SELÇUKLULAR'IN HORASAN'A INDIKLERI ZAMAN
~SLAM DONYASININ SIYASAL, SOSYAL,
EKONOMIK VE DINI DURUMU
Or. Profesör M. ~EMSEDD~N GÜNALTAY
Türk Tarih Kurumu Ba~kan~~

islâm dini, sosyal hayatlar~~ bedevilik, siyasal durumlar~~ soyculuk (neseb) temeli üzerine kurulmu~~bir kavim aras~nda ç~km~~t~.
Adnan o~ulAraplar, müslümanl~ ktan evvel U ~~ Kahtan ve j
lar~~ diye bir birlerine has~m iki büyük kümeye bölünmü~lerdi.
Fasile ve ,:.;23. Batm
Fahiz,
Bunlardan her biri 0,L Ammare,
namlarile ikinci derecede guruplara ayr~lm~~lard~. Bu tâli guruplar
Gazve dedikleri kabile muharebelerile
aralar~nda mütemadiyen
vakit geçiriyor, birbirlerini bas~ yor, talan ediyorlard~. Bazan da
Adnan o~ullar~~ birle~erek ,)112i- Kahtan okullar~~ gurupbütün
larile çarp~~~yorlard~.
Henüz bedevilik halinde bulunan kavimler e mahsus olan bu
hayat tarz~, çöl çevresinin gere~i olarak soy h~s~ml~~~n~~(Nesebi
asabiyeti) kuvvetlendirmi~, en yüksek sosyal merhale olan birlik
duygular~ n~ n uyanmas~na mani olmu~tu.
Peygamberle ilk iki halifenin siyasetleri ba~lang~çta kutsal
bir heyecan ve co~kunlukla araplar~n a~iretçilik ruhunu bir zaman
için uyu~turdu. Fakat k...I Ümeyye o~ullarm~ n hükümeti ellerine
almalar~~ bu ruhu tekrar uyand~rd~, kuvvetlendirdi. Emeviler devrinde, medeni ve ictimai durumlar~~ itibarile bedevilerden çok yükMevali (azadi' köle) namile kensek olan di~er müslümanlar~~
gören
araplar,
kendi
aralar~ nda soy h~s~ml~~~na
dilerinden a~a~~~
büyük bir k~ymet verme~e, her kabile fertleri kendilerini di~er
kabile ferdlerinden üstün ve onlar~n dü~man~~ telâkki etme~e ba~lad~lar. Bu görü~, arap olm~yan müslümanlar aras~nda arapl~~a
~ilubilik f~ rkas~ n~~ do~urdu. Peygamberin mensup olkar~~~
du~u Lb
Beni Hasim'le emevilerin mensup bulundu~u J.
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Beni (~rneyye aras~ nda islâmdan evvel mevcut olan rekabet ve
husumet de, dindarl~ k, dinde milbalats~zl~k, sayg~s~zl~ k ~ekillerinde
geli~ti, inki~af etti.
Ha~im ogullar~n~ n siyasal menfaatlerini dindarl~k ve
~iilik kisVesi
Ehlibeyte, yani Peygamber ailesine muhabbet,
takviye
ve
bütün müsalt~ nda inki~af ettirmelerine, yani dindarl~g~~
lümanlar~~ din rab~tasile kendilerine ba~lamak istemelerine mukabil
Emeviler de din mübalats~zl~ g~~ yaparak bu ba~~~zay~fiatmak, Emevileri sevmeyen havaliye yani arap olm~ yan müslümanlara kar~~~
arapl~g~, kendilerine tarafdar olm~ yan araplara kar~~~ da soy h~kabile asabiyedni kuvvetlendirmek siyasetini tervic
s~ml~~~,
ediyor, bu suretle mevkilerini koruma~a, saltanatlar~ n~~ muhafaza
etme~e çal~~~yorlard~.
Emevilerin her ~eye k~ yan soyguncu idarelerine kar~~~uyanan
umumi ho~nudsuzluk, Ha~im o~ullar~ n~ n propagandalarile bir kat
daha artarak nihayet bunlar~ n bedevi saltahatiar~ n~~ temelinden
söktü. Peygamber ailesinden olan Abbas okullar~ n~~ iktidar mevI,-,ne ç~ kard~.
Abbasiler, tabiatile Emevilerde7.1 büsbütün ayr~~ bir siyaset takip ettiler. Bütün müslüman unsurlar~~ müsavi tutan bu siyaset
neticesi olarak, islam dinine girmi~~olan muhtelif unsurlar, imparatorlu~un mukadderat~ nda âmil olma~a ba~lad~ lar. Bu yüzden
önce araplarla arap olm~yan müslümanlar ,j1.„. ~lievali daha sonra
da devlet te~kilât~ nda yüksek mevkileri elde eden unsurlarla edemiyen unsuriar aras~ nda derin bir münaferet ve rekabet ba~~gösterdi.
Emevilerin sukutu tarihine kadar ehlibeyt taraftarl~~~~suretinde inki~af eden ~iilik, ilk Abbasi halifelerinin kendilerine iktidar
Ebâ 11,Rislim'i ~üphe üzeyollar~ n~~ açan Lyl Ebu Seleme ve
rine alçakça katletmek gibi kanl~~ ve\ nankör bir sima ile sahneye
ç~ kmalar~~ üzerine ehlibeyt taraftarlar~~ üzerinde elim bir tesir has~ l
etti. Bu tesirir~~ do~urdu~u umumi ho~nutsuzluk, hilâfetin do~rudan
do~ruya Peygamberin k~z~~ Fatma'dan do~an çocuklar~ n, yani Ali
evlad~ = hakk~~ oldu~u davas~ n~~ güdenleri kuvvetlendirdi. Abbasilerin Ali evlâd~ na kar~~~takip ettikleri siyaset, ~iiler aras~ nda
bunlar~n zorla haklar~~ ellerinden al~ nm~~, gadre ve zulme u~ram~~~
masumlar telâkki edilmeleri fikrini kuvvetlendirdi.
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Milli istiklal gayesini güden iranl~lar, Peygamber'in torunu ve
Ali'nin o~lu Hüseyin'in son Sâsâni hükümdar~~ Yezdicürd' ün
k~z~ndan olan çocuklar~ n~~ Sasanilerin varisi sayd~klar~ ndan bunlar~~
iktidar mevkiine getirmek, bu suretle milli bir hükümet kurmak
gayesini takibe ba~lad~lar.
Halife Me'mun, hanedana kar~~~beslenen umumi nefreti izale
için veziri azam~~ iranl~~ Fazl bin Sehl'in ibramile Ali okullar~ ndan ~iilerin imam tan~d~ klar~~ Ali Riza'y~~ kendisinden sonra hilâfete geçmek üzere veliahd yapma~a mecbur oldu Fakat Me'munun ayn~~ zamanda kendisine damat edindi~i Ali R~za'y~~ bilâhara
zehirli üzüm yedirerek itlâf etmesi 2 bu ho~nutsuzlu~u ve infiali
büsbütün artt~rd~.
Hudutlar~~ Türkistan içerilerinden Fasa kadar uzayan büyük
imparatorlu~u idare kabiliyetinde olan ricalin sahneden çekilmesini
müteakip bu umumi infial muhtelif ~ekillerde ba~~gösterdi.
Araplar, mevaliyi iktidar mevkiine getirerek araplar~~ tezlil
eden Abbasileri ötedenberi sevmediklerinden imparatorluk dahilinde
bir i~ti~a~~unsuru oldular. ~üubiler, vaziyetten istifade ederek
devleti filen ellerine alma~a çal~~t~lar. Harun Re~id'in veziri Bermek
o~lu Cafer, daha o zamanda arap olm~ yan devlet ricalinden mürekkep bir i~ret meclisinde Ebâ Müslim'in hilafeti bir hanedandan
di~er bir hânedana geçirebilmesinden hayretle bahsolunurken:
"Bunu bir hârika addetmemelidir. Ebâ Müslim buna alt~~ yüz bin
adam öldürerek muvaffak olabildi. Büyüklük ve maharet kan dökm eksizin bir devleti bir milletten di~er millete nakledebilmektir.„
diyerek arap olm~ y an unsurlar~n hangi emel arkas~nda yürüdüklerini meydana vurmu~tu. ~üubilerden as~l iranl~lar ise tamamile
milli bir hükümet kurmak gayesine do~ru tedbirler al~yorlard~.
Fazl bin Sehl'in, Halife Me'mun'u baba cihetindea Ali'nin ana cihetinden de son Sâsâni kisras~~ Yezdicürd'ün torunlar~ndan olan
~mam Ali - Sayi veliahd tayinine sevk ve te~vik etmesi, iranl~lar~n
bu hedefe eri~mek yolundaki gayretlerinin ilk ad~m~n~~ te~kil ediyordu.
Araplarla sivil Tuharistanl~lar ve iranl~lar imparatorlu~un yüksek makamlar~~ için çarp~~~ rken askeri bir kuvvet olarak milli ad1
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larile sahneye giren Türkler milli seciye ve kabiliyetleri geregi
olarak hilafet merkezinde devletin mukadderat~n~~ derhal ellerine
ald~lar. Muhtelif unsurlar~ n rekabet ve mücadeleleri kar~~s~nda
mefluc kalan Abbasi halifeleri, tedricen vasi imparatorluk üzerindeki hüküm ve nüfuzlann~~ kaybetme~e ba~lad~ lar.
Abbasi imparatorlu~unun satvetli zaman~ nda hilafet merkezine
Idris
Magribi Akse~'da (Fas h~ttas~nda)
en uzak olan
gösteren
parçalanma
keyfiyeti
mn
(788-985)
istiklalile
ba~~
o~ullar~
Tunus'da j A~lep og-ullann~ n (800-909) Horasan'da
Tahir o~ullar~= (821-872) zuhurlar~ ndan sonra ~iddetlendi.
Ziyad o~ullar~~ (819-1018) ~.
Ziibeyd'de
Arabistan'da
Ya' ler o~ullar~~(861-997), _(.11 Elkerç'de 3 ,j21. Dülef
Sana'da
Taberistan'da
Alevi Hasan o~ullar~~
o~ullar~~(825-898)
Saffar
Tolon okullar~~(868-905), Iran'da
(864-928) M~s~ r'da
~aman o~ullar~~(874-999),
o~ullar~~(868-908), Maveraiinnehir'de
Saç okullar~~ (879-930), MuEsru~ne'
Azerbaycan'da
(929:1003),
Hemedan ve Deynever'de
o~ullar~~
sul'da ,)1..12- Hemedan
Hasneveyh o~ullar~~ (959-1015) hükümetleri te~ekkül etti.
Bu hükümetler birer hidiviyet mahiyetinde idiler. Yani Abbasi
imparatorlu~unu metbu tan~yorlard~. Fakat bu metbuiyetin, dini
bir hürmetten ba~ka manas~~yoktu. Hükümdarlar dahili ve harici
her hususta müstakillen hareket ediyor, Ba~dad'a müracaata 1üzum görmiyorlard~ . Memleketleri de veraset suretile evlatlar~ na
intikal ediyordu.
Muazzam Abbasi imparatorlu~unun bu surette parçalanmas~~
haricen Anadolu'ya hâkim olan Bizans imparatorlu~u ile Eran havalisindeki Ermeni krall~~~= Islam ülkelerine kar~~~besledikleri
ihtiraslar~~ art~rd~. Dahilen de Fas'tan Ka~gar'a kadar uzayan sahay~~ kanl~~bir harp sahnesine çevirdi. Birbirlerini velyeden bu hükümetler, kendi içlerinde sürekli isyanlarla bo~u~tuklan gibi, birbirlerile de mütemadiyen çarp~~~yor, yekdi~erinin memleketlerini
zabt ve talan ediyorlard~. Bu feci manzaralara seyirci olmaktan
ba~ka bir ~ey yapam~yan halifeler ise, ma~luba sövmek, galibi
övmekle vakit geçiriyor, gönderdikleri iltifatl~~ men~urlarla galibin
3

Kerç, irs.r~'da Hex~ edan'la Isfahan aras~ ndad~ r.
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muvaffak~yetini tebrik, zaptettikleri ülkelerdeki hâkimiyetini tasdik
etmek suretile hultislar~n~~ arzediyorlard~.
Selçuk o~ullar~= tarih sahnesine ç~kt~klar~~ on birinci asr~n ilk
yar~s~nda (1040) s~k s~k bat~ p ç~ kan bu hükümetlerden ~unlar ya~~yorlard~~ :
Tunus'da
Ziri o~ullar~~ (972-1148), Cezayir'de .D12- Hammad o~ullar~~ (10-07-1152), M~s~r'da ,1:.-1 Fatimiler (910-1171),
Arabistan'da
Zübeyd'de," Necah o~ullar~~ (1021-1159), San'aMerdas o~ulda
Suleyh o~ullar~~(1037-1098), Halep'te
lar~~ (1023-1079), Musul'da kJ. Ukeyl o~ullar~~ (997-1097), DiyarMezHalle'de
bekir'de
Mervan o~ullar~~ (990-1096),
Karahanl~la; (932yed o~ullar~~(1012-1150), Türkistan'da
1212),
Cürcan'da j Zeyar o~ullar~~ (928-1077), Cenubi Iran
ve ~rak'da 4., Büveyh o~ullar~~ (932-1055), Isfahan ve Hemedan'da
Ruyan'da ,51-.3!! PadusKökeve- yh o~ullar~~ (1007-1051),
~eddad
pan o~ullar~~ (962-1453),
5 Gence ve ,..<"1- Ami'de
okullar~~
Sövüktekin
o~ullar~~ (951-1174), Afganistan'da ,),C;!.i."Gazneviler 969-1182).
Büyük Abbasi Imparatorlu~unun bu suretle parçalanmas~~ islâm
âlemini iktisadi, içtimai, dilii bir anar~i içinde b~rakt~. Ilk devirlerde
vasi imparatorlu~un varidat~~ tükenmez bir ~nenbad~. Ikinci Halife
Mansur, mütevali ihtilâlleri bast~ rmak, taraftarlar~n~~ artt~rmak ve
Ba~dad ~ehrini kurmak için milyonlar sarfetti~i halde öldü~ü zaman hazinede altm~~~milyon dirhem ile on dört milyon dinar 4 b~rakm~~t~~ 5. Harun Re~id'in hazinesinden de dokuz yüz milyon dirhem ç~ km~~t~~ G.
Imparatorluk gayet geni~, köylüler ziraaile me~gul oldu~undan
halifeler umumt hizmetlerin masarifinden, kendi sefahat ve atiyelerinden art~rarak bu kadar para cemedebiliyor, halka da bu vergiler o kadar a~~r gelmiyordu. Valiler vergileri ve harac~~muntazaman ve müstakimane topl~yarak merkeze gönderiyorlard~. Varida4 O zamanlar bir dirhem takriben bir frank, bir dinar da yar~ m ingiliz
alt~ n~~ k~ ymetinde idi.
e. 2, s. 177 M~ s~ r tab'~.
5 v•44.,-_~ i~"
6 23.413 r:VI•e:
4^4 e. 3 s. 764.
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t~ n masariften fazla olmas~~ Ba~dad'~n, Sâsântler payitaht~~ olan
Medayin'e yak~n kurulmas~~ Toharistan'll ve Iranl~~ vezirlerin
debdebeli hayat sürmek hevesi, çok geçmeden Ba~dad'da bir israf
ve sefahat devresi aç~lmas~ n~~ intaç etti. Halifeler, hanedana mensup prensler, vezirler, kumandanlar ve bütün devlet ricali, Sâsântlerin zevk ve e~lence ile geçen sefihane hayatlar~ n~~ taklide ba~lad~lar . Sefahat âlemlerini devam ettirebilmek için herkes para
toplamak h~ rs~na dü~tü. Imparatorlu~un zengin ve münbit arazisini,
halifeler, hanedan mensuplar~, vezirler, kumandanlar, büyük memurlar kendilerine malikâne olarak gasbetme~e ba~lad~lar. Bu hususta, kad~nlar erkeklerle yar~~a giri~tiler.
Zevci
Mehdi zaman~ nda devlet i~lerine kar~~ma~a ba~l~yan
Hayzeran, o~lu Harun Re~id devrinde müdahalesini daha
ziyade ilerletti. Bu suretle temin etti~i servet neticesinde senevi
varidat~ n~~ yüz altm~~~milyon dirheme (franga) ç~kard~~ 8. Halife 3;15
Vas~k'~n zevcesi
Kratis'in senelik varidat~~ ise on milyon dinar~~ yani be~~milyon ingiliz liras~ n~~ buluyordu.
Bütün bu paralar, Binbir gece masallar~ nda tasvir edilen sefahet âlemlerinde veyahut ona buna verilen faydas~z atiye ve ihsanlarla israf ediliyor, umumi hizmetlere hiç bir ~ey ayr~lm~yordu.
Halife Me'mun, bir günde bir milyon be~~yüz bin dirhem ihsan
verecek kadar israfta ileri gitmi~ti.
Abbasi Imparatorlu~unda js. Miitevekkil'clen sonra devlet
i~leri, vezirler, kumandanlar, had~mlar ve kad~nlar elinde kald~.
Sefahet hayatiyle asaletini kaybeden Abbasi hanedan~, art~ k yüksek seciyeli, azimli ~ahsiyetler yeti~tiremiyordu. Mevkii iktidarda
birbirlerini takip eden âciz, kudretsiz ve seciyesiz halifeler, zevk
ve e~lenceden ba~ka bir ~ey dü~ünemiyorlard~. Parçalanma~a ba~hyan bu imparatorluk, bu seciye dü~künü adamlar~ n elinde büsbütün da~~lma~a yüz tuttu. Sefih ve âciz halifeleri en çok kim
memnun ederse, saray entrikalar~ nda kim en çok meharet gösterirse, hükümet nüfuzu onun eline geçme~e ba~lard~. Bu suretle
iktidar mevkiine gelenler, halifelerin uzun müddet yerlerinde kalabileceklerinden veya kendilerinin bin bir tezvirat aras~ nda mev7
8
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kilerinde tutunabileceklerinden emin olmad~klar~ ndan, devlet kudret
ve nüfuzunu ellerine al~ r almaz, her vas~tay~~ mubah addederek
para toplamak h~rs~ na dü~üyorlard~ . Halbuki, parçalanma neticesi
olarak Imparatorlu~un zengin parçalar~~ elden ç~km~~~oldu~undan
Ba~dad'a akan kaynaklar kurumu~tu. Para bulmak için, halifeler
vezirleri, vezirler memurlar~, memurlar da halk~~ soymaktan ba~ka
bir menba bulam~yorlard~ . Bu hal, bir müsadere devri açt~. Çal~p
çarpmak suretiyle zengin olan vezirlerden en me~huru
nülfurat idi. Birkaç defa vezarete geçen ve her defas~nda müsadere
ve itisafla halk~~soyan, dü~tü~ü zaman, kendisi de, halife taraf~ndan
soyulan l ,jiIl Anülfuraetan Halife j..u. Muktedir bir defa on
milyon dinar musadere etmi~ti 9. Halife
Müktefi'de musadere
ile yüz milyon dinar yani elli milyon ingiliz liras~~toplam~~t~~w.
Halifelerin vezirleri, vezirlerin memurlar~, memurlar~n da halk~~
soymak suretiyle toplad~ klar~~ paralar, münhas~ ran sefahete sarfolunuyordu. Halk sefalet ve ~zt~ rap alt~ nda inlerken, bu suretle servet topl~ yan halifelerle vezirleri de sefahet ve rezaletin enva~n~~
yarat~yorlard~. Halife
Müktefi öldü~ü zaman yaln~ z Horasan
mamulât~ndan olarak altm~~~üç bin elbisesi, on üç bin sanki ç~km~~t~.
Ba~dad'~ n eski debdebesini örnek tutan mahalli küçük hükümetler de varidat bulabilmek için halk~~ kas~p kavuruyorlard~. Bunlar da Ba~dad'~~ takliden zengin topraklar~~ sahiplerinin elinden
al~yor, köylüleri kendi hesaplar~ na çal~~t~r~yorlard~~ 11.
Tavaifimüliik denilen bu hükümetlerin birbirlerini
ezmek için halk~n mal~ n~, can~n~~ heder etmeleri, galip gelederin
ma~lü'plar ülkesini ya~ma ve tahripten çekinmemeleri, vergilerin,
tekâlifi harbiyenin a~~ rl~~~, eli silah tutanlar~ n istihsal sahas~ ndan
uzakla~t~r~lmas~, asayi~sizli~in devam~, Islam dünyas~ nda zirai ve
ticari faaliyetin felce u~ramas~n~~intaç etti. Iktisadi fecaat pek tabii
olarak içtimai sefalete yol açt~ . Yeise dü~en halk, i~i gücü b~rakarak, ~ekavet, sefahet, fitne ve fesat yoluna sapt~lar.
Ba~dad'da
Ayyarlar denilen bir s~ n~f türedi. Sefalet timsali olan Ayyarlar, hilafet merkezinin hâkimi kesildiler. Devlet ri.1.).;;16-Ar 2. 224
jud s. 12
~~~
c. 11, s. 30
9
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cali aras~ ndaki rekabetten, halk aras~ ndaki mezhep münazaalar~ ndan istifade ederek faaliyetlerini artt~ r~yor, çar~~~ve pazarlar~~ haraca kesiyor '2, zaten ümitsiz olan halk~~ büsbütün yeise sürük1üyorlard~.
Siyasi ve iktisadi hayat~ n ~ zt~ raplar~~ içtimai hayat~~ da tabiatiyle temelinden sarsm~~t~. Çe~it çe~it milletlere mensup cariyelerin
topland~ klar~~ evlerde aile mefhumu tamamiyle mahiyetini kaybediyordu. Sürü sürü kad~ nlar aras~ na at~lan erkeklerde insani necip
hisler, yerlerini hayvani ihtiraslara b~ rak~yorlard~. Erkekler kad~ na
kar~~~borçlu olduklar~~ hürmet ve adaleti, muhabbette de~il, infak ve ia~ ede müsavat ile tefsir ediyorlard~. Bu hal, kad~ nlar~n
hayat~ nda derin tahavvüllere sebep olmu~ tu. Kad~ nlar da, bir k~skançl~ k, bir haysiyetsizlik duymaks~z~ n kocalar~ na bizzat cariyeler
takdim ediyor 13, erkekleriyle o kadar alâkadar olm~ yorlard~. Har~~ Ümmi Cafer, kocas~ na güzel cariyeler
run Re~id'in zevcesi
takdim etmek hususunda ~öhret alm~~t~.
Kad~ n~ n izzeti nefsini, fikri istiklâlini mahveden bu hal, kadini* ve onunla beraber içtimai heyeti dü~ürüyordu. O devirlerde kad~ n hakk~ ndaki umumi telâkkiyi Araplar~ n kör ~airi me~hur „5„..11.5L1g.1 Ebülülailmearri bir beytinde ~öyle hülâsa ediyor:
"~yi bilmelisin ki kad~nlar ~er ve fenal~ k tuza~~d~ r. En yüksek ~an
ve ~eref kad~ nlar yüzünden zayi olur "„.
Kad~ nl~k hakk~ ndaki bu telâkki, içtimai te~ekkül için esas
olan aile fikrini söndürmü~tü. Ailenin temeli olmas~~ icap eden kad~ n, evde bir misafir mahiyetinde idi. Erke~in ho~una gitmiyen
herhangi bir ehemmiyetsiz sebep, kad ~ n~ n yuvas~ ndan, çocuklar~ n~ n
ba~~ ndan kovulmas~ na kâfi geliyordu. Bu hal, kad~ n~~ aile oca~~ na
rabtetmedi~i gibi, çocuklar~ n~ n ahlâk ve seciyeleri üzerinde de pek
fena tesirler b~ rak~ yordu. Birbirlerine rakip, müteaddit kad~ n~ n
birle~ti~i bir aile içinde hürmet ve muhabbet yerine nefret ve husumet, samimiyet ve ~efkate mukabil riyakârl~ k, ihanet ve düzenbazl~ k göre göre büyüyen çocuklar, insani yüksek meziyet ve seciyelerden soyulmu~, sefil temayüllerle beslenmi~~olarak yeti~iyorlard~ .
12
13 e.".=-11-~..
14
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Bu suretle cemiyete kat~lan çocuklar~ n te~kil ettikleri içtimai
heyet te tabiatiyle samimiyet ve fedakarl~ k hislerinden soyulmu~,
ancak kendini dü~ ünen, riyakâr, hain ve düzenbaz fertlerden mürekkep rab~tas~z bir y~~~ndan ba~ ka bir mahiyet arzedemiyordu.
Esasen Abbas! halifelerinin mevkilerini muhafaza için, ahdü
peymanlar~ na ihanet etmeleri, katil ve tedmiri siyasetlerine esas
tutmalar~, içtirt~ at heyet içinde vefa, fikri istiklal, izzeti nefis gibi
meziyetleri söndürmü~, riyakarl~k, dalkavukluk, hafiyelik gibi ahlaki sefaletleri inki~af ettirmi~ti. Bu içtimai heyette kurnazl~ k, hilekarl~ k, mertli~e ve necabete tefevvuk ediyordu.
Siyasi, iktisadi ve ictimai vaziyetlerin bu feci ~ekilleri içinde
yüzen imparatorlukta her gün bir türidinin hâkimiyetinden
di~er birinin boyunduru~u alt~ na girme~e mahkenn olan halk, zulüm
ve sefaletin cehennemi azaplar~n~~ dinin uyu~turucu labirentlerinde
teskin etmek yoluna dü~tüler. Fakat, kötümserli~in, ümitsizli~in sevkile sürüklendikleri bu labirentte de arad~klar~~ huzur ve sükûn
nefhas~ na mukabil, din kisvesi alt~ nda gizlenen bin bir türlü ihtiraslara, çe~it çe~it mezhepler mücadelesine baziçe oldular.
Tohumlar~~ dördüncü halife Ali zaman~ nda at~ lan mezhep mücadeleleri tedricen inki~ af ederek biri siyasi, di~eri J,, usu/i olmak üzere iki mahiyet alm~~t~. Siyasi mahiyette ba~layanlar 4.)1.
Mdrika ile
~ia mezhepleri idi. Marikay~ , bedevi urban ruhu,
~ia'y~~ da medeni Iran ruhu do~urmu~tu.
Marika mezhebi, Arabistanda yalanc~~ peygamber
Mdsegkmeyi ç~ karan s..tt Yemame kabileleri aras~nda zuhur etmi~ti.
Tarihin karanl~klar~~ içine gömülen uzak zamanlardanberi hiç bir
devlet nüfuzu
Sulta) alt~na girmiyerek ba~~~bo~~ya~am~~~olan
bedeviler; velev hilafet nam~~ alt~nda dini bir ~ekilde olsun; bir
hükümet idaresi alt~ na girmek istemiyorlard~. Mârika'dan ,:,1.4_4* Necedat denilen f~ rka, hatta bir halife nasb~ na bile lüzum görmüyorlard~~15.
islam diyar~n~n as~ rlardanberi, ilahi bir mahiyet atfettikleri
hanedanlar~ n sultalar~~ alt~ nda ya~ama~a al~~g~ n olan bölgelerindeki
halk ise hilâfetin irsen muayyen bir sülâlede tekarrür ve tevalisini
15 „1...,213
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Beni Ümegye'de,
istiyorlard~ . Suriye bu sülâleyi
Beni Hasim'de buluyorlard~ .
~ rakl~lar, M~s~ rl~lar ise
Abdullah ibni Seba' nam~ nda ismen müslüman bir
yahudi bu siyasi cereyana dini bir kisve giydirerek Sebeiye
mezhebini kurdu. Bilahare islam dünyas~ n~~ hercü merc edecek
H~zrufiiik mezheplerinin tohumlar ~ n~~
olan ~ ih> Batmilik.,
att~.
Siyasi mezhepler, Peygamberin damad~~ ve amca iadesi Ali'ye
tarafdarl~ k, aleydarl~ k suretlerinde inki~ af ediyordu. kiMdrika
denilen )i y;- Havaric Ali aleyhdarlar~ m, ~ia ise Ali tarafdarlar~ n~~
temsil ediyordu. Ali'yi tekfir eden,k;, ;1 ..) I Ezarika f~ rkas~~ Marika'dan
Galiye f~ rkas~~ - ki ~imç~kt~~~~gibi, Ali'ye ulühiyet isnadeden
diki

Nusayriler bunlardand~ r - da ~ia'dan do~du.

Usan mezheplere gelince, bunlar Emevilerin son zamanlarile Abbasilerin ilk devirlerinde islam dünyas~ nda ba~layan fikri
ve felsefi hareketlerin inki~af~ n~ n neticesi idi. Bu zamanlarda, fikirlerdeki istiklal ve l~ ürriyet henüz k.ayt alt~ na al~ nmam~~~oldu~undan as~ rlardanberi dini ve felsefi fikirlerin be~igi olan Mezopotamyada metafizik meseleleri serbestçe münaka~a olunabiliyordu.
Usul' mezhepler, ilk evvel insanlar~ n irade ve hürriyeti mesilleti (~ ki nazariyesinin münaka~alarile ba~elesile felsefenin ,j,1
y yl Ebu Yunus senlad~ . Mecusilerden L;j1—.,1 Esvari denilen a_
Mabedi cühni, insanlar~ n ef'al ve
seveyh'den mülhem olan
harekat~ nda hür olup olmad~ klar~, tabiri digerle Allah'~ n ilim ve
iradesinin, kudretinin dahl ve tesiri olup olmad ~~~~meselesini ortaya att~. insanlar~ n, kendi fiil ve hareketlerinin hâliki kendileri
oldu~u kanaatini müdafaa ve a~ ..~.; Kaderiye mezhebini kurdu.
Sabiileri aras~ nda yeti~en
Buna mukabil ,31_, Harran
Cehm ibni
Cad ibni dirhem ile talebesinden
Satvan da insanlardan hürriyeti tamamile kald ~ rmak suretile
Cebriye mezhebini kurdular ".
Halid ibni
r
16
Emevilerin ~rak valisi me~hur
.r
Abdullah-el-kurri tevkif ederek kurban bayram ~ nda kurban keser gibi kendi elile
SeTirmiz'de ne~re ba~layan .5t.~.1.-,
bogaziam~~t~ . Mezhebini
L
merkandli Cehm ibni Saf van ise Emev~~halifelerinden
r u: Hi~am ibni
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cebircilik esas~n~~kuran Cehm ibni Saf van ayni zaKoyu
manda Kuran'da Allah'a isnadedilen s~fatlar~n mahiyeti meselesini
de kurcalad~. Kuran'da Allah'a isnadedilen s~fatlar~~ külliyen red,
peygamberlerden Musa'y~, Isa'y~, Muhammed'i, Allah'~~insan suretinde
tasvir ettikleri için
Mü~ebbehelikle itham etti.
Kuran'~ n bütün âyetlerini zahiri mânalar~na göre alan
Selefiye ile onlar~~ takip edenler ise, bu s~fatlar~~ aynen kabul ediCehemiye'ye kar~~, bunlar da
yorlard~~ ". S~fat~~ inkâr eden
S~ fdtiye f~rkas~~ ismini ald~lar. S~fâtiye taraftarlar~ n~n ba~~nda
bulunan Selefiye ile
(.1.1 ~mam Ahmet ibni Hanbel ve
bunun gibi müctehid imamlardan say~lan ,j14.4,,,,1
Davud
ibni Aliyi Isfahani, Kuran'da, Hadis'de, Allah'a isnadedilen her
vasf~, hatta el, ayak gibi insana mahsus uzuvlar~, yere inmek,
gö~e ç~ kmak gibi hareketleri, ar~~üzerinde oturmak gibi durumu
bile aynen kabul ediyor, hiç bir suretle te'vile yana~m~yorlard~~
Kaba ve mutaass~ p sofular taraf~ndan iltizam edilen S~fâtiye
mezhebi, tedricen
Mü~ebbiheli~e ve k. Mücessimeli~e, yani
Allah'~~ insan gibi tasavvur ve tahayyüle yol açacakt~. Nas~l ki Hanbelilerin ve 4.....1,5" Kerramiyelerin azg~nlar~~ ( L.N. Gulati) sonralar~~
ar~~üzerinde oturarak kâinat~~ idare eden elli, ayakl~, etli, kanl~,
ba~l~~ gözlü, mücessem bir Allah tahayyül etmi~lerdir
Cehm ibni Safvan, bu metafizik meseleleri aras~nda iman~ n
mahiyeti, amelin imanla olan münasebetinin tayini meselelerini de
münaka~a mevkiine atm~~t~. Bu meselelerin münaka~as~~ birbirlerine
mukabil iki hal ~ekli ald~ : Bunlardan biri, iman~~ kalbi tasdikten
ibaret addediyordu. Bu ~ekli kabul edenler
Murcia f~rkas~n~~
te~kil ettiler. Bu f~ rkan~ n en büyük reislerinden say~lan
Yuniisiissemri, iman~, Allah'~~ tan~mak, kalben sevmek, Allah'a kar~~~
huzü ile hareket ederek kibirlili~i terketmekten ibaret addediyordu 20. Cehm ibni Safvan'la muas~ r ve onunla beraber Horasan'da
kumandanlar~ ndan
Nasr ibni Segyar'~n emrile > j L.
taraf~ ndan 745 tarihinde Horasan'da
Merv ~ehrinde idam
edilmi~tir. Her ikisinin katli de dini olmaktan ziyade siyasi mahiyeti haizdi.
17
4-§bUJUS.~.r~~ Revan küskü kütüphanesi No. (510)
18
c. 1, s. 137
19 j,j1, ,y111
c.1, s. 144. ,.3.7,1il ~_k! 3,1/1
20 ,t,j~, ,e1.1!,~~
e. 1, s. 186-187
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Mukatil
ne~riyatta bulunan Murcia mezhebi rüesas~ndan
ibni Süleyman'da tâat ve ibadat~n imanla ve müslümanl~ kla alakas~~
olmad~~~n~~ binaenaleyh imans~z ibadetin faydas~~ olmad~~~~gibi imar~~
oldu~u takdirde mâsiyetin de zarar~~oim~ yaca~~n~~söyliyordu 21. Dini
basit bir iman~~ kalbi ~ekline sokan Yunus'a göre hayatlar~ nda
ibadetle demgüzar veya mâsiyet içinde puyan olanlar hakk~nda
dünyada sait veya ~aki yolunda bir hüküm verebilmek imkan~~
yoktur.
Murcia
Dinde ibadat ve tâata hiç bir mevki vermeyen
f~ rkas~na kar~~~derhal, ibadeti iman~ n cüz'i sayan ikinci hal ~ekli
taraftarlar~~ ç~kt~.
Vaidiye nam~ n~~ alan bu f~ rka, büyük günah
i~liyenlerin müslümanl~ ktan ç~ kacaklar~ n~, ebedi hüsran ve gazaba
mahküm olacaklar~n~~ iddia ediyorlard~.
I~te bu suretle Abbasrlerin ilk zamanlar~ nda siyasi iki f~ rkan~ n
yani Harici'lerle (Mârika)Sinerin yan~ nda usulü mezhep olmak üzere
Murcia,
Cehemiye,
Cebriye,
VaiKaderiye,
Mücessime f~ rkalar~~ te~ekkiil etmi~~
diye,
Mü~ebbehe ve
bulunuyordu 22.
Bu mezhepler, zaman geçtikçe birçok ~ubelere ayr~lacak, yeniden yeniye ortaya at~lan fikirler, çe~it çe~it f~ rkalar~ n zuhüriyle
neticelenecek, Islam dünyas~n~~ ekseriya kanl~~ ~ekiller alan mezhep
mücadeleleriyle muharebe meydan~na çevireceklerdi.
Usuli mezheplerin en ehemmiyetlisi olan 4,..; _kiKaderiye mezhebi
muar~zlar~~ taraf~ndan 4):;„..... Mutezile nam~~ verilen Islam akliyecileri
(Pationalistes) taraf~ ndan iltizam ediliyordu. Rasyonalist Mutezile,
insanlar~n ef'al ve hareketlerinde hür, müstakil ve mihid olduklar~~ esas~ n~~ müdafaa ediyor, miicessimeli~e yol açan Stfâtiyecilikten kaç~n~yor, bu iki esas~ n müdafii olmak itibariyle kendilerine
adil ve tevhid taraftarlar~~ismini veriyorlard~~ .".
Birinci esasta bunlara kar~~~yürüyen
Cebriye taraftarlar~~
ise insanlar~ n ef'al ve hareketlerinde muztar olduklar~~ akidesini
21

e,

4, s. 205

„,=.11, on ikinci fas~ l. Damad ihrahim pa~a küAyasofya kütüphanesi.

22 'e jt:i .9

tüphanesi.
,}11,1

e.

1, s. 53
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ne~rediyorlard~. Insanlar~~ bir kukla mahiyetinde telâkki eden bu
mezhep, ahlaki mes'uliyetin temelini y~ kmak, müslümanlar~~tehlikeli
bir fatalizme sürüklemek suretiyle daha o zamanlar içtimai hayat~~
sarsma~a ba~lam~~t~.
Bereket versin ki, Halife Me'mun ile ondan sonra iktidar mevkiine geçen Halife Mutas~m ve Vas~k zamanlar~nda pek ziyade
kuvvetlenen akliyeciler Rationalistes, Kaderiye esas~n~~ iltizam ederek muvakkaten bu me~'um akidenin yay~lmas~na mani oldular.
Mutezile nam~n~~ alan akliyeciler, marifette esas,
Tarihte
ancak nazar ve istidlal oldu~unu iddia ediyorlard~~ 24. Bunlara göre
her hususta oldu~u gibi dinde de itimat edilecek yegâne esas
ak~ld~r. Hak ve hakikat ancak ak~l ile, nazar ve istidlal ile bilinebilir. Peygamber'in tebligat~~ ve ihbar~~ gibi sem'1 deliller (yani
Kuran ve hadis), tereddütsüz kanaati (yak~n~ ) ve kesin bir bilgiyi
(kat'iyeti) de~il, sadece olabilir ihtimalini (zann~ ) ifade ederler.
Akl~n hâkimiyeti, fikrin hürriyeti esaslar~n~~ kuran Mutezile,
müslümanl~~~~fatalizm kisvesine büründürmek istiyenlere kar~~~da
insanlar~ n ihtiyar ve iradelerinde hür olduklar~, esas~n~~müdafaa ediyorlard~. Bunlar, insanlar~n yapt~klar~~ i~lerin halik~~mutlak~~kendileri
oldu~unu 25, kainat~n muayyen kanunlara tabi bulundu~unu, alemde
sebepsiz ve hikmetsiz bir ~ey olmad~~~n~, binaenaleyh e~yada ve
yap~lan i~lerde (ef'al) deki güzellik veya çirkinli~in (hüsnü kubuh),
iyili~in veya kötülü~ün (hay~ r veya ~er) haddizat~nda (nefselemirde)
mevcut oldu~unu, bunlar~n ak~l ile bilindiklerini, ak~l ile birbirlerinden
ay~rt edildiklerini iddia ediyorlard~ . Mutezile sem'i delillere o
kadar k~ymet vermediklerinden bunlar~ n büyük simalar~ndan
Ebülhüzeyl el-allaf, fizikte mebde olarak ald~~~~
jUl
arz (hareket) fikrine istinaden metafizi~e
,...,.,..cevher(Atöme) ve
Cüz'i layetecezza) nazariyesini kurç~km~~~ve atomizm (
mak suretiyle mebdei evvel yani Allah fikrine vas~l olmu~tu 26.
Fakat Halife js'jz.. Mütevekkil devrinde kabaran taassup bu
feyyaz cereyan~~ durdurdu. Itizalin ba~l~ca müdafii olan ;;;U:Jr;
_kar-I Ahmed ibni Düad hapis ve emvali musadeKadilkudat ;15.)
re olundu.
24 .-a31-,11C.r:
25 ..1...47;~1c.„...t.
26 ,i31,11c...„;

151,,...‘14/..1
s. 293
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Sistemlerini akl~ n hâkimiyeti ve nazar ve istidlâl esas~~ üzerine
kuran akliyecilerin takip ve tenkil edildikleri bu devirlerde idi ki
kaba sofulardan (.1 S
_Lâ- Muhammed ibni Kerram isminde biri
vaktiyle Buda heykellerine ibadet edilen Secistan'da yeni bir
mezhep ne~rediyordu. Allah'~~ insan ~eklinde tasvir eden bu kaba
ve iptidai mezhep, münevverlerin ve akliyecilerin ~iddetli hücumlarma ra~men halk aras~ nda pek çok taraftar buldu. Muhammed ibni
Kerram, Secistan'dan Hicaz'a ve oradan Suriye'ye dönmü~, mezhebini her tarafta yaym~~~ve nihayet Kudüs'te ölmü~tü (868).
Suriye'de, öldü~ü zaman, ham sofulardan olmak üzere yirmi
bin kadar itba b~ rakm~~t~.
Akliyecilerin tenkili
Mü~ebbihe f~ rkas~ n~~ kuvvetlendirm~ti.
Bunlardan Muhammed ibni Kerram gibi dü~ünen ,.>„ .-7.4.3l..~.2-~~ Aiimed
el-Hikeymi ve taraftarlar~~ bir çocu~un bile kabul edemiyece~i
maskaraca fikirler ne~ rediyorlar, Allah'~ n, eli, kolu, aya~~~bulundu~unu, etli, kanl~~ bedeni oldu~unu, dünyada kendisini ziyaret
eden muhlislerle kucakla~t~~~ n~ , onlar~ n ellerini s~ kt~~~ m söylüyorlard~.
Her tarafta zuhür eden bu gibi yeni yeni mezheplerin tevlit
etti~i dini ve itikadi buhrandan istifade etmek istiyen ~ran'~ n eski
Mezdek dinine ba~l~~ Senbad'da, Ni~abur'da yeni bir mezhep
ç~ kard~ . Senbad, halka, Halife Pvlansur Eba Müslimi öldürmek istemi~se de Eba Müslim beyaz bir güvercin ~ekline girerek uçmak
suretiyle ölümden kurtulmu~~oldu~unu ve ~imdi
Mezdek ve
Mehdi ile bir maden hisar içinde oturdu~ unu söylüyordu
Fettan bir adam olan Senbad, Eba Müslim propagandasiyle
~iileri, Mezdek ve Mehdi propagandasiyle de Mezdekilerle Rafaztleri etraf~ na topl~ yordu. Meciistlerle yaln~z kald~~~~zaman da "Araplar memleketimizi ald~ lar, ~ ran devletini y~ kt~ lar, Kâbeyi bize k~ ble
yapt~lar. Saltanat~ m~z~~ iade etmek için, k~ blemizi güne~e çevirmek
için islâmlar~~ yok etmemiz lâz~ md~ r„ yolunda telkinde bulunuyordu. Bu suretle ba~~ na yüz bin kadar adam topl~ yan Senbad, Abbasi'lere siyasi büyük bir gaile açm~~t~.
Mezhep mücadeleleri ~ iddetlendikten sonra siyasi ihtiraslar
27

c. I , s. 182 Paris tab'l.
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arkas~ nda ko~anlar, bir mezhebin müdafi veya na~iri s~fatiyle sahneye ç~ k~yor, bu bayrak alt~nda gayesine eri~me~e çal~~~yordu.
Halife
Miihtedi zaman~nda (769-780) Basra taraflar~ndaki
Abdülkays kabilesinden Ali ibni Muhammed ibni Abdürrahim Haricilerden 4)Ii~~ Ezarika f~ rkas~n~ n mezhebini tervicen bu suretle meydana ç~ kt~. Yan~ na gelecek zenci kölelerin azat edilece~ini, kendilerine memuriyet verilece~ini ilan ederek etraf~ na bir sürü Afrika
zencisi topl~ yan ve bu sebepten tarihte
Sahibüzzenc nam~n~~ alan bu adam, minberlerde Ali'ye, Osman'a, Ay~e'ye, Talha'ya,
Zübeyr'e küfürler savuruyor, kendi mezheplerinde olm~yan müslümanlar~~ feci i~kencelerle öldürüyor, kad~nlar~n~ , çocuklar~ n~~ köle
diye sat~yordu
Zenciler Basra havalisini yak~p y~ karken j„51.~2.- Hemedan~~
K~rm~ti isminde bir adam da 4k~~
Kofe taraflar~nda Bat~nilik mezhebini ne~ rediyordu. K~ rm~ti, bir aral~k, Sahibüzzenc ile birle~mek
istedi. Fakat kendisi hulule mutek~t gulat~~ ~ia'dan, Sahibüzzenc ise
Mârika mezhebinden olduklar~ ndan aralar~nda fikir birli~i olamad~.
Ayr~~ ayr~~ faaliyetlerine devam ettiler. Halk~ n mal~~ ya~ma, can~~ifna,
namusu hetk, vicdan~~ tahrip ediliyordu. Her ikisi, kendi mezheplerinden olm~ yanlara hayat hakk~~ tan~ m~yorlard~.
Hemedan~~ K~ rm~ ti'nin peyrevlerinden L3LL.y Ebu Saidülcenabf 899 tarihinde
Bahreyne hâkim oldu. Ahirete ve ~eriate
inananlar~ n katilleri vacip oldu~unu ilan etti. 914 tarihinde kendisi de katlolundu. Halefi ve o~lu J.L..1.51b yl Ebu Tahirülcenabi 925
tarihinde Basra'y~~ istilâ etti. Bütün bu havaliyi kahr ve zulüm alt~nda titretti. Cenabiler mai~etlerini köy basmak, kervan vurmak,
adam öldürmek, koyun ve s~~~r sürülerini, sürüp götürmek gibi
~ekavetlerle temin ediyorlard~. 931 tarihinde hac mevsiminde de
Mekke'yi bast~ . Binlerce hac~y~~katliam ederek cesetlerini Zemzem
kuyusuna doldurdu. Haceri Esved'i alarak
Hicre götürdü 24.
Kablelislâm Arap'lar~n
Feti~ierinden olan bu yan~k ta~~
parças~~ ancak yirmi sene sonra Mekke'ye iade edilerek yerine
konulabildi.
Müslüman dünyas~n~ n ve o meyanda Türk'lerin dini, içtimai
28 23,111, cOV16.,t7
2<1

'21.43

c. 11 8.
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ve ahlâki hayat~~ üzerinde pek derin tesirler yapan bat~nili~in men~ei eski idi. Bu mezhebin ilk tohumlar~~ Halife Memün devrinde
Mutas~m zaman~nda (833-842) inti~ar
(813-833) at~lm~~t~,
etmi~ti. Mezhebin müessisleri Iran% Mec~lsi'lerdi. Eski dinlerini
Meymun ibni
gizliyen Med~si'lerden ,U,k1 Ehvazl~~
»
Muhammed ibni
Disan ile
Zeydan lâkab~n~~ ta~~yan
Hüseyin hapishanede mezhebin esaslar~n~~ haz~rlam~~,
~bni Disan'~n o~lu Abdullah da gizlice eski dinlerine merbut kalan
Fars bölgesinde yaym~~t~. Abdullah propa~andas~m yaparken
L.l Ismail ibni
evlâd~~ Ali'den ve ~ii imamlar~ndan ,.:•..1•;,1,0
Mübarek ile
CaferiSad~k'~n' o~lu Muhammed ibni Ismail'in kölesi
birle~ti. Mübarek Kuran sürelerinin evvelindeki 41,, Taha, (II ElifTasin ve
~ad... gibi 4.7t-k•L. Mukattaâta bir tak~m
lammim,
mânalar veriyor, bunlar~n efendisi
,.1.1 Imam Muhammed
ibni Ismail'in tevdi etti~i esrar~~ mektüme oldu~unu söyliyordu.
Mübarek ayn~~ zamanda keramet diye baz~~ hokkabazl~klar da
gösteriyordu.
Araplardan Iran'~n, müsliimanl~ktan mecüsili~in intikam~n~~ almak' gaye edinen
Ibni Meymun Mübarek'in telâkkilerinden istifade ederek faaliyetini artt~rd~. Birçok kimseleri kand~rd~.
Di~er tarafdan
Mübarek de efendisi hesab~na faaliyete koyulMeymuniye ve 4.5-.)L.
du. Bu suretle Bat~ niye daha o zaman
Mübarekiye namlarile ikiye ayr~ld~. Meymuniyeler Ismail'in, mübarekiyeler de o~lu Mehmed'in son masum imam ve beklenen mehdi
oldu~unu iddia ediyorlard~.
Bat~l~' mezhebi ilk defa JL G~yas isminde biri taraf~ndan tanzim edildi. G~yas, Ul Elbeyan ismini verdi~i kitab~ nda Kuran'a
büsbütün ba~ka manalar veriyor, islâm dinini ayr~~ bir ~ekle soku30 Ismail, evlad~~ Aliden ve ~iilerin imam~~ masum dedikleri on iki imamdan
alt~ nc~ s~~ olan LiA.,51..!- Caferi Sachle'~ n o~lu ve bu gün Hindistan'da, Suriye'de ve
imamige
iranda ya~ayan ~smaililerin imam~ d~ r. iran~ n resmi mezhebi olan
mezhebinde masum imamlar~ n adedi on ikiye ç~ kar~ ld~~~~halde Ismaililer, ise
ancak yedi imam kabul ederler. Yedinci imam olarak da ismaili tan~rlar.
ismaililerin itikad~ nca, ~smail masum imamlar~ n sonudur. Elian berhayatt~ r
Hat emüleimme
ve bir gün meydana ç~ kacakt~ r. Bundan dolayi ~smaile
ve
Haygi muntazar (beklenen diri) derler.
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yordu (817). Her ~eyi mübah sayan G~yas'~ n ,5111 Elbeyan'~, büyük
bir ra~bet kazand~. Bundan istifade eden j31 Ehvazl~~
Mehmet Aliyi Berkdi halk~~ alenen bat~ nflike davete ba~lad~~(869).
Bütün bu faaliyetler 878 tarihinde „).),51.4.?- Hemedan~~ K~rm~ti ile
Ebu Said ve
vtby.I Ebu Tahini Cenabiler'in muvaffakiyetlerine müsaid zemin haz~ rlad~. 907 tarihinde katledilen4.., ÷. J),
Zekereveyh ibni Mekreveyh de K~ rm~trnin fikirlerini ne~retmek
hususunda büyük faaliyetlerde bulundu.
Bat~ niler, mezheplerini ne~ir ve tamim için her tarafa
Dailer (propagandac~lar) gönderiyorlard~. Dailere verilen talimat,
bu mezhebin maruf müelliflerinden
. . Abdullah ibni
Hasanülkayreva~dnin, Ebu Saidilcenabrnin torunu •
jL., Süleyman ibni Hasan için yazd~~~~eserde ~öyle hülâsa ediliyordu:
"Insanlar~n hislerine, temayüllerine göre hareket ederek muhabbetlerini kazan! kiminle görü~ürsen kendini onun dinine, onun mezhebine
mensup gibi göster. Bu suretle ünsiyet peyda etti~in adamlardan
matlup kâbiliyet ve rü~dü gördüklerine yava~~yava~~mezhebimizi
telkine ba~la! esrar~n~~ aç!3°.
Bat~ni daileri propagandalar~n~~ en ziyade iranl~~ mecusi o~ullarile
~ilubrier ve araplardan Rebia kabilesi aras~ nda ne~re
diyorlard~. Kahren müslüman edilen mecusilerin evlatlar~~ islam
dinine has~m olduklar~~ gibi ~üubiler de araplara ve arapl~~a dü~man idiler. Rebialar ise Peygamber'in Mudarilerden olmas~ndan na~i, müslümanl~~~~sevmiyorlard~. Dailer Perslere Iran saltanat~ n~ n ihya ve iade edilece~i, ~üubilere arapl~k~n y~ k~lacak',
Rebialara da Mudariler tahakkümünün ve Mudarilerden olan halifelerin ortadan kald~r~lacak~~ ümidini veriyorlard~.
Dailer aras~nda felsefi fikirlerle mücehhez adamlar nadir deMehmet Nah~ebî ile
y1
~ildi. Maveraünnehir daisi olan
. Ebu Yakubu Sicistani maruf müelliflerdendi. Bunlardan MehEsasüdda've
met Nah~ebi JJI Elmahsul, Ebu Yakub ise
unvanl~~
kitaplar~~
Te'vilüs~erayi ve ).,...71,._.k.:„S'Ke~fiilesrar
yazm~~lard~.
31
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Hicaz, Basra ve Necid havalisi k~ rm~tilerin mezalimi alt~ nda
inlerken Ba~dad'daki müslümanlar~ n vicdani hürriyetleri de
Hanbelilerin tegallüp ve tahakkümü alt~ nda çi~neniyordu. Imam
Mii~ebbihe ve
..~.2-1 Ahmet ilmi Hanbel mezhebini
Miicessime mezhepleri ~ekline sokarak Allah'~ n Ar~~üzerine kurulup
oturdu~unu iddiaya kadar varan bu cahil sofular, kendilerini tenkid etti~i için büyük bir müverrih ve müfessir olan Mehmet ibni
Ceriri Tabarinin defnine müsaade etmemi~ler, cesedini yakmak istemi~lerdi.
El Radi zaman~nda (934-940) Hanbeliler, büsbütün
Halife
az~tt~lar. Allah'~ n yer yüzüne inip ç~kt~~~n~~ iddiaya ba~lad~lar. Fikir
itibarile bu kadar dü~kün olan bu herifler, cehaletin, taassubun,
ham sofulu~un bütün icablar~n~~ yap~yorlard~. Ba~cladida ötekinin
Nebiz) ar~ yor, buldukberikinin evini basarak hurma ~arab~~ (
lar~~ musiki aletlerini k~ r~ p döküyorlard~.
Hilafet merkezini kaplayan bu taassup kâbusu en kesif bir
~ekil ald~~~~bu zamanlarda idi ki Ehli sünnet mezhebi imamlar~nEbülhasardile~âri mezhebini ne~ir ve tadan say~ lan
mime ba~lad~. Evvelce mutezile mezhebine mensup iken bu mezhebin imamlar~ ndan olan üvey babas~~ jL
yI Ebu Aliyi Cübbaiye k~zarak yeni bir mezhep kurma~a kalk~~an Ebülhasanüle~ari,
kahtani araplanndan Ali- Maaviye mücadelesinde hakemlik eden
me~hur
I.y Ebu Musele~ârrnin torunlar~ ndan idi. 873 tarihinde Basra'da do~mu~tu. Kurdu~u mezhebin esas~, 859 da ölen
Basra%
ibni Kilab taraf~ ndan at~lm~~t~ 32.
Mutezileye z~d bir yol tutan E~ari, insanlarda irade ve ihtiyar
olmad~~~~iddiasile hürriyeti be~eriyeyi kökünden söküyordu. E~âri'nin fikrine göre insan~n yapt~~~~i~lerde ~ahsi irade ve kudretinin
hiç bir tesiri yoktur. Insan~n bütün ef'al ve harekat~~ ancak Allah'~ n
irade ve kudretile vücut bulmakta, Allah taraf~ ndan yarat~lmaktad~ r
Ehli sünnetin itikad hususunda en büyük imam~~ say~lan E~arinin bu esas~,
Cehm ibni Safvan'~ n 4>
j,
_- Cebrige mez32

33

e. 1,

s. 520
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hebinden hiç de ayr~~ bir ~ey de~ildi. Cehm ibni Safvan gibi E~iri de, hürriyeti be~eriyeyi inkâr, insanlar~~ kurulmu~~birer kukla
mahiyetinde telakki ediyordu. Fakat bu telakkiye göre, eli titreyen
bir adam~n elinin titremesi ile o adam~ n arzusile elini hareket ettirmesi, kalbin ve midenin hareketlerile arzu ile yap~lan hareketlerin birbirlerinin ayn~~olmas~~ icabediyordu. Yine bu telakk~ye
nazaran, ef'alinde ~ahsi irade ve kudretinin tesiri olm~ yan insana,
ahlaki ve ~er'i bir mesuliyet teveccühüne imkân kalm~yordu.
Mezhebinin ahlaki ve ~er'l mesullyeti ortadan kald~ rd~~~n~, hattâ
peygamber gönderilmesini lüzumsuz ve abes bir hale sokdu~unu
anlayan E~ari, cebrilikten kurtulmak için kelime oyunlar~ndan
istifade ederek ortaya mübhem bir ___S" Kesib nazariyesi atma~a
mecbur oldu.
E~ari, bu nazariyesine göre mezhebini ~u suretle izah ediyordu: Insanda bir irade ve kudret vard~ r. Fakat bu irade ve kudret
insan~n ef'alinde müessir de~ildir. Insan~n ef'alinde hakikatte müessir olan ancak Allah'~ n irade ve kudretidir. Fakat, insan~n kendi
ef'aline mahal olmas~ , hâdis ve gayri müessir olan kendi irade
ve kudretinin de o ef'ale mukarenetini icabetmektedir. Demek ki
insandan sad~r ef'al, haddi zat~nda ancak Allah'~n kudret ve iradesile vücut bulmu~, Allah taraf~ndan yarat~lm~~t~r. Fakat bu fiil
ayni zamanda insan~n müessir olm~yan irade ve kudretile de mesbuktur. Bu itibarla insan~ n meksubudur. I~te ahlaki mesuliyetin
temeli bu S kesibdir.
Görülüyor ki E~ari, mezhebini cebrilikten kurtarmak için, insanda müessir olm~yan bir irade ve bir kudret tasavvur ediyordu.
Ehli sünnet imam~, insanda tasavvur etti~i bu gayri müessir irade
ve kudreti insandaki ilim'e benzetiyor ve diyordi ki insan~n bir
~eyi bilmesinin o ~eyin vücut bulmas~nda bir tesiri olmad~~~~gibi
irade ve kudretinin bir ~eye taalluk etmesi de o ~eyin vücut bulmas~nda müessir de~ildir. I~te tesirsiz olan bu taalluk, insan~n bir
kesbidir.
Ahlaki ve ~er'I bütün mes'uliyetlere esas olmak üzere mevhum
bir kesibden bahseden E~ârt, Allah'~n ef'alinde, emir ve nehyinde
bir hikmet ve maslahat lüzumunu, hüsün ve kubhun nefselemirde
mevcut ve akli oldu~unu da inkâr ediyordu. E~ârrye göre dünyada
hay~r ve ~er, hüsün ve kubuh (iyilik, fenal~ k), mekarim ve mesavi
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gibi evsaf ve ahval, haddi zat~nda mevcut de~ildir. Bunlar, mücerret ~er'in vazetti~i ~eylerdir.
E~âri, insanlardan irade ve ihtiyan külliyen nefy, Allah'~~ ef'alinde ve, emir ve nehyinde ne yapt~~~n: bilmez bir mecnun gibi
tasvir, kuva ve esbab~~tabiiyyeyi inkâr eden mezhebile ~u garip
neticeye vas~l oluyordu: Allah'~n halk ve icad~nda, emir ve nehyinde, hikmet ve maslahat, sebep ve gaye yoktur. Bu cihetle, ne
hasenat sevaba, ne de seyyiat azaba sebep de~ildir. Nefselemirde
ef'ali hasene denilen i~lerde güzellik, ef'ali kabiha denilen i~lerde
de çirkinlik yoktur.
Allah hangi i~i emretmi~~ise o i~~güzeldin Hangi i~i nehyetmi~~
ise o i~~de fenad~r. Haddi zat~nda efalimizde iyilik ve fenal~k yoktur. Emrolunan ~eyin nehyi, nehyolunan ~eyin de emri caizdir.
Binaenaleyh öldürmek, zulmetmek, kâfir olmak ~er'an nehyolunmay~pta emrolunsalard~, bunlar iyi i~ler (ef'ali hasene) den olacaklard~. Allah'~~ bir tan~mak (.4..-y" Tevhid) adalet yapmak, iyilik etmek (43l....,1 Ihsan) do~ru olmak (istikamet) gibi ~er'an emredilmi~~
olan ~eyler de nehyolunsalard~, bunlar da kötü i~ler (ef'ali kabiha)
say~lacaklard~. Fakat bir hikmet ve maslahata göre de~il, tesadüfen
Allah evvelkileri nehy, ikincileri de emretmi~~oldu~unda a, emrolunanlar iyi i~ler (k:....,. jL Ef'ali hasene) nehyolunanlar da kötü i~ler
JUI Ef'ali kabiha) olmu~lard~r.
Mutezilenin kuvvetli ve ak11 esaslara istinad eden mezhepleri
kar~~s~nda E~â~l mezhebi kuvvetli ve mant~ld de~ildi. Fakat halife
Mütevekkil'in (847-861) erbab~~ itizali tazyik ve takip etmesi, kendisinden sonra gelen cahil halifelerin de ayni siyaseti gütmeleri
sahay~~ E~ârl ve tarafdarlar~na serbest b~rakm~~t~. Bu sayede 913
tarihinden itibaren E~ârt mezhebini Irak'ta tamime ba~lad~.
,3S;I.:31,5;y Ebu Bekrülbak~llani, (ölümü 1013) 4),1 ~bni Furek,
—Iy1 Ebu ishaki Isferaini, ,s, 4.11.,:~ y1 Ebu Zerülhireili, jL1ly1
Ebulmaali Ciiveyni
Ebu Caferüssemani,
Ebulvefa ~bni Akil, gibi maruf ilim adamlar~n~n o zamanlar revaçda olan
Henabile JfKerramiye ve
Ha~eviyei
Miicessime gibi mezheplere nisbetle e~arl meslekini daha ziyade
kabili müdafaa görerek iltizam etmeleri bu mezhebin inti~ar sahas~n~~ geni~letti.

SELÇIJKLAR HORASAN'A ~ ND~KLER~NDE ~SLAM DONYASI

79

E~ar'i, kendi mezhebini ne~retti~i zamanlarda evvelce bahsetti~imiz siyasi ve usull mezheplerden her biri ikinci derecede bir
çok tâli ~ubelere ayr~lm~~lard~. E~ari, bir eserinde üç büyük ~ubeye ayr~lan ~ia mezhebinden
Galiye ~ubesinin zaman~nda on
be~,
Rafida ~ubesinin ise yirmi dört tali mezhebe ayr~lm~~~
olduklar~ n~~ haber vermektedir ".
1038 tarihinde vefat eden
yl Ebu Mansur
Abdülkahiri Ba~dadi bu suretle ço~alan mezheplerin yek~lnunu
yetmi~~ikiye kadar ç~karmaktad~ r "
Say~s~~ bu kadar ço~alan mezheplerin ne~rettikleri fikirler,
dini hayat~~ ç~~r~ ndan ç~ karm~~, yanl~~~ve karanl~ k akideler, fikirleri küflendirme~e ba~lam~~t~. Her mezhep tarafdarlar~~ kendi mezheplerinin hak, di~er mezheplerin bat~l oldu~u akidesini ta~~d~klar~ndan, müslümanlar tabiatile mezheplerin adedi kadar birbirlerine
has~m f~rkalara bölünmü~lerdi. F~ rkalardan her biri kendi mezhebini ehli sünnet mezhebi ilan ediyordu.
Ehli sünnet imam~~ diye tebcil edilen E~ari bile, hayat~nda
Ba~daddaki Hanbelilerin hücum ve hakaretlerine u~rad~~~~gibi,
Hatta
öldükten sonra da aleyhinde bir çok ne~riyat yap~lm~~t~~
1064 tarihinde vefat eden
I ~bni Ha~m E~ari mezhebinin bir
çok yerlerini ~iddetle tenkid ve ehli sünnetin büyük imam~n~~ bir
kaç cihetten tekfir etmi~tir 37. Me~hur ibnilasakir, vukubulan bu
gibi hücum ve tenkidlere kar~~~hususi bir eser yazarak E~ari'yi
müdafaaya mecbur olmu~tur '8.
Fakat E~arrye ve mezhebine vukubulan hücumlar, hiç de haks~z de~ildi. Bidayette rasyonalizme kar~~~mant~k silâhile bir aksülamel suretinde zuhur etmi~~olan E~ari mezhebi, çürük esaslar~~
ihtiva ediyordu. E~ari peyrevleri bu çürüklükleri kelime oyunile kaAyasofya kütüphanesi. Yegâne yazma nüsha.
M~ s~r tab'~.
l ibni Tey~niye,
36 Me~hur ~eyhülislâm
iinvanl~~ eserlerile di~er kitaplar~ nda e~'âri mezhebini pek çok didiklemi~tir.
ünvanl~~ eserinde e~'âri'yi
tenkid etmi~tir.
37 j.,r-Zi
~• I
,}1.1.~,i J-4.111 .t.;,,A5;
c. 4 s. 205 ve müteakip.
•jr 1«...31‘.7) Millet kütüphanesi Carullah Efendi
38
defteri No. 1127.
34

35 3.0U14:1.2 3,3)1
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pamak için mezhebe çok geçmeden iskolastik bir ~ekil verdiler.
Fikirler art~ k bu iskolastik çenberden ç~kamaz oldu. Her ~eyi
E~ârrnin gözlügile görmek mecburiyeti has~l oldu. I~lemiyen zekalar, sönme~e, dü~ünemiyen dima~lar, küflenme~e yüz tuttu.
E~âri mezhebi, resmen ehli sünnet mezhebi olarak ilan ve
müslümanlar bu mezhebi kabule icbar edildikten sonra serbest
dü~ünmek yollar~~tabiatile tamamile kapand~~3°. Yaln~z teoloji sahas~nda kalm~yarak fizik ve metafizik alanlar~n~~ da kendi iskolastik
çenberi içine alan bu mezhep, her kese, her ~eyi kendi rüyet
zaviyesi taht~nda görmek, kendi esaslar~~ dairesinde muhakeme
etmek mecburiyetini tahmil etti. Fizik sahas~nda bile tecrübe ve
istikra metodlar~~yerine, iskolastik çenberi içinde, nazari istidlâl
usulü kâim oldu.
~nsanlar~n bütün yapt~klar~n~n hâliki Allah oldu~u ve insanlar~n birer kukla mahiyetinde bulundu~u yolundaki akide, ferdi
te~ebbüs kabiliyetini söndürdü. Her ~eyi Allah'a havale etmek, her
~eyi Allah'dan beklemek, dini bir akide olarak zihinlere sapland~.
E~âri mezhebinin müslüman dünyas~n~ n fikri, içtimal, iktisadi
ve ahlâki hayat~~ üzerinde muz~r tesirler b~ rakan esaslar~~ en ziyade
~rak'da, Iran'da, Suriye'de, M~s~r'da, Arabistan'da ve ~imali Afrika'da
yay~lm~~t~~
39 E~'âri mezhebinin resmi bir mahiyet almas~ , Salahaddini Eyyubi zaman~ nda (1174-1193) olmu~tur. Çocuk iken ~am'da e~'âri mezhebi imamlar~ ndan
Nisaburlu
Ebiilmaali Mesut ibni Mehmet'in eserini ezberliyerek
bu mezhebe meyletmi~~olan Salahaddin, M~ s~r hiikümdarl~ g~ na geçince e~'ârilerSadrüddin Abdiilmelik'i kad~ lkudat tayin ve e~'âri mezhebini
den .:4134e.
devletin resmi mezhebi ilan etti. Sadrüddin Abdülmelik'le beraber hâkim oldu~u
sahalarda bu mezhebin ne~ir ve tamimine çal~~t~. Kendisinden sonra halefleri de
ayni suretle hareket ettiklerinden Eyyubilerin hâkim oldu~u ülkelerde bu mezhep
kat'i surette yerle~ti. E~'âri mezhebi, Afrika'da
Miivahhidin devletini
(1130-1264) Kuran4.1114.-c•i+) Ebu Abdullah Mehmet taraf~ ndan ~imali Afrika'da
halefleri devrinde de Endülüs'de ne~ir ve rasmi mezhep olarak tamim edildi.
Iran'a, Irak'a ve Arabistan'a ise daha evvel yay~ lm~~~ve yerle~mi~ti.

40 Din sahas~ nda kalmakla iktifa etmiyerek fikir alan~n~~ da çenberi içine
alan e~'âri mezhebi, oradan buradan ~stanbula gelen ve türk olm~ yan ulema
taslaklar~~ taraf~ ndan Osmanl~~ imparatorlu~u medreselerine de sokulmu~, buralarda ders programlar~ na girmi~, tedrisatta Matüridi mezhebinin yerini tutmu~~
oldu~undan, Osmanl~~Imparatorlu~undaki okur yazarlar~ n kafalar~~ da ayni çenber
içinde küflenme~e mahkilm olmu~lard~ r.
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E~ari mezhebi, iskolâstik felsefenin, Aristo mant~~~ n~n çerçeveleri içinde keskin zekalar~~küfletme~e ba~lad~~~~zamanlarda idi ki
Islam dünyas~ n~n hukuki, içtimal ve iktisadi ve medeni kanunlar~n~~ ihtiva eden f~ k~ h sahas~~ da, fikir sahas~~gibi, demir bir çember
içine s~ k~~t~r~ld~. Zaman~ n, mekân~n, halin, hadiselerin ihtilâfiyle hükümlerin de de~i~mesi, zaman~n ihtiyaçlariyle mevzu hükümler
aras~ nda bir ahenk ve tevafuk bulunmas~~ icap ederken, bütün
bunlar unutuldu. F~ khi mezhepler de, Kelâmi mezhepler gibi hiç
bir suretle de~i~mez, hayatla, ihtiyaçla alakas~~ olm~yan câmit formüllere inhisar etti.
Her yeni vak~a, her yeni ihtiyaç, as~rlarca evvele ait olan
bu câmit formüllerle halledilmek yolu tutuldu. Fikri kurutan, zekay~~ söndüren, hayat~~ çürüten bu vaziyet, Islam aleminin inhitat ve
izmihlalini haz~ rl~yan birinci âmil oldu.
**
Esad Irak'ta ~ahsi ve fikri hürriyeti inkâr eden mezhebini kurarken kendisiyle muas~ r olan büyük Türk âlimi
Ebu Mansuri
" yine Ehli sünnet mezhebi olarak Maveraünnehir'de di~er bir mezhep tesis ve ne~rediyordu. Mezhebini ~ahsi ve fikri hürriyetin çok kuvvetli, ferdi te~ebbüslerin çok müessir
oldu~u bir muhitte kuran Ebu Mansur'un, hürriyeti be~eriyeyi, insan~n kendi ef'alinin halik~~ oldu~unu mezhebine esas ittihaz etmesi
pek tabii idi.
Ebu Mansur, E~arrnin tersine marifete esas olarak
~er'i de~il,
Akl~~ve nazar ve istidlâli kabul ediyor,
j>.;
hüsnü kubhun ~er'an de~il, aklen bilinece~ini, kainat~n muayyen
kanunlara merbut ve muayyen sebeplerle mütebeddil oldu~unu,
tabiri di~erle ef'ali ilâhiyenin hikmet ve maslahata müstenit bulundu~unu söyliyordu 42.
E~ari'den üç sene sonra (944) vefat eden Ebu Mansur mezhebi, Maveraünnehir ve Türkistan Türkleri aras~ nda inti~ar etti ve
41
Matürid, Semerkand civar~ nda bir köy ad~ d~r. Ebu Mansur bural~~
oldu~undan Matüridl diye tan~ nm~~t~r.
u:1;a3Irlti „1.t.
e~l
cr5T.J~A ‘i.....J1j,L~4y.1 Hay42 ‘
...‹,...11:‘,:>>.»
darabad. 1904, Horten, Philosophische systeme. I. 5-31.
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buralarda Türklerin itikadi sahada resmi ve umumi mezhepleri
oldu.
**
Ebu Mansur Maveraünnehir'de Sünni mezhebini ne~rederken
Iran'da Hazer Denizinin cenup sahillerinde ~iilik bütün kuvvetiyle
inki~af ediyordu. Hiç bir vakit Abbas? halifelerinin tamamiyle hükmü alt~ na girmiyen bu ülkede Alevi'ler, mükerreren ~ii hâkimiyetini
tesis etmi~lerdi. 928 tarihinde, bu ülke ümeras~ ndan
Merdaviç, Abbas! Imparatorlu~unun hercümerc içinde bulunmas~ ndan istifade ederek Iran devletini ihya etme~e te~ebbüs etti. 927-931
seneleri aras~ nda Taberistan ve Cürcan'da istiklâlini ilân etti. Ba~~na lSi Ef seri Kisra diye bir taç giyerek ~ehin~ah ünvan~ n~~
ald~. Isfahan ve Hemedan'~~ zaptetti. Kuvvetleri ~rak hududuna dayand~. Sâsâni'lerin payitaht~~ olan ‘5,4:—,k:S K~tesifon ~ehrini imar ve
payitaht yaparak ~iili~i ne~re ba~lad~. Fakat,
Deylem ümeras~ ndan
y.1 Ebu ~ucah Biiveyh'in, Ali, Hasan ve Ahmed ismindeki o~ullar~ , efendileri olan Merdaviç'e isyanla Isfahan'~~ ve bütün
Cenubi Iran'~~ ald~lar. Iran'~ n eski hükümdarlar~ndan ~~
el Behram Gür neslinden olduklar~ n~~ iddia eden 4,y. Büveyh o~ullar~, eski
kisral~~~ n makam~ na kaim olmak üzere ay. ,K-Î Ali Büveyk devletini kurdular (932).
Büveyh o~ullar~~ Siili~i resmi bir mezhep ilân ve tamim ettiklerinden birçok ~ubelere ayr~ lm~~~olan ~iiler ba~lar~ na topland~lar.
Bu kuvvetle Ahmed, Irak'a girdi. Ba~dad'~~ zaptetti (945). Halife
Müstekfi üç karde~ten Ali'ye,
~ L ~madiiddevle , Hüseyine,
Riiknüddevle, Ahmed'e de;
J JJ ~~
Muizziiddevle ünvanlar~n~~ verdi. Fakat bu ünvanlar ve Ahmed'e tevcih olunan
Emirtiliimeral~k kendisinin bir ay sonra hali' edilerek gözlerine mil
çekildikten sonra hapis ve L,..~~.d.-1.)1.) Darülhildfe'nin de ya~ma
edilmesine mani olamad~~ ". Bu suretle, lranl~lar, Araplardan Kadsiye ve Nehrivan hezimetlerinin intikam~ n~~ alm~~~oldular.
Büveyh o~ullar~~ devletinin men~ei hakk~nda çok k~ymetli malümat veren -i.~12jr.l ~bni Taktaki i'vkizzüddevle Ahmed'in Ba~dad'a
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girmesini ve Halife
Müstekfi maceras~ n~~ ~ u suretle naklediyor : "Muizzüddevle'nin Ba~dad'a gelmekte oldu~u haberi gelince
Müstekfi son derece korktu. Halk da ~zt~ rap ve telâ~a dü~tü. Müstekfi, Muizzüddevle'ye birçok hediyelerle meyvalar gönderdi. Ba~dad'a girer girmez
Emirülümeral~k ünvan~ n~~ tevcih ve
saltanat~ n~~ tasdik etti. Büveyh o~ullar~n~ n isimlerinin sikkeler üzerine bas~lmas~n ~~ emreyledi. Bir gün Muizzüddevle Darülhilâfe'ye
geldi. Müstekfi'yi selamlad~ . Müstekfi bir kürsü haz~rlanmas~n~~
emretti. Muizzüddevle kürsüye ç~ kt~ , oturdu. Bu esnada Muizzüddevle'nin maiyetindeki j11(4., Deylemliler'den iki adam Halife Müstekfi'ye do~ru giderek ellerini uzatt~lar. Müstekfi, bunlar~ n elini
öpmek istediklerini sanarak ellerini bu adamlara uzatt~. Onlar da
Müstekfi'nin ellerini tutarak ~iddetle çektiler. Oturdu~u hilafet seririnden yüz üstü yere dü~ürdüler. Ba~~ndaki sanki ç~ kararak bo~az~ na ba~lad~lar. Sesi ç~ km~ yacak surette çektiler. Oturdu~u
kürsüden maceray~~ seyreden Muizzüddevle'nin verdi~i i~aret üzerine
davullar, darbukalar çal~nma~a ba~lad~ . Halk birbirine kar~~t~.
Deylemliler Halifenin harem dairesine girdiler. Ya~ma ve talan
ettiler. Müstekfi, darülhilafeden Muizzüddin Ahmed'in saray~na
götlirüldü. Orada ba~land~. Gözleri oyuldu. Hicri 338 (949) tarihinde vefat edinciye kadar mahpus ve zencirbent olarak kald ~~ 44.„
Muizzüddevle Ahmed, bu maceradan sonra, Ba~dad camilerinin duvarlar~ na, kap~ lar~ na Peygamber'in yak~ n arkada~lar~~ ve
halifeleri olan Ebubekir, Ömer, Osman ile Emevi saltanat~n~~ kuran
Muaviye'ye lanet ve söküp saymalarla dolu birtak~m yaftalar ast~ rd~ . Sünni halifelerin hükümet merkezinde ~iilik resmi bir
mezhep oldu.
Halife kub
Mati' Bil/ah, Büveyhi'lerin itaatl~~ bir baziçesi
derekesiae indi. 963 senesi Muharreminde Büveyhi'lerden ll
Adududdevle'nin emriyle Ba~dad çar~~lar~~ kapat~ld~. Kad~ nlar, saçlar~n~~ da~~ tarak sokaklara döküldüler. Hüseyin'in ~ehadeti için
44 .7 ..111&) .512212JI
M~s~ r tab'~ . Bir kere Iran% Büveyh okullar~ n~ n
bu muameleleri bir kere de bunlardan 110 sene sonra ayn ~~ suretle Bakdad'a
giren Selçuk sultan~~ Tu~rul Bey'le askerlerinin Bakclacil ~ lara ve Halife Kaim
Biemrillah'a kar~~~ald~ klar~~ tav~ r ve hareket gözönüne getirilince, Türklerin asalet ve mili? seciyelerine, Tu~rul'un civanmertlikine, yüksek ruhuna, engin körü~üne hayran olmamak mümkün de~ildir.
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a~lay~ p s~ zlad~ lar. O sene Zilhiecesinin on sekizinci günü de
Gadiri hum bayram~~ yap~ld~45. Gece dükkanlar açt~r~ld~.
•
Kandillerle her taraf donat~ld~ . Davullar zurnalar çal~narak ieray~~
~adümanf edildi.
Sünnilik merkezinde ~iilerin bu gibi ta~k~ n harekat~ , siinnilik
. 964 senesi Mu~illik mücadele ve münaferetini büsbütün art~ rd~
harreminde Sünnilerle ~ifler aras~ nda zuhûr eden fitne, iki taraftan birçok adamlar~ n hayat~ na mal oldu. ~iiler, Sünnflerin mahallelerine hücüm ederek, binlerce bigünah~~ bo~azIad~ lar. Sünnilerin
Bnsra
mallar~~ ya~ma edildi, evlat ve âyalleri esir gibi sat~ld~.
da „51 -~.> Hemedan'da da bu yüzden müthi~~arbedeler oldu.
BahMuizzüddevle Ahmed'in o~lu ve halefi
~tiyar, K~rm~ t1, Yezidi, Mezdeki ve ~ii birçok serserileri Ba
~~
dad'a topl~ yarak Sünniler üzerine musallat etti. Bu yüzden kanl
bir ihtilal ç~kt~. Ba~dad'~ n ticaret merkezi olan S Kerh mahallesi
yand~ . Binlerce Sünni parçaland~.
~iilerin Muharremdeki matem alaylar~r~ a, Zilhiccenin 18 indeki
Musa'b
Gadiri hum bayramlar~ na mukabil, Sünniler de
ibni Zübeyr'in katli gününe tesadüf eden Muharremin on sekizinde
matem alaylar~ , Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicreti zaman~ nda Ebubekir'le beraber saklanmak üzere ma~araya girdikleri
JL Bab-iilkünü de (28 Zilhicce) bayram yapt~lar. Ba~dad'~ n
Basra mahallesinde ~enlikler yapt~ lar. Cehaletin fikri . seviye dü~künlü~ünün derekelerini gösteren bu kar~~l~kl~~ nümayi~ler, Sünnilerle ~iiler aras~ ndaki münafereti, sönmez bir husumete çeviriyor,
birçok masum kanlar~n akmas~ na sebep oluyordu.
~ rak ve Iran'da ~ifler di~er mezheplere mensup olanlara
hayat hakk~~ vermezken, ~aman o~ullar~ = hakimiyeti alt~ nda bulunan Maveraünnehir'de Ebu Mansuru Matüridi mezhebi hakim bulunuyordu. Bu mezhebi terviç eden ~aman o~ullar~~ (874-999),
Gadiri hum, Mekke ile Medine aras~ nda bir yerin ad~d ~ r. ~iilerin
na
göre,
güya Peygamber burada Ali'nin elinden tutarak orada bulunanitikad~
ip Sy. - z ben kimin efendisi isem, Ali de onun efendilara hitaben
sidir» diyerek kendisinden sonra iktidar mevkiine yani halifeli~e Ali'nin geçmeSegyed-el-Himyeri,
sine i~aret etmi~~imi~. ~irlerin ate~li ~airlerinden
'lerin
bu
kanaatini
terennüm
etmekte,
Peygamber'in
yazd~~~~bir manzumede ~i~
bu emrini yerine getirmiyenlere kar~~~ate~ler püskürmektedir.
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faydas~z mezhep nizalarile u~rayacaklar~ na, ilim ve fennin
inki~af~na çal~~~yorlard~ . Fakat Bat~niler Maveraünnehir sahas~n~~ ve
Horasan~, mezheplerinin inki~af~ na pek müsait buluyorlard~. Bu
m~nt~ kalarda pek ziyade inki~af etmi~~olan ~uubili~i ve Horasan'da
birçok taraftarlar~~ bulunan ~iili~i, Bat~nili~in ne~ir ve tamimine
yard~ mc~~görüyorlard~.
Bat~nilerin felsefi fikirlerle mücehhez dailerinden
Mehmed Nah~ebi bir aral~ k Horasan'dan Maveraünnehr'e geçerek buralarda propagandaya ba~lad~. Bat~ni dallerinin hulül etmek hususundaki yüksek kabiliyetlerine hakkiyle malik oldu~u için ~aman
og-ullar~ ndan Ikinci
Nasr'a (913-943) ve erkan~~ devlete hulül
etti. Bunlar~ n teveccühlerine güvenerek alenen Bat~nili~i ne~re ba~lad~ . Aleni davet Sünnileri k~zd~ rd~. Sünni alimleri faaliyete giri~tiler. Hassa ordusunu te~kil eden Türkler de Sünnili~i iltizam ettiler. Kanl~~ bir mücadele ba~l~yaca~~n~~ anl~yan Nasr'~ n o~lu ve halefi Birinci Nuh (943-954) müdahale ederek karga~al~~~ n önünü
ald~. Mehmed Nah~ebi tevkif ve Bat~nili~i kabul edenlerle birlikte
idam edildi
Bat~ nilerin son bak~yeleri de bilâhare Karahanl~lardan jbb
Bo~ra Harun Han (vefat~~ 993) taraf~ndan takip ve
imha edildiler.
Ebu Mansuru Matüridinin sünni mezhebi Türkistan'da Karahanl~lar ülkesinde de taammüm etmi~ti. Umumiyetle dindarl~ kla
maruf olan Karahanl~ lar, sünni mezhebini tervic ediyor, memleketlerinde mezhep münazaalar~n~ n zuhurunu istemiyorlard~. Bunlar~ n bilâhara Samanilere halef olan garp ~ubesi hükümdarlar~ndan
ikinci Ahmed (vefat~~ 1095) hayat~n~ n sonlar~ na do~ru bat~ nili~e
temayül etmi~, fakat askeri partinin isyanile hal' ve muhakeme
edilerek yay~n~n kiri~ile bo~durulmu~tu.
Türkistan hakanlar~~ umumiyet itibarile dindar ve sünni olmakla beraber, din ve mezhep nam~ na memleketin asayi~ini haleldar etmek isteyenleri ve bu kisveler alt~ nda siyasi ihtiras besliy-enleri tecziyede asla tereddüt etmemi~lerdir. Garp ~ubesi hanlar~ndan „Al J I
Tamgaç Ibrahim bu suretle harekette bulunan
i.1.1 Imam Ebülkas~m~~ Semerkandryi idam ettirdi~i
gibi o~lu
Sems-el-mülk ikinci
Nasr da ,}
.,~.„1
yI
C. 1, S. 189, Paris tab'~ .
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~mam Ebu ~brahim ismail'i Buhara'da idam ettirmi~tir.
Karahanl~lar ülkesinde türk âlimi Ebu Mansuru Matiiridi mezhebi yay~l~rken 4.*,;; Gazne'de oturan Sövüktekin o~ullar~n~n geZaranc kasabas~nda do~an
ni~~ülkelerinde de Secistan'da
Beni Nizar araplar~ndan If J Mehmed ibni Kerram'~n
jI5
bir nevi kaba sofuluk ve
Miircielik mahiyetinde olan k...I 1Kerramiye mezhebi inti~ar ediyordu
Mutaass~p kerramiye taifesinin kâfirlere kar~~~besledikleri derin husumetten Hindistan fütuhat~ nda pek çok istifade eden
Mahmud Sövüktekin, bu mezhebe kar~~~mülâyim, hatta
müteveccih bulunuyordu. Fakat mutaass~p kaba sofulardan mürekkep olan kerramiye taifesi, husumetlerini kendi mezheplerinde
olm~yan müslümanlara da te~mil ederek Mahmud'un bu teveccühünü sui istimal ettiler. J yt2..; Ni~abur'daki kerramiye taifesi reisi
j çyl Ebubekir ~ehir reisli~ine intihap edilmesinden istifade ederek
kendi mezheplerinde olm~yan müslümanlar~~takip ve tazyika ba~lad~.
Bu yüzden Ni~abur'da bir mezhep kavgas~~ ba~~gösterdi. Siyasi
menfaati iktizas~~kerramiyelere teveccüh gösteren Mahmut Sövüktekin, bu teveccühün siyasi menfaati haleldar edece~ini görünce
hemen Ebu Bekir'i azil, mal~n~~müsadere ve tegellüp eden kerramiye taifesini de tecziye etmekte tereddüt göstermedi". Fakat
Mahmud'dan sonra kerramiyeler bu sahalarda ve bilhassa SecisHerat
tan'da kaba sofulu~u ne~ir ve tamimde devam ettiler.
havalisinde uzun müddet di~er mezahip erbab~na a~~z açt~rmad~lar 49.
Ba~dad halifelerinin cismani her türlü kuvvet ve kudreti
47

S. 476-477.

_~y. Hint tab'~ . Gazneviler bahsi. Ve Defremeri terciimesi. Paris tab'~.
49 Kerramiye taifesinin Afganistan ve Secistan havalisindeki faaliyet ve gaFahrüddini Razt
lebeleri uzun müddet devam etmi~tir. Me~hur müfessir :A)
(vefat~~ 1209) nin ilmi sultas~~iran ve Afganistan m~takalar~ na yay~ld~~~~devirlerde bile Kerramiyeler Afganistan havalisinde pek kuvvetli bulunuyorlard~ . Hatta
Fahrüddini Razrnin Herat kerramiyeleri reisi ~k-~lu-, Mecdüddin ile olan bir müL.4 )%..1 ja Fahri Razt fitnesi) denilen bir ihtilâle sebep
nazaras~ , Herat'ta (
olmu~tu. Muahhar devirlerde ve bilhassa Osmanl~~ imparatorlu~u zaman~ nda emsali çok görülen bu fitne ~u suretle ç~km~~t~~: Felseff ve ilmi fikirlerle mûcehhez
48
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kaybettikleri devirlerde ~ imali Afrika'da ve M~s~r'da bir ~ii devleti kuran ve bilâhare Suriye'yi de hakimiyetleri alt~ na alan
Fahmi halifeleri (910-1171) ~illi~i ve mezhep mücadelelerini bütün kuvvetlerile tahrik ediyorlard~. Bunlardan M~ s~ r'~~ Ak~id okullar~ ndan alarak Kahire ~ehrini tesis ve hükümet merkezi ittihaz
eden (OL:T...J
Muiz Lidinillah (953-975) bu mücadeleyi ibadet ~ekillerine kadar te~mil etti. ~illerce sevilmeyen ikinci halife ömer'in zaman~ nda ba~lan~ ld~~~~için camilerde teravih k~ l~nmas~ n~~ menetti. Afrika'da, M~s~ r'da, Suriye'de ~iiligi zorla yayd~ . Fahmi halifelerinin alt~ nc~s~~ olan <iiÇ
L. Hâkim Biemrillah (996-1021) Toloniler ve Ak~ idler devrinde kavvetlenmi~~olan sünnili~i kald~rmak
için, M~s~rl~ lara yapmad~ k eza b~ rakmad~ . Birbirini müteakip vezirlerini öldüren Hakim, bir ucubei hilkatti. Ne yapt~~~n~, ne etti~ini bilmiyordu. Günün birinde Kahire'yi yakmalar~n~, halk~n mal~n~~ ya~ma, kad~ nlar~ n~~ esir etmelerini siyah kölelerine emretti.
Üç gün ~ ehirde ehali ile siyah köleler aras~ nda k~tal oldu. Kahire'nin üçte biri yand~. Bir çok çocuklar esir edildi 6°. Zaman geçtikçe Hâkim bu gibi mezalim ve mecnunluklar yapmakla iktifa
etmedi. Kendisinin ilmi gayb sahibi oldu~unu, Allah'Ia söyle~di~ini
iddiaya kadar vard~~51. Nihayet kendisinin Allah oldu~unu ilân ve
olan Fahrüddini Raz?, bir aral~ k Herat'a u~ram~~t~ ; ilmi kudreti, cazip ifadesiyle
Herat beyinin teveccühünü kazanm~~t~ . Herat'ta pek kuvvetli olan mutaass~ p ve
cahil Kerramiye sofular~ , serbest fikirlerine has~ m olduklar~~ Fahrüddin'e kar~~~
gösterilen teveccühü k ~skand~ lar. Kerramiye reisi ~eyh Mecdüddin Fahrüddin ile
Herat beyinin huzurunda bir münazarada bulundu. Fakat tabiatiyle ma~liip oldu.
Fahrüddin, cehaletini yüzüne vurmaktan çekinmedi. Fakat ertesi gün Herat 'ta bir
k~ yamet koptu: ~eyh Mecdüddin'in amcazadesi camie giderek kürsüye ç~ kt~~
«Allah~ m bize gönderdi~in Kuran'a iman ve Peygamberine ittiba ettik..." mealindeki ayeti okuduktan sonra halka hitaben: 'Ey cemaat, biz, Allah'~ n ve Peygamber'in kelâm~ ndan ba~ka bir ~ey tan~ may~z. Aristo'nun küfriyat~, ~ bni Sina ve
Farabrnin hezeyanlar~~ bizce merdut ve menfurdur. B'z böyle ~eyleri ne biliriz,
ne de bilmek isteriz. Fakat ne mus~ bettir ki dün biri buraya gelsin ve esay~~ felsefeye dayanarak memleketin ~eyhülislâm~ n~~ tahkir etsin de bu hal süldin ile
kar~~ laas~ n...» diyerek a~lama~a ba~lad~ . Bunu gören ve ekseriyetini Kerramiye
taifesi te~kil eden halk da a~lama~a koyuldular. Camide bir vaveyl~l. koptu. Sopas~ n~~ omuzlayan, silâh~ n~~ kapan Fahrüddini Razryi öldürme~e ko~tular. Herat
beyi fitneyi bast~ rmak için asker sevkine mecbur oldu. iki taraftan hayli adam
öldü. Fahrüddini Raz? de ertesi gün gizlice kaç~ r~ ld~ .
.j.A.11 Z;1>
50 -1•:-"~
51 M. De Sacy. Expase de la religion des Druses.
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M~s~rl~lar~~ kendisine tapma~a icbar etti. Hâkim Biemrillah yerine
L. Hdkim Biemrih
kendi emrile hareket eden manas~na olarak
ismini ald~. Kad~nlar~, gece ve gündüz soka~a ç~kmaktan, ayakkab~c~lan kad~nla, a ayakkab~~yapmaktan menetti. Yedi sene
yedi ay, Kahire'de hiç bir kad~n soka~a ç~kamad~.
Firavunlar memleketinde ulühiyet davas~na kalk~~mak o kadar
abes bir ~ey de~ildi. Hakim, kendisine iman edecek adamlar bulmakta mü~külat çekmedi. Bu müminler, sokaklarda kendisini
1, Ya ~it diye
Ya Vahid, :4,112 Ya Ehad, !„5..4 12 Ya Muhyi,
alk~~lama~a ba~lad~lar.
Hakim'i allahl~k davas~na sevk ve te~vik eden 1018 tarihinde
Hamza idi. Fettan bir adam olan
vezaret mevkiine getirdi~i o
Hamza, en sevgili vezirini bile öldürmekte tereddüt etmeyen Hâkim'i elde etmek için, onun nam~na bir mezhep kurdu. Bu mezhebe
göre Hâkim allah, Hamza da ,51...)1;~1 Itaimazzaman yani peygamber oluyordu.
Iranl~~ Hamza zeki bir adamd~. Yeni mezhebi - ki buna dini
tevhid diyordu - ne~ir için her tarafa daller gönderdi. Bu meyanda
Cebelilübnan bölgesine de Hakim'in m~zrakdarlar~ndan ve bat~nilerEno~tekin Terzi'yi memur etti. Bu esnaden Buharal~~ çj
Tenuh araplar~~ oturuyordu. Vaktile Yeda Cebelilübnan'da
TeHire taraf lar~na hicret etmi~~olan
men'den
Iran
sâsânihükümetini
kurmu~,
Ali
Münzer
ji
nuh'lar burada
lerini metbu tan~m~~lard~. ikinci halife Ömer zaman~nda ~rak k~tas~~ fethedildi~i zaman Tenuhlar da müslüman olmu~, bilâhare Cebelilübnan'a çekilmi~lerdi. i~te Eno~tekin Terzi bunlar aras~ nda Hâkim dinini ne~re memur olmu~tu. Fakat Eno~tekin Terzi burada
SenedülhaJL
kendi hesab~na çal~~ma~a ba~lam~~, kendisine
Hayatülmüstecibin nam~n~~vermi~~oldu~undan
~~
diyin ve
Iranl~~Hamza ile aralar~~bozuldu. Hamza, Eno~tekin Terzi aleyhinde
bir çok yaz~lar yazdiyse de kendi taraf~ndan kurulan Hâkim dininin
müminleri olan Lübnan cy.." Tenuh'Iar~ n~n Eno~tekin Terzi'nin
ismini almalar~na mani olamad~~52 .
52 Bugün Lübnan'da, Havran'da, Vadii Tim'de kesretle Safad, Akkâ, ~am,
Halep ve Mercaiyun taraflar~ nda da dag~n~k bulunan ve Hakim dinine
merbut olan Diirziler bu ismi ano~tekinin Terzi ve Turzi isminden alm~~lard~ r.
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Hakim, saltanat~n~ n yirmi be~inci senesinde (1021) henüz otuz
yedi ya~~ nda iken bir gün adeti veçhile yaln~zca e~e~ine binerek
rka...j.. Cebeli Mukattam'a gitti. Ve bir daha avdet etmedi. KenMuzaffer, Buharal~~
disini arama~a giden ümeras~ ndan bulgar
Kamer ismindeki e~e~ini,
Eno~tekin Terzi ile kadilkudat, hâkim'in
~~ Deyri
ön ayaklar~~ k~l~nçlanm~~, gemi e~eri üstünde olarak
Kas~r'da buldular. Hayvan~ n izini takip ederek Hulvan'~n ~ark~nda
bir yerde de Hâkim'in elbisesini gördüler. Elbisenin dü~meleri
ilikli idi, Fakat üzerinde hançer eseri bulunuyordu. Hâkim'in,
Seyyide ile askeri kumandanlar~ ndan
hem~iresi
Emir Seyfeddin taraf~ ndan katlettirilerek cesedinin bir kuyuya at~ld~~~n~~müverrihler naklederler.
Hâkim'in gaybubetinden sonra Hamza da gizlendi. Fakat gizlendi~i yerde bir çok risaleler, kitaplar yazarak Hâkim dinini kabul edenlere göndermekte devam etti. Bu eserlerde Hâkim'in ölmedi~ini ve bir gün ç~ karak kendi vezaratile muhaliflerini imha
ve dinini teyid edece~ini yaz~ yordu. Bunun içindir ki Hâkim'i allah
tan~ yan dürzüler, Hâkim'in hayatta ve baki oldu~una, halkda gördü~ü fitne ve fesaddan, halk~n irtikâp etti~i günahlardan dolay~~
onlara gazap etti~ine ve mahza halk~n bu hallerini görmemek
üzere ihtifa eyledi~ine, insanlar tövbe ve rucu ettikleri, hüsnü
niyet sahibi olduklar~~ zaman, ~imdiye kadar geçen yalanc~~ din
peygamber ve na~irlerinin yalanlar~ n~~ meydana ç~ karmak üzere
dönüp gelece~ine itikad ederler 53.
**
Kelâmi mezhepler, Süryaniler taraf ~ndan tercüme edilen eski
Yunan ve Iskenderiye filozoflar~ na ait eserlerle Iran'dan, Hint'ten,
Sabirlerden intikal eden fikirlerin, Islam dinine giren h~ ristiyan
ve musevi unsurlar~ n tesirleri alt~ nda alabildi~ine ço~al~rken bir
de Sofilik cereyan~~ ba~gösterdi~~ Bu cereyan~ n ilk mümessili EmevrIerin son ve Abbast'lerin ilk devirlerinde ya~~ya, fakat vefat~~
tarihi kat'l surette malûm olm~yan
y Ebu Ha~im idi. ~slam
âleminde ilk ~~ Safi lâkab~ n~~ alan ve tekkelere men~e olan ilk
Cebriye
Zaviye'yi kuran bu adamd~. itikat hususunda
53

,,ijUile;b
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mezhebini iltizam eden Ebu Ha~im, ötedenberi h~ ristiyan zâhid (ke~i~) leri ve 4 > Savma'a'lar~~ ile dolu olan ~am'da do~mu~tu. Tekke
ve hanikahlar~ n ba~lang~c~~ olan ilk
Zaviye de h~ ristiyan ekâbirinden biri taraf~ ndan r.L-„, `41.) Remlei ~am'da in~a edilmi~ti ".
Ilk sofiler ke~i~ler gibi hayatlar~ n~~ züht ve ibadete hasreden
insanlard~ . Inzivay~~ iltizam eden bu adamlar, itikadi ve felseft münaka~alarla u~ra~ maz, müritler toplamak, âyinler yapmak gibi ~eyler bilmezlerdi.
Bidayette bu suretle zühdi bir ~ekilde ba~l~ yan softlik cereyan~, Iran'dan, Hint'ten, Neoplatonizmden gelen fikirlerin ve k~smen de h~ ristiyanl~~~ n, islâmt muhitlerde kuvvetli tesirler b~ rakma~a ba~lad~ klar~~ zamanlardan sonra tedricen felseftle~me~e yani
jy..; Tasavvuf (Mysticisme) ~eklini alma~a ba~lad~.
Ebu Ha~im'den sonra eskidenberi Süryantlerle meskün olan
m~nt~ kadaki 4;_„5- Kofe ~ehrinde do~an ,$);,31.L.., Sülyanisevri (vefat~~
784), neoplatonizmin be~i~inde yeti~en
Zünnuni M~srf
(vefat~~ 859), Horasan'll Mectistlerden birinin torunu olan
Bayezidi Bestami (vefat~~ 875),
Nihavend% ‘.5.51-~k.
Ciineydi
Ba~dadi (vefat~~ 911), Iran%
Hallac~~Mansur (vefat~~ 921)
gibi bu cereyan~ n belliba~l~~ simalar~~ yeti~ti.
Ilk zamanlarda sofiler fikir ve kanaatlerini, mezhep ve me~replerini gizli tutuyorlard~. Bilâhare Zünnuni M~srt ve
~eyh
S'ibili'den sonra izhara ba~lad~lar 55. H~ristiyan ke~i~ lerin zühdt hayatlar~ n~~ taklit eden softlerin kendilerine mahsus ibadetlerinde
Erbain gibi musevilikle alükas~~ olanlar da vard~~56.
Softlik, tasavvuf ~eklini ald~ ktan sonra tecavüzl bir vaziyet
ald~~ ve mücadeleye giri~ti. Tasavvufçular, "kelâm ve felsefe mekteplerinin istidlâl ve muhake~velerinin kuru lâf gürültüsünden ibaret oldu~unu„ söyleme~e ba~lad~ lar. Kendi tabirlerince
Hicap
ve cehalet zulmetlerinde bo~ulan insanlar~ n ancak kendilerinin gittikleri
mükâsefe yolunda hak ve hakikate eri~ebileceklerini„
iddiaya koyuldular. Bu suretle Islâm camias~~ içinde tasavvufçular
j>

56

Jb

C. 3, S. 158-159, Tahran tab'~ .
Nefehatülüns tercümesi, S. 87.
S. 252.
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nam~~ alt~ nda yeni bir zümre türedi. Bu zümrenin takip etti~i yolMür~it, ~eyh ve pir denildi.
lara tarikat, tarikatlerin ulular~ na da
Islâmiyetin ilk as~ rlar~nda mevcut olm~ yan ve hiç bilinmeyen
tasavvuf cereyan~ na ve tarikatlere islâmf bir mahiyet ve kudsiyet
vermek üzere bunlar~ n esaslar~n~n da Peygamber taraf ~ ndan yaz'
ve telkin edilmi~~oldu~u fikri ortaya at~ld~ . Her tarikati Peygamber'e isal edecek birer silsile tertip edildi. Bu silsileler
Ciharyarigiizin denilen Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali vas~ talariyle Peygamber'e ç~ kar~ llyorlard~ . Buna göre güya Peygamber
taraf~ ndan bu dört zata ayr~~ ayr~~ ~ekillerde telkin edilmi~~olan
esaslar, bu silsilelerle tarikat pirlerine kadar gelmi~~oluyordu. Fakat bilâhare bu dört silsileden ikisi, Ebu Bekir'le Ali'ye müntehl
olanlar~~ kuvvetlendi. Di~erleri unutuldu. Ebu Bekir'e müntehi olan
S~dd~k~ye veya i. j> Turuk~~Hafiye, Ali'ye vatarikatlere
Turuk~~Cehriye denildi ".
s~l olanlara da 4,...,1-- Aleviye veya
müldi~efe tariki, biri ilk merhalede
Tasavvuf çular~ n
hakk~~ mü~ahede etmek, di~eri de ilk merhalede nefsi bilmek ve
sonra hakk~~ mü~ahede etmek gibi iki ~ekilde inki~af etti. Bu ~ekillerden birincisi müessirden esere, ikincisi de eserden müessire
intikal tarikleri idi 58.
Tasavvuf (misticizme) un temeli vahdeti vücüt nazariyesi
Pantheizme idi. Bu nazariyenin esas~~ "Allah, vücudü mutlak ve her
türlü ,5,>11,... mezahiri bizatihi ~amildir.„ cümlesile hülâsa edilebilir.
Fakat tasavvufcular bu esas~~ izah hususunda ikiye ayr~ llyorlard~. Bir
k~sm~~ mevcudat gibi vücutta da kesret kabul ve nazariyeyi ~u suretle
izah ediyorlard~. "Salik mükâ~efe yolunda Allah'a vas~l olunca
irfan ve tevhid denizine dalar. Bu vaziyette kendi zat~, Allah'~n
muzmahil olur. O
zat~nda, kendi s~fat~~ Allah'~ n s~fat~nda
zaman bu salik nazar~ nda Allah'dan maada her ~ey kaybolur. Vücutta art~k Allah'dan ba~ka bir ~ey görmez.„
Ikinci k~s~ m ise, vücutta vahdet kabul ve bir olan vücudu,
vücudu mutlaktan, yani Allah'dan ibaret telakki ediyorlard~. Bunlara göre "Cihanda vücuda mutlaktan ba~ka bir ~ey yoktur. OlmaC. I, S. 12-22.
,:~k-?.L.3
•~54)-‘4Muhiddin-i Arabi, Seyyid Hasan Ali El~azeli birinci tariki, GazaI ve peyrevleri ise ikinci tariki iltizam etmi~lerdi.
57
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s~~da mümkün de~ildir. Kiiinatta görülen kesret yani varl~klar ancak hayal ve serab menzilesinde olan
izafat ve z.,1:.,„; taayyünöttad~r. Mevcudat~ n kciffesi hak ikatta birdir. Onlardaki ayr~l~k ve
çokluk, ancak va,U.. mezahir itibariledir 59.„
islâm âleminde zuhur eden bütün mutasavv~flar aras~ nda esas
itibarile mü~terek olan vahdeti vücut nazariyesi, en mükemmel ~ekilde ancak Muhiddini Arab?, Celâleddini Devvard, ~ehabeddini Söhreverdi, Aziz ibni Mehmedünnesefi, Bedreddini Samavnevi gibi tasavvufcular taraf~ndan izah edilmi~tir. Bunlar~ n eserlerinden anla~~d~~~ na göre, tasavvuf erbab~ , vahdeti vücut nazariyesini ~u suretle
anhyorlard~: "Vücudü hak, zati hakk~n ayn~d~r. Zati haktan ba~ka
hakiki mevcut yoktur. illem viic~~ tta (kdinatta) zahiren görülen zevat~~
müteaddide yani muhtelif e~ya hakikatte zat olarak mevcut de~illerdir. Hakikatte mevcut, ancak s~ fat~~kesire ile muttas~ f zati hak(lir. Görülenler (e~ya), olanlar (,)I ,S-1) ekvan, ~ah~slar ve ferdler,
viicudü hakk~n zati ~uz~natmdan ba~ka bir ~ey de~illerdir. Bilciimle
mez~cudat vücuda hakda müsta~rakt~ r. Binaenaleyh, vücud, viicud
oldu~u haysiyette vücudii hakka mil~zhas~rd~r"°. Allah'dan gayri bilcümle ~nevcudat~n vücuda mecazi ve itibaridir. Bütün miimkinat~n
behemehal kendisine asla adem tari olm~yacak yani hiç yok °timyacak bir asla bak~ye intihas~~ ve ciimlesinin o as~lda birle~mesi
gerekli ve zaruridir. Binaenaleyh bir malülün yani mahluk bir ~eyin zez~ali, hakikat ve nefselemirde illetin tavr~~ aharde zuhurundan
ve vechi evvele mugayir di~er bir vechi nisbi ile tecellisinden ve
itibarat ve ~üt~nat~~ zatiyesinde bir itibardan di~er bir itibara, bir
~einden ba~ka bir ~eine intikalinden ibaret demek/iri".,,
Tasavvufcular~n kendi tabirlerile olan ~u icmal gösteriyor ki
islam panteistlerine göre alemde görülen her ~ey, hakikatte varl~ ktan mahrum ve aynalardaki akislere mümasil hayallerden ibarettir. Onlar~n tabirince "insan, bizatihi yani hakdan ayr~~ ve s~fat~~
mahsusay~~ haiz olarak mevcut de~ildir. Belki zati hak, vasf~~ insan
ile muttas~f ve insanda zahir olmu~tur. Bu suretle zattan mücerret
olan vasf~~ insan, hakdan ibaret yücuda taalluku itibarile mevcut
olmu~tur.„ Celâleddini Rum?, bu telakkiyi iki beytinde ~u suretle
.,••••.,/1Z.k.---3
60 jiU4-15.b..5
61 ytj3j1:
~.n......,

[Sefinei Rag~ p içinde].
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hulâsa ediyor: "Ey can~m~= can,! biz kim oluyoruz ki kendimize
vücut verelim de seninle ortaya ç~kal~ m. Biz, bir alay hiçleriz. Bizim varl~~~= da hiçdir. Sen bir viicudu mutlaks~n ki zuhur aynas~nda Jan ileri gösteriyorsun„ 62.
Muhiddini Arab!, daha ileri giderek bir tezahürden bir akisten ibaret olan âlemin görülen heyetinin de müstemirülvücut olmad~~~n~~ iddi etmektedir: "Alem, her an mütebeddildir. Allah daima
alemde mütecellidir. Birinci tecellinin asl~ na rüddyle âlem madum
olur. ~ kinci tecelli ile de tekrar vücut bulur. Bu tecelliler o kadar
seri olur ki her iki tecelli aras~ nda infisal mü~ahede olunamaz.
Tabiri di~erle hiç kimse âlemin bir an~~ gayri münkasimde evvela
madum ve sonra mevcut oldu~unun fark~ na yaramaz 63„.
Tasavvufçular, yaln~z kainat~~ hayalden iberet addetmekle iktifa
etmiyor, kelâmc~lar~ n büyük bir ehemmiyet verdikleri ervah, ukul ve
nüfusu da hiçe indiriyorlard~. Samavne kad~s~n~n o~lu me~hur Bedreddin, bunu ~öyle ifade ediyor: "Ervah ve mücerredat, vücudu
mutlakm meratibi, ecsam ise v~lcudu mullak~n mezahiridir. Vücut
da ancak bu meratip itibariyle âlemi ecsamda mezahiridir. Viicutta
ancak bu meratip itibariyle âlemi ecsamda zahirdir. Binaenaleyh mezahir kalmay~nca meratibin de kalmamas~~ ve yaln~ z v~lcudu mutlak~n payidar olmas~~zaruridir "1„.
Tasavvuf çular, bir tecelliden ibaret telâkki ettikleri tekvine
sebep olarak ta a~k~~ kabul ediyorlard~. Celâleddini Rumi bu telâkkiyi bir beytinde "Ademe varl~k lezzetini tatt~rd~n. Ademi ezelde
kendine âs~k etmi~tin. Galeyan~~a~k iledir ki bu diem zuhâra geldi.„
yolunda icmal ediyor 65. Tasavvufçulara göre "Ademin karanl~k~n~~
giderecek, bizi lâhuti menba~m~ z olan hüsnü mutlaka erisfirecek ancak a~kt~r. Hakiki a~ka vas~l olan hiçlikten, ~erden, çirkinlikten,
kurtulur. Her ~eyde hüsnü mutlak, görür. Kendi bat~n~nda da vücudu mutlak~~bulur. I~te fanifillah mertebesi budur.„
62
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Tarikatçilerin ikide hususundaki bu telâkkileri, ibadet olmak
üzere de muhtelif vaziyetlerde sallanarak, dönerek, ellerini birbirine çarparak zikretmeleri, ayin esnas~ nda def, baz, bendir, tanbur,
dümbelek, kudüm gibi musiki âJetleri çalmalar~, elbiseleri ve giyimleri tarz~, âyinlerinin merasimi, kulaklar~ na küpe takmak gibi
itiyatlar~~ ~eriatçileri aleyhlerine ~ahland~ rmakta geç kalmad~. Gerçi
mutasavv~ flar âkide ve mezheplerini birtak~m re~nizle, i~aretler
ve te~bihlerle setrü tezyine çal~~~ yorlard~~ ". Fakat içlerinde
Hallac~~Mansur gibi ta~k~ n,
~ahabiiddini Siihreverdi
JL
gibi atak adamlar ç~ k~yor, bunlar ifratlar~ n~ n cezas~ n~~ kanlariyle
ödiyorlard~.
Medresede yeti~en ve hayat~ n~ n sonlar~ na do~ru tasavvuf yolunu tutan Gazali (1058-1112) medreseyi temsil eden ~eriatçilerle
tekke mümessili olan tarikatçiler aras~ ndaki anla~amamazl~~~~kald~ rarak ~eriatle tarikati meze ve telif etme~e pek çok çal~~t~~ "'.
Tasavvuf ve tarikatçilik bidayeti zuharunda o kadar kuvvetli
de~ildi. Fakat Ba~dad'~ n büyük Islam Imparatorlu~u üzerindeki
maddi ve manevi nüfuzunu kaybederek kudretli bir merkeziyetin
ortadan kalkmas~~ siyasi ve içtimai vaziyeti tarikatçilerin kuvvetlenmesine müsait bir hale getirdi.
Filhakika Abbasi Imparatorlu~unun zaâf~ n~~ müteakip her yerde
zuhür eden i~ti~a~lar, küçük prensler aras~ nda ba~gösteren mücadeleler, içtimai nizam~~ sarsm~~, halka kar~~~zulüln ve teaddi haddi
a~m~~t~ . Bn hal, maddi ve manevi te~evvü~~ve ~zt~ raplar alt~ nda
ümitsizii~e dü~en ruhlarda tabiatiyle tasavvuf ihtiyac~ n~~ do~urdu.
Halk, kendisine en çok mühtaç oldu~u ruhi huzur ve sükünu, ümit
ve saadeti vadeden ~eyhlere, tekkelere büyük bir ra~bet gösterme~e ba~lad~ . Bu suretle tarikatçilik kuvvetli bir cereyan halinde
teessüs ve inti~ ar etti. Küçük zaviyeler yerine büyük tekkeler,
muhte~ em hanikahlar, muazzam âsitaneler kaim oldu.
S. 19.
.
1 / 1 Cli.:.•
Gazali'nin ve ondan sonra ayn~~ yolu takip edenlerin mesailerine ra~men
Türkiye'deki medrese - tekke mücadelesi her iki taraf ~ n ifrate~~ unsurlar~~ taraf ~ ndan idame edildi. Dördüncü Mehmed zaman~ nda bu mücadele medreseli Kad~ zade
taraftarlariyle tekkeli Siyasi taraftarlar~~ aras~ nda kan dökülecek bir ~ekil ald~ .
Köprülü Mehmed Pa~a'n~ n kudretli darbesi bu mücadeleyi muvakkaten teskin
etti. Nihayet her iki taraf ta kendi ba~~ n~~ yedi. Mücadele de kendileriyle beraber
tarihe gömülmü~~oldu.
67
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Horasan, Harezm gibi irani tesirlerin kuvvetli oldu~u yerlerde bu cereyan daha ziyade inki~af etti. Iran ve Hint an'anelerinin
telâki noktas~~ olarak Horasan m~nt~kas~~ tasavvufi cereyanlann
da ba~l~ ca merkezlerinden biri oldu. Daha sekizinci as~rda Ni~abur'da, Merv'de, Herat'ta birçok mutasavv~flar zuhur etti.
Horasan Islâm dünyasiyle Türk Alemi aras~nda bir geçit idi.
Müslümanl~ k, Turkler aras~ na bu yoldan girmi~ti. Tasavvuf cereyanlar~~da Islâmiyetin takip etti~i yollardan kolayca maveraünnehr'e
sokuldu. Dokuzuncu as~ rda Bahara, Fergane, Harezm sahalar~~
~eyhlerle, dervi~lerle doldu. Bu ~ehylerin müridleri, göçebe Türkler
aras~ na kadar sokularak tarikatlerini ne~re ba~lad~ lar. llâhiler okuyarak hak r~zas~~için halka Cennet yollar~~gösteren bu dervi~ler,
eski mukaddes T~~rk jij~~ O~c~n'lar~ na benzediklerinden halk bunlara kar~~~bigâne kalmad~ lar. Bu suretle eski Ozanlar~n yerine
atalar, babalar kaim oldu.
Islâm dünyas~n~n her taraf~ na sokulan tarikatc~l~k gittikçe geni~lerkea, halk~n zühtü takva erbab~ na olan hürmet ve riayet
hisier~nden istifade eden derbederler, sofi, dervi~~ve ~eyh
k~ yafetine girerek sadedilleri aldatma~a koyuldular. Sofllik
cereyaa~~ ba~lad~ ktan az zaman sonra bu gibi sahtekâr
adamlar da türemi~, ~eyhlik, dervi~lik, sofilik kisvelerine
burunmü~lerdi. Dokuzuncu asr~ n ikinci yar~ siyle oduncu asr~ n ilk
yar~s~nda ya~~yan çi Ku~eyri kendi zamaa~ nda sofilerin muhakk~ klerinia munkariz oldu~unu, bunlardan pek nadir adamlar kald~~~n~~itiraf etmektedir ".
Esas itibariyle de hayat heyecan ve hamlelerini çürüterek insanlar~~uyu~taran tasavvuf, bu canil ve sahte mumess~ller taraf~ndan
tamamiyle atalet ve meskenet meaba~~haline konuldu. Aç~kgöz ve
fettan ~eyhler, uyu~turarak kendilerine ram ettikleri höcluklerin
s~rtlan uzeriae postlann~~ yayarak kendilerine birer saltanat kurdular. Bu suretle kendilerine körükörüne itaat edecek binlerce
muritleri olan siyasi büyük roller oyn~yabilecek, nüfuzlu ~eyhler
hired'. Bu ~eyhiere kar~~~büyük ve kudretli hükumdarlar bile politika etme~e mecbur oldular. t-Iükümdarlann politika etmek mecburiyeti ~eyhlerin nüfuzlann~~ bir kat daha art~ r~yor, müritlerin uy68 Kuseyri risalesi, Hoca Sadettin tercümesi. Bayezid kütüphanesindeki
yazma nüsha. No. 1302.
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durduklar~~ bin bir türlü keramet menk~beleri ise halk ve hükümdarlar üzerinde onlara ilâhi bir sulta kazand~r~ yordu 69.
~eyhlik siyasi sahada kudret kazanma~a ba~lay~nca ihtiras
pe~inde ko~an aç~ kgözlerden bir ço~u, bu kisveye bürünerek siyasi faaliyete ba~lad~ lar. Abbasi halifelerinden Mehdi zaman~ nda
Horasan'da zuhur ederek devletin ba~~ na büyük bir gaile açan
Elmukanna', ir~ad postundan saltanat taht~ na geçmek isteyen
bu gibi derbederlerden idi. Islâm dünyas~ n~n ~ark~~~da Selçuk devleti kurulurken, garb~ nda da ir~ad postundan hükümdarl~~a ç~kanlar görülmektedir. ~imali Afrika'da l,. Murabitin devletini
LL.:: Abdullah ibni Yasin, bidayette Sene(1056-1147) kuran
gal'da küçük bir .1.t?) R~bat (zaviye) de âbit ve zahit bir ~eyh k~yafetinde müridler toplayarak bir hükümet kurmu~, halef lerinin Ispanyay~~
bile zaptetmi~~olduklar~ n~~ biliyoruz
Esasen büyük ~ eyhlere müridleri aras~ nda sultan, tekkelcrine
de asitâne denilmesi; ~eyhlerin ba~lar~ na giydikleri külahlara taç
69 ~eyhlerin cahil hiikümdarlar ve zavall ~~ halk üzerindeki nüfuzlar ~ n~ n ne
L..,2•-)1-1,-c- Abdurrahman
kadar kuvvetli oldu~unu Timuriler devri alimlerinden
n tercümei halinden
~
bra'n~
Kr
~eyh Nec~neddini
C ~ mi'nin me~ hur
bir
menkibe
pek
güzel
göstermektedir.
Cami, bu gün haybahsederken yazd~~~~
retle okunan ~nenkibeyi ~öyle anlat~ yor: « ~eyh Mecdeddini Ba~dadi Harezm'de
vâzederdi. Harezm~ah Alâeddin Mehmedin anas~~ da yaza devam ediyordu. Harezra~ah'a ~ eyhin anasile gizlice nikâhlanarak münasebette bulundu~unu söylediler.
Harzem~ah da ~eyh Mecdeddini suya att~ raralc bo~:durdu. Mecdeddini Ba~cladrnin
akibetinden Necmeddine haber eri~ ti. Mütegayyir oldu. Ba~~ n~~ secdeye koydu.
Bir hayli zaman sonra kald ~ r~ p dedi ki: Hazreti izzeden istedin~~ ki o~lum Mecdeddinin kan~~ bahas~~ olarak müllcü Sultan Alâeddin Meh ~ned'den ala! icabet buyurdu ( ! ). Sultana bundan haber verdiler. Begayet pi~man oldu. Piyade ~eyhe
Diyet gerek i~te altun. E~er
geldi. Ve bir le~en dolusu altun getirdi. E~er
k~ sas eyler isen i~te k~ l~ ç ve ba~~! ~eyh cevab~ nda buyurd~~ ki an~ n diyeti senin
mülkündür. Senin ba~~ n gider. Ve çok halk~ n dahi ba~~~gider. Sultan Alâeddin
Mehmed nevmid olup geri döndü. Ve ankarip Cengiz han zuhur etti.» (51..
Nefehatülüns tercümesi s. 2-481) Bu ~nenkibe mukadderatlar~ n~~ bir tak~ m derbederlerin manevi kuvvetlerine (!) ba~l~ yacak bir hale dü~en zavall~~ müslümanlar~ n aç~ k
göz fettanlar elinde ne ac~ kl~~ bir duruma sürüklendiklerini, irtikâp etti~i siyasi
hatalarla hem kendi hanedan ~ n~~ hem de türk ve islâm dünyas~ n~~ peri~an eden
Harezm~ah Alâeddin Mehmed'in de nekadar geri ve cahil bir adam oldu~unu gös-

termesi itibarile ibretle okunma~a de~er....
7° lranda kudretli bir hükümet kurmu~~olan Safavilc~~ in de, saltanat taht~ na ~eyhlik postundan ç~ km~~~olduklar~~ ~nalümdur.
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ismi verilmesi, büyük dergâhlarda hususi bayraklar bulunmas~,
masevay~~ terk ederek vücudu hakla birle~mek davas~ndau olan bu
adamlar~ n hakikatte hangi gaye pe~inde ko~duklar~ n~~ pek güzel
göstermektedir.
Bat~ nilerde tarikatlerin siyasi sahada kudret ve nüfuz kazanmas~ndan istifade etme~i ihmal etmediler. Bunlar da tasavvuf nam~~alt~nda idi
mal nizam~~ esas~ndan sarsacak zehirler ne~rine devam ettiler. Bunlardan I~~kç~ lar, Ali-ilâhiler, Huruftler, Babailer bilhassa türkler üzerinde me~'um izler b~rakan zehirler saçt~lar 71.
Adetleri ve mahiyetleri birbirlerinden pek farkl~~ olan tarikatler, müteakip as~rlarda say~lam~yacak kadar ço~ald~lar. Bunlardan
Bat~ niler, Hurufiler, Hulüliyeciler, Ibahiyeciler gibi baz~lar~~ islam
dininin hududundan büsbütün harice ç~ kt~lar. Mevleviler, 72 Rufailer 73
Nak~ibendiler 74 gibi bir k~sm~~ da zahiren islam dini hududu içerisinde kald~lar. Buna göre tarikatler ker.J. Bid'igye ve
Sünnigye
namlarile iki büyük guruba ayr~ld~ lar. Bid't say~lan ana tarikatlerin adedi on birinci as~ rda on biri buluyordu.
Zahir ~eriate uygun oldu~u iddia edilen sünni tarikatlerin
adedi ise say~lam~yacak kadar çoktu. Hemen her aç~k göz tarik atçi kendisine ve evlad~na zengin zengin vak~flar temini için bir
tarikat kurmu~tu 75.
Sünni tarikatlerden, Mevlevilik, Kadirilik, Rufailik, ~azelilik, Bedevilik, Nak~ilik, Bayramilik, Sadilik, Halvetilik.... gibi pirleri maruf
olanlar, tarikatç~lar aras~ nda
j> Turukualigye ismile an~llyorlard~.
Bunlardan her birinde, takip edilen ayin ve ibadet ~ekli, mensuplar~ n~n elbiseleri, k ülahlar~, asalar~~ ayr~~ ayr~~ idi. Hatta bir tarikat
dervi~lerinin saçlar~ ndaki t~ ra~~biçimi di~er tarikat dervi~lerine
benzemezdi. Tarikat a~~na yeni bir zavall~~ dü~tü~ü zaman yap~lan
merasim de her tarikatte ayr~~ ayr~~ idi.
Sünni denilen tarikatler birbirlerinden bu kadar farkl~~ olmakla
71 .5.>;-7-•

»le,1 c. 2, s. 211.
C!)
(5.7'..".- C. 111, S. 147448.

72 L:r...x",..V..>1 )

C. II. S. 51.
C. III. S. 195.
Kemalüddin Mehmed El-Harir1 bütün bu sünni tarikatleri ihtiva etmek
ünvan~~ alt~ nda üç ciltlik bir eser yazm~~t~ r.
üzere
Bu eserin yegâne yazma nüshas~~Fatih kütüphanesinde mahfuzdur.
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beraber hepsinde mü~terek bir esas vard~. Tarikatlerin ruhu demek olan bu mü~terek esas "Zikir ve bir de insan~n kendi iradesile hayatta mevti kabul etmesi„ idi. Tabii ölümle giden kimse
nas~l dünyadan bilkülliye el çekme~e mecbur olursa, tarikate giren her insan da kendi iradesile her ~eyden yaz geçecek, kendi
vücudünü yok farzedecekti ".
Bütün tarikatlerde mü~terek olan bu esas,
Turuku Sünnigye ve kic j ,l Turuku Aliyye gibi mutantan ünvanlar alt~nda tebcil edilen tarikatlerin müslüman dünyas~n~n inhitat~nda ne kadar
müessir bir rol oynad~klar~n~~pek güzel göstermektedir.
Halka, ruhi huzur, manevi saadet, uhrevi cennet ve nihayet
allah ile ittihad vadeden bütün bu tarikatlerdeki mü~terek esasa
göre muayyen kelimeleri gece gündüz durmadan tekrar ede ede
~uurlan sars~lan zavall~lar, ölmeden evvel ölmek tavsiyesile bütün
hayati faaliyetleri b~rak~yor, aileyi, içtimai, ~ahsi vazifelerini unutuyor, hanikahlar~n veya evlerinin kö~esine çekilerek uyu~uyorlard~.
Tarikatlerin bu mü~terek esas~, uydurma keramet menkibeleri
her hanikah~~bir tenbelhane, bir cehalet ve hurafe yuvas~~yap~yordu. Zikir ve ibadeti, manas~n~~bilmedi~i arapça bir kaç lafz~~ tekrardan ibaret telâkki eden cahil de:bederler, tasavvuf un a~k,
hüsnü mutlak ve ittihad.... gibi mübhem tabirlerini de kendi hayvan? anlay~~lar~ na göre tefsir ederek ba cehalet ve hurafe yuvalar~n~~ayni zamanda bir rezalet batakhanesi, bir fesad ini haline
getiriyorlard~~77.
I~te O~uz Türkleri, Selçuk o~ullann~n ba~bu~luklar~~ alt~nda
müslüman dünyas~n~n mukadderat~n~~elledne almak üzere Seyhun
boylar~ndaa cenuba indikleri zaman, ~slam alemi, siyasi, içtimai,
iktisadi ve dini hayat itibariyle ac~kl~~ maceralar içinde ç~rp~n~yor,
y~praad~ran, çürüten küflü hurafeler arasa~da boguluyordu. Bu dahili rezalet ve igti~a~lar yan~nda bir de ~ark! Roma imparatorlu~unun
istila tehlikesi belirmi~ti. Urfa'ya kadar sokularak oralarda hareket
üsleri kuran ~ark? Roma, Suriye'yi tehdit edecek birçok sevkülcey~i noktalar~~ da elde ederek Ba~dad'~~ortadan kald~rmak, Her~n—_, S. 103.
Türkiye Cumhuriyeti tekke denilen bu fesat ve rezalet inlerini tarihe
gömmekle halk~ n yaln~ z manevi varl~~~n~~de~il, ahlaki, içtimai ve iktisadi varl~~~n~~da kurtarm~~~ve korumu~~oldu.
76
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rakliyüs zaman~ nda kaybedilen Palestin ve Suriye'yi geri almak
emelini takibe ba~lam~~t~. Kudretli, adil ve azimli bir sima ile sahneye ç~ kan Selçuk o~ullar~ n~n hayret verici seri muvaffak~yetleri
ve bütün Islam dünyas~~ taraf~ ndan bir halaskar gibi kar~~ lanmalar~~
esbab~n~~ bu harici ve dahili sebepler içinde aramak icap eder.
Fakat Selçuklar idaresinde ilahi bir halaskar gibi ~slam dünyas~ na giren Türklerin siyasi, idari, ahlaki, içtimai ve dini bu kadar mütefessih bir muhit içine dü~ meleri tabiatiyle tesirsiz kalm~yacakt~ . Filhakika Selçuklar~ n ve onlardan te~aub eden di~er Türk
devletleriyle Osmanl~~ imparatorlu~unun bu sahalarda sukut ve inhitat âmilleri ara~t~ r~l~ rken, bu âmillerden mühim bir k~sm~n~ n men~e itibariyle bu muhite ve onun muhtelif tesirlerine dayand~~~ n~~
görmemek kabil de~ildir.

