder'e borçluyum.
Ibn Sa'd VII, 1, S. 122, S. 10 v.d. (Hasan'~n
28 11.1-;
;J-41
hayat~nda) ve s. 152, S. Ii (Bekr'in hayat~nda).
29 Hayat-t ibn Sa'd VII, 2, S. 14 v.d. Gerçi do~um tarihi olarak s. 14, s. 15'de
h. 86/m.7o5 tarihi verilmi~~ise de s. 17, s. 22'de 63 ya~~nda iken vefat etti~i söylendi~inden, bunu h. 131/m. 748'den ç~kar~rsak do~um tarihi olarak h. 68/m.687
ortaya ç~kar.
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bunun böyle oldu~una ~üphe yoktur. Zira hakk~ndaki rivayetlere
göre, Bekr, k~yafet ve saç ~ekli gibi zâhirl görünü~e büyük de~er verir
ve bunlar için büyük masraflar ederrni~~3°.
Hasan'dan nakledilen ~u sözde de ayni alt-ton (sözün gerisindeki anlam) hissedilmektedir: "E~er bir fetâ m.ür~zevi bir hayat
sürerse (nasak) onu konu~mas~ndan de~il de amelinden tan~m" 31.
Bununla ~u kastediliyor: Hasan'~n ~rakl~lar çevresinden bir fetâ bile
olsa, dünyevi görünü~e ba~l~~bir kimsenin dindarca görünen sözlerine
aldanmamal~~ —her nekadar d~~~görünü~ü onun aleyhine ~ahidlik
ediyorsa da— önce ameli onun dindarl~~nu isbat etmelidir. Buna ra~men, Hasan, dindarl~~nu basit yün elbiseler giyerek herkese ilân etmeye lüzum görmeyen 32 ve yukardaki sözlerin tam aksine hareket
eden Bekr gibi kimselere sayg~~göstermekten de çekinmeyen bir kimse
idi 33. Bekr ve Eyyub, fetâl~klar~n~n yan~nda, nüfuz sahibi kimselerdi
ve bilhassa di~erkâm olma faziletleri ile sayg~~ görürlercli. Onlar~n
~ahsiyetlerinde biz ilk def'a, eski Arap fetâs~~ile eski kültür merkezlerindeki fetân~n sentezinin canl~~örne~ini görmü~~oluyoruz. Bu örnek,
te~kilât~ n manâsnu iki yönden birden kendine toplayan bir sentezdi.
Buna göre, art~k asl~nda dini bak~mdan nötr olan fetâl~~a, yeni yeni
yay~lmaya ba~layan Fütüvvet ad~~alt~nda islâm'da bir yer vermek için
büyük bir gayret sarfetmek gerekmez. Tabildir ki, ~imdiye kadar bu
kavram~n ~ümulüne girmi~~olan faziletler de kendiliklerinden, bu
yeni kavram~n ~ümulüne de girerler. Fütüvvet'in islâmiyet'e giri~i,
—bilhassa ilk devirlerde— bu te~kilât~n getirdi~i faziletlere dayanan
bir çe~it dindarl~~~~kendine yol olarak seçen tasavvuf, sufizm sayesinde
olmu~tur.
Daha sonraki süfiler Hasan'ül-Basrl'yi pirleri olarak telâkki
ederler ve Islam tarihindeki yeri yan~nda, Hasan'ül-Basri sufili~in
öncülerinden kabul edilir. Fetâh'~a dâhil olan çevrenin h. 3. ve
m. 8- ~~o. yüzy~llar~n klasik sufizme do~ru ba~latt~~~~geli~me muntazam
olarak devam ettirilir. Bu devir sufilerinin Fütüvvet hakk~ndaki beyan" 'bn Sa'd VII, ~ , S. 153, S. 9 v.d.
al ~bn Sa'd VII, ~ , s. 128, s. 25 v.d.:
i 1.c1 j ikcaji...; 1 i.LJ I
.L11 j <Lj
32 a.g.e. s. 123, s. 5 v.d.
33 Hasan, Bekr'e mezara kadar yoldasl~k eder: a.g.e. s. 153, s. 27 v.d.
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lar~ ndan, burada eski Arap fetal~~~~ile fityân te~kilatlarm~ n sentezinin
mevcudiyeti hissedilir. Sufilik, ana kavrarnlar~ndan biri olan di~erkaml~~a (kar) uydurup yeni bir kavram olarak Fütüvvet'i yarat~r.
Bu yeni kavramdaki tasavvur, surili~e has ince dü~ünü~le sistemle~tirilen faziletlere ilaveten, yak~nlar~ na, samimi olarak her bak~ mdan
yard~ma haz~r olmakt~ r. Eski Arap kabile sisteminin de~erini kaybetti~i ~slam Ortaça~'~, de~i~en ~artlarla birlikte, eski Arap çevre kanununda mü~ahade etti~imiz kaliteli bir hümanizmin ba~lamas~~ve gerçekten cihan~ ümül bir hale gelmesi ile temayüz eder. Art~k bu devrideki
hümanizmin prensibi eski Araplar'da oldu~u gibi kelimenin dar kar~~l~~~~ile "yak~nuu" sevmek de~il de, kelimenin daha geni~~manas~~ile,
hemen hemen h~ristiyanl~ktaki "caritas" kar~~l~~~, herkesi sevmektir.
Herhangibir yerde, bu ister bir tasar~, bir iddia olsun, ~ahs~n~~
inkâr derecesinde bizzat sorumlulu~u yüklenmek, geni~~mânâda herkesi sevmenin neticesi idi —ve bu, Fütüvvet kavram~n~n sufilik dahilinde yapt~~~~geli~me bak~m~ ndan karakteristikdir—. Buna ba~l~~olarak
Fütüvvet'in daha sonraki devrelerinde "~eref" kavram~ ndaki ince fark
(nüans) ortaya ç~km~~t~ r ve tamamen aym olmamakla beraber Bat~~
~övalyeli~inin "~eref" kavram~na yak~nd~r. Kendi seçti~i ~eyleri kay~ts~z ~arts~z kabullendi~i ve f~ rsatlardan faydalanmaya önem vermeyip"
~ahsi kanaatine göre hareket etme söz konusu oldu~undan, bunu bir
nevi kendi nefsine yönelmi~~di~erkaml~ k olarak tavsif edebiliriz.
Bu ~eref kavram~run, asl~nda, sufili~in dini gayesi gere~ince nötr
oldu~u ve ancak insan~ n kendi iradesinin müspet de~eri sayesinde bir
yön kazand~~~~tâ ba~~ndanberi idrâk edilmi~ti; di~er bir deyi~le, bu
~eref kavram~~Allah'a kar~~~oldu~u gibi Allah için yap~lacak amellere
yol gösterebilirdi. Herhalde, bu kavram~n eski sufileri teshir eden
taraf~~da, bünyesindeki bu tenakuzlar olmu~tur. Bununla ilgili olarak
Hallac (h.3o9/m.922)'~n baz~~sözleri kaydedilmeye de~er: Bunlardan
birinde Hallac Fütüvvet'in (bunun yerine biz do~rudan do~ruya
"~ eref" kelimesini de koyabiliriz) Iblis ve Peygamber'den ba~ka 35
84 Bunun için bak: Der Islam 8, 1918, s. ~ 8o'de R. Hartmann taraf~ndan es—
Sülemi'den verilen Ebu Hafs'~n ~u sözü: "Hakiki er ki~i fazileti (raculiyye, fütüvvete
çok yak~n olan mürüvvet ile e~~anlaml~~bir kelime olmal~ ) iradenin gerçekle~ti~i
yerde sebat etmektir." Bu söz gerçi sufilerin gezgincili~inin söz konusu edildi~i bir
yerde geçmekte ise de, bunu mecazi mânâda da anlamak mümkündür.
35 L. Massignon, Recueil des Textes inidits concenumt L'Histoire de la Mystigue awc
pays d'Islam, Paris 1929, s. 69, S. 2.
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hiç kimsede do~ru olmad~~~n~~ifade eder. Ba~ ka bir yerde bunu daha
da izah eder: Iblis bir kerresinde ~öyle demi~: "E~er ben Adem'in
önünde diz çökseydim, Fütüvvet s~fat~~benden uzakla~~rd~ "; Fir'avun
da ~öyle devam eder; "E~er ben Allah elçilerine inanm~~~olsayd~m,
Fütüvvet makam~ndan dü~ erdim"; nihayet bizzat Hallaç da ~unu ilave eder: "E~er ben kendi fikrimi ve beyan~m~~(herhalde bununla me~ hur Ene'l-Hak sözünü kasdediyor) inkâr etmi~~olsayd~m
Fütüvvet seccadesinden kay~p dü~erdim 36."
Bu ~eref kavram~n~ n, sufiler taraf~ndan m~~ i~lenip ortaya ç~kar~ld~~~n~~yoksa haz~ r olarak m~~devrald~klar~n~~tespit etmek güçtür.
Eski Arap fetal~~~ n~n dü~ünce sisteminde bu kavram ~üphesiz, en
az~ ndan, gizli olarak mevcuttu. Ayn~~ ~ ekilde, muharip olarak faaliyette bulunan fityân te~kilat~ nda da bu kavram en az~ ndan, pratikte
mevcuttu. Zira ~uras~n~~itiraf etmek laz~md~ r ki, bu derecede hususi
mânâda bir ~eref kavram~~için fityân te~ ekküllerinde mevcut s~n~rla
arkada~l~k anlay~~~, eski Arap fetas~ ndaki serbest anlay~~ tan daha elveri~li bir zemin te~kil etmi~ tir. Bir taraftan mücadelenin, di~er
taraftan ise arkada~l~~~ n birle~ tirici mahiyette bir ideal olarak mevcut
Oldu~u her yerde ~eref kavram~~kendili~inden ortaya ç~kar. Bu yüzden, fityan te~kilat~n~ n bu kavram~n ortaya ç~kmas~ nda daha büyük
hisselerinin oldu~unu kabül etmek laz~md~ r ve ancak, bu kavram dini
kavramlar sistemine al~nd~ ktan sonra yâni, ancak sufilik zemini üzerinde, dini bak~ mdan nötr olu~ unun kesinlikle belirtilmesi ve bununla
birlikte kavramda mevcut olan tenakuzun ortaya ç~kar~l~~~~bir önem
kazanm~~t~r.
Dini nötrlük ile ortaya ç~ kan paradoks'un, muhakkak ki, sufi
Fütüvvet'in kar~~~kutbu olan Melâmilik ile daha s~k~~bir münasebeti
vard~ r. Melâmilik, sufilik dahilinde manevi bir disiplin olup, ameli ile
çevrenin tenkitlerini üzerine çekmeyi ahlaken kemâle eri~me telakki
eder ki, bunu R. Harttman eski sufi yazarlar hakk~nda yapt~~~~arat~ rma ile aç~~a ç~karm~~t~r 37.
36 Kitdb al-Tavdsin par ... al Hallaj, ed. L. Massignon, Paris 1913, s. 50 (Text
VI, 20, v.d.) ve s. 170 (Burada Massignon bir et-Tirmizi (h. 285/m. 898)'den ortaya
ç~kan, Firavun ile Musa'n~ n, Fütüvvet'in iki ayr~~kolunun temsilcileri olarak mukayesesini nakleder); ayr~ ca Massignon, La Passion d' ... el-Hallaj, Paris 1922, C. II,
s. 935.
ZDMG 72, 1918, S. 193 v.d.;
37 bak: R. Hartmann, Futuwwa und Malama,
yine ayn~~yazardan: As-Sulami' s Risalat al-Malamatiya, Der Islam 8, 1918, s. 157
v.d., bilhassa s. 19 .
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Eski fetal~~'~n ve fityân te~kilat~n~ n mücadele idealine gelince,
tabildir ki bu, sufili~e prensip olarak pek yak~n de~ildi ve bu yüzden
de sufilikte tamamen kaybolmamakla beraber, k~smen kenara itilrni~tir. Fakat mücadele idealinin incelendi~i sufl fütüvvetnâmeler'inde,
~slami bir kisveyle kar~~m~za ç~kar. Tam bir cihad olarak de~erlendirilmemekle beraber Peygamber'in hayat~ndan örneklerle tevsik
edilir. Yani burada, sava~~, Islam'da oldu~u gibi dini gaye ile de~il
de daha yüksek bir gaye, yâni di~erkarr~l~ k için talep eden ikinci
derecedeki mefhumlar sistemine dahil olmaktad~r. Buyid Prensi
Rükne'd-Devle'nin kendinden bahsetti~i ~u sözlerini de bunun ~~~~~~
alt~nda anlamak laz~md~ r: O arkada~lar~na sadece, "kendisi için iyi
bir hat~ra olmas~~ ve Fütüvvet'i muhâfaza etmek için" yard~m etmi~~38
ve bu arada kendisine ne para bak~m~ ndan ne de idari bak~mdan hiçbir maddi menfaat elde etmeyi dü~ünmemi~. Burada geçen Fütüvvet
kelimesinde, Bat~'n~n ahlaki kavramlar~ndan olan "~övalye" kelimesi ile
kasdedilenlerin hepsi aç~ kça ifade edilmektedir: Kendi ~ahsi gayesinin
d~~~nda olan bir gaye u~runa ~ erefli ve tamamen gayr-i nefsi bir mücadele. Muhariplerin böyle bir mücadeleden tek kazand~klar~~ ~ey ~eref
olup, elde edilen di~er ~eylere ra~bet etmezler.
~eref kavram~na oldukça ba~l~~olan ve Fütüvvet'de ~eref anlay~~~~
kadar yayg~n olan bir ba~ka fazilet de dürüstlüktür 38. Bu faziletin, sufi
Fütüvvet yaz~lar~nda, bir fetâda bulunmas~~gereken faziletler aras~nda
ad~~daima geçer ve örneklerle, vecizelerle tevsik edilir.
1.41 J5-2 t11, Ibn Miskaveyh Ba~dad'~n `Adud edDevle (h. 364/n1- 974) taraf~ndan i~gali münasebetiyle, H. A. Amedroz ve D. S.
Margoliouth, The eclipse of the Abbasid caliphate, yol. ii , Oxford 1921, S. 350, s. 11.
Buna benzer bir terimi Reiske nakleder: Abulfedae Annales Muslemici IV, Hafniae
1792, S. 679 (S. 245'de not ~~7o) Mas'udi s.a. 264 H/877-78 D "Fütüvvet'e girmek
için" ba~~kald~ran bir'asi:
39 Ali b. Ebi Talib'e ait oldu~u san~lan ~u söz: "Bir yalanc~da mertlik (mürüvvet) olmaz"
;_p~ ) ve Re~ideddin Abdalcelil Vatvat'~n (h.573/m.~~177)
derlemesinde aç~klama olarak ilave etti~i ~u deyim bununla ilgilidir: "Sözünde
do~ruluk olmayan~n hareketlerinde de iyilik olmaz; böylece o kimse, mürüvvet
faziletinden uzakla~m~~~ve Fütüvvet libas~n~~ soyunmu~~olur: J.L.
4.54
Si
L.Y'
t›(.!
JI.,; 1
H. L. Fleischer, bak: H. Ali's hundert Sprüche, Leipzig 1837, Spruch 24, s. 17; Ali'nin
vcciz sözleri hakk~nda bak: Brockelmann I, 43); son k~s~mda "fütüvvet ~alvar~"
(Libas el-fütüvvet) na at~f vard~r.

ISLAM'DA FÜTÜVVET TESKILATI

219

Fütüvvet'in esas fazileti olan di~erkaml~ kla, bunun ameli neticesi
olan cömertlik (sehâ) aras~nda da s~k~~bir ba~~vard~r. Cömertlik de,
eski Arap fetalar~ndan talep edilen ve dolay~siyle feta faziletleri aras~nda ötedenberi mevcut olan bir kavramd~ r. Bununla beraber cömertlik, ~imdiye kadar izah edilen faziletler gibi do~rudan do~ruya
Fütüvvet kavram~run ~ümulüne dahil de~ildir; Sufifütüvvetniimeler'inde,
daha çok, ba~ka bir bölümde ele al~n~ p incelenir. Fakat daha sonraki
Fütüvvet te~ekküllerinin ameli hayatlar~ nda umuma aç~k sofralar
(diyafa) ~eklinde ortaya ç~kan ~ey bu faziletin tatbikat~ ndan ba~ka bir~ey de~ildir. Teorik izahlarla, Fütüvvet ahlaki= sistemle~ tirildi~i
yaz~larda bunun, daha önce taslak halinde haz~rlanm~~~olan sufi
Fütüvvet ahlak~na ba~l~~oldu~u hemen her yerde ortaya ç~kar.
Nihayet, Fütüvvetler'in ana faziletleri aras~na dahil edilen
iffet, yâni cinsi içtinab~~burada zikretmeden geçmemelidir. Bunun
Fütüvvet için karakteristik olan tezahürü, seksüel faaliyetin, ancak
Fütüvvet'e dahil olanlara müsaade etti~i, amma bu çevre d~~~nda edebe
ayk~r~~olarak de~erlendirilen hemcinslerin birbirleriyle münasebeti
haline dönü~ mesidir. Bu noktada da Fütüvvet'in melâmilik ile benzerli~i oldu~u a~ikard~r.
Sufili~in, eski fetal~~~~yeniden ele al~n~p incelenmesiyle Fütüvvet'e
kazand~rd~~~~geçici olmayan tesir, ancak sufili~in, fetal~~~n temel
fikrini mücerret olarak kavray~ p buna, münaka~alara elveri~li bir
ifade tarz~~ bulmaktaki ba~ar~s~~ile kaim olabilmi~ tir. Fütüvvet'in ilk
devirlerinde, gördü~ümüz gibi, böyle bir ba~ar~~ sa~lanamam~~t~ :
Gerçi zaman zaman, ~airler eski Arap fetas~m terennüm etmi~lerdi;
amma bu, kesin olarak belirmi~~bir kavram ve tasavv~~ra dayanmadan,
sadece eski Arap toplumundaki hâkim duygunun tesiri ile oluyordu.
Ayn~~ ~ ekilde, eski kültür merkezlerindeki fityânlar da ameli olarak
tasavvur edilebilirse de, bu te~ ekküllerin esas mahiyetlerinin ne ol4° Bu seksüel olmayan özellik için Ahmed b. Hizruya (h.24o/m.854)'mn
kar~s~~ Fat~ ma ile ilgili olarak nakledilen anekdot dikkate ~ayand~r: Büyük Veli
Beyaz~d Bistami ile peçesiz olarak görü~en Fat~ma, ellerinin k~nal~~ oldu~unu Bistâmi'nin farketmesi üzerine ondan uzakla~m~~t~ r (The Kashf al-Mahjub
by ... alHujwiri, transl.... by R. A. Nicholson, s. 20 ; Pan I of the Tadhkiratu'l-Awliya of...
Fericlu'ddin 'Atlar, ed.
by R. A. Nicholson, s. 288 a~a~~da; P. Klappstein, Vier
türkestanische Heilige, Türk. Bibl. 20, Berlin 1919,
s. 35). Bu özellik, daha sonralar~~
Bayaz~d'den Fat~ma hakk~nda nakledilen sözde virtus (mardi, yâni mürüvvet)
olarak, Attar'da ise do~rudan do~ruya fütüvvet olarak isimlendirilir.
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du~u, görebildi~imiz kadar~~ile tam ta'rif edilememi~tir. Bundan farkl~~ olarak, sufilik daha ba~~ndan itibaren bu tezahürlerin esas~n~~te~kil
eden fikri mücerret olarak kavramaya ve mücerret Fütüvvet mefhumunu te~kil ederek, bu fikrin tasavvurunu içine alan bir kelimeyi
teorik tart~~malara konu yapmak gayretinde idi. Bunun neticesinde,
zaman~m~za kadar gelen en eski Fütüvvet hakk~ndaki yaz~lar~ n sahipleri sufiler olmu~lard~r 41. Bunlar için esas mesele, teorik olarak, Fütüvvet idealinin ortaya ç~kmas~~ idi 42 . Zahiri te~kilâtlanma meseleleriyle pek ilgilenmiyorlard~ . Fakat buna ra~men, çe~itli f~rsatlarla
anlat~lan dini menkabe ve hikâyelerden, o devirlerde de (en eski
fütüvvetnâmeler, X-XII 10-12. yüzy~ldan) sufi Fütüvvet idealinin kendine maletti~i bir te~kilât~n var oldu~unu anl~yoruz.
Sufili~in ~ekil verdi~i bu en eski Fütüvvet te~kilat~n~ n, islarniyet'in
birinci asr~ndaki fityân te~ekküllerinden do~du~unu, büyük bir ihtimalle, kabül edebiliriz. Malümdur ki, bu çe~it erkek te~ekkülleri
daima belirli bir gaye ile kurulurlar ve d~~ar~dan, bu gayeye yönelmi~~
görünü~ü veren, mânen ise kendilerine destek olan bir ahlaki düstur
seçerler. Böyle bir düsturu sufilik sa~lar ve hatta ~eref kavram~nda
Oldu~u gibi, bu sufi düstur kendi yönünden, o zamanki fityân çevrelerinde yayg~n olan bir kavrama ba~lanm~~~olabilir.
Sufilik, fityân te~ekküllerine ba~ka bak~mlardan da baz~~ ~eyler
sa~lam~~~olabilir. Sufi gruplar~n~n Dervi~~tarikatleri halinde daha
sa~lamla~t~klar~~ zamanlar olmu~tur. Mürüvvet'in sufilikten renk
ald~~~~kavramlar sisteminde daha fetal~k, sufizm sayesinde nazar
temeller kazand~ktan sonra, di~er taraftan da fityan te~ekküllerinin
veya en az~ndan bunlardan birk~sm~n~ n, sufi te~kilat~na uyduklar~n~~
ve bunlar~n da Dervi~~tarikatlar~n~ n geli~mesine muvazi bir geli~me
gösterdiklerini kabül etmemiz gerekir. Burada kar~~l~kl~~tesirler de
bahis konusu olabilir. Fakat, Dervi~~tarikatlar~ n~ n kurulu~unda daha
çözümü ciddiyetle ele al~nmam~~~olan birçok muammalar mevcut
41 Fütüvvet hakk~ndaki ilk sufi yaz~lardan birk~s~m, bunlar aras~nda es-Sülemi
(h.412 /m.102 t)'den de bir tanesi ~stanbul el yazmalar~~AS 2049 numarada bulunmaktad~r; bunun hakk~nda Islamica V, 1932, S. 313 v.d. da ben malûmat vermi~tim.
42 ilk Sufi'lerin, kendilerinin ortaya ç~kard~klar~~ kavramlar~n tariflerini
yapma gayretleri malûmdur. Hucviri (tere. R. A. Nicholson taraf~ndan, S. 223 v.d.),
Ebu Hafs 'Ömer el-Haddad ve el-Cüneyd aras~nda Fütüvvet hakk~nda yap~ lan bir
münazaradan bahseder.
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oldu~undan, buradaki geli~menin nas~l cereyan etti~ini anlatabilmek
için daha pek çok ~ey yap~lmal~d~r.
~imdilik oldukça kesinlikle söylenebilecek ~ey, yak~n zamanlarda
Kahle'nin ciddiyetle inceledi~i Tübingen Fütüvvet trete'si (el-kitab~)
nüshas~'n~n ortaya koydu~u gibi, Halife Nâs~r'~n Fütüvvet'i yeniden
organize etti~i devirde isimleri Dervi~~tarikatlar~n~n isimlerine benzeyen sa~lam te~ekküllerin mevcudiyeti ve bunlar~n birk~sm~n~n isimlerini kurucular~~olan ~ah~slardan, birk~sm~n~n da dini çevrelerden
alm~~~olmalar~d~r 43. Ayr~ca Nas~r devri Fütüvvet te~ekküllerinin organizasyonu hakk~nda da sa~lam malümata sahip de~iliz. Zira, bundan
önceki devirlerden kalan Fütüvvetnâmeler'in hepsi, sufi çevrelerden gelmektedir. Zâhiri te~kilat hakk~ ndaki malümat çok nâdirdir. Gene de,
Dervi~~tarikatlar~~ ~eklinde organize edilmi~~olan Fütüvvet te~ekkülleri malüm olarak kabul edilen esas zemini te~kil etmektedirler".
Süfili~in tesiri alt~nda Fütüvvet te~ekkülleri, stifilik fikir ve iddia
sistemine yava~~yava~~kaym:~lard~r. Sufilikde rastlanan dini cereyanlar
fütüvvetnâmeler'e çok az tesir etmi~~v ~üphesiz Fütüvvet birlikleri prensip
olarak kabül edih bilen bir mücadele cephesi olmaks~z~n dini-politikalarda taraf tutarak vaziyet alm~~lard~r 45. Bir taraftan, ~ bn-i Zübeyr'in
anlatt~~~, Suriye'deki Nübüvviye koluna ait ~i'ilik aleyhtar~~Fütüvvet
te~kilat~m hat~rl~yorum 45 a. Di~er taraftan ~i'i temayüllü te~kilâtlar
da mevcut olmu~~olmal~d~r: Fütüvvet'in yeniden kurucusu olan Halife Nas~r'~n ~i'i temayüllü oldu~u rivayet edilir. Bu ~i'i temayülü,
Nas~r ve onun halifeleri devrinde Fütüvvet'de görülen kuvvetli Ali
taraftarh~~~ile ilgilidir 45b.
43 Bak: P. Kahle, Festschrift Georg jacob, s. 114; Thorning, s. 51. Bu çe~it isimler ~unlard~r: Rahha~~yya, Suhaymiyye, Haliliyye (Halidiyye de~il), Mevlidiyye,
Nebeviyye (yahut Nubuviyya?).
44 Bak.: Islamica V, 1932'deki makalem, bilhassa s. 291.
43 L. Massignon'a göre, Esquisse d'une Bibliographie Quarmate, Browne-Festschrift'de (A Volume of Oriental Studies presented to Prof. E. G. Browne, ed. by T. W.
Arnold and Reynold A. Nicholson, Cambridge 1922), S. 329 (S. 338'de de, Nr. 23'de)
Karmatiyye (yani ~iili~in ismailiyye ad~~ alt~nda tan~nan en a~~r~~bir kolu) çok sert
olan gizli te~kilat~~ ile ~slam ülkelerindeki te~ekküller üzerinde önemli bir tesir icra
etmi~tir. Bu meselenin teferruat~n~n daha ara~t~r~lmas~~laz~md~r.
43a, Ibn Cubeyr, De Gaeje, S. 280, Sat. ~ o'da (Thorning'de de verilmi~).
46 b ibn al Gauzi (Cevzi), Namus 421, L. Massignon zikreder, Recueil des textes
inddits ..., Paris 1922, S. 6g, not ~~ (Massignon burada, Fütüvvet mahlas~yla Ba~dad'da bir kabaday~lar te~kilat~n~n kuruldu~undan bahseder —h.535/m.~~40) ; Pan
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Nas~ r devrinde, Fütüvvet idealini kabül ettikleri halde dini tutumlar~n~~aç~kça ortaya koymayan baz~~ a~a~~~te~kil:atlar da mevcut
Ba~dat'da bulunan bir doland~ r~c~lar te~kiidi. Mesela
lat~n~ n varl~~~n~~bize nakleder. Bunlar~n meslekleri anti sosyal olmalar~na ra~men Fütüvvet'in iffet ve dürüstlük prensiplerine riayet
ederlerdi ve bir Fütüvvet toplulu~u gibi organize edilmi~lerdi 46 .
Belki de burada ad~~ geçen te~ekkül ~bn-i Haldin'in, sonra Halif
el - Muktefi (idaresi h.53o-55/ m.t 136-60) zaman~nda bir müddet
Ba~dat'da iktidar~~eline geçirmi~~olan ayn~~karanl~k te~kilâtt~ r. A~a~~da yak~ndan incelenecek olan "~alvarh Fütüvvet" te~kilat~nda
Oldu~u gibi 47, bunlarda da te~ kilata kabül edilme Fütüvvet ~alvar~n~n
giyilmesinden ibarettir. Bu çe~it topluluklarda ~unu daima gözönünde bulundurmak gerekir: Sosyal bak~ mdan yüksek tabakan~n
adetlerini, belki de hiç ciddiye almaks~z~ n zâhiren taklid etmek.
IV.
Bilindi~i gibi, Abbasi Halifesi an-Na~ ir li-Din Allah (idaresi h.
575-622 /m. ~~8o- ~~25) Fütüvvet'e girmi~~—tahminen h.578 /m. ~~182-83de ~eyh Abdü'l-Cebbar taraf~ndan giydirilmi~~48- ve Fütüvvet te~kilat~m ~ slah etmi~tir 49. Böylece bu te~Mlât~n geli~mesinde büyük tesiri
el-Cevzrninki ile ayn~, Telbis iblis, Kahire 1340, s. 421 (L. Massignon RMM 57,
1924, s. 251, not ~ ); 2. bask~, Kahire 1928, S. 392. Ayyâr terimi için bak: el-Ku~eyri,
Risdle, S. 123, sat~r ~~ o: Burada bir re's el-fityan "ayyar sat~ r" olarak isimlendirilir
(R. Hartmann, ZDMG 72, 1918, s. 195). Ayn~~kelime, daha sonralar~, III. yüzy~l
Fütüvvet'inin me~ hur temsilcilerinden birinin daimi lakab~~haline gelmi~tir: Nuh
el-Ayyar en-Ni~aburi (Bak: R. Hartmann a.g.e. ve Der Islam 8, 1918, s. 91).
47 Ibn Haldun, Tarih III, 513, A. v. Kremer taraf~ ndan zikredilir, Culturgeschichte des Orients unter den Chalifen, II. Bd., Wien 1877, s. 187 v.d. (bak: Thorning,
a.g.e. 211).
48 Kâtib Çelebi (Hac~~ Kalfa), Takvim et-Tevarih, Istanbul, ~~146, S. 73, s.a. 578:
Ui 4:•4'
Abdalcabbar'~ n (Fütüvvet termino;_tz;
j1 J
lojisinde Kebir)'~n, Halife Nâs~r'~n ~eyhi oldu~u, Nas~r grubunun bütün fütiivvetname/eri'inde do~rulan~r. Fütüvvet libas~n~~giyinme tarihi ise, ben, ~imdiye kadar
sadece burada buldum (kaynak?).
48 Vak'anüvislerin, Nâs~r'~ n fütüvvet ile ilgili çal~~malar~~ hakk~ndaki malûmatlar~~ ilk defa v. Hammer taraf~ndan derlenmi~tir (yukarda not ~~ ); bk., bu konudaki benim izah~m Islamica V, 1932, S. 294, not 4. Ana hatlar ~~ ile Ibn
paralel bir metni de M. Cevdet verir, LVducation aux foyers des gens des mdtiers en Asie
Mineure et Syrie du XIle siMe jusqu'i~~notre temps, Bd. I, Istanbul 1932, S. 69, yine Ibn
Fazlullah al-<Umarrnin Mesdlik el-absdr'~ ndan, c. 27, AS 3429, s.a. 622.
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olmu~~ve bunu her~eyden önce, yüksek tabakaya dogru yöneltmi~tir;
fakat bütün bu, ~ehirlerde uzun müddet devam etmemi~tir. Kendi
~i'ilik temayülüne muvazi olarak", Fütüvvet'de Alevilik temayülü
kuvvetlenmi~~ve mühim mevkiler için Aleviler tercih edilmi~lerdir 51 ;
bunun neticesinde de, daha sonralar~, Fütüvvet'de ~i'i temayülü a~~r
basmaya ba~lam~~ t~r 52 ve belki de Fütüvvetnâmeler'de Ali'nin Feti
prototipi olarak kazand~~~~degerin sebebi53, bu tutumun tesiri ile olmu~tur 54.
5° Ebulfida', Tarih, s.a. 622 (Kahire bask~s~~1325, s. 136 = ~stanbul bask~s~~
ZJI-5-.1 (Buna göre Cevdet'in, Ibn Faz1286, s. 142)' de ondan ~öyle bahseder:
lullah için kulland~~~~hiçbir mânâ vermeyen
'y~~düzeltmek lâ'z~md~r);
Ibn el-Esir'in bask~s~nda bu söz yoktur. Ibn et-Tikta'ya göre, Tarih ~l-Fahri, ed.
Ahlwardt, s. 370, sat~ r ii = ed. H. Derembourg, s. 433, sat~r 12' de, Nâs~r imarni idi.
s. 242' de 'Ali de Celâleddin Abdul31 Mustafa Cevad, Likat el-Arab VIII, 1930,
lah b. el-Muhtar'~n Halife en-Nâs~r ve el-Mustans~r zamanlar~nda futüvvet nakibi
olarak oynad~~~~role dikkatimizi çeker. U~ndat et-Talib ft ensab al Ebi Talib'e göre
(Bak: Brockelmann II, 199 ve 241), Dr. Bombay 1318, s. 1 so (Bak: Quatremere,
Histoire der Sultans Mamlouks I, 1, s. 59, N. 83; Yakub Nu'aym Sarkis taraf~ndan
Ltlgat el-Arab VIII, s. 374' de ayn~~ sözler zikredilir) Halife en-Nâs~r Ali soyundan
el-Ma'iyya (yahut Mu'ayya)' ya Fütüvvet libas~n~~ta~~ma imtiyaz~n~~vermi~tir.
22 Fütüvvet çevrelerinin Ali'ye olan k~smen alevi çe~nili sempatisini, Muhammed'in sava~lann~~nakleden geçmi~~mak~matlarda rastlanan Lâ fetâ illa Ali (bak:
not 7) sözüne ba~lamak lâz~md~r ve bu söz daha sonralar~, fittüvvetnam~ler'de adeta
düstur olarak kullan~l~ r. Böylece, Fütüvvet için de, Peygamber'in damad~~Ali için
ilk defa, fütüvvet ~alvar~~giyme törenini yapt~~~~anlat~lan kurulu~~efsanesi bulunmu~~
olur (H. Ritter Amuk'dan nakleder: Der Islam lo, 1920, S. 245). Elimize geçen az
say~daki resmi fiittivvetnameler'in giri~~bölümlerinde Fütüvvet'in Ali'ye kadar götürülmesi, esas~~te~kil etmektedir. Biraz önce ad~~geçen Amull'nin Farsça ansiklopedisi
Nefa'is el-Funun'da Fütüvvet bölümü oldukça belirli bir ~ii karakterine sahiptir (Bunun
için bak: not 59). Burada (Lith. Teheran o. J. (1903), Bd. I, s. 194), a~a~~da verilen
üç tip, Fütüvvet'in esas figürleri olarak i~lenirler: 1. Kurucu olarak (mazhar, yani
onda fetal~~~n ilk defa kendini gösterdi~i ki~i) Ibrahim (çünkü Kur'an'da fetâ olarak
isimlendirilen Peygamberler'in en eskisidir; - 7 numaral~~notta ifade edildi~i gibi,
Kur'an'da bu kelime hakikaten sadece, "delikanl~" anlam~na gelmektedir); 2. Kutub
olarak Ali ve 3. sonuncu olarak da (Hâtem) Mehdi.
23 Son zamanlarda, Fütüvvet çevrelerinin Halife en-Nâs~r hakk~ndaki iki
önemli eserin mühim birk~sm~~istifadeye arz olunmu~tur: 1. Hanbeli Fakihi Ibn
el-Anunar'~n Kitab el-Fütüvvet adl~~eseri olup Tübinger Hdschr. M. a. VI, 137' de
kay~tl~d~r. P. Kahle'den naklen, Die Futuwwa-Biindnisse der Kalifen en-Nas~r, Festschrift Georg Jacob, Leipzig 1932, s. 112 v.d. Thorning, 45 v.d. ve 48 v.d. da buna
i~aret etmi~tir; 2. Ahmed b. Ilyas el-Hartabirti'nin Tuhfet el-Vasdya's~ , Istanbul
elyazmalar~~AS 2049' da kay~tl~, Fr. Taeschner taraf~ndan Islamica V, 1932, s. 294
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Bu en yüksek yönün i~lenmesi sayesinde, Fütüvvet te~kilat~n~n
hususiyeti bizim için de aç~kl~k kazanm~~t~r. Fityan te~kilat~~hakk~nda,
ancak buna dahil olmayan baz~~kimselerden bize intikal eden tesadüfi
malümata sahip iken, ilk Fütüvuetnâmeler bu te~kilat~~sadece sufilik
yönünü ele ald~klar~ndan birdenbire Fütüvvet te~kilat~n~n ve buna
ba~l~~olan bütün âdet ve an'anelerin tespit edilmesi ~uuru do~mu~tur.
Okuma yazma bilen te~kilat mensuplar~ndan veya d~~ar~dan bu konu
ile ilgilenen ba~ka kalem sahiplerinden bize, bu toplulu~un te~kilat~~ ve
prensipleri hakk~nda teferruatl~~ malümat intikal etmi~tir 55. Ayr~ca
~imdi elimizde bu te~kilât~n gerçek hayat tarz~~hakk~nda vesikalar da
mevcuttur. Bunlardan, mesela Halife'nin en yüksek Fütüvvet ~eyhi
s~fat~~ile, te~kilat mensuplar~~aras~nda disiplini muhafaza için nas~l
gayret sarfetti~ini ö~renmekteyiz 56 .
Halife en-Nas~r'~n saray Fütüvvet'inde, Fütüvvet'in me~eindeki
ikili~e muvazi olarak iki esas unsurun varl~~~~göze çarpar: Kronikler
ve buna benzer kaynaklardaki d~~ar~dan olan kimselerin hükümlerine
göre fütüvvet esas itibari ile, "bunduk" gibi sava~~oyunlar~~ile di~er
baz~~spor çe~itlerinin, mesela posta güvercinlerinin e~itimi v.b. yap~ld~~~~saraya ait spor kulübüdür. Fakat Fütüvvet mensuplar~n~n yaz~lar~nda bu çe~it faaliyetlerden hiç bahsedilmez ; burada daha çok,
sufilikten renk alm~~~ahlaki teorileri ve onlar~n adetlerini devam ettiren
sufl te~kilat~~mensuplar~~gibi görünürler. Dini menkabelerin do~u~unda da bunlar, ba~l~~ba~~na çok ilgi çekici bir bölüm te~kil ederler.

Yaln~z bu yaz~ larda, yazarlar~n~n tutumuna göre, nazari temellerdeki
sufilik tesirinin derecesi farkl~d~r. Mesela Tübingen Fiitii~met Etüdü
yazar~~ ~bnü'l-Ammar ad~ndaki Hanbeli fakihi sufili~e kar~~~pek ilgi
duymami~~olmal~d~r ki, yaz~lar~nda daha çok, as~l kötüler ~eklinde
v.d., 314 v.d. ve 326 v.d. zikredilir. Her iki eser de, Nas~r hayatta iken Ba~dad'da
yaz~lm~~t~r, Tuhfet el-Vasdya, Halife'nin küçük o~lu, h.6 12/m. ~~216' da ölen Prens
Abdulhasan Ali'nin te~kilâta girmesi konusunda. Her iki eser de ayn~~çevreler için
de yarat~lm~~~olmas~na ra~men, terminolojide k~smen birbirinden uzakla~~rlar; bu
demektir ki, terminoloji mü~terek olmay~p, her bir korporasyonda ayr~~ ayr~~ idi
(Bu konuda bk., not 59).
34 P. Kahle, Ein Futuwwa, Erlass des Chalifen en-Nds~r aus dem jahre 604 (1207) im
Archiv für Orientforschung 193 (Oppenheim-Festschrift).
55 Bunun için bak: P. Kahle, jacob-Festschrift, S. ~~12 v.d. (Bak: not. 53, numara I).
56 Bunun için Islamica V, 1932 (a.g.e. Nr. 2)'deki makaleme bak, bilhassa s.
296 v.d.
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izah etti~i 57 ibadet meselelerine yer vermi~ tir. Fütüvvet ahlak~n~n izah
edildi~i esas k~sm~ n sufilikle hemen hemen hiçbir ilgisi yoktur ve daha
ziyade (ahlaki güzelle~ tirici) hikâyelere önem vermi~ tir. Yine enNas~r zaman~nda, Tuhfetü'l-Vesliye adl~~eseri kaleme alm~~~olan Ahmed
b. ~lyas el-Hartabirtrnin sufilik ile çok yak~ndan ilgisi vard~r. Bu da
eserinde baz~~ibadet meselelerine yer vermi~~ise de, di~er taraftan,
sadece tasavvufi yaz~ lardan fikir alarak meydana getirdi~i kendine
has ahlaki bir sistem ortaya koymu~tur 59.
Fakat, ne vak'anüvislerin verdikleri k~ sa bilgi, ne de sofuluk taslayan Fütüvvet tretegeri, bu te~kilât~ n gerçekte ne oldu~unu veya en
az~ndan, Fütüvvet'e mensup her ki~inin ~uuruna eremedi~i Fütüvvet'in
varl~~~n~~devam ettiren en son motifleri bize intikal ettirmemi~lerdir.
Bunu biz ancak, belki de daha iyi bir ~ekilde, Ortaça~~sonlar~ndan
—takriben Nas~r'dan birbuçuk as~ r sonra— kalan müelliflerin yaz~lar~ndan ö~reniyoruz: Bütün bu eserlerde az veya çok kesinlikle
ortaya ç~kan ana fikir, pederasti (livata) 59 itham~d~r.
57 Bu çe~it ithamlar hakk~ nda, Hans Blüher'in, Die Rolle der Erotik in der miinnlichen Gesellschaft, Jena 1919, II, Bd., s. 142 v.d. as~ l gerçek için söylediklerine bak.
58 Ebulfida', Kahire bask~s~~ III, ~~~~— Istanbul bask~s~~ III, ~~~ 9'da h.6437/m.
1210/11 y~llar~~ara ~nda bu konuda k~sa bir aç~klama yapar. El-Makriz~rnin Su/uk'unda bu daha mufassal olarak E. Blochet, Historie d'Egypte de Makrizi, Paris
1908, s. 297 (ve ayn~~zamanda h. 607 y~l~~aras~nda)'de i~ler. Ayr~ca teferruatla ilgili
k~s~m bak~m~ ndan v. Hammer'in JA V s., t. 6, 1855, s. 285 v.d. Ibn el-Furat'dan
aynen aktard~~~~Arapça metin ve bunun Frans~ zca tercümesi çok ilgi çekicidir (M.
Cevdet, a.g.e.'de bunun Arapça metnini aynen verir). Burada, Eyub Prensleri'nden
el-Mansur I'in Hama'da (idaresi h.587-617/m.1191-1220) yap~ lan libas giyme
töreninden bahsedilir.
59 Burada bilhassa, 735 ve 742 IL/1334-1341 m. y~llar~~aras~nda Muhammed bin
Mahmud el-Amurrnin yazd~~~~Nefa'is el-Funun fi Masd'il el-Uyun adl~~ansiklopediyi
(Bunun hakk~nda bak: Grundriss der islamischen Philologie ~~, s. 547, N. 4; H. H.,
Lex. bibl. IV, 364 = Keil ez-Zunun'un ~stanbul bask~s~~ II, 607), Lith. Teheran o. J.
(1309); bunun Fütüvvet bölümünü H. Ritter, Der Islam ~o, 1920, S. 244 v.d., incelemi~tir. Ayn~~bölüm bir Istanbul .el yazmas~nda da mevcuttur. Veliyüddin 1796,
fol. ~ 8o v.d. — Fütüvvet'in saraydaki ~ekli hakk~ nda malûmat verilen bir di~er Farsça
ansiklopedi ise, Kitab Sahd'if el-Lata'ifenva' el-Ulüm vet-Tavarih, Riyazi (Acaba Bursal~~
Mehmed Tâhir'in Osmanl~~Müellifleri ~~, Istanbul 1333, S. 183'de bahsetti~i Riyâzi
Mehmed Efendi ile ayn~~ki~i midir?) ad~nda bir ~ah~s taraf~ndan yaz~lm~~t~r ve bundan bir elyazmas~~ ~stanbul (AS 143o)'da kay~tl~d~r. Bu eserde Fütüvvet bölümü
(Ayn~~fd. 49 r = s. 99 v.d.). Kemaleddin Abdurrezzak el-Kâ~i ad~nda ba~ka bir yazardan nakledilmi~ tir; bununla Huseyn Va'iz-i Kâ~ifi mi kasdedilmektedir? Zira
bilindi~i gibi, bunun bir ad~~da Kemaleddin (Onun hakk~ nda bak: El II, 846 ve
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Saray Fütüvveti'nin, son Abbasi halifeleri zaman~ndaki parlak
devrinde böyle bir~ ey muhakkak ki çok nadirdir. O zamanlar Fütüvvet daha çok iyi ad~~ olan bir te~kilâtt~ . Halife'nin Fütüvvet'i kendi
~ahs~ nda temsil etme ve onun himâyesiyle, ~slam dünyas~nda prensip
olarak ona ba~l~~ prensler aras~ nda Fütüvvet'i yayma çabalar~~geni~~
bir ilgi görmü~~olmal~d~ r. Fü'üvvet'e girme teklifi ile gelen Halife'nin,
elçilerin bu teklifi memnuniyetle kabül edilirdi"; hattâ kendili~inden bu te~ kilâta girme yollar~n~~arayanlar da vard~ . Zira o zamanlar, en büyük dini ba~ kan~n, "Allah'~ n dünyadaki temsilcisi" olan kimsenin ~eyh oldu~u böyle bir aristokrat te~kilâta mensup olmak özel bir
~ eref telâkki ediliyordu. "Fütüvvet elbisesi" (Libâsü'l-Fütüvve)ni —bir
çe~it ~ alvar— giydirme âdeti herhalde, eskiden hükümdarlar~n, ~eref
elbiselerini da~~ tma âdetinden gelmektedir. Öylece bu devirde Fütüvvet, Avrupa ~övalyeli~inin o zamanlarda geçirmeye ba~lad~~~geli~meye benzer bir geli~ me gösterir. Avrupa'da son zamanlarda,
E. G. Browne, A History of Persian Literature under Tartar Domination, Cambridge 1920,
bilhassa s. 293 v.d.) olup bir Fütüt~vetnâme de yazm~~t~r (Bunun için daha a~a~~daki
not 79'a bak). Her iki ansiklopedideki Fütüvvet bölümlerinin belirli pasajlar~~ birbirine kelimesiyle uyarlar, baz~~pasajlarda birbirlerini kar~~l~ kl~~ tamamlarlar. Demek ki, her ikisi de ayn~~Farsça kayna~a dayanmaktalar; bu kaynak da, gerek terminoloji ve gerek anlat~~~tarz~~ bak~m~ndan /bn el-Ammar'~ n (Bak yukarda not 53,
numara t) Arapça metni ile çok s~k~~ irtibattad~r. Yaln~ z Farsça metinlerde Ibn elAmmar için çok karakteristik ve bizim için çok de~erli olan merasimlerin hukuki
kararlar tarz~ nda teker teker ele al~n~ p incelenmesi noksand~ r. - Bütün bu Arapça ve
Farsça metinlerde terminoloji bak~m~ ndan uygunluk vard~r (Aç~klanan kavramlar da
ayn~~ kavramlard~ r) ve baz~~hususlarda el-Hartabirti (Bak: yukarda not 53, numara
~~, 2) nin yaz~s~nda kullan~lan terminolojiden ayr~l~ rlar. Bu iki çevrenin terminolojilerine örnek olarak, te~ kilâta nihai kabul edilme anlam~ na gelen "kemâle erme"
kelimesini verelim: Ibn el-Ammar'da ve Farsça eserlerde bunun için tekmil kelimesi, el-Hartabirti'de tekfiye (her ikisi de "kemâle erme" manas~nda) kelimesi
kullan~l~r. El-Hartabirti'de ilgi çeken bir ba~ka kelime de Daskara'd~r: Te~kilât~n
içtima salonu veya özellikle orada yap~lan çe~itli e~lenceler için kullan~lmaktad~ r;
Ibn el-Ammar'da bunu kar~~l~yabilece~imiz bir kelimeye - muhakkak ki sadece
tesadufen - rastlanmaz. A. Fischer'in lûtfedip bana bildirdi~ine göre bu garip kelimenin esas manas~~ "sa~lam ta~~bina, kargir ev" dir. Buradan, kelimenin zamanla
çe~itli anlamlarda kullan~lmas~n~n (baz~s~~ Lane ile ba~lar) geli~mi~~olaca~~~dü~ünülebilir. — Fütüvvet te~kilat~n~ n en çok kullan~lan, te~kilâta kabul (~ed) kelimesi ise
Ibn el-Ammar ve el-Hartabirti'de mü~ terektir.
e° Bak: E. Blochet, Mufazzal ibn Abil-fazail, Histoire des Sultans Mamlouks in
Patrologia Orientalis, t. XII, Paris 1919, Makale III, s. 426/(84); Quatremre, Historie des Sultans Mamlouks 1, 1, Paris 1837, s. 59, N. 83.
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~övalye te~kilat~~sadece hükümdar tarafindan "kabül edilmenin zahiri
alâmetinin" verilmesi ~ekilcili~i haline gelmi~~olup, yaln~z te~kilat
ad~~bunun esas men~eini hat~rlatmaktad~r.
Halife en-Nas~r'~n ba~latt~~~~Fütüvvet'in saraydaki geli~mesi
Ba~dat'da ve herhalde bütün ~ark'ta, Mo~ol istIlas~~ile son bulmu~~
olmal~d~r. Gerçi burada (~rak ve Iran'da) Mo~ol istilas~ ndan sonraki
devirlerde, Fars ansiklopedilerinde saray tesiri alt~nda Fütüvvet gibi
bölümlerin mevcut olmas~~bunun tamamen unutulup gitmedi~ini
gösterirse 61 de, ben art~k zaman~rruzda mevcut oldu~unu sanm~yorum.
Buna kar~~l~k, Ba~dat'~n tahrip edilmesinden (h.656/m. ~~258)
sonra Abbasl Halifeli~i'nin M~s~r'a nakledilmesiyle sa ray Fütüvveti'nin de merkezi M~s~r'a nakledilmi~~oldu ve burada bir müddet daha
parlak bir devir geçirdi. Mo~ollar'~n h.659/m. 261 'de yapt~ klar~~katliamdan kaçabilen Abbas i neslinden biri, Memlük Sultan~~Baybars'~n
saray~nda ortaya ç~k~p Sultan'dan el-Mustansn (II.) ad~yla kanunen
halifelik yetkisi al~nca, Baybars bu yeni reis elinden fütüvvet elbisesini
giyer 62. Di~er bir büyük libas giyme merasimi de, Baybars zaman~nda,
el-Hakim, h.66~~/m. 263'de Halifeli~e geçti~i zaman yap~lm~~t~r 63.
Bunu ta'kip eden devirlerde, yaln~z M~s~r'~n sözde Halifeleri de~il,
ayni zamanda bizzat Merr~lük Sultanlar~~Fütüvvet tevziini üzerine
alm~~~olmal~d~rlar. Sonradan bunlar için ayr~~ayr~~vesikalar tanzim
Quatrem6-e, a.g.e., s. 212 (el-Makrizi'ye göre suluk).
Kürt Prensi Alâeddin el-Hakkari'nin iste~i üzerine Sultan el-E~ref Halil'in
ona fütüvvet libas~n~~giydirdi~inden söz edilir (Bak: Quatremh.e, a.g.e., s. 58,
N. 83); bunun için haz~rlanan vesikay~~kelime ve bu husustaki malümat~~Munich
Hdschr. Cod. ar. 405, fol. 92 v.d. ihtiva etmektedir. Metnin kendisi (bir tavki) k~salt~lm~~~olarak ve isim zikredilmeden Kalka~andi, Subh el-A>~d, c. XII, Kahire 1336/
1918, s. 274 v.d. (Bak: W. Björkman, Beitra~e zur Geschichte der Staatskanzlei im islamischen Ag~pten, Hamburg 1928, s. 161)'de Devlet kalem memuru Muhiddin b. Abduzzahir (h 692/m.1292) taraf~ndan kaleme al~nm~~~olarak aynen verilmektedir. Bundan
ba~ka, Kalka~andi, s. 276 v.d. ~ehabeddin Mahmud el-Halebi (h.725/m.1325)'nin
yazd~~~~bir ba~ka fütüvvet vesikas~n~~da aynen verir ki, bu ayn~~yazar~n Husn et-Tavassul, s. 164'de mevcuttur. Fütüvvet libas~n~n giyilmesi hakk~ndaki bu vesikalardan
hemen sonra Kalka~andi XII, 269 v.d.' avc~~te~kilat~n~n ba~kanl~k (hakim elbunduk) vesikas~n~~da aynen verir. Demek ki M~s~r'da da saray fütüvveti ve ok atma
sporu birbiri ile s~k~~s~k~ya ba~l~~idiler.
83 Memlük armalar~ndaki Fütüvvet amblemi hakk~nda bak: L. A. Mayer,
Saracenic heraldry, Oxford 1932, s. 19 v.d.
81

62

228

FRANZ TAESCHNER

edilirdi". Memluk Emirleri, Fütüvvet te~kilat~ n~n mensubu olmaya
büyük de~er vermi~~olmal~ d~ r ki, bunu armalar~ nda bile belirtmeye
çal~~m~~lard~ r 65.
Fakat Saray Fütüvvet'i M~s~r'da k~sa bir müddet sonra çökmü~~
olsa gerek. Gerçi Kalka~andi (h.829/m.1488) k~sa da olsa Fütüvvet'den söz eder, amma bu o zamanlar için bile, az veya çok geçmi~e ait
olan bir meseledir. Ayr~ca Saray Fütüvveti'ne has olan yay çekme
gibi ~övalyece spor temrinlerine de o zamanlar, art~k eskisi gibi ilgi
gösterilmerni~~olmal~~ 66. Böylece Fütüvvet bu devirden itibaren saray
çevresinden daha a~a~~~halk tabakas~na do~ru dü~meye ba~lar. Bunlar
ise, sadece Saray'dan gördüklerini taklit edip, buna ba~l~~olan umumi
kültür seviyesini muhafaza edememi~lerdir. Böylece de taklit içinde
mevcut olan baya~~~temayüller kuvvetlenip Fütüvvet'in çökü~ünü
h~zland~r~rlar.
Bugüne göre, Memlüklular'~n me~hur Hanbeli ~bn-i Teymiyye
(h.728/m.~~327) onun talebesi ~bn-i B~ dg~n 67, ayni ~ekilde Safiiler'den
Ibn
(h. 749/m.1349) 68 gibi en belli ba~l~~ f~k~h alimlerinin
Fütüvvet aleyhinde en a~~ r ithamlarda bulunmalar~~pek de tesadüfl
de~ildir. Bütün bu kimseler, Fütüvvet te~kilat~na girmi~~olan baz~~
kötü geleneklere infial duymu~lar ve bu te~kilat~, tecrit temayülünden
dolay~~büyük Islam carnias~ndan atmak gayreti göstermi~lerdir.
Subh el-A'~d, XII, 274.
C. IX, Kahire 1334/1316, S. 254 (Björkman, s. ~ 44)'de Kalka~andi, avc~~
te~kilât~~ ba~kanlar~n~n vesikalar~n~n ve fütüvvet libas~n~n giydirilmesinin daha
önceleri yap~ld~~~n~, amma kendi devrinde bunun art~k yap~lmad~~~ndan bahseder;
bunlar~n tevzii, prenslerin de~i~en arzular~na ba~l~~ imi~~ve bu da kendi devrinde,
hemen hemen, tamamen kaybolmu~~gibi görünmekte imi~.
86 J. Schacht, Zwei neue Quellen zur Kenntnis der Futuwwa, Festschrift Georg
Jacob, Leipzig 1932, s. 276 v.d.
67 I. Goldzieher, Ein Fetwa gegen die Futuwwa, ZDMG 73, 1919, s. 127 v.d. ElCevaib matbaas~~taraf~ndan ç~kar~lan Mecmua'n~n (~stanbul ~ 300) s. 154 v.d. '~ nda
yay~nlanan Ibn el-Vardrnin burada da incelenen küçük yaz~s~~ ~stanbul el yazmas~~
AS ~~943'de kay~tl~d~r. Buna, H. Ritter, lûtfedip dikkatimi çekmi~tir; fol. 22 v.d. '~nda
tavsiye mektubu olarak Fütüvvet'e kar~~~yaz~lm~~~anonim, uzunca bir yaz~da ekli
olarak mevcuttur.
68 Bütün bunlara kar~~~Fütüvvet'in bir sütun olarak, kar~~~cephe almas~~ oldukça de~i~iktir: 'bn Teymiyye'nin polemi~i sadece teker teker problemleri hedef
al~rken, 'bn Bidgin daha sert hükümler verir (Bak: Schacht, a.g.e., s. 283, N. 5 ve
S. 287).
64
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V.
Bu müddet zarf~nda Türkle~en Anadolu'da, Rumeli Selçuklu
hâkimiyeti zaman~nda ve ondan sonra, bu ~mparatorluk'un kal~nt~lar~~üzerine kurulan Türk beylikleri devrinde Fütüvvet ayr~~bir geli~me gösterir. Anadolu'daki Fütüvvet mensuplar~n~n kendilerini
"AM" olarak isimlendirmeleriyle, bu dal, bir bak~ma di~er Fütüvvet
te~kilât~ndan ayr~lm~~~oluyor. Bu konuda oldukça ~ansl~~say~l~r~z ; zira
kar~~l~kl~~olarak biribirlerini tamamlayan ve böylece de bu te~kilat
hakk~nda oldukça tam bir malûmata sahip olmam~z~~ sa~layan çe~itli
kaynaklara sahibiz. Bir defa elimizde bu te~kilât~n kendi esas risaleleri
mevcuttur. Bunlardan Anadolu'daki Fütüvvet'in, Halife Nas~r'dan
sonraki ~slah edilmi~~Fütüvvet'in bir kolu oldu~unu ve ~uurlu olarak
ba~land~~~n~~ç~kar~yoruz. Ayr~ca bir dizi AM kitabelerinde, bu te~kilat
mensuplar~n~n sosyal durumlar~~hakk~nda vesikalar mevcuttur ve
nihayet dünyay~~dola~m~~~olan Ibni Battuta 1330 y~llar~~civar~nda,
Anadolu'da seyahatler yapm~~~ve bize, çok misafirperver olan A111ler'in yan~ndaki konaklamalar~ndan, onlar~n hayatlar~~ve mantaliteleri
hakk~nda çok canl~~malûmat vermi~tir 69 .
Ahiler'in kendi yaz~lar~nda koyu bir sun' karakter göze çarpar 70,
hattâ, baz~~ AM çevrelerinde, di~er yerlere nazaran, daha koyu bir
dervi~lik temayülü mevcuttur ve baz~~AM müesseseleri yak~n zamanlara kadar dervi~~tekkeleri olarak varl~klar~n~~devam ettirmi~lerdir.
Buna güzel bir örnek de, me~hur AM Velisi AM Evren'e kadar dayanan K~r~ehir Tekkesi'nin, bir Bekta~i Tekkesi olarak yak~n zamana
69 Ahiler hakk~nda bak: Makalem, Beitrdge zur Geschichte der Achis in Anatolien
(14-15. jahrh.) auf Grund neuer Quellen, Islamica IV, 1929, S. ~~v.d.; kaynaklar~n listesi, yine ayn~~makale, S. 29 v.d. Ahilik hakk~nda daha geni~~malümat için: Köprültizade Mehmed Fuad, Türk Edebiyat~nda ~lk Mutasavv~flar, ~stanbul 1918, s. 237
v.d.; VI. Gordlevskij, Aus dem Zunftleben der Türkei. Zur Geschichte der Achis in
Zapiski Kollegij Vostokovedov (Memories du Comite des Orientalistes) Il, 2,
1926/27, s. 235 v.d. 1bn Battuta'n~n bu konudaki aç~klamalar~~ Paris bas~m~nda
bulunabilir (Voyages d'Ibn Batutah, ed. C. Defremery et B. R. Sanguinetti Paris
1877, II, Bd., s. 260 v.d.); aynen Cevdet taraf~ndan a.g.e., s. 110 v.d.'~nda verilir.
70 Ayr~ca bak: Benim Futuwwa-Studien, Islamica V. 1932, S. 285 v.d. (Özellikle
s. 289 v.d. = I. Die Achibünde und ihr Verhöltnis üum Nasirkreis; s. 312; Ahiler'e
ait vesikalar ve bunlara örnek olmu~~olan, daha çok sufi karakterli, Fütüvvelname'leri derlenmi~). Anadolu Ahilerin'in temel eserleri olarak ~unlar say~labilir: 1.
Nas~r~'nin m~sralanyla Farsça fütüvvetname, h.689/m.129o, 2. Yahya b. Halil'in
türkçe Fütüvvetname'si, XIV. yüzy~l~n ikinci yar~s~ndan (h. VIII,).
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kadar mevcut olmas~d~r. Burada, AM Evren'in çömezi Gül~ehri
Post-ni~in idi ve Farsça, eski Osmanl~ca dillerinde tamamen sufi anlay~~~nda, özellikle Mevlevi tarikat~n~ n kurucusu Celâleddin Rumi
havas~nda eserler vermi~tir. Bu eserlerde, Fütüvvet veya ~imdiki ad~yla
ahilik sufili'~in özel bir dal~~olarak ortaya ç~kmaktad~r n .
Kendilerine verdikleri AM ad~~ da, bu te~ekkülün sufili~e olan
temayülünü ortaya koymaktad~ r: Arapça'daki kelime mânâs~~"karde~im" demektir ve Ahiler taraf~ndan da bu mânâda kullan~lmaktad~r. Di~er taraftan da, Uhuvvet parolas~~ alt~ nda sufi yaz~lar~nda
önemli bir rol oynam~~~olan Fütüvvet çevrelerinin dayan~~ma idealine
de ba~lan~r 72 . Bu AM ad~~ sadece Anadolu'da kullan~lmaktad~r; daha
çok Iran ve Mezopotamya'da, k~smen de Suriye'de kullan~l~r ve hattâ
bu memleketlerde Nâs~r zaman~na kadar uzan~r 73 . Belki bu te~kilât~n, Selçuklular'dan itibaren Türklük'ün Onasya'da yay~lmas~~ile ayni
zamana raslamas~~tesadüfi de~ildir 74.
Bu kaynaklar~n haricindeki yaz~larda ise, Ahilik, sosyal durumu
iyi olan, politikada önemli rol oynayan refah içindeki belirli bir s~n~f
olarak ortaya ç~kar. Sufilik burada tamamen kaybolmakla beraber,
daha çok arka planda kalm~~t~r. Mesela çok mütevaz~, hemen hemen
fakir denecek bir d~~~görünü~le hakiki refah belli edilmemeye çal~~~l~r.
~bn-i Battuta'n~n yaz~lar~ ndan ve oldukça zengin olan AM tekkelerindeki, meselâ eski Ankara'da, kitabelerden AM te~kilât~n~n ileri
71 Onun eserlerinden, taraf~mdan, eski Osmanl~cada yay~nlanm~~t~r: Ein
Mesnevi Gülschehris auf Achi Evran, Glückstadt und Hamburg 1930 ve Das Fütüvvetkapitel in Gül~ehris altosmanischer Bearbeitung von `Altars Mant~k et-Tayr, S B Pr AW.,
ph-h. Kl. XXVI Berlin 1932, s. 74 v.d.; en son ad~~geçen eser h.7 ~~7/m.131 7'de yaz~lm~~t~r. Ahi Evran ve ona nispet edilen K~r~ehir Dervi~~Tekkesi hakk~nda bak:
VI. Gordlevskij, Les Derviches de Porde d'Akki Evran et les corps de mdtier en Turquie,
Izvestija Akademij Nank SSSR. (Bulletin de l'Acaddmie des Sciences de PURSS.),
1927, s. 1171 v.d.
72 Bu kelimeyi Seyid Ali Hemedani (h.786/m.1384) Farsça, kuvvetli sufi temayüllü Fütüvvetname'sinde Berlin, Ms. Minutoli 179, fol, 102 v.d. böyle aç~klar
(Pertsch, pers. Kat., s. 235, Nr. 179, 5).
72 Eski bir Fütüvvetname'nin Abi olarak isimlendirilen yazar~, bak: ~slamica V,
314; Iran, Mezopotamya ve Suriye'de Abi olarak isimlendirilen birkaç ~ahsi Islamica IV, 31 (Il, D'de) ve 35'de (III, A, 5'de) ortaya ç~kard~m; ayr~ca birkaç tanesi
de Wittek, jacob Festschrift, s. 350, N. 2'de.
74 Bilindi~i gibi J. Deny JA XIs., t. 16, 1920, S. 182 v.d., AM kelimesini
"cömert" anlam~na kullan~lan Do~u Türkistan lehçesinden türetmek istemi~tir (Bak:
~slamica V, s. 294.)•
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gelenlerinin siyasette önemli tesirlerinin oldu~una art~k ~üphe yoktur.
Burada bir dereceye kadar, Nas~ r'la Fütüvvet'in saray çevrelerinde
yapt~~~~geli~ me devam etmi~ tir; fakat Anadolu'nun eski ~ehir kültürü
zemininde özellikle orta halli halk tabakas~na yönelmi~tir. Art~k Abbasiler'in son, Memluklular'~ n ilk devirlerinde oldu~u gibi, saray çevresi de~il de, orta halli halk tabakas~~Fütüvvet idealini, ya~ay~~lar~nda
prensip olarak benimsemi~lerdir. Faaliyetleri de eskisi gibi, sava~~
oyunlar~~olmay~ p, ziraatle me~gul oluyorlar ve böylece de refahlar~n~~
devam ettiriyorlard~ . Ayr~ ca bu sahada da Fütüvvet prensipleri tatbik
edilmi~~oluyordu 75.
Türk Anadolu'nun AM Fütüvvet'i XIII. ve XIV. yüzy~llarda, Fütüvvet'in par~lt~l~~ve az belirli yönleri yeniden ortaya ç~karm~~t~ r ki, gâh
her ~eyin sufilik aç~s~ ndan ele al~nd~~~~tesirini yapar, gâh sufilikle hiç
ba~da~ t~r~lamayan dünyevi unsurlar a~~r bas~yormu~~intiba~n~~verir.
Türk Anadolu'nun Fütüvvet te~kilât~ ndan söz edilirken, bir çe~it
erkek te~ ekkülleri halinde tezahür eden sava~ç~~gruplardan da bahsetmek gerekir. Bunlar~ n Fütüvvet'le ilgileri oldu~u kuvvetle muhtemeldir. Fakat bunu aç~~a ç~ karabilmek için daha ciddi bir ara~t~rma
gereklidir. Bu topluluklar Gazi ad~~verilen s~n~ r bekçileri olup daha
sonralar~~Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun Yeniçeri te~ kilat~ nda, devlet
eliyle son ~eklini alm:~lard~ r 76 .
VI.
Ahilik olarak Fütüvvet'in Anadolu'da halk aras~nda yapt~~~~geli~menin zamanla daha a~a~~~halk tabakas~ na kadar inmesiyle Fütüvvet
te~kilat~, loncalar haline gelmi~ tir. Fakat buradan, ~slam memleketlerinde loncalar~ n sadece Fütüvvet Te~kilât~'ndan do~du~u kanaatine
var~lmamal~d~ r. Loncalar veya loncaya benzeyen te~kilâtlar daha
" Ahili~in, Selçuklu sonras~~Anadolu'daki tarihi ~artlar içinde yapt~~~~geli~me
ve iktisaden kuvvetli bir ticari te~kilat olmaya do~ru temayülünü Wittek, jacobFestschrift, s. 349 v.d., inand~r~c~~ bir ~ekilde ortaya koymu~tur.
7 6 Gaziler hakk~ nda bak: P. Wittek, ZDMG 79 (n. F. 4), 1925, s. 288; Uç
ak~nc~l~~~n~n geli~meleri hakk~nda ayn~~yazar~n, jacob-Festschrift, s. 336 v.d. Ahilerle,
bu Uç ak~nc~lar~n~n mü~ terek hususiyetlerinin, ayn~~sosyolojik tezahüre, yâni fütüvvete dayanmalar~~oldu~una daha önce i~ aret edilmi~ ti; mesela 1bn Battuta II, 264'e
göre daha sonraki yeniçeri turbanlar~~Ahl k~ yafetinin de ba~l~~~~olarak anlat~l~r, Fr.
Giese, ZS 2, 1924, S. 258 v.d. Yeniçerili~in, erkekler te~kilat~~karakterine her~eyden
önce H. Schurtz i~aret etmi~ti, Die janitscharen, Preussischen Jahrbüchern 112,
1903, S. 450 v.d.
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önceleri, Islam Ortaça~'~ nda da mevcut idi. Ayr~ca da, o zamanlar
çoktan avc~~ve di~er baz~~ spor birlikleri kurulmu~~olduklar~ndan, Fütüvvet ad~~alt~nda ortaya ç~kan korporasyonlar daha çok, iktisadi bir
te~ekkül olmama temayülü gösteriyordu. Fütüvvet ve lonca kavramlar~n~ n hemen hemen ayni mânâda kullan~lmalar~~daha yeni bir
tezahür olup takriben xv. yüzy~ la rastlar ve Fütüvvet geli~mesinin son
basama~~~olarak telakki edilir. Görünü~ e göre, Fütüvvet kal~b~~alt~nda
loncalar, daha çok Türkiye'de büyük bir geli~me göstermi~~ve Türk
lonca te~kilat~~ di~er memleketlerdeki, bilhassa Arap ülkelerindeki
lonca te~kilatlarma tesir etmi~tir 77. Muhakkak ki, bu te~kilatlar~n kendi
memleketlerinde yapt~klar~~geli~meler, Türkiye'den gelen tesirlere
yard~mc~~olmu~lard~r 78. Di~er memleketlerde, mesela Iran'da 79, bu
geli~meye muvazi bir geli~ me görülür ve nihayet ~slam dünyas~n~n
s~n~r memleketlerinde de, mesela Do~u Türkleri'nde 8° ve Ma~rib'te
lonca te~kilat~ , Fütüvvet'in tesiri gözönüne al~nmadan anla~~lamaz.
Fütüvvet'in lonca te~kilat~~ haline gelmesiyle yapt~~~~geli~meyle
zaman bak~m~ ndan, son devirlere ula~m~~~oluyoruz ve Fütüvvet de
bununla son bulmu~~oluyor. iktisadi te~ekkül olarak loncalar, Ortaça~'~n son y~llar~ nda mevcut olan zirai usule ba~l~~idiler ki, bunlar
Avrupa'dan gelen yeni zirai usullere yerlerini terkettikçe, lonca te~ki71 Bu hususta benim, Futuwwa-Studien Il, Islamica VI, mukayese edilebilir;
Türk ve Arap lonca fütüvvetname'leri aras~ndaki en önemli eser, Seyyid b. Mehmed b.
Seyyid Alâeddin'in h.93 I /m.1524/25'de kaleme ald~~~, Türkçe, Fütüvetname-i K ebir' dir Thorning'in çal~~malar~na temel te~kil eden Arapça yaz~~ da ayn~~ çevreye aittir;
buna paralel olarak, Thorning'in ilk defa ele ald~~~~ve not 18'de konu~ulan el yazmalar~~da buraya dâhildirler.
78 Di~er Farsça fülüvvetnamelerin listesi: Thorning ve J. Schacht, Der Islam 19,
1930, S. 50 v.d. I. Goldzieher, Abhandlungen zor arabischen Philologie, Il. Bd., Leiden
1889, s. LXXVI v.d., Osmanl~~ devri M~s~r'~ ndan Arapça, küçük bir lonca belgesini inceler.
79 tran'daki loncalar hakk~nda tan~nm~~~yazar Huseyn Va<iz-i Ka~ifi (h.9 ~~
m.~~505), el yazma bir nüshas~~Brit. Mus. (Add. 22, 705; Rieu, pers. Kat. I, 44)'de
bulunan Fütüvvetname-i Sultanrsini kaleme alm~~t~r. Bu eserden baz~~ pasajlar R. A.
Galunov taraf~ ndan Iran I, 1927, ~~o3 v.d.; II, 1928, 72 v.d. ve III, 94'de Farsça
metin ve Rusça tercümesi ile birlikte aynen verilmi~tir.
80 Do~u Turkleri'nin, ekserisi çok k~sa olan lonca vesikalar~na Risale ad~~verilir;
bu konuda bak: M. Hartmann, MSOS II, 7, 1904, S. 20 v.d.; bu risaleler incelenip
tercüme edilmi~tir, mesela M. Gavrilov, Les corps de m6tiers en Asie Centrale et leurs
status ( Rissale), REI II, 1928, 209 v.d. ve A. S. Samaloviç ve Abdülkadir, Türkistan
Sanatkârlan Loncas~mn Risalesi (Türk Halk bilgisine ait maddeler II), Istanbul 1929.
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lât~~da buna ba~l~~olarak çökmeye ba~lar. En sonunda lonca te~kilat~n~n art~k modas~n~n geçmi~~oldu~u hissedilerek Do~u'da yeni yeni
kanunlarla yer de~i~tirir. Islami ~ark'~n birçok memleketlerde hala
gizli olarak mevcut iseler, tatbiki hayatta bugün hiçbir rolleri olmay~p,
sadece malûmat olarak bilinmektedirler. Ben burada bu son geli~melere inmek istemiyorum. Zira, Fütüvvet kavram~n~~konu olarak
alm~~~bu makalenin 81, s~n~r~n~~ a~~p iktisadi sahaya geçmi~~olabilirim 82.
Yaln~z ~una i~aret etmek isterim ki, bütün Fütüvvet te~kilat~~son
devirlerdeki lonca te~kilat~~ile kar~~lanm~~~olamaz; Fütüvvet'i te~kil
eden unsurlardan baz~lar~~münferit olarak son devirlere kadar varl~kla81 Fütüvvet'in lonca ~eklinde, özellikle Türkiye'deki tezahürü konusunda
birçok vesika ~eklindeki kayna~~~M. Cevdet yeni, Arapça ne~retti~i kitap ihtiva etmektedir: L'education aux foyers der gens der mitiers (Kapakta: L'education et l'organisation
der gens administratjfs et industriels) en Asie Mineure et Syrie du XII ~ne sQcle jusqu'a notre
te~nps, c. ~, Supplement un chapitre de la relation du voyage d'Ibn Battuta, ~stanbul 1350/51/1932. XVII. yüzy~l~n birinci yar~s~nda, Istanbul'daki lonca te~kilat~~
hakk~nda çok teferruad~~mal~lmat~, Evliya Çelebi Seyahatnd~nesi'nin cildinde verir
(Pek güvenilir kaynak olmayan 1314 Istanbul bask~s~), s. 478 v.d., bilhassa 506 v.d.;
bu araya Seyyid Mehmed'in (Bak: not 77) Fütüvvetname'sinden çok k~sa bir pasaj
s~k~~t~rdm~~t~r; eksik bir elyazmas~ndan kötü ve eksik bir tercüme ile Ingilizceye
J. v. Hammer taraf~ndan Narrative of Travels ... of Evliya Efendi, vol. I, part 2, London
1846, s. go v.d. '~nda anlat~l~r; ~stanbul bask~s~ndan Macarca'ya tercümesi: Julius
ve X, ~ g~ o- XVII. yüzy~ldan loncaya kabul meGermanus, Keleti Szemle IX, 1908
rasimini gösteren bir Türk minyatürünü ne~rettim: Der Islam 6, 1919,s. 169 v.d.
82 ~slami ~ark'ta, loncalar hakk~nda ekserisi günlük hayattaki gözlendere dayanan çok say~da ne~riyat mevcuttur; bunlar~~tek tek saymak burada mümkün
de~il. Bu yüzden ben sadece, içinde literatür bulunan birkaç tane önemlisinin ismini
verece~im. Daha eski literatikün önemli birk~sm~~ Thoming taraf~ndan bir araya
getirilmi~tir; birkaç tanesini de Fr. Babinger, ZDMG 76 (n. F. ~~), 1922, S. 135,
N. 8'de verir. Rus çarl~~~~idaresi alt~nda bulunan Türkler'deki lonca te~kilat~~ile
ilgili Rusça yap~lan çal~~malar için, mesela VI, Gordlevskij'in çal~~mas~ ; biraz önce
zikredilenlerden ba~ka ayn~~yazar~n: L'organisation der corparations chez ler tatars de
Crimde, Trudi Etnografo-archeologesko M~~seja IV, 1928, 56 v.d. Son zamanlarda
Türk bilginleri de bu konuda baz~~materiyal ortaya ç~karm~~lard~r; mesela Osman
Nuri, Mecelle-i Umur-i Belediye I, ~stanbul ~~338/1922, s. 478 v.d. (Özellikle 496 v.d.),
Türk lonca te~kilat~n~~inceler; Anadolu'da halktan toplad~~~~bilgileri Abdülkadir,
Birinci ilmi seyahate dair rapor (Türk Halk Bilgisine ait Maddeler IV), ~stanbul
1930, 27 v.d., verir. Cezayir'deki lonca te~kilat~~için bak: Enqu& sur ler corporations
Musul~n~mes d'artisants et de com~nerçants au Maroc, RMM 58, 1924; bu makalede s.
242'de umumi olarak Islam'da lonca te~kilat~~hakk~nda çok mühim olan kaynaklarn~~
bibliyografyas~~mevcuttur.
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r~n~~sürdürmü~lerdir. Bir taraftan da, sufili~e göre yorumlannu~~olan
eski fetâ ideali, Fütüvvet ad~~alt~nda sufi edebiyat~nda tektrar tekrar ele
al~n~ p i~lenen konulardan biri olmas~na ra~men, Fütüvvet te~kilat~~ile
ciddi bir ilgisi yoktur. ~unu söylemek gerekir ki, hemen hemen her
devirde Fütüvvet, Sufi çevrelerin fikir hayat~nda herhangibir ciddi
te~kilat olmaks~z~n devam edip gelmi~ tir; mesela es-Sülemi (h.412/m.
020), onun talebesi Ku~eyri (h. 465/m.~~o73) 84, sonra ~ehabeddin
es-Suhreverdi (h. 632/m.1234) 85, ve ~bnül-Arabi (h. 638/m.1234) 86
ile Acem ~airi Hâtifi (h. 927/m.1524)'ye 87 kadar kesiksiz bir ~ekilde
uzanan sufi Fütüvvetniimeler'i vard~r. Ansiklopedilerde de Fütüvvet,
daima sufilik maddesiyle beraber incelenir 88. Bu sufi Fütüvvetnâmeler' in,
tabii olarak, te~kilâtlanm~~~korporasyonlar üzerinde tesirleri oluyordu
ve bunlar~n mensuplar~~tarafindan kendi literatürleri olarak okunuyordu. Bunun içindir ki, Fütüvvet yazarlar~~aras~nda es-Suhreverdi ve
ibn Arabi gibi adamlar~ n bulunmas~na ~a~mamak gerekir. En son
Fütiivvetniimeler' de, bunlar~n a~~ r~~dini anlay~~lar~n~ n izleri mevcuttur.
Ayr~ca, geli~mesinin son safhas~n~~loncalar~n meydana getirdi~i
hakiki Fütüvvet te~kilat~~ile salt sufi birlikleri, yâni dervi~~tarikatleri
aras~ ndaki s~ n~ r~ n kesin olarak çizilmemesine de ~a~mamak laz~md~r.
Bunun benzeri olan Anadolu Ahilerinde de dervi~li'~e do~ru bir
kayma görmekteyiz. Daha sonraki devirlerde de bu temayül devam
etmi~~ve her iki taraf~n acletlerinin biribirine yak~n olmas~~yüzünden,
loncalar~n birçok ~slam memleketlerinde kald~r~lmas~ndan sonra da,
lonca adetleri baz~~dervi~~tarikatleri taraf~ ndan benimsenmi~tir 89 .
Lonca Fütüvvet edebiyat~~için de ayni ~eyler söylenebilir.
Daha yukarda not 4I'e bak.
El-Ku~eyri'nin Risa/e'sindeki Fütüvvet bölümü R. Hartmann taraf~ndan
Al-Kuscharis Darstellung des Süfitumes (Türk. Bibl. 18), Berlin 1914, s. 44 v.d., analiz
edilmi~tir.
85 ~ehabeddin es-Suhravercirden bir Fütüvvetname, Istanbul elyazmalar~~ AS
2049'da kay~tl~d~ r (Bk., bu konudaki aç~ klamam, Islamica V, 1932, s. 317, 8 c).
86 Ibn el-Arabrnin Futuhat'~n~n Fütüvvet'e ayr~lan k~sm~ na, C. Snouck Hurgronje, Thorning'in eserinin ele~tirilmesinde, DLZ 37, 1916, sütun 393 v.d. = Verspreide Geschriften VI, Leiden 1927, s. 173'de i~aret eder.
87 Hât~frnin küçük Farsça Fütüvvetname'si taraf~mdan, Festschrift Georg jacob,
Leipzig 1932, s. 304 v.d., yay~nlanm~~t~r; di~er sufi fütüvvetnameleri'ni J. Schacht,
Der Islam 19, 1930, s. 52, n. 1 'de zikreder.
88 Daha yukarda not 59'a bak.
89 Bu çe~it âdetlerin, son devir Dervi~~tekkelerinde devam etmesi hakk~ nda
bak: P. Kahle, Zur Organisation der Derwischorden in Egypten, Der Islam 6, 1916, 149 v.d.
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Asl~ nda Dervi~~tarikatleri bile ~eriatç~~ulema zümresi taraf~ ndan
pek iyi gözle görülmedi~inden, Fütüvvet te~kilat~n~n geçmi~inde,
sufilik öncesinde mevcut olan ve uleman~n anlay~~~ na pek uygun olmayan ~eylerin mevcudiyeti, bu te~kilata kar~~~ulema zümresinin a~~ r
protestolar~na sebep olmu~ tur. Daha önce de, Memlûklar za'mm~nda
soysuzla~rm~~baz~~Saray Fütüvvet mensuplar~ na yap~lan hücumlardan
bahsetmi~tim. XVI. yüzy~ l ba~lar~ndaki Türk lonca te~kilat~~metinletemayülü, XVII. yüzy~l ba~larinde ifade edilen Fütüvvet'in bâriz
~eyhi, ~eriatç~lar taraf~ndan
alim
bir
~ndaki
r~ nda Münir-i Belgradi ad
gelen ithamlara kar~~~bir reddiye yazmaya sevketmi~tir
Organize olmam~~~sufi Fütüvvet ve sufili~in tesirinde olan Fütüvvet te~kilatlar~~yan~ nda, bütün Ortaça~~boyunca, Fütüvvet kavram~n~~eski fityân manas~~ile anlayan di~er grup da devam edegelrr~i~tir ; bu grup için, hangi sahada olursa olsun "bravo" kazanmak mühimdir ve ~ayet sufi tesiriyle ortaya ç~ kan adetleri benimsemi~lerse,
bunu, belki de kasten sadece zahiri olarak uygulay~p karikatürize hale
sokmu~lard~r 91 . Sonunda da bu kabaday~lar~n, h~rs~z ve yankesicilerin
kat~ld~klar~~ 92 topluluklar, Fütüvvet te kilât~ n~ n en adi grubu haline
gelmi~tir. Bugün bile bunlar~n yapt~klar~~ ~eyler Yusuf Ebû Haccac'~n
M~s~ r avam lehçesi ile yazd~~~~ Muclaharat Fütüvve adl~~eserinde tasvir
edilmi~tir 93 .
Böylece Fütüvvet, daima müspet olmayan çe~itli tezahür ~ekilleriyle Islâmiyet boyunca, süregelen ve Islam aleminin de~i~ik memleketlerinde ortaya ç~kan ilgi çekici bir geli~me gösterir. Ayr~ ca Islam
alimleri için de cezbedici bir ara~t~rma konusudur.

9° Bak; benim Futuwwa-Studien ~~, Islamica VI (haz~ rlanmakta); geçici olarak
bunun hakk~nda ZDMG 84 (n. F. 9), 1930, S. 87 v.d.
91 1001 Gece Masallar~ndaki doland~r~c~~ Dalila'n~n fütüvvet ~alvar~n~~ giymesi,
herhalde, böyle de~erlendirilir (Dozy II, 241 b).
92 Daha yukarda s. ~ o'da, Nas~ r devrinde, kendilerini ciddi ciddi, Fütüvvet
te~kilat~ na dahil sayan bu çe~it bir doland~r~c~ lar grupundan bahsetmi~ tik.
93 Bak: Schacht, Der Islam 19, 1931, s. 51; ben bu yaz~n~n iki fasikülünün oldu~unu biliyorum = ~ . fasikül, Kahire 1927; 2. fasikül, Kahire 1930.

