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Sadece ülkemiz de il bölge halklar  aç ndan da bir baharla may  ya ad z
2011 y n halklar n bahar  olaca  inanc yla bu 49. say zda da okuyucular za
merhaba demenin onurunu ya yoruz.

Merhaba Yolda lar,

Belki de dünyan n hiçbir yerinde görülmeyen bir özelli i ile bölgemiz birbirini te-
tikleyen halk eylemlilikleriyle,  insanl n özgürlü ü için umut kayna n tükenmedi ini
aksine her zamankinden daha güçlü bir ekilde halen ya ad  gösteriyor.  Halk ha-
reketliliklerinin bu ekilde birbirini tetiklemesini emperyalizmin domino teorileriyle
izah etmek kadar,  böylesi ba kald lar zincirinin mutlaka kurtulu  getirece ine
olan ham inanc n ve buna dayal  beklentili gelecek yorumunun önüne geçmek ve öz-
gürlü ün hiç de san ld  gibi kolay kazan lmad  göstermek aç ndan bölge tari-
himizin a rl kl  olarak Arap ve Türk slam döneminden demokratik toplum eksenli
ba kald lar ya da direni lerden bir kesiti bu say zda sunaca z.

Belki daha öncesinden de benzeri durumlar ya anm r, ama slamiyet’ten bu
yana son 1300 y l içinde bölgemiz, ba ta merkezi Arap slami uygarl k taraf ndan
olmak üzere birkaç kez yeniden yap land lma sürecine al nm r. Bu süreçler
bölge toplumlar n öz dinamikleri ya da kimliklerini hedefleyerek farkl klar  bir
merkeze entegre etmeyi hedefledi i için, sonuçta yenilmi  olsa da birçok isyan n ya-
anmas na  neden  olmu tur.  Bugünkü  BOP  süreci  gibi  1800’lü  y llarda  da  bölgeye
ngiliz eksenli bir dizayn yap lmak istenmi tir. Bugün de bilinenler gibi 1800’lerde

de Kürtlerin de kapsaml  bir ekilde kat ld   iç sava lar n, ba kald lar n ya da
yo un çat malar n ya and  biliyoruz. Halklar n kabullenmediklerinin egemenler
taraf ndan da nas l kullan larak devrimci enerjilerin egemenlerin hanesine ak ld na
da yabanc  de iliz.

te slamiyet’in ilk dönemleri ve Emevi-Abbasi iktidarlar  zaman nda slam’a
göre yap lanmaya kar  ç kan halklar n nas l ve hangi yöntemlerle, niçin ayakland klar na,
bu ayaklanmalar n önderliklerinin niteliklerine bu say zda toplu bir bak  yapaca z.
Halklar n bahar  ya ad z bugünlerde Özgürlük Mücadelemizin tarihsel daya-
naklar  daha bir bilince ç karmak ve oryantalizmin etkisinden kendimizi kurtarmak
aç ndan böylesi bir bak n gerekli oldu unu dü ünüyoruz. Özellikle Önderli imizin
bin bir çabayla bizlere kazand rmak istedi i yeni tarih bilincinin ne anlama geldi ini
kavramak aç ndan da demokratik-komünal zeminimizi güçlendiren konumuz kap-
sam ndaki ö reti-örgütlenme ve eylemelerin bilince ç kar lmas nda yaral  olaca na
olan inançla sayg lar  sunuyoruz.

Devrimci Selam ve Sayg lar
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Tan  gere i demokratik uygarl  hem
bir dü ünce sistemati i, dü ünce birikimi,
hem de ahlaki kurallar ve politik organlar n
bütünlü ü olarak ifade ediyorum. Ne sadece
bir dü ünce tarihinden, ne de ahlaki ve
politik geli me içindeki toplumsal realiteden
bahsediyorum. Resmi okul, akademi, üni-
versite düzenlerine ku kuyla bakan demo-
kratik uygarl k zihniyeti, tarih boyunca al-
ternatiflerini geli tirmekten geri durmam r.
Peygamberlik sistemlerinden filozof okulla-

na, tasavvuftan do a bilimlerine kadar sa-
z makam, dergâh, ocak, tarikat, medrese,

mezhep, manast r, tekke, cami, kilise, tap nak
geli tirilmi tir.

Tarih ne tümüyle ahlaki ve politik toplu-
mun ifadesi olarak demokratik uygarl k, ne
de tümüyle s fl  ve devletli toplumun ifadesi
olarak uygarl k sistemleri biçiminde ya an r.
ç  içe  yo un  ili ki  ve  çeli kilerle  sava  ve

bar  durumlar n birbirlerini kovalad
haller olarak ya an r. En az be  bin y ldan
beri süren bu durumu acil devrimlerle hemen
ortadan kald rmak ütopik olmakla birlikte,
geçmi ten beri süregelen ak  kader olarak
benimseyip ak  seyrine müdahale etmemek
de do ru ahlaki ve politik durumlar olamaz.
Sistemlerin mücadelesinin uzun sürece ini
bilerek, ahlaki ve politik toplumun özgürlük
ve demokratik alan  geni letecek stratejik
ve taktik yakla mlar daha anlaml  ve sonuç
al r.

Resmi dünya sisteminin tüm bask  ve sö-
mürüsüne ra men, toplumun öteki yüzü yok
edilememi tir. Zaten yok edilmesi de mümkün
olmaz. Nas l ki kapitalizm, kapitalist olmayan
toplum olmadan varl  sürdüremezse, res-
mi dünya sistemi olarak uygarl k da demo-
kratik uygarl k sistemi olmadan varl  sür-

düremez. Daha da somut olarak, tekelli uy-
garl k tekelli olmayan uygarl k olmadan var-

 sürdüremez. Bunun tersi do ru de ildir.
Yani ahlaki ve politik toplumun tarihsel ak
sistemi olarak demokratik uygarl k, resmi
uygarl k olmadan varl  daha engelsiz ve
rahat sürdürebilir.

Toplum sürekli tekelci sömürü sava lar na
dayanmak durumunda olmad ndan, çe itli
biçimler alt nda kendi demokratik uygarl
(hem tar m-köy zemininde, hem kentin emek-
çileri içinde) geli tirmek durumundad r.
Tarih sadece iktidar ve devletler y n
(en insanl k d  ve köhne yap lar ve sava lar n
arac ) toplam  olmay p, ondan katbekat daha
fazla demokratik uygarl k örnekleriyle do-
ludur. Tüm aile, kabile ve a iret sistemleri,
konfederasyonlar , kent demokrasileri ve
demokratik konfederalizmleri, manast rlar,
tekkeler, komünler, e itlikçi partiler, sivil
toplumlar, tarikatlar, mezhepler, iktidarla -
mam  din ve felsefe topluluklar , kad n daya-

malar , yaz ya geçirilmemi  say z daya-
mac  cemaat ve meclisleri vb. devasa top-

lumsal gruplar demokratik uygarl n hane-
sine kaydedilmelidir. Ne yaz k ki, bu toplu-
luklar n tarihi sistemlice yaz lmam r. Hâl-
buki gerçek insanc l tarih bu gruplar n sis-
tematik ifadesi olabilir.

Görülüyor ki, uygarl n tekil de il, ikilem
hali toplumsal do an n her alan nda kendini
göstermektedir. Sorun resmi tekil yap ya bo-

ulmadan, ikilemin do ac  ucunda çözümsel
olup, özgür ya am farkl  demokratik
uygarl k seçene i olarak geli tirebilmektir.

Esas almam z gereken tarih, hiyerar ik
ve s fl  toplumsal geli mede z t kutbu ya a-
yanlar n tarihidir. Tüm resmi siyasi tarihler
bu tarihin varl ndan ya hiç bahsetmezler
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ya da bir anar i grubu, hikmeti olmayan ka-
labal klar, amaçlar  için her istismara lay k
sürüler olarak görürler. Kuru, soyut, idealist
oldu u kadar zalimce duygusal bir anlay r
bu tarih. Tarihimiz, do al toplumdan ba lay p
hiyerar iye ve siyasal iktidara kar  duran
etnisite, s f, cinsiyet mahkûmlar n her
tür dü ünce ve eylemlerine dayanarak anlam
bulabilir.

Yaz  tarih her ne kadar bu kazan mlar
ayr rmasa da, gerçekli inden ku ku du-
yulamaz. nsanl k kültürü büyük ölçüde bu
iki direni  kanal ndan beslenmi tir. Bunlar
tüm sanatlar n ba ta gelen konular  olmu -
lard r. Mabetsel an tlar  tüm görkemiyle gü-
nümüze kadar gelmi lerdir. Toplumsal ah-
laktan k nt lar kalm sa, yine bu gelenekten
ötürüdür. Ölümsüz destanlar, azizler, evliya
menk beleri büyük insanl k duru lar  yan-

rlar. On y llarca inzivaya çekilen, zindanda
çürüyen, çarm hlara gerilen, bir dilim ekmek,
zeytin, üzüm ve hurmayla kendini terbiye
eden, insan ac  duyan, bilgeli e en yüce
de eri veren bu geleneklerdir. Bireycili e
de il komün ya am na, manast r düzenine,
bilgi birikimine, sanat ve zanaat n geli imine
tam bir okul de eri veren yine bu gelenek-
lerdir. Sava -iktidar kli inin öldürmekten
ve ölmekten ba ka bir  ans  tan mad  in-
sanl a bar  dü ündürten, insan onurunu
koruyan, yard mla may  esas alan, karde li e
vurgu yapan, evrenselli e aç m sa layan
yine bu soylu gelenek kanallar r

Tarih san ld ndan daha fazla demokratik
uygarl k karakterindedir. Bu temelde okun-
du unda, sadece bol malzeme de il, muazzam
ölçülerde ideolojik örgüler ve sistemik ya-

lanmalar, organizasyonlar bulundu u gö-
rülecektir. Unutmamak gerekir ki, tarihin
demos, devlet olmayan topluluk, toplumsal
paradigma yaz mlar  ya hiç yap lmam  ya
da yamal  bohça misali bölük pörçük parçalar
halinde baz  karalamalar yaz lm r.

Ayr ca yaz lanlar ve yaz lmak istenenler
yasaklanm , karalanm  ve ço unlukla da
engellenmi tir. Tarih yaz  konusunda sa-

ld ndan daha fazla ideolojik mücadele
ya anm r. Olan tarihin tamamen uygarl k
sistemlerinin ideolojik süzgecinden geçirilmi
resmi tarih oldu u çok iyi bilinmeden, tarih
okumalar  zihni, dolay yla ya am , anlaml
toplumsal ya am  sadece zorlamaz, olanaks z
hale  getirir.  YANLI  TAR HLE  DO RU  YA-

ANMAZ. KEND  ÖZGÜRLÜK TAR HLER
DO RU YAZAMAYANLAR ÖZGÜR YA AYA-
MAZLAR.

Büyük dinlerin ve dü ünce ekollerinin
olu umunda onlarca y l süren inzivalar, zin-
danlar, ihanetler ve ac lar n yeri tart mas zd r.
Do al toplum de erlerinin, etnisitenin, yok-
sullar n varl k sava lar  da bu dü ünce yap -

nda vazgeçilmez yere sahiptir.
Asl nda etnisitenin alt taban yla slam ve

ristiyanl n kurtulu  arayan yoksul ma-
nast r,  tarikat kesimleri farkl  bir dünya ve
ya am pe indeydiler. Devlet ve hiyerar inin
bask  ve istismar ndan nefret ediyorlard .
Bu yüzden büyük hareketlili e kat lm lard .
Beklentileri için en do ru yorum; tarikat,
manast r ve eski do al komünal ya am n bir
sentezi olarak hümanist evrensel demokra-
siydi. Etnisite ve sapk n -resmiyete kar -
mezhepler komünal ve demokratik duru un
en son s naklar  olarak da da, çölde, ma-
nast r ve dergâhlarda varl klar  büyük zor-
luklar pahas na devam ettirmi lerdir. Devlet
asili i daha çok bu toplumlara özgü olup,
direni çilik bir ya am tarz  olarak varl k bul-
mu tur. Dönemin evrensel zihni ve yüre i
diyebilece imiz Hz. Mevlana vb. her iki dinde
çoktur.  “Yetmi  iki  milletten  olsan  da  gel.
Geçmi ten ne günah n varsa yine de gel”
diye özetleyebilece imiz yakla  son derece
evrensel bir demokratizmi içermektedir. Or-
taça n demokrasi ve evrensellik ak
seslendirmektedir.

Dönemin çok yayg n manast r, tasavvuf
ak mlar na bu çerçevede yakla mak ufuk
aç r. Etnisite ve dinin üst tabakas  feodal
devlet gücü haline gelirken, yoksul alt ke-
simleri çok geni  alanlara yay lm  manast r

slam’daki kar  tarikat ocaklar - ve der-
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gâhlarda komünal düzen gücü halinde ya-
amaktad r. Bu, s fsal anlam  derin olan

bir bölünmedir. Bir anlamda ortaça a özgü
sava -iktidar gücüyle -kendine dayal  i -
birlikçi kesimlerle birlikte- demokratik-ko-
münal halk aras ndaki ayr ma ve mücade-
ledir. slam dünyas ndaki Bat ni-Sünni ve H -
ristiyanl k’taki Katolik-Heretik çeli kisi bu
gerçe i yans tmaktad r. Kavimler bünyesinde
benzer ayr malar görmekteyiz. Selçuklu-
Osmanl -Türkmen; Arap halifeler-hariciler
vb. çeli kiler, ayn  kavim içindeki s fsal çe-
li ki ve kavgay  yans tmaktad r. Yoksul ha-
reketlerinden baz lar  ileri düzeyde siyasal-
la may  becerdiler. Karmatiler, Ha ha inler,
Fatimiler, Aleviler, yoksul halk kesimlerinin

fsal ayr maya tepki ifadeleridir; ortaça n
ilkel demokrasi örnekleridir. Fakat toplumsal
sisteme hakim saltanat anlay  bu hareket-
lerde daha ileri bir demokratik olu uma im-
kân vermeyecektir.

Tarikatç k daha çok dinsel-mezhepsel
alanda ya an r. Dinin genel ilkelerinin somut
yerel ve zamansal dönemlerine uygulanma-

na dayan rlar. Dinin genel örgütlenmesinin
zay fl  tarikat örgütlenmesi ile giderilir.
Dinler daha çok tarikat ve mezheplerle somut
örgütsel güç haline gelirler. Dinin oldu u
her yerde mezhep ve tarikatlar n da olmas
do ald r. Tarikat, dinin daha yo un ve örgütlü
ya anmas  olay r. Nerede bir bo luk varsa
orada bir tarikat türer. Özellikle devletin tat-
min etmedi i kitleler tarikat tipi örgütlere
ko arlar. Ailenin dar, devletin de ula lmaz
oldu u ko ullarda, arada daha güçlü sosyal
örgütlenmeler yoksa, tarikat örgütlenmesi
güçlü bir olas kt r. Mezhep örgütlenmesi
tarikat n daha geni  ve gelenekselle mi  ha-
lidir. Devletten korunmak ve ailelerin dar

rlar  a mak için yar -gizli olma gere ini
duyan birçok tarikat vard r. Baz lar  devlet
güdümlü olurken, baz lar iddetle kar  ç -
karlar. Ortado u adeta tarikatlar toplumudur.
Etnisitenin özellikle ehirlerde tam yan t
olamad , ailelerin dar kald , di er yandan
devletin tek ba na kendini her ey sand

tarihi dönemlerde devreye giren tarikatlar
önemli roller oynam lard r. Ortaça da Ba-

niler, gizlenmi  denen tarikatlar asl nda
yoksullar n s f partileridir. En me hurla-

ndan Hasan Sabah’ n Batini tarikat   Selçuklu
sultan ve vezirlerine kan kusturmu tur. Ha-
riciler, Fat miler, Aleviler benzer gelene i
temsil ederler. Tarikatlar ve benzeri cemaatler
Ortado u toplumunun bir nevi sivil toplum
kurulu lar r.

Halk  temsil eden çok say da Bat ni tari-
kat n ezilmesiyle, Ortado u uygarl n üze-
rine tam bir karanl k çökmü tür. 10.-12. yüz-

llar aras ndaki dönem, tüm tarihi etkileyecek
büyük bir ideolojik-politik mücadele döne-
midir. Ezilen ve yoksulla an kesimlerin ha-
reketi olarak ortaya ç kan Hariciler, Hürre-
miler, Babekiler, Karmatiler, Ha inler, s-
maililer ba ta olmak üzere tüm Bat ni hare-
ketler asl nda hem ideolojik hem de pratik
olarak büyük bir mücadele vermi ler; bir
tür ilkel sosyalizmi temsil edip ya am lard r.
Fakat üretim güçleri ve ili kilerinin ya anmas
gereken feodal biçimi henüz rolünü tam oy-
namad ndan, bu hareketlerin tam ba ar
mümkün olmam r. Ama yine de özgürlük
ve e itlik mücadelesi tarihinde büyük bir
yerleri vard r.

10-12. yüzy llarda Ortado u ayd nlanmas
için El Kindi, Farabi, bni Sina, Sühreverdi
ve hatta Hallac  Mansur’un ki iliklerinde
büyük çaba ve fedakârl k vard r. Hakikati
aramak bunlarda büyük bir tutkudur. Hatta
bunun siyasal ve ekonomik ç karlar n üstünde
bir de er olarak sayg nl k arz etti i bilin-
mektedir. Hakikat a , Ortado u co rafya-

nda belki de hiçbir dönemde olmad
kadar seslendirilmektedir. A k aray , asl nda
yitirilen geçmi in tüm uygarl k de erlerini
ça rmaktad r. Adeta yak nda tümüyle
kaybedilecek bu de erlere a lanmaktad r.
Tanr ya tüm yalvarmalar bu kaybedi le de-
rinden ilgilidir. Ortado u kültüründe derin
olan ihanet, eksiklikler, ac  kay plar ifadelerini

k iirlerinde bol bol kullanmaktad r. Hal-
lac  Mansur ve benzeri yüzlerce insan n
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trajedisi, bu gerçe in bireyde nas l ya and
göstermektedir.  Mevlana’n n Mesnevi’si, Yu-
nus Emre’nin A k lahileri, yitirilen de erler
toplam n en ac  na meleri, iirsel dile ge-
tirili leridir. unu söylemek gerekiyor: Or-
tado u uygarl  yerini Avrupa’ya b rakmak
üzere gömülürken çok ac  çekmekte, ehit
vermekte, destanlar  yazmaktad r. Ortaça n
tüm soylu edebiyat  bu a lamadan ibarettir.
Fuzuli, bunun son büyük airidir. Bunlar
adeta Sümerli airlerin MÖ 2 binde söyle-
dikleri ezgileri hat rlatmaktad r. Bu edebiyatta
umut yoktur. Tüm a klar n sonunda yan p
kül olma vard r. Leyla ile Mecnun, Kerem ile
Asl , Ferhat ile irin, Mem ile Zin bu gerçe in
halk edebiyat na yans  biçimleridir.

Mevlana, Muhiddin-i Arabi gibi büyük ta-
savvufçular, yani sezgiyle hakikat mür itleri
yeti mektedir. Mutezile mezhebi rasyonaliteyi
esas alarak dogmatizme sava  açm r. bni
Rü t 12. yüzy n en büyük filozofudur. Hallac
Mansur ve Sühreverdi gibi tasavvuf felsefe-
sinin önde gelenleri dü üncelerini hayatlar
pahas na savunmu lard r. Bilimlerde de iler-
lemeler vard r. Matematik, t p, astronomi,
bitki ve hayvan ara rmalar nda geli meler
kaydedilmektedir. Bütün bu alanlarda Av-
rupa’dan üstünlük tart ma götürmez. Ede-
biyattaki üstünlük daha da çarp r. Orta-
ça n destan edebiyat ehname kendini ka-

tlam r. bni Haldun’un tarih felsefesi di-
yalektik materyalizme yak nd r. Buna ra men
Ortado u Rönesans’  geli ememektedir. Bu
kadar elveri li olanaklara ra men, Avrupa’n n
yeni kimli inin temelini atan Rönesans’ n
Ortado u’da neden geli medi i daha da önem
kazanmaktad r. Halbuki Rönesans’ta ne ya-
man direni çiydiler.

Giordano Bruno’yu ne kadar güncelle ti-
rebiliriz? Yine Sokrates’i seslendirebilir miyiz?
Hiç kimse bu büyük zihniyetlerin yitik oldu-

unu iddia edemez. Etmemesi ve ya at lmas
gerekir. Mevlana, Hallac  Mansur, Mani, Süh-
reverdi gibilerinin de canland lmas  gerekir.
Peygamberce olan n ruhunu, özünü de ça -
da la rmak gerekir. Onlar n bir anlamda

ölmediklerini bilerek ve gerçek temsillerini
yaparak ya amak gerekir. Bu halkalar gerekli
güncel zihniyete bizi yak nla rabilir. Ça -

n soy de erlerini ay rt edebilirim. Fakat
kötü yenilenleri canland rmak pek yarat
etki b rakmayacakt r.

Ortado u’nun yenilenmi  kad n tanr ça
bilgeliklerine, Musa, sa ve Muhammed’lere,
Saint Paul’lara, Mani’lere, Veysel Karani’lere,
Hallac-  Mansur’lara, Sühreverdi’lere, Yunus
Emre’lere, Mevlana’lara, I kç ’lara Bruno’lara
ihtiyac  vard r. Hakikat devrimi, eskilerin es-
kimeyen ama yenilenen miras na sahip ol-
madan ba ar lamaz. Devrimler ve devrimciler
ölmez, sadece miraslar na sahip ç larak
ya an labilece ini kan tlar.

bni Sinalar, bni Rü tler, El Kindiler uyan-
mal r; büyük çabalar yla bilime neler kat-

klar , bilimin ne kadar geli mi  oldu unu
görerek, o büyük zihinlerini doyurabilecek-
lerini gösterebilmeliyiz. Demirci Kawalar,
Hallac  Mansurlar, Sühreverdiler, Babekler,

eyh Bedreddinler, Mazdekler, Köro ullar
da uyanmal r; büyük direnmelerin, yi it-
liklerin ve ac lar n bo a gitmedi ini, onlara
yara r insanlar n hakim olduklar  kendi-
lerine göstermeliyiz.

Bir yerde ne kadar dü  gerçekle mi se,
o kadar yücelme imkân  var demektir. Ne
kadar karanl k koyula sa, ayd nl k da o
kadar yak n demektir. Her eye kar  ele tirel
olabilmeliyiz. Ama gerçe i bulma umudunu
da asla yitirmeden. Köhne bencilli in a i-
retçili ini, ailecili ini, kar , kocal ,
milliyetçili ini, dincili ini b rakmal z. Birinde
hepimizi,  hepimizde birini gören büyük ve
zengin insanl k anlay na dönmeliyiz. Hü-
manizmi de d tan almaya gerek yoktur. Bu
topraklar n en büyük zenginli i insaniyetçi-
li idir. Onu aya a kald rmal z. Tekrar büyük

klar n yolunu açmal z. Onun ilahi teorisini
ve kutsal prati ini bin defa tövbe ederek ve
büyük sadakatin ne oldu unu, uygarl k de-

erine, topra na, insan k ymetine ne kadar
ba  oldu unu bilerek ya amsalla rmaya
çal mal z.
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Bölgemizde özellikle slam dünyas  içinde
ya anan geli meleri, tarihten kopuk ve salt
güncel ili ki ya da çeli kilerden kaynakl
imi  gibi ele al p de erlendirmeye kalk rsak
oldukça s  ve ço u kez de yan lg lara aç k
sonuçlara ula z. Bu nedenle de Tunus’tan
ba lay p Bahreyn’e kadar yay lan geli meleri
daha iyi anlayabilmek ve olas  geli melerin
neler olabilece i öngörüsüne sahip olabilmek
için bölgenin tarihsel-inançsal geli imine

bakmak gerekecektir. Tarihsel-inançsal di-
yoruz, çünkü var olan merkezi uygarl k güçleri
de özellikle bölgemizin inanç dünyas  üze-
rinden hesaplar yapmakta ve egemenli ini
ilk elden inanç dünyas  üzerinden in a etmek
istemektedir. Bu nedenle de özellikle Haçl
Seferleri’nden bu yana Bat ’n n modernist
güçleri,  slam ahs nda asl nda bölge halk-
lar  tehlikeli dü man ilan etmi  bulunmak-
tad r. Bu nedenle merkezi uygarl k güçleri
en son o ul Bush ile birlikte üzerine ikinci

kez kapsaml  Haçl  Seferleri’ni ilan etti i böl-
gemiz,  bugün bu ilan n sonuçlar  neler
olabilece ini çok aç k olarak görebilmektedir.

Komünizme kar  mücadele için ye il ku-
ak projesi ile kullan lmaya çal lan slam,

bugün de bölge halklar na kar  siyasal ( ml
ya da radikal) slam ad  alt nda bir proje ile
kullan lmaya çal lmaktad r. Asl nda askeri
seferlerle yok edilemeyen bölge halklar n
tarihsel-kültürel kimli i, imdi bu yöntemlerle

içeri inden bo alt larak ortadan kald lmak
istenmektedir. Çünkü ad  ister slam ister
ba ka bir ey olsun bölge halklar  ifade
eden inanca dayal  kimlik tarih boyunca dev-
letçi uygarl klarla çeli mi tir. Bu çeli ki bugün
merkezi uygarl k güçleri kar nda bir direni
kültürü olarak kendisini ifade etmektedir.
Bu direni  kültürü de kayna  demokratik
komünal topluluklar ve onun en zirvesi an-
lam na da gelen neolitikten almaktad r. E er
bugün halen merkezi uygarl klar n tüm güç
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dengesizli ine ra men her türden sald na
kar n bölgemizde halen aktif ya da ço u
kez  pasif  de  olsa  direni  sürüyor  ve  tüm
oyunlar mutlaka bo a ç yorsa bunun nedeni

te bu güçlü tarihsel arka plan olmaktad r.
Bu nedenle de bugün ya ananlara anlam

vermek kadar mücadele gerçekli imizi ve
halk n öncülük gücünün kayna n ta-
rihsel dayana  da ortaya koymak önemli
olmaktad r. Özellikle de ml slam ad
alt nda özgürlük mücadelesine kar  dayat lan
tasfiye  plan  da  dü ünüldü ünde  inanç  ve
toplum ya da inanç ve toplumsall k alan ndaki
tarihsel ba n kurulmas n zorunlu oldu u
ortaya ç kar. Onun için toplumsall kla inanç
aras ndaki ili ki tarihinde k sa da olsa bir
yolculuk yapmak zorunlu olmaktad r.

nsan, lk Kimli ini nanç Sahas nda
Edinmi tir

Toplumsall k için dönüm noktas  olma
anlam nda, topluluklar n kimlik kazanma

amas  önemli olmaktad r. nsanl k tarihine
ili kin ilk kimlik kazanma a amas , toplu-
luklar n ayn  zamanda birer inanç grubu
olarak da kendilerini örgütlemeleri dönemine
tekabül etmektedir.

Bu anlamda çevrede bulunan her eyin
(hayvan, bitki, a aç, ta -toprak vb.) ruhlu ya
da canl  oldu una inan lmas  yani animizm

lk kez ngiliz Etnolo u Edward  B.  Taylor
taraf ndan kullan lm  ve tan mlanm r)
de denilen inanç a amas  kimlik kazanmada
ilk ve önemli bir ad md r. Taylor, insanl n
inanç yol haritas  ç karmada önemli bir
rol oynam r. lk insan n ruh kavram na ve
inanc na  nas l  vard ,  oradan  da  cin  ve
peri inançlar na nas l geçildi ini; giderek
dini inanc n nas l geli ti ini ele alan Taylor’a
göre ilk insanlar, “… uyku, dü , ate li hastal klar,
esirme, delilik ve ölüm gibi psiko-fizyolojik
olgulardan animizme varm lard r” (Dr. Sedat
Veyis Örnek, Etnoloji sözlü ü) Taylor’un ko-
nuya bak  aç ndaki yetmezli i burada ele
almayaca z. Fakat ondaki inanç çözümlemesi
toplumsall ktan soyut olarak ele al nd  için,

günümüzde neden dincilik yayg n bir ege-
menlik arac  olarak kullan yor sorusuna
onun yöntemiyle do ru yan t bulmak müm-
kün görünmemektedir.

Do ada her zaman ola anüstü bir güç
bulundu una inanan ilk insan, çevresinde
ya anan tüm de imleri hep bu ola anüstü
güce yükleme yolunu seçmi tir. Bir canl n
do up büyüyüp ölmesi, bir a ac n meyve
vermesi ya da bir kirpinin kendisini oklarla
donatmas  veya güne in-ay n-y ld zlar n do-

up batmas  vb. do ada var olan ya da her
eyin içinde bulunan ola anüstü güçle ilin-

tilidir. Bu do aüstü olmayan ama ola anüstü
olan güç için her toplum farkl  isimler kulla-

rken, bu ola anüstü gücü ta yan özel nes-
nelerin varl na da i aret etmi tir. Di er
yandan varl na i aret edilen bu özel nesneler
giderek dikkat edilmesi gereken, tehlikeli,
dokunulmaz ilan edilen gizemli güç ta
‘tabu’ lar olarak tan mlanm r.

Hense Leonard, ‘Hellen-Latin Eskiça  Bil-
gisi’ adl  eserinde bu süreci k saca öyle ele
alm r;

lkel  insan,  kendi  öz  duyu  ve  dileyi ini
çevresindeki dünyada etki gösteren kuvvetlere
yüklemekle bu dünyada bir sürü ruhun i ba-

nda oldu unu görüyor. Bu ruhlar n kendisine
iyi davranmalar  sa lamak için onlara tap-
mak zorunda kal yor.” Bu anlat n konusu
olan dönemi di er süreçlerden ay ran bir
yan n oldu unu görmekteyiz. Bu dönemde
do a güçlerine kar  insan n bir direni i ya
da  kar  gelmesi  söz  konusu  de ildir.  Bu
güçler kar nda yap lan her ey, ruhlar n
iyi davranmas  sa lamaya yöneliktir. Nas l
bir insana iyi davran r ve kar nda iyilik
görülürse, çevredeki her eyin sayg yla kar-

lanmas  ve onlar n da birer canl  olarak al-
lanmas  sonucunda  da  hep  iyilik  görüle-

cektir. Burada tap nma olarak yorumlanan
iyilik, asl nda bir empatidir. Bir anlamda da
insan kendisine bakt kça çevresine bir anlam
vermektedir. Bu bak tan yola ç karak ani-
mizm için ‘kendini bil’ özdeyi inin kayna r
diyebiliriz. Di er yandan bugün kuantum fi-
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zi inin yeniden yorumlayarak ortaya ç kard
gözlemci-gözlenen ili kisinin ilk gerçekçi yo-
rumu da animizmde kayna  bulmaktad r.
Tasavvufçular n dü ünce sistemati inin te-
melinde yer alan ‘gönül gözü’ yakla  ve
dergahlarda, tarikatlarda, manast rlarda olu-
an karde lik ba lar n temelinde de evrenin

bir bütün olarak özne biçiminde ele al nmas
yatmaktad r. Canl k da özne-nesne ayr
reddeden canl -cans z her eyin ruhlu oldu-

una inanan ve ruhlar n birbiri üzerindeki
etkisini-ili kisini esas alan bir inanç olmak-
tad r.

Bu a amadan sonra inanc n temsili anla-
nda simgeler ve bu simgeler kar nda

yap lan davran lar; yani putlar ve ritüeller
devreye girmi tir.

Feti izm, ilk insanlar n inanc  ifade eden
eylemlerin tümünü içermektedir. Bu anlamda
da  feti (put)  olarak  nitelenen  do al  ya  da
yap lm  ve simgesel bir de ere sahip hale
getirilen nesnelerden fayda görme esas  üze-
rine ekillenen klan-kabile inançlar na feti-
izm denir.

nsanl n geli iminin bu a amas nda
inançlar n simgeleri olan putlar, her klan ya
da kabile için bir kimlik anlam na gelmektedir.
nsanl n ilk kimlik edindi i ya da aidiyet

duygusunu hissetti i bu a ama, ayn  zamanda
farkl klar n da ortaya ç kmas  demektir.
Daha dil öbeklerinin olu umundan milyon-
larca y l önce gerçekle mi tir bu farkl la ma.
Temeli de inançt r. Dil öbeklerinin olu umu
ya da simgesel dilin kullan n tahminen
70 bin y ll k tarihi geçmi i dü ünüldü ünde,
insan n toplumsal kimlik kazanmas ndaki
ilk ve en önemli ad n inanç sahas  oldu-

unu görebiliriz.
Bir anlamda “do an n ve insan n meydana

getirdi i nesnelere sayg  göstermek olan” fe-
ti çilik,  kimlik bilinci ve aidiyet duygusuna
dayal  farkl la man n bir ifadesi olarak da
tarih sahnesine ç km r. Daha topra a yer-
le meden,  toplumsal örgütlenmesi halen
klanlar düzeyinde iken insanlar, animizm
inanc ndan farkl  olarak do a güçlerine kar

sava mak zorunda olduklar  hissetmeye
ba lam lard r. te feti izm, böylesi bir ihti-
yaca dayal  olarak yani bir öz-savunma inanc
ya da güvenlik unsuru olarak da ortaya ç k-

r. Neslin devam  için yalvarmak, ya am n
rahat sürmesi için ruhlardan iyilik beklemek,
art k tek ba na bir anlam ifade etmemektedir.
Koruyucu güçlere ihtiyaç vard r. te bu güçler
putlar olmaktad r. Bunlar do al eyler oldu u
kadar insan yap  olan nesneler de olabilir.

Bu feti ler daha sonralar  belki de mil-
yonlarca y l sonra birer tanr  gibi de tarihe
giri  yapm lard r.

Sanki eski ça lar n feti leri, Hint mitolo-
jisindeki tanr  ve tanr çalar n dünyaya insan
biçimindeki geli ini anlatan avatarlar gibi,
yeni dünyaya insan görünümlü tanr lar veya
tanr çalar olarak gelmi lerdir. Bu nedenle
daha sonralar  ortaya ç kan çoktanr k da,
feti le tirilen do a güçlerinin ki iselle tirilmi
hali olmaktad r.  Di er yandan feti izm dö-
neminden kalma olan tak lar da bugün bile
muska ya da u urluklar olarak ta nmaktad r.
Özellikle halen köylerde-kasabalarda evlerin
kap lar n üzerine as lan nallar veya odalar n
herhangi bir yerine konulan sar msaklar ya
da bebeklerin be ine-kunda na ili tirilen
nazar boncuklar , milyonlarca y ll k bir ge-
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lene in bugün bile ya amas  anlam na gel-
mektedir. Elbette tarihten günümüze ak p
gelen sadece bunlar de ildir. Nas l ki bir
feti  etraf nda ve bir rahip öncülü ünde in-
sanlar klan ya da kabileler olarak ya amlar
güvenceye almaya çal larsa, bugün de
cemaatler, tarikatlar eklinde ayn  gelene in
ama farkl  amaçlarla sürdürüldü ünü gör-
mekteyiz. Yani bir zamanlar feti ler ve a-
manlar yoluyla korunmaya al nan ya am,
bugün hem de putçulu a ve amanl a kar
olundu u iddia edilerek muskalarla, nallarla
ya da nazar boncuklar yla eyhlerle, pirlerle
vb. korunmak istenmektedir. Ya da bu gelenek
bir tutsakl k arac na dönü türülmek için kul-
lan lmaktad r.

Elbette feti ler sadece bir korunma unsuru
olarak ortaya ç kmam r. Bir bütün olarak
ya amda srar etmenin, onu sürekli k lman n
iddias  olarak tarihe giri  yapan feti izm,
topluluklar n bir arada duru unun, ortak
de erler üzerinden ya am  sürdürmesinin
de ifadesi olmu tur. Belki de ahlaki-politik
toplumun ilk sistematik hale geli i feti izm
etraf nda gerçekle mi tir.

Do a güçlerine kar  mücadele, ayn  za-
manda bu güçlerin iyi-kötü yanlar n ay-

lmas  anlam na da gelir. Bu ayr rma
üzerinden hem insanlar aras  hem de do a

ile insan aras  ili kiler belli kriterlere ba la-
narak kurulmu tur. Feti lerle kurulan diya-
loglar esas olarak da bu ayr rmaya dayal
geli mi tir. Art k insan bu inanç alt nda top-
lumsall k d nda bir ya am n olamayaca
ve toplumsall a hizmet etmeyen her eyin
kötü-günah ya da suç oldu unu ortaya koy-
mu tur.

Bu durum toplumsall kla insan aras ndaki
metafizik ba lar n kurulmas  anlam na da
gelmektedir.

Belli günlerde ya da durumlarda gerçek-
le tirilen tap m ritüelleri tiyatrolar n da
esin kayna  olarak sanatsal alana güçlü kat-

lar sunarken; her tap m zaman  ayn  za-
manda takaslar n gerçekle ti i bir pazar yeri
havas nda da geçmi tir. Bu ritüeller, iyi ey-
lerin kar  olarak bir efkat gösterisine,
kötülükler kar nda da bir öfke seline dö-
nü meyi ifade etmi tir. Do al afetler kar -

nda bir yakar  anlam na da gelen ritüeller,
vah i hayvanlar n ya da di er kabilelerin
sald  kar nda ruhsal birli in yani klan
birli inin simgesi haline gelerek bir direni
ruhuna dönü mü tür. Yani totemler, ya am
tehdit eden, güçten dü üren her ey kar -

nda ona kar  direnmek için tek vücut ol-
man n sembolü olmu tur.

Burada ya am n tehdit edilmesi olay  tüm
klan-kabile toplulu unu ilgilendirmektedir.
Çünkü birey klan yla birlikte vard r. Klan ol-
mazsa birey de yoktur. Onun için bireye ya-

lan her sald  ayn  zamanda onun ait
oldu u klana ve onun koruyucusu olan toteme
de yap lm  bir sald r. te bu nedenle de
totem, d  dünyan n tüm tehlikelerine kar
harekete geçen klan n kolektif iradesi anla-

na gelmektedir. Bu yönüyle totem, özünde
toplumsalla man n gücünün kutsalla l-
mas r.

Bugünün birçok gerçekli ine de k tut-
mas  ve temel sorunlar n çözümüne de kat-

da bulunmas  anlam nda totemlerin klan-
kabilelerde oynam  oldu u role k saca da
olsa derli-toplu bir ekilde bakarak özetlemek
gerekirse;
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Feti  (totem), simgesel bir varl n ah-
nda klan n-kabilenin kendi kimli ine ve

birli ini sa layan inanc na kar  duydu u
sayg  ifade eder. Yani totem ahs nda top-
luluk  kendine  sayg  duymaktad r.  Çünkü  o
toplulu un moral de erlerini olu turan esas
manevi unsurdur. Bu manevi unsur toplulu u
birbirine ba lamaktad r. Böylece toplulu un
birli ini sa layarak onu verimli, güçlü ve sü-
rekli k lan totem, dokunulmaz-ula lmaz ve
kutsal bir tabu haline gelir. Elbette tabu, sa-
dece tap lan bir simge olan totemden ibaret
de ildir. Burada tabu yani dokunulmaz olan
kutsal, ayn  zamanda totem ve aman etra-

nda örülerek ya am n vazgeçilmezi olarak
toplulu a mal olan ahlakt r da. Yenilmesi
uygun olmayan varl klara dönük tabular (Al-
evilerdeki tav an yememe ya da Müslüman-
larda domuz yemenin haram olmas  gibi)
buna örnek gösterilebilir. Di er yandan tabu
ve totem konusunu ele al rken, bütün insan
topluluklar n tarih boyunca ayn  yolu iz-
ledi ini  dü ünmek  çok  yanl  olur.  Çünkü
topluluklar sava  ya da bar l olduklar
gibi, etçil ya da otçul da olabilirler. Yine ne
sebeple olursa olsun insan ya da hayvan ka-

n ak lmas na kar  ç kan topluluklar
da vard r.

Elbette örneklere bakarak tabular  bir
yasaklar y  olarak görmemek gerekir.
Tabular ayn  zamanda sosyal ili kilerin ahlaki
olarak düzenlenmesini de sa lar. Burada
topluluk bireylerinin hangi esaslar üzerinde
kiminle nas l ili kilenece i belirlenir. Bu be-
lirlenme di er topluluklardan farkl  kimlik
vurgusunu da yapar. Böylece topluluk üye-
lerinin kendilerini bir kimlik temelinde nas l
alg lad klar  daha net anla r.

Bu ekilde klan-kabile ya am nda ortaya
kan her geli me, insan  tür olarak daha da

yetkinle tirmi tir. Bu yetkinle meye ba
olarak ba ta üretim olmak üzere toplumsal
düzen daha sistemli ve kapsaml  bir hale
gelir. Böylece giderek daha büyük say larda
bir araya gelen insanlar, kalabal k say daki
topluluklar eklinde ortak beslenme, bar nma

düzenine  geçerler.  Bu  da  daha  geli mi  ya
da kompleks bir toplumsal örgütlenmeye
ihtiyaç oldu unu göstermektedir. Do al olarak
da kendi içinde yeni farkl klar  da içeren
bu karma k örgütlenmenin süreklili i, baz
kurallar  ya da gelenekleri gerekli k lar.

Böylesi bir geli me seyri, zora dayal  ol-
madan konulan kurallar n ya da gönüllülük
üzerinden ve toplulu a hizmet temelinde
ekillenen geleneklerin pratik yürütülmesini

de zorunlu k lmaktad r. Bu da denetleyici,
gözetleyici ve yönlendirici bir olu umu ge-
rektirir. Bu mekanizma, topluluk içinde tec-
rübe-birikim ve yetenek itibariyle öncülük-
önderlik rolünü üslenebilecek olan ve top-
lulu un kolektif iradesinin temsilini de ifade
eden sayg nl a ula  ki ilerle i letilmeye
çal r. Ama maddi ya da say sal bir varl k
olarak toplulu un süreklili ini sa lama rolünü
üstlenen eflerin gücü s rl r. Çünkü top-
luluk kendisi için sadece maddi bir bütün-
lü ün yeterli olmad  görmeye ba lay nca,
biyolojik olarak sürdürülen ya am n man-
eviyatla desteklenmesinin gerekti i ortaya

km r.
Her yerde ve her zaman haz r olmas  ge-

reken güçlere kar  duyulan inanc  anlatan
bu  maneviyat,  insanlar  kötülüklerden  ko-
ruyan ve zor durumlar nda onlara yard m
eden totemler olurken, bu kültürün sürekli-
li ini sa layan, bir anlamda da belle i anla-

nda önde gelen ki ili i de amand r.
aman bilgi ve tecrübe itibariyle toplu-

lu un öncüsüdür. O tarihsel bir bellek(ar iv
gibi) görevi üstlenirken ayn  zamanda ahlaki
kurallar n süreklili inin de teminat r. a-
man n do a kavray  ve sezinleme yetene i
ileri düzeydedir. Bu nedenle de do ayla öz-
de le en ve do ay  da kendisi gibi dü ünen,
duyumsayan bir varl k olarak gören insan,
aman yoluyla do an n s rlar  da anlama-

ya-çözmeye  ba lam r.  Onun  için  de  a-
manl k gelene ini sadece tarihte oynad
rol aç ndan de il, günümüzdeki toplumsal
sonuçlara çok güçlü yans mas n oldu unu
bilerek ele almak gerekir.
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aman n hem maddi hem de ruhani dün-
yaya hitap eden ikili bir görevi vard r. Bunlar,
gelecekte olacaklar  sezmek ve olacaklara
kar  tedbir geli tirmektir. Ve tabi bu temel
görevler üzerinden de ya ama anlam vermek
ve onu düzenlemektir. aman n bu görevleri
yerine  getirmesi  dü ünsel-örgütsel  bir  ye-
tenek ve güçlü bir haf za gerektirir. amanlar
bu özellikleriyle belki de yaz  olmasa bile
tarihin ilk manifestolar  olu turmu lard r.
Tarihteki bu rollerine ra men amanlara
sanki sadece inançla ilgili manevi bir öncü
imi ler gibi yan lg  bir yakla m vard r. Bu
nedenle de aman d nda geriye kalan top-
luluk üyeleri, daha çok olay n inanç boyutuyla
ilgilenirler. Onlar bunu yani aman n gücünü,
bütün insanlarda potansiyel olarak bulunan

bir yetenek olarak alg lama yerine onda bu-
lunan do aüstü güçlere yormu lard r. Buna
ra men baz  topluluklarda aman n ayn  za-
manda pratik bir lider oldu u ve sava  du-
rumlar nda toplulu a komutanl k yapt  da
bilinmektedir. Bu temelde geli im seyri gös-
teren aman n ba ar  prati i, onun otoritesini
daha da tart lmaz k larken, ba ar zl k du-
rumu ise do aüstü gücünün tükendi ine yo-
rumlan r. Bu durum da ço u kez aman n
ya am na mal olur. Buraya kadar anlat m-
lardan da anla laca  gibi inanç, insan  tüm
tehlikelerden ve bu tehlikelere adeta davetiye

karan yaln z kalmaktan kurtaran bir gen
gibi girmi tir ya ama. Belki de bunun için
“sürüden kopan  kurt kapar” denilmi tir.

Dikkat edilirse, buraya kadar ki anlat m-
larda, insanl k tarihinin do al olarak da top-
lumsall n kök hücrelerinin olu um tarihi,

adeta bir inanç tarihi olarak ele al nmaktad r.
Yani kaba materyalist yorumlarda oldu u
gibi insanl n geli im seyri fizik ya da fizik
ötesi ayr na tabi tutulmamaktad r. Hatta
madde-dü ünce öncelikleri tart lmas na
girilmeden zihniyet-maneviyat ya da inanç
gibi metafizik konular n toplumsall k tarihinin
yaz ndaki rolüne öncelik verilmektedir.

Konu ele al rken, di er yandan insanlar n
birbirleriyle ya da insan n do ayla kurmu
oldu u ili kiyi belirleyenin zihniyet (dü ünce
ya da inanç) oldu u öne ç kar lmaktad r.
Do al olarak da ahlak ve politikayla inanç
aras nda direkt bir ba n olmas  da kaç l-
mazd r.

Bugün e er çok yo un olarak tarikatlar n,
cemaatlerin kitlesel gücünden ve hatta bu

güçlerin iktidarla mas ndan bahsediyorsak,
bu durum inanc n toplumsall n geli me-
sindeki rolüyle oldu u kadar, tarihi geçmi in
bilincinde olan küresel sermaye güçlerinin
yetene i ile de ilgili olmaktad r.

Neden tarikatla man n, cemaatle menin
gücü sermaye güçlerinin yetene i ile de ilgi-
lidir?

Orhan Hançerlio lu nanç Sözlü ü’ isimli
kitab nda inanc öyle tan mlamaktad r:

nanç. ….inanç bilginin bitti i yerde ba lar.
Bilinen için inanç söz konusu de ildir, bilin-
meyene inan r. Her inanc n alt nda bir bil-
gisizlik yatar. nsanlar, bilmediklerini hayal
güçleriyle tamamlamaya çal lar, çe itli
olas k(ihtimal)’lardan birini seçerek san (zan)
ve kan (kanaat)’lar edinmi lerdir. Bu san  ve
kan lara güvenip ba lan nca da inanç geçek-
le mi tir. … Hayal gücünün pratikle ba ml
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aman, bilgi ve tecrübe itibariyle toplulu un öncüsüdür.
O tarihsel bir bellek(ar iv gibi) görevi üstlenirken ayn  zamanda ahlaki

kurallar n süreklili inin de teminat r. aman n do a kavray  ve

sezinleme yetene i ileri düzeydedir. nsan, aman yoluyla do an n
rlar  da anlamaya-çözmeye ba lam r



olarak i lemesi halinde bilimsel varsay mlar,
pratikten kopmu  olarak i lemesi halinde de
inançlar  meydana  gelmi tir.  …  Pratikle  de-
netlenen ve do rulanan inanç, inanç olmaktan

kar, bilgi olur. Bundan ötürüdür ki, pratikte
denetlenemeyen ve do rulanamayan her inanç,
bir bo  inanç(bat l itikat)’t r. Metafizik, inanca
bilim ve bilgi niteli i verir ve onu bilimd
bir temellendirmeyle bo  inançtan ay r. Bi-
limsel aç dan bu anlamdaki inançla bo  inanç
aras nda hiçbir fark yoktur… nanç alan , en
ilkel halk masallar ndan en geli mi  metafizi e
kadar bütün hayal ürünlerini kapsar. Bilimsel
aç dan bir ilkelin bir u urlu ta a inanmas yla,
bir dincinin babas z do an bir peygambere
inanmas  aras nda hiçbir fark yoktur…

…Metafizik fizi e indirgenemez. ...Tarihsel
süreçte materyalizmin idealizme önceli i ger-
çekli indendir. nsanl k, önce gerçeklik içindeydi
ve gerçeklikle özde ti, hayal kurma yetene i
çok daha sonra geli mi tir…”

Hançerlio lu di er konularda oldu u gibi
inanç olay na da kaba materyalist bak  aç -

yla yakla .  Bu bak  aç  genelde reel
sosyalizmin olay ve olgulara yakla  gös-
termektedir. Bu tarif bir anlamda da bizlere
pozitivizmin insan ve toplumlar  ele al n
derinle tirilmi  bir biçimini sunmaktad r.
Yani afyon gibi uyu turan din, ancak bilinçten
uzak, cahil ama inançl  topluluklar  etkile-
yebilir. Çünkü onlar pozitivist de illerdir. Ve
onlar kendilerine kar  geli tirilen her sal-

da mesela i siz kald klar nda, aç b rak l-
klar nda, ahlaks zl a sevk edildiklerinde,

namus diye bildikleri de erleri tehdit alt nda
rak ld klar nda belki bir u urlu ta tan ya

da babas z do mu  peygamberden güç al-
mas  bilenlerdir. Basit bir ta  parças n
ya da ola anüstü güce sahip peygamberlerinin
etraf nda birlik ruhu içinde bir çember olu -
turarak toplumsall kta kurtulu u arayanlard r.

te kaba materyalistlerin anlamad klar  da
bu oldu u için, var olan toplumsal sorunlar n
çözümünü üretim güçleri ve üretim ili kileri
aras ndaki dengede aram lard r. Bir anlamda
da insanlar  sadece bir mide ve cinsel dürtü

olarak görmü lerdir. Descartes de insanlar
bir saatin di lisi olarak ele alm . Yani
ruhsuz birer makine gibi.  Böyle olunca da
do al olarak toplumsal yasalar bir saat dü-
zene inde i leyecektir. Kaba materyalizmin
ya da bilimcili in genel bak  aç  bu olurken,
belki de mevcut gerçe i en iyi ulus-devleti
“tanr n yeryüzüne inmi  hali” olarak gören
Hegel dile getirmi tir. Çünkü tanr  fikri, ya-
ama anlam verme ve onu düzenleme rolünün

üstlenilmesi demektir. Bu nedenle de ani-
mizmden feti izme oradan da ana tanr ça
kültüne ve çok tanr ktan tek tanr a
ya da mitolojiden felsefeye, dinlerden bilim-
cili e kadar ortaya ç kan tüm geli melerde
ya am n önce zihinlerde ya da ideolojilerde
düzenlendi ini görmekteyiz. Bu nedenle de
insanl k tarihinin ortaya ç karm  oldu u
olumlu ya da olumsuz geli melerinin so-
rumlusu zihniyet ya da ideoloji alan  olmak-
tad r. Belki de Adorno’nun “yanl  hayat
do ru ya anmaz” sözü bu durumu anlat-
maktad r. Burada yanl  hayattan kastedilen
zihniyet, felsefe ya da ideolojidir. Çünkü hayat
önce zihniyet dünyas nda kurgulanmaktad r.
Bu nedenle de yanl  kurgulanan ya am n
do ru sonuçlar ortaya ç karmayaca  da bir
gerçektir.

Bu nedenle de dikkat edilirse, ya am
kurgulayan yani nas l ya anmas  gerekti ini
dile getirenler çiftçiler, toplay lar, avc lar,
zanaatç lar, köleler, serfler ya da proleterler
de il de amanlar, rahipler, bilge insanlar,
tanr çalar, büyücüler, tanr lar, peygamberler,
evliyalar, pirler gibi metafizik alan n sözcüleri
olmu lard r. yi bir demirci ustas  ya da çiftçi
veya avc  yapt  i in en iyi nas l olmas  ge-
rekti ini ortaya koymaya çal r. Ama
nas l ya anmas  gerekti i sorusunun yan
bu maddi ya am n üreticisi olan çevrelerden
gelmemi tir. Hatta uzmanl k isteyen bu i lerin
yap nda nelere dikkat edilmesi gerekti i,
ortaya ç kan ürünün kimler taraf ndan na-

l-ne  kadar  kullan lmas  gerekti i  hususu
da metafizik alan  ilgilendirmi tir. te tüm
bu gerçeklikler, belki de uygarl k tarihinin
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en kapsaml  ve sonuç al  sistem kar  bir
kalk mas  olan Marksizm’in ilgi alan na gir-
memi  gibidir. Hatta iyi ya da kötü gibi hiçbir
ayr ma tabi tutulmaks n kar tl  yap lan
metafizik alan, tümüyle devletçi güçlerin ilgi
sahas  içinde b rak lm r. Bu nedenle de
Marksizm, alt yap  diye tabir edilen maddi
üretim-tüketim sahas  esas alm r. Ona
göre tarih boyunca insanla ilgili olan tüm
olumlu ya da olumsuz geli melerin temelinde
bu alt yap sal olu umlar yatmaktad r. Bu
ekonomik determinizm çerçevesinde ele al -
nan manevi alan ya da siyasetle-dü ünceyle
ilgili tüm geli meler, alt yap daki de imlere
ba ml  k nan edilgen bir pozisyona sokul-

mu tur. te bugün, insanl  ve do ay  tehdit
eden endüstriyalizm, bu ruhsuz madde ya
da robot insan anlay ndan da güç alarak
aha kalkm r.

Ama di er taraftan Sümer rahiplerinden
bu yana egemenler, önce zihniyet dünyas nda
in a ettikleri bir ya am , günümüze kadar
ilmik ilmik dokuyarak ta rmay  ba arm -
lard r. Bir yandan toplumsall n beslendi i
kaynak olan inanç, ahlaki-politik yap ndan
yani demokratik komünal özünden bo alt -

rken di er yandan da yeni içeriklerle do-
nat larak bu sahan n önüne yeni görevler
konulmu tur. Özellikle toplum mühendisli i
çerçevesinde ele al nan bu yeni durum, hi-
yerar ik-devletçi toplumu kartopu-nar topu

gibi ço alt p büyüterek günümüze ta rm r.
Bu nedenle de inanç alan n temel figürle-
rinden olan tanr  için Hegel, ‘ulus-devletle
yeryüzüne inmi tir’ eklinde bir yorum yap-

r. Yani hukuk kurallar , yurtta k ili kileri
ve  tek  tip  toplum  in as  aray  ile  ulus-
devlet yeryüzünün bir tanr  gibi tarihe
giri  yapm r. Hegel’in bu sözünden ç ka-

lmas  gereken  ba ka  bir  sonuç  da,  ulus-
devletler ça nda laik-dinci çat mas n da
kocaman  bir  yalan  oldu udur.  Çünkü  yine
Hegel’e göre Napolyonla birlikte tanr  yer-
yüzünde yürümeye ba lam r. Bu da gös-
teriyor ki dinle çat  yalan  yay lan ulus-
devlet, ba ta Vatikan olmak üzere tüm dini
merkezlerin tanr  gibi hareket ederek bu
merkezleri var olan ahlaki k nt lar ndan
da bo altarak istedi i gibi kullan ma açm r.
Bu anlamda kapitalist modernite ça nda,
tanr lar n maske takmad , kitaplar n
vahiyle yeryüzüne inmedi ini aksine kullar
deh etli bir ortamda sava lar ve her türden
soyk  me rula ran hukukla yönetti ini
görmekteyiz. Yani var lan sonuç; toplumsall k
temelinde kimlik edinmenin ilk ad  olan
inanç alan , bugün din yoluyla korkunç bir
soyk m sahas  olarak kullan lmaktad r. Bu-
rada merkezi uygarl n kurnazl  ve istis-
marc n yan nda bu istismara kaynakl k
yapan ve bugünün insan n temel aray
noktas  olan toplumsall k ili kilerine duyulan
ihtiyaç olmaktad r. Yani yok edilmek istenen
do a ve insan gerçekli i, ba lang ç a ama-

nda oldu u gibi yine inanç sahas nda öz-
gürlü ü ya amay  ummaktad r.

Bu da gösteriyor ki, tarihin ba lang nda
oldu u gibi bugün de ortaya ç kan inanç ara-

 cehalet ya da bilgisizlikle ilgili de ildir.
Bilimci yöntemden kesinlikle uzak olan bu
durum, kayna  evrenin var olu undaki
ortak enerjiden almaktad r. Orada kuantumun
yasalar nda oldu u gibi her ey birbiri ile
dolan k halde; hareketin hiçbir eklinden
neden-sonuç ili kisine dayal  mutlak sonuç

kmayaca  için olas klar geçmi  ve gelece e
yön vermektedir. Di er yandan sadece dün-
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Tarihin ba lang nda
oldu u gibi bugün de ortaya ç kan

inanç aray  cehalet ya da
bilgisizlikle ilgili de ildir. Bilimci
yöntemden kesinlikle uzak olan
bu durum, kayna  evrenin var

olu undaki ortak enerjiden
almaktad r



yada de il evrenin tümünde özne-nesne ay-
na tabi tutulmaks n her ey bir canl -

ruhlu gibi ele al p de erlendirilmektedir.
sacas  bugünün biliminin kuantum saha-
nda varm  oldu u sonucun milyonlarca
ld r insanl n inanc nda ya ad  görül-

mektedir.
Böylece kör olan n inanç de il pozitivizm

oldu u, bilinçsizli in u ur ta ndan de il bi-
limcili in laboratuarlar ndan f rd  daha
iyi anla lmaktad r.

Konumuz elbette inançlar n ya da dinlerin
tarihini ele almak ya da kronolojik bir s raya
tabi tutarak din ya da inanç tarihinde bir
yolculuk yapmak de il. Ama yaz  ya da ya-

z tarihe bak ld nda insanl k tarihinin
yaz nda ve geli iminde inanç alan n
hep ba at oldu unu görmekteyiz. Klanlar,
kabileler totemleriyle kimlik edinmi lerdir
ya da adland lm lard r. nançlar bir anlamda
o topluluklar n s nd klar  bir liman gibi
olmu tur. Do al olarak da klan-kabileler
aras  ili kiler bu kimlikler üzerinden olu -
mu tur. Sava lar adeta putlar aras nda ya-

lm  gibidir. Bu nedenle de yenilen ya da
kazanan hep bu putlar olmu tur. Ki, slami-
yet’in zaferi s ras nda ya da brahim’in ç -

ndaki putlara kar  tav r da dikkatle irde-
lenmesi gereken örneklerdir.

nsanl n toplumsalla mas nda birinci
derecede rol oynayan inanç a amas , ikinci
bir toplumsalla rma arac  ile adeta dev-
rimsel bir geli me kaydetmi tir. Bu da sim-
gesel dilin kullan ma girmesidir. Yakla k 70
bin y l önce ilkel de olsa insanlar n simgesel
dil arac yla anla ma a amas na gelmeleri,
yeni bir toplumsal ya am n ba lamas  da
beraberinde getirmi tir. Sadece bir kabile
ya  da  a iretin  de il  çok  geni  bir  co rafik
saha ya da insan kütlesini içine alan dil öbek-
lerinin olu umu da insanl k için ikinci bir
kimlik devrimi biçiminde ortaya ç km r.
Art k topluluklar sadece putlar  ya da tanr -
lar yla de il dilleriyle de kendilerini tan m-
lamaya ba lam lard r. Sadece ileti im ve ak-
tar m arac  olarak ele al nmamas  gereken

dil, özünde s fland rmay  da ta  için
analitik zekan n toplumsal ya ama etkin bir
ekilde giri ini de sa lam r. Yaln zca sim-

gelerle birtak m eylerin aktar  sa la-
makla kalmayan, ayn  zamanda aktar lan
eyleri de etkileyerek onlar  yeniden üretip

farkl  biçimlerde ço alt p zenginle tiren dil,
aynen inanç gibi ya am içinde oldukça ak-
tif-sürükleyici ve birle tirici bir role sahiptir.
Bu özellikleriyle simgesel dil, toplumsall n
sistematik ifadesinin temel bir arac  olurken,
insan  somutun esaretinden ya da onun tak-
litçisi  olmaktan  kurtar r.  Çünkü  art k,  dü-
ünmek sadece d  dünyadaki eylere ba

olarak de il beyinde ekillenmi  olan simgeler
üzerinden de gerçekle mektedir. Böylece
simgesel dil, gelene i de akla uygun k larak
ahlaki de erlerin sistematize edilmesinde
önemli bir dönüm noktas  ifade eder. Bu
durum inançla zenginle en maneviyat ala-

n daha da güçlenmesi anlam na gelir.
Di er yandan olu an dil öbekleri yoluyla

ortakla an simgeler, ortakla an inanç de-
erlerinin de önünü açarak klanlar ya da

kabileler içine hapsolmu  feti lerin ya da
tanr lar n daha da geni  topluluklar içinde
hüküm  sürmesini  sa lar.  Bu  özelli i  ile  de
dil manevi bir de er olarak geni  topluluklar n
ruhsal birli inin sa lanmas nda ve toplumsal
örgütlenmenin s rs z olarak önünün aç l-
mas nda önemli bir role sahiptir.  Bu nedenle
de simgesel dil, toplumlar aras nda ili ki-
lenmeyi, sorunlar n çözümünü ve diyalogun
geli tirilmesini sa lamakta adeta bir dönüm
noktas  demektir.

Bütün bu özellikleriyle simgesel dil, kim-
liksel olarak ayn  totemler gibi varl k ve
yokluk gerekçesidir.

Toplumsal yarat mlar  yoluyla kendisini
gittikçe yetkinle tiren insan, neolitikle birlikte
inançsal alanda toplumsall n zirvesini ya-
am r. Tar m-köy devrimi ve ana tanr ça

inanc  etraf nda olu an toplumsal ya am,
bugün için de tüm sald lara ra men kal
izler b rakm  olan önemli bir toplumsall k

amas  ya da tarihin tan  en son ve
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en sistematik ba at demokratik komünal
dönemi ifade etmektedir.

Bu özelli i ile kutsall k inanc ndan somut
ya da ki iselle tirilmi  tanr lar n kutsall na
geçi te neoliti in küçümsenmeyecek bir öne-
mi vard r.  Ana tanr ça kültürü öncülü ünde,
do adan sadece haz r bulunanlar üzerinden
de il, bilinçli bir ekilde toplumun maddi
ihtiyaçlar n kar lanmas n düzenli bir
hal almas  neoliti i anlatmaktad r.  Bu an-
lamda neolitik devrimle, toplum ya am  daha
istikrarl  ve kaliteli bir hale gelmi tir. Bu du-
rum, insanlar n dü ünce düzeyinin geli me-
sini de sa lam r. nsanlar n dü ünce ve
inanç yap lar n, onlar n ya ama tarzlar ndan
ve araçlar ndan ba ms z olmas  elbette dü-

ünülemez. Dolay yla yerle ik neolitik ya-
am, yerle ik olmayan mezolitik ya amdan

farkl  oldu u için yeni olu an kültürel yap
ve inanç sistemi de eskisinden farkl  olmak-
tad r.

Neolitik dönemde kad n toplumsal ge-
li me sürecindeki her olay ve olguya damga
vurmas  sonucu geli en ana tanr ça ve tanr ça
kültürü, totem inanc n zay flamas na ve
giderek ikinci plana dü mesine neden ol-
mu tur. Bu nedenle de do an n gücü putlar
taraf ndan de il neoliti in tanr çalar  yoluyla
kad nlar taraf ndan temsil edilecektir. Çünkü
kad n, bir zamanlar n bilinemeyen, anla -
lamayan, denetlenemeyen dünyas n s rla-

n fark na varm r. Tar m-yerle ik ya am
ve bunlara ba  olarak geli imi h zlanan za-

naatç k yoluyla slah edilmeye ba lanan
do an n gücü, kad na akmaya ba lam r.
Bir ba ka deyi le kad n do ay  ve canl lar
evcille tirirken onlar n gücünün kendisinde
oldu unu ifade etmi tir. Bu ekilde neoliti in
inanc yla birlikte insan, do an n edilgen bir
uzant  olmad  aksine etkin bir de im
gücü yani özne oldu unu görmü tür. Bir
ba ka deyi le neolitik, kendi fark na varan
insan n ortaya ç  sa lam r. Belki de
“Tao ta ta uyur, çiçekte rüya görür, hayvanda
uyan r ve insanda uyand n fark na var r”
ya da Mevlana’n n “Ta m, kaya oldum, ot
oldum, çiçek oldum, süründüm, uçtum, bal k
oldum, en sonunda insan oldum.” özdeyi leri,
kayna  neoliti in bu özelli inden almak-
tad r.

Neolitik dönem her türden egemenlik
aray ndan uzak, farkl klar n uyumlulu unu
esas alan, çokluk temelli verimli bir ya am
esas alm r. Bu dönemin tanr çalar  da do a
ve toplumla uyumludur. Bar , üretken, be-
reketli, koruyucu; korkutan-cezaland ran de-

il, efkatli ve do urgand r. Tanr ça, insanlar
üzerinde egemenlik kurmaz, aksine onlara
sürekli vermeyi esas al r ve onlarla iç içe
mütevazi bir ya am sürer. Kad n eksenli ge-
li en bu komünal-demokratik ortamda hakim
olan ruh, e itlik-özgürlük tutkusu ve onurlu
bir ya amd r. Bu ruhun süreklili inin ve ko-
lektif ya am n teminat  da ana tanr ça inan-

r.
Belki Urfa yöresinde kaz lar  halen ta-

mamlanmam  olan Göbekli Tepe arkeolojik
yerle kesi tümüyle aç a ç kar ld nda tarihin
bu dönemine ili kin bizlere çok ey söyleye-
cektir.  En  az ndan  tap nak  kültürünün  kö-
kenleri ya da yerle ik ya am ve tar m ili ki-
sinin nas l geli ti ine dair önemli veriler or-
taya ç karacakt r. Belki bu ortaya ç kacak
olan verilerle tarih yeniden yorumlanacakt r.
Fakat u haliyle de görünen o ki, insanl k ta-
rihinde inanç kültürü san lan n da ötesinde
bir rol oynam r. Hemen hemen neoliti in
haz rl k a amas  döneminin bu yerle kesi
yani Göbekli Tepe, kocaman bir tap naklar
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taraf ndan temsil edilecektir.
Çünkü kad n,

bir zamanlar n bilinemeyen,
anla lamayan, denetlenemeyen

dünyas n s rlar n fark na
varm r



kombinezonudur. Yani Ziggurat öncesi olu an
yatay yap lm  kapsaml  bir tap nak yerle -
kesidir. Topra a yerle iklik ya da tar mdan
ba ms z olarak olu an bu yerle kede zihniyet
ya da inanç düzeyinde tarihe iz b rakan ha-

rl klar n yap lm  olma ihtimali yüksek gibi
görünüyor. u anki konumuz elbette Göbekli
Tepe yerle kesini de erlendirmek de ildir.
Ama bu tarihi yerle keyi alt nda saklayan
tepeci in üzerindeki tek a ac n, yöre halk
taraf ndan bir dilek tutma yeri olarak halen
ziyaret ediliyor olmas  da güçlü bir tarihsel
arka plana sahip olan oldukça anlaml  bir
davran  olmaktad r. Bu nedenle de halk n
geleneksel olarak sürdürdü ü bu tür davra-

lar  pe inen bilinçsizlik ya da gericilik
olarak de erlendirmek, asl nda körlükten
ba ka bir ey de ildir. Bu davran lar, bugü-
nümüzün tarihin ba lang nda gizli oldu unu
bizlere çok aç k bir ekilde gösterirken ayn
zamanda da cehaleti de il aksine yo un bir
bilinç düzeyini ifade etmektedir.

Di er yandan bu kaz larda ortaya ç kan
11-12 bin y ll k dikili ta lar ve üzerlerine
ilkel de olsa kaz lm  olan hiyeroglifi and ran
yaz lar, belki de brahimi dinler tarihinin
Urfa-M r ili kilerine yeni bir boyut getire-
cektir. Belki de Hermes’ten Zerde t’e do ru
ya da tersinden gerçekle en dü ünsel ak n
nas l gerçekle mi  oldu unu daha iyi anla-
yaca z. Elbette bu belirtilenlerin nas l ola-
ca  zaman gösterecektir.

Di er yandan yaz n yayg n kullan na
ba  olarak günümüze kadar kendisini ak-
tarma ans  yakalam  olan Sümer uygarl
ve sonras  ortaya ç kan geli meler, bir bütün
olarak insanl k tarihi ve do al olarak da
inanç tarihi aç ndan bir dönüm noktas  ol-
maktad r. Bu tarihi, tabletler üzerine çivi ile
yaz lm  olan (ve esas olarak da tanr larla
tanr çalar aras nda geçen sava n) mitolojik
anlat mlardan biliyoruz.

Milyonlarca y l süren ve dünyan n birçok
yerinde küçük topluluklar yoluyla tecrübe
edilerek geli tirilen komünalite ve onun
maddi-manevi dünyas n tersine, Sümer

uygarl  ile yeni bir ya am ve hem de ziggurat
denilen tap naklarda sanki laboratuar orta-

nda yarat lm  gibi tarih sahnesine giri
yapmaktad r. Elbette burada laboratuar or-
tam  denilirken, do al olamayan bir eyden
yani insan taraf ndan yarat lan sentetik bir
eyden bahsediliyor. Nedenlerinin ötesinde

Sümer uygarl n insanl n do al toplum
tarihine bir müdahale olarak ortaya ç kt
rahatl kla belirtebiliriz. Do al ak n sonucu
olmayan bu durum komünaliteye, do al-de-
mokratik i leyi e ve bir bütün olarak top-
lumsall a kar  özel mülkiyet temelinde
yükselen hiyerar ik-devletçi bir geli menin
önünün aç lmas  anlam na gelmektedir.

Bu geli menin öncüsü de dikey olarak
in a edilen tap naklar n yani zigguratlar n
mucidi olan rahiplerdir. O güne kadar yara-

lm  olan tüm insanl k de erleri, rahipler
öncülü ünde egemenlikçi topluma hizmet
eder hale getirilmeye ba lam r. Mitolojinin
anlatt nanna-Enki aras ndaki sava  ve
çal nan 104 Me olay  da rahiplerin var olan
icatlar  nas l çal p kulland  göstermektedir.

Rahiplerin kendisi aman kültüründen
gelmektedir. amanl k ayn  zamanda bir bel-
lek kasas  ya da ar iv gibi dü ünülürse ya-
rat lan de erlerin toplumsall k temelindeki

leyi ine yeni bir yön vermek mesleki bir
marifet gerektirir. Ve rahiplere gelinceye
kadar da bu marifetin milyonlarca y ll k bir
birikim temeli olu mu tur. Bu nedenle bi-
limcilik denilen yöntemin ilk ç  merkezi
belki de rahipler öncülü ündeki zigguratlar
olmu tur.

Zigguratlar sadece bir tap nak-e itim-
akademik merkez ya da çe itli yöntemler
ortaya ç karan laboratuarlar de il; ayn  za-
manda birer üretim merkezleridir. Yani bu
tap naklarda gerçekle en toplum imalat nda
bir yandan bilim ve sanattan güç al narak
mitolojik esasl  zihniyet olu turulurken, di er
taraftan da tar m, zanaatç k, hayvanc k,
ticaret alan nda ya am standartlar  yük-
selten üretim gerçekle tirilmektedir. Burada
zihni çal ma ile insanlar n bundan sonra
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nas l ya ayaca n yan  kavrat lmaktad r.
Bu nedenle e itlikçi-özgürlükçü sembollerin
zihniyet dünyas nda yenilmesi gerekir. Mi-
tolojik anlat mlarda toplumculu un sembol-
leri olan tanr çalar n tanr lar kar nda bir
bir yenilmelerinin sebebi de budur. Halbuki
mitolojilerin tanr çalar  yenik ilan etti i dö-
nem, insanl n çok büyük bir k sm n e it-
likçi-özgürlükçü bir ya am  sürdü ü, tanr -
çalar n ya da feti lerin bir okyanus enginli-

inde insanl a hakim oldu u, tanr lar n ise
dalgalar taraf ndan dövülen küçücük adalar
gibi oldu u bir dönemdir de ayn  zamanda.
Bu nedenle de mitolojiler bile yenik ilan
etti i tanr çalar n halen toplum içinde etkin
oldu u gerçe ini inkar etmeyerek onlara
tanr lar panteonunda yer vermektedir.

Tanr lar erkek egemenlikli sistemin hi-
yerar ik dönemden bu yana tarih sahnesine

kard  erkek figürlerdir. Bu figürlerin arka
plan nda aman-bilge adam ve askeri ef it-
tifak  vard r. Bu nedenle de tanr lar, kurnaz
adam n temsili olarak dinsel bir motif eklinde
tarih sahnesine girmi tir. Do al olarak da
tanr  erkek olursa, tanr n yeryüzündeki
izdü ümü olan devlet de ‘baba’ olur. Ana
tanr çan n efkati ile baba tanr n korku-
tuculu u aras ndaki fark en somut olarak
kendisini devlet örgütlenmesinde ifade et-
mi tir. Tanr ça hep efkat gösterip korurken,
tanr  da hep korkutup yarg lay p cezalan-

rm r. Onun için tanr n bu özellikleri
devlete geçerken, Hegel’i adeta hakl  ç ka-

rcas na ulus-devlette zirve yapm r.
Devlet ve tanr  aras ndaki bu benzerli e

bakt zda zigguratlar n  hem devleti olu -
turan hem de inanc  yeni bir içerik temelinde
üreten merkezler oldu unu rahatl kla söy-
leyebiliriz. Bu merkezlerde Sümer rahipleri
neolitikten çald klar  maddi-manevi de erleri,
devletçi toplum sisteminin temel harc  olarak
yeniden üretmi lerdir. Buna göre de e itli in
yerine cinsiyetçili e dayal  her türden ege-
menlik, bar n yerine sava , üretimin yerine
sömürü ba  kö eye oturtulmu tur. Buna
ba  olarak da tanr çalar düzeni de tanr lar

panteonuyla yer de tirmi tir. Bundan böyle
tarihin yaz lmas nda erkek egemenlikli sistem
hakim olacakt r. Ve art k tarih diye yaz lan
da egemen erke in hikayesinden ba ka bir
ey de ildir. Bu nedenle de bir toplum mü-

hendisli i merkezi olan zigguratlarda ba ta
kad n olmak üzere do a ve toplumu tüket-
menin hizmetine ko ulmak için her ey ye-
niden yarat lm r.

Buraya kadarki anlat mlarda esas amaç,
inanç ahs nda dile getirilenin toplumsall n
ve bu temelde ya ama tutunman n tarihsel
geri plan  ortaya koymakt r. Özellikle gü-
nümüz dünyas nda toplumsal alanda ya anan
erozyon, insanl n önemli bir kesimini tehdit
eden i sizlik ve birçok yerde ölüm s nda
seyreden açl n yan nda soyk m derece-
sinde kanl  olan sava lar n varl  yetmiyor-

mu  gibi do an n tümüyle iflas sinyallerini
vererek ya am n sonunun geldi ine i aret
etmesi kar nda, neden halen tarihin de-
rinliklerinde kalm  gibi görünen ve egemen
zihniyet taraf ndan gerici olarak lanse edilen
ama yine de kullan lmaktan vazgeçilmeyen
tarikatlar, cemaatler, mezhepler yerden man-
tar  biter  gibi  tüm  toplumlar  içinde  ço al-
maktad r?

Di er yandan tarihin her döneminde ol-
du u gibi bugün de insanl k aç ndan ya anan
kriz sürecine ba  olarak bir savunma me-
kanizmas  ya da sald lar kar nda bir da-
yan ma ruhu gibi görünerek ortaya ç kan
bu durum için tümüyle toplumsall a ya da
merkezi uygarl a hizmet ediyor eklinde
bir genelleme yakla na gidilebilir mi?

Bugün sadece Türkiye ve Kürdistan’da
de il Müslüman aleminin bütününde ortaya

kan slami örgütlenmelerin yan nda, tüm
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dünya toplumlar nda yayg n olarak geli en
dinsel hareketler dü ünüldü ünde, siyasal
dincilik ya da siyasal slam konusunu tüm
boyutlar yla tarihsel-güncel toplumsal yön-
leriyle birlikte ele al p de erlendirmek ge-
rekmektedir.

Bu nedenle de din ya da inanç olay  sa-
dece manevi alan n bir sorunuymu  gibi gör-
memek laz m. Yani inanc  ya da dini ekonomik,
siyasal, sosyal, kültürel veya bir bütün olarak
tarihse-güncel kimliksel boyutun d nda ele
al p de erlendirmemek gerekir. Dikkat edi-
lirse neredeyse tarih boyunca inançlar, maddi
ya am  hem de bütün yönleriyle düzenleme
gücüne sahip olmu tur. Tarih ve güncel inanç
alan n bu özelli ini do rulayan say z ör-
neklere tan k olmu tur. Tarihin ilk manifes-
tolar  inanç alan nda yaz lm r. Ahlak tarih
boyunca inançtan ba  hiç koparmam r.
Bu özellikleriyle inanç hem bir ya am vahas
hem de özgürlük kap  olmu tur. nanç
sahas  milyonlarca y l insanl a güç vermi tir.
Ve neredeyse insan n toplumsall n, do-

ayla uyumlulu unun, birbirleriyle e itli in,
ya amda özgürlü ün teminat  olan inanç,
sanki insan  var eden bir gen gibi günümüzde
de bu rolünü oynama iddias  sürdürmek
istemektedir.

Ama di er yandan hiyerar ik-devletçi
toplumdan bu yana egemen güçler, insan
insan yapan tüm de erleri, güçleri kendi ç -
karlar  için kullanmay  öncelikli görev bil-
mi tir. Özellikle insana kimlik veren onu
farkl klar yla birlikte özgür birlik temelinde
bir arada tutan ba ta inanç olmak üzere tüm
alanlar, egemen güçlerin insanl a kar  kul-
land  temel silahlara dönü türülmü tür.
Rahiplerin öncülü ünde geli tirilen mitolojik
ideoloji, bu sahada at lm  derli toplu ve ol-
dukça etkileyici ilk ad m olmu tur. Art k geç-
mi te oldu u gibi klanlar n-kabilelerin top-
lumcu-özgürlükçü feti leri ya da tanr çalar
aras ndaki diyaloglar ya da çat mal  ger-
ginlikler de il, devletçi toplumun kulla -
ran-kölele tiren despotik tanr lar  ile komünal
de erlerin ta  inanç figürleri aras nda

süren ölümüne sava lara tan k olunmaktad r.
Yani sava an tanr lar ya da tanr çalar veya
rahipler, eyhler, evliyalar de il onlar n ah-

nda despotik güçlerle direnen halklar ol-
maktad r. Bu nedenle de tarih s flar mü-
cadelesinden ibaret de ildir. Tarih belki de
en önemli s nav  inanç alan nda vermek-
tedir. Tarihin tan  ilk toplumsal kimlik
bugün her ne pahas na olursa olsun ba lan-

ndaki rolünü üslenmeye aday görünüyor.
Bu nedenle de inanc n do as nda olan

evrensellikle etnisetinin temsili anlam ndaki
ikinci toplumsal kimlik olan simgesel dil
aras ndaki ba lant  iyi kurmak gerekiyor.
Ve bugün bu iki temel tarihsel-toplumsal
kimlik de her eye kar n direnme unsurlar
olarak tarih içindeki yerini almak istiyor.

te bu nedenle egemen güçler inanc n
ve dilin toplumsall  ortadan kald rmay
ba aram yor. Ama bunu ba arma iddias ndan
da vazgeçmiyor. Bu nedenle de neredeyse
tarihin ruhu da diyebilece imiz bu iki top-
lumsal alan  kesinlikle egemen güçlere b -
rakmamak gerekiyor. Halklar n inanc n
bugün de halen bir biçimde güçlü olarak ya-
amas  belki merkezi uygarl k güçleri aç -
ndan bir avantaj gibi görünebilir. Ama unu-

tulmamal  ki, halklar n inanc  kesinlikle ra-
hiplerin tanr lar  kar nda zafer elde ede-
ceklerdir. Çünkü toplumcu inanç genleri ke-
sinlikle  bir  ur  ya  da  kanser  hücresi  gibi
duran rahip gelene ini devre d  b rakma
gücüne sahiptir.

er dikkat edilirse bölgemizde haçl lar-
dan bu yana geli tirilen tüm maddi-manevi
sald lar bir türlü amac na ula amam r.
Bugün dünya egemenli inin simgesi olan
ABD ve NATO güçleri tüm imkan ve olanak-
lar na ra men siyasalla rd klar slam sa-
has nda bile ona istedikleri rolü oynatmada
ba ar  olamam lard r. Fakat “Osmanl ’da
oyun çoktur” tekerlemesinden yola ç karak
oynanan oyunlar  tek tek bo a ç karmak biz-
lerin görevi olmaktad r. Bu nedenle de siyasal
slam’ n arkas ndaki ekonomik, askeri, kül-

türel, cinsiyetçi güçleri unutmamak gerekir.
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“Mazdek, Hürrem ve Babek gibi ünlü
komünalistler taraf ndan sergilenen isyan
ve direni ler, alan ve karakter unsurlar
nedeniyle Zerdü tizmin son temsili olabilir.
Her üçü de hem ran-Sasani çürümü  mo-
nar izmine hem de sefahat içindeki Abbasî
sultanlar na kar  direni leriyle kahra-
manl k simgesi oldular.” Rêber APO

Ortado u’nun kadim tarihi  merkezi  uy-
garl klar n bask lar na kar  etnisite ve din
temelli direni lerle ekillenmi tir. Günümüz

insanl n en çok borçlu oldu u komünal
de erler bu direni lerde ya at lm r. brani
kabilelerinin direni i, brahimi dinlerin ç ,
Zerdü tilik, Karmatilik, Haricilik, Alevilik ve
daha yüzlerce a iretsel, kavimsel, mezhepsel,
felsefik hareketler bask  ve zulüm kar nda
özgürlük hareketleri olarak ç  yapm lard r.

Bu görkemli direni  tarihinin Nemrutlar
kar ndaki ad  Hz. brahim, firavunlar kar-

ndaki ad  Hz. Musa olmu tur. Sonras nda

Do u-Bat  hatt nda Buda, Konfüçyüs, Zerdü t,
Sokrates ahs nda iradi ve ahlaki yükseli i
görmekteyiz. Ard ndan gericile en Yahudilik
kar nda gizli tarikatlar n en etkilisi Esse-
niler Hareketi’nin etkilemesiyle yoksullar n
kurtulu  umudu olma yolunda Hz. sa tarih
sahnesine ç kar. Bu tarihsel ak  Mani döne-
mine gelindi inde Esseniler (do al olarak
da sac k), Buda ve Zerdü t dü üncelerinin
bir karmas  halini al r. Bu geli me seyri, ayn
zamanda dini-kültürel etkilenmelerin düze-

yini ortaya ç kar r ki, bu da hiçbir hareketin
tek  ba na,  saf  olarak  dü ünülmemesi  ge-
rekti ini aç klar.

Zerdü tilik ran-Sasani imparatorlu unun
resmi dini haline getirilip iktidar n arac
olma derekesine dü ürülünce, buna kar
tarihten günümüze kadar geli en isyanlar n
sebebi olan reform hareketleri ba  göster-
mi tir. te bu temelde Mezopotamya top-
raklar n tarihsel s ralama olarak Zerdü tilik
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ve H ristiyanl ktan sonraki ilk büyük dini-
felsefik-mezhepsel ç lar dönemi Mani ve
Mazdek ile ba lam , slamiyet döneminde
ise Babek ve Hallac-  Mansurlarla devam et-
mi tir.

Mazdek isyan  tarihin tan k oldu u büyük
bir komünalist hareket olarak önemli bir
yere sahiptir. Ondan önce komünalist fikirlerle
direnen hareketler olsa da hep gizli ve küçük
guruplar halinde kalm lard r. Aç k ve yayg n
etkisinden ve esasen de savundu u tam e it-
likçi-ortakç  fikirlerden dolay  Mazdek ha-
reketi ilk komünist hareket olarak an r. An-
cak dinde reformu öngörürken devlet yap
içerisinde yer almas yla geleneksel devletçi
sistemin tümüyle d nda bir anlay  geli -
tirmedi ini de eklemek gerekir. Bu durum
Ortado u’daki direni lerin genel handikab
olu turmu tur. Esasen Mazdek’i en eski ya-
man komüncüler aras nda saymak gerekir.
ran-Sasani topraklar  Mazdek’ten önce

Mani’nin reform giri imine sahne olmu tur.
Her iki hareket de katliamla bast lm  olsa
da kendilerinden sonraki tarihi de etkilemi
ve çe itli direni lerde çizgi olarak ya am -
lard r.

Hürremi Hareketin Temeli:
Mazdekizm

Mazdek kimdir? Hangi ko ullarda ortaya
km r? Hangi fikirleri savunmu , nas l

bir önderdir? Kendinden sonraki tasrihi nas l
etkilemi tir?

Egemenlerin bask  ve zulüm tarihleri, de-
mokratik uygarl k direni çilerinin adlar
dâhil maddi-manevi tüm varl klar n tarihten
silinmeleri amac  üzerine kanla in a edilmi tir.
Bu nedenle Mazdek hakk nda da tan
kapsaml  bir eser geriye kalmam r. Fakat
günümüze ula abilen bilgiler bile Mazdek’in
ran ve Ortado u demokrasi tarihinde ortakç

ya am ad na geli tirdi i sistematik fikirleri
ve direni iyle ad  gururla an lacak bir halk
kahraman  oldu unu göstermektedir.

Do um tarihi tam olarak bilinmeyen Maz-
dek, Hamedanl  olup 499 tarihinde katledilen

reformcu bir halk önderidir. Zerdü t ve Ma-
ni’nin ard  olarak de erlendirilen Mazdek
dönemi Yahudi, H ristiyan, Budist dinleri ka-
dar Yunan felsefi ekollerinin de Ortado u’da
tan nd  bir dönemdir ve Mazdek’i de etki-
lemedi i dü ünülemez. Ancak Mazdek’te ana
do rultuyu belirleyen Do u toplumsall  ol-
mu tur. Mazdek geli tirdi i felsefik anlay
ile Zerdü t rahipleri ile Sasani aristokratla-

n ortakl yla olu an erkek egemenlikçi
devletçi sisteme kar  e itlikçi, ortakç  ve
özgürlükçü bir düzeni savunmu tur. Bu te-
melde de;

1-Mal ve servetlerin payla lmas  anla-
nda ortakç
2-Kad n-erkek aras nda e itli i
3- nsanlar üzerinde iktidar ve tahakküm

kurulamayaca  dü üncesini felsefesinin mer-
kezine koymu tur.

Toprak sahibi Dikhanlar ve tap nak top-
raklar n sahibi din adamlar  buna kar
hemen tav r alm r. Bu tav r ilk önce her
ça da oldu u gibi egemenlerin “Mazdek, ka-

nlar n da aynen servetler gibi ortak olmas
gerekti ini savunuyor” karalamas eklinde
ortaya ç km r.

Mazdek, dü üncelerinin felsefik temellerini
Zerdü ti Dualizm ile aç klam r: Ayd nl k
ve  karanl k;  yilik  ve  kötülük  daima  sava
halindedir ve tanr  hariç her yerde bu durum
zuhur etmektedir. Yine Zerdü tlükte oldu u
gibi insan öldürme ve hayvan eti yenmesine
kar  ç km r. Din adamlar n ayr cal kla-

n ve a r dini yükümlülüklerin ortadan
kald lmas ; tüm kötülüklerin ve günahlar n
kayna  olan özel mülkiyet, iddet, haset,
öfke ve açgözlülü ün insandan uzak tutularak
toplumun bir sevgi ve a k toplumu haline
getirilmesi gerekti ini savunmu tur.

Varl n ilk olu umunu ayn  iyonyal  ma-
teryalistler gibi üç temel töz ile aç klam r:
Ate , toprak ve su. Di er yandan Mazdek’e
göre ayd nl k tanr  dört ki iye bah etti i
dört güç ve onlar n da kontrolündeki di er
güçlerle evrensel i leyi i yönetir. Bunlar;

1- Yarg lama (Mobad-Ba yarg lay )
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2- Anlama ( Herbad-Anlamaya yol ba
faktör)

3- Gizleme ( Serpahhad-Ba kumandan)
4- Co ku ( Rami gar-Keyif ve co kunun

ustas )
Buna göre bu dört ki inin denetiminde 7

güç vard r ve o yedi gücün elinde de 12 güç
vard r.

saca bu ekilde özetlenebilecek olan
Mazdek’in dü ünceleri ve savundu u top-
lumsal düzen anlay  h zla toplum içinde
kabul görüp yayg nla r. Bunun en temel
sebebi de Mezopotamya topraklar nda ya-
ayan halklar n ortakç  ya ama a inal  ve

o günkü ko ullarda halen canl  olan köy ko-
münlerinin varl r.

Sasani Kral  1. Kavas (Kawa, Kavad, Kavaz
diye addedenler de vard r) bu durumu lehine
çevirmek için Mazdek’in dü üncelerine ba -
lang çta sahip ç kar görünmü tür. Böylece
Kavas, gittikçe güçlenen aristokratlar ve ra-
hiplere kar  da elini güçlendirmi  olacakt .
ran’da Pers mparatorlu u’ndan beri rahip

ve aristokratlar n -prenslerin- önemli bir
yeri vard . Ülke eyalet sistemiyle yönetilirdi
ki bu sistemi tarihe kazand ran onlard .
Sasani döneminde bu sistem korunmakla
beraber güçlü, merkezi bir krall k olu turmak

ilimi a r bas yordu.
Di er yandan toplum içinde bir kastla ma

geli mi ti. En üstte tüm asilleri yöneten e-
hin ah yer al yordu. Rahipler (atorbanan),
sava lar (arte taran), bürokrat ve sekre-
terler (dabiran) ve halk tabakas  (vasteryo an)
temel sosyal tabakalar  olu turuyordu. Prens-
ler, geni  toprak ve mal sahibi aristokratlar
ve rahipler hep birlikte ayr cal kl  bozorgan
(asiller) s  olu turuyordu. Toplumda
daha alt seviyedeki bir ayr ma da Aryen
soylu olan alt seviyedeki yöneticiler ve süvari
birliklerinin temelini olu turan azadan asilleri
(hürler) ile Aryenler haricindeki köylüler
aras ndayd . Kral n meziyeti tüm bu farkl

flar n kendi s rlar  içinde kalmas
sa lamas  ve adaleti tesis etmesinde görü-
lürdü. Bu durumdan üst tabakalar faydalan p

sürekli palazland kça yoksul halk kesimleri
de daha çok eziliyordu. Mazdek isyan n
ana ekseni i te bu ekilde say lar  ve ac lar
giderek artan yoksullardan yana oluyor;
do al olarak da halktan destek buluyordu.

te bu ekilde kastla man n yaratt  ya-
am düzeyi fark na ba  olarak devletin aç k

taraf tutar hale gelmesi ve devlet erkan n
atafatl  bir ya am içinde ya arken, halk n

giderek derinle en ve çekilmez hale gelen
sorunlar  ciddiye almamas  ya da görme-
mesi isyan n zeminini daha da güçlendirmi tir.
Sasanilerin s rlar  Do u’da Hindistan’dan
Bat ’da Roma mparatorlu u’na dek uzan -
yordu. Roma parçaland ndan dolay  da
onun miras  üzerinden varl  sürdüren
Bizans imparatorlu u ile Sasani imparator-
lu u rekabet halindeydi. Sasani krallar  Yunan
etkilerini silip Pers döneminin saray ya am
etkilerini yeniden canland rma hevesindey-
diler. Bu yüzden de Bizans’tan geri kalmayan
atafatl  bir ya am Sasani soylular n ve

saray erkan  etkisi alt na alm . Zaten
‘Bin bir gece masallar ’ denilen ya am biçimi
de bu dönemin ürünü olarak tarihteki yerini
alm r.

Elbette bu dönemin tarihe not dü en
özelli i sadece binbir gece masallar  de ildir.
Daha sonralar  Zalo lu Rüstem destan na
kaynakl k edecek olan Arde ir Papekan üze-
rine kahramanl k öyküleri de bu dönemin
yaz  tarihindeki hakl  yerini alm r.

Arde ir Papekan bir Kürt hükümdar olarak
Sasani devletini kuran ki idir. Ancak Fars
soylular  k sa sürede onu tasfiye edip yönetimi
ele geçirmi lerdi. Böylece Pers devletinin
kurulu unda oldu u gibi hanedan yöneti-
minin el de tirmesinin bir örne i de Sasani
devletinin kurulu unda ya anm  oluyordu.
Bu durum ayn  zamanda Kürtlerin devlet ve
toplum içindeki etkisinin sürdü ünün de bir
göstergesidir.

Mazdek, Hamedan Kürtlerindendir. Ve ik-
tidarla bütünle erek bozulan Zerdü tili i re-
formdan geçirerek devlet yönetiminde de
reformu hedefleyen Mazdek ve taraftarlar
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gittikçe güçlenmi ti. Hatta 496’da Sasani
kral  tahttan dü ürüp ve sonradan kaç p
Ak-Hunlara s nm  olsa da Kral Kavas’
zindana bile atm lard . Kavas’ n yerine bir
emanetçi olarak geçen Jamaspa, halk içinde
etkisini bildi i Mazdek’e ho görülü yakla
ve onun dü üncelerini benimser görünmü tür.
Ancak s nd  Ak-Hunlar n deste ini alan
Kavas, 30 bin ki ilik Ak-Hun ordusuyla sal-

ya geçmi  ve 499’da Mazdek’i tutuklatm ,
taraftarlar  yenilgiye u ratm , Jamaspa
da taht  ona b rakm r.

Bir rivayete göre de Mazdek taraftarlar n
katliam  ba latan Kavas’ n daha sonra tahta
geçecek olan o lu I. Hüsrev, Mazdek’i halk n
önünde yeni dini aç klayabilece ini söyleyerek
onu konu u olarak saraya davet etmi tir.
Mazdek ve adamlar  daveti kabul edip saraya
geldiklerinde kurulan tuzakla etkisiz hale
getirilmi lerdir. Hüsrev, Mazdek’in adamlar
ayaklar  d ar da kalacak ekilde ba  a
olarak topra a gömmü  ‘o eytani mezhebinin
mahsulünü gör’ dedikten sonra Mazdek’i de
ayn  yöntemle katletmi tir. Hüsrev’in bu kat-
liam na kar k Mazdek’in ölmeden önce
“Bütün halk  katledebilir misin?” diye sordu u
rivayet edilir. Bu soru, asl nda Mazdekçili in
halk aras nda ne denli yayg nla  oldu unu
göstermektedir. Katliam n do rudan uygu-
lay  olsun veya olmas n, daha sonra Or-
todoks Zerdü tili i korumas ndan dolay
Hüsrev’e ‘ölümsüz ruh’ anlam na gelen anu-
irvan (nu irevan) lakab  verilmi tir.

nanç kayna  gere i iddet kar tl
savunmu  -pasifist-  olan  ve  devletin  içine
girerek reform çal malar na yönelen Mazdek
ve taraftarlar  kendilerini korumay  ba ara-
mam  ve katliamdan geçirilmi lerdir. Mazdek
ayd nl k tanr n dört gücünden bahseder-
ken günün ko ullar na göre ileri bir reform
program ifreler gibidir: Yarg layarak an-
lamay , anlad  korumay , korudu unu
yaymay  ve sonunda co kuyla zaferini ilan
ederek a k toplumunu kurmay  müjdeleyen
bir reform program . Fakat ne yaz k ki, t pk
Mani’nin giri iminde oldu u gibi bu erken

reform denemesi de katliamla bast lm r.
ran yönetimi bugün oldu u gibi, politik

olarak eritmeye çal  güçleri kendi içine
alma ve eritemedi ini da katliama tabi tutma
tarz  Sasani döneminde ustal kla uygula-
maya koymu  ve sonuç alm .

Özgürlü ün Yüzy llarca Yank lanan
Derin Ç : Hürremizm

Mazdek’in katledilmesinden sonra e i
Hürrem bu mücadeleyi yüklenmi tir. Tarih
kay tlar  ataerkil egemenlerin yaz lar na
kald ndan dolay  Hürrem hakk nda pek
fazla bilgiye rastlanmaz ve adeta yok say r.
Hürrem’den be  yüz y l sonra ya am  olan
Nizamülmülk ve kimi tarihçiler dönemlerine
ula abilen birkaç bilgi k nt  aktarm
olsalar da, bir büyük gerçe in ayd nlanma-

nda önemli bir rol oynam lard r. Sonraki
hareketlerin özelliklerinden de anla lmak-
tad r ki, Mazdekizm Hürrem taraf ndan sür-
dürülmü  ve  daha sonra  Hürremizm ad
alacak olan harekete de kaynakl k yapm r.
Hürremizm, kökenleri Zerdü ti felsefeye da-
yanan komünalist bir mücadele çizgisidir.
Anadolu Alevili inin de temel ç  kayna
olan Hürremizmin kavramsal olarak birden
çok kökeni bulunmakta ve muhtemelen tü-
münün de birbiriyle ba lant  olarak geçer-
lili i vard r. Hürrem kasabas ndan yap lan

 veya Hürrem’in anlam  olan ho  sözcü-
ünden dolay  ho , iyi, güzel din anlamlar nda
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Hürremizmin kullan ld  iddia edilse de
bunlar n Mazdek’in e i ve yolda  Hürrem’den
ba ms z olmas  dü ünülemez.

Kad n yok say lm r. Nas l olur da bir
kad n imparatorluklar kar nda görkemli
direni lerin öncülü ünü yapabilir? Bu dü-
ünce egemenlerin en büyük korkulu rüyas

iken kad , Ana Hürrem’i yok saymalar  an-
la r bir husus olmaktad r. Hürrem burada
bir simge olarak dü ünülse bile neoliti in
ve Zerdü ti gelene in slamiyet öncesi son
kad n isyan  olmaktad r. Kald  ki Mazdekizmin
ve daha sonra geli ecek olan Hürremi hare-
ketlerin kad n e itli i ve özgürlü üne yap-

klar  vurgu, Hürrem’in sadece bir simge
de il tarihi bir karakter oldu unu göster-
mektedir. Çünkü bu dü ünceler kad n iradesi
ve mücadelesi olmadan kendili inden has l
olabilecek dü ünceler de ildir.

Dönem, kad n toplum içerisindeki be-
lirleyici gücünü çoktan yitirdi i bir dönemdir.
Ataerkillik hükmünü icra etmektedir. Kad n
gölgede, yitik ve kimliksiz kalmaya mahkûm
edilmek istenirken buna kar  derinden bir
ba kald  dalgas  geli mektedir. Mezopo-
tamya’da kad n, iradesini tümden yitirme-
mi tir. E itlik ve özgürlük aray  sürmektedir.
Burada kad n yöntemi dönemin ko ullar
gere i, aç kça kad n kimli iyle ortaya ç p
öncülük yapmak yerine dolayl  olarak de-
rinden bir isyan  örmektir. Mazdek’in, Cavi-
dan’ n ve Babek’in yan ndaki kad n duru u
toplum aç ndan güven ve onay duru udur.
Ana tanr ça özelli inin karakteristi i burada
kendisini dolayl  olarak yans tmaktad r. Top-
lum kad n duru una bakarak direni i ve
öncülerini onayl yor. Bu çok önemli bir hu-
sustur. slam kay tlar ndan hareket edilse
bile ‘Mazdek’ten sonra kar  Hürrem dü-
üncelerini yaymaya devam etti’ ve yine ‘Ca-

vidan öldürülünce kar  taraftarlar na Ca-
vidan’ n ruhu Babek’te ya yor diyerek Ba-
bek’in öncülü ünü kabul ettirdi’ diye dü ülen
notlar bu tespitimizin ne kadar yerinde ol-
du unu göstermeye yetmektedir. Hürrem
Sasani katliam ndan sonra Rey ehrine gi-

derek burada Mazdek’in katliamdan kurtulan
birkaç yolda  taraf ndan dü üncelerinin ya-

lmas  örgütlemi tir. Nizamülmülk Siya-
setname adl  kitab nda hadiseyi öyle nak-
letmi tir:

“Mazdek, mal insanlar aras nda ortakt r,
diyordu. Çünkü insanlar, tanr n kullar  ve
Âdemin çocuklar r. Her biri ihtiyac na göre
yekdi erinin mal  kullanmal  ve hiç kimse
bu haktan yoksun kalmamal r. Herkes malca

it olmal r. Mazdekin bu sözleri üzerine
herkes  mal  ortakl a  koymu tu...  Mazdek
öldürüldükten sonra kar  Hürrem Binti Qade,
iki adam yla birlikte Medayin’den kaçt . Rey
kasabas na giderek halk  kocas n yoluna
ça rd .  Pe ine  tak lanlara  Hurrem  Din  ad
verildi... Hurrem Dinliler her yana da ld lar
ve her kentte ba ka bir ad ald lar ve her yerde
de sürekli olarak ba  kald rd lar. Bât nîler
onlarla beraber oldu, çünkü her iki mezhebin
asl  birdir.”

Mazdekilere kar  takibatlar Mazdek’in
öldürüldü ü katliamla birlikte bitmemi , I.
Hüsrev tahta geçti inde de ikinci dalga kat-
liamlar  gerçekle tirmi tir. Bu katliamc  zih-
niyetten dolay  Hürremizm yay ld  her
yerde farkl  adlar alm , bazen yer alt na çe-
kilmek zorunda kalm  ve kültürel olarak
etkisini toplum içinde ve direni lerde sür-
dürmü tür…

‘Ta hazarda arad m seni

saçlar n kara m r hala
ve döver mi dizlerini

ey isyan n anas
anlatabilir mi seni yaln z
bir payizin savrulan yapraklar ’ (Babek
Destan airi Tu rul Keskin)

Hüsrev ve kendisinden sonra gelen Sasani
krallar  H ristiyanl k, Yahudilik gibi di er
dini inançlara genellikle idareci bir mant kla
yakla salar da, Mazdekçi ak mlara tav rlar
katliamdan ba ka bir ey olmam r. Bunun
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nedeni bu ak mlar n özünde var olan komü-
nalizm ve rejime alternatif olmalar r. ran
içte bu tür bast rma hareketlerini geli tirirken
Arabistan’da yeni bir din zaferini ilan etmi
ve h zla yay lmaya ba lam . Sasani mpa-
ratorlu u da yay ld  kadar yay lm  ve gü-
cünün doru unda oldu unu dü ünmesine
ra men yay m gösterdi i geni  topraklar
kontrol edememi  ve esasen de koku tu u,
çürüdü ü için 642 tarihinde nihai olarak s-
lam’ n k na yenik  dü mü tür.  Orta  Asya
içlerine kaçan ran soylular  daha sonra bu-
rada Samaniler devletini kurarak varl
sürdürürken, ran da dâhil tüm Ortado u
topraklar  661’de  kurulan Emevi  Arap m-
paratorlu u’nun eline geçmi tir. Bilindi i
gibi ran bundan sonra slamiyet’in ii kolunu
kendine uyarlam  ve ran ial  ortaya

karm r. Kürtler ba ta olmak üzere bölge
halklar n birço u zor kullan larak Müslü-
man yap lm r. Zor kar nda bile Müslü-
manl  kabul etmeyen a iret ve kabileler
aç k veya gizli direni lerini sürdürmü ler-
dir.

slamiyet’in devletlerin temel ideolojisi
haline getirilmesi ve egemenler elinde bask
arac na dönü türülmesi kar nda Arap-
Bedevi kültürünün özgürlükçü göçebe kabi-
leleri ba ta olmak üzere birçok direni  ge-
li tirilmi tir. Bu direni ler de genel olarak
Bât ni felsefe ekseninde vücut bulmu tur.
Bât nilik Hürremizmin de bir karakteridir
ve onunla kayna r. Bir ayr m yapacaksak
o da dönemler temelinde olabilir ki, slami-
yet’in ç ndan sonraki direni ler daha çok
dini ve islami motifler ta mak durumunda
kalm r.

Emeviler kar nda giderek güçlenen
Abbasi hanedanl  henüz iktidara gelmeden
önceki dönemde direni lerin güç dayana
olmu tur. Bunlar aras nda Hida  ad  öne ç k-

r. Direni  merkezi olarak da Horasan
ad  öne ç km r. 725 y ndan sonra Emevi
kar tl  örgütlemek üzere Abbasiler ta-
raf ndan Horasan’a gönderilen Hida  lakapl
Ammar Bin Yezid’in Hürremizmi benimsedi i

ortaya ç nca kentin valisi taraf ndan kat-
ledilmi tir. Ondan sonra da irili ufakl  birçok
Hürremi isyan ya anm r. Hürremizm ko-
münalist özgürlükçü bir mücadele çizgisi
olarak yüzlerce y l varl  sürdürmü tür.
Emevi devletinin y  ve Abbasi devletinin
kurulu unda en önemli rolü oynayan Ebu
Müslim Horasani’nin 753-4 tarihinde öldü-
rülmesi ve taraftarlar n katliamdan geçi-
rilmesinden sonra, 800’lü y llar n ilk çeyre-

inde Hürremiler Babek direni iyle adlar
tüm dünyaya duyurmu lard r.

Do u’nun Devrimci Ruhu: Babek
Mazdekçili in bir devam  olan Hürremizm

hareketinin gücünün zirvesine ula mas  Ba-
bek döneminde gerçekle mi tir. Babek Zer-
dü ti bir Kürt olan Abdullah ile Azeri olan
Matar’ n o ludur. Babas  köylerde gezerek
kandil ya  satmaktad r. Matar ad  Friglerde
do urganl k ve bereket tanr ças n ad  olup
anne anlam na da gelmektedir. Babek’in anne
ve babas na dair bilgiler onun iddia edildi i
gibi ne sadece Kürt, ne Azeri oldu unu gös-
termesi aç ndan bir önem ta makla beraber,
öncülü ünü yapaca  Hürremi harekette mil-
liyetlerin fazla bir öneminin olmad  da
belirtmek gerekir. Azeri halk  daha sonra
Babek direni ini kendi ulusla mas n temeli
yapm lard r; Kürtler, ta  Zerdü ti ka-
rakter ve direni çili iyle sahiplenmi lerdir.
Bölge halklar n bu tarz sahiplenmeleri ve
kendilerinden saymalar  Babek’in ta
toplumcu, özgürlükçü ruhtan kaynaklan-
maktad r.

Babek’in babas  Savalan da nda soygun-
cular n sald nda öldürülünce, annesi ba -
kalar na sütanneli i yaparak geçimlerini sa -
lar ve Babek’i bu sayede büyütür. Babek on
ya ndan sonra annesinden ayr larak Tebriz
bölgesinde çobanl k yapar ve sekiz y l sonra
köyüne, annesinin yan na döner. Mimed böl-
gesindeki Bilalabad köyünde ya amaktad rlar.
Bu s ralarda Hürremiler tekrar tarih sahne-
sine ç km lard r. 808 y nda Azerbaycan’ n
Bezz bölgesinde bir isyan ba latm  olan
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Hürremi hareketin ba nda Cavidan bin Sehl
bulunmaktad r. Rivayete göre bir gün yo un
kar ya  nedeniyle Cavidan ve adamlar  bu
köye s rlar. Köyün ileri gelenlerinden ilgi
ve hürmet görmeyince Matar’ n evine konuk
olurlar. Matar ve o lu Babek misafirlerini
büyük bir sayg yla kar lar ve gerekli alakay
gösterirler. Burada Babek’in zekâs  ve ran
dilini ö renmi  olmas  Cavidan’ n dikkatini
çeker ve neticede kendilerine kat lmas
ister. Böylece Cavidan Babek’i Bezz da ndaki
karargâh na götürür ve hocal  yaparak
yeti tirir.

Cavidan’ n ölümünden sonra e i Babek’in
Hürremi hareketin ba na geçmesini sa la-

r. Hürremileri toplay p Cavidan’ n vasiyeti
olarak u sözlerle hitap etti i kay tlara geç-
mi tir:

“Genç Babek, ölen Cavidan’ n kutsal ruhunu
ta yor. Babek bundan böyle toplulu un önderi
olacak… Mazdek’in dinini yeniden ihya edecek.
Babek sayesinde en dü künümüz bile azizler
gibi olacak, çaresizli iniz son bulacak.”

Bunun üzerine Hürremiler Babek’i yeni
liderleri olarak kabul etmi  ve kabul için
daha önceki liderlere yap ld  gibi geleneksel
kabul törenini gerçekle tirmi lerdir. Toplu-
lu un geleneklerine göre de Cavidan’ n e i
Babek’le evlenmi tir.

Babek hareketin güçlendirilmesi için ge-
rekli  tüm haz rl klar  yapar  ve  816 y nda
Bezz bölgesinde program n tebli lerine
ba lar. Program  en sade haliyle e itlikçi, or-
takç  bir ya am kurmakt r. Bu ya am  koru-
mak için bir nevi kurtar lm  alanlar yarat-
man n mücadelesini ba latm r. Bunun üze-
rine Halife Memun ordusunu harekete geçirir.
Bu ilk sald da Babek güçleri zorlan r ve
geri çekilmek zorunda kal r. Erdebil ve Zencan
aras ndaki kaleleri ele geçer ve halk  katli-
amdan geçirilir. Bundan sonra Halife Memun
Ba dat’a döner. Babek gücünü toplay nca
Halifenin Hürremileri bitirme görevi verdi i
Ermeniye ve Azerbaycan valisi Yahha bn-
Maaz’  820’de yenilgiye u rat r. Ard ndan
gelen vali sa bn-Muhammed’de bir y l sonra

yenilince Ali bn-Sadaka bu görevi üstlenir.
O  da  yenilince  Memun  bu  kez  Ahmet  bn-
Cüneyt’i gönderir. Fakat Babek bu valiyi ye-
nilgiye u ratt  gibi esir al nca korkudan
bu bölgeye kimse vali olmak istemez. Halife
rü vet olarak Musul’u da vererek 826 y nda
Muhammed bn-Tusi’yi Babek’le sava maya
ikna edebilmi tir. Ancak Muhammed bn-
Tusi’nin sonu da farkl  olmam , hatta sava
meydan nda can ndan olmu tur. Ondan sonra
gelen Ali bn-Hi am ise Babek’le sava may
göze alamay nca Halife ondan üphelenmi ,
Hürremilere kat labilece i korkusuyla 833’te
Hi am’  öldürtmü tür.

Ayn  y l Hürremilerin ba ka bir kolu da
Ali Mazdek öncülü ünde sfahan’da ayak-
lanma ba latm  ve Babek’le birle mek üzere

Azerbaycan’a do ru ilerlemi tir. Bu s rada
Halifenin ordular shak bn- brahim bn
Museb komutas nda Hürremilere sald r ve
ya anan çat malarda her iki taraf da a r
kay plar verip yeni emezler. Hürremilerin
Hamedan kolu zorland  için Bizans top-
raklar na geçmek durumunda kal r. Ali Maz-
dek ise on bin ki ilik gücüyle sfahan’a döner.
833 y  zorlu sava lar n y  olsa da Halife
Memun bir sonuç elde edemeden ölür. Yerine
Mutas m geçer.

Halifenin görevlendirdi i valiler Hürre-
milerle sava ta kaynaklar  kendileri bulmak
zorundayd  ve bu nedenle de valisi olduklar
bölge halk  vergilerle eziyor, talan seferle-
riyle, katliamlarla halk  can ndan bezdiri-
yorlard . Halk üzerindeki bask  artt kça Ba-
bek’in saflar na kat m da artm r. Bölgede
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Babek hareketin program
en sade haliyle e itlikçi, ortakç

bir ya am kurmakt r.
Bu ya am  korumak için bir nevi
kurtar lm  alanlar yaratman n

mücadelesini ba latm r



ezilen birçok halk bu isyana kat lm  ve Ha-
lifeli i ciddi olarak sarsm r. Babek genellikle
Bezz karargâh ndan sava lar  yönetse de
birçok sava a bizzat kat lm r. Mücadeleyi
yürüttü ü co rafyan n niteli i ve kay tlara
dü en sava  sahnelerinden anla lmaktad r
ki, özellikle da k araziyi iyi kullanarak yer
yer pusu, s zma, bask n gibi gerilla tarzlar
ile ba ar lar elde etmi tir. Abbasi zulmünden

kan Kürtler, Türkmenler, Farslar, Bedeviler,
Ermeniler ve Gürcüler taraf ndan desteklenen
Babek esas gücünü de buradan alarak sa-
va lar n galibi olmay  ba arm r.

Mutas m iktidara geldikten sonra 835’te
Babek’e kar  saray ndaki dev irme Türk
komutan Af in’i haz rlar. Af in M r’daki bir
halk ayaklanmas  bast rm r. Halife ön-
cekilerden farkl  olarak her türlü maddi ih-
tiyac  ve sürekli takviyelerle asker deste ini
kar lay p Bezz üzerine gönderir.

Sava  birçok cephede yürür ve üç y l bo-
yunca sürer. Af in ordular  yenildikçe Halife
destek gönderir ve en son Bezz kalesini ku-
atmaya almay  ba ar rlar. Ku atma kar nda

Babek kent halk n sava  bölgesi d na ç k-
mas  için anla ma önerir. Af in bunu reddedip
üstelik Halifeden bir af belgesi isteyip ar-

ndan teslim olursa ancak o zaman ba -
lanaca  söyler. Babek’in yan  kimsenin
aff na ihtiyac n olmad eklinde olur ve
bir yarma hareketiyle ku atmay  a p Ermeni
topraklar na do ru yol al r. Kaledeki halk -
Müslümanl  kabul edenler hariç-k çtan
geçirilir.

Ermeni emirlerinden Sehl bn-Sumbat,
yan na s nm  olan Babek’e ihanet eder.
Babek Bizans topraklar na geçip gücünü to-
parlamak isterken onu oyalay p bir komployla,
yan ndaki yolda lar yla birlikte Abbasilere
teslim eder.

“Benim Destan m Öyle Bir Destand r
ki, Ne Babek’le Ba lam r, Ne De Babek’le
Bitecektir!”

Babek’in ortaya ç kt  ko ullara bak ld -
nda muhalif halk kesimlerine zulüm etmede

Emevilerden geri kalmayan Abbasi impara-
torlu u ba ta an lmal r. Abbasiler dönemi
slamiyet’in parlak dönemi olarak an rken

bölge halklar n neyle kar la n hesab
büyük korkularla gizlenmekte ve gerçekler
çarp lmaktad r. Oysa Abbasi mparatorlu u
slam’  de il, slam’ n do  özüne ters dü-
erek Emevilere yak n bir konumla kar s-

lam’  temsil etmekteydi. Dolay yla komü-
nalist, özgürlükçü direni  hareketlerinin as-

nda slamiyet ile de il, kar slam ile sa-
va  önemle belirtmek gerekir.

Emevilerle ba layan imparatorluk serüveni
slamiyet’in kullan larak bir yandan bölgenin

Arapla lmas , bir yandan kadim Mezo-
potamya ve Anadolu kültürlerinin yok edil-
mesini, öte yandan da iktidarlar n saray ya-
amlar n zevk ü sefa içinde sürdürülmesini

hedefliyordu. Emeviler Hz. Ali’nin katli üzerine
kanl  iktidarlar  kurmu  ve Abbasi hane-
danl  bu kan üzerinden yükselen zengin-
likleri ele geçirmi ti. Buna kar  Hürremi
isyan ruhu halklar n özgürlük ifadesi olarak
kar slam’  temsil edenlere kar  toplumcu
bir devrimcilik eklinde kendisini göster-
mi tir.

Abbasiler 750 y nda Emevileri yenerek
Halifeli i ve iktidar  ele geçirmi  ve 1258’de
Cengiz Han’ n torunu Hülagü taraf ndan y -

ncaya kadar da slam dünyas n merkezi
hâkimi olmu lard r.

lk Abbasi Halifesi Ebu’l Abbas dört y l
iktidarda kald ktan sonra 754’te karde i
Mansur tahta geçmi  ve 762’de devletin ba -
kentini am’dan Ba dat’a ta r. Ba dat,
Mansur’un torunu Harun Re id (786–809)
döneminde halklar n eme i, kan , can  üze-
rinden tarihin en atafatl  saltanatlar ndan
birine tan kl k etmi tir. Öyle ki Sasanilerde
oldu u gibi binbir gece masallar n tekrar
bu dönemde geçmektedir. Harun Re id’den
sonra s ras yla o ullar  Emin, Memun ve Mu-
tas m iktidar  devralm  ve bölge halklar na
kan kusturmu lard r. Emin’in annesi Arap,
Memun’un annesi Kürt ve Mutas m’ n annesi
Türk’tü.
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Bu dönemde Çin uygarl  kar ndaki
direni lerine ra men tutunamayan Türklerin
kimi boylar  Ortado u’ya gelmi  ve bir k sm
devletlerin paral  askerli ine girmi tir. Mu-
tas m’ n annesi de Türk as ll  bir cariye ol-
du undan bu kesimlerle kolayca ili ki kura-
bilmi tir. 833’te tahta oturan Mutas m kendi
döneminde Ba dat’ta Türk kökenlilerin ida-
resinde maa  özel bir askeri birlik olu tu-
runca bu durum Araplar aras nda huzur-
suzlu a yol açm  ve 836’da Samarra ad nda
yeni bir kent kurarak buray  ba kent haline
getirmi tir.

Ba kentli i tekrar Ba dat’a iade edene
kadar 57 y l süreyle Abbasilere ba kentlik
yapan Samarra Babek’in katledildi i yer ola-
rak an lacakt r.

Ba dat’a yak n bir yerde Dicle Nehri’nin
nda kurulan Samarra 4 Ocak 838 tari-

hinde büyük bir halk önderinin katliyle la-
netlenecektir.

Bu katl olay nda Samarra, tek bir ç k
sesini bile duymadan, kanlar içinde parça-
lanm  kollar , ba  ve ayaklar nl kla
seyretmi ti. te tek bir ç k bile atmadan
katledilen Samarra’daki direni in kahraman
Hürremilerin lideri Babek’di.

Liderlik Cavidan’dan Babek’e geçmi  ve
evlendi i kad n sayesinde taraftarlar n ka-
bulünü görmü tü. Bu bir i aretti. Kad n
bitmeyen gücünün i aretiydi. Samarra’da
hem halklar n hem de kad nlar n umutlar

ma u rat lm . Tarihi çarp tmak iste-
yenlerin hiçbir ekilde göstermek istemedi i

kad n gerçe i ve rolü Samara’da paramparça
edilmek istenmi ti. Dönemin erkek egemen-
likli toplumsall  ve buna kar  dolayl  olarak
kad n oynad  rol görülmeden Hürremiz-
min ve Babek’in hakk  verilemez.

Babek’in annesi Matar’dan ba layarak
Babek’in inançlar n temelini olu turan
kad n a lanmak, bir mal-ortal k mal  olarak
gösterilmek istenmi tir. Çünkü tüm Hürre-
milerin hedefledi i komünal ya am kad n
eksenli neolitik kültürün izlerini ta maktad r.
Egemenler kad n ahs nda bu kültür ve sis-
teme sald rm r. Babek kendi döneminde
kurdu u toplumsal düzenle e itlikçi, ortakç
ya am  hâkim k lm  ve ezilen bölge halkla-

n  umudu haline  gelerek 20 y l  sürecek
olan isyanlara kat  sa lam r. Fakat
kimi yetmezlik ve hatalar bu büyük müca-
deleyi kal  k lman n önüne geçmi tir.

Birincisi; devlet ve iktidar d  olan top-
lumsal alanda e itlikçi-ortakç  bir ya am
savunurken devlet ve iktidar ili kilerinden
tümden soyutlanamam  olmas , ideolojik
ve stratejik olarak sistem kar tl  uzun
vadeli ba ar ya ula rma ans n olmad
göstermektedir. Taktik olarak ise da lara
dayand kça sava larda ba ar lar elde ederken,
kaleye girip de ku atmada kal nca yenilgi
ile kar la mas  neredeyse kaç lmaz ol-
mu tur.

kincisi; di er bölgelerdeki Hürremi ha-
reket ve isyanlar  örgütleme ve birle tirme
gücünü gösterebilmi  olsa Abbasi zulmünü
bertaraf etmesi mümkün olabilirdi.

Üçüncüsü; slam dininin ve feodalitenin
yayg nca geli ti i bir döneme denk gelmi
bir isyan olarak kar  hamlesi objektif olarak
dezavantajl  durumdayd .

Dördüncüsü; slam’ n yorumlanmas , iç-
tihat dönemi devam ediyor ve sistem kendini
gerekti inde dü ünsel düzeyde esneterek
sürdürme kabiliyetini gösterebiliyordu.

Be incisi; buna kar  Babek’in toplumsal
düzeninin teorik-felsefik temellerini çok kap-
saml  ortaya koyabilmesi gerekmekteydi. Fa-
kat daha çok eylemsel yönüyle öne ç km .
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Önder APO Babekiler dâhil dönemin tüm
direni lerinin tam ba ar  olamay lar u
ekilde aç klamaktad r:

“Özellikle Hz. Muhammedi’n ölümü, Eh-
libeyt’in tasfiyesi ve ard ndan Emevi ve
Abbasi hanedanl klar yla birlikte giderek
kat  bir gerici a amaya gelinmi tir. Halk
temsil eden çok say da Bat ni tarikat n
ezilmesiyle, Ortado u uygarl n üzerine
tam bir karanl k çökmü tür. 10.-12. yüz-

llar aras ndaki dönem, tüm tarihi etki-
leyecek büyük bir ideolojik-politik mücadele
dönemidir. Ezilen ve yoksulla an kesimlerin
hareketi olarak ortaya ç kan Hariciler,
Hürremiler, Babekiler, Karmatiler, Ha i-
inler, smaililer ba ta olmak üzere tüm

Bat ni hareketler asl nda hem ideolojik
hem de pratik olarak büyük bir mücadele
vermi ler; bir tür ilkel sosyalizmi temsil
edip ya am lard r. Fakat üretim güçleri
ve ili kilerinin ya anmas  gereken feodal
biçimi henüz rolünü tam oynamad ndan,
bu hareketlerin tam ba ar  mümkün ol-
mam r. Ama yine de özgürlük ve e itlik
mücadelesi tarihinde büyük bir yerleri
vard r.”

Abbasi ordular  zulüm ve vah ette s r
tan yordu. Bu durumda Babek ve halk
seçeneklerini ‘YA ÖZGÜRLÜK YA ÖLÜM’ biçi-
minde belirlemi ti. Onlar n ki bir yenilgi de-

il tarihe yaz lm  bir özgürlük destan yd .
Sonuçta dost bildi inden gelen ihanet

Babek’i Samarra meydan na kadar getirmi tir.
Samarra’da ölüme giderken bile Babek’in
sergiledi i tutum tek ba na insanl a bah-
edilmi  çok büyük bir onur ve direni  miras

olmu tur. Af dilerse kurtulaca  söyleyen
Halifeye  kar  ölürken de  diz  çökmemi tir.
Said Nefisi Babek’i anlatt  kitab nda bu
son anlar öyle hicveder:

“Babek, Mutesim’in yan na geldi inde, Mu-
tesim ona öyle demi : Ey Babek, sen öyle bir
ey yapt n ki, hiç kimse böyle bir ey yapma-

r. imdi de hiç kimsenin tahammül ede-
meyece i kadar tahammül etmelisin. Babek
de ‘yak nda benim tahammülümü görürsün’

demi . Mutesim: ‘Bunun iki elini benim gözü-
mün önünde kesin’ diye emir verdi.”

“Mutesim onun ellerinin ve ayaklar n
kesilmesini emretti. Onun bir elini kestiklerinde,
öteki  elini  kana  bat p  yüzüne  sürdü  ve
yüzünü gözünü kanl  k pk rm  yapt . Mutesim,
‘ey it bu ne i tir?’ diye sordu. Babek öyle de-
di: ‘... nsanlar n yüzü, bedenlerindeki kan ne-
deniyle k rm  oluyor. Kan bedenden ak p
gitti inde, yüz sarar r. Bedenimden kan ak p
gitti i zaman halk, ‘yüzünün rengi korkudan
sararm r’ demesin diye yüzümü kana boyad m.”

“Ona ac  çektirmek amac yla Mutesim, cel-
lad k  onun iki alt kaburgas n aras ndan
yüre ine sokmas  emretti. Bunu yapt ktan
sonra, Mutesim’in emri üzerine onun dilini
kestiler, onun vücudunu dara ac na ast lar.
Ba  Ba dat’a götürüp, köprü üzerinde bir

aca takt lar. Sonra ayn  ba , Horasan’ n
kent ve kasabalar nda dola rd lar. Nedeni
ise uydu ki; o, halk n yüre inde kök salm
büyük bir nüfuza sahipti.”

Ve Son Sözleri…
“... Bütün müstebidler (zalim hükümdarlar)

gibi sen de yan yorsun. Çünkü benim destan m
öyle bir destand r ki, ne Babek’le ba lam r,
ne  de  Babek’le  bitecektir.  Ey  zavall lar,  siz
hiçbir zaman özgürlük yang n ne demek
oldu unu anlamayacaks z. O deh etli yang
ki, yüre i yak p küle çeviriyor. Özgürlük, o is-
ter tatl  olsun, isterse ac ; yaln z oydu benim
secdegâh m! Ve müstebid ki beni öldürüyor, o
da hiçbir zaman anlamayacak ki,  ölümü ile
özgürlük fedaisi büsbütün yok olmuyor...”

te bu son sözlerinde de ortaya koydu u
gibi O, dünyay  verseler de özgürlü e de -
meyen Kemal Pir olarak bizlere ula  olu-
yor. 15 A ustos dirili ini yaratan ölümsüz
komutan z Agit olarak özgürlük tutkusuyla
yeniden bulu uyor. S  yumruklarda sakl
öfkemiz ve yüreklerde sönmeyen isyan ate-
imiz olarak özgürlük mücadelemize ruh ka-
yor. BununiçindeO’nunruhu, ba ta Kürtler

olmaküzeretümOrtado u halklar na komüna-
lizm özlemini ve onu ya atman n iradesini ta yor.
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Ortado u bereketli topraklar zerine ku-
rulmu  bir co rafya olarak de erlendirilir.
Bu de erlendirme ayn  zamanda Ortado u-
nun çok yönlü verimlili ini, üretken ve yarat
gerçe ini de ifade eder. Çünkü inanç-dil, dü-
ünce, sanat, mimari, edebiyat, mitoloji, t p,

fizik, geometri gibi günümüze yön veren di-
siplinler Ortado u co rafyas nda çiçeklenmi
filizlere dönü mü tür.

Dünyam n bugün geldi i a ama tümüyle
Ortado u’nun ürünü de ildir, fakat ana do -

rultuyu kazand ran olgular, kurallar, normlar
Ortado u mahreçlidir. Bu, Ortado u’nun ya-
rat , üretken gerçe ini ifade etti i kadar,
toplumsal geli kinli ini, çe itlili ini, çeli ki
ve çat malar n keskinli ini de ifade eder.

Hiç durmaks n devam eden devingen-
li iyle Ortado u, 500 y l öncesine kadar in-
sanl k tarihinde öncülük rolünü üstlenmi tir.
Bat ’n n 500 y ll k bir öncülük üzerinden

hareketle tüm insanl k tarihini sahiplendi ini
dü ünürsek; Ortado u’nun on binlerce y la
dayanan yarat k, üreticilik yine öncülük
gerçe ine ra men uygarl kç  güçlerin d na,
uza na itilmesi, dahas  onun hedefi haline
getirilmesi söz konusudur.

Ortado u Tarihi nsanl n Tarihidir
Ortado u kaynakl  olan günümüz uygarl

insanl n özüne ve gerçe ine kar tl kta ya
da yabanc la mada nerdeyse doruk noktas na

ula r. Yabanc la madaki bu noktay  an-
lamak  için  fazla  uza a  gitmeden  günümüz
uygarl  içinde Ortado u’nun yerine bakmak
bile yeterlidir. Al lageldi i gibi Ortado u’nun
günümüz uygarl  içindeki -d ndaki demek
daha yerinde olacak- yerini sadece Ortado-

u’nun yetersizlikleri, tutuculuklar , ba naz-
klar yla aç klamak bir yan lg  olacakt r. Bu

Bat  mahreçli bir yakla m olup ya anan ya-
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banc la may  izah etmeyece i gibi yan lt
da olacakt r. Ortado u tan mlan rken ya da
de erlendirilirken onun temel yanlar ndan
biri olan dinler gerçe i, hemen her konunun
ele al nda, her çeli kinin ortaya konulu-
unda ana temalardan birini olu turur. Bunun

izinin dü medi i hiç bir alan yoktur. Maddi,
manevi ya am n her yan nda izlerini, etkilerini
görebiliriz. Bat  kaynakl  milliyetçili i bir
türlü içselle tiremeyen Ortado u insan , onu
da dini bir görünüm alt nda ya amaktad r.

Ortado u için a iret, kabile gibi etnik
kimli i ifade eden örgütlenmeler kadar tarikat
ve cemaat gibi dini aidiyeti ve kimli i ifade
eden kavramlar da büyük önem ta r. Hatta
kimi zaman dini kimlik etnik kimli i de kap-
sayan daha kapsay  ve belirleyici bir kimlik
olarak belirir. Bunlar etraf nda ekillenen
Ortado u gerçe inde söz konusu kavramlar
çözümlemeden ne siyasal, ne diplomatik, ne
ekonomik ne de askeri bir ba ar ya ula mak
imkâns zd r. Ulus, millet kavramlar n alt nda
da çok canl  bir biçimde ya ayan bu kavramlar
vard r. Günümüzde bile bunlar n etkisinin
ne denli yüksek oldu u dikkate al rsa, kö-
kenlerinin ne kadar güçlü oldu u hakk nda
bir fikir edinebiliriz.

Herhangi bir halka at fta bulunmayan,
öne ç karmayan slamiyet, evrenselci bir
yakla  esas almaktad r. Ç nda tüm
milletlere ça da bulunmu tur ve ça
Arap, Acem, Türk, Kürt demeden ama kimlere
seslenilmi se onlar n ad  da vererek her
dinden ve her mezhepten insana yap lm r.
Dolay yla ümmetçilik biçiminde yay m
gösteren slamiyet’in çe itli halklar taraf ndan
kabullenilmesi, bu halklar n içinde ya ad klar
sosyal kültürlerin ve organizasyonlar n özel-
likleriyle ba lant  olmu tur. Her ne kadar
slam do undan k sa bir süre sonra kar -
na dönü se ve Arap kabile aristokrasisinin

devletle me ve iktidarla ma ideolojisi haline
getirilerek Arap milliyetçili i biçiminde da-
yat lm  olsa da bölgemizde sosyal ya ama
damgas  vuran kültür ve toplumsal örgüt-
lenme biçimi  ne  ise  slamiyet’in  kabulü  ve

ya anmas nda da o belirleyici olmu tur. Onun
karlar , gelenek ve görenekleri, kural ve

normlar  gözetilmi tir.
Halklar n a iret, kabile gibi toplumsal ya-

lar alt nda on binlerce y ll k kültürlerini
ve zihniyet yap lar  bir kenara b rakarak
slam’  Arap egemenlerinin istedi i gibi ka-

bullenmeleri hiçbir zamanda ve yerde ger-
çekle memi tir. Dahas  bu biçimdeki dayat-
mac  her yakla m kar  do urmu , yüz-
lerce ayaklanma, isyan ve direni  bu temelde
ortaya ç km r. Bu perspektiften bak ld nda
Ortado u zemininde devletçi ve iktidarc
egemenlikli yakla ma kar  kabile ve a iret
biçiminde toplumsall  sürdüren etnisite
ile kent merkezleri ve çevresinde birikmi
yoksul emekçi kitlelerin gerçekle tirdi i yüz-
lerce isyan ve direni  hareketini görürüz.
Yine bu hareketleri kodlayan dü ünü  bi-
çimleriyle kar la z. slam görünümlü dev-
letçi uygarl a kar , onun sömürü ve talan na,
zulüm ve yalan na kar  geli en bu direni
içinde tarihi ki iliklere, görkemli duru lara
rastlar z.

Tarih imdidir
20. yüzy n ba nda olu turulan statü-

kosunun parçaland  bir süreci ya ayan Or-
tado u, yeni bir ekillenme sürecine girmi tir.
Bunun yönünün, do rultusunun, özellikle-
rinin, karakterinin belirlenmesi olarak da
de erlendirebilece imiz giri imler, her güç
aç ndan ba lat lm r. srail-Arap çat malar
da, geli en isyan dalgas  ve gerici ulus-devletçi
rejimlerin bir bir devrilmesi gerçe i de yine
ABD öncülü ündeki emperyalist güçlerin
Irak’la ba latt , Afganistan ile sürdürdü ü
ve Libya ile devam ettirdi i müdahale de
tabi Türkiye’nin mevcut statükoda ve Kürt
özgürlük mücadelesini tasfiye etmek için

ml slam temelinde diretmesi bu gerçekle
ba lant r.

u  aç kt r  ki,  bölgenin  kazanaca  yeni
statüko dünyan n siyasal, sosyal, ekonomik,
diplomatik vb. tüm dengelerini belirleyecektir
ve dünya yeni süreçte burada gerçekle en
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de imin özelliklerine göre ekillenecektir.
Tüm güçler bunun fark ndad r ve buna etki
etmeye çal maktad r. Küresel sermaye güçleri
ABD öncülü ünde imdiye kadar yürütülen
politikay  daha geni  bir uzla ma ve ittifak
temelinde sürdürmek istemektedir. Statükocu
bölge güçleri ise özgür Kürt’ün yok say lma-

na dayal  mevcut statükoyu sürdürmek
için tüm varl  ortaya koymaktad r. Halk
güçleri de elbette bu sürece demokratikle me
temelinde etki etmek istemektedir. K yas ya
bir çat ma biçiminde gerçekle en bu sürecin
izlerini her yerde sürmek olas r.

Gelinen a amada içinde bulunulan du-
rumun tarihsel güncel nedenleri, buna etki

eden olaylar, süreçler ve ki iliklerin do ru
anla lmas  ve tan nmas  da bu anlamda
önem kazanmaktad r. Gelece imizi in a et-
mekte oldu umuz bu süreçte geçmi imizin
kurban  ya da mahkumu de il de sahibi ve
yarat  olmak istiyorsak, tarihimizin tüm
boyutlar yla ayd nlat lmas  ve aç a ç kar l-
mas  son derece önemlidir. Elbette bunu
bizim ad za birileri yapacak de ildir.  te
Ortado u ayd nlanmas  en ba ta da bu du-
rumu çözümlemek zorundad r.

Bizi yaratan bu tarihin geri-eski yanlar
aç a ç kar p mahkum etmek, yenilenecek
yanlar  devralmak durumunday z. Sahiple-
nilecek olanla reddedilecek olan , bu kat-

manlar y  halinde iç içe geçmi  olan iyi-
kötü, güzel-çirkin, ak-kara, köleci-özgürlükçü
vb. olgular  yine kahraman-korkak, direni -
çi-teslimiyetçi, ba ms zl kç -i birlikçi ki i-
likleri aç a ç karmak, gelece e yürüyü ü
bu ayd nlanm  geçmi  üzerinden gerçek-
le tirmek, ba ar  ve zafer için vazgeçilmezdir.
Çünkü ne olursa olsun Ortado u halklar  in-
sanl k ad na bir ç  gerçekle tirecekse -ki
gerçekle tirmelidir- bunun gücünü yine kendi
tarihinden alacakt r. Zira Ortado u tarihi
esasta insanl n tarihidir. nsanl n kazanma
noktalar  da kaybetme noktalar  da bu tarihte
gizlidir. Yine kendi tarihimizden alaca z
perspektifle günümüzü ve gelece imizi ta-

mlayabilece imiz aç kt r.
Tarih içinde yapaca z k sa bir yolcu-

lukta ele alaca z tek bir olay, tek bir ki i
bile tarih denilen olgunun olmu  bitmi ,
ömrü tükenmi  gölgeler ve izler olmad
tüm temel özellikleriyle günümüzde de ya-
and  göstermektedir. Bu anlam yla tarih

günümüzü kodlayan fikirler, olaylar, ki ilik-
lerle adeta bugün de ya amaktad r ve de
capcanl r. Ancak bunlar egemenlikçi güç-
lerin perdelemeleri, karalamalar , çarp tmalar
alt ndad r ve aç a ç kar lmalar  kolay ol-
mamaktad r.  Yine  tümünü  birden  aç a  ç -
karmak da mümkün de ildir. Uzun ve zorlu
çabalar  gerektirmektedir. Ancak sab rla,
inatla kendi tarihimizi aç a ç karmak için
de bir yerlerden ba lanmal r.

Böylesi bir tarih ve güncel anlay ndan
hareketle do ru bir tarih bilincinin aç a ç -
kar lmas , tarihte ya anan her eyin bilinçli
ya da bilinçsiz bir biçimde etraf na örülen
efsane ve spekülasyon zincirinden kurtar l-
mas  gereken tarihi ki iliklerden biri de Ebu
Müslim Horasani’dir.

Birçok Bat ni harekete ilham kayna
olan, bir çok halk n kendinden sayd  Ebu
Müslim Horasani, Ortado u tarihinde hak-

nda en çok söylence yarat lan, özellikler
ve s fatlar yak lan ki ilerin ba nda gel-
mektedir. Ortado u halklar n böyle ele al-

, söylencele tirdi i, tanr sal s fatlar yük-
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ledi i bir ki ilik olarak da mutlaka tan nmay
ve anla lmay  gerektirmektedir. Zira halklar n
bir ki iyi böylesine efsanele tirmesi, ola an-
üstü özellikler içeren s fatlar yüklemesi o
ki ili i toplumsal ilerleyi in yolu, güvencesi,
model ki ili i olarak görmesi demektir. Bir
çizgi, bir ya am felsefesi haline gelmesi ya
da getirilmesi söz konusudur. Dolay yla
gerçe i öyle olmasa bile kendine mal edilen

fatlar, halklar n devam etmekte olan
özgürlük, ba ms zl k, e itlik ve adalet ara-

ndaki temel de erler, ilkeler ve kurallar
anlat r. Ço u zaman bir efsane bir halk n öz-
lemini, umudunu, inanç ve de er yarg lar
anlat r. Dolay yla Ebu Müslim Horasani,
büyük bir de erler toplam  olarak ula
günümüzde en gerçek haliyle aç a ç kar l-
may , yapt klar  ve yapamad klar yla anla-

lmay  ve de sahiplenilmeyi gerektiren slam
tarihinin en ünlü ki iliklerinden birini olu -
turmaktad r.

Ebu Müslim Horasani
(Ebu Müslim Abdurrahman bin Müslim

el-Horasani-Do um 718 Horasan bugünkü
Afganistan’daki Belh kenti, Ölüm 754 Irak )

“Köle  brahim,  brahim bin  Osman,  Hey-
yakan, Hetkan, Abdurrahman bin Müslim,
Bihzadan, Horasan Teberdar ” lakaplar yla
da an lan Ebu Müslim Horasani’nin as l ad
Abdurrahman’d r. Çe itli kaynaklarca 718

nda geçmi te ran-Horasan’a ba  olan
bugün Afganistan s rlar nda yer alan Belh
kentinde dünyaya geldi i belirtilmektedir.
Emevi egemenli ine son verip iktidar n Emevi
Hanedanl ’ndan Abbasi Hanedanl ’na geç-
mesine yol açan büyük ayaklanma hareketine
liderlik eden Ebu Müslim, Abbasi devletinin
kurulu  sürecinde de önemli roller üstlenmi
ancak etkinli inin giderek artmas , alternatif
bir  iktidar  oda  olarak görülmesi  gibi  ne-
denlerden dolay  bizzat iktidara ta  Ab-
basi Hanedanl  taraf ndan bir komplo ile
katledilmi tir. (MS.754)

Ortado u ve slam tarihinde Ebu Müslim
Horasani kadar efsanelere ve spekülasyonlara

konu olan ba ka bir ki ilik bulmak zordur.
smi etraf nda öylesine bir söylenti y

olu mu tur ki, bunlardan hangisi do ru, han-
gisi yanl  ay rt etmek kolay de ildir. Öldü-
rüldü ü 754 y ndan bu yana ad  etraf ndan
olu an spekülasyonlara bir yenisini ekleme-
den, tarihteki yerini, Ortado u zemininde
temsil etti i kültürü, Ortado u halklar n
onun ad  etraf nda ya atmaya ve sürdürmeye
çal  de erleri ayd nlatmak, tüm boyut-
lar yla olmasa bile ana hatlar yla Ebu Müslim
Horasani gerçekli ini ortaya ç karmak, ya-
rat lan mu lakla rmaya inat ait oldu u saf-
lar  netle tirmek son derece önemlidir.

Zira Ebu Müslim Horasani mazlumlar n,
ezilen ve sömürülenlerin, zulme ve gadre

rayan halklar n, d lanan, yok say lan, öte-
kile tirilen insanlar n adalet ve özgürlük is-
temlerinin tarihsel sembol ki iliklerinden
biri olarak günümüze kadar uzanabilmi
canl  ve etkili bir ki iliktir. Aç kt r ki böylesi
bir ki ilik salt dini ya da mezhepsel kayg larla,
uhrevi yakla mlarla ele al namaz. Ona hak
etti i de eri vermek sosyolojik ve kültürel
yakla may  gerekli k lar ki, bu her eyden
önce Ebu Müslim Horasani ki ili inin ye-
erdi i toplumsal kültürel zemini anlamay ,

içinden ç kt  toplumsal gerçekli i tan may ,
bu toplumsal gerçekli i belirleyen dü ünsel,
kültürel, inançsal temeli görmeyi gerektirir.

Her insan ait oldu u toplumun ürünüdür,
onun ta , sürdürücüsü ve ayn  zamanda
yap r. Bu anlamda her ki ilik kendi top-
lumsall n hem kurban  hem kahraman
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olmaya aç kt r. Toplumsal gerçeklik büyük
krizler ve çeli kilerle kar la nda bunun
bireylere yans mamas , toplumsal bünyede
ya ananlar n bireye aksetmemesi insan n
do as na terstir. Sorun bu noktada bireyin
içinden ç kt  toplumsal yap n ya ad
zorlanmalar, çeli kiler ve beklentiler kar -

nda kendisini nas l konumland rd n
aç a ç kmas ndad r. Bunlara yan t olma te-
melinde mi, bunlardan kaçma, bunlardan
korkma, bunlara s rt  dönme temelinde
mi? te bireyin özgünlü ü bu sorulara veri-
lecek olan yan tlarda belirmektedir.

te Ebu Müslim kendini çevreleyen kül-
türel ve sosyal yap dan ald klar yla kendi
toplumsall n çeli kilerine yan t olmay ,
çözüm getirmeyi esas alm  bir ki ilik olarak
kar za ç kmaktad r. Ad na hareket etti i
Abbasi ailesinin h rslar  ve iktidar arzular na
yan t olman n ötesinde, Emevi zulmü ve sö-
mürüsünden nasibini alan tüm bölge halk-
lar n, emekçi ve yoksullar n beklenti ve
istemlerine de yan t olmu tur. Bu nedenle
de tarihe Emevi devletini y kan ve Abbasi
devletini kuran ki i olarak geçmesi onu ye-
terince tan mlamaz.

Ebu Müslim Horasani’yi günümüze kadar
ta ran bölgenin zulüm ve direni  diyalekti-

inde oynad  roldür. Sistem ve sistem kar-
tlar , düzen yanl lar  ve düzene kar  dire-

nenler, bu direni te ba  çekenler her daim
ve her art alt nda halklar z taraf ndan
sahiplenilmi , kutsanm , ululanm , unut-
turulmam , destanlarda, ark larda, kulaklara

ldanan isyan ça lar nda sürekli ya at l-
r. Analar n ninnilerinde, ozanlar n

türkülerinde, dengbêjlerin klamlar nda, cem-
lerde, gülbanglarda yeni do anlara verilen
adlarda günümüze ta nm r. Onlar  böy-
lesine ölümsüz k lan en büyük hakikatimiz
olan toplumsall za ba klar , onun ih-
tiyaçlar  her eyin üstünde tutmalar  bunun
için gerekti inde canlar  ortaya koymaktan
çekinmeyecek denli büyük ba klar r. n-
san n bu en büyük gerçe ine sayg lar , ba -

klar  ve bu u urda yapt klar  onlar  tarihe

kaz yan temel olgulard r. Ebu Müslim Hora-
sani bu gerçekli i ya ad  dönem içinde
gösteren, kimin ad na hareket ederse etsin
içinde bulundu u dönem zarf nda halklar -

n  Emevi  zulmüne  kar  direni ine  ön-
derlik eden, bunu ba ar yla gerçekle tiren,
halk n direni ini maharetle sonuca ula rma
gücünü gösteren bir ki iliktir. Elbette bunun
kar  fazlas yla alm r. Halklar z
kendisini çok nadir insana gösterdi i bir iç-
tenlikle sahiplenmi tir. Bölgemizde böylesi
ki ilikler bellidir. simleri her eye ra men
yediden yetmi e halklar n dilinde ve
belle indedir. Kawa’y  kim unutturabilir ya
da kim sadece kendisine mal edebilir. Kawa
bölgemizde ya ayan tüm halklar n kahra-
man r. Asur zulmüne kar  direni in sem-
bolüdür, ba lat , sürdürücüsü ve zafere
ta yan r.  Zulüm ve direni  ikileminde o
direni in bayra  kucaklayan ve zafere
ula rand r. Tüm halklar nd r, bir Ortado u
kahraman r. Kürt olmas  bu gerçe i hiçbir
zaman gölgelememi tir. Asur zulmünden çe-
ken her halk onu Kürt halk  kadar sahiplenmi
ve ya atmaya çal r.

Ebu Müslim gerçe inde de kar za
kan budur. Ebu Müslim katledili inden

sonra halklar z taraf ndan tanr sal s fatlarla
donat lm , geri dönecek mehdi, kurtar
olarak tasavvur edilmi , ölmedi i ve ak gü-
vercin donuna bürünerek gö e yükseldi ine
inan larak efsanelere konu edilmi , toplumsal
ihtiyaca yan t veren prati i nedeniyle efsa-
nele tirilerek ve destanla larak ödüllen-
dirilmi tir.

Ya ad  zaman, zemin ve çeli kileri an-
la ld nda Ebu Müslim Horasani’nin tarihsel
eylemi ve ki ilik özelliklerinin neden efsa-
nelere ve destanlara konu edildi i anla labilir.

er insan içinden ç kt  tarihin ve toplumun
ürünü ise Ebu Müslim Horasani’yi de içinden

kt  tarihsel ve toplumsal ko ullardan ayr
ele alamay z. slam’ n do du u süreçte Or-
tado u gerçe i nas l bir durumu ifade edi-
yordu, slamiyet hangi kültürel ve zihinsel
iklimde kendine yer açm  ve nas l ilerli-
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yordu bunun yan nda Emevi devleti alt nda
yay lan slam bölge halklar  taraf ndan nas l
alg lan yor ve kar lan yordu? Bu ve benzer
sorular etraf nda Ebu Müslim gerçe ini an-
lamak gerçe e daha yak n olacakt r.

slam-Kar slam
Miladi 7. yüzy lda Arap yar madas nda

boy veren slamiyet, kimi çevrelerce sunul-
du u gibi zihinsel olarak büyük bir kurakl n
ya and , toplumsal olarak büyük bask lara
ve sömürüye maruz kal nd , halklar n ve
toplumlar n bu bask  ve sömürüye kar  ç k-
mamas  için cehalet ve sefalete mahkum
edildi i ko ullarda ortaya ç km  bir din de-

ildir. Cahiliye dönemi olarak adland lan
slam öncesi süreçte gerek Arap toplumu

gerekse de bölge halklar  san ld  gibi cehalet
ve gerilik içinde de il son derece dinamik
ve geli kin bir zihni-kültürel yap ya sahiptir.
Geli kin bir üretim sistemi yine geli kin bir
ekonomik-ticari ya am söz konusudur. Sorun
udur ki Arap kabile aristokrasisi mevcut

haliyle kabile formundan kurtulmak iste-
mektedir. Kabile ya am  mevcut haliyle
devam ettirmek istemeyen bir kabile aris-
tokrasisi ekillenmektedir. Kabile gerçe i te-
melinde varl  sürdüren Arap topluluklar ,
Sasani-Bizans  ve Habe istan krall klar  s -

rmas  alt nda, devletçi ve egemenlikli
zihni yap lar n da etkisiyle derin bir yar lmay
ya amaktad r. Kabile gerçe i önemli bir bo-
zulmaya u ramakta, kabile ileri gelenleri ka-
bilede temsilini bulan de erlere ihanet te-
melinde ciddi bir hiyerar i geli tirmekte,
öne ç kan aileler hanedanla makta, devlet-
le me aray  ciddi egemenlik mücadelelerine,
kabile gerçe ini yozla ran ve da lmaya
sürükleyen çat malara yol açmaktad r. Yani
üst toplumun temsili olan kabile aristokrasisi
kabile hiyerar isini de a an bir iktidar ara-

ndad r.
Devletçi iktidar sistemi Sasani-Bizans-

Habe  örneklerinde tan nm r. D tan bu
güçlerin s rmas  ya an rken, içten kabile
kültüründe bu temelde ortaya ç kan bozulma,

Arap toplumsal dokusunu ciddi bir ç kmazla
kar  kar ya b rakmaktad r. Bu ç kmaz n
getirdi i çeli ki ve sorunlar n nas l a laca
do rultusunda canl  ve dinamik bir zihni
iklim söz konusudur. Birçok seçenek kendini
gündemle tirmeye çal makta, her dönemde
oldu u gibi bir kurtar  beklentisi yüksel-
mektedir. Birçok ki i kendini kurtar  ilan
etmekte, peygamber oldu unu iddia ederek
mesajlar  yaymaya çal maktad r. Çe itli
tarihçiler slamiyet’in do du u süreçte ve
sonras nda aralar nda kad nlar n da bulun-
du u iki yüzden fazla ki inin kendini pey-
gamber ilan ederek dü üncelerini ve mesaj-
lar  yaymaya çal  belirtmektedir.

Arap yar madas nda durum genel hatla-
yla böyle iken bölge gerçe inde de durum

çok farkl  de ildir. En ba ta zihniyet dünya-
nda ciddi sars nt lar ve sorunlar ya an-

maktad r. Ba ta Kürtler ve Farslar olmak
üzere bölge halklar n ahlak temelli zihniyet
yap lanmas  olan Zerdü tlük Sasani devlet
ideolojisi olarak ciddi bir yozla may  ve a n-
may  ya amaktad r. Mazdeizm örne inde ol-
du u gibi ciddi reform aray lar yla, Mani-
heizm örne inde oldu u gibi ciddi sentez
çal malar yla bu durum a lmaya çal rken,
Bizans ve Sasani devletlerinin içte yoksul ve
emekçi toplumsal yap  üzerindeki bask  ve
sömürüleri, d ta etnisite ve a iret yap lar na
kar  talan ganimet seferleri her geçen gün
yo unla maktad r. Bu güçler birbirleriyle
yürüttükleri hakimiyet mücadelesine a iret
ve kabile biçiminde varl  sürdüren etni-
siteyi ortak etmeye çal makta, bu temelde
tarafla malar, taraf de tirmeler, i birlikçi-
le me, egemen siyaset zeminine kayma, dev-
letçi iktidar gerçe i içine çekilme ya anmak-
tad r. Bütün bunlar toplumsal dokuda ciddi
tahribatlar ve yozla malara yol açmakta,
devletçi gelenek temelinde ya anan bozulma
ve yabanc la ma sava  ve çat ma olgular yla
birle ti inde ba ta a iret ve kabile gerçe i
olmak üzere kentlerde ve çevresinde küme-
lenmi  toplumlar n ya am nda büyük bir
kaos olarak yans mas  bulmaktad r.
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Daha da ayr nt land labilecek bu ko ul-
larda öncelikle Arap kabile gerçe inde ya-
anan yozla ma ve da lmay  önleme, daha

iyi ve daha ileri bir temelde yenileme aray
ve çabas  olarak ortaya ç kan Hz. Muham-
med’in aray , giderek kendini evrensel bir
sentez olarak bütünleyebilmi  ve etkili bir
politik-askeri mücadele sonucunda ciddi bir
seçenek haline getirmi tir. Ba lang çta bir
devlet ideolojisi olmaktan uzakt r. Toplumun
politik ve ahlaki özelliklerini onarma, güç-
lendirme kayg  güçlüdür. Toplumu kendi
dönemine göre demokratik bir temelde ye-
niden olu turma amac  ve aray  ciddidir.
Kabile aristokrasisinin devletçi iktidar ara-

n ne tür tehlikelere yol açaca  adeta
görülmü  gibidir. Bundan sak nma, uzak dur-
ma amaçl  uygulama ve yakla mlar Hz. Mu-
hammed taraf ndan epeyce geli tirilmi tir.
Ne var ki Asr-  Saadet olarak isimlendirilen
dönem sona erer ermez, yani do undan
otuz y l gibi k sa bir süre sonra slamiyet
adeta kar na dönü türülecek, Arap kabile
aristokrasisi kendisine gerekli olan iktidar
ideolojisini slamiyet, Muhammed ve Allah
adlar  alt nda in a etmekte gecikmeyecektir.

Emeviler ve slam’ n Devletle mesi
Hz. Muhammed öncesinde belirginle en

hanedanla ma ve devletle me aray lar  özel-
likle Arap yar madas n dinsel, siyasal, eko-
nomik merkezi olan Mekke’de barizdir. Birçok
kabilenin etkinlik gösterdi i Mekke’de ka-
bileler aras  ve kabileler içi hiyerar i önemli
bir a ama kaydetmi tir. Kabileler e itlikçi,
dayan mac , payla mc  yap lar olmaktan
önemli ölçüde uzakla r. Her biri hiye-
rar inin, farkl la man n (buna bir tür ön s -

fla ma da diyebiliriz) kabile özelliklerinin
yerini ald  küçük birer devletçik durumun-
dad r.

Emevi Hanedanl  di erlerine nazaran
kabile gerçe ine en uç noktada yabanc la an
ve ön devlet özelliklerini en fazla gösteren
Kurey i kabilesinin Ümeyyen ailesindendir.
slamiyet’e kar  en etkin mücadeleyi yürüten

Kurey i kabilesi h zla yay lan ve güçlenen
slam kar nda ayak diremektense kendi

iktidarla ma aray nda de erlendirmeyi dü-
ünerek Hz. Muhammed ve slamiyet ile ba-

ma yolunu seçen bir kabiledir. slam’ n
zl  geli imi kar nda ve birçok sava  son-

ras nda Mekke’yi Hz. Muhammed’e teslim
eden Ebu-Süfyan önderli indeki Kurey i ka-
bilesi, Müslüman olmakla beraber Mekke
üzerindeki politik etkinli ini elden b rak-
mam r. Bu kabileye Halife Ebu Bekir ve
Ömer dönemlerinde tan nan k smi ayr cal k
Osman döneminde ayyuka ç km , bu durum
slam tarihinde Haricilik olarak bilinen yok-

sullar n isyan gelene ini ba latm , daha o
zaman Arap yar madas nda birçok Arap ka-
bilesinin slam dininden ve birli inden ay-

lmas na yol açm r. Daha önemlisi bu ka-
bilenin hilafet makam  ele geçirme çabalar
günümüze kadar uzanan slam dinindeki en
büyük  ayr klar n  ve  çat malar n  da  ne-
denlerinden biri olmu tur.

Halife Ebu Bekir, Ömer ve Osman döne-
minde slam ordular  Arabistan’  ve ran’
kontrol alt na al rken içte do an ve h zla
ilerleyen slam devletini ele geçirme müca-
delesi k r. Özellikle Hz Muhammed’in
kabilesi olan Ha imiler ile Kurey iler ara-

ndaki mücadele Hz. Ali’nin halifeli i s ra-
nda çat ma ve sava  halini alm  ve bu ça-
mal  sürecin sonunda slamiyet’in ç

esaslar na ba  ile bilinen Hz. Ali tasfiye
edilmi , iktidar birçok ayak oyunu ve kirli-
hileli yöntemler sonucu Kurey i kabilesinin
eline geçmi tir.

slam tarihinde Emevi Hanedanl , Ebu
Süfyan’ n o lu Muaviye ile ba lar (661). Hz.
Ali’nin öldürülmesi sonras nda hilafet ma-
kam na geçen Muaviye, halifeli ini tan ma-
yanlar  sert bir biçimde bast rm  ve iddet
temelinde iç kar kl klara son vererek fe-
tihlere giri mi tir. Bar  dini olarak do an
slamiyet, Emevi Hanedanl ’n n iktidar

amaçlar  temelinde bir sava  ve k m ideo-
lojisine dönü türülmü , do uda Hindistan

na, bat da Kuzey Afrika’ya, oradan Güney
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spanya’ya kadar yay lm r. Muaviye 680
nda öldü ünde ard nda güçlü bir slam

devleti b rakm r. Halifelik, dinsel önderli in
yan  s ra tam bir siyasal-askeri önderli e
dönü türülmü tür. Halifelik merkezi kutsal
topraklar say lan Mekke ve Medine’den Emevi
devletinin yönetim ve denetiminin en iyi yü-
rütülece i dü ünülen am’a ta nm , kabile
aristokrasisi devlet içinde konumland rken
Arap kabile yap  di er halklara üstün say -
larak ganimet ve talana ortakl k temelinde
devletle en slam’a kat lm r. Hilafet makam
Hz. Muhammed’in öngördü ü gibi bir kurul
taraf ndan seçilenlerce yürütülmekten ç ka-

lm  art k babadan o ula geçen hanedanl k
tarz  egemen k nm r.

Allah’a ba lanma d nda Arap ile Acem
aras nda bir fark olmad , Müslümanlar n
karde  ve e it olduklar  söyleyen Hz. Mu-
hammed’in aksine Emevi aristokrasisinin
devlet iktidar na taban olu turma temelinde
Arap milliyetçili i geli tirilmi tir. Arap Müs-
lümanlarla Arap olmayan Müslümanlar (Me-
vali) aras na ciddi ayr mlar konulmu , Arapça
resmi dil olarak dayat larak tarihin ilk asi-
milasyon uygulamas  gerçekle tirilmi tir.
Arapl k ve Arapla ma yüceltilirken di er
halklar n dilleri, inançlar , kültürleri ve tüm
de erleri üzerinde hoyrat bir egemenlik ve
talan yürütülmü tür. Kabile düzeninde varl k
gösteren Arap toplumsall , devlet iktida-

ndan yararland larak çözdürülürken di er
halklar n ve etnisitelerin toplumsall klar  i -
birlikçilik, ihanet ve kendini inkar dayat larak
tahrip edilmi tir. te Ebu Müslim’in ba
çekti i ve Emevi devletinin y yla so-
nuçlanan isyan bu lanetli gerçekli e kar
daha Muaviye zaman nda ba layan ve aral ks z
süren isyanlar zincirinin son halkas r.

Dört halife devrinden (632-661) itibaren
fetihler sayesinde geni  bir co rafyay  ege-
menli i alt na alan Emeviler h zla bölgenin
bu gerçe iyle kar la  ve bunun yol açt
sorunlarla bo maya ba lam lard r. Mevali
denen, k ç zoruyla veya ikna yoluyla slam’
kabul eden çe itli etnisite ve kavimlerin yan

ra eski inançlar  koruyan “Z mmi” ad
verilen gayrimüslimlerin de Emevi egemen-
li ini kabul etmesi kolay olmam r. ster
Müslümanl  gönüllü kabul edip mümin s -
fat  ta n, isterse zorla dayat ld  için
söylemde kabul edip Müslüman tasnifi içinde
de erlendirilsin; yeni dine giren Arap olmayan
halklar (Mevali), slam’dan çok daha köklü
ve yüksek bir toplumsall n, insanl k tarihi
kadar  eski  inanç  biçimlerinin,  dinlerin  ve
kültürlerin mirasç yd lar. slam’  alg lar ve
yorumlarken de bu miras n e itlikçi, özgür-
lükçü, dayan mac  ölçülerini esas alm lard r.

Mazdekizm ve Maniheizm
Özellikle ran ve Kürdistan topraklar nda

yozla rd  Zerdü t ö retisi üzerinden s -
fla may  dayatan Sasani devletinin, e itlikçi

olmayan adaletsiz yap na tepki olarak do an
Mazdekizm ve Maniheizm gibi dinler bölge
halklar n slam’  yorumlay nda da belir-
leyici zihni kaynaklar  olu turmu lar ve dev-
letçi slam’a kar  geli en direni  ö retilerinin
ve hareketlerinin olu mas nda büyük rol oy-
nam lard r.

Emeviler döneminde ba layan Zerdü ti,
Mazdekçi, Manici inanç ve kültürün etkilerini
yo un ya ayan halklar n devletçi slam’a
kar  direni leri daha sonraki dönemlerde
de yükselerek ve yay larak devam etmi tir.
Buna slam inan  içinde me ruiyet kazan-

rma çabalar , slam söylemine bürünmü
Arap milliyetçili ini ve devletçili ini slam’ n
argümanlar yla mahkum etme yakla  ol-
dukça geli kinlik göstermi tir. Bu nedenle
Emevilere kar  özellikle özgür kabile ve

iret yap lanmas  alt ndaki Arap olmayan
halklar n isyanlar  kendini slami söylem ve
argümanlarla ifadelendirse de özgürlükçü,

itlikçi ve dayan mac  Zerdü tili in, Maz-
dekçili in ve Manicili in damgas  ta mak-
tad r.

Direni  özellikle özgür etnisite için çoktan
beri temel bir varl k ko ulu haline gelmi
bulunmaktad r. Dinin egemenlerin elinde
bir iktidar ve egemenlik silah na dönü tü-
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rülmesi ve buna kar  direni  gerçe i bölgede
slamiyet  ile  ba layan bir  olgu  de ildir.  Bu

çok öncesinden ba layan ve süren bir olgudur.
Sasani egemenli ine kar  Mazdek’in isyan
haf zalarda taptazedir. E itlikçi, özgürlükçü
ve ortakla mac  Zerdü t ö retisinin esinledi i
Mani dini geni  bir co rafyada taraftar bul-
maktad r.

Emevi devleti daha ba lang ndan itibaren
me ruiyet sorununu ya am , Ha imi kabi-
lesinden Abbas o ullar yla yürüttü ü iktidar
mücadelesini kazanmas  bu sorunu a mas
sa lamam r. Abbasilerin iktidar amaçl  da
olsa muhalefeti, muhalif hareketlerle bulu -
mas , onlarla paralellik kurmas  ve Emevi
kar tl  temelinde bulu tu u bu ak mlar

ve yap lar n dinmek bilmeyen direni leri y -
ld  güne kadar Emevi devletini me ruiyet

sorunuyla kar  kar ya b rakm r. Müslü-
manl  kabul eden ve mevali ad  verilen
halklar n özgürlük, e itlik ve ortakla mac k
temelindeki direni lerine dayanak yapt klar
bu durum s kça bu hareketlerin Abbasi yanl
olduklar  biçiminde yorumlanm , ta klar
do al toplumcu-komünal özellikler görmez-
den gelinmi tir.  Oysa ki geli en direni  ha-
reketlerinde hilafetin Abbasilere mi yoksa
Emevilere mi ait oldu unun ço u kez fazla
bir de eri yoktur. Halklar kendi özgürlükçü
yönetimlerini olu turma, toplumsall klar
bu temelde sürdürme aray ndad r.

Sasani devletine kar  geli en Mazdekçi
direni  gelene i Emevilere kar  ortaya ç kan
direni lerin  de  büyük  bölümünün  fikri  alt
yap  olu turur. Mazdek’ten sonra yerine
geçen e i Hürrem Bin Ti Kade’nin ad yla de-
vam eden çizgiyi takip eden bölge halklar n
Abbasilerin iktidar olup olmamas  gibi bir
sorunlar  yoktur. Kimsenin iktidar na me -
ruiyet olu turma aray nda da de ildir. Bir
özgürlük e ilimi olarak takip edilmekte bu
özüyle ilgili olarak kabul görmektedir. Maz-
deizm Hürremdinilik ad yla Emeviler döne-
minde ilk olarak Horasan’da propaganda ya-
parak örgütlenen Hida  lakapl  Ammar bin
Yezid taraf ndan slami motiflerle birlikte
dile getirilmi tir.

Horasan’ n Merv kentine yerle en Hida
zla taraftar buldu u hareketini Mazdekçi
reti temelinde bir yönetime dönü türmü

ve o dönem ortaya ç kan tüm muhalefet ha-
reketlerini kendi denetimine almaya çal an
Abbasilerden ayr r.  Hida n hareketini
“ slam  dairesi  d na  ç p  Batini  olmak”la
suçlayan Abbasi büyüklerine kar k, Hida
yanda lar ; “Bizim Müslümanl kla herhangi
bir ilgimiz yok. Horasanl lara yalanc ktan
verdi iniz özgürlük ve e itlik sözünü, biz, iyi
kalpliler yerine getirece iz. Zira bizim ütop-
yalar z, fikirlerimiz, umutlar z ve amaç-
lar z, sizinkilerden farkl r” diye yan t
verip, isyana kalkm lard r.

Çareyi Hida  faili meçhule kurban et-
mekte bulan Abbasiler; “Hida  nam yla zuhur
edip Hürremilik f rkas  benimseyenlerin
hepsi, slam’a kar  ç km  say r. Haram
helal, helali haram yapm lard r. Kad n k z,
ana bac  demeden f sk-  fücur içine girip cinsel
sap kl klara bula lard r” biçiminde fetva
vermi lerdir.

Hürremidinlik ad yla ya ayan Zerdü tçü
ve Mazdekçi fikirler Abbasilerin ve Emevilerin
ortak çabalar yla 736 y nda bast lan bu
isyanla s rl  kalmayacak, çok geçmeden
Ebu Müslim Horasani’nin ba  çekti i isyan
hareketinde yeniden aya a kalkacakt r. Em-
evilerin sonunu getiren isyan n fikri altyap
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olacakt r.  Bununla da s rl  kalmayacak
Emevilere rahmet okutan zulmü ve bask yla
me hur Abbasi devletine kar  Babekilik,
Karmatilik ve Mazyar hareketleri ba ta olmak
üzere geli en tüm isyan hareketlerine dam-
gas  vuracakt r.

te Ebu Müslim Hida n karargah  kur-
du u ve tüm bölge halklar n kat ld  mer-
kez olarak gördü ü bu topraklarda (Belh)
dünyaya gelmi  (718) çocuklu unu ve gen-
çli ini Emevilere kar  isyan dalgas n yük-
seldi i bu süreçte Emevi kar  fikir ve ör-
gütlenmelerin güçlü oldu u Küfe’de geçir-
mi tir.  Hangi  halka  mensup oldu u spekü-
lasyon konusu olmakla birlikte çe itli Arap
airleri ve tarihçileri bir köle ve Kürt oldu unu

dile getirmektedirler. Küfe’de Merv’den farkl
olarak Emevi kar  faaliyetleri örgütleyen
Abbasilerdir. Yani iktidar pe indeki di er bir
slamc  çizgidir. Çe itli muhalefet hareketle-

rinin çat  örgütü olarak da i lev gören Abbasi
örgütlenmesine dâhil olan Ebu Müslim, k sa
sürede bu yap lanmada dikkat çeken bir
kadro olarak yükselmi tir. Emevilere paralel
hanedanla an Abbasi ailesine tan lan ve
hediye edilen Ebu Müslim, Abbasilerin ki isel
özellikleri nedeniyle k sa sürede Horasan’daki
Emevi kar  faaliyetlerini idare etmekle gö-
revlendirilecek kadar Abbasilerin güvenini
kazanm r.

syanlar Diyar  Horasan
Horasan’ n hilafet merkezine uzak olmas

ve yönetimin buradaki etkisinin oldukça
zay f olmas , muhalefetin geli ip güçlenmesi
için verimli bir zemin olu turmaktad r. Ayr ca
burada ortaya ç kan kavimler ve kabileler
aras  mücadelelerde Emevilerin taraf tutmas
ve k rt  olmas  da bu süreci h zland r-

r. Böl-parçala-yönet yakla  bin y llar
öncesine dayanan bir devlet yakla r ve
Emeviler iktidarlar  ula rd klar  her yer
de toplumsal bütünlü ü parçalayarak, bir-
birine dü ürüp birbiriyle vuru turarak güç
olmay  esas alm lard r. Bu devletçi uygarl n
adeta de mez bir iktidar kurma ve koruma
yöntemidir. Toplumsal bütünlük korunuyorsa
burada devlet iktidar na yer yoktur. Devlet
iktidar n kendine alan açmas  toplumsal
bütünlü ün parçalanmas yla mümkündür.
Bu anlamda hiçbir devlet a iretler, kabileler,
aileler, inançlar, mezhepler, halklar aras  çe-
li kilerde birle tirici ve çözümleyici bir rol
oynamaz. Bu devletin diyalekti ine terstir.
Emeviler gerçe inde de ya anan budur. Emevi
Hanedanl  el att  her halk n ve her kül-
türün ba nda büyük parçalanmalara, ça-

malara, çeli ki ve y mlara neden olmu tur.
Bunlar  körüklemi  kendini bu çeli kili ve
çat mal  ortamda iktidar yapmay  esas al-

r. Çat an taraflar bunu fark ettiklerinde,
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aralar ndaki çeli ki ve çat ma, parçalanma
ve birbirine dü menin Arap egemenli ine
kap  aralad , onu büyüttü ü ve güçlen-
dirdi ini anlad klar nda, zulme kar  birli in
zemini ortaya ç kabilmi tir.

te Ebu Müslim’in temel özelli i muazzam
bir birle tirici olmas , örgütçü özellikleriyle
temel ve tali çeli kileri halklara göstermesidir.
Bunu büyük bir ustal kla gerçekle tirmi ,
Emevi zulmünden rahats zl k duyan tüm ke-
simleri, aralar ndaki çeli ki ve çat malar
bir  kenara  koymaya  ve  birlik  olmaya  ikna
edebilmi tir. Bunu büyük bir siyasi yetenek
olarak ele almak gerekir. Ortado u gibi dev-
letçi uygarl n harmanlad  ve tahrip etti i
bir zeminde birlikçi olmak, devletlerin, fa-
tihlerin, nemrutlar n ve firavunlar n parça-
lad  toplumsal dokuyu adalet, e itlik, öz-
gürlük, dayan ma, vicdan ve merhamet,
adalet ve hikmet temelinde birle tirmeye
çal mak peygambersel bir büyüklü ü ifade
eder.

Ebu Müslim’in bunu yaparken zaman za-
man birli i parçalay , birli e gelmeyen,
Emevilere kar  direni i zaafa u ratacak,
halk n öncülü ünü, dinamizmini, beklenti
ve umutlar  heba edece ini dü ündü ü ki-
ilere ve hareketlere kar  büyük ikna çabalar

geli tirdi i, bu çabalar nda sonuç alamad -
nda son derece ac mas z olabildi i, birli i

olu turmak için iddete ba vurmaktan çe-
kinmedi i de dile getirilmektedir.  Arap ta-
rihçileri kendisini “so ukkanl , ketum, hasud
ve kindar, ayn  zamanda insafs z ve merha-
metsiz” olarak anlatmaktad r.

slam tarihçileri Ebu Müslim isyan ndan
sa bir süre önce Bihaferid (Bihaferid bin

Mahfuriddin)  isimli bir ki inin ba latt
bir isyandan bahsetmektedirler. Peygamber
oldu unu iddia eden ve “Zemzeme” ad nda
bir de kutsal kitap yazd  belirtilen Bihafe-
rid’in eski bir Zerdü ti oldu u kaydedilmek-
tedir. Zerdü tizm ve slamiyet’i sentezledi i
bu çerçevede bir isyan hareketi geli tirdi i
belirtilen Bihaferid’in karargâh  kurdu u
Horasan’ n Xwaf bölgesinde e itlikçi, ortak-

la may , özgürlükçü sistem kurmaya çal
belirtilmektedir. Ba latt  hareket kendi dö-
neminde hemen tüm ihtilalci hareketlere il-
ham veren Mazdekçiliktir. Yani do al toplum

itlikçili i ve adalet anlay r. Kendi ba -
lataca  isyan hareketine kat lmaya davet
etti i Bihaferid’in buna yana mamas  nede-
niyle bizzat Ebu Müslim taraf ndan öldürül-
dü ü de yine Arap tarihçilerce dile getiril-
mektedir.

Yürüttü ü haz rl k çal malar n yeterli
oldu una kanaat getiren Ebu Müslim Hora-
sani, Abbasilerin Horasan topraklar ndaki
ba  davetçisi s fat yla, May s 748’de Merv
civar nda Emevilere kar  isyan hareketini
ba latm , iki y l gibi k sa bir sürede am’a
girip Emevileri hilafet koltu undan indir-
mi tir.

Önderlik etti i isyan hareketiyle Abbasi
devrinin aç lmas na yol açan Ebu Müslim
katledildi i 754 y na kadar yönetimini yü-
rüttü ü Horasan eyaletinde ilginç bir biçimde
adaletli ve e itlikçi bir yakla  esas alm
kendisini Arap kabilelerinden çok mevaliye
yani u ya da bu nedenle slam’  kabul etmi
kavimlere özelde de Kürt kabile ve a iret
yap lar na dayand rm r. Birliklerini Kürt,
Acem ve Türkler ba ta olmak üzere bölgenin
Arap olmayan di er halklar ndan olu turmu ,
Zerdü ti ve di er inançtan insanlara saflar nda
yo un olarak yer vermi tir. Onlarla e itlikçi,
adil bir ili ki içinde olmu  ayn  haklardan
yararland rm r. En yak n yard mc lar
bunlar aras ndan seçmi tir. Yard mc lar ndan
biri Bermeki di eri Türk ( shak), üçüncüsü
Mecusi’dir.  (Sindbad)

Arap tarihçileri taraf ndan Mecusi arkada
Sinbad’a “ yi ki Mecusi kald n. Ben ise, kü-
çükken Müslüman edilmi im. Neyin ne ol-
du unun fark nda de ilmi iz. Oysa bilinçal-

z hala Zerdü ti ve Mecusi fikirlerle dolu.
Gönlüm Mazdakç  e itlikçilik ile Zerdü tü
ve Alevi fikirlerinin sentezlenmesinden ya-
nad r. Bunu ya ama geçirmenin yolu ihtilal
yapmakt r. Beklenen kurtar  Mehdi de,
zaten böyle zamanlarda zuhur eder. O da
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benden ba kas  de ildir.” dedi i aktar lmak-
tad r. Ebu Müslim’in e itlikçi alternatif yö-
netimini ve bunun güçlenmesini kendileri
için tehdit olarak gören Abbasiler 754’te
Ebu Müslim’i davet ettikleri Ba dat’ta sinsice
haz rlad klar  komployla katlettiler. Bu durum
iktidar ve devletçi uygarl k gerçe iyle birebir
örtü üyordu. ktidar ortak kabul etmez. Al-
ternatif kabul etmez. Ebu Müslim iktidara
ta  Abbasi gerçe inin Emevi gerçe inden
hiç bir fark  olmad  görerek, Horasan
ilinde buna kar  bir alternatif olarak öz-
gürlükçü Mazdekçi ö retiye uygun bir yap -
lanma yaratt na dair çok net bilgiler yoktur.
Ancak Abbasilerin onun etraf nda toplanan
ve kendini sistematize etmeye çal an, güç
olmay  hedefleyen e itlikçi, özgürlükçü ve
ortakla mac  özgürlük e ilimini gördükleri

kesindir. Zira Ebu Müslim bu topraklar n ço-
cu udur.  Bu  kültür  içinde  yeti mi tir.  Her
ne kadar Abbasiler ad na hareket etmi se
de bunu Zerdü ti, Mazdekçi, Manici ö retilerin
pe inde yürüyen halklar n aras nda yürütmü ,
onlar n istemlerine uygun olarak Emevi zul-
müne son veren ayaklanmay  ba ar ya ula -

rm r. Bu kitlelerce sahiplenilmektedir.
Horasan’daki Ebu Müslim’in dayand  top-
lumsal taban Abbasi iktidar na de il  kendi
özgürlükçü fikirlerine ve bu temelde vücut
bulan kültürlerine ba r. Abbasiler bunun
ele geçirdikleri iktidar  kendi ç karlar  için
kullanmaya ba lad klar nda kendilerine kar
da aya a kalkacak bir zemin oldu unu çok
erken anlam lard r.

Ebu Müslim ahs nda kendi önderli ine
kavu tu unu dü ünebilece imiz bir toplumsal
taban söz konusudur. Horasan ilinde Ebu
Müslim ki ili i etraf nda ete kemi e bürün-
mü  bir çizgi ortaya ç km  gibidir. Ba ndan
itibaren Abbasi hanedan  için mücadele eden
ve ba ndan üphe edilmeyen Ebu Müslim
Horasani’nin 750 y ndan sonra ortaya koy-
du u pratikle ayn  ba  sürdürmedi ini
Hürremdinlik ad yla an lan Zerdü ti, Maz-
dekçi, Manici özgürlük çizgisinin etkisine
girdi ini söyleyebiliriz. Bu ilk örnek de de-

ildir. Hida  lakapl  Ammar bin Yezid de Ebu
Müslim gibi Abbasilerin görevlendirdi i ve
Horasan’a gönderdi i bir kadrodur. Geldi i
Horasan ilinde Zerdü tçi, Mazdekçi dü ün-
cenin etkisine girerek Abbasilerden kop-
mu tur. slamiyet-Zerdü tizm sentezi bir ö -
reti geli tirmi tir. Bu temelde giri ti i isyan
hareketine kar  Emeviler ve Abbasiler adeta
birlik yapm lard r. Abbasiler Hida slam

na ç kmakla suçlayarak, ahlaki dü kün-
lükle itham eden fetvalar yay nlam , Emeviler
onu tasfiye etmek için Abbasilerin bu söyle-
mini sonuna kadar kullanm r. Mazdekçi,
Zerdü tçü ak mlar n etkisine girdi i için z n-

kl kla, ihanetle itham edilen Hida  bizzat
kendisini Horasan’a gönderen Abbasilerin
düzenledi i bir komployla faili meçhule kur-
ban edilmi tir. Ebu Müslim’in katledilmesinin
de esas nedeni budur. Ebu Müslim de bu ö -
retilerin etkisine girmi tir. Gerek ya ad
dönemde gerekse de katledildikten sonra
bu ö retilerin hüküm sürdü ü co rafyalarda
sahiplenilmesi, gerek içine girdi i uygula-
malar, gerek yönetim anlay , gerekse de
Arap tarihçilerin ona mal etti i kimi sözler
bunu do rulamaktad r. Abbasiler onun ah-

nda bölge halklar n e itlik ve özgürlük
ideallerini hedeflemi lerdir. Bölge halklar n
bunu böyle anlam r. O yüzden Ebu Müslim’e
en büyük ba k Horasan ili ba ta olmak
üzere Hürremili in yayg n oldu u bölgelerde
ortaya ç km r. Dahas  Hürremilik Ebu Müs-
lim’i kendisine mal etmi , kendisiyle özde -
le tirmi  ve kendi sembollerinden biri haline
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getirmi tir. slam tarihçilerinden Ebu Hatim
el Razi ile el Mesudi, Ebu Müslim’in katledil-
mesinden sonra Hürremilik ile Ebu Müslim
Horasani yanl lar n olu turdu u Müslimiye
ak n özde le ti ini; Ebu Müslim’in “ mam,
peygamber ve hatta Allah’ n yeryüzündeki
sureti” olarak görüldü ünü; “Tanr sal bir
ruh” ta na inan ld  yazmaktad rlar.
(Aktaran: Faik Bulut: slam Aristokrasisine
ve eriat Düzenine Kar lk Halk syanlar )

El Mesudi’nin kay tlar nda ise Hürremiler
öyle tan mlanmaktad r: “Bir k sm , Ebu Müs-

lim’in ölümüne inanmad ; onun, geri dönüp
yeryüzüne adalet da taca  söyledi. Bunlar
Horasan’da ayakland lar. Bir k sm  da ‘ölü-
münün gerçek oldu unu ama imaml k ma-
kam n k  Fatma’ya geçti ini’ söyledi. Bun-
lara Fat miye dendi.” (Akt: Faik Bulut age.)

Ebu Müslim’in katledilmesi Abbasi iktidar
için önemli bir tehlikenin bertaraf edilmesi
anlam na geliyordu. Ancak bu yeni tehlikelerin
de kap  ard na kadar aç yordu. Abbasilerin
Ebu Müslim’i öldürmeleri bunu hem de bir
komplo ile gerçekle tirmeleri Ortado u halk-
lar nda derin bir nefreti aç a ç kard . Abbasi
Hanedanl  bölge halklar n gözünde mam
Hüseyin’in ba  kesen Emevi Hanedanl ’yla
özde le irken Ebu Müslim bölge halklar n
ölümsüzlük bah etti i ki iliklerle özde le -
tirildi.

Ebu Müslim’in katlinden sonra Emevilere
kar  mücadele sürecinde yan nda yer alan
dava arkada , yak n dostu Mecusi Sindbad,
755-756 y llar nda Ni apur kentinde ayak-
lan rken “Ebu Müslim ölmedi; k sa zamanda

güvercin donunda, Mazdek ve Mehdi k nda
gelip intikam alacak, esas amac  Kabe’yi y k-
makt r” diye propaganda yapm r. Hareke-
tine kat lanlar n omurgas  Mazdekçi, Zer-
dü ti kabile ve a iretler ve yoksul çiftçiler
olu turmu tur. Sinbad’ n ba latt  isyan ye-
nilmi  ancak isyan hareketleri farkl  bölge-
lerde y llarca devam etmi  ve yeni isyan ha-
reketlerini tetiklemi tir.

Ebu Müslim’in dava arkada lar ndan ran
as ll  olmas na ra men Türkler aras ndaki
faaliyeti nedeniyle Türk lakab yla tan nan
shak da, Maveraünnehir taraf ndaki Zerdü ti

halklar aras nda örgütlenerek isyana kalk-
r. O da, “Ebu Müslim’in Zerdü t peygamber

taraf ndan gönderildi ini ve ölmedi ini, günün
birinde zuhur edece ini” propaganda etmi tir.

Ünlü Selçuklu veziri Nizamülmülk de,
Sindbad yanda lar n “Zerdü ti, Mazdakç
ve iilerden” olu tu unu yazm r.

Sonuç Yerine
Ebu Müslim Horasani yazd klar ndan ve

söylediklerinden ziyade yapt klar yla tarihe
geçmi  bir ki iliktir. O bir fikir adam  de il
bir eylem adam r. Abbasiler ad na hareket
etmi , ancak Emevilere kar  yürüttü ü ba-
ar  isyan hareketiyle bölge halklar n da

özlem ve isteklerini gerçekle tirmi tir. Ba ta
Müslimiye hareketi olmak üzere ad na ortaya

kan birçok hareketin zihni altyap  Zer-
dü ti, Mazdekçi ve Manici fikirler olu tur-
mu tur. Ebu Müslim’in öldürülmesinden
sonra ortaya ç kan bir çok hareket ve kurulan
bir çok tarikat kendilerini dü ünsel olarak
Ebu Müslim’e dayand rsalar da Ebu Müslim’in
belirtti imiz Zerdü ti, Mazdekçi ve Manici
zihni formasyon d nda yaratt  ya da temsil
etti i  ba ka  bir  çizgi  söz  konusu  de ildir.
Ba ar  bir isyan hareketine öncülük eden
büyük bir siyaset adam , örgütçü, diplomat
ve askeri bir ki iliktir.

Günümüze kadar kesintisiz süren zulme
kar  direni  gelene inde halklar n özlem-
lerine ve ac lar na yan t temelinde ortaya

kan her isyan önderli inden beklenen Ebu
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Müslim’in k  kald rma olmu tur. Bunun
anlam  büyüktür. Halklar z kalk  her
isyan n yenilgisinden sonra Ebu Müslim’i
daha çok anar ve arar olmu tur. Onda dile
gelen ba ar  gerçe ini arar olmu tur.

“Ebu Müslim gelmeseydi cihana e ekler
de ç rd  Mervana” sözü Emevi zulmünün
iddette s r tan mazl  anlat r. Ebu Müs-

lim böyle bir zulüm düzenini devirme ba a-
 gösteren bir ki ilik olarak, ba ar  bir

komutan olarak da görülmeli ve onda dile
gelen ba ar  gerçe i iyi anla lmal r. O
bölge halklar n kültürel ve zihni gerçe ini
do ru okumu , bununla do ru ili kilenmi
ve yürüttü ü isyan hareketini bu zemine da-
yand rabilmi tir. Etkiledi i kadar etkilenmi ,
bu topraklar n ve bu kültürün yaratt  bir
insan olarak yine bu topraklar ve bu kültür
taraf ndan sahiplenilmi  ve gelece e ta n-

r. Onda görülmesi gereken ba kald -
nda ifadesini bulan ve Emevi zulüm düzenin

ma götüren öz halklar n özgürlük
ilimidir. K sa bir süre de olsa Abbasilerin

hilafet makam na oturdu u 750 y ndan öl-
dürülmesine kadar geçen süre zarf nda bu

ilime uygun olarak hareket etmeye çal -
r. Bu süre içinde yapt klar yla ve yapmaya

çal klar yla halklar z taraf ndan sahip-
lenilmi , halk özgürlük e iliminin önderli i,
komutan  olarak kutsanm r. Nitekim öl-
dürülmesinden sonra geli en tüm isyan ha-
reketlerinin Zerdü ti ve Mazdekçi hareketler
taraf ndan gerçekle tirilmesi, özellikle Zer-
dü ti halklar taraf ndan sahiplenilmesi tesadüf
de ildir. O halklar n zulme kar  direni-
inin sembol ki iliklerinden biridir. Halkla-

z ona minnetini ve ba  onu günü-
müze kadar ta yarak ve her isyan nda adeta
manevi önderlik rolü vererek göstermi tir.

Kürt halk  Ebu Müslim gerçe ini en güçlü
sahiplenen halklar n ba nda gelir. Kürt kül-
türünün yabanc la maya ve Arapla maya
kar  en soylu direni leri Zerdü ti ve Mazdekçi
fikirler temelinde ve Ebu Müslim Horasani’yi
referans alarak gerçekle mi tir. Kürt Alevili i
içinde kendisine büyük bir de er ve yer ve-

rilmi , onda temsilini bulan ki ilik özellikleri
Kürt Alevi ki ili inin ekillenmesinde belir-
leyici olmu tur. Zerdü ti ahlak ve kültür de-

erlerinin slam ile harmanlanmas  da yine
Ebu Müslim’in inand  ve vazetti i biçimde
Hz. Ali’de temsilini bulan slam’ n en sade
ve temiz yan  üzerinden gerçekle mi tir. Bu
konuda Önder APO; “Zay f ve Hz. Ali yanl
bir slami örtüye bürünmü  Kürt Alevili i
de Zerdü tlükten sonra en güçlü Kürt
kültür direni çili idir. Kürtlerdeki ial kt r.
Baz  alanlarda lafta slamiyet’i kabul edip,
kendi öz inanç ve ya amlar  korumakta
kararl  davranm lard r. Bu temelde dav-
ranan kesim, daha çok Kürt Alevili i biçi-
minde tamamen yerelle mi , kendi ya am
ko ullar na uyarlanm  bir slam’  s rl
olarak kabul etmi tir. Bunu da zorla de il,
Ehlibeyte yap lan büyük haks zl klar so-
nucu bir vefa borcu olarak yapm lard r.”
demektedir.

Buraya kadar tarih içindeki olumlu ye-
rinden ve rolünden bahsetti imiz Ebu Müs-
lim’in asla dikkatten kaç lmayacak bir yan
ise onun Abbasi Hanedanl  taraf ndan kul-
lan lmas r. Ebu Müslim Horasani büyük
eylemiyle Emevileri y karken hilafet maka-

 Abbasilere alt n tepsi içinde sunmu tur.
Bunu Zerdü ti ve Mazdekçi özgür kabile ve

iret yap lar n ve yoksul emekçilerin eliyle
gerçekle tirmi tir. Yani sistem kar , devlet
kar  güçlerin eliyle Abbasi Hanedanl
gibi sonuna kadar sistem içi, sonuna kadar
Emevilerde temsilini bulan iktidarc  ve dev-
letçi bir gücün iktidar  kurmu tur.

Sistem içi güçlerin sistem d  güçleri
kendi ç karlar  temelinde kullanmalar na ta-
rih içinde verilebilecek en çarp  örnek Ebu
Müslim Horasani örne idir. Sonras nda dün-
yan n ve bölgemizin çe itli yerlerinde çe itli
tarihlerde yine çe itli biçimlerde tekrarla-
nacak olan bu paradoksa halklar z art k
dur demelidir. Bu ise her eyden önce kendi
tarihimizi sahiplenmek ve aç a ç karmak
ve onu gelecek yürüyü ümüzde canl  bir yol
gösterici olarak kabul etmekle mümkündür.
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Madde-enerji ve hareket bütünlü ünden
olu an canl n daha ilk halinden bugüne
kadar her bir olu um, hem evren içinde bir
tikel ve hem de kendi anlam gücüyle bir ev-
renseldir. Ya am, canl k, varl k; madde-
enerji-hareketin birbirlerini tamamlamas
temelinde bir bütünlü ü olu turduklar  kadar
evrensel ve tikelin içiçeli ini de bar nd r
ve yans rlar.

nsan-toplumu tarihini incelerken ya a-
z an’ n tarihi ve tarih’in de ya ad z

an’  içerdi ini unutmadan, bu tarih içinde
ya anan olay-olgu; varl klar  zaman-mekan-
hareket bütünlü ü içersinde anlamaya ça-

mam z halinde ancak do ruya yakla
olabiliriz. imdiden kopuk tarih hikaye-anlat
de erinden öteye gidemeyece i gibi tarihten
kopuk imdi de, anla labilen bir imdi ol-
maktan uzak kal r. Mekansal anlamda ev-
renden ve de Dünya’dan kopuk bir yerellik-
bölgesellik ile yerel-bölgeden kopuk, her eyi
düzbiçimde genelle tiren dünyasall k-evrensellik
de ayn  oranda anlamdan uzak kalacakt r.

Zaman-mekan ve varl k hallerinin bütün-
lü ü olan evrende esnek zekas yla, fark n-
dal n fark na varmas yla insan-toplumu
hem evrenin bir parças  ve hem de evrenin
özeti olarak kendine has bir evreni temsil
etmektedir. Ancak burada insan merkezli
bir yakla ma dü memek için unu belirt-
mekte fayda vard r. nsan-toplum do an n
ve evrenin parças  ve özeti olmay  hak etti i
oranda kendisidir; ayn  anlama gelmek üzere
kendisinde evreni yans tabilir. Yani insan-

toplum, do al-do asal; evren-evrensel geli im
seyrine uyumlu oldu u sürece insan-toplum
olarak tan mlanabilir ve de kendi anlam
bulabilir.

nsan-toplumun tarihi ve/veya tarihin
insan-toplum bölümü ele al rken bu tarih
kapsam ndaki olay-olgu; varl klar n da; ye-
rel/bölgesel-dünya/evrensel bütünlü ü içe-
risinde ele al nmas yla do ruya yak nla
olaca z.

Rêber APO’nun Ortado u’da Uygarl k Kri-
zi Ve Demokratik Uygarl k Çözümü adl  sa-
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vunma da 6. hakikat olarak dile getirdi i
“Ben benim, ben evrenim, ben öncesi-son-
ras , yak -uza  olmayan zaman ve me-
kân m!” belirlemesi bu gerçe i en anla r
biçimde izah etmektedir.

Bütünlüklü tarih anlay  temelinde ev-
rensel tarihi inceledi imizde Ortado u jeo-
kültürü (Ortado u kelimesi, gerçe i tam
ifade etmeme ya da örtme riski ta  için
Ortado u kavram  yerine -Verimli Hilal- kav-
ram  kullanmak gerçe e daha da yak n-
la rabilir) insan-toplum tarihi aç ndan
belirleyici bir yere sahiptir. Sosyal bilimin
antropoloji-arkeoloji-etnografi-etimoloji-
tarih bilim dallar nda yap lan çal malar n
sonuçlar , insanl n ortak miras  olan tarihi
kal nt lardan ö renebildiklerimiz ve co raf-
yan n da katk lar yla elde edilen veriler bu
gerçe in kabulünü kaç lmaz k lmaktad r.

Do u Afrika Rif’inden yola ç kan insan
gruplar  binlerce y ll k yolculuklar  boyunca
kendileri için uygun bölgeler aram lard r.
Bu uzun, me akkatli ve ac  yolculu un so-
nuçlar ndan biri olarak sa  kalabilen insan
gruplar  Afrika’n n kuzeyinden ba lay p bu-
günkü Hindistan’a kadarki sahay  kapsayan
Verimli Hilal bölgesinde yo unla maya ba -
lam lard r. Binlerce y ll k 4.buzul döneminin
sona erme süreci tamamlan nca, bu sahada
iklim ve co rafyan n sundu u ko ullar insan
için ya amsal önemde gerekli bar nma, ko-
runma ve beslenme imkânlar  sunmaktad r.
Verimli Hilal denilen bu co rafyan n de ik
alanlar nda gens-klan ve giderek kabile bi-
çiminde örgütlenen insan gruplar  göçer,
yar -göçer yerle ik ya am ve hareket tarzla-

yla binlerce y ll k süreç içinde do al toplumu
in a etmi lerdir. Ana-kad n öncülü ünde
in a edilen toplumsall k neolitik devrim dö-
neminde zirveye ula r. nsanla ma ve
toplumsalla man n iç içe geli ti i bu süreçte
insan-toplum zihniyet, anlam ve yap lanma-
lar yla kendini bugünlere kadar ta rabilen
maddi-manevi kültür de erlerini yaratm r.
.Ö 20.000 ile 3.000 aras  zamana tarihlenen

bu dönemde iki ana kültür ve dil grubu

olarak Semitik dil-kültür ile Aryenik dil-
kültür ortaya ç km r. Önder APO, tarihin
bu döneminde hakikatin ya and  ve do-
lay yla hakikati bizzat ya ayan toplumun,
bir ba ka hakikat aray na gerek duymad
belirtir. Toplum tarihi üzerindeki belirleyici
rolü anlam nda tarihin anas  olan bu dönem
politik- ahlaki toplum dönemidir de ayn  za-
manda. Özellikle neolitik devrimle birlikte
kendisini at m düzeyinde yans tan kaza-

mlar n gasp edilmesi üzerine, kendini var
eden devlet adl  bir yap lanma ortaya ç kar
.Ö 3000’lere do ru. Yakla k 5-6 bin y ll k

süre öncesine tarihlenen devlet, s ras yla er-
kek egemen hiyerar i, hanedanl k, kent, im-
paratorluk ve en son ulus-devlete kadar
farkl  biçimlerle kendini bugüne kadar ta r.

Ahlak, ideoloji, din, tarikat, mezhep, felsefe,
bilim, sanat, edebiyat gibi manevi kültür de-

erleri oldu u kadar peygamber, mehdi, fi-
lozof, bilge, dervi , ermi , askeri komutan,
imam, bilgin gibi ki ilikler de toplumun öz-
gürlük, adalet, bar , demokrasi aray lar n
sonucunda ortaya ç km r. Yine bu olu umlar
ve ki ilikler devlete ve iktidara kayd klar
oranda da toplum kar , kendilerinin ve
kendi söylemlerinin kar  haline gelerek
toplumun direni iyle kar la lard r.

nsan-toplum tarihi, demokratik uygarl k
ve devletçi uygarl k olarak adland lan iki
ana nehir ak  biçiminde seyreder. Verimli
Hilal jeo-kültürü, bu iki ana nehrin do
yeri oldu u için insan-toplumun evrensel
tarihinde belirleyici yere sahiptir. Özgürlük
ve kölelik e ilimlerinin, direni in ve tesli-
miyetin, kahramanl n ve hiçli in, despot-
lu un ve toplumsall n bu kadar keskin bi-
çimde bir arada ama aralar nda k yas ya mü-
cadelenin ya and ; ama ayn  zamanda bir-
birine dönü ebildikleri, yüce kazan mlar n
oldu u kadar büyük kay plar n ve trajedilerin
de yüce yarat mlar kadar ölümün de en kah-
redici biçimlerinin ya and  merkezi co rafya
olmas  bu gerçe e dayan r.

Semitik kültür a rl kl brahimi gelenek
ile Aryenik kültür orijinli Zerde t gelene i,
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bir yandan birbirleriyle kar kl  bir etkile im
halinde olurken di er yandan da direni  ge-
lene i ekseninde zaman-mekan olgular na
ba  olarak ortaya ç kan tüm ideolojik, dü-
ünsel, felsefik, ahlaki, dini, siyasal, kültürel,

ekonomik, askeri ak mlar  ve hareketleri,
örgütleri ve mücadeleleri, söylemleri ve ey-
lemleri, ini leri ve ç lar  etkilemi ler hatta
ondan da öte onlara kaynakl k etmi lerdir.
Ancak bu iki ana kaynak gerek brahimi ve
Zerdü ti gelenekler olarak ve gerekse de et-
kiledikleri ak mlar ve ç lar olarak devletçi
uygarl k güçleri taraf ndan kullan lma ve
yozla lma durumunu da ya am lard r.

Hz. brahim’in çoklu tanr -krallar düzeni
ve onun Urfa havzas ndaki uzant  olan
Nemrut düzenine kar  ç  Musa’da On
Emir ile birlikte kabile devleti yasalar na
dönü türülmü . Saul-Davut ve Süleyman bu
yasalara dayanarak kabile devletini kurmu lar.
Bu kabile devleti kapitalist modernite de
onlarca ulus-devlet tanr na dönü mü tür.
Neolitik devrim de erlerini ahlak felsefesi
biçiminde zaman-mekana uyarlayan, bu yolla
devletçi uygarl k güçlerine kar  demokratik
uygarl k güçlerine ba ar  direnme yolunu
gösteren Zerdü tilik, Aryenik kültür ve halk-
lara tarihi ç lar yapt rken kendisinden
sonraki özellikle Ortado u ç  tüm dire-
ni ler ve hakikat aray lar na, ba ta Mazdeizm,
Mitraizm, Manizm, Alevilik gibi ç lara kay-
nak olmu tur. Di er yandan Zerde t felsefe-
sinin gücünü kendi ç karlar  için kullanan
ve kastla an Mag rahipleri, Mani’nin ayd nl
ve erdemi geri getirme çabalar  bast rma
örne inde oldu u gibi devletçi güçler tara-

ndan kullan lagelmi tir. Yakla k 300 y l
ezilenlerin sesi olarak hakikat aray  sür-
düren H ristiyanl k, din adamlar n Roma
devleti ile i birli i sonucunda resmile erek
devlet ve iktidar arac  olarak kullan lm  ve
bunun üzerinden bir kar  H ristiyanl k ge-
li tirilmi tir.

Hz. Muhammed Semitik kültüre Arapl k
temelinde yeni bir ç  yapt ran ama ayn
zamanda tüm toplumlar  kapsama iddias nda

olan slamiyet de, direni  gelene inin ken-
disinden önceki deneyimlerinin ak betiyle
kar la maktan kendini kurtaramam r.
Arap kabile aristokrasisinin önemli bir k sm
geli en slam kar nda kendi ç karlar
korumak için Müslümanl  kabul etmi tir.
Ancak Hz. Muhammed’in vefat etti i andan
itibaren slam ad  alt nda derhal bir kar
slam hamlesi gerçekle tirmi lerdir. Daha

Hz. Muhammed’in naa  yerdeyken komployla
iktidar  ele geçiren Ümmeye o ullar n ba -
latt  gelenek Emevi ve Abbasi iktidarlar
biçiminde sürmü tür. slamiyet’i yozla p
kar slam haline getiren Arap egemen güç-
leri, Verimli Hilal sahas n hemen her ala-

nda bask , el koyma, sava , asimilasyon,
katliam, kölele tirme, kand rma, yasaklama,
korkutma dahil her türlü iddet yöntemlerini
esas alarak iktidarlar  tesis ederken, Hz.
Muhammed’in sözlerini, eylemlerini, ya am
tarz  ve davran lar  kendilerine göre yo-
rumlayarak, sansürleyerek, üzerinde tahrifat
yaparak ayn  zamanda anti Muhammedili i
de geli tirmi lerdir. Bask iddet-gasp ve
dogmaya dayal  bu kar slam iktidar gelene i
daha sonra Memlûkler, Selçuklar, Osmanl lar
ve benzerleri biçiminde sürerken di er yan-
dan devlet-iktidar güçlerinin “muhalif” ol-
du unu iddia  eden taraf  da  Safeviler  biçi-
minde bu gelene in “farkl ” biçimini ya at-

lard r.
Devletçi uygarl k güçlerinin halifelik ku-

rumla mas yla tekelle en iktidarlar n bask ,
zulüm ve iddeti kar nda Verimli Hilal
merkezli demokratik uygarl k güçlerinin di-
reni leri, slamiyet’in ç  izleyen ilk y l-
lardan itibaren ve özellikle 7. yy ile 13. yy
aras  yo un ve yayg n biçimde süregelmi tir.
Haricilik, Bat nilik, Hürremilik, Müslimiye,
Alevilik, smailîyye, Babailik, Karmatilik ve
bunlar n kollar ndan olan onlarca ak m ve
hareketler, özünde demokratik toplum ve
onun de erlerini savunan hareketler, dire-
ni ler ve aray lar n zuhurudur. Devletçi uy-
garl n zihniyet anlam ve yap lanmas  kar-

nda bu direni ler zaman-mekan-hareket
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bütünlü üne ba  olarak din, mezhep, tarikat,
tasavvuf biçiminde; öncülük yapanlar ise
sufi, mevlevi, dervi , seyit, askeri komutan,
alim, mehdi gibi adlarla öne ç p bunlardan
baz lar  da kendilerini peygamber soyuna
dayand rmak zorunda kalm lard r. Hz. Ali,
Ebu Müslim Horasani, Babek, Cafer-i Sad k,
Hamdan el Karmati, Muhammed bin Ali, Hal-
lac-  Mansur, Baba Tahirê Uryanî, Hasan Sab-
bah, Mevlana Celaleddin-i Rumî, ehabed-
din-i Suhreverdî ve daha birçok devrimci
önder ve öncü ki ilikler bu direni lerde
ortaya ç km lard r. Horasan, Basra, am,
Buhara, Rey, Ba dat, Ahwaz gibi alanlar n
merkezi rol oynad  ancak Buhara’dan Ye-
men’e, Hindistan’dan Anadolu’ya kadar tüm
Verimli Hilal ve havzas  etkileyen bu dire-
ni ler, kendi zihniyet-anlam ve yap lanma-
lar  da geli tirmi lerdir. Neolitik devrimle
zirveye varan ancak devletçi uygarl kla birlikte
çarp lan, istismar edilen, üzeri örtülen, ya-
saklanan maddi-manevi kültür de erleri bu
direni lerle birlikte yeniden canl k kazan-

lard r. Ba ta toprak, ate , k-ayd nl k,
bilgelik-hikmet-erdem, ahlak, ortak üretim
ve payla m, karde lik, sevgi, özgürlük ve

itlik olmak üzere, demokratik uygarl k de-
erleri bu direni lerin amaçlar , programlar ,

söylem-eylem ve ya am tarzlar nda ortak
de erler olmu tur.

Afrikal  Kölelerin Direni inin (Zenc
syanlar ) Ya and  Dönemin Genel Özel-

likleri
Afrikal  kölelerin direni leri Cezire- att-

ül Arap bölgesinde, Emevi-Abbasi iktidarlar
dönemlerinde 7. yy ile 9. yy aras nda ger-
çekle mi tir.

Ümmeye ailesinden Ebubekir, Ömer ve
Osman’ n halifelikleriyle Ebu Sufyan ailesinin
ittifak  sonucunda kurulan fetihçi Emevi dev-
leti talan, gasp, yasaklama, katliam, i kence,
kölele tirme, fetih ba ta olmak üzere bask
ve  iddet  üzerine  yükselen  bir  iktidar  ol-
mu tur. Emeviler döneminde, en ünlüleri
Muhtar ül Sakafi, Bihaferid bin Mahfuriddin

ve Mazdeki-Hürremiler, Basra civar nda Zenc
ayaklanmalar  olmak üzere birçok ayaklanma
gerçekle mi tir.

Emevi saltanat  kar  ve ayn  zamanda
Hz Muhammed slam’ na inanm  olan Ebu
Müslim Horasanî, Emevi kar  di er güçlerle
de ittifak yapar. Bu ittifak sonucunda Hora-
san’dan Yemen ve Irak a kadar yay lan sa-
va larla Emevi hanedan n iktidar  y r.
Ebu Müslim’in, iktidar  Abbas o ullar na tes-
lim etme niyeti ba ta yoktur. Emevi devletini

kt ktan sonra Ebu Müslim, Hz. Ali ailesinden
olan Cafer-i Sad k ve di er iki önemli ahsiyete
daha devleti yönetmelerini önerir. Ancak bu
ki iler slamiyet ile iktidar  kar rmak is-
temediklerini belirterek teklifi kabul etmezler.
Bunun üzerine Ebu Müslim ve ittifaklar  olan
Süleyman Kesir ve Ebu Selma, Abbas o ul-
lar yla anla rlar. Bu anla maya göre ideolojik
olarak Cafer-i Sad k ailesinden gelen imamlar
söz sahibi olacaklar, devlet idaresi ise Abbas

ullar na ait olacakt r. Bu temelde 750
nda devlet iktidar  Abbas o ullar na teslim

edilir. Ancak devletçi uygarl n kendisinden
ve Emevi hanedanl ndan ald klar  daha
da geli tiren Abbas o ullar , iktidar n daha
ilk y llar nda gelenin gideni arataca  gös-
tererek, halk n adalet ve özgürlük aray lar
katliam,  bask  ve  iddetin  her  türlüsüyle
bast rmaya giri ir. Bu durumda halk Ebu
Müslim ve yolda lar na artan bir ekilde
umut ba lar. Abbas o ullar  iktidar  ise ilk
olarak kendisine en büyük tehlike olarak
gördükleri Süleyman Kesir, Ebu Selma ve
Ebu Müslim Horasani’yi tasfiye ederler. Dev-
letin ve halifeli in merkezini am’dan Ba dat’a
ta yan Abbas o ullar  iktidar  fetih ve talan
seferlerini bat  ve güneyindeki co rafyaya
yayar. ran’ n ve Kürdistan’ n kuzeydo u alan-
lar nda köklü olan Zerde ti-Mazdeki-Mani-
heist gelenekler nedeniyle Emevi-Abbasi ik-
tidar  fazla tutunamaz. ilk yüzy l içersinde
bu alanlarda ciddi bir etkinlik kuramaz. Zaten
Emevi iktidar  y kan Horasan merkezli is-
yanlarla ba layan, am’a kadar yay lan dire-
ni ler olmu tur.
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Abbasi iktidar  özellikle Ebu Müslim Ho-
rasani’nin tasfiyesinden sonra bask  ve zul-
münü her alanda s rs z biçimde art r.
Abbasilerin bu yakla  bir yandan iktidar
içi çat malara yol açarken, di er yandan
Abbasi mparatorlu u’nun her yan nda top-
lumun farkl  direni leri ortaya ç kar. Zer-
dü tlük, Mazdekizm, Maniheizm kayna ndan
beslenen Alevilik, smailik, Haricilik, Bat nilik,
Karmatilik, Hassasinik gibi hareketler yan nda
bunlarla ba lant  El Muqanna, K lba ,
Zenc, Karmati, Babek, Babai ayaklanmalar
en fazla bilinenleri olmak üzere onlarca ayak-
lanma, ideolojik, politik, askeri, kültürel ve
ekonomik direni ler ya an r Abbasi devlet-
iktidar n ba lang ndan sonuna kadar.

Afrikal  Kölelerin Direni leri:
Zenc syanlar

Zeng  kelimesi  Farsça  da  zil,  çan,  demir
oksidi rengi anlamlar nda kullan r. Arapça
ile Farsça aras ndaki ortak kavramla rmalar
sonucunda zeng kelimesi zenc biçimine dön-

türülür. Ancak bu isyanlarda söz konusu
olan anlam yüklenimi farkl k arz eder. Eti-
yopya ve Tanzanya ba ta olmak üzere Arap
egemenlerinin Afrika’dan getirdikleri köleleri
tan mlamak için kulland klar  ve sonradan
giderek kan ksanan bu kelime asl nda ger-
çe in çarp lmas  ve hakaret içermektedir.
Bu nedenle biz zenc kelimesi yerine Afrikal
köle kelimesini kullanaca z.

Dicle ile F rat’ n birle ip körfeze dökül-
dükleri bölge, bugün att-ül Arab olarak bi-
liniyor. att-ül Arab, Arap su yolu anlam
ta r. 193 km uzunlu undaki bu bölge kör-
fezde yer alan adalarla ( Cezire ) birlikte ta-
rihsel süre içinde sürekli önemini korumu tur.
Alüvyonlu topraklardan olu an tar m arazileri,
ta ma i inde kullan lan kanallar , tuz hav-
zalar , uzun y llar boyunca çok önemli ticaret
ve liman merkezleri rolünü oynamas  ve son
yüzy llarla birlikte zengin petrol ve do al
gaz yataklar na sahip olmas yla bu önemini
ortaya koymaktad r. Bu nedenlerle Emevi-
Abbasi devlet-iktidar güçleri de di erleri

gibi Cezire ve att-ül Arap denen bu bölge
üzerinde hakimiyetlerini tesis etme ve güç-
lendirmeyi kendileri için hayati önemde gör-
mü lerdir.

Verimli Hilal merkezli direni  gelene i,
deneyimleri, hareketleri ve eylemleri içinde
Cezire- att-ül Arap bölgesi belirleyici önemde
olmu tur. Zira Hariciler, Bat niler, smaililer,
Aleviler, Karmatiler, Hanbeliler, Afrikal  köle
ayaklanmalar  gibi belli ba  hareketler ve
aray lar ya do rudan bu bölgede ortaya

km lar ve güçlenmi ler ya da bu bölge
onlar n ortaya ç kmalar  ve güçlenmelerinde
büyük role sahip olmu tur. Verimli Hilal mer-
kezli direni  gelene inden kaynakl  ç lar
nas l birbirleriyle yo un etkile imde olmu -
larsa, onlar n bu özelli i bölgede ortaya ç kan
ve güçlenen hareketlere ve deneyimlere de
yans r. Verimli Hilal’de ya anan 7-13.
yüzy llar aras  dönem incelenirse ortaya

kan ak mlar n, hareketlerin, isyanlar n, her
türlü demokratik toplum deneyimlerinin
birbirlerini nas l etkilemi  olduklar  anla -
labilir.

Afrikal  kölelerin hareketi, direni i ve
in a ettikleri demokratik toplum modeli bu
co rafyada 7, 8 ve 9. yüzy llar boyunca belli
aral klarla gerçekle mi tir.

Sümer devletinden ba lamak üzere dev-
letçi uygarl n do ay  talan edilmesi gereken
bir kaynak olarak görmesi yakla ndan
dolay  Mezopotamya’n n a  bölgeleri çöl-
le mi , çorakla  ve topraklar  tuzlanm r.
Bu olu uma ba  olarak att-ül Arab ve hav-
zas ndan olu an bu bölgede de geni  tuz
havzalar  ve batakl klar olu mu tur.

Asur mparatorlu u’nun ba latt  fetih,
vergilendirme, ganimet ve ticaret yoluyla ik-
tidar olma ve gücünü art rma gelene ini
Emevi ve Abbasi devletleri de sürdürür.
Ancak i gal edilen topraklar n kontrol edil-
mesi ve daha fazla ülkenin i gal edilmesi
için daha fazla sava  gücüne, tekni e, silaha
ve paraya ihtiyaç duyarlar. Bu durumda hem
devlet-iktidar n çekirde ine yeni gruplar
ekleme ve hem de bunlar eliyle yeni sermaye
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kaynaklar  olu turma, toplum üzerindeki
bask  ve iddeti daha da a rla rma, top-
lumu fakirle tirip kölele tirme, direni  giri-
imlerini gaddarca bast rma; böylece iktidar

derinli ine ve geni li ine daha fazla yayma
yakla  seçerler. Yani art k o döneme
kadar oldu u gibi sadece sald rma, fethetme,
gasp etme, vergilendirme ve ticaret yapma
yetmez. Bir de tar msal üretim ve bunun ek-
seninde ticaret de art k gerekli görülür. Bu
yakla m temelinde Halife Osman baz  de i-
iklikler gerçekle tirir. Hz. Muhammed’in

getirdi i s rlama olan Kurey  kabilesi üye-
lerinin Medine d nda toprak sat n alama-
yacaklar  yasa  kald r. Ard ndan her türlü
alanda ve her türlü ko ullarda köle çal -

lmas  serbestle tirilir ( Hz. Muhammed’e
ihanet edilerek kar -devrimin nas l gerçek-
le tirildi i konusunda önemli bir örnek ).
Bu de iklikle birlikte Emevi o ullar  ve ar-

ndan Abbasi o ullar , Arabistan topraklar
nda geni  araziler ele geçirirler. Ele ge-

çirebilecekleri araziler için en uygun bölge-
lerden biri  de  Mezopotamya’n n a  böl-
gesidir. Dicle ile F rat nehirlerinin birle ip
körfeze döküldü ü ve halife Osman zama-

nda  att-ül  Osman  olarak  bilinen  ancak
daha sonra att-ül Arab adland lan bu bölge
de mparatorlu un egemenlik sahas ndad r.
Bu bölgedeki geni  tuz havzalar  ve batakl klar
ölü arazi statüsünde olduklar  için devlete
verilen arazi vergisi de ancak onda bir ora-

ndad r. Her bak mdan artlar  uygun gören
Emevi o ullar  ve daha sonra Abbas o ullar ,
sava larda elde ettikleri ganimetleri takas
vererek bu bölgede devlet arazisi olan geni
topraklar  mülkleri haline getirirler. Bu ekilde
yeni büyük toprak sahipleri, aristokratlar
ortaya ç kar.

Ancak bu arazilerden nas l kazanç elde
edilecek? Nas l tar ma elveri li hale getirile-
cek?  Ne  elde  edilecek?  Bu  batakl klar  ve
tuz havzalar  kimler tar ma elveri li hale
getirecek? te, Emevi ve Abbasi devlet-
iktidar güçleri nas l devlet-iktidar eliyle bu
arazileri ele geçirdilerse, yine ayn  devlet-

iktidar gücüne dayanarak bu sorulara da
kendileri aç ndan en kazançl  çözümler
üretme yolunu seçerler. Halife Osman döne-
mine kadar Afrikal  kölelerin kullan lmas

rl r. Köleler ev, saray i lerinde ve çok
rl  say da da asker olarak kullan lmaktayd .

Çünkü paral  askerlik yapan Türkler ve beyaz
köleler bu ihtiyac  kar yordu. J.P. Roux’un
belirtti ine göre: Türklerin askeri niteliklerinin
üstünlü ü, k sa sürede anla ld . Araplar n,
Basra’da seker kam  tarlalar nda çal r-

klar  Zenci kölelerle, mukayese bile edile-
mezlerdi. Bu nedenle Türk esirlere ve paral
askerlere istek süratle artt . Bunlara Arapça
da beyaz köle anlam na gelen “Memlûk” de-
nilmeye ba land . Bu nedenle yayg n biçimde
köle çal rmaya gerek duymuyorlard . Ancak
Halife Osman döneminde kölecili e dayal
Roma toprak hukuku kabul edilerek kölelerin
tar m i lerinde de çal lmas n önü aç r.
Böylece ele geçirilen arazileri i letmek için
köle çal rmay  en uygun yöntem olarak
gören Emevi ve Abbasi devlet-iktidar güçle-
rinin  fetih  ve  talan  seferlerinde  art k  köle
ele geçirme de önemli bir hedef haline gelir.
Ço unlu u Tanzanya’dan (Zengibar) olmak
üzere Afrika’n n do usundan, i gal edilen
ülkelerden vergi ve sava  esiri olarak al nan,
zorla yakalanarak ele geçirilen binlerce köle
bölgeye getirilirler. Bu köleler yüzlerce, bin-
lerce kölenin bulundu u çal ma kamplar
biçiminde yerle tirilirler. Ayr ca bölgenin
yerli halk  olan köylülerin ço unlu u da top-
raks zla larak bu kamplara al r. ( lginçtir,
bu kamplar n en büyüklerinden olan 15.000
ki inin topland  çal ma kamp yla Saddam’ n
yapt  ve de yarg land  en büyük katliam-
lar ndan biri ayn  yerde yani Dujeyl alan n-
dad r). Kölelerin bar nma, beslenme ve ko-
runma ko ullar  çok kötü  oldu u gibi  yap-

klar  i ler de çok a rd r.
Getirilen köleler bölgedeki arazilerin ta-

ma elveri li hale getirilmesi i lerinde ça-
rlar. Aç lan kanallarla batakl klar n

sular  al r ve bu suyla topraklar y kan r.
Temizlenen topraklar ise teras haline getiri-
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lerek tar msal i letmeye aç r. Bu ekilde
elde edilen arazilerde meyve, sebze, eker
kam , pamuk, hububat, pirinç ve daha
birçok tar msal ürün elde edilir. Özellikle
eker kam , pirinç ve pamuk gibi ürünlerin

yeti tirilmesi ve bunlardan elde edilen ürün-
lerin kullan ma haz r hale getirilmesi, her

amas nda büyük zorluklar ve sorunlar içe-
ren çok a r ve zahmetli i lerdendir. Elde
edilen bu ürünler ve ayr ca topraklar n te-
mizlenmesiyle elde edilen tuz, Emevi ve Ab-
basi mparatorluklar n kontrolündeki ül-
kelerde ve ayr ca d  pazarlarda sat r. Elde
edilen kazançla kereste, alt n ile birlikte köle
de sat n al narak bask , sömürü ve zulüm
sisteminin çarklar  sürekli çal r. En fazla
kazanc n elde edildi i ama ayn  zamanda en
fazla zahmetli olan eker kam  yeti tirilmesi

ine büyük ra bet vard r ( ekerin geçmi teki
durumu kapitalist modernite döneminde çi-
kolata ya yor! En fazla sevilen ve kullan
yayg n olan çikolatan n ham maddesi olan
kakaonun tamam na yak  Nijer’de her y l
onlarcas n öldü ü çocuk kölelerin çal -

lmas yla elde edilmektedir). slam ve hilafet
ad na i leyen bu sistemde Emevi o ullar  ve
Abbasi o ullar  ile bunlar n i birlikçisi olan-
lardan yeni toprak, bahçe sahipleri ile birlikte
yeni tuz, köle, tar msal ürün, alt n ve kereste
tüccarlar  da türeyerek bu sisteme dahil
olurlar. Ancak egemen güçlerin zenginle mesi
ve güçlenmesine paralel olarak bu zenginli in
ve de erlerin yarat  olan köleler üzerindeki
bask , iddet ve zulüm de bir o kadar art r.

Emevi ve Abbasi iktidarlar n zulüm ve
bask  alabildi ine art rmas  kar nda, ha-

zalar nda henüz do al toplum an lar
canl  biçimde ya ayan köleler hiç vakit kay-
betmeden ayaklanmalara yönelirler. Kendi
toplumlar ndan  ve  yurtlar ndan  zorla  ko-
part larak getirilen Afrikal  kölelerin ya am
biçimleri, ahlaki ve kültürel de erleri ile ge-
tirilip içine at ld klar  ortam n ya am tarz ,
dilleri ve inançlar  tamamen farkl r. Yalan n,
zorun, egemenli in, zorla çal lman n, ha-
karet ve a laman n olmad , do a-top-

lum-insan aras nda belli bir uyumun oldu u;
sevgi, sayg , karde lik, dostluk, fedakarl k,
cesaret, e itlik, özgürlük, sadakat ve iyilik
gibi de erlerin henüz canl  oldu u; az say da
insanla kurulmu  ama ortak ruhun egemen
oldu u klan ve kabilelerden olu an ya am
tarz ndan kopar lma kolay hazmedilir olmasa
gerek. Bir de getirilip içine at ld klar  yerde,
dayan lamayacak kadar a r artlar alt nda
ölümle ya am aras ndaki fark n olmad  ko-
ullarda çal ma, de er üretme ancak bunun

kar nda insan yerine konmay p “zenci”
denerek ( bu kelime kirli, kara, küflü, is,
kötü, karanl k kavramla rmas  temelinde
kullan lm r ) ak ls z, geri, h rs z, çapulcu
vb. tan mlamalarla hakaret edilmeyle kar -
la nca, tabii ki insan olman n gere i olarak
tahammül edemezler ve her gördükleri f r-
satta ayaklan rlar.

Afrikal  köleler daha Emevi iktidar n
ilk on y  dolmadan ilk ayaklanmay  ger-
çekle tirirler. Daha sonra bu ayaklanmalar
hem Emevi iktidar  döneminde ve hem de
ard ndan gelen Abbasi iktidar  döneminde
tekrarlan r.

Alexander Popoviç’in Afrikal  kölelerin
ayaklanmalar  üzerine haz rlad The Revolt
of AFRICAN SLAVES in IraQ in the 3rd/9th
Century adl  çal mas nda belirtti i üzere:
“ lk ayaklanma, 689-690 y llar  aras nda, Em-
evilerin Irak valisi Halid Musab b. al-Zübeyr
zaman nda gerçekle ir. Bu ayaklanmada Af-
rikal  köleler, çal ma kamplar  terk ederler
ve gruplar olu turarak yak nlar nda olan çift-
liklere bask nlar yaparlar. Ama k sa sürede
Emevi askerleri taraf ndan yakalanarak idam
edilirler.

kinci ayaklanma 694 y nda ve bu sefer
daha haz rl kl  biçimde gerçekle ir. Afrikal
köleler kendi aralar ndan ad  Abdullah bn
al-Jarud olarak kaydedilen ancak gerçek ad
Rabah olan birini îr-î Zencî yani Zenci Aslan
ad yla seçerek komutanlar  olarak tan rlar.
Emevilerin gaddarl yla nam salan Irak valisi
El-Haccac zaman nda gerçekle en bu ayaklanma
da ancak bir y l sürebilir ve katliamla bast r.”
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Afrikal  kölelerin üçüncü ayaklanmas
Abbasi iktidar n kuruldu u ilk y llar olan
749-750 de gerçekle ir. lk Abbasi halifesi
ve sultan  olan Abul Abbas al-Saffah zama-

nda Musul bölgesinde gerçekle en bu isyan
çok gaddar biçimde bast ran Abbasi ordusu
kad n ve çocuklar da olmak üzere on binden
fazla insan  katleder.

Afrikal  köleler nefes bile zor alabildikleri
ko ullarda, tümüyle yabanc  olduklar  bir
co rafya ve kültür ortam nda Emevi ve Abbasi
iktidarlar ahs nda temsil edilen devletçi
uygarl a kar  sürekli direni  halindedirler.
Ayr ca kendi dilleri ve dinleri yasakland -

ndan bölgedeki dil ve inanç-kültürleri ka-
bullenmek zorunda b rak rlar. Ancak dev-
let-iktidar n kar slam Sünni yorumunu
de il bunun kar nda olan ve direni  gele-
ne ini temsil eden inanç ve kültürleri tercih
ederler. Bu temelde pe  pe e gerçekle tir-
dikleri her bir ayaklanmada bir yandan daha
öncekilerden ders ç kar rken, di er yandan
Emevi ve Abbasi uygarl klar  giderek daha
fazla tan yarak haz rl klar  ona göre yap-
maktad rlar. te bu ayaklanmalar içinde,
hakk nda en fazla ve tutarl  bilgilerin oldu u
ayaklanma 869-883 y llar  aras  dönemde
gerçekle en direni lerdir.

Afrikal  Kölelerin En Büyük Ayaklan-
mas  ve El-Muhtarê ( 869-885)

869-883 y llar  aras nda gerçekle en ve
tarihsel kay tlarda çarp lan ama hem tarihsel
kay tlarda ve hem de toplumun haf zas nda
silinemeyen bu direni leri Afrikal  kölelerin
Emevi ve Abbasi iktidarlar na kar  gerçek-
le tirdikleri di er direni lerden farkl  k lan
bir çok etken vard r.

Önce ayaklanmalar n gerçekle ti i dö-
nemde Verimli Hilal sahas n genel ko ul-
lar  anlamaya çal al m.

Ümmeye o ullar , Emevi o ullar  ve daha
sonra Abbasi o ullar slam ad  kullanarak
devlet-iktidar olmalar  ve kar slam ham-
lesini geli tirmeleri daha ilk y llarda ciddi
rahats zl klara neden olmu tur. Ümmeye

ullar ndan Ebubekir, Ömer ve Osman ha-
lifeli i ile Hz.Muhammed’in “hanehalk m-
Ehl-i Beyt” dedi i Ali ailesi aras ndaki çeli -
kiler daha sonraki direni lerle birle mektedir.
Verimli Hilal sahas nda slamiyet öncesinde
ortaya ç kan Zerde tilik, Maniheizm, Maz-
deizm, sevilik gibi direni  gelene i ve kül-
türüne dayanan demokratik uygarl k güçleri,
kar slam hamlesiyle yeni biçim alan devletçi
uygarl k güçlerine kar  direni lerini Hür-
remilik, Alevilik, Haricilik, smaililik, Kar-
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matilik gibi biçimlerle yayg n ve kapsaml
biçimde yürütmektedirler. Bu direni ler dü-
üncede, zihniyette, felsefede; anlam dünyas ,

ütopyalar, ya am tarz , örgütlenme, mücadele
yöntemleri ve programlar  ile eylem tarzla-

nda çok büyük hareketlenmelere, aray lara,
olu umlara, de im ve dönü ümlere yol aç-
maktad r. Verimli Hilal co rafyas ndan giderek
Asya içlerine, Afrika’ya, Anadolu’ya ve hatta
Avrupa’ya kadar yay lan bu dalga tüm in-
sanl  etkilemektedir. Bu geli melere ba
olarak demokratik toplumun in a edilmesi
kapsam nda birçok alanda giri imler ger-
çekle tirilir. Yani maneviyat-maddiyat-hareket
bütünlü ü içerisinde gerçek bir olu um dö-

nemidir ya anan. Toplumun direni leri özün-
de bu amaca hizmet eder. Bu dönemde de-
mokratik uygarl k güçlerinin en fazla önem
verdikleri de erler emek, payla m, sevgi,
adalet, erdem-hikmet-bilgelik, karde lik, e it-
lik, ahlak, onur, özgürlük kavramlar yla ifade
edilenlerdir. Dü ünsel, felsefik ve ideolojik
alanda direni  güçlerinin hemen hepsi ate ,
güne , ayd nl k, ermi lik, nur kavramlar
ayn  anlamlar vererek payla maktad rlar.

Demokratik uygarl k güçlerinin direni leri
güçlü oldu u kadar devletçi uygarl k güçleri
de etkilidirler. Kendilerini oldukça örgütlemi ,
kurumla rm  ve yayg nla rm lard r. Dev-

let ve toplum aras ndaki bu çetin mücadelede
devletçi güçler; Babek’in ve Hallac-  Man-
sur’un organlar n diri diri kesilerek katle-
dilmeleri ve daha birçok örnekte görüldü ü
gibi çok gaddar bir bask  düzeni kurmu lard r.
Bu güçler haraç, sürgün, katletme, i kence,
yakma, zindana atma, bask  kurma, yasak-
lama, kand rma, el koyma, dogmatizmi hâkim

lma, korkutma gibi yöntemlerle direni leri
ve toplumun aray lar  engellemeye çal -

lard r.  Demokratik  uygarl k  güçleri  ise
dü ünce gücü ve felsefe, ifre -takma adlar-
semboller ve dolayl  anlat m yöntemlerini
kullanarak anlam güçlerini zamana ve mekana
uyarlay p geli tirerek gizli biçimde örgüt-
lenmekte, ideolojik, politik, örgütsel, askeri
alanlarda mümkün oldu unca örgütlenerek,
iyi haz rl k yaparak direni  eylemlerini ger-
çekle tirmektedirler. Bu dönemde de nas l
ki devletçi güçlerin kendi aralar nda ittifaklar
ve etkile imleri varsa, demokratik toplum
güçlerinin de aralar nda yo un bir etkile im,
ileti im ve ittifak çabalar  vard r.

Tüm bu ya ananlardan bölgedeki Afrikal
köleler de ku kusuz etkilenmi lerdir. Ayr ca
artarda gerçekle tirmi  olduklar  ayaklan-
malardan büyük dersler ç karan Afrikal  kö-
leler, bu son ayaklanman n ba lamas na ka-
dar ki dönemde bölgede kullan lan dil, kültür
ve inançlar , bununla birlikte egemenlerin
ideolojilerini, siyasetini ve taktiklerini de

renmi lerdir.
Basra ehrinden körfeze kadar ki batakl k

alanlar ayaklanmada merkezi rolü üstlene-
bilecek ko ullara sahiptir. Bu alanlardaki Af-
rikal  köleler hem en a r ko ullarda ya amak
ve çal maktad r, hem de ayaklanma için uy-
gun ko ullara sahiptirler. Devletçi güçlere
kar  mücadele eden demokratik-toplumsal
güçlerin görü -felsefe-örgütleme ve dene-
yimleri bu alanlarda da güçlü etkilerini his-
settirmektedir. Ayr ca bu hareketlerde, ak m-
larda ve direni  eylemlerinde önder ve öncü
olanlardan birço u bu alanlar  da kapsayan
Mezopotamya’n n a  bölgesinde farkl
adlar ve yöntemler kullanarak direni leri
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örgütlemektedirler. te böylesi zaman-mekan
ve hareket bütünselli inde yeni bir ayak-
lanmaya yönelir Afrikal  köleler. Ancak bu
seferki ayaklanmada daha öncekilerin ek-
siklikleri tekrarlanmayacakt r. Do al toplu-
mun haf zalardaki an lar  hayata geçirecek,
kölelerin çekti i zulme dur diyebilecek, her
yönüyle kölelerin özlemlerine ve ihtiyaçlar na
cevap verebilecek, özgürlük, e itlik, adalet,
karde lik, dayan ma, payla ma gibi toplumsal
de erleri esas alan sistemi kurabilecekleri
bir ayaklanma olmal r bu.

Dönemin karakteri ve ko ullar  dü ünül-
dü ünde devletçi güçlerin bask , zulüm ve
çarp tmalar  yan nda halk n kendi özlem ve
taleplerinin gerçekle mesine öncülük-ön-
derlik edenlere uygun buldu u isimlerle
hitap etmesi bir gelenek biçiminde sürmek-
tedir. Bununla birlikte, daha sonra Verimli
Hilal’in hemen tüm alanlar na yay p dire-
ni lerde öncülük edecek olanlar n birço unun
Horasan, Rey, Deylem, Küfe, Teberistan, Ah-
waz, Buhara, Basra gibi alanlarda ya am
olduklar  biliniyor. Bu gerçe e ba  olarak
Ali bin Muhammed’in etnik kökeni hakk nda
kesin bir yarg da bulunmak do ru olmaya-
cakt r. Devletçi güçler aç ndan etnik köke-
ninin bir dereceye kadar önemi olsa da top-
lumcu  güçler  aç ndan  etnik  kökeninden
ziyade topluma ne kadar ve nas l hizmet
etti i ölçü al nmaktad r. Bir alanda veya böl-
gede ortaya ç kan bir direni  hareketinin,
eyleminin amaç ve hedefleri o alan-bölge ve
kültürünü a abildi i gibi söz konusu eylem-
harekete çok farkl  etnik-kültürel gruplara
ait insanlar kat labilmektedir. Mani hareketi,
Babek ayaklanmas  ve Alevi hareketi bu ko-
nudaki örneklerin ba nda gelir.

Ayaklanman n Önderli i
Daha çok Ali bin Muhammed olarak ta-

nan bir Alevi ayaklanman n önderli ini
yapar. A. Popoviç’in belirtti ine göre Ali bin
Muhammed farkl  adlarla da tan r: Al- Bur-
kui (peçeli), Sahib al-Zenci, Alevi al-Basri
(Basral  Alevi), Sahib al- Rih (Rüzgar n efendisi)

adlar yla da bilinmektedir ve ayr ca devletçi-
iktidarc  güçlerin ise al-Khabith ( eytan), al-
Hain, al-Lain (lanetli), al-Habib (sevgili), al-
Mur k (sapk n), al-F sk al-Fücur(zina yapan,
günahkar) vb. adlar yla onu tan mlarlar. Ale-
xandre Alexander Popovic, ngilizceye çeviren:
Léon King, The Revolt of AFRICAN SLAVES
in  IraQ  in  the  3rd/9th  Century,  Princeton,
1999

Ali  bin  Muhammed’in  annesi  olan  Kur-
ra’n n, Ali bin Rahib bin Muhammed’in k
oldu u ve Rey kenti yak nlar ndaki Warzani
alan nda ya am  oldu u, babas  Muham-
med’in ise Rey kentinde ya ad  birçok kay-
nak taraf ndan belirtilmektedir. Tarih olarak
belletilenin devletçi-iktidar güçleri taraf ndan
yaz ld , elde kalan çok s rl  bilgilerin de
her kesim taraf ndan farkl  yorumland
gerçe i ortadayken, Ali bin Muhammed’in
etnik ve aile kökeni, ç  yapt  ideolojik
kayna n tam olarak ne oldu u konusunda
kesin bir yarg da bulunmak do ru olmaz.
Ancak daha önce Horasan’dan ç  yapan
Mazdeki-Hurremi gelene e ba  al-Muqanna
( peçeli ) kavramla rmas n Arapça ifadesi
olan al-Burkui ( peçeli ) takma ad  almas ,
Louis Massignon’un ‘Birinci slam Ansiklo-
pedisi’ndeki makalesinde belirtti ine göre;
“Ali bin Muhammed’in; Ra it Kurmati’nin, bir
de irmenci, bir erbet sat  ve baz  kaçak
zenci kölelerle kurdu u gizli örgüte (ubbak),
Babeki-Karmati usülü ba k yemini ile girmi
olmas  …”, ilk ç  merkezinin Horasan olmas
gibi nedenlerle Kürdistanl  ve/veya ranl
oldu u, Zerde ti-Mazdeki gelenekten oldukça
etkilendi i rahatl kla belirtilebilinir.

Ali bin Muhammed çocuklu u ve gençli-
inde Medine, Rey ve Warzani alanlar nda

ya am , Cafer-i Sad k’ n e itiminden geçmi ,
bilim-felsefe ve siyaset konusunda yetkin-
le mi , hat sanat , gramer ve astronomi ö -
retmenli i yapm , gelecekten haber verdi ini
iddia eden, Abbasi Halifesi al-Muntas r’ n
Samarra’daki saray na övgücü ozan olarak
giren, kasideler ve iirler yazan, toplumun
tüm kesimlerini ve devlet-iktidar  yak ndan
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tan yan, Samarra, Ba dat, Basra, Bahreyn ve
Cezire bölgesinde önemli giri imlerde bu-
lunan, eylemcilik yönü çok güçlü olan ve gi-
derek devrimci önder bir ki ilik olarak öne

kan biridir.

Ayaklanman n Haz rl klar
Abbasi iktidar  daha fazla ülke i gal etmek

ve sava lar  finanse etmek ve iktidar  sür-
dürmek için toplum üzerine büyük bask
uygulamaktad r. Köylüleri a r vergilerle top-
raks zla r ve kölele tirir. Afrika’dan geti-
rilen kölelerle birlikte bu insanlar tar  te-
keline alan büyük toprak sahiplerinin ç kar-
lar na hizmet ettirilirler ve ellerinden her
eyleri al narak üzerlerinde a r bask  poli-

tikas  uygulan r. mparatorlu un kontrolün-
deki her yerde toplum “Mehdi gelecek, bu
günleri sona erdirecek” beklentisine girer
ve kendilerini kurtulu a götürecek tüm gi-
ri imlere, direni  eylemlerine büyük destek
sunar ve kat rlar. Abbasi iktidar n Sünni
yorumlu; kar slam yakla na kar  top-
lum, direni  kültürünü temsil eden mezhep,
ak m ve hareketlere sahiplenir. Bu dönemde
Basra ve Cezire bölgesinde bulunan Ali bin
Muhammed, bir tak m halk ayaklanmalar
örgütlemeye giri ir. Bahreyn’deki Hacar ve
ard ndan Al-Ahsa alanlar nda yerel halk n
ayaklanmalar na öncülük eder. Ancak Hacar
ve Al-Ahsa alanlar ndaki giri imlerde fazla
ba ar  elde edemeyince Basra’ya do ru yö-
nelirler. Burada Kerkük bölgesinin a iretle-
rinden destek gelmesine ra men ayaklanma
bast r.

Basra’daki ayaklanma giri imleri de ba-
ar z olan Ali bin Muhammed ve baz  yol-

da lar  Ba dat taraf na kaçarak izlerini kay-
bettirirler. Ba dat’ta örgütleme çal malar na

z veren Ali bin Muhammed, burada etkili
ki iler de dahil olmak üzere önemli düzeyde
bir örgütlenme yarat r. Basra valisi de ince
en yetkin  ve  güvendi i  yolda lar  yan na
alarak Basra’ya döner. Basra ile Cezire ara-

ndaki tuzlalar ve batakl klar n bulunduklar
alanlara yönelir. Ayaklanma ve eylem giri-

imlerinden ders ç karan Ali bin Muhammed,
bu  sefer  oldukça  planl ,  programl  ve  titiz
biçimde haz rl klar  yapar.

Bu yakla m temelinde yolda lar yla bir-
likte Furat al Basra bölgesindeki Amud al-
Muna tuzlas nda kurulmu  olan Kasr al-Ku-
rey ’a yerle ir. Ali bin Muhammed burada
kendisini bir tuzla yöneticisi olarak tan r.
Bu ekilde üpheleri üzerine çekmeden rahat
hareket edebilecek ve herkesle ili kiye ge-
çebilecektir. Nitekim öyle de olur. Afrika ül-
kelerinden bu bölgeye getirilen köleler ölümle
ya am n fark edilemedi i ko ullarla iç içe-
dirler. Büyük bask  ve zulüm uygulanmaktad r
üzerlerinde. Bölgede daha önce de defalarca
ayaklanan, eylemlere giri en bu Afrikal  kö-
lelerde direni  e ilimi; tüm bast rma, katliam
ve bask lara ra men çok güçlüdür ve aray lar
sürmektedir. O dönemde tüm bölgede yayg n
olan “ Mehdi gelecek” beklentisi Afrikal  kö-
leler için de geçerlidir. te bu ko ullarda Ali
bin Muhammed, kendisini Hz. Ali soyuna
dayand rman n verdi i ek kolayl kla da böl-
gedeki Afrikal  kölelerle ili kileri geli tirir.
Kölelerin ya amlar  payla r, ate li konu -
malar yaparak, kendini Mehdi olarak yans -
tarak, kölelerin özgürlük, e itlik, karde lik,
ortak mülkiyet beklentilerine cevap verecek
bir program ortaya koyar. Çal malar nda
kölelerin bu beklentileriyle ilgili Kuran’dan
ayetler okur. En fazla da Kuran’daki (Tevbe;
9/111) ayetini okur. Hz. Muhammed’in Me-
dine’ye göç etti i zaman muhacir Mekkelilerle
Ensar Medineliler aras nda yap lan Akabe
Karde lik Sözle mesi’nden sonra indi i söy-
lenen bu ayette “ Allah inananlardan mallar
ve canlar , cennetten bir arma an kar -

nda sat n alm r. Çünkü onlar Allah yolunda
sava r; öldürürler ve ölürler.” Bu Tevrat’ta,
ncil’de ve Kuran’da Allah üzerine hak bir va-

addir. Allahtan daha çok sözünü yerine getiren
kim vard r? O halde onunla yapm  oldu unuz
bu al veri inizden dolay  sevinin; bu büyük
kazançt r.” diye buyurur. Bununla birlikte
Beled suresindeki “ Fekku Ragabe ( kölelere
özgürlük ) ayeti gibi ayetleri de s k s k i ler.
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Ali bin Muhammed ya da Al-Burkui ve hare-
ketin öncüleri her hutbe konu mas na “Allahu
ekber, La hükme illa lillah” yani “ Her eye
hükmeden sadece ve sadece Yüce Allah’t r”
sözüyle ba larlar. Bu ekilde davranarak ça-

malar  için me ruiyet zemini haz rlarlar,
anlatmak istediklerini en etkili biçimde an-
lat rlar ve kendilerini koruyabilirler. Tabii,
Abbasi iktidar güçleriyle çeli kileri olan, Sa-
mani Emiri Nas r bin Ahmed gibi baz  etkin
yerel iktidar güçleri de Al-Burkui’yi destek-
lerler.

Mazdeki-Hurremi gelenekten gelen Al-
Burkui’nin önderlik yapt  bu hareketin fel-
sefesi ve program n bir yönüyle Ezarika
Haricili i ve di er yönüyle Zeyd iili inden
de etkilendi i söylenebilir. Çünkü genelde
ezilenlerin mezhebi olarak tan nan Ezarika
Haricili inde e itlikçilik ve özgürlükçülük
savunulur. Temsilci anlam nda halife seçi-
minde herkesin e it oldu unu savunurlar,
soya ba  imamet anlay  kabul etmezler.
Bu nedenle iili in Ehl-i Beyt imamet anla-

 reddederler. iilikten etkilenme ise
“beklenen Mehdi” anlay  dile getirmele-
ridir. Bilindi i gibi o dönemde tüm toplum “
Mehdi”nin gelip kendilerini kurtarmas  bek-
lentisini ta maktad r. Ünlü Karmati önder-
lerinden Hamdan bin Karmat’ n ittifak teklifini
kabul etmemesinin nedeni bu olabilir. Çünkü
Karmatilerin her örgüt ve/veya hareketinin
ba nda mutlaka bir Ehl-i Beyt üyesinin
(Hz. Ali ailesi üyelerinden) oldu u iddia edil-
mektedir.

Kölelere Özgürlük ve El-Muhtarê
Bu hareket ve ayaklanmadan yüzlerce y l

sonra sosyalist toplumu kurma iddias yla
yola ç kan Marksistlerin “ ya as n i çiler”
slogan  ve “proleterya diktatörlü ü” mode-
linden daha fazla hakikate yak n bir aray
ve bunun modeli oldu unu görmekteyiz.

Al-Burkui ve yolda lar  bölgedeki Afrikal
kölelerin inanc  ve güvenini kazan rlar.
Kurtulu un ve özgürlü ün yaln zca bu hare-
kete kat lmak ve ayaklanmakla mümkün ola-

bilece ine inanan Afrikal  köleler k sa zaman
içinde tek tek ve küçük gruplar halinde Al-
Burkui etraf nda toplan rlar. Ayr ca Abbasi
devlet-iktidar n zulmü ve bask na daya-
namayan bölgedeki yerli köylüler de ayak-
lanmaya kat rlar. Tuzlalar ve batakl klar n,
çal ma kamplar n baz lar  ele geçirerek
kendilerine bir kent kurarlar. El-Muhtarê (
özgürlük kenti )  ad  verdikleri bu kentte
özgürlük ve e itlik özlemlerine uygun de-
mokratik ve komünal bir toplum kurma yo-
luna giderler. Önderlerin ve öncülerin sa-
vunduklar  fikirler, bilgelikleri, ya am tarzlar
ve sunduklar  program, bu program n hayata
geçirilme ko ullar n yarat lmas , örgütlenme
ve mücadele tarz ndaki taktik zenginlikler,
özlemlere cevap olabilecek bir ya am tarz
ve toplum biçiminin geli tirilmesi gibi ne-
denlere dayal  olarak k sa zaman içerisinde
önemli say da ve kararl  bir grup olu turulur.
Harekete kat lan kölelerin efendilerinden
baz lar  Al-Burkui ile ili ki kurarak ona para
kar nda kölelerini kendilerine iade et-
mesini teklif ederler. Ancak bu istekleri red-
dedilir ve baz lar  yakalan rlar. Bunlar n kö-
lelerine yapt klar n ayn  bu sefer köleler
onlar üzerinde uygularlar. Eskiden köle ama
imdi özgür olan ve özgürlüklerini korumak

için mücadele eden Afrikal lar, eldeki tüm
imkanlar seferber edilerek askeri haz rl k-
lar  da  sürdürürler.  El-Muhtarê  hem  ilk
kurtar lm  alan ve  model  kent  ve  hem de
karargah rolünü oynar. K rm  kuma lardan
dikilmi  ve üzerlerinde Tevbe suresinin 111.
ayeti,  Allah’ n  nebisi  Muhammed  ve  onun
velisi Ali, “fekku ragabe-kölelere özgürlük”
kelimeleri yaz  bayraklar haz rlan r. Yeterli
görülen say da kat m sa lan nca ve gerekli
di er haz rl klar tamamlan nca küçük çapl
eylemler gerçekle tirilir. Hareketin üyeleri
önce say lar  50-500 aras nda de en gruplar
halinde kölelerin kendilerine kat ld  ey-
lemler gerçekle tirirler. Hem bu eylemler ve
hem de hareketin bölgede yaratt  genel
etkileme sonucunda Afrikal  kölelerden, Bed-
evilerden ve bölgedeki köylülerden büyük
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kat mlar gerçekle ir. Yeterli kat m ideo-
lojik-askeri e itim, örgütlenme, teknik do-
nan m ve di er haz rl klar tamamlan r ve
karar verilir. Ali bin Muhammed bin Ali bin
sa bin Zeyd bin Ali bin al-Huseyin bin Ali

bin Abu Talib ad  kullanan Al-Burkui ön-
derli inde 869 y  eylül (Ramazan) ay  içe-
risinde büyük ayaklanma ba lat r.

Büyük ayaklanman n ba lad  yer bir
görü e göre Dujayl alan r. Bir di er görü e
göreyse Cubba alan r. Bu iki alan da Basra
ve Cezire bölgesinde yer almaktad r.

Biri sadece Afrikal  kölelerden olu an
birlikler, di eri ise F rat çevresinin köylüleri,
Karmatiler, Nubial lar, M n güney bölgesi
halklar  ve Sudanl lar olmak üzere iki ordu
biçiminde düzenlenen, ayr ca Arap kabilesi
Banu Temim taraf ndan da bir donanmayla
desteklenen ayaklanma güçleri küçükten bü-

yü e, askeri hedeflerden ekonomik hedeflere
kadar birçok eylem biçimini gerçekle tirirler.
Abbasi askeri varl klar na ve güçlerine bas-

nlar ve pusular düzenler, devletçi-iktidarc
güçlerin mal varl klar na el koyup bunlar
toplum yarar na kullan r, ele geçirilen gani-
metlerle fakirlerin ve kölelerin ihtiyaçlar
kar larlar. Abbasi iktidar na ve ordular yla
ayaklanma güçleri aras nda çok çetin sava lar
ya an r. Ubulla, Abbadan, Ahwaz’ n güneyi
ve ço unlukla zengin toprak sahibi efendilerin
ya ad  Basra kenti iddetli çarp malar so-
nucunda ele geçirilir. 877 y nda Cabbul,
Numaniya, Carcariya, Ramhurmuz ve Wasit’e
kadar ilerleyip 879 y nda Ba dad’ n 17 mil
yak nlar na kadar dayan rlar. Hareketin amaç-

lar , ba ar lar , söylem ve eylemleri toplum
üzerinde olumlu etkiler yarat r. Abbasi ikti-
dar n sava a sürdü ü ve Afrikal  kölelerden
olu an paral  birlikler de karde lerinin ya-

nda saf tutarlar. Büyük toprak sahiplerinin
zulmüne dayanamayan bölgedeki yerli halk
da giderek artan say larla ayaklanmaya ka-

rlar.
Özellikle model olarak kurduklar  El-

Muhtarê olmak üzere bu ayaklanma ile bir-
likte kontrollerine ald klar  tüm yerle im
alanlar nda demokratik toplumun örgütle-
meyi hedeflerler. Özel mülkiyet yoktur. Top-
raklar tüm toplumundur. Kat m, üretim ve
kullan mda emek ve payla mc k esas al r.
Kimse kimseden üstün ya da dü ük de ildir,
herkes e ittir. Sömürü ve bask ya geçit ve-
rilmez. Paralar  bile basabilecek düzeye
gelerek Abbasi devlet-iktidar ndan ciddi bir

kopu u temsil ederler. Günümüzde Londra-
British Museum ve Paris müzelerinde bulunan
bu paralar n üzerinde Tevbe 9.111 ayeti, Mu-
hammed bin Emiru’l-Mu’mîn ( Muhammed
muminlerin emiridir) Mehdi Ali bin Muham-
med vb. yaz lar bulunan paralar bast r.

Ayaklanman n Sonu ve Sonuçlar
Ayn  dönemde ortaya ç p giderek güç-

lenen Karmatiler hareketi ve Hallac-  Man-
sur’un öncülük yapt  Ene-l Hak felsefesi
ile Al-Burkui’nin öncülük yapt  bu hareketin
üstelik ayn  bölgelerde giderek güçlenmesi
ve toplum taraf ndan destek sunulmas  kar-

nda oldukça zor duruma dü en Abbasi
mparatorlu u çare arar. Abbasi iktidar n
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imdad na Türkler yeti ir.  Özellikle 7. yüz-
ldan itibaren ak nlar biçiminde Verimli

Hilal co rafyas nda görünen Türk boy ve ka-
bileleri genelde askerlikte-sava larda öne

karlar. Bu boy ve kabilelerin egemen ke-
simleri paral  komutan olarak devlet-iktidar
yap lanmalar  içinde yer al rlar. Egemen ol-
mayan kesim ise önemli oranda ya parayla
veya köle olarak devlet-iktidarlara hizmet
ederler. Abbasi o ullar  da di er devlet-ikti-
darlar  gibi  Türklerin  bu  durumundan  ya-
rarlan rlar. Tabii ki Türkler de bu yöntemle,
Selçuklar ve Memlûklar (beyaz köle) örnek-
lerindeki gibi bölgeye yerle mekle birlikte
güç ve iktidar olmaktad rlar. Konumuzla ya-

nen ilgili oldu u için Abbasi devlet-iktida-
nda Türklerin yeri hakk nda k saca de i-

nelim. Emevi Sultan  Ubeydullah bin Ziyad
Buhara’y  fethedince yerli halktan muhaf z
güçleri olu turur. Bir süre sonra Basra valisi
tayin edilir. Olu turdu u muhaf z güçlerinden
bir k sm  da yan nda Basra bölgesine gö-
türür. Bu askerlerin ço unlu u Türk’tür. Sa-
va ta ve ordularda verilen görevleri tam ye-
rine getiren bu askerlere ra bet artar. ran-
Mezopotamya ve Anadolu’daki devlet-iktidar
güçleri giderek daha fazla say da Türk asker
ve komutan ararlar. Paral  komutan, paral
asker ve köle-asker biçiminde ordularda ve
sava larda öne ç kan Türk askerlere Abbasi
devlet-iktidar  döneminde daha fazla önem
verilir. Devlet-iktidar mezhebi olan Sünni
slam’  kabul etmeleri ve askerlikteki “ba a-
lar ” nedeniyle bu önem daha da artar ve

oldukça etkili olurlar. Türk komutanlara Emi-
rü’l-Ümera denilir art k. J.P.Roux’ya göre en
ünlü komutanlardan baz lar  ve yapt klar
unlard r: Afsin  (Haydar  Bin  Ka’us)  (816-

837), Azerbaycan’da, Iranl  Hürremi Babek’in
isyan  bast rd ; Boga el-Kebir (Büyük Boga,
öl. 862), Ermenistan beyli ini geçici bir ba-

ml k alt na ald  (851); Boga el-Sagir (Küçük
Boga, öl.868), Abbasi mparatorlu u’nun bir
süre için gerçek hakimi oldu. Bu ekilde güç-
lenen Türk egemen güçleri ve paral -köle
Türk askerlerinin bir k sm  bir yandan Abbasi

devlet-iktidar na destek sunarken, di er yan-
dan da güç ve iktidar çat mas  nedeniyle
yine Abbasilerle sorunlar ya arlar. Nitekim
Türklerin destek verdi i Abbasi halifesi olan
Mütevekkil Ala’llah ile üç halefi Türkler ta-
raf ndan öldürülür. Gerek bu tür olaylar ve
gerekse de Türk kabile ve boylar n uzun

llar süren ak nlar n yaratt  tepki nede-
niyle Türklere bazen de iyi gözle bak lmaz.
Ancak Türk askerler ve komutanlar n top-
lumsal direni lerin bast lmas nda önemli
roller üstlenmeleri, devlet-iktidar nezdinde
bu bak  de tirir. ran-Mezopotamya ve

smen de Anadolu topraklar nda 8. yüzy ldan
itibaren ortaya ç kan toplumsal direni ler,
eylemler ve hareketler kar nda zorlanan
Abbasi devlet-iktidar  bu durumda Türk ko-
mutanlarla ittifaklar yapar.

Ayaklanman n Bast lmas
Irak, Mezopotamya ve ran’ n büyük ço-

unlu unda egemen olan ve ayr ca Kuzey
Afrika’dan Orta Asya’ya ve Hazar Denizi’nden

l Deniz’e uzanan topraklar üzerinde çok
etkin olan Abbasi devlet-iktidar , bu ayak-
lanma kar nda büyük bir kriz ya ar. Cezi-
re’den Wasit’e kadarki tüm alanlara yay lan
ve buralar  kontrolüne alan ayaklanma ne-
redeyse Ba dat’  dü ürecektir. Y llarca süren
sava  ve bast rma giri imlerine ra men ayak-
lanmay  durduramayan Abbasi devlet-iktidar
Türk komutanlarla ittifak yapar. Bu ittifak
temelinde Türk komutanlar n çok önemli
rolü  olur.  873 y nda Bo a o lu  Musa adl
bir Türk komutan Abbasi mparatorlu u’nun
Cezire ve Basra’y  da içine alan eyaletin genel
valisi yap r. Bo a o lu Musa, ayaklanma
873 y nda Ahwaz’a dayan nca ba ar z bir
bast rma giri imi geli tirir. Bo a o lu Musa
ile Abbasi halifesi Muvaffak 881 y nda bir
anla ma yaparlar. Bu anla maya göre Bo a

lu Musa’n n devlet-iktidardaki etkinli i
art r ve kar nda ise emrindeki Türk
askerleri kullanarak Saffaridlere kar  Ba dat’
savunur ve Afrikal  kölelerin ayaklanmalar
bast rmak için daha etkin katk  sunar. (Dikkat

KOMÜNARKOMÜNARSay  49  2011

5757



edilirse ayaklanmada El-Muhtarê’nin ku a-
lmas  ve di er alanlarla ili kilerinin kesil-

mesi, bu arada di er alanlardaki direni in
lmas  ayn  tarihe rastlar. Kuvvetle ihti-

maldir ki, Bo a o lu Musa di er alanlardaki
direni in bast lmas nda veya ku atmadan
sonraki sald da çok etkin rol alm r. )

Türk komutanlardan büyük destek alan
Abbasi halifesi Muvaffak’ n karde i ve vekili
olan Mütevekkil, ayaklanmay  bast rmak için
büyük haz rl klar yapar. Abbasi ordusu bu
sefer kapsaml  haz rl k yapm  ve sava  tak-
tiklerini de tirmi tir. Öncekiler gibi do -
rudan sava a girme de il de, önce ku atmaya
al p ayaklanmac lar n güçlerini parçalama,
takatten dü ürme, sava amayacak duruma
geldiklerinde iddetle sald p imha etme
takti i kararla r ve haz rl klar buna göre
yap r. Bu plan dahilinde hareket eden Abbasi
ordusu önce Afrikal  kölelerin Mania’daki
birliklerini tasfiye eder. El-Mansura ve Ahwaz
ehirlerini de ard  s ra dü ürürler. Di er

önemli kasabalar ve köyler de bu taktikle
yak p y ld ktan sonra ayaklanman n ve
hareketin merkezi kenti ve karargah  olan
El-Muhtarê’yi hedef al rlar. 881 y nda kenti
ku atmaya alan Abbasi ordusu iki sene bo-
yunca bir yandan di er alanlarda ayaklanmay
bast rken, di er yandan da El-Muhtare’yi
tümden izole eder. Çok s  bir ambargo uy-
gular. Su ve yiyecek temini ile di er tüm ih-
tiyaçlar n kente giri ini engeller. Ku atmaya
al r. El-Muhtarê’ye sald ran Abbasi ordusu
ve onlar n destekçisi Türk birlikleriyle ayak-
lanmac lar aras nda çok iddetli çat malar
gerçekle ir. Ayaklanmac lar bir yandan büyük
direni  ve kahramanl k gerçekle tirerek di -
leriyle t rnaklar yla dahi olsa sava rlar. Y l-
larca büyük emek vererek yaratt klar  de-

erleri, an lar , kurduklar  ya am  ve top-
lumu, bulu tuklar  özlemlerini kaybetmemek
için var güçleriyle sava rlar. Di er yandan
da önderleri Al-Burkui etraf nda çember
olup korumay  amaçlarlar. Dü man güçleri
kad n, çocuk, ya , genç demeden tüm halk
katlederler. Kenti tamamen talan ederler.

çindeki insanlarla birlikte ehri yakarlar ve
ta  ta  üstüne b rakmazlar. El-Muhtarê’den
geriye hiçbir iz b rakmazlar.

Aylarca süren a r çat malardan, direni
ve katliamlardan sonra Abbasi devlet-iktidar
ve onlar n destekçisi güçler taraf ndan ya-
kalanan Al-Burkui ise Ba dat’a götürülerek
önceden idam karar  verilen göstermelik
mahkemesi yap r ve katledilir. 48 ya nda
olan Al-Burkui’nin ba  kesilerek Ba dat’ta
günlerce te hir edilir.

El-Muhtarê’nin dü ürülmesinden sonra
tabii ki ayaklanma di er alanlarda da kolayca
bast r.

Ayaklanman n Sonuçlar
Al-Burkui öncülü ündeki hareketin ve

Afrikal  kölelerin ayaklanmalar  869-883
aras nda 14 y l aral ks z sürmü tür. 30 binden
fazla militan n kat ld  bu ayaklanma kar-

nda Abbasiler ve onlar n destekçilerinden
olu an devlet-iktidar güçlerinin be  yüz bin
ile iki buçuk milyon aras nda insan  katlet-
tikleri belirtiliyor.

Bu ayaklanmalara kat lan, destek sunan
ve içinde yer alan ama sa  kalan kölelerin,
kölelik ko ullar na geri dönmedikleri, Kar-
matiler ba ta olmak üzere di er direni  ha-
reketlerine kat ld klar  belirtiliyor.

Bu hareket ve ayaklanma bast ld ktan
6-7 y l sonra, Karmati hareketinin Al-Ahsa
da  kurdu u  Dar-al  Hicra  kenti  Al-Muhtarê
kentinin benzeri olmu tur.

Hallac-  Mansur’un geli tirdi i Ene-l Hak
felsefesi üzerinde bu hareket ve ayaklanman n
önemli bir etkisi oldu u söylenebilir.

Abbasi ve onlar n destekçilerinden olu an
devlet-iktidar taraf ndan hiçbir iz b rak l-
mayacak ekilde silinmeye, egemenlerin ta-
rihini yazanlar taraf ndan çarp lmaya çal -

lan Afrikal  kölelerin Al-Burkui önderli-
indeki ayaklanmalar n demokratik direni

kültüründe önemli bir yere sahip oldu u
aç a ç kmaktad r.

Güne in Do u’dan yükseldi ini gösteren anlaml
bir deneyimdir Afrikal  kölelerin ayaklanmalar .
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Ortado u co rafyas  M.S 7. yüzy n ilk
yar ndan 13. yüzy l ortalar na kadarki dö-
nemde, merkezi uygarl n genel geli im çiz-
gisi ile kar la ld nda görece daha ge-
li kin, yeni bir siyasal ve ideolojik egemenlik
biçimi olan slamiyet’in yay lma ve kurum-
la ma sürecine tan kl k eder. Bölge tarihi
aç ndan bu yüzy llar aras  dönem siyasal,
dü ünsel ve toplumsal hareketlilik bak n-

dan son derece çalkant  geçen bir dönemdir.
Bir yandan Arap fatihlerinin elinde etkili bir
ideolojik ve siyasal egemenlik arac na dö-
nü en slamiyet’in artan oranda yay lma ve
kurumla mas  sa lan r,   di er  yandan  ise
buna kar  etnik, dini ve s f karakterli
slam’  de ik aç lardan yorumlayan bir dizi

kar t siyasi ak m ve direni  hareketinin de
ortaya ç kt  bir süreç ya an r. Özellikle s

lam’ n Abbasi Hanedanl  döneminde, sla-
miyet’i farkl  aç lardan yeniden yorumlayan
tasavvufi ve Bât ni nitelikte dergâh, tarikat
ve mezhep tipi örgütlenmeler çok yo un ve
çe itlilikte boy verir. slam’ n resmi Sünni
söylemini iktidar n dönemsel ihtiyaçlar  do -
rultusunda daha Ortodoksçu yorumlayan ta-
rikat ve mezheple meler ya and  gibi,
devlet iktidar  kar na alan ve devrimci

bir muhalefet rolünü oynayan tarikat ve
mezheple meler de geli me gösterir. Ortaça
tarihinde bu tür olu umlar n yayg nca gö-
rülmesi, asl nda bu dönem toplumunda ya-
anan s fsal bölünme ve çeli kiyi yans t-

maktad r.
“Dönemin çok yayg n manast r, tasavvuf

ak mlar na bu çerçevede yakla mak ufuk
aç r. Etnisite ve dinin üst tabakas
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feodal devlet gücü haline gelirken, yoksul
alt kesimleri çok geni  alanlara yay lm
manast r - slam’daki kar  tarikat ocak-
lar - ve dergâhlarda komünal düzen gücü
halinde ya amaktad r. Bu, s fsal anlam
derin olan bir bölünmedir. Bir anlamda
ortaça a özgü sava -iktidar gücüyle -
kendine dayal  i birlikçi kesimlerle birlik-
te-demokratik- komünal halk aras ndaki
ayr ma ve mücadeledir. slam dünyas n-
daki Bat ni-Sünni ve H ristiyanl ktaki Ka-
tolik-Heretik çeli kisi bu gerçe i yans t-
maktad r. Kavimler bünyesinde benzer ay-

malar görmekteyiz. Selçuklu- Osmanl
Türkmen; Arap halifeler- hariciler vb. çe-
li kiler, ayn  kavim içindeki s fsal çeli ki
ve kavgay  yans tmaktad r. Yoksul hare-
ketlerinden baz lar  ileri düzeyde siyasal-
la may  becerdiler. Karmatiler, Ha ha inler,
Fat miler, Aleviler, yoksul halk kesimlerinin

fsal ayr maya tepki ifadeleridir; or-
taça n ilkel demokrasi örnekleridir. Fakat
toplumsal sisteme hâkim saltanat anlay
bu hareketlerde daha ileri bir demokratik
olu uma imkân vermeyecektir. D tan bas-

lar, içten yozla malarla erkenden tasfiye
olup etkinliklerini yitireceklerdir.” (Bir
Halk  Savunmak; Sayfa 130, Önder APO)

Dinsel kimlik bu dönem toplumsall n
temel bir karakteristi idir. En genel dü ünsel
ve zihni yap  anlam nda da din, bu dönemin
temel ideolojik kimli idir. lmi, felsefi, sanatsal
ve kültürel etkinlik kapsam nda de erlen-
direbilece imiz hemen bütün entelektüel
çal malar bu dönemde dinin genel gölgesi
alt nda yürütüldü ü gibi, sosyal ve siyasal
mücadeleler de dinsel görünüm alt nda yü-
rütülmektedir. Siyasal mücadele aç ndan
bu dönem için u söylenebilir: ster egemenler,
ister ezilen ve sömürüye tabi tutulan halk
kesimleri cephesinde olsun, genel planda
dinsel kimlik olmaks n hiçbir etnik ve s -

fsal yap , kendisini siyaseten yürütme ko-
uluna ve ayr cal na sahip de ildi. Dönemin

metafizik s rlar  içinde dinsel kimlik, geli en
somut sosyal ve siyasal mücadelenin de

temel ideolojik bir koruna  olma i levini
görmekteydi.

Di er bir aç dan bu döneme bak ld nda
Ortado u’da slamiyet henüz yeni do mu
bir dindi. Ve kendisini insanl n son dini
olarak da vaaz ediyordu. Sadece bu aç dan
de il, ya anan tarihsel-toplumsal ko ullardan
ötürü, slamiyet düzeyinde ikinci bir dinin
yeniden do ma ans  pek görünmüyordu.
Dönemin zihni ve teknik yap , demokra-
tik-komünal de erlerin daha ileri bir seviyede
dönemin hâkim bir seçene i olmas na pek
olanak sunmuyordu.  Fakat öte taraftan top-
lumun demokratik-komünal de erleri tarihsel
bir gerçeklik olarak varl  sürdürmekteydi.
Neticede slamiyet egemen s flar n bir ik-
tidar dini olmu  ve kaç lmaz olarak da bu
de erlerle çeli iyordu. te slamiyet bünye-
sinde ortaya ç kan ve devrimci-demokratik
bir muhalefet olarak adland rd z bu olu-
umlar  bu ba lam içinde tan mlad zda,

bunun daha hakikat götürür bir yakla m
olaca  kan nday z.

Devrimci-toplumcu nitelikte bir muhalefet
rolünü oynayan söz konusu tarikat ve mez-
heplerin aralar ndaki dini-mezhepsel farkl
bir yana b rak rsak, a -yukar  birbirine
yak n duran hemen hepsinin ortak bir özelli i
vard . Bu hareketler dayand klar  ve pe inden
sürükledikleri ezici ço unluk ve bu ço unluk
somutunda dile gelen ana e ilim ve talepler
dolay yla, toplumsal bir varl k olman n asla
vazgeçemeyece i demokratik-komünal de-

erlerin zaman ve mekân içindeki tezahü-
ründen ve direni inden ba ka bir ey de ildi.

Bu muhalif tarikat ve mezhepler bir nevi
günümüzün sivil toplum örgütleri ve siyasi
partileri gibi bir rol oynuyorlard . Daha fazla
da merkezi iktidar n etkin olamad , özellikle
çöl ve da k bölgelerde do al bir direni
halinde  olan  etnik  topluluklar  içinde,  yine
kentlerde geli en ekonomik ve sosyal kate-
goriler aras nda örgütlenme olana  bula-
biliyorlard . Çöl bir ya am tarz , bir ideoloji
sunuyordu. Asi Bedevi kabilelerinin diren-

lerinde görüldü ü gibi çöl deolojisi; “çölde
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gidebildi in her yer senindir” der ve s r
tan maz. Bu yönüyle de özgürlükçüdür. Fakat
bask  sistemler kar nda bazen gizli ha-
reket etme zorunlulu u do ar. Bu hareketler
ço u zaman yar -gizli, smâilîler örne inde
ise görülece i gibi daha çok illegal bir örgüt
taz nda örgütleniyor, yeri ve zaman  geldi-
inde de aç ktan silahl  bir halk ayaklanmas na

dönü üyordu. Bu ayaklanmalar sonucu baz
alanlarda ve küçümsenmeyecek bir co raf-
yada kendi siyasal etkinli ini ve komünal
düzenlerini kurabildiler.

Ortado u’da egemen sisteme kar  iki
yönden halkç  direni  geli tirilmi tir. Bun-
lardan biri etnisite a rl kl  a iret direni leridir
-ki bu sistem d ndan sisteme bir sald -

r-, ikincisi ise sistemin içinden felsefi ve
dini biçim alt nda sürdürülen mücadeledir.
Asl nda bu mücadelelerin tarihsel de eri,
merkezi uygarl n toplumcu (komüncü-or-
takç ) de erler nam na ne varsa her eye
sald rmas na ve neticede toplumun ana göv-
desinde yaratt  derin ekonomik, sosyal ve
siyasal yar lmalara kar n, toplumun komünal
ve demokratik de erleri ad na hem bir srar
hem bir kar  savunmay  temsil ediyor ol-
malar nda aranmal r. Gerçekte Ortado-

u’nun iki tarihsel yüzü vard r. Biri merkezi
uygarl k ve onun etraf nda ekillenen egemen
tarihtir, di eri ise söz konusu egemen tarih
taraf ndan hep karanl kta b rak lan, olmad k
kötücül yak rmalar, suçlamalar, ilkellik ve
sapk nl klar ile itham edilerek bir tür tarih

na itilen etnik ve yoksul halk kesimlerin
demokratik-komüncü ya am anlay n kar
direni  tarihidir.

smâilîyye mezhebini ele al p inceledi i-
mizde bu gerçekli i daha somut olarak gö-
rebiliriz. Tarihe smâilîlyye ya da smâilîllik
ismiyle geçmi  bulunan bu dini-siyasi ak m,
tarikat, mezhep ya da dönemin dü ünsel-
örgütsel mant  ve s rlar  içinde her ne
biçim ile tan mlarsak tan mlayal m, kendi
döneminin en etkili devrimci-muhalif hare-
ketlerinden biri olmay  ba arabilmi tir. Te-
melde Arap Abbasi Hanedanl ’na kar s-

lamiyet’in yay ld  tüm etnik topluluklar
içinde örgütlenmeye çal an, toplumun yoksul
kesimlerinin bir direni  ve mücadele örgütü
olmay  temsil etmi smâilîlyye hareketi, her
ne kadar homojen bir yap  olmay p kendi
içinde farkl  e ilimler ta sa da -nitekim bu
yüzden iki farkl  kola bölünecektir- dönemin
siyasi dengelerini önemli oranda belirlemi ,
siyasal ve dü ünsel etkilerini ise Ortado u
bölgesi ba ta olmak üzere Asya ve Afrika
co rafyas na kadar ta rabilmi tir. Bu hare-
ketin dikkatlice incelenmesi, ezilenler ve
tarih d na itilmeye mahkûm edilmi ler ad na
da ö renilmesi gereken tarihi bir miras de-

erindedir.
An lan bu dönemin siyasi-toplumsal ko-

ullar nda bu düzeyde etkili olabilmi s-
mâilîler f rkas  de erlendirmeye çal rken,
bu f rkan n ortaya ç kt  dönemin s rlar
ölçüsünde do ru tarihi-toplumsal temellerine
oturtup tan mlayabilmek,  ba ar  ve ba ar -

zl klar , art  ve eksileri ile ç kar lmas  ge-
reken dersleri ç karmak günümüz için de
önemini korumaktad r.

smâilîler Hareketinin Do  Dönemi
Ortado u tarihinde smâilîyye olarak kar-

la z  bu  siyasi  hareketin  do  et-
kenleri genel olarak de erlendirildi inde,
slamiyet’le ba lant  Ortado u geneline ya-
lan s fsal ayr ma ve siyasal bölünmenin

genel nedenlerine dayand labilir. Ayn e-
kilde kar  durdu u ve mücadele etti i dev-
letçi-Sünni slam dolay yla kendi dönemi
aç ndan her halükarda köktenci bir muha-
lefet olarak da görülebilir. Fakat bu tarz top-
tanc  bir yakla m, bu siyasi hareketin yap sal
karakterini do ru anlamam  olanakl  k lan
bilimsel bir ölçüt de ildir. Bu hareketin
yap sal karakteri do ru tarihi-toplumsal te-
mellerine oturtuldu unda, olu umunda esa-
sen de iki nedenin, kaynak ya da e ilimin
önemli bir rol oynad  görülecektir. Dönemin
toplumsal-dü ünsel ko ullar  içinde bu ha-
reketin olu um nedenleri ço alt labilir. Fakat
biz bunu daha çok tarihi verilerden ç kara-
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bildi imiz sonuçlar temelinde iki ana eksene
dayand raca z. Bu hareketin dü ünsel do
etkenlerinden ilki -ve bize göre ba ta gelen
nedeni- tarihi bir gelenek ve e ilim olarak
sürekli devlete kar  direnen topluluklarda
varl  koruyan demokratik-komünal de-

erlerin bir beslenmesidir ki, bu o dönem
devlet d  kalan etnik-dini yerel topluluklar n
inanç ve ya am zihniyetinde varl  sür-
dürmektedir. kinci olu um kayna  ise sla-
miyet’te ya anan bölünme sonucu geli en
ve dolay yla bir muhalefet konumuna dü en
Ali ia’s r. Neticede slamiyet’e dayal  olan
dönemin üst siyasetinde böyle bir bölünmenin
ya anmas , ortaya ç kan egemen siyasal s-
lam’a kar  muhalif siyasal bir slam’  da ko-
ullam r.  Fakat baz  ara rmac lar bu f r-

kan n do  etkenini minimal olmu  haliyle
kabile içi iktidar ve bu nedenle geli en bir
siyasi bask  unsuruna dayand rsalar da bu,
hakikati tam olarak ifade etmekten uzakt r.
Bu f rka sadece bu düzeyle s rl  kalsayd ,
onu her hangi bir olay olarak görür ve böy-
lelikle tarihi s rl  içinde b rak rd k. Ancak
bu ara rmac lardan farkl  olarak bu f rkay
bir hareket olarak isimlendirmemizin nedeni,
ortaya ç  co rafyada o dönem halk ke-
simlerinin-muhalefetinin talep ve özlemlerini
bir ekilde kendi bünyesine alm  olmas n-
dand r.

Bunun d nda üphesiz ikili bir yap
da olmu tur. Zaten do  etkenlerini, bes-
lenme kaynaklar  dedi imiz iki etkisel ko ula
dayand rmam n nedeni de bundan kay-
naklanm r.  Hem egemen siyasete ve ikti-
dara ko ullu olan e ilimler bar nd rm , hem
zamanla halk n özgürlük, talep ve istemlerini
içine alacak ekilde kapsam  geni letmi tir.
smâilîlerin gerek ayr  bir mezhep olarak
ia’dan ayr mas , gerekse daha sonraki dö-

nemde Karmatiler ile Fatimiler eklinde iki
ayr  kola  bölünmesinin  nedeni  de  bu  dü-
ünsel-e ilimsel beslenme kayna nda aran-

mal r. Örne in, bize göre smâilîler içinde
bir e ilimi ifade eden, u veya bu ekilde bu

rkan n do unda etkili olmu  ve dolay yla

kökenini Ehli-Beyt soyuna ve amaçlar
Ehli-Beyt davas na dayand ranlar n e ilimi,
kendilerinin hakk  oldu u ve kaybettikleri
hilafeti bir dini buyruk haline getirip onu
tekrardan geri almak olmu tur. Bu durumda
hedeflenen ey, her halükarda hilafeti ele
geçirmek olacakt r. Bunda her hangi bir e-
kilde halk özgürlük isteminin-perspektifinin
izlerini bulmak oldukça zordur. Bu durumda
örgütlendirilmeye çal lan kesimler, amaç-
lanan iktidar n nesnesi konumuna indirgen-
mi  olacakt r. Ve sonuçta bu e ilimin varaca
yer, Abbas o ullar n vard  yer olacakt r.
Nitekim M r Fat mi devletinin kurulu  ger-
çe inde de ya anan bu olmu tur.  Fat mi
devleti kurulmadan önce o dönem smâilîlerin
ba nda duran Ubeydullah El Mehdi, smâi-
lîlerde ya anan bölünme sonras nda Fat mi
devletinin ba na geçti inde yapt  ilk i ,
kendi ad na hutbe okutmak ve kendini “Emir-
ül Muminin” ilan etmek olmu tur. Ama bunun
di er dü ünsel ve toplumsal beslenme gele-
ne i aç ndan da geçerli bir olgu oldu u
söylenemez. Çünkü o zaman smâilîler ger-
çe inde demokratik-komünal de erde hiçbir
toplumsal hedef ve amac n olmad  sonucu

kar ki, bu da bu siyasi hareket somutunda
ya anm  olan tarihsel hakikat ile de pek
uyu mamaktad r. En az ndan Karmatiler ör-
ne i bunun böyle olmad  ispatlamaktad r.

imdi de bu siyasi ak n do  sürecine
etkide bulunmu  dönemin siyasal ko ullar
çok genel hatlar  ile inceleyelim.

Bu dönemin kaotik ko ullar  tetikleyen
esas unsur iktidarla an slamiyet’in halklar n
bünyesine ta rd  olumsuz dü ünsel-siyasal,
ekonomik ve sosyal düzendir. slamiyet, ba -
lang çta olumlu denilebilecek ö eler ta
ise de, Hz. Muhammed’in ölümünden (632)
sonra onlar da yok say lm  ve böylece tü-
müyle olumsuz bir saltanat düzenine do ru
evirilmi tir.

Ha imiler sülalesi ile Emeviler sülalesi
aras nda slamiyet üzerinde ba layan hilafet
(taht) kavgas  bu sürecin ilk basmaklar ndan
biridir. Ali’nin öldürülmesi ile yönetimi Em-
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eviler(661-750) ele geçirmi tir. Çok iddetli
geçen bu hilafet kavgas n sonuçlar  kanl
bitmi tir. Kerbela olay (680) kavgan n id-
detini göstermesi bak ndan sadece bu sü-
reci sembolize eden tipik bir olayd r.  Bu
do rultuda geli en çeli ki ve olaylar dizisi
slam dünyas  bir yandan Emeviler ahs nda

ifadesini bulan devletçi Sünni slam ile di er
yandan ise ma dur duruma dü mü  Ali ai-
lesinden yana tav r alan ve dolay yla Ali
yanda  anlam na gelen ia mezhebi ara-

nda ikiye bölmü tür.  Bu, slam bünyesinde
ya anan ve giderek slamiyet dünyas n
tüm etnik halk topluluklar nda etkisini gös-
terecek olan s fsal bölünmenin de bir
ifadesi olmu tur.

Tarihçilerin “ slamiyet’in gericile me dö-
nemi” dedikleri Emeviler süreci ise, asl nda
daha Hz. Muhammed’in cenazesi yerde iken
ba layan bir süreçtir. Kald  ki slamiyet’in
bir Arap orta s f ideolojisi ve siyasal pers-
pektifi olarak do up ekillendi ini unutmu-
yoruz.  Bize göre bu anlam yla olsa bile, daha
do unun arifesinde slam, Emeviler eliyle
kar slam olmu  ve slam’a dönerek slam’
vurmu tur.  Hilafet davas  bu dönemden iti-
baren ba lam r.  “Arap’ n Acem’den üs-
tünlü ü yoktur” denen söz de,  ba lang çta
vaaz edilen “kurtulu ” slogan  da art k rafa
kald lm ,  terk  edilmi tir.  slam art k  sal-
tanata ko ullu bir din olup ç km r.

Buna kar n Ali yanda  hem yoksul
Arap kesimleri, hem Emevi saltanat  kabul
etmeyen Sami, Fars, Kürt ve di er rani
halklar aras nda önemli oranda yay lma ze-
minini bulur. Nitekim Ali ia’s  kendileri
için bir ç  olana  olarak gören bölge halk-
lar , kendi aralar nda kurduklar  ve Abbasi-
lerin de içinde yer ald  bir ittifak cephesi
sonucu Emevilere kar  ayaklanarak 750’de
Emevi saltanat na son verirler. Abbasiler,
Hz. Muhammed’in amcas  olan Abbas b. Ab-
dulmuttalip’in nesebinden geldikleri ve ken-
dilerinin ancak Hz. Muhammed’in tek varisi
olabildi inin politikas  iyi yapt lar. Ehli-
Beyt figürünü iyi kulland lar, herkesi buna

ikna ettiler ve böylece hilafetin üzerine kon-
dular.  ktidar n ve hilafetin ba na bu ekilde
geçen Abbasiler, k sa bir zaman dilimi içinde
saltanatlar  için tehlike gördükleri ahsiyetleri
bir ekilde öldürüp ortadan kald rd lar. Ör-
ne in Emevilere kar  ba ar  olmu  halk
önderlerini Ebu Selleme Hellal ile Ebu Müslim
Horasani’yi tertipledikleri bir oyunla birbirine
dü ürdüler. Bu yolla Ebu Müslim’i tasfiye et-
tiler. Yine Emeviler Hanedanl ’na son veren
halklar n özgürlük talep ve beklentilerini
gerçekle tirmediler. Tam tersine, halklar üze-
rinde Emeviler dönemini arat r daha çok
atafata bo ulmu  bir saltanat düzenini ge-

li tirdiler (Bu saltanat düzeni, daha sonra
Abbasi halifesi Harun b. Re it döneminde
“Bin Bir Gece Masallar ”na konu olacak kadar
ilerletilecektir). Halklar için de en hiçbir
ey olmad . Bir hanedanl k gitmi  yerine

ba ka bir hanedanl k gelmi ti. Sadece slam
devletinin hanedanl  el de tirmi , eskiden
saltanat merkezi am iken yeni durumda
ise saltanat merkezi yeni in a edilen Ba dat
olmu tu.

te smâilîyye mezhebinin ortaya ç
da Abbasi Hanedanl eklinde sonuçlanan
bu siyasal sürecin ilk dönemine denk gel-
mektedir. Çok geçmeden Abbasilerin iç yü-
zünün aç a ç km  olmas , buna kar n birçok
halk kesiminde geli en kand lm  olman n
yaratt  hayal k kl  ortam nda, smâilîlerin
bu sürece bir tepki olarak ortaya ç km  ol-
malar  kuvvetle muhtemeldir. Bu mezhebin
Abbasilerle tümüyle uzla r konuma dü en

ia mezhebinden radikal bir tepkinin sonucu
koptu u ve do unu da bu temelde ger-
çekle tirdi i dü ünülmektedir. Örne in dö-
nemin ia önderi konumunda olan 6. mam
Cafer el Sad k’ n Abbasilerin yan nda yer al-

, kendini eriata adaman n d nda her
hangi bir eyle ilgilenmedi i, Bât ni tür tari-
katlara sert tav r ald  yaz  kaynaklarda
belgelendirmektedir. Kopu un bu nedenle
gerçekle mi  olmas  büyük bir olas kt r.
Fakat ia’dan ayr an bu f rkan n ortaya

kt  tarih ile görünür olan siyasi bir halk
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hareketine dönü tü ü dönem aras nda geçen
zamana bak rsa, yakla k yüz y ll k bir
sürece tekabül etmektedir. Tarihi veriler s-
mâilîlerin uzun tarihi bir dönem boyunca
yer alt na çekildikleri, gizli bir örgüt halinde
kald klar  ve çal malar , kendilerinin deyimi
ile “gizli davet” temelinde yürüttüklerini
göstermektedir. Siyasi bir halk hareketi se-
viyesine ancak yüz y  alan bir zaman dili-
minden sonra ula abildikleri gözlemlenmek-
tedir.

smâilîyye mezhebi ismini Ali’nin katli-
amdan kurtulan tek torunu Zeynel Abidin’in
soyundan gelen 6. mam Cafer el Sad k’ n
iki o lundan biri olan smâil’den alm r.
smâil’i, Ali’ye dayand rd klar  imam soy kü-

tü ünün 7. ve son imam  kabul ettikleri için
bu mezhebe smâilîyye, smâilîler ya da s-
mâilîllik denmi tir. 6. mam Cafer el Sad k’ n

lu smâil’in ölümü 760 olarak gösteril-
mektedir.  mam Cafer’in  ölümü ise  765’tir.
Babas ndan önce öldü ü için imaml k ken-
disine de il, karde i Musa el Kaz m’a veril-
di ini kabul eden Caferi/ ia (12 imamc s-
naa eriye) mezhebinin aksine, smâilîlere
göre imaml k aç k bir verasetle smâil’e geç-
mi tir. Tarihi veriler smâil’in babas ndan
önce vefat etti ini göstermektedir. Ancak s-
mâilîlere göre smâil son imamd r, ölmemi ,
sadece kay plara kar  ve bir daha dünyaya
Mehdi olarak zuhur(görünmek) edecektir.
Bundan dolay mam Cafer’e kadar ayn  soy
kütü ünü kabul eden smâilîler bundan sonra
12 imamc lardan ayr rlar.

smâilîyye mezhebinin do u buradan
itibaren ba lar. Kurulu unun da bu y llarda
gerçekle ti i tahmin edilmektedir.

smâil’in Bât nilerle olan ili kisinden
dolay  kendisine imaml n verilmemesi için
babas  taraf ndan öldürüldü ü de rivayet
edilir. Baz  kaynaklarda bu f rkan n zaten
bu olay nedeniyle ia’dan koptu u ve yolla-

n ayr  belirtilmektedir. smâil’in nas l
öldü ünü bilemiyoruz, fakat bu f rkan n daha
çok Bât nilik esaslar  üzerinden ekillendi ini
iyi biliyoruz.  slam’  Bât nilik ile yorumlayan

bir ö reti geli tirdikleri, slam’ n Bât ni yo-
rumunu esas ald klar  günümüze ula an
belgelerden de anlamaktay z. Bu f rka daha
do undan itibaren Abbasilerin sald lar
ile yüz yüze kald ndan,  faaliyetlerini de
çok gizli bir ekilde yürütmü tür. Uzun tarihi
bir dönem boyunca davalar  yaymak için
gizli hareket ettikleri, daha ba ka nedenlerden
dolay  da haklar nda günümüze de in çok
az say da belge ula abilmi , ancak has mlar
taraf ndan sözüm ona karalamak amac yla
haklar nda çok ey söylenmi tir. Kendilerine
kimi zaman Mecusi (ate e tapanlar, Zerdü ti),
kimi zaman Yahudi (kabalac ), kimi zaman
da putperest denmi tir. Halk aras nda dava-
lar  ve kulland klar  propaganda argüman-
lar  etkisiz k lmak için, kar tlar  taraf ndan
çok zaman imametle ili kilerinin olmad
yönünde aibe b rakan kar t propagandalar
da yürütülmü tür.

Bu kar t propaganda ve karalamay  al p
tersinden okudu umuzda, bu hareketin dö-
nemin muhalifli i aç ndan neyi ifade etti i,
dolay yla siyasi kimli i hakk nda ne gibi
sonuçlar ç karmam z gerekti i konusunda
önemli bir malzeme sunmaktad r. Ehli-Beyt
soyundan gelip gelmediklerinin konumuz
aç ndan sosyolojik bir de eri yoktur. Ancak
ma dur duruma dü mü  Ali ailesinin davas
gütmek, bu dönem ko ullar nda ezilen ke-
simler ve mazlum halklar aras nda önemli
bir  esin  kayna  ve  politik  figür  olarak sa-
hiplenildi i önemle anla lmaktad r. Ba lan-

çta Ehli-Beyt davas  bask n gelmi  olabilir.
Ehli-Beyt davas  dönemin ideolojik ve politik
atmosferinde önemli politik bir figürdür.
Önemli bir propaganda ve örgütlenme mal-
zemesi olarak da dü ünülebilir.  Bu, Abbasi-
lerin de en çok kulland  bir malzeme ol-
mu tur.  Fakat ezilen halk kesimleri aç ndan
bunun egemenlerin anlad  anlamda bir s-
lam davas  olmad  önemle belirtilmelidir.
Kald  ki egemenlerin yorumlad slam ile
ezilen  ve  haks zl a  maruz  kalan  halk  ke-
simlerinin yorumlad slam gerçekte hiçbir
zaman bir ve ayn  olmad . smâiler örne inde,

deolojik-Teorik DergiKOMÜNARKOMÜNAR

6464



özellikle radikal kollar nda, zamanla slam
ile özde le tirilen Ehli-Beyt davas n etki-
lerinin giderek zay flad  hatta eriat n hü-
kümsüz b rak ld  bunun yerine yoksullar n,
bald  ç plaklar n özgürlük isteminin ve kur-
tulu  özleminin daha bask n hale geldi i gö-
rülmektedir.

smâilîyye hareketinin ortaya ç kt  bu
dönem aç ndan önemi, dönemin son derece
yayg n mistik-tasavvufi dergâh, tarikat ve
mezheple meleri dü ünüldü ünde, bu çer-
çevenin d na ç km  ve bunu a an seviyede
siyasal bir halk hareketinin dü ünsel, örgütsel
ve politik do rultusunu tayin etmi  olmas r.

smâilîler halifeli e ve hanedanl a dayal
devlet idaresini ortadan kald rmay , bunun
yerine ise imamlar  önderli inde toplumsal

bir düzen getirmeyi amaçlam lard r. Fakat
öte yandan hilafeti ele geçirmek isteyen bir

ilimin de var oldu unu belirtebiliriz. Ancak
burada önem ta yan içinde örgütlendikleri
ve taban bulduklar  halk kesimlerinin istem
ve talepleri olaca  önemle anla r olmal r.
Bu nedenle smâilîlerin politik amaç ve he-
deflerine tek bir e ilimin damgas  vurdu-

unu dü ünmüyoruz. Bu temelde Abbasilere
kar  sab rl , uzun tarihi bir dönemi kapsa-
yacak ekilde dü ünsel ve örgütsel bir mü-
cadele yürütmü lerdir.  Bu haz rl k sürecinin
meyvesini, daha sonra smâilîlerin bir kolu
olarak ayr acak olan Karmatiler ayaklan-
mas nda alacaklard r.  Bu süreci ad m ad m
haz rlayan ve temellerini atan smâilîler, ge-

li tirdikleri dü ünsel-örgütsel ve kadrosal
düzey ile de dönemin siyasi halk hareketinin
temel dinami i ve çekim gücü olabilmi lerdir.

smâilîlerin nas l bir örgüt yap na sahip
olduklar , örgütlenme çal malar  nas l yü-
rüttükleri, daha sonradan Karmatiler ile Fa-

miler eklinde neden iki ayr  kola bölün-
dükleri genel olarak de erlendirilebilir. Ancak
buna geçmeden önce smâilîllik ö retisini
ana esaslar  ile de erlendirmemiz gerek-
mektedir.

smâilîlik Ö retisinin Ana Çerçevesi
smâilîllik ö retisinin birçok a amadan

geçerek belirli bir form kazand  anla l-
maktad r. Dönemin etnik ve dini toplulukla-

n dü ünce ve inanç yap lar ndan önemli
oranda etkilenmi  ve bunu kendi ö retilerinde
belirli bir kavray a ula rm lard r. En fazla
da bu tür topluluklar içinde kald klar  ve ça-

malar yürüttükleri dikkate al nd nda
bölgenin oldukça zengin olan kültür ve inanç
de erlerinden önemli oranda etkilendikleri,
bunun ise ö retilerinin ekillenmesinde
önemli bir yer te kil etti i gözlemlenmektedir.

Burada ve özellikle bu yaz n genel man-
 aç ndan bu fikriyat n bütün bir emas

vermek  belki  bu  aç dan  mümkün  de ildir,
ancak temel baz  hatlar verilebilir.

Genel planda bu ö reti, slamiyet’in Or-
todoks çerçevesinin d na ç kabilmi , slam’ n
farkl  türden bir yorumu olarak tan mlansa
da, esas nda bu ö reti slam akidesinden
baz  yanlar almakla birlikte Zerdü t dualiz-
mini, H ristiyan heretizmi, Manicilik, Mazdek
komünalizmini, gnostik ve Bât ni nitelikte
olan inançlardan birçok eyi alm r. Dü ünü
ve yo unla ma tarzlar  Ortado u’ya özgüdür.
smâilîllik ö retisi birçok yan yla yorumla-

nabilir olsa da, esasen de iki temel sacaya
üzerinden olu tu u anla lmaktad r.

Birincisi; hem manevi inanç hem somut
siyasi ya am boyutunu kapsayan,  bütün bir
ba lam  içine alacak ya da ifade edecek
ekilde tasarlanm  bir imaml k ö retisi

(doktrini) olmas r. ikincisi ise; genelde bir
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yorumlama yöntemi olmakla birlikte, fakat
smâilîllikte daha geni  bir anlam  olan Bâ-
nili e dayanmas r. Dolay yla ö retilerini

bu iki ana ba k alt nda özetlemek müm-
kündür.

smâilîler, “ilk” ve “son” imamlar  olacak
ekilde kabul ettikleri smâil’in, Mehdi ol-

du una inan rlar. smâil’in Mehdi olarak tek-
rardan yeryüzüne zuhur edece ine dair bes-
ledikleri bu inanc n kökeni Zerdü t dinine
kadar gitmektedir. Zerdü tlük dininde “A iz-
rika” olarak geçen ki i, Yahudilik ve H risti-
yanl kta “Mesih” eklinde dev irilmi ,  oradan
da slamiyet’e  “Mehdi” olarak a lm r.
smâilîler Mehdi (bir kurtar n yeryüzüne

gelip kötülükleri ortadan kald raca na, bo-
zulan dünyay  düzeltece ine, adaleti tesis
edip hak dinini egemen k laca na ve böylece
kurtulu u sa layaca na dair olan inanç-ö -
reti) inanc  etraf nda s  bir kenetlemeyi
sa lamakla birlikte, bunu sadece soyut bir
inanç ve içi bo  bir bekleyi  nedeni yapmam ,
ayn  zamanda davalar  için pratik bir de eri
olacak ekilde de erlendirmi lerdir. Bu inanç
do rultusunda siyasal-pratik önderlik rolünü
oynayan imam ve Dai’ler öncülü ünde siyasi
hayata ve mücadeleye at lm lard r.

retilerinin ilk döneminde imam, “kaim”
ve “sahib-ül zaman” olarak geçmektedir. “O…
her devirde halk n ve iman ehlinin k blesi”
olacak ekilde yüceltilmi tir. Olabildi ince
kutsanm , zaman n d nda ve zamana hük-
medecek, o… tüm yarat klar n son maksad
olacak kadar ilahi kimi s fatlar n sahibi k -

nm r. Buna göre imamlar n masum ol-
du una inan lm r. Ö retilerini bu anlamda
imam rehberli ine s  s ya ba  olan bir
inanç ve itikat üzerine kurmu lard r. Hem
manevi hem pratik i levselli e sahip bir
imaml k anlay  geli tirmi lerdir. Ancak
bu konuda yap lan kimi yorumlara göre daha
sonradan smâilîllikte Mehdi ile kaim(imam)

 anlaml  hale gelmi , Alamut sürecinde de
Mehdi kavram  yerini kaim’e b rakm r.

Neredeyse smâilîlik Okulu ile özde le mi
görünen Bât nili in kökenleri ise ilk dini

metinlerin ortaya ç kt  dönemlere kadar
gitmektedir. Birçok yerde ya da dinde Bât ni
tarz yorumlar görülmü tür. Bât nilik daha
çok da ilahi metinlerin görünen anlamlar n
ötesinde gizli bir anlamlar n oldu u inan-

na  dayal  ortaya  ç km  bir  yorumlama
yöntemidir. Asl nda bu yorumlama yöntemi
dini metinlerin gizli anlamlar  bulup ortaya

karmaktan daha fazla, de mez farz edilen
ilahi buyruk ya da hükümlerin yorumlan p
esnetilmesi ya da ucu aç k tutulmas r. Bu,
ilahi metinlerin kat  ve de mez yarg lar n,
de en ya am artlar na uymayan kat k-
lar n esnetilmesi anlam nda insan akl n
ve esnek zekâs n yarat  bir bulu u olmal .

Bu nedenle Bat nilik genelde iki anlamda
yorumlanm r. Birinci anlamda egemen
olan dini yoruma ra men geli en de ik yo-
rumlar n gizli tutulmas , ikinci anlamda ise
zahirden (görünür olandan) bat n’ n (gizli
olan n) ç kar lmas  yorumuna dayand l-

r. Her iki anlamda da bir do ruluk pay
vard r.

Birinci durumda örne in smâilîler ger-
çe inde, dönemin egemen olan slam’ n Or-
todoks Sünni yorumuna kar  en ufak de ik
bir yoruma gitmenin ne kadar çetin bir mü-
cadele sorunu oldu u, her an postu yüzülmek
ya da her an ölümü ensesinde hissetmek
anlam na geldi ini dü ündü ümüzde, bunun
pek de yabana at r bir yakla m olmad
son derece anla rd r. Bât nilikte ifadesini
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bulan takiyye anlay  da bir bak ma bununla
ba lant r. Nitekim Bât niler bu yolla slam
kelam ndan ayr lm  ve kadim (ilksiz-sonsuz)
bir evren görü ünü geli tirmi lerdir. Ayn
ekilde etkin ilke (eril)  ile pasif ilke (di il)

dedikleri (bir tür “do al” diyalektik), bu iki
ilkenin kar kl  etkile imleri sonucu sürüp
giden  bir  evren  görü üne  varm lard r.  Bu
yönüyle slami akidenin çerçevesinin d na

km  ba ta Zerdü t, Mani ve Mazdek ö re-
tilerini yine dönemin bilim seviyesi ile birlikte
birçok din ve inanc  da inceleyip kendi ö -
retilerinin temeline alm lard r.

Ne var ki smâilîlik ö retisinin önemli
bir aya  olu turan Bât nilik, sadece tek
yanl  bir gizlilik nedenine dayand p izah
edilemez. Geçekten de Bât nilik bir eyin
görünen d  anlam n ötesinde derinde
yatan bir iç anlam n oldu u anlam nda bir
görü , bir inanç ve bir yorumlama yöntemini
ifade etmi tir. smâilî olan Amir El Basri
ad nda bir ah s, Kasidet-ül Taiye adl  risale-
sinde bu görü ü öyle özetlemektedir. unu
itiraf ederim ki; her zahirin bir bat n’ , her
eklin tam bir manas , her kabu un bir özü,

her  ehrin  bir  kap ,  her  nurun  bir  örtüsü,
her eriat n bir tarikat , her tarikat n bir
tenzili ve her tenzilin de bir de tevili vard r.”
(kaynak: slam Komüncüleri/Faik Bulut)

Zahirden bat n’  ç karmak ve yorumlamak
anlam nda tevil, bir eyin görünür anlam ndan
ba ka bir anlam n oldu unun ön kabulüne
dayan r. Din veya slamiyet bu ekilde yo-
rumlanmaya çal lm r. Onlara göre dinin
bir d  anlam  bir de iç anlam  vard r. Örne in
Kuran’ n d  pek bir anlam ifade etmez. ç
anlam na bak larak anla lmaz. Bunun için -
masum- imamlar n varl artt r. Kutsal ki-
taplar n d  anlamlar  (zahir ilmi) pey-
gamberler, iç anlamlar  (bat n ilmi) ise
imamlar bildirirler. Önemli olan sat rlar de il,
sat r aralar  okuyabilmek gibi her konuda
böyle zahir ile bat n aras ndaki ili kiyi an-
lamland ran bir mant k ve anlamlar silsile-
sinden olu an bir inanç ve ya am  yorulmama
yöntemi oldu u böylelikle anla lm  olmak-

tad r. Dinin bu içsel yorumuna ba olarak
birde bu ö retide ba vurulan Bât ni davet
yöntemi vard r. Bât ni davet yöntemi birkaç

amadan olu mu tur. Tefessüs ( dikkatli
inceleme) te’nis (al rma) te kik (ku kuya
dü ürme) ta’lik (ileriye ba lama), rabt (ba -
lama)  tedlis   (gizleme),  tesis  (kurma),  hal
(ç karma) ve salh (sayma) gibi a amalardan
olu an bu yöntem ile mezhebe giren insanlar

itilmi , böylelikte birer etkili davet adam
(Dai’ler) haline getirilmi lerdir.

Bunlar n yan  s ra smâilîler ayn  zamanda
gnostik bir yap ya sahip olduklar ndan gizem
ve kutsall k arz eden birçok inançlar  bün-
yesine ta rm lard r. Örne in 7 say n gi-
zemli ve kutsal bir say  oldu una dair inanç
çok  eski  bir  inançt r.   Bu  inanc n  kökeni
antik Sümerlere kadar gitmektedir. 7 bilge,
dünyan n 7 günde yarat ld , yerin ve gö ün
7 kat oldu u vb. örneklendirmeler daha da
ço alt labilir. Tarihte bunun bir örne i Pyta-
gorasç lar n kutsal 7 say r. Pytagorasç lar n
bu inanc  Mezopotamya üzerinden ald klar
tarihi veriler de i aret etmektedir. smâilîler
ise, “say  ve harfler de bir gizem ve bat n
vard r” anlam ndaki bu gelene i oldu u gibi
kendi inançlar na ta rm lard r. smail’in 7.
ve son imam oldu u yönündeki inançlar  da
bu konuda gösterilebilecek ba ca örnek-
lerden biri olmaktad r.

smâilîlerde Örgütlenme ve Politik
Ayr ma Dönemi

smâilîler  12  mamc ia’dan  bir  f rka
olarak ayr klar  760 dolaylar ndan 899

 politik ayr ma dönemine kadar, arada
geçen bu uzun tarihsel -Fat mi smâilîlere
göre ise Ubeydullah el Mehdi’nin 910 y nda

r Fat mi devletinin ba na resmen geçti i
tarihe kadar- süreci “gizli davet dönemi”
olarak adland rm lard r.

“Gizli davet”in ilk dönemlerinde daha çok
Fars bölgesinde (Rey, Kerh, sfahan ve Civar
ehirlerde) davetlerini yayan smâilîler,  Ab-

basilerin artan takip ve bask  nedeniyle
davet merkezini buradan bugünkü Suriye’nin
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am ehrine biti ik olan, o dönem ise am’a
yak n bir kasaba olan Selemiye’ye kayd r-

lard r. Selemiye kasabas  ayr ma öncesi
dönemin son imam  olan Ubeydullah el-Meh-
di’nin davetin ba na geçti i döneme kadar,
aradan geçen üç imam devri boyunca da s-
mâilîler için davetlerini koordine ettikleri
merkezi  bir  üs  yeri  olmu tu.  Buray  bir  üs
yeri olarak kullanmalar n bize göre iki ne-
deni olmal yd . Biri, merkezden uzak ve Ab-
basilerin s  takibini nispeten hafifleten bir
yer olmas yd ; di eri ise, bu dönemin politik
çeli kilerinden iyi yararland klar  gösteriyor.
Abbasilerin hilafeti öncesinde am Emevilerin
merkezi idi. Emeviler yenilmi ti. Ancak yerel
düzeyde her eylerini yitirmi  say lmazlard .

te smâilî imamlar bize göre bu durumu
iyi gözetmi , bu durumdan yararlanarak
uzun bir tarihi dönem am diyar  etkili
bir üs halinde kullanabilmi lerdir.

Dönemin etkili bir muhalefeti olabilmi
smâilîlerin Abbasi halifeli ine kar  ne tür

bir örgütleme stratejisi izledikleri önemle
incelenmesi gereken bir konudur. Abbasilerin
zay flamaya ba lad  bir tarihsel dönemde,
9. asr n ikinci yar ndan itibaren etkili siyasi
bir halk hareketine dönü meyi ba aran s-
mâilîler bunu neye borçludurlar? Ne tür bir
özellikten dolay  bunu sa layabildiler?  Bu
sorular n yan  vermeden önce smâilîlerin
örgüt yap na da k saca de inmemizde yarar
olacakt r.

smâilîler   davet’in  ba nda  duran  bir
imam ve bu imama ba  Dai’ler öncülü ünde
ço u zaman gizli hareket eden bir örgüt ya-

na sahip olmu lard . Daveti ya da mezhebi
yöneten ki i/kurum olarak imam, babadan

ula geçen usul ile belirleniyordu. Yönetim
olgusunda soy ve kabile kültürünün+hane-
danl k anlay n egemen oldu u bir ortaça
tarihinde, smâilîler de bu nesebi kültürü
ya atm lard . smâilîlerde Ali nesebinden
gelmek davetin ba na geçebilmenin de mez
bir art  ve kural yd . Ayr ma dönemi son-
ras nda Karmati smâilîleri ile bu kural ilk
defa bozulduysa da, Fat mi smâilîlerinde

bu kural oldu u gibi devam etmi , soy a aç-
lar  Muhammed’in  k  Fatma’ya  dayan-

rd klar  için de kendilerine Fat miler den-
mi tir.

mamdan sonra gelen ki iler ise Dai’lerdi.
Dai’ler,  mezhebin s  bir e itiminden geçmi ,
dönemine göre i in erbab , bilgili ve i ine
vak f ki iliklerdi. Dai mertebesine ç kabilmek
birçok deneyim ve tecrübeden sonra mümkün
olabilirdi. Dai’ler genelde bilgili, ilim-irfan
bilen ki iler aras ndan tayin ediliyordu. Bu
aç dan Dai’ler bugünün deyimi ile hareketin
çekirde i, profesyonel kadrolar yd . Gittikleri
her yerde etkili örgütlemeler yapabilen, da-
vete taraftar ve kadro dev irebilen ahsi-
yetlerdi. Davete ça ran ki i olarak Dai ya
da Dai’ler üphesiz sadece smâilî imamlar n
anlad  anlamda bir davet yapmad lar, asl nda
Abbasilere kar  geli en dönemin halk ha-
reketinin, bald  ç plaklar n da davetinde
bulundular.  Geçekten de bunun smâilî
imamlar n nesebi konumlar ndan dolay  hi-
lafetin kendi haklar  oldu u eklindeki siyasi
bir fikri dini bir buyruk haline getirip kendi
davetlerinin temeline oturttuklar  e ilimin
çok daha ötesinde bir anlam  vard . Bu dönem
halk hareketinin bir yönüyle ete-kemi e gel-
mesinde ve ad m ad m örülmesinde bu Dai’le-
rin önemli bir eme i ve katk  oldu.

Esas sorular za döndü ümüzde unu
daha iyi görmekteyiz.  Selemiye’yi üs edinmi
olan smâilîler, 9. asr n ba lar ndan itibaren
merkeze yak n alanlarda Abbasilerin s  ta-
kibat  ve artan yönelimlerinden dolay  Dai’le-
rini daha çok çevre bölgelere kayd rm lard r.
Bu amaçla Yemen, M r, Kuzey Afrika, Fars
bölgesi ba ta olmak üzere özellikle slam
dünyan n yay ld  birçok bölgeye sürekli
Dai’ler gönderilmekte ve buralarda davetlerini
yaymaktad rlar. Di er taraftan ise Kufe Se-
vadlar  denilen yerle im birimlerinde, ola-
bildi ince zor artlarda ya am mücadelesini
veren yoksul köylüler aras nda Dai’ler da-
vetlerini yaymakta ve burada giderek etkili
olmaktad rlar. Birçok önemli kadrolar
özellikle Kufe ehrinden dev irmi lerdir. Ni-
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tekim Kufe, smâilîyye mezhebine iki önemli
ahsiyet  (Dai)  de  katm r.  Bunlardan biri

899 y nda bir kol olarak smâilîyye’den ay-
an Karmati hareketinin bizzat aktörlerin-

den Hamdan Karmat’t r. Di eri ise yine ayn
ekilde Fat mi devletinin bizzat mimar  olacak

olan Ebu Abdullah e îî’dir.  Dolay yla 9.
asr n ikinci yar ndan itibaren smâilîlerin
hem çevre bölgelerde (özellikle de Yemen
gibi alanlarda) hem Kufe ve Basra gibi nis-
peten merkeze daha yak n olan bölgelerde
giderek etkili olmaya ba lad klar  gözlem-
lemekteyiz. Burada smâilîlerin bu tarihsel
dönemde siyasal trendini hangi ko ullar üze-
rinden yükseltti inin çok belirgin bir nedenini
görüyoruz. Bu, smâilîlerin bir örgütleme
stratejisi olarak izledi i ve içinde örgütlenme
imkân  bulabildi i topluluklar n ya am artlar
ve özellikleri ile yak ndan ili kiliydi.

O halde önce çok k saca Kufe dolaylar n
daha sonra ise Yemen bölgesinin temel ka-
rakteristi ine bakmakta yarar vard r. O dönem
Kufe Sevadlar  denilen yerle im bölgelerinde
ve dolaylar nda Abbasilerin egemenli i ile
bölgenin geni  olan arazileri üzerinde kurulan
toprak a al na dayal  sistemin büyük bir
yoksullu a neden oldu u, insanlar n çok zor
artlarda ya amaya mecbur b rak ld  tarihi

kaynaklarda bolca öyküle tirilmi tir. Tarihi
kaynaklar n verdi i di er önemli bir bilgi
de,  slamiyet  öncesinde  Kufe  ve  Basra’da
Mazdek dininin etkin oldu u, artan bask lar
nedeniyle Mazdek dinine inananlar n Hora-
san’a göç ettikleri yönündedir. Toplu bir göç
olay n olup olmad  bilmiyoruz. Ama
bu  bile,  o  dönem  itibariyle  Kufe  ve  Basra
bölgesinin sosyal ve kültürel dokusunu an-
lamam z için önemli bir veridir. Bilindi i
gibi Mazdek dini özel mülkiyeti reddeden,
ya ama dair “her eyin ortakl ”n  savunan
ve bu inanç üzerinden geli en komünalist
bir inanç sistemidir. Bu örnek Abbasilerin
serfle tirme politikas na kar  hangi tarih-
sel-toplum de erlerinin bir direnç gösterdi-

inin de çok aç k bir göstergesidir. Nitekim
smâilî Karmatiler iki nedenden dolay  bu

zeminde ç  imkân  buldular. Biri, yörenin
çöl topluluklar nda do al bir düzen halinde
varl  sürdüren komünal-toplumcu özel-
liklerin kar  direnmesiydi; di eri ise, yarat lan
serflik üzerinde uygulanan çok a r bask  ve
ya am statüsüydü. te bu iki ko ul ya da çe-
li ki nedeniyle smâilîler Kufe Sevadlar nda
örgütlenebilmi lerdir. Ve 9. asr n sonlar na
do ru Karmatiler Basra bölgesinin siyasi
kontrolünü denetimine ald klar nda, ilk uy-
gulad klar  ve geli tirdikleri ya am anlay
da, yukar da daha önce vurgulad z Maz-
dek’in bu komünalist ya am modeli oldu.

imdi de Yemen örne ine bakal m. Ayn
tarihsel dönemde yani 9. asr n sonlar na
do ru Yemen’e tayin edilen Ebu Abdullah

ii, bu alanda ilk örgütlenme ba ar
do al bir ya am düzenine sahip -uygarl k
terminolojisine göre medeniyetten uzak- bir
Berberi kabilesi olan Kutumeliler içinde ata-
bildi. Berberiler, Abbasi halifeli ine kar
zaten do al bir direni  içindeydiler.  Daha
Emevi döneminden beri yürütülen Arapla -

rma ve slamla rma politikas na kar
yöre halk  do al bir isyan havas  hep ya-
amaktayd . Bilindi i üzere Müslüman Arap-

lar n ma rip dedikleri bu co rafyaya ilk ayak
bas lar  641 y ndan sonrad r. Abbasiler
döneminde ise ma rip üç devlet idaresine
bölünmü , bunlardan biri de Yemen co raf-
yas  içine alan A lebiler devleti idi. Arap
kolonileri ve Afrika’dan getirilen zenci köleler

nda Yemen’in nüfus yo unlu u Berberi-
lerden olu uyordu. Yemen, ayn  zamanda
halifelerin ba  hep a tm  olan Harici
muhaliflerin de bir yuvas yd .  smâilîler de
buraya sürekli olarak Dai’ler göndermi lerdi,
fakat esas ba ar lar  Ebu Abdullah e -

ii’nin Kutume kabilesi içinde yapt  çal -
malar sonras nda sa layabildiler. Kutume
kabilesi, da k ve sarp bir co rafyada do al
bir toplum düzenine sahip, A lebilere ver-
gisini vermeyen ve çok zaman kafa tutan bir
kabileydi. Çok k sa bir zaman diliminde Ebu
Abdullah bu kabile içinde etkili olur, birle tirir
ve sava r bir konuma getirir. Bu uygun
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sosyal ve co rafik artlar  de erlendirip, A -
lebilerin Sicilya seferini de f rsat kollayarak
ilk ata  yapmaya ba lar. Birkaç ba ar
ataktan sonra önce Keyrevan’ , ard ndan da
909 y nda A lebilerin merkezi olan Raka-
de’yi de dü ürerek tarihi M r Fat mi halifeli i
sürecini de böylelikle ba latm  olur. Bu ör-
nekte de çok çarp  olarak gördü ümüz ey
Fat mi smâilîlerin bu tarihi ba ar n
alt nda yatan esas etken, örgütlenme strate-
jilerini devletçi slam’a kar  direnen do al
topluluklar n kendi do al ya am düzenlerini
sürdürme istemi ve bu temelde ya anan çe-
li kiye dayand rm  olmalar yd .

9. asr n sonlar  ayn  zamanda smâilîlerin
kendi içinde Karmatiler ile Fat miler eklinde
iki farkl  kola bölündükleri bir sürecin de
ba lang  oldu. Baz  ara rmac lar bu bö-
lünmenin nedenini dönemin smâilî imam
olan Ubeydullah el-Mehdi’nin,  ilk ö retide
de iklik yaparak “beklenen Mehdi’nin
gelmeyece i, Mehdi’nin kendisi oldu u” ek-
lindeki tezine dayand rlar.  Bu duruma el-
Mehdi taraf ndan gerçekle tirildi i söylenen
bir öldürme olay n da eklenmesiyle iplerin
tümden koptu u belirtilmektedir.  Bundan
daha öte neden ve sebepleri aramak bize
göre daha do ru bir yakla m olacakt r. Dikkat
edilirse konunun bir bölümünde smâilîyye
mezhebinin politik e ilim aç ndan ikili bir
karaktere sahip oldu u belirtilmi ti. Bu ay-

ma esasen de köklü tarihi ve toplumsal
nedenlere, e ilimlere dayan r. Çizgisel olarak
aç a ç km  bir yol ayr r. Kanl  biten
olay ve husumetler sadece birer sonuçtur.
smâilîyye gerçe inde Karmatiler ile Fat miler
eklinde ya anan ayr ma da bunun bir so-

nucudur. Karmatiler örne inde ya anan ve
aç a ç kan demokratik uygarl n e ilimi
olurken, Fatimiler örne inde ise ya anan
neticede devletçi-iktidarc  uygarl n e ilimi
olmu tur.

Ku kusuz Karmatiler ile Fat miler, smâi-
lîyye gerçe ine getirdikleri yeni siyasi-sosyal
boyut bak ndan ba  ba na incelenmesi
gereken iki ayr  süreç olmaktad r.

smâilîlikte Hasan b. Sabah Dönemi
Bugünkü ran’da smâilîlerin etkin oldu u

bir tarihsel kesiti anlatan bu dönem, Hasan
Sabbah’ n ki ili ine ra men anlat lacak gibi
de ildir. Bu, tarihsel olaylar  tekil ki ilere ya
da kahramanlara indirgeme anlay zdan
ileri gelmiyor.  Bazen tüm bir tarihsel kesit
bir ki ilikte ya da bir olayda tüm özetsel an-
lam  bulabiliyor. te Hassan Sabbah,  ran
co rafyas nda geli me gösteren bu dönem
smâilîli i için böyle bir gerçe i ifade ediyor.

“Da n eyhi” olarak da bilinir. 1054 tari-
hinde Kum kentinde do du u söylense de,
do um tarihi kesin olarak bilinmemektedir.
Fakat 11. yüzy n ortalar nda ya ad  bi-
linmektedir. Çe itli ifadelere göre babas Ye-
men’den Küfe’ye göç etmi , buradan Kum
ve Rey ehrine geçmi tir. Hasan Sabbah’ n
kendisi de, On iki imamc ii kenti Kum’da
dünyaya geldi i, yerle mek için de babas yla
birlikte Rey’e geldi i bilinir. Rey 9. yüzy ldan
beri smâilî Dai’lerinin faaliyet merkezi ol-
du undan Hasan Sabah da onlar n etkisinde
kalmakta gecikmez.

lk e itimini babas ndan alan Hasan Sab-
bah 7 ya ndan 17 ya na kadar On iki mam’c

ii e itimi al r. Yan  s ra kendisini matematik,
felsefe ve dilbilim konusunda da yeti tirir.
Bu konuda bir Arap biyografi yazar , Hasan
Sabah’ “geometri, aritmetik, astronomi, büyü
ve di er bilim dallar nda çok derinle mi  biri
adam” olarak tan mlar. Kendisini birçok ko-
nuda yeti tiren Hasan Sabbah’ n engin bilgisi,
matematik ve felsefeye hâkimiyeti, politika
ve yöneticilikteki yetenekleri devrin Selçuklu
hükümdar  Melik ah’ n da ilgisini çekmi  ve
saraya kabul edilmi tir. Çok bilinen bir hikâye
de Hasan Sabbah, Nizamülmülk ve Ömer
Hayyam’ n mam Mafik Annishapuri’nin ö -
rencileri oldu u söylenir. Bu ö rencilik s ra-

nda bir antla ma yapt klar  ve içlerinden
birisi servet ve iktidar basamaklar  t r-
mand nda bunu di er iki arkada yla pay-
la maya yemin ettikleridir. Bu anlat n do -
rulu u üphelidir. Çünkü Nizamülmülk en
geç 1020’de dünyaya gelmi  olup 1092’de
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öldürülmü tür. Ömer Hayyam da 1048’de
do mu  ve  1131’de  ölmü tür.  Hasan  Sab-
bah’ n ise do um tarihi bilinmemekle birlikte
1124’te ölmü tür. Bu tarihlerden ç kan sonuca
bak rsa her üçünün de ayn  tarihlerde ö -
rencilik yapm  olma ihtimali oldukça zay ft r.

17 ya ndan sonra smâilîli i benimseyen
Hasan Sabah, bölgenin smâilî önderlerinden
de e itim görmü tür. Bu tarikat n e itimini
tamamlay nca, Fat mi smâilîlerin merkezi
olan Fat mi (M r) devletinin ba kentine
uzun ve zahmetli bir yolculuktan sonra
1078’de ula r. Hasan Sabbah üç y l M r’da
kald ktan sonra, Kahire ve skenderiye’de
dönemin ünlü bilginlerinden dersler al r.
1081 y nda sfahan’a dönerek yetkinle mi
bir ekilde mücadeleye ba lar. Yakla k 9 y l

çe itli kentleri gezerek smâilîli i yaymaya
çal r. Bu çal malar  sonucu var olan smâilî
taban  daha da geni letir. 1090 y nda Ala-
mut Kalesi’nde e itim ve örgütlenme müca-
delesine yeni bir boyut kazand rarak Alamut
Kalesi’ni merkezi üs olarak seçer.

Alamut Kalesi, Elbruz s rada lar n en
doru unda olup çok korunakl  bir konum-
dad r. Nitekim y llarca ordular Alamut’u ku-
atmalar na ra men fethedememi lerdir. Ha-

san Sabbah buray  bilinçli seçmi tir. Alamut’un
bütün eksiklerini tamamlamak için önce su
kanallar  aç p, ambarlar kurar. Ard ndan çev-
redeki küçük kaleleri al p onlara kuleler
yapar. Yan  s ra yürüttü ü örgütlenme çal -
mas n bir sonucu olarak da, çevrede bulu-
nan yerle im alanlar n ço u smâilî olur.
Bu arada baz  kurallar getirip sosyal reformlar
yaparak smâilîleri karde lik ba lar yla bir-
le tirir. Böylece her birey kendisini toplulu un

sorumlu bir üyesi ve onun ayr lmaz bir
parças  olarak hissetmeye ba lam r. Alamut
Kalesi’nin Hasan Sabbah taraf ndan ele ge-
çirildi ini ö renen Selçuklu veziri Nizamül-
mülk, dört ay boyunca Alamut’u ku atmas na
ra men sonuç alamaz. Bu dönemde Selçuklu
devletinde süren taht kavgas  en iyi ekilde
de erlendiren Hasan Sabbah, örgütlenme
alan  günden güne geni letir. Öyle ki Sel-
çuklu devletinin üst düzey memurlar  dahi
smâilî olur. Hasan Sabbah bütün ya am  bo-

yunca smâilî inanc n özgürce ya anmas
için çal r. Bunda ba ar  da olur. Bugün
dahi insanlar Hasan Sabbah’ n yapt klar na
hayranl k, nl k ve g pta ile bakarken
egemenlerin korku objesi olarak anmalar na
ve karalamalar na tan k olunmaktad r.

Hasan Sabbah’a olmad k iftiralar, haka-
retler ve yak rmalar yap lm r. Öyle ki
Hasan Sabbah taraftarlar na sözde afyon
içenler anlam nda “ha ha in”ler dendi i söy-
lenir. Oysaki o dönem onlara “Assasin” deni-
liyordu. Assasin kavram n anlam  ise, “bek-
çiler, s r bekçileri” dir. Öyle anla yor ki,
“Assasin” deyimi di er dillere “ha ha in” ola-
rak geçmi tir. Egemenler s rf karalamak için
onlar n afyon-ha ha  kulland  iddia et-
mi lerdir. Di er bir karalama ise kad nlar
kullanarak fedailerini haz rlad klar  iddias r
ki, tamamen özgür iradeleri ile fedaile en
Hasan Sabbah militanlar  ve ö retisini göz-
den dü ürmeye dönük olup gerçeklikle hiçbir
alakas  yoktur.

Hasan Sabbah temsil etti i tarikat  bas-
lar olmaks n geli tirebilmek için kötü-

lüklere, haks zl klara kar  gelmi  ve ö ren-
cilerini de bu do rultuda e itmi tir. Onlara
asla haks zl a boyun e memelerini, bu u ur-
da gerekirse ya amlar  ortaya koymalar

ütlemi tir. Öyle ki tarikat  izleyenlere yö-
nelik geli en sald lar kar nda, Hasan
Sabbah’  izleyen ö rencileri yer yer fedai ey-
lemler geli tirip, haks zl klar n üzerine git-
mi lerdir.

Kendine ba lad  güçlerle devlet için
tehlikeli olmaya ba layan Hasan Sabbah’ n
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faaliyetleri Selçuklular taraf ndan dikkatle
izlenir. Hasan Sabbah’ n adamlar yla mücadele
Melik ah taraf ndan devlet politikas  haline
getirilir. Bunun bir sonucu olarak bir taraftan
ilmi noktada mücadeleyi sa lamak için med-
reseler arac yla Sünnili in takviye edil-
mesine ve bat l inançlarla bu ekilde mücadele
yoluna gidilir; di er taraftan da Alamut Ka-
lesi’nin al nmas  için giri im ba lat r. Ancak
bundan bir netice al namad  gibi me hur
Selçuklu veziri Nizamülmülk de Hasan Sab-
bah’ n bir fedaisi taraf ndan öldürülür.

Melik ah’ n ölümünden sonra da Selçuk-
lularda taht kavgalar n ç kmas , Haçl  Se-
ferlerinin ba lamas yla birlikte Müslümanlar n
ya ad  baz  bölgelerin i gale u ramas
Hasan Sabbah’ n i ine yarar. F rsat  de er-
lendirerek faaliyetlerine h z verir. Önemli
baz  kaleleri ele geçirmek suretiyle konumunu
güçlendirir. Ard ndan Selçuklu ordusuna s z-
mak suretiyle taht kavgalar na fiili olarak
kendisi de dahil olur. Tarihin bu döneminde
Hasan Sabbah’ n adamlar n korkusundan
(din ve devlet adamlar  herkesin gözü
önünde suikastle öldürmelerinden dolay )
devlet ileri gelenleri elbiselerinin alt na z rh
giymeden soka a ç kamaz olurlar.

Selçuklular ve Hasan Sabbah aras ndaki
mücadele uzun süre devam eder. Birkaç kez
Alamut Kalesi ku at ld  halde al namaz.
Hasan Sabbah bir süre Fat milerle ili kisini
de devam ettirir. Fat miler ikiye bölündükten
sonra imam olarak Nizar’  destekler ve ad na
hutbe okutturur. Kendi akidesini müritlerine

retmeye ba lar. Kendilerine kar  olanlar n
öldürülmesinin dini bir vazife oldu u inanc

lar. Müritlerinin e itimini kendisi üstlenir.
Bunlar n e itim ve ö retime tabi tutulmala-

ndan çok imam n rehberli ini ön plana ç -
kar r. mamlar n masumiyetinden hareketle,
her devirde bunlar n rehberli ine ihtiyaç ol-
du u, dini meseleler için akl n yeterli olmad ,
Allah’  iyi tan mak için imamlar n yard na
gereksinim oldu unu söyler. Dine davet eden
ve “Dai” olarak adland lan adamlar  vas -
tas yla faaliyetlerini sürdürür. nsanlar  et-

kilemek için farkl  yöntemlere ba vurur. Böy-
lece Bat nilik Hasan Sabbah’ n ahs nda yeni
bir kimlik kazan r. Hasan Sabah 1124 y na
kadar Alamut Kalesi’ni elinde tutmaya ve
faaliyetlerini sürdürmeye devam etmi tir.
Birçok bilim dal nda önemli birikime sahip
olmas , te kilatç  kurdu u düzenli örgütü
ile önemli bir güç durumuna gelmi tir.
1124’de Alamut Kalesi’nde ölmü tür.

Sonuç Yerine
Ortado u tarihinin önemli ve son derece

hareketli geçen bir kesitine iz b rakm  olan
smâilîlier, bir fikir ve örgütlenme olarak

kayna  Zerdü tlükten, onun izdü ümleri
olan Man eizmden, Mazdeizmden, Hüremi-
lerden, Babeklerden ve daha nice toplumsal
muhalefet gelene inin ortaya ç kard  biri-
kimlerden ald lar. Esasen de Zerdü tlü ün
“diriltici ahlak” gelene inden  etkilendiler ve
bunu prati e dönü türmesini bildiler.

Bu temelde Arap Abbasi Hanedanl ’na
kar  geli en bu hareket, yüzy llar  alan gizli
bir örgütleme ve haz rl k sürecinden sonra
dar s rlar  a . 9. asr n ikinci yar ndan
itibaren ise etkili bir halk hareketine dönü tü.
Bünyesinde toplad  e ilim ve kesimleriyle
bir nevi dönemin muhalif kesimlerin ittifak
örgütü ve devrimci muhalefeti oldu. Tüm
art  ve eksileri ile bir yandan Fat miler koluyla
devletle ti. Bir yandan Karmatiler koluyla
dönemine göre bir hayli ileri olan komünalist
bir düzenin kap lar  aralad , bir yandan
da  Hasan Sabbah dönemi ile fedailer örgü-
tünü ortaya ç kard .

smâilîler siyasal ve dü ünsel etkilerini
Asya’dan K. Afrika’ya kadar uzayan co rafyaya
ta rabildiler. Hassan Sabbah döneminde ise
Alamut çevresi ba ta olmak üzere ran’ n
bir bölümünde ve bugünkü Suriye’ye kadar
belirli bir co rafik bölgede etkin olan smâi-
lîler, 1256 y nda Mo ollar n ve M r Memluk
sultan  Baybars’ n iki yönden geli en sald -

lar  kar nda fazla tutunamayarak siyasal
etkinliklerini yitirmi lerdir. Fakat Ortado-

u’nun direni  tarihinde bir kültür ve çizgi
olarak ya am lard r.
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nsan Do du u Günkü Gibi E it ve Öz-
gür Olacakt r.”

Hakikatin pe inde olmak üzerinde ya a-
z co rafyan n en vazgeçilmez ya am

amac  olmu tur. Ne kadar unutturulmak is-
tense, ne kadar nd kl kla, man(i)yakl kla,
hurafelikle, Bât nilikle suçlansa ve mahkûm
da edilse demokratik modernite nda ay-

nlat lan her tarihsel olay ya da olgu, co -
rafyam n gerçek hakikat de erleri olarak

toplumun özgürlük aray  oldu unu her ge-
çen gün daha fazla bizlere göstermektedir.
Ki bizler de ancak gösterilen bu tarihsel ger-
çeklikler nda, günümüz devletli uygarl
tek alternatif gibi sunan kapitalist moderni-
teye kar  en do ru ve gerçekçi halklar se-
çene ini geli tirme ve olu turma ans na
sahip olabiliriz.

Zaten demokratik modernitenin halklar
seçene i olarak kendisini dayand rd  tarihsel
miras olan ahlaki-politik toplum yap
daha  güçlü  kurma  istem  ve  iddias  da  kay

na  bu hakikat de erlerinden almaktad r.
Klan topluluklar yla birlikte tarih sahnesine
giren komünal-demokratik ya am de erle-
rinin neolitik devrimle bu topraklarda taç-
lanm  olmas , tüm toplumsal de erlerin de
en derin bir biçimde bu topraklarda ya an-
mas n ba ca nedenidir. Hakikatin özüne
bu ya am içerisinde var lm , aidiyetler bu
kültür içerisinde vücut bulmu  ve her türlü
kavram gücü bu toplumsalla ma içerisinde
gerçekle mi tir. Birey ya da topluluklar kendi

fark na bu gerçekler içerisinde varm r.
nsan kendini tan yarak çevresine bir anlam

vermi , do an n anlam na ula kça kendisini
tan mlam  ve bu ili kideki kutsall n fark na
vararak toplumsall n yarat  gücüne ula -

r. Do ay  kendisinden ayr  görmedi i
gibi kendisini de do an n üstünde bir yerlerde
görmemi , tersine kendisini do an n en ça-
resiz ve ona muhtaç çocu u olarak tan mla-

r. Kendi ruhunu do an n kutsall n
bir ürünü saym  ve do a ile insan n ortak
bir ruhtan geldi ine inanm r.
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Beraber üretmi  ve beraber tüketmi tir.
Kimse bir ba kas n eme i üzerinde ken-
disini ya atmay  akl na bile getirmemi tir.
Emeksizli in insan n tükeni i oldu unu çok
iyi anlam  ve çal maya ait ne varsa kutsa-

r. Tüm faaliyetlerini toplumsall n yü-
celi ine varman n co kusuyla, bayram ha-
vas nda yerine getirmi lerdir. Hayat n kendisi
bayram havas nda ya anm r. Toplum olarak
var olmak en büyük mutluluk kayna  olur-
ken, toplum d  kalmak lanetlilikle e de erde
tutulmu tur. Toplumsall a ait her ey kut-
sanm r. Bar nd klar  alanlardan üretimde
kulland klar  aletlere, beslendikleri yiyecek-
lerden faydaland klar  hayvanlara kadar her
ey toplumun kutsallar  aras nda yer al rken,

tabii ki en yücesi ise yine toplumu var eden
insan n kendisi olmu tur. Toplumun her bir
üyesi toplumun en yüce bir de eri olarak
toplumda yerini al rken, birlik bu kutsall n
kendisini ula rd  hakikatin ad  olmu tur.

Bütün var olu lar tek bir birli in içerisinde
kendi farkl klar yla meydana gelmi  haki-
katler olarak kendi anlamlar na kavu urlar.
Günümüzün bile en karma k teolojik, felsefik,
sosyolojik disiplinlerinin halen cevap ver-
mekte zorland klar  bu hakikat konusu, ilk
klan insan n kendi ya am gerçe inin ad r.
En çocuksu dü ünce yap yla bile tüm var-

klar n kendi anlamlar  içerisinde bir bütünü
ifade ettikleri dü üncesine ula lmas , klan
insanlar n hakikate ne kadar yak n olduk-
lar , ne kadar hakikatli ya ad klar  gös-
termektedir. Yani klan ya am  günümüzde-
kinden çok daha fazla yarat n özüne uygun
dü mektedir. Çünkü klan ya am  hakikatin
kendini ispatlama çabas  olarak her an daha
fazla fark na var lan bir kutsanma hali anla-

na gelmektedir. Orada hakikatin yolu, hak-
n yoluna o da insana aç lan kap ya ç k-

maktad r. Bir anlamda da insan n kendisi
hakikatin gerçek yolu demektir.

Kendisini insanl n ilk haf zas  olarak
ekillendiren bu zihniyet yap lar , bu dü ünü

biçimleri, bu toplumsal gerçeklikler en derin
insan, toplum ve do a hakikatlerinin olu -

mas na neden olmu tur. Bunlar özgürlü e,
itli e, komünaliteye, ortak mülkiyete, pay-

la ma ve dayan maya dayal  hakikatler ola-
rak ekillenmi , asla vazgeçilmeyen de erler
olarak tüm toplumsal dokularda kendisini
ya atarak günümüze kadar ula lard r.
Bunun içindir ki böylesi bir insan-toplum
gerçekle mesinin kolay kolay ortadan kal-
kaca , yok olaca , unutulaca  zan-
netmek, beklemek veya umut etmek tam bir
gaflet durumu olur.

Böylesine manevi bir kültüre dayal  olarak
geçekle en toplumsalla man n çok büyük
maddi de erler ortaya ç karmas  da oldukça
do ald r. Çünkü toplumsal ya am n dayand
bu zihniyet yap , ahlaki ve kültürel de erler,
güçlü bir toplumsall  ortaya ç kar rken,
kendisiyle beraber çok büyük maddi de er-
lerin de ortaya ç kmas na yol açm r. te
tarih içerisindeki çatalla ma bu dönemin
arkas ndan bir tak m faktörlerin de olu mas
sonucunda  ortaya  ç km r.  Art k  tarih  iki
ana nehir olarak yan yana akan ve sürekli
bir mücadele içerisinde olan iki temel hakikat
biçiminde gerçekle mektedir. Bir tarafta tüm
toplum yarat mlar na el koyarak bu de erler
üzerinde kendisini talan, sömürü ve tekele
dayal  olarak ya atan ve toplum ya am
kendi iktidar na uygun olarak in a etmek
isteyen devletli uygarl k. Di er tarafta ise
kendi hakikatini payla mda, ortak üretim
ve tüketimde bulan, kendi kimli ini toplumsal
ahlak ve kültür de erlerinde ifade eden, ko-
münal ya am ili kilerinden ba ka ölçü tan -
mayan demokratik uygarl k.

Toplumsal ya amdaki bu çatalla ma gü-
nümüz gerçekliklerinin de anla lmas  için
temel bir tarih yorumu olmaktad r. Tarihin
tek tarafl  bir gerçekle me olmad , hiçbir
dönemde iktidar n tek ba na bir hakikat
olarak halklar  kendisine mutlak anlamda
tabii k lamad  gerçe ini aç a ç karmak
ancak bu yorumla mümkündür. Tarihin her
döneminde  halklar  kendi  özgür  ya am  se-
çene ini demokratik modernitenin komünal
ya am  içerisinde görmü  ve kendi toplum-
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sall  buna dayal  olarak gerçekle tirmi -
lerdir. Hiyerar ik dönemden bu yana toplum
ve tarihin bu ikili karakterini ilk fark eden
Zerdü t olmu tur. O, geli tirdi i ahlaki-iradi

retiyle hem kendi toplumunun ayd nl a
dayal  özgür ya am seçene ini in a ederken
hem de kar ndaki devletli uygarl n ka-
ranl k yüzünden uzak durmalar  için onlar
sürekli  uyar yordu. Bu nedenle de iyilik ve
kötülü e, ayd nl k ve karanl a dayal  toplum
ve varl k tan mlamalar  merkezi uygarl k
sonras  ortaya ç kan gerçekli i oldukça yal n
bir biçimde tan mlamaktad r. Bir yandan
halklar n merkezi uygarl k öncesi toplum-
sall klar  ilk olarak ya ad klar  klan-kabile
ya da a iret topluluklar n özgür ya am ha-

zas , di er yandan ise bu toplumsall n
ürünlerine el koymay  bin bir perde ard nda
gizlenerek ya da h rs zl klar  kutsall klar
arkas na saklanarak geçekle tiren iktidar
tekellerinin kölele tiren zihniyeti. te bu
ikinci duruma kar  halklar n direni  seçene i
olarak Zerdü tçü ahlaki ö reti komünal top-
lum de erlerinin savunucusu rolünde ortaya

yor. Felsefi yan  a r basan zihniyet yap
ile Zerdü tlük, ahlak ve vicdan  öne ç karan
inanç yap yla, tarihin ilerleyen tüm a a-
malar nda merkezi uygarl a kar  direnen
halklar n kendi dönemlerine ve toplumsal
zihniyetlerine uyarlad klar  bir ö reti haline
geliyor. Etnisiteye, kabilelere, dine, mezheplere
ya da tarikatlara dayal  olarak geli en komünal
toplum direni lerinin kendilerini ifadelen-
dirdikleri ideolojik, dini-siyasi yap larda sü-
rekli olarak Zerdü tlü ün ve sonras nda
ald  de ik biçimlerin izlerini görmek
mümkündür.

Devletçi uygarl n kendisini en ac mas z
bir biçimde insanl a dayatt  her alanda
böylesi direni lerle kar la yoruz. Zerdü t-
lü ün ortaya ç kt  dönemlere denk gelen
zaman dilimi içerisinde, uzak do uda ortaya

kan Buda, Konfüçyüs ve Taoculuk da uzak
do u toplumlar n uygarl k kar  taleple-
rinin ekillendirdi i ahlaki ve felsefi ö retiler
olmu tur. Bunlar üzerinden devletli uygarl n

rs z sömürüsüne biraz da olsa ‘dur’ de-
nilmek istenmi tir. Bununla da devletçi uy-
garl k kar  komünal toplum seçene inin
birer halkas  olarak kendilerini günümüze
kadar ta may  ba arm lard r.

Ancak demokratik modernite seçene i
en güçlü olarak yine bu de erlerin yarat ld
co rafyada, Ortado u’da gerçekle mi tir. Di-

er  tüm  alanlar  biraz  da  bunlar n  etkilen-
mesine tabi olan alanlar olarak çevre rolünü
en aktif bir biçimde ve kendi özgünlüklerinde
ya am lard r. Ortado u ise bu ak mlar n ve
hareketlerin merkez üssü olma konumunu
her zaman korumu tur. Zerdü t öncesi sadece
etnisite ve a iretlere dayal  tanr ça kültürü
üzeriden direnen toplumsal yap lar, Zerdü t
ile birlikte bir dini, ideolojik, felsefi hal alarak
kendisini gerçekle tirmi tir. Bu dönemle bir-
likte merkezi uygarl k kar  olarak ortaya

kan tüm dini, mezhepsel, tarikat kaynakl
hareketler ondan etkilenmi lerdir. Zerdü tlük
bu uygarl k kar  toplumlar n maddi ve
manevi kültür yap lar n ortak bir temsili
biçiminde ortaya ç km r. Bu biraz da Or-
tado u kutsall k gerçe iyle ba lant  bir du-
rum olmaktad r. Ortado u bir inançlar co -
rafyas r. Bu nedenle de inanca dayanmayan
hiçbir hakikatin toplumsal yap da gerçek-
le me ans  olmamaktad r.

Merkezi uygarl k güçleri kendi inanç sis-
temlerini ataerkilli e, yalana, sömürüye, mül-
kiyete, kulluk üzerinden köleli e dayand r-

lard r. Demokratik uygarl k güçleri ise
insan  as l de er olarak gören, kad  temel
toplumsal odak olarak ele alan, özel mülkiyeti
kald rarak topluluklara dayal  mülkiyeti ge-
li tiren, üretimde ve tüketimde ortakl  sa-
vunan, yönetimde kat mc  bir toplumsal
sisteme dayal  inanç yap lar  içerisinde kendi
sistemlerini in a etmeye çal lard r. Or-
tado u tarihi bu iki kar t gücün çat mas
ile  geçen  bir  tarih  olmu tur.  Zerdü tlükle
ba layan gelenek H ristiyanl n özünde ve
içerisindeki de ik mezheplerde, Manihe-
izmle ran’da, Türkmenistan’da, Uygur Türk-
lerinde, Mazdek-Hürrem ve Babeklerle Kür-
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distan’da Mezopotamya’da, bar  dini olan
slam sayesinde tüm Araplar içerisinde ve

tasavvuf yoluyla ula  bütün alanlarda ko-
münal ya am aray lar n yol gösterici
rehberi olmu tur. Bu ak mlar demokratik
uygarl k de erlerine dayanarak merkezi dev-
letli uygarl k güçleri kar nda toplumun
ahlak , vicdan  ve politik yap  olu -
tururken, kar t uygarl k yap lar  olarak
devlet ve iktidar güçleri ise ele geçirdikleri
oranda bu din ve mezhepler yoluyla, yapa-
mad klar nda ise bunlara alternatif güçler
geli tirerek toplumu ele geçirmeye çal -
lard r.

Ortado u’da inanca dayal  ortaya ç kan
her yap n toplumsal vicdan ve ahlak  temsil
etti ini söylemek yanl  olmayacakt r. bra-
him’den ba layarak özellikle de merkezi uy-
garl k kar  olarak geli en her dini ç
kölele tirilmeyi, sömürülmeyi, talan edilmeyi
kabul etmeyen toplumlar n isyan ç  ol-
mu tur. Özellikle de Zerdü tlükle ba layan
süreç bunu çok daha fazla ifade eder. Ancak
uygarl k  güçleri  de  buna kar  bo  durma-

lard r. Geli en her türlü muhalefeti ya
en kestirme yollardan iktidara ba lam  ya
da toplumsal me ruiyetini ortadan kald rarak
her türlü ideolojik, siyasi, ekonomik, ahlaki
ve askeri sald larla tasfiye etmi tir. Kendine
ba lad  her mezhebi, tarikat  ya da dini de
kendi iktidar  gerçekle tirmek için topluma
kar  en aktif bir biçimde kullanmaktan geri
durmam r. Toplumun ahlaki yap  temsil
eden dinler iktidar n elinde toplumsal ahlak n
devlete ba lanmas n ve toplumun kulla -

larak kölele tirilmesinin en temel arac
olmu tur. Komünal topluma dönü  ütopya-
lar n en pratik ad  olarak Zerdü tlük
bile devletle ti i oranda iktidar n dogmatik
yap lar  elinde toplumu sömürmenin arac
olmaktan kendisini kurtaramam r. Bu du-
rum H ristiyanl kta da, slamiyet’te de kaç -

lmaz bir son olarak ya anm r. Ancak
her ne kadar bu inanç yap lar  iktidar tara-

ndan ele geçirilse de, bunlar içerisinde sü-
rekli olarak iktidara kar  güçler kendi inanç

sistemlerini örgütlemekten kaç nmam lard r.
Her din içerisinde kendisini iktidardan, devlet
yap lar ndan, ekonomik talanlardan kurtar-
mak isteyen toplumsal kesimleri temsil eden
tarikat, mezhep ya da kendi dönemlerinin
adland rmas yla davetler (ça ) ç km r.

Abbasi Dönemine K sa Bir Bak
Özellikle slamiyet’in bir iktidar dini olarak

ekillenmesinden ve bölgede emperyal (ya-
lmac ) bir devlet halini almas ndan sonra

gerek slamiyet’i kabul etmemi  olan bölge
halklar nda ve gerekse de slamiyet’in ko-
münal özünü kabul ederek Müslümanla an
kesimlerde bu duruma kar  muhalif aray lar

ve hareketler ba  gösteriyordu. slam’ n ta-
mamen devletle tirilmi  bir hali olan Sünni
Emevi iktidar na kar  yo un tepkiler ör-
gütleniyordu. Özellikle am merkezli Em-
evilerin Ehl-i Beyt’e kar  gerçekle tirdikleri
katliamlar gerekçe gösterilerek Emevi ikti-
dar na kar  bir toplumsal mücadele alan
yarat lm . Ehl-i Beyt’ten oldu unu iddia
eden Kurey  kabilesinin Ha imi kolundan
olan Abbas o ullar  “ mparatorlu un en ücra
kö elerinde bile Emevi yönetimine kar  ba -
kald ran  halklar  ile  ezilen  kesimlerin  hare-
ketlerini sahiplendi. Görünü te onlar n “e itlik,
özgürlük ve adelet” yolundaki sloganlar n
temsilcisi oldular”. Faik Bulut; slam Komün-
cüleri; Karmatiler syf,34
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750 y nda o zamanlar ad na Medine-
tü’s-Selam denilen Ba dat ehrini in a (760)
ederek kendi devletlerini kuran Abbasiler
halifeli i am’dan Ba dat’a ta yarak bu mü-
cadelede zaferlerini ilan etmi  oluyorlard .
Ancak Abbasilerin halifeli i ele geçirmi  ol-
malar  ve slam devletinde iktidar olmalar
halklar n bekledikleri özgürlük ortam n
yarat lmas na yol açmam . Tam tersine ik-
tidar  ele geçiren Abbas o ullar  kendi kabile
üyelerine devlet içerisinde daha geni  ve
özel olanaklar tan lard . Büyük tüccarlar
ve toprak a alar  da kendi egemenlik alan-
lar na çekerek iktidarlar  peki tirmi  olu-
yorlard . Dönemine göre bir hayli ileri olan
tefeci s n slam alemi içerisinde oldukça
serpilmesine olanak tan yorlard . Halifeler
bu üst s f kesimlerle Ba dat’ta oturup
Irak’ n verimli Sevadlar  (yerle im alanlar )
üzerindeki ürün-rant  yiyorlard . Halifenin
göz yumdu u, köle eme ine el koyan kabile
aristokratlar yla toprak a alar , halk  ili ine
kadar sömürmekteydi. Köle ve kad n ticareti
hat safhadayd . Devletin daha çok vergi ala-
bilmesi için Medine, Fustat, am gibi mer-
kezlerde kurulan sosyal alan kompleksleri
(cami-hamam-han vb.) çerçevesindeki sö-
mürü çark  aral ks z dönüyordu. Ba dat ve
Kahire sokaklar nda has ipek kuma lardan
defile yapacak kadar kendini fütursuzca ser-
gileyen bir slam sosyetesi türemi ti. Muaz-
zam servetlere sahip bir tüccar tabakas
olu mu tu.

Bu ekonomik, toplumsal ve siyasal fark-
la ma slam devleti etraf nda büyük mül-

kiyetin geli mesine ve git gide halk n daha
fazla bask  alt na al nmas na yol aç yordu.
Özellikle ekonomik olarak geli mekte olan
tar m alan nda geni  topraklar üzerine ku-
rulan çiftliklerde i gal edilen topraklardan
getirilen esirler ve mazlum halklar n evlat-
lar yla, köle pazarlar nda sat lan Afrikal  zen-
cilerin canlar  pahas na ve bir kuru lokmaya
muhtaç edilecek biçimde çal lmalar  çok
büyük bir gelirin elde edilmesine olanak
sa lamaktayd .

Bunlar n yan nda “Abbasi halifeleri Sasani
yönetim tarz ndan da etkilenerek kendilerini
Allah’ n yeryüzündeki gölgesi ilan edip tanr
kral mertebesine yükselerek “bir ruhban

”n n olu mas na neden olmu lard . Halife
saray n ihti am ve debdebesi, saray men-
suplar n ve ehirli zenginlerin sefahat ve
israf , biçare köylü ailesinin kuru ekme inden
keserek ödedi i vergilerle ve angaryayla sa -
lan yordu. Ba dat’ta hegemonya kuran din
alimleriyle mezhep kurucular n sonu gelmez
teorik tart malar ; aç, yoksul köle ve sefil in-
sanlarla mazlum halklar n karn  doyurmu-
yordu. Halk “e itlik-özgürlük-adalet” istiyordu.”
Ali Avcu; Karmatiler: Ortaya Ç lar , Fikirleri,
Edebiyat  ve slam Dü üncesine Katk lar

Toplumsal vicdan n sesi olarak ortaya
kma iddias ndaki bir hareketin iktidara

geldikten sonra içerisine dü mü  oldu u bu
yozla ma düzeyinin kendisine kar  bir tepki
yaratmamas  dü ünülemez. Tüm bunlar n
bir sonucu olarak 800’lü y llardan itibaren
ba ta Irak olmak üzere slam egemenli i al-

ndaki birçok alanda s fsal, etnik ve mez-
hepsel ayaklanmalar ortaya ç km r. Bu
toplumsal hareketler slamiyet içerisinde ta-
savvufa dayal  ideolojik ve felsefik aray lar n
geli mesine de yol açm r. Toplum bir yan-
dan bu devlet gelene ine kar  ayaklan p
kendi komünal sistemini yaratmaya çal rken,
slamiyet içerisinde de sufili e ve tasavvufa

dayal  bir hakikat aray  oldukça yo un
bir biçimde geli iyordu. Erken dönemlerden
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itibaren Mevâlîler, iîler, Haricîler, Mutezilîler,
Hurufiler, Horasanl lar, Mazdek-Hürremîler-
Babek, Zenciler, smailîler, Karmatîler gibi
isyan hareketleri ile Hallac-  Mansur, bn-i
Arabi, Sühreverdi, Farabi gibi ilim ve tasavvuf
sahibi ki iliklerin kar  ç lar  komünal
toplum de erlerinin devletle en slam kar-

nda korunmas  ve kendi hakikatine ula -
mas n aray lar  oluyordu.

800’lü y llar yine slamiyet içerisinde fel-
sefeye yönelmenin yo unca ya and  y llar
olmaktayd . Bu dönem Yunan filozoflar n
eserlerinin yo unca Arapçaya çevrildi i bir
dönemdi. Buna öncülük eden Mutezile ekolü
birçok alimin yeti mesine olanak sa lam .
Özellikle de Basra ve Ba dat’ta bu yönlü ge-
li meler s kça görülüyordu.

Tüm bu geli meler Ortado u co rafya-
nda demokratik uygarl k de erlerin ken-

disini hem isyanlar yoluyla bir sistem olarak
geli tirmesine hem de hakikat aray yla bir
zihniyet yap na büründürülmesine olanak
sa yordu.

KARMAT LER
Karmati hareketi 870’lerden ba layarak

1070’lere kadar, 200 y la varan bir dönem
içerisinde Ortado u’nun bütününe yay lm
olan en büyük toplumsal hareket olarak ad-
land lmaktad r. Abbasi devletinin hakim
oldu u alanlar üzerinde büyük bir nüfuz
edinen, Abbasi iktidar  büyük oranda ge-
rileten ve demokratik uygarl n politik-
ahlaki toplum birimine dayal  komünal ya am
tarz  hakim k lan bu hareket herkes tara-

ndan slam Komüncüleri olarak adland -
lmaktad r.

Ortado u’da böylesi bir hareketin ç
kendi ba na salt bir mezhep ayr mas yla
aç klayamayaca z aç kt r. Bu nedenle ko-
nuya giri  yapmadan önce k sa da olsa 800’lü

llar n Ortado u’sunu biraz daha tan mam z
gerekecektir.

816 y nda Kürdistan, ran ve Azerbaycan
topraklar nda Abbasi i galine kar  direni e
geçen ve 838 y na kadar iki halife dönemi

boyunca isyan halinde bulunan Babek ön-
derlikli hareket ran co rafyas nda ya ayan
Kürt, Fars, Azeri ve di er halklar n Zerdü tili e
dayal  toplumsal taleplerinin direni i olu-
yordu. 23 y  bulan bu isyan özellikle Kür-
distan, ran ve Azerbaycan topraklar nda ya-
ayan halklar n kendi sosyal, siyasal ve eko-

nomik yap lar  talanc  i gal güçlerine kar
savunma anlay  temelinde gerçekle iyordu.
Tamamen komünal bir öze dayan yordu. 23

l süren bu isyan Abbasi devletini çok zor
bir durumda b rakm , ekonomik ve siyasi
aç dan oldukça s rm . Bu durum Ab-
basilerin içeride vergileri artt rmas na ve
halk üzerinde fazladan bir masrafa yol aç -
yordu. 838 y nda Babek’in yakalanarak
Ba dat’a getirilip idam edilmesinin ard ndan
tam da rahatlad k diyen Abbasi halifeleri bu
sefer daha büyük ve tam yan  ba lar nda
gerçekle en bir isyanla sars lacaklard .

Sahab-ul Zenc lakab yla tan nan Ali b.
Muhammed öncülü ünde 869 y nda Bas-
ra’da ba layan isyan k sa bir sürede Irak’ n
güney alanlar n bütününü kapsad . syan
Irak’ n güneyinde F rat ve Dicle nehirlerinin
Basra Körfezi’ne yak n k lar nda tar ma
uygun alanlar yaratmak için kanal açma

inde çal an ve bugünkü Tanzanya olarak
bilinen Afrika ülkesinden getirilen köleler
içerisinde ba lad . K sa bir sürede büyük
tüccarlar n çiftliklerinde çal mak zorunda

rak lan rgatlar aras nda da yank  buldu.
Hareket Muhtara kentini ba kent yaparak
Ba dat yak nlar na kadar etkinliklerini ol-
dukça güçlendirdiler. Ancak 881 y nda Ab-
basi kuvvetleri Muhtara kentini i gal ettikten
sonra ancak bir buçuk y l dayanabildiler.
883’te Ali b. Muhammed’in yakalan p idam
edilmesiyle  isyan  sona  erer  gibi  görünür.
Ancak bu isyan devam ederken ortaya ç km
olan Karmati davetinin bir yerde bu isyan n
bayraktarl  yapt  söylemek yanl  ol-
mayacakt r.

Karmati ismi hakk nda çok de ik riva-
yetler bulunmaktad r. En yayg n kabul Kar-
mati davetin kurucusu olan Hamdan b. E ’as
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El-Karmat’ n lakab  olan Karmat’tan geldi idir.
Bu lakab n ise neden verildi i tart mal r.
Nebati dilinde Kermite k rm  demektir.
Hamdan’ n k rm  gözlü olmas ndan bu ismi
alm  olabilece i rivayet edilir. Ancak daha
çok da köylü anlam na gelen Kûramit’ten
gelmi  olmas  muhtemeldir. Tüm bunlar n
gerçeklik pay  bulunmakla beraber hareketin
daha çok köylü ve köle-emekçi yoksul kesime
dayanmas ndan dolay  köylüler hareketi an-
lam nda Kûramitiler-Karmatiler olarak ad-
land lm  olmas  daha akla yatk n bir tezdir.
Hareket mensuplar n bir birlerine Arapçada
yolda , arkada  anlam na gelen ‘Refiq’ hita-

yla seslenmeleri hareketin karakterini daha
fazla aç a ç karmaktad r.

Karmatili in ortaya ç ndan önceki sü-
reçlerde smaili ö retinin yay ld  döneme
“Gizli Davet Dönemi” denir. smaililik, sla-
miyet içerisinde Ali soyundan gelen Cafer
es-Sad k’ n o lu smail’in halifeli ine daya-
narak iktidarla slamiyet’e kar  bölge
halklar  içerisinde kendisini örgütleyen gizli
bir örgüt görünümündeki mezhepti. Kendi

retisine davet etti i her halk n kendi inanç-
lar slam’a uyarlayarak kabul etmesinde
bir sak nca görmüyor, bu anlamda halklar n
kendi de erlerine kar  bir sald  içerisine
girmiyorlard . Genelde Bât ni olarak adlan-

lan mezheplerin birço u bu ö retiye
dayal  olarak slamiyet’i kabul eden toplu-
luklar n kendi inançlar  ile slamiyet’i uzla -

rmalar  sonucu ortaya ç kan mezhepler
oluyordu. 850’li y llara gelindi inde smaililik
içerisinde baz  ayr ma konular  ba  göster-
mekteydi.

Ayr ma konular n ba nda gelen hu-
susun, o dönemde smaili imam  olarak kabul
edilen Ubeydullah el-Mehdi’nin smailili in
dayand  mehdilik ö retisinden (bir kurta-

n gelece ine dair ö reti) vazgeçerek
her smaili imam n bir mehdi oldu unu
ilan etmesinin oldu u iddia edilmektedir.
Bu smaililik içerisinde bir mezhep ayr -
mas na yol açm  ve smaililer o tarihten
sonra (899) Karmatiler ve Fat miler biçiminde

ikiye ayr lm lard r. Resmi din tarihleri ta-
raf ndan Karmatili in bir mezhep olarak or-
taya ç  bu biçimiyle aç klansa da, Kar-
matili in çok daha geni  tarihsel-toplumsal,
güncel siyasal-ekonomik nedenlerinin oldu u
ve ayr man n 899’dan daha öncelerine da-
yand  bugüne ula an tarihi verilerden an-
la lmaktad r.

Daî’lik smaili mezhebinde davete ça ran
ki iler için kullan lan bir hitapt r. Yani Daî
davet eden ki i olmaktad r. Bir yerde hare-
ketin örgütleyici militan r. Her imam ken-
disine ba  Daî’leri kendi davetlerini (ö re-
tilerini) yaymak için de ik yörelere gön-
deriyorlard . Bunlar gittikleri alanlardaki
halklara, mensubu olduklar  daveti (ö reti,
ça ) anlat yor ve onlar  bu çerçevede ör-
gütleyerek bir sistem kurmaya çal yorlard .
Bu nedenle Daî’ler özel seçilmi , ö retiye
hakim ve kendi ya am yla ö retinin gerek-
lerini halklara anlatabilecek yetenekte ki i-
lerden seçiliyorlard .

874  y nda  böyle  bir  Daî  olan  Hüseyin
el-Ehvâzî Küfe Sevad’ nda smaili ö retiyi
yaymak amac yla Selemiye’deki (bugünkü

am) smaili imam  taraf ndan görevlendirilir.
Baz  kaynaklarda ise Huzistan’dan bu bölgeye
geldi i varsay lmaktad r. Ehvâzî, Küfe’de ilk
dönemlerinde dini inançlar n gereklerine
göre mütevaz  bir ya am sürerek yöre halk
içerisinde sevilen bir ki ilik konumuna yük-
selir. Halk içerisinde kendisini kabul ettir-
dikten sonra Ali soyundan gelen bir imama
davet etti i yönünde halk içerisinde smaili
propaganday  yaymaya ba lar. Özellikle Küfe
alan nda feodal üst s n çiftliklerinde
çal an köylüler içerisinde büyük bir ilgi
toplar. Uzun bir süre bu köylülerle ortak
toplant lar gerçekle tirir ve halk  isyana sevk
edecek baz  telkinlerde bulunur. Bu durum
yöredeki feodal üst s f taraf ndan hiç de
ho  kar lanmaz ve Ehvâzî tutuklan r. Ancak
destekçilerinin yard yla zindandan kaçar.
Bu olay üzerine bölgeyi terk etmek zorunda

rak lan Ehvâzî, yerine evinde kald  ve
smaili ö reti çerçevesinde kendisine Ba daî
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olarak atad  Hamdan b. El-E ’as el-Karmat’
rakarak bölgeden ayr r. Bu olay n 880-

83 y llar  aras nda gerçekle ti i tahmin edil-
mektedir.

“Hamdan Irak’ n Küfe bölgesindendi. Büyük
toprak a alar n topraklar nda çal rd . Bir
inek, bir e ek ve hakir bir kulübesinden ba kaca
mülkü yoktu. Allah’ n s ca nda angarya usulü
gün boyu çal  a a topra ndan evine yor-
gun arg n dönerken yolda rastlad  bir tanr
misafiriyle sohbetinde i in s rr na erdi. Me er
bu meçhul misafir, gerçekte smaili mensubu
bir Daî imi . Derken bizim s radan köylü Ham-
dan bilinçlendi, do rulu una inand ; küçük
dünyas ndan s yr ld , bencilli ini yendi, me-
selenin özünü kavrad ; dünyay  de tirmek
üzere harekete geçti. Abbasi- slam rejimini

kmak üzere harekete geçti.” Faik Bulut;
slam Komüncüleri; Karmatiler syf.118

Buradan da anla laca  üzere Karmati
hareketinin ortaya ç  salt bir mezhep ay-

mas yla aç klanamayacak bir durumdur.
Kald  ki Karmatilik smaili ö retinin ayr
iddia edilen 899 y ndan yakla k olarak 20

l öncesinde kendi özgünlü ünde Küfe Se-
vad’ nda kendisini örgütlemeye ba lam r.
Daha çok da feodal üretim ili kileri içerisinde
Abbasilerin dini perdelemesinin de arkas na
saklanarak gerçekle tirilen büyük sömürü
düzenine kar  halklar n tepkileri üzerinden
geli mektedir. Kendisini komünal de erlere
dayand ran ve dönemine göre sosyalist olarak
de erlendirilebilecek bir yap  kurmak ama-

yla Hamdan Karmat öncülü ünde büyük
bir siyasi yap  halini al yorlard .

Karmatili in Örgütsel Yap
Hamdan Karmat Küfe bölgesinin Ba daî’si

olarak atand ktan sonra bölgede kendi ö -
retisini yaymak amac yla üç ki ilik bir ekip
kurar. Bunlardan ilki hareketin “filozofu ve
beyni” olarak tan nan Abdan’d . Abdan Be-
lagat-ül Safa (Karde li in Hitabeti) ad nda
yedi ciltten olu an bir kitab  kaleme alm .
Bu kitapta kurulmak istenen komünal toplum
düzeninin nas l olaca , bu düzene ula mak

için insanlar n nas l bir ki ili e sahip olmas
gerekti i, bu amaçla toplum ve bireylerin

itiminin nas l yap laca  ve genel olarak
Karmati hareketinin dünyaya bak  aç n
ne oldu u anlat lmaktad r. Yani Abdan, ha-
reketin ideolojik önderli ini yürütmektedir.
Ekip içerisindeki ikinci isim olan El-Cenabi
hareketin Hamdan Karmat’tan sonra gelen
ikinci önderi düzeyindedir. Hareketin bir
numaral  örgütleyicisi ve eylem adam  olarak
tan r. Tüm tarihçiler taraf ndan komünal
toplum projesini hayata geçiren en cesur
Karmati komutan  olarak tan r. Üçüncüsü
ise Hamdan Karmat’ n ö rencisi olan Zikre-
veyh El-Dendani’dir. Daha çok ran toprak-
lar nda hareketi tan tmak ve yaymak için
görevlendirilmi  ve bu alanlarda çal ma yü-
rütmü  bir önderliktir.

Bu i  bölümüne dayanarak hareket ken-
disini üç bölge üzerinde örgütlemeye ba la-

. Ba ta Irak’ n Sevad-ul Küfe denen ve-
rimli topraklar n bulundu u alanda Hamdan
Karmat’ n kendisi ile Abdan, hareketi geli tirip
örgütlemi lerdi. Bu bölgeye Kuzey Karmatileri
denmekteydi. Dicle ve F rat aras ndaki attül
Arap, Bahreyn ve Körfez Karmatilerinin so-
rumlusu ise El-Cenabi ailesi idi. Üçüncü bölge
olarak bilinen Basra’n n güney kesimleri ile
Katif çevresinden sorumlu ki iler ise El-
Borani ile Ebu-l Fevaris’ti. Her ikisi de Karmati
hareketinin en ünlü Daî’leri olarak bilinirler.
Tabii hareket ilk ç  sürecinde bu bölgeler
üzerinden örgütlenmeye ba lam  olmakla
beraber, kendisini bir komünal sistem halinde
örgütledikçe Ortado u’nun di er halklar  ve
bölgeleri için de bir model halini alm .
Özellikle daha sonralar , hareket Horasan,
Yemen, M r, am ve Afrika’daki halklar içe-
risinde de kendisini örgütlemi  ve Ortado u
ba tan sona bu komünal halk örgütlenmeleri
etraf nda ekil alm r.

Hamdan kendisine ba  olu turdu u bu
üçlü örgütlenme biçiminin ayn , kendine
ba  olan bu komite tarz  çal anlar n da
kendilerine ba  olarak olu turmalar  em-
rediyordu. Buna dayanan örgüt yap  üçer
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ki ilik komitelerden olu an ve üstten alta
do ru uzanan bir örgüt modeli olarak ortaya

yordu. Örne in Hamdan’a ba  olan üç
ki iden biri olan Abdan da kendine ba  üç
ki ilik bir komite olu turmu  ve bunlar  Kü-
fe’nin de ik alanlar na ö retiyi yaymalar
amac yla göndermi ti.

Bu komiteler aras nda belli bir i leyi  de
mevcuttu. Hamdan Karmat belli aral klarla
kendisine ba  ekiple bir araya gelerek top-
lant lar düzenliyor, bu toplant larda hareket
aç ndan durum de erlendirmeleri yap yor
ve yeni kararlara veya görevlendirmelere
gidiyordu. Bu sistem yukar dan a ya do ru
bir örgüt biçimiyle bu biçimiyle devam eder.
Örne in Abdan’ n kendisine ba  bulunan
komitelerle ayda bir toplant  yapt klar  ve
bu toplant larda genel Küfe halk n sorunlar
ve bunlara ne gibi çözümler geli tirebile-
ceklerine dönük tart malar yürüttükleri dö-
nemin tarihçisi El-Makr zi’nin ttiaz isimli
kitab nda yer almaktad r.

Örgüt bu biçimiyle yava  yava ekillen-
mekteydi. Her Dai görevlendirildi i alanda
toplumsal sorunlar  yine o yöre halk n ira-
desini esas alarak çözmeye çal yor, engellerle
kar la lan yerlerde bazen çat arak, bazen
uzla arak kendi sistemlerini kurmaya devam
ediyorlard . Örgüt a da gösterilen biçimiyle
ortaya ç kmaktayd .

mam: Tanr dan yetki al rd .
Hüccet: mamdan Ö renir
Zu’l Massa: lim rfan  (bilimi anlayan),

Hüccetten ö renir
Daî-ül Ekber: En büyük mümin say r, ba

sorumlu, Ba daî’dir
Daî-ül Mezun: Kendisine örgütlenme izni

verilmi  ki idir. Ehl-i Zahir’den (Bat ni olmayan
Müslüman) örgüte kat lmak isteyen herkesin
ba k yeminini al r ve imam n zimmetine
kaydeder. lim ve irfan n kap  aralay p ör-
güte kat lanlara ilk e itimi verir.

El Mukalib: Daî’nin yard mc  ve vekili
niteli indedir. Dinde derecesi yükseltilmi tir.
Ama henüz Karmati hareketinin davetini aç k-
lamaya yetkisi yoktur.

Mümin: Daî ki inin yolda  ve izleyicisidir.
Onun yan nda ö renir, ona ba k and  içer
ve Daî’nin bulundu u f rkaya girmekle yü-
kümlüdür. Faik Bulut; slam Komüncüleri;
Karmatiler

Yukar da al nt lanan yap da da görülmek-
tedir ki Karmatilik s radan kendili inden
geli en, herkesin kendi ba na bir eyler
yapt  bir mezhep, inanç okulu veya tarikat
olman n çok daha ötesindedir. Daha ileride
de görece imiz gibi zaman n komünal top-
lum yap  esas alan ve devletçi yap  d nda
kalan toplum kesimlerinin kendilerini ör-
gütledikleri, e ittikleri, ekonomilerini dü-
zenledikleri, di er halklarla ili kiler kuran
ve kendi savunma mekanizmalar  olan bir
toplumsal sistem olmaktad r.

Bu örgütlenme kendi içerisinde oldukça
gizli bir yap  da ifade etmekteydi. Özellikle
Daî’lik mertebesinden itibaren örgütsel yap
oldukça derin bir gizlilik içerisinde korunu-
yordu. Bölgenin her taraf na yay lm  olan
Abbasi iktidar na ve onun ajan yap na kar
al nan en büyük tedbir bu gizlilik olmaktayd .
Öyle ki hareketin kadrolar  aras nda s kça
yer de tirme, birden fazla kod isim kul-
lanma, hücre yöntemine göre çal ma, her
sorumlunun kendi yerine bir vekil tayin et-
mesi gibi pratik ad mlar örgütün hareket
tarz nda olmazsa olmaz kurallar olmaktayd .
Kendi aralar ndaki yaz malarda bile Arapça
Cifr ad  verilen ve say larla kodlamalara
dayal  bir ifre sistemi kullan lmaktayd .

Örgütlenme ve E itim Faaliyetleri
Karmati hareketi bu örgüt biçimiyle zaman

içerisinde ba ta Küfe olmak üzere Kuzey
Karmatileri denilen alanlar içerisinde oldukça
geni  bir örgütlülü e kavu mu tu. Örgüt-
lenme esaslar  oldukça ilgi çekicidir. Örgüt-
lenme ve e itim faaliyetleri ortak çal malar
olarak ele al nm r. Alanlara görevlendirilen
her Daî öncelikle bu esaslar üzerinden e i-
tilmi  ve daha sonra görev yapacaklar  alan-
lara gönderilmi lerdir. Hareketin kendisini
yeterince geli tirdi i kan na ula an Hamdan
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Karmat taraftarlar na Küfe yak nlar ndaki
Mühtemâbâz köyünü Dar’ül Hicre olarak
in a etmelerini sal k verir. Bunun üzerine
Karmatiler için günümüzün akademilerine
kar k gelecek ve anlam  Hicret Evleri olan
mekânlar kurulmaya ba lan r. lk kurulan
Dar’ül Hicra’n n in as  890 y nda tamam-
land nda alandan birçok kad n ve erkek
buraya hicret eder. Art k buralar , yöredeki
halklar için Abbasi iktidar ndan ar nd lm
kendi iradelerince örgütlendikleri, bilinçlen-
dikleri ve ya amlar  idame ettikleri alanlar
haline gelmi tir. Ayr ca bu mekanlar hem
toplumun hem de hareketin kadrolar n

itilip örgütlendirildikleri temel mekanlar
olarak dönemin “Devrim Ocaklar ” biçiminde
adland lmaktayd .

“Karmatîler “Dar’ül-Hicre” ad  verdikleri
ve itikadi (güvenlikli) bir temele oturttuklar
mekânlar n varl  ile özellikle Alamut smâi-
lîlerinin geli tirdikleri muhalefet gelene inin
temellerini atm lard r. Dar’ül Hicre anlay
kendi taraftarlar n güvenli bir ekilde ya-
ayabilece i, sarp ve da k yerlerde ikame

edilecek sa lam kalelerin in a edilmesi ve ta-
raftarlar n bu güvenli mekânlara hicret et-
meleri temeline dayanmaktad r. Onlar zuhu-
runu bekledikleri Kâim el-Mehdî’nin “Dar’ül-
Hicre”lerde ortaya ç kaca  öne sürerek bu
mekânlara itikadî bir me ruiyet sa lam lard r.
Dar’ül-Hicre mant yla kurulan Ahsâ bu an-
lamda muhalif unsurlar n önemli bir bar na
olmu tur.” Ali  Avcu;  Karmatiler:  Ortaya  Ç -

lar , Fikirleri, Edebiyat  ve slam Dü ün-
cesine Katk lar

Karmatiler e itim sistemlerini çe itli de-
recelere ayr rm lard . Dokuz a amadan
olu an bu sistem içerisinde halk de ik a a-
malarda çok farkl  konular üzerinde tart -
malar yürütülerek e itiliyordu. Her a ama
için davet ad  kullan lmaktayd . Birinci davet
olarak adland lan ilk e itim hareketi yeni
tan yan ve Karmati sistemi içerisine yeni
girmi  olanlara verilen e itimdi. nsanlar n
ak llar na gelen hemen her türlü sorun üze-
rinde tart malar yürütülüyor ve bu tart -

malar içerisinde insanlar n ya ad klar  top-
lumsal çeli kiler üzerinde duruluyordu. Ha-
reketin genel ö retileri hakk nda çok fazla
tart malar yürütülmüyordu. Bu e itimler
son a ama olan dokuzuncu a amaya kadar
yava  yava  a rla larak ilerliyordu. Her

amada yeni bir konu ve de ik bir sorun
üzerinde tart yordu. Sona do ru yakla-

ld nda ise art k daha geneli kapsayan
toplumsal sorunlar, siyaset, ilahiyat konular
ele al yordu. Son olarak dokuzuncu mer-
tebede ise tasavvuf konular , felsefe, hakikat
gibi sorunlar tart ma konusu oluyordu. Bu

amayla beraber art k ki i bir ermi  düzeyine
ula  say yordu. Bu e itimler sadece ha-
reket kadrolar  ile s rl  e itimler de ildi.
Toplumun tüm kesimleri bu e itimlerden
geçiriliyordu. Özellikle ‘Hicret Evleri’ne yer-
le en tüm toplumsal kesimler bu e itim pro-
sedüründen geçirilerek temel bir bilinçlenme
faaliyeti gerçekle tirilmi  oluyordu. Yine halk
içerisinde Mecalis’ül Te ziye (Beslenme Mecl-
isleri) ismiyle düzenledikleri tart ma plat-
formlar nda halk n çok de ik konular hak-

ndaki sorular na tart ma yöntemiyle ce-
vaplar veriliyordu.

Yine örgütlenme konusunda Karmatiler
halklar ve inançlar aras na hiçbir ayr m koy-
mazken her  etnik  kökene ve  dine  göre  bir
propaganda faaliyeti yürütüyorlard . Sabii,
Mecusi, Yahudi, H ristiyan, Maniheist ya da
filozof olmas na bakmadan herkese ula mak
ve onlar  bu ö reti çerçevesinde örgütlemek
her Daî’nin önüne konulan en temel görev
oluyordu. Bir alana gönderilen bir Daî’nin
ilk görevi, gidece i alan n toplumsal özel-
liklerini çok iyi bilmek ve tan mak olmaktayd .

er bir Daî Sünni Müslümanlar n bulundu u
bir alana gidiyorsa, önce o yörenin insan
iyi tan yacak, çeli kilerini bilecek, sorunlar
anlayacak ve buna göre o yöre halk na yak-
la acakt r. Yine örne in Mecusi ya da Mani-
heist bir alana gidiyorsa, o dini inanca sahip
kesimlerin inançlar  iyi bilecek, onlarla
onlar gibi ili ki kuracak ve onlar n devletlerle
özellikle de Abbasi devleti ile olan çeli kisini
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anlay p ona göre bir yakla m sergileyerek
o kesimleri de Karmati davetine katacakt r.

Karmatilerin Dayand  Toplumsal
Zemin ve Sosyal Yap

“Karmatiler, ak llar  k t, bo  kafal , ahmak
ve ilim irfandan nasibini almam  sefillere ek
olarak, Irak Sevad bölgesindeki çe itli unsurlar
ile Kürtler, Acemler ( ranl lar) ve Araplar n
bald  ç plaklar ndan olu uyordu.”

Dönemin Hanbelî mezhebi mensubu olan
bn-ül Cevzi, Karmati hareketinin 900’lü y l-

lardan itibaren yay lmaya geçti i dönemde
Karmatili i benimseyen ve bunu bir sistem
olarak hayata geçirip ya ayan toplumsal ke-

simleri tan yor. Hakaretlerle dolu olan bu
cümleler asl nda bizlere Karmati hareketinin
devlet d  kalm  tüm toplumsal kesimler
içerisinde kendisini örgütledi ini kan tlayan
çok somut bir belirleme oluyor.

Karmatilik ç  itibari ile köylü ve köle
f içerisinde geli mi ti. Ancak gerek ör-

gütlenme anlay ndaki kapsay k ve ge-
rekse de ideolojik aç dan uygarl k kar
dünya görü ü k sa bir süre içerisinde Orta-
do u’da devletli uygarl kla bütünle memi ,
özellikle de slami inan  kar nda kendi
inançlar ndan vazgeçmeyerek direnmi  olan
toplumsal kesimler, etnisiteler ve inanç grup-
lar  içerisinde büyük bir yank  bulmu tur.
Bu nedenle Karmatilik bir s f hareketi ol-
man n çok ötesine geçmi tir. Devletli uygarl k

kar nda demokratik uygarl n temel top-
lumsal yap lar n hareketi olmu tur. Devlet

 toplum yap lar n kendilerini örgütle-
yerek bir sistem halinde varl klar  sürdür-
dükleri sistemin ad  olmu tur.

Yine birçok kaynak Karmatili i sadece
köylü s fa dayand rmak istese de, Karmati
hareketin yay ld  alanlarda ehirli orta s f
zanaatç  kesimlerin de oldukça yo un ilgisiyle
kar la . Çünkü sistem olarak siyasi,
sosyal ve ekonomik konular n düzene ka-
vu turulma biçimleri bu s flar aç ndan
da çok fazla yad rganacak yakla mlar de ildi.
Tersine bu s flar n ya am ve çal ma alanlar
da bu sistem içerisinde güvenceye al nm
oluyordu. En az ndan bu sistem içerisinde
devletten kaynakl  ve nereye harcand  belli
olmayan a r vergilere yer yoktu. Bu da bu

f için bir avantaj sa yordu.
Yine en temel bir toplumsal kesim olarak

kad nlar n toplum içerisindeki etki düzeyleri
hissedilir derecede artm . Kad nlar her
türlü toplumsal faaliyet içerisinde erkeklerin
yan nda yer al yordu. slamiyet’in ibadet
alanlar ndan bile uzakla rm  oldu u kad n,
Karmati hareketinin geli tirdi i sistem içe-
risinde belli düzeylerde toplumsal ya ama
kat lmaya ba lam . Bu ise dönemin ko ullar
içerisinde önemli bir geli me olarak görül-
mektedir. Hatta baz  kaynaklarda kad n-
erkek ili kilerinde slamiyet’in dayatt  imam
nikâh n kald ld , bunun yerine kar kl
gönüllü birlikteliklerin esas oldu u bir ili ki
sisteminin hayata geçirilmek istendi i ya-

lmaktad r. Bu, dönemin devlet odakl  din
adamlar  taraf ndan ili tirilen ahlaks zl k
damgas  ise, dönemin erri kanunlar n ka-

na biçmi  oldu u misyonu kabul etmeme-
lerinden ve kald rmalar ndan kayna  al yor.
Hatta günümüzün Alevileri için iddia edilen
“Mum Söndü” çarp tmas  ilk defa o dönem-
lerde Karmatiler için de ileri sürülmü , bunun
üzerinden Karmatilere kar  bir karalama
faaliyeti yürütülmü tür. Buna neden olan
‘Ülfet Geceleri’ olarak an lan ve daha çok
‘Dostluk-Muhabbet Geceleri’ olarak bilinen
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sosyal içerikli ve toplumun tüm kesimlerinin
kat ld  e lenceler olmaktad r.

Toplumsal ya am içerisinde çocuklara da
ayr  bir yer tan nmaktayd . Özellikle çocuk-
lar n e itim konular  bizzat hareketin Daî’leri
taraf ndan yerine getirilmesi gereken en
önemli görevlerden birisiydi. Yemen Karma-
tilerinin Ba daî’si olan El-Cenabi bulundu u
yerde cins, s f, renk, rk ayr  yapmadan
her ya tan çocu u kendi yan nda topluyordu.
Bunlara Urefa (arifler-anlayanlar) ad  ver-
mi ti. Onlar  özel olarak e itiyordu. Hareketin
temel ö retilerinin yan  s ra ata binmeyi,

ç kullanmay  ve sava  taktiklerini de ö -
retiyordu. Hareketi gelece e ta rman n ancak
yeni ku aklar üzerinden gerçekle ece inin
bilincinde olan Karmatiler, bunu da en yetkin
bir biçimde gerçekle tiriyorlard . Ayr ca ço-
cuklar n üretim içerisinde de kendi güçleri
oran nda kat mlar  sa lan yordu. Birçok
kaynak ekili tarlalara zarar vermek isteyen
ku lar  kovalayarak toplumsal üretime kat lan
Karmati çocuklar ndan bahsetmektedir.

sacas  200 y la yak n bir süre boyunca
Ortado u co rafyas nda devletli sistemin ka-
busu halini alan bir hareketin salt bir s f,
etnisite ya da inanca dayal  olarak gerçek-
le mi  olmas  olas  görünmemektedir. Tüm
toplumsal yap , s f ve etnisitelerin ortak
bir ya am içerisinde kolektif ve bar a dayal
uyumlu birlikteli ini hedefleyen Karmatili in
gelecek perspektifini yine Yemenli bir Karmati
Önderi olan Hasan Bin Mansur u sözlerle
dile getiriyordu.

“Gün gelip beklenen Mehdi zuhur etti inde
(göründü ünde) aslan ile bo a ayn  havuzdan
su içecek, çoban koyunlar  kurtlara teslim
edip gidebilecektir. Kötülü ün yerini iyilik
alacak, sap kl klar sona erecek, sahibine hakk
verilecek ve insan do du u günkü gibi e it ve
özgür olacakt r.”

Karmatilerde Ekonomik Ya am
Karmatiler dayand klar  felsefi yakla m

ve toplumsal zemine uygun bir ekonomi an-
lay  da toplum içerisinde geli tiriyorlard .

Nas l ki e it ve özgür bir toplum anlay  te-
melinde toplumsal uyumu esas alan bir top-
lum düzeni gerçekle tirilmek isteniyorsa,
ayn ekilde buna uygun bir üretim ve tüketim
biçimi de Karmati toplumlar  içerisinde ge-
li tirilmekteydi.

Hareketin ilk ekil ald  dönemlerde Kar-
mat Hamdan, örgütlülü ün belli bir güce
ula mas ndan sonra hareketin hakim oldu u
alanlardaki halklardan “fitre” ad  verdi i
bir dirhemlik vergi ödemelerini istedi. Bu
al nan vergiler o dönemlerde daha çok da
hareketin ihtiyaçlar  ve kadrola ma çal -
malar  için aktar yordu. Ancak daha sonra
belli bir toplumsal zemin olu tuktan ve ha-
reket belli bir sistemati e kavu tuktan sonra

“hicret” ad  verilen ki i ba na bir dinarl k
vergiyi art ko tu. Bu ise hareketin hakim
olmaya ba lad  alanlarda sistemin kurum-
la ma ihtiyaçlar  için harcanmaktayd . Özel-
likle daha önce de belirtti imiz ilk Dar’ül
Hicre’nin kurulmas n bu sayede gerçek-
le ti i var say lmaktad r. Dar’ül Hicre kurul-
duktan sonra ise ilk önce halktan sahip ol-
duklar  mal ve giyeceklerinden be te birini
farz k ld . Bu yava  yava  ortak mülkiyet sis-
temine geçi in bir ara a amas  oluyordu.
Karmatiler ba ndan sonuna kadar özel mül-
kiyete  kar  olan  bir  sistem  tasarlam  ve
gerçekle tirmi lerdi. Sahip olduklar n be te
birlik bölümünü ortak mal olarak almas ndan

sa bir süre sonra halka ülfeti farz k ld .
Ülfet, insanlar n mallar  tek bir merkezde
toplayarak bir birlerine kar  maddi üstünlük
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sa lamad klar  ve mallar  ortakla rd klar
sistemin ad  olmaktayd . Bununla toplumda
özel mülkiyete son verilmi  oluyordu. Hamdan
insanlara “yanlar ndaki mallara ihtiyaçlar
olmayaca , çünkü dünyan n tamam n
kendilerinin olaca ” bildiriyordu. Zaten
Karmati hareketine komüncü özelli ini veren
en temel anlay , özel mülkiyete son verilerek
toplumsal mülkiyetin gerçekle tirmesidir.
nsanlar n k ç, ok ve yay gibi silahlar  d nda

hiçbir bireysel e yas  yoktu.
Üretim imece usulü gerçekle tiriliyordu.

Herkes tarlalar n ekim ve biçiminde ortak
çal yor ürün ortak da yordu. Besi hay-
vanlar  ortak bir biçimde besleniyor, ürünleri
(süt, peynir, ya , vb.) ortak kullan yordu.
Toplumdaki her kesim, üretimin bir yerinde
bir biçimde çal malara dahil oluyordu. Top-
lumda herkes gücü kadar ve yetene i çerçe-
vesinde çal yor ve ihtiyac  kapsam nda ve
oran nda üründen yararlan yordu.

Üretimde ortaya ç kan ürünler halk evi
de denilebilecek yerlerde toparlan yordu.
lk ba larda Dar’ül Hicret’in kendisi ürünün

toparland  alan olmaktayd . Ancak sistem
büyüdükçe buralar  için daha geni  alanlar
ayr lmaya ba land . Her alan kendi özgülünde
buralar  isimlendirmi ti. Örne in Yemen’de
Hasan Bin Mansur, La Aden bölgesindeki
Reyp Kalesi’ndeki topluluklar için geli tirdi i
model siteye ‘Bar  Evi’ anlam na gelen Beyt
Ribe/Beyt Selem ad  verdi. Ortaya ç kan
ortak hazineye ise Beyt’ül Mal denilmekteydi.
Beyt’ül Mal tüm topluma aitti ve tüm topluluk
üyeleri ihtiyaçlar  buralardan kar lamak-
tayd lar. Ma rip (Fas-Tunus) Karmatilerinde
buralar Beyt-ül Te riq (Ayd nlanma Evi) Bah-
reyn Karmatilerinde ise El Me hed-ül Azam
denilmekteydi. simleri farkl  olsa da buralar
toplulu un mallar n ortakla ld , kolektif
bir faaliyetle yürütülen üretim sonucu elde
edilen ürünlerin bir araya getirilerek yine
topluma ihtiyaçlar  oran nda da ld klar
alanlar olmaktayd .

Bu sistem birçok günümüz tarihçisi ta-
raf ndan mükemmel bir komünist sistem

olarak adland lmaktad r. Toplumda zengin
ve fakir ayr  kalkm r. Toplumsal den-
gesizlik s r derecesine indirilmi tir. Bu du-
rum ise hareketin bölgede çok k sa bir süre
içerisinde nas l bu kadar geni  bir alana ya-

lm  olmas  aç klayan en temel etken ol-
maktad r. Toplumda köleli e sonuna kadar
kap  açan ve bölge halklar  kendi zevk-u
sefalar  için açl a mahkûm eden Abbasi hi-
lafeti kar nda Karmatiler gerek gerçek-
le tirmi  olduklar  sosyal ve ekonomik yap lar
ve ortaya ç kard klar  bilinç düzeyleri ile ge-
rekse de halklara sunduklar  özgür gelecek
vaatleri ile geni  bir komünal toplum biçimini
gerçekle tirmi  oluyorlard .

Tüm bunlar n yan nda Karmatilerin ticaret
konusunda da oldukça yayg n bir ili ki içe-
risinde olduklar  belirtilebilir. Ba ta Bahreyn
Karmatileri olmak üzere Basra körfezine
yak n alanlardaki Karmati gruplar n Çin,
Hindistan ve Japonya ile ticaretler yapt klar na
dair belgeler bulunmaktad r. Bu ba  ba na
Karmati sisteminin kendi toplumsal yap nda
yol açt  ekonomik geli mi lik düzeyinin
de bir kan  olmaktad r. Yine bu yörelerle
geli tirilen ticari ili kiler bu bölgelerden in-
sanlar n Karmati alanlar na geli lerine de
yol açmaktad r. smail Kaygusuz’un kaleme
ald  bir yaz da Karmati denetimindeki
Lahza kentinde kedi ve köpek eti yiyen uzak
do u ülkelerinden insanlara rastland  be-
lirtilmektedir.

Karmati Ö retisinin Temelleri
Yaz n ba nda da Ortado u tarihsel ge-

li imi içerisinde Zerdü tlü ün önemine de-
inmi tik. Karmati tarihinin bu k sa anlat -

nda bile Zerdü ti gelene in derin izlerine
rastlamak mümkündür.

Öncelikle Müslümanl n bölgede yay ld
dönemlerde halklar n slamiyet’i öyle çok
gönüllü ve oldu u biçimiyle kabul etmedi i
ayd nlat lan her tarih karesinde daha fazla
aç a ç yor. Bu durum kar za saf ve ar
bir slamiyet anlay ndan ziyade, slamiyet’in
içerisinde çok de ik konular  muhalefet
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gerekçesi yaparak kendi dini inançlar s-
lamiyet içerisinde ya ama olanaklar  ya-
ratm  olan bir yap  ç kar yor. Halklar n s-
lamiyet içerisindeki her bir ihtilaf konusunu
kendi inançlar , ard na gizledikleri bir
perde olarak kullanmalar  neredeyse en
temel taktik halini alm r.

Bu eksende en büyük ihtilaflara neden
olan hilafet ve Ehli Beyt konular slamiyet
içerisinde temel ayr malara neden olurken,
halklar da bu ayr malar içerisinde kendi
inanç sistemlerini ya atabiliyorlard . Bu ne-
denledir ki slamiyet sonras  Ortado u tarihi
tarikatlar ve mezhepler tarihi olarak ekil
al yor.

Karmati ö retisini ele ald zda da bu
durumu çok daha net bir biçimde görmek-
teyiz. En ba ta içerisinden ayr smaililerin
kendileri daha çok Ehli Beyt’e yap lan hak-

zl klar üzerinden kendisini ifade eden ve
resmi devlet slam’ na muhalif olan toplumsal
kesimleri temsil eden bir hareket olarak e-
killenmekteydi. Mehdi (kurtar ) anlay
esas al yorlard . Bu anlay a göre her pey-
gamber dünyada peygamberli ini ilan etti-

inde kendinden önceki peygamberin eria-
 ortadan kald yor ve kendi erri düzenini

kuruyordu. Bu, her peygamber döneminde
gerçekle mi  ve bundan sonra da gerçek-
le mesi gereken bir durumdu. Bu nedenle
son gelen Hz. Muhammed’in eriat  da kur-
tar -Mehdi olarak adland rd klar  ki inin
ortaya ç kmas  ile son bulacak ve yeni Meh-
di’nin kanunlar  ve sistemi geçerli olacakt r.

te Karmati hareketin de yeti ti i zemin
olan smaili ö reti de, halklar n Abbasi zul-
münden kurtulmalar  sa layacak olan Meh-
di’nin gelece ini vaaz ederek halklar  devlet
slamiyet’ine kar  örgütlüyorlard .

Ancak  bu  durum  890’lara  gelindi inde
farkl  yakla mlar n ortaya ç kmas  ile de i-
iyordu. Ali soyundan bir smaili imam  olan

Ubeydullah-el Mehdi kurtar  anlay nda
reformlara gitme yönünde kararlar alm .
Ubeydullah’a göre her bir smaili imam  bir
mehdiydi. Ayr ca bir mehdinin gelmesini

beklemeye gerek yoktu. Bu güne kadar ha-
reket zay f oldu undan kendilerini gizlemek
zorunda kalan imamlar art k mehdi ismi ile
kendi sistemlerini kurabilir ve kendi halife-
liklerini ilan edebilirlerdi.

Bu durum Küfe’deki Daî’lere ula nda
Hamdan meselenin özünü anlayabilmek için
Abdan’  Ubeydullah’ n bulundu u Selemiye’ye
gönderir. Abdan burada Ubeydullah ile ger-
çekle tirdi i tart malar  Hamdan’a iletti inde
Hamdan, Abdan’a smaili davetine son ver-
di ini ilan ederek geri dönmesini ister. Bu
durum üzerine Ubeydullah Abdan’  öldürtür.

Resmi din tarihlerinin smaililer içeri-
sindeki ayr may  dayand rd klar  bu tarihi
olay asl nda smaililer içerisindeki komünal
toplum e ilimi ile devletli toplum e iliminin
çat mas  ifade etmektedir. Karmatiler ilk
dönemlerinde toplumun demokratik ve ko-
münal de erlerine kendisini dayand ran s-
maili gelenek içerisinde geli en devlet e ili-
mine tepki olarak ayr makta ve kendi ko-
münal sistemlerini kurma yolunda ilerle-
mektedirler.

Bu durum ba  ba na Karmatilerin ko-
münal paradigma ekseninde bir zihniyet ya-

na hakim olduklar  bizlere kan tlamak-
tad r. Devletle meye tamamen kar t bir
duru  sergilemi lerdir. Mevcut erri düzen
ard nda kendisini halklara dayatan devletli
uygarl k sistemine son vermenin her türlü
aray  her alanda gerçekle tirmeyi amaç-
lam lard r.

Ayr madan sonra da devam eden Mehdi
anlay  daha da geli tirmi lerdir. Özellikle
mevcut düzenin y  olarak gördükleri
Mehdi’nin ortaya ç kaca  döneme kadar sis-
teme kar  mücadele yürütmeyi en temel
görev saym lard r. Bununla asl nda Mehdi’ye
yard mc  olduklar  dü ünüyorlard . Bu dü-
ünce en temel mücadele gerekçeleri olmak-

tad r. Hareketin devrim ocaklar  olarak kur-
duklar  Dar-ül Hicretler Mehdi’nin zuhur
edece i alanlar oluyordu. Yani Karmatiler
yürüttükleri mücadele ile Mehdi’nin geli ini
kolayla rd klar na inan yorlard .
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Bunun yan nda mevcut dini düzenin za-
man  geçmi  bir düzen oldu una inan yor-
lard . Bu nedenle bu dinin gereklerine göre
de il de, kendi toplumsal ya am ko ullar na
göre ve daha çok da eski inanç sistemlerine
göre bir ibadet biçimini benimsemi lerdi.
Örne in y lda biri Newroz (21 Mart) di eri
Mihrican (16 Eylül)’da olmak üzere sadece
iki gün oruç tutuyorlar, bir gün içerisinde
güne  do madan önce iki rekât, güne  bat-

ktan sonra da iki rekât namaz k yorlar,
ble olarak Kudüs’e dönüyorlar ve içkiyi

haram saym yorlard . Yine daha önce yaz da
geçti i gibi kad n erkek ili kilerinde eriat
kanunlar  tan yorlard . Ruh göçü olarak
bilinen Tenâsuh’a inan yorlard . Ahiret ve
cennet kavramlar  benimsemiyor, as l cen-
netin bu dünya oldu unu savunuyorlard .

Karmati Döneminin Önemli Olaylar
ve Yay ld klar  Alanlar

Karmati hareketi 870’lerle beraber Irak’ n
güneyine yak n bir bölge olan Küfe’de ba -
lam  olmas na kar n çok k sa bir süre içe-
risine Ortado u’nun birçok alan na yay lm
ve hem Abbasi devletini hem de daha sonra

r’da kurulacak olan Fat mi devletini ol-
dukça zorlam lard .

Bu yay lmada Karmati Daî’lerinin rolü
de oldukça belirleyici olmaktad r. Kendisine
bir çal ma alan  verilen her Daî Karmati

retisi do rultusunda yöre halk n devlete
olan muhalefetini do ru de erlendirip ör-
gütleyerek bir sisteme kavu turuyorlard .

Bunlar içerisinde en aktif ve etkili bir
sistem geli tiren El-Cenabi Bahreyn Karma-
tili ini örgütleyen ve geli tiren Daî olarak
bilinir. 894 y nda Hamdan taraf ndan Bah-
reyn’e görevlendirilen El-Cenabi bölgede
oturan ranl lar ile Bedevi Araplar aras nda
yo un bir taraftar kitlesine ula r. Bölge ka-
bilelerinin de yo un deste ini alan El-Cenabi
Bahreyn’in  büyük  bir  bölümünü  ve  Do u
Arabistan k lar ndaki Katif ehrini de ele
geçirdikten sonra Basra üzerine yürümü tür.
900 y nda Bahreyn’in ba kenti ve Abbasi

valilerinin oturdu u Hacar’  denetimlerine
alm lar ve çevre bölgelerden Yamama ve
Umman’a kadar egemenliklerini geni let-
mi lerdir. Ahsa’y  kendi ba kentleri yapm -
lard r. 924 y nda Mekke’ye giden hac lar n
gidi  yollar  bile engellenmi lerdir. Bunun
sonucunda da 925’te ise Ba dat hükümeti
hac lar n geçi ine izin verilmesi kar nda
vergiye ba lanm r. 926 y ndaki Ba dat
ku atmas  ba ar z olmu sa da Abbasi devleti
oldukça s lm r. Bu arada 913 y nda
öldürülen El-Cenabi’nin yerine o lu Ebu
Tahir geçmi  ve bu harekâtlar  o planlam r.
929 y nda ise Mekke üzerine düzenledi i
sald  sonucu Mekke’yi ele geçimi  ve Ha-
cer’ül Esvet ta  Mekke’den Ahsa’ya getir-
mi tir. Tüm bunlar  Mehdi’nin ortaya ç k-
mas  kolayla rmak için gerçekle tiren
Ebu Tahir, halk taraf ndan bizzat Mehdi’nin
kendisi olarak görülmektedir. Ancak o, bu
duruma kar  ç kmas na ra men halk içeri-
sindeki Mehdi beklentisine de bir cevap
olunmas  gerekti ine inan yordu. Bu nedenle
931 y nda Ebu Tahir, yan ndaki Zekeriye
El- sfahani’yi Mehdi olarak ilan etti ve onun
mevcut erait  kald racak ki i oldu u konu-
sunda halka telkinlerde bulundu. Ancak k sa
bir süre sonra sfahani’nin iktidar mücade-
lesine giri mesi ve baz  Karmati Daî’lerini
öldürmesi üzerine halk sfahani’yi yakalayarak
idam etti. Bu Ebu-Tahir’in halk üzerindeki
otoritesine de darbe vurmu  oluyordu. Bu
tarihten sonra Bahreyn Karmatili inde yava
yava  bir gerileme ba lar. 943 y nda Ebu
Tahir’in ölmesinden sonra üç karde i Bahreyn
Karmatili inin yönetimine geçerler. 929’da
Mekke’den getirilen Hacer-ül Esvet 950 y -

nda Abbasilerle var lan bir anla ma sonucu
hiçbir kar k beklenmeden tekrar Mekke’ye
iade edilir. Asl nda Hacer-ül Esvet’in iadesi
asl nda Mehdi’nin zuhurunun yak n oldu u
ve slam eriat n yürürlü ünün k ç zoruyla
ortadan kald lmas  gerekti i iddialar ndan
vazgeçildi i anlam na gelmektedir. Art k Bah-
reyn Karmatileri slam eriat  ve hükmünü
kald rmay  kendi görevleri olmaktan ç kar-
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lar, bu görevi Mehdi’ye havale etmi lerdir.
985 y na kadar kendi güçlerini korumaya
çal an Karmatiler bu tarihte Ba dat temsil-
cilerinin yakaland  duymalar  üzerine
Küfe üzerine yürürler, ancak yolda Abbasi
kuvvetlerine yenilirler. Karmati güçlerinin
zay flad  gören Abbasi komutanlar ndan
Esfar, ordusuyla Ahsa üzerine yürür ve önemli
Karmati komutanlar  öldürülür. Bu tarihten
sonra Bahreyn Karmatileri ciddi bir etkinlik
gösterememi  olsalar da halen kendi sis-
temlerini toplum içerisinde devam ettirmek-
tedirler. Son olarak 1076 y nda Artuko ullar
soyundan Artuk Bey Karmati dü man  El-
Uyuni ile beraber Ahsa’ya sald rarak ele ge-
çirir ve Bahreyn Karmatili ine son vererek
yerine Uyuni Hanedanl ’n  kurar.

Karmatili in ortaya ç kt  ve yay ld
alan olan Irak’ta ise durum biraz daha fark-

r. Abdan’ n Ubeydullah’ n komutanlar nca
öldürülmesinin ard ndan Hamdan Karmat
gizlenmeyi seçmi tir. Abdan’ n yerine ise ye-

eni Musa geçmi  ve Irak Karmatili ini uzun
bir süre boyunda devam ettirmi tir. Irak
Karmatilernin Irak’taki bir di er merkezle-
rinden olan Cezire ve Ba dat’a Rey bölge-
sinden Daî’ler gönderildi i bilinmektedir.
928 y nda Bahreyn Karmatilerinin Ba dat
üzerine yürümesinin ard ndan Irak’ta bulunan
Karmatiler de on bin ki ilik bir ordu topar-
layarak Vas t’a do ru yürüyerek Vas t emir-
li ini ele geçirdiler. Ancak Ba dat’ta ya anan
yenilgi ard ndan Irak Karmatileri de Bahreyn
Karmatili i gibi bir gerileme sürecine gir-
mi tir. Zaten Abdan’ n ölümünden sonra da-

k bir yap  içerisinde olan Irak Karmatileri,
ya anan bu yenilginin de ard ndan tam bir
gerileme dönemine girmi  ve uzun bir süre
yerel birimler halinde kalsa da bölgedeki

rl klar  yitirmi lerdi.
Suriye’de Karmatilik biraz daha geç bir

döneme denk gelir. Alan daha çok Fat mi
denetimindedir. Abdan’ n 899 y nda Zikre-
veyh isimli bir smaili Daî’si taraf ndan öl-
dürülmesinden sonra Karmatiler onu bulup
öldürmek için bu alana girerler. Zikreveyh

ise gizlenmek zorunda kal r. Ancak bir süre
sonra Zikreveyh’in o lu, Yahya smaili Daî’leri
taraf ndan azledilir. Bu Zikreveyh ve o ulla-

n aras n Ubeydullah ile aç lmas na
neden olur. Bir süre sonra Zikreveyh’in o lu
Fat mi güçlerine öldürülür. Bunun üzerine
Yahya’n n da vasiyeti üzerine kendisine ba
güçler karde i Hüseyin’in komutas nda ha-
reket ederler ve Hama, Maarratünnu’mân,
Baalbek ve di er beldeleri ele geçirdikten
sonra 903 y nda Selemiye’ye yürür ve ele
geçirir. Burada bulunan Ubeydullah’ n hare-
mini ele geçirerek da r ve Muhammed
ad ndaki o lunu öldürür. Ancak Fat milerle
dü man oldu u san lan Abbasiler, Hüseyin’in
üzerine bir ordu gönderirler ve Selemiye’yi

gal eden Karmati güçlerini yener ve Hüse-
yin’i öldürürler. Bunun üzerine Zikreveyh
Suriye’de Karmati ö retiyi yaymaya devam
ederken intikam almak için Küfe’deki Abbasi
varl na son vermek için sald ya geçer.
Ancak yenilerek geri çekilir. Bunun üzerine
Karmati daveti Suriye’de özellikle de Irak
ve Suriye s ndaki bölgede, gizli bir biçimde
yürütülmeye devam eder ancak ciddi bir
varl k da gösteremezler.

Yemen’de smaili ö reti 881 y nda Man-
sûr el-Yemen ve Ali b. Fadl ad ndaki iki Daî
taraf ndan ba lat r. smaililik içerisindeki
ayr madan sonra bir süre Fat milere ba
kalmaya devam eden her iki Daî’den Mansur,
bölgede iktidar davas  gütmeye ve Fadl’
kendisine itaat etmeye davet eder. Bunun
üzerine Fadl, 911 y nda Fat mi halifesi
Ubeydullay’a ba  sonland rarak Kar-
mati ö retisi etraf nda yörede örgütlenmeye
ba lar. Ancak 915 y nda Fadl’ n erken ölü-
münden sonra yerine geçen o lunun tecrü-
besizli inden yararlanan Abbasiler, Yemen’e
sald rarak burada bir Karmati örgütlenmenin
geli mesine ilk elden engel olurlar.

ran bölgesinde ise Karmatilik kimilerine
göre Hamdan’ n baz lar na göre ise Abdan’ n
karde i olan bn-i Me’mun ile ba lat r. Bu
nedenle ran Karmatileri El-Me’muniyye ola-
rak tan rlar. ran Karmatilerinin en önemli
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merkezi Rey ehridir. Hareket Cibal, Horasan
ve Azerbaycan alanlar na bu bölgeden ya-

lm r. Me’mun’un görevlendirdi i tahmin
edilen Halef El-Hallac isimli Daî 899 y nda
Rey  yak nlar ndaki  bir  köye  yerle mi  ve
Karmati ö retiyi yay p geli tirmeye ba la-

r. Özellikle Horasan bölgesini yayg n
bir örgütlülü e kavu turur. Bu ekilde Kar-
matilerin 924 y nda bölgede geni  bir ha-
kimiyet kurmas  yöredeki hakim s flar
tepkilendirir. Bu dönemlerde Karmati lider-
lerine yönelik sald lar gerçekle mesi üzerine
Karmati önderleri gizlenmek zorunda kalsalar
da, hareketin yay lmas na ara verilmez ve
hareket Taberistan, Cürcan (Gürcistan), Azer-
baycan ve sfahan’a do ru geni lemeye devam
eder.

Maveraünnehir bölgesinde de Fat mi ve
Karmati ö retiler beraber bir geli im içeri-
sinde olsalar da 919 y ndan itibaren bir
ayr ma gerçekle ir. Karmati ö retiye dayal
olarak bu alandan Buhara ve Semerkant’a
do ru bir yay lma görülmektedir. Ancak
gerek ran ve gerekse de Maveraünnehir
bölgelerinde Fat mi Daî’lerinin etkilerinin
daha hakim oldu u görülmektedir. Belli bir
süre Karmati ö retiyi benimseyen baz  böl-
gelerde daha sonradan Ubeydullah El-Meh-
di’nin gönderdi i Daî’ler taraf ndan tekrar
Fat mi ö retiye dönmeleri sa lanm r. Ancak
özellikle Horasan, Maveraünnehir, Pakistan
ve Hindistan’a kadar yay lm  olan Karmati

retilerine dayal  toplumsal yap lar, en fazla
da alana yeni girmi  olan Türk boylar ndan
Gazneliler taraf ndan sald lara u ram r.
Bölgeye henüz girmi  olan Türk boylar n
hakim güçlerinin bölgedeki yerel egemen
güçlerle anla mas  sonucu buralardaki Kar-
mati etkinlikleri oldukça s rland lm  ve
1060’lara gelindi inde neredeyse yok denecek
düzeye indirilmi tir.

Karmati hareketinin Kürdistan’da yürüt-
tü ü faaliyetlere ili kin olarak net ve somut
bir kaynak bulunmamas na kar n Kürtlerin
bu harekete aktif bir biçimde kat ld klar
dönem yazarlar n eserlerinden anla l-

maktad r. Özellikle de Karmati hareketin ya-
ld  halklar aras nda Kürtlerin ba  s ralarda

say lmas  egemen s f d nda kalan Kürt
toplumsal yap n bu toplumsal harekete
aktif bir kat m sa lad  bizlere göster-
mektedir. Yine Rey ve Horasan Karmati Daî’le-
rinin Musul bölgesi ile s  bir ili kilerinin
olmas  bu bölgeye temsilciler göndermeleri,
Kürdistan’da özellikle Musul merkezli bir
Karmati örgütlenmesinin olabilece ini i aret
etmektedir. Ancak bu konuda somut verilere
dayal  bir bilgi mevcut de ildir.

Bu temel alanlar n yan nda Kuzey Afri-
ka’dan Hindistan’a kadar çok geni  bir bölgeye
yay lm  olan ve uygarl k d  kalm  toplumsal
kesimlerin kendi varl klar  devam ettir-
dikleri bir sistem olarak kar za ç kan
Karmatili in damgas  vurdu u iki yüz y la
yak n dönem burada anlatamad z daha
birçok olay ve geli melerle beraber demo-
kratik uygarl k tarihinin en önemli a ama-
lar ndan birini ifade etmektedir. Komünal
toplum de erlerinin kendisini günümüze ta-

rmas nda en önemli bir tarih kesitidir. Bu
güne kadar resmi tarih kurumlar  ve yazarlar
taraf ndan dile getirilmekten çekinilen veya
anlat ld nda ise içerisi karalama, küfür ve
hakaret dolu ifadelerle doldurulan bu döne-
min daha derinlikli, objektif ve politik-ahlaki
toplum eksenli de erlendirilmesine ihtiyaç
vard r. Ortado u’da ya ayan her halk n kendi
toplumsal de erlerini devletli uygarl ktan
bu biçimiyle korumaya çal  anla lmak-
tad r. Karmati hareketinin yava  yava  etki-
sinin azalarak ortadan kalkm  olmas  ise
komünal yap lar n da ortadan kalkt  anla-

na gelmemektedir. Karmati hareketi top-
lumun kendi komünal de erlerini nas l ya-
atmas  ve korumas  gerekti i konusunda

halklara geni  bir perspektif sunmu tur. Kar-
mati hareketinin yaratt  gelenek daha sonra
Ortado u’da ya ayan halklar için temel bir
örnek olmu tur. Halklar ad na yola ç kan
her toplumsal harekette Karmatilerin izine
rastlamak mümkündür. Özellikle de Karmati
hareketinin yaratt  özgürlük ortam nda

KOMÜNARKOMÜNARSay  49  2011

8989



geli en hakikat aray  kendinden sonraki
dönemlere de ilham kayna  olmu tur. Mer-
kezi uygarl k güçlerinin topluma dayatt klar
iktidar eksenli zihniyet yap lar n hakikat
olamayaca , gerçek hakikatin insanda,
gerçek a n insana olan a kta aranmas  ge-
rekti ine inanan tasavvuf ehli bilginler top-
luma iktidar d  bir zihniyet ve inanç alter-
natifi sunuyorlard . Bununla toplumlar n
devlete ve onun talan, sömürü ve kölelik da-
yatmalar n mecbur olmad klar  insana dayal
bir özgürlük seçene inin halklar n gerçek
ya am hakikati oldu u en büyük i kenceler
ve ölümler pahas na savunuluyordu.

Bu gelene in en büyük temsilcisi olarak
hakikati kendinde bulan ve ‘Ene-l Hak’ diyerek
hakk n do ru yolunu inananlara gösteren
Hallac-  Mansur dönemin en büyük âlimi
oluyordu.

Hallac-  Mansur
“Tasavvuf le Dinden Ç kma Aras ndaki

Çizgi Çok ncedir” Teofilo F. Ruiz

Toplumsal hareketlili in en yo un oldu u
tarihler zihniyet faaliyetlerinin de en derin
oldu u dönemlere tekabül etmektedir. Her
zihniyet dönü ümü bir toplumsal aray n
ürünü oldu u kadar, toplumsal de im ve
hareketlilikleri de en fazla etkileyen ve bi-
çimlendiren faaliyetler olmaktad r.

800’lü y llar n ba ndan itibaren ba layan
ve 1100 y llar na kadar süren derin, kapsaml
ve yayg n toplumsal hareketler slamiyet içe-
risindeki derin ideolojik faaliyetlerle ortak
bir seyir izlemi tir. slamiyet içerisinde derin
felsefik aray lar n oldu u yüz y llar olarak
tarihe geçen bu y llar toplumsal hakikat do -
rultusunda kendisini gerçekle tirmi  onlarca
hem bilge hem de devrimci halk önderi in-
san n yeti ti i y llar olmaktad r. Yani, daha
Marks’tan neredeyse bin y l önce hem dünyay
yorumlayan ve hem de de imine öncülük
eden önderler bu topraklar n evlatlar  olma
hakk  elde etmi lerdir. Onun için sadece
Marksistler  hem  dünyay  yorumlay p  hem

de de tirmek için yola ç kmam r. te
Hallac-  Mansur da o de tirme gücünü ken-
disinde bulan tarihi ki iliklerden biridir.

Özellikle 800’lü y llar n son çeyre inden
itibaren Irak merkezli ortaya ç kan toplumsal
hareketlilikler çevreden bu konuya duyarl
birçok insan , toplulu u da kendisine çek-
mi tir. Bu nedenle de ran’dan, Türkmenis-
tan’dan, Azerbaycan’dan, Kürdistan’dan ve
dünyan n daha birçok bölgesinden özellikle
de Ortado u’daki di er alanlardan birçok
dü ünce insan  Irak merkezine ak n etmi tir.
Bu alanlar birçok ekol (okul)’ün olu tu u
bir akademi merkezi rolünü oynam r. Özel-
likle de Ba dat, bu okullar için temel bir yo-

unla ma merkezi olmu tur. Dönemin en
temel iki ismi olan El-Kindi ile El-Cahiz 870
öncesi Ba dat’taki temel fikir ve ilim insan-
lar r. Bunlar n yol açt klar  tart ma or-
tamlar nda ekillenen doktrinler, daha sonraki
tasavvuf bilginlerine temel bir kap  arala-
maktayd . Yine dönemin temel okullar ndan
olan ve geli tirdi i ö reti ile kadercili e
büyük bir darbe vurup, “kul ettiklerinin ya-
rat r” diyerek insan iradesini öne ç karan
Mutezile okulu, Ba dat ba ta olmak üzere
bölgenin temel slam merkezlerinde etkili
olmaktad r. M r merkezinde Zünun El-M sri
etraf nda ekolle en tasavvuf okulu, Ba dat’ta
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ise Cüneyd El-Ba dadi etraf nda kendi ifa-
desine kavu uyordu. Ba dat Okulu kendi
döneminin öncü ekolü olmas n yan nda
kendinden sonraki ve günümüze kadar gelen
tasavvuf ak mlar na öncülük etmesi ve etki-
lemesi bak ndan da oldukça önemli bir
okul olmaktad r. Yani 800’lü y llar n son çey-
re i slamiyet içerisinde sosyal ve dü ünsel
hareketliliklerin oldukça yo un ya and

llar oluyordu.
Hallac-  Mansur tam da bu tarihlerin ba-

nda 858 y nda ran’ n Beyza kenti yak n-
lar ndaki Tur kasabas nda dünyaya gelir.
Tam ad  Hüseyin b. Mansur El-Hallac El-
Beyzavi’dir. Baba mesle i olan pamuk e irtme
ve temizleme i i olarak bilinen hallac i ini
yapt ndan Hallac lakab  ald  rivayet
edilir. Dedesinin Muhammed ad nda bir Zer-
dü ti oldu u bilinmektedir. Ancak kaynak-
larda anne ve babas n Müslüman olduklar
iletilmektedir. Yani Zerdü ti gelenekten gelen
ve yeni Müslümanla an bir ailenin üyesi ola-
rak dünyaya gelir. Daha çocuk ya lar ndan
itibaren dini konularla yak ndan alakadar
olmu tur. Aile olarak yeni kabul ettikleri
Müslümanl  anlama çabas  oldukça yo un-
dur. Bu durum özellikle de Kuran hakk nda
yapt  yorumlar  çevresinde büyük bir  ilgi
uyand rmaktad r.

Bu ilgisi onu dönemin dini âlimlerinin
yan nda ders almaya yönlendirir. Daha 16
ya ndayken Ahvaz ehrindeki Sehl b. Adullah
et-Tüsteri’nin yan nda dersler almaya ba lar.
Burada iki y l boyunca hadisler ve Kuran
üzerinde tart malar yürütür. Tasavvuf yo-

unla malar  ilk burada gerçekle ir. Daha
bu ilk ders ald  yerde Kuran üzerine yapt
yorumlarla dikkatleri üzerine çekmi tir. Daha
sonra kimilerine göre Tüsteri’nin ölümü, ki-
milerine göre Basra’ya sürgün edilmesi üze-
rine 883 y nda Hallac da Ahza’y  terk ederek
Basra’ya geçer. Basra’da mam Buhari’nin

rencilerinden olan Amr El-Mekki’den ders-
ler almaya ba lar. El-Mekki ile daha çok sün-
netin gereklili i hakk nda tart malar yürütür.
nsan n günahlar ndan dönmesi ve tövbenin

anlam na burada ula r. Yine tasavvufun, Ku-
ran’a ve sünnete s  s ya ba  olmaktan
geçti i görü üne bu dönemde ula r. Asl nda
bununla  kastetti i  de,  slamiyet’in  ilk  ç
biçimi olan ve Hz. Muhammed’in ö retilerine
dayal  Müslümanl n ya anmas  gereken
Müslümanl k oldu u gerçe idir. Sünnet, Hz.
Muhammed’in ya ant na atfedilen slamiyet
kurallar n bütünü oluyordu. Hallac, burada
Hz. Muhammed’in ortaya koydu u slami-
yet’ten uzakla ld  kan na ula maktayd .
Çünkü  yava  yava  Abbasi  dönemi  Müslü-
manl n bozuldu u konusunda kanaat ge-
tirmeye ba lam . Bu tarihler Zenc syan-
lar n da zirveye ula  dönemlerdir. Abbasi
halifesinin uygulamalar n ve hukuklar n
ruhani dünyayla hiçbir ili kisinin olmad
hakk nda art k netle mektedir. Bu da onu
döneminin di er sufilerinden farkl  k lmaya
ba lam .

Hallac’ n üçüncü ve en önemli hocas  Ba -
dat Sufi Okulu lideri olarak kabul edilen Cü-
neyd El-Ba dadi’dir. Hallac-  Mansur 885 y -

nda El-Ba dadi’nin yan nda ders almaya
ve onun tart malar na kat lmaya ba lam r.
Özellikle Cüneyd’in tasavvuf meclisi olarak
bilinen meclisinde dönemin birçok mutasavv f
ehli ile (Nûn, Fûti, bn Ata ve ibli gibi)
tan ma ve tart ma f rsat  yakalar. Hal-
lac-  Mansur kendine has karakterini bu
mecliste kazan r. Sufilik anlay na farkl  bir
perspektiften bakmaya ba lam r. Bunu en
somut olarak klasik sufi elbiselerini üzerinden
atarak askerlerin kaba ad  verdi i bir tip
elbise veya murakka (kolsuz cübbe) giymeye
ba layarak gösterir. Hallac’ n Basra’da oldu u
dönem, Irak’ n güneyinde Zenc syan ’n n
bast ld  ancak yerini daha kapsaml  olan
Karmati hareketine b rakt  zamana denk
gelmektedir. Karmati hareketinin örgütlenme
tarz ndaki gizlili e dayal  yap  daha önce
yazm k. Bu nedenle daha sonras nda Hal-
lac’ n idam na da yol açan Karmati ili kisini
kan tlayacak  bir  veri  elimizde  bulunmasa
da, Hallac’ n ileri sürdü ü tasavvuf anlay
ve yürüttü ü faaliyetler Karmati hareketi ile
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bir biçimde ili kisi oldu u izlenimini uyan-
rmaktad r.

Bu  dönemde  Hallac  bir  evlilik  de  ya a-
r. Bu evlilikten bir k z ve üç erkek çocu u

olur. Birçok kaynak Hallac’ n bu evlilik ne-
deniyle Basra’daki birçok sufi ile kar  kar ya
geldi ini naklederler. Ancak böylesi tarihi
olaylar n siyasal ve ideolojik duru lardan ve
tutumlardan ba ms z ele al namayaca  net-
tir. Görünen ayr k noktalar n arkas nda
daha derin siyasi ve ideolojik ayr malar n
gizlendi i en temel tarihi bir gerçeklik ol-
maktad r. Yani Hallac’ n Basra’da gerçekle en
evlili i bahane edilerek asl nda Hallac’ n
siyasi ve ideolojik duru una kar  rahats z-

klar n ba  gösterdi i söylenebilinir. Bu tar-
malar üzerine Hallac Basra’y  terk etmek

zorunda kal r. Ancak Hallac, bu döneme
ili kin olarak yazd  “Seccademi suya sermi
bir ate im ben. Bu yolda ç kard m tarikat h r-
kam  ben” sralar nda ya ad  ayr may
ve bundaki kararl  net ifadelerle dile ge-
tirmektedir.

Hallac 903 y nda ilk hacc  gerçekle tirir.
Mekke’deki geçirdi i bir y ll k dönem Hal-
lac-  Mansur için inziva dönemi olarak ad-
land lmaktad r. Bir sene boyunca Kâbe’nin
yan nda bir ta n üzerinde kendisini yeme
ve içmeden soyutlam  bir biçimde yo un-
la ndan bahsedilir. Bu dönem Hallac, ri-
yazet (nefsin isteklerini k rma) ve itikâf
(dünya i lerinden kendini soyutlama) ya-
ant na önem vermeye ba lar. Bu dönemin

Hallac’ n hayat nda bir dönüm noktas  oldu u
belirtilebilir. Mekke tavaf ndan sonra 903-
905 y llar  aras nda Tüsteri ehrinde kendisini
dünya i lerinden soyutlam  bir ekilde ya-
ant  devam ettirir. Basra’da klasik sufi

anlay ndan ya ad  ayr man n ard ndan
Mekke’de gerçekle tirdi i yo unla malar
O’nu Hallac-  Mansur yapan dönemi ifade
etmektedir. Tüsteri kentinde her ne kadar
dünyadan elini aya  çekmi  bir ya am
sürdü ü görüntüsü ortaya ç ksa da asl nda
Mansur’un burada tasavvufta ula  sonuçlar
üzerinden halkla tart ma meclisleri kurdu u

ve buralarda insanlara, ula  hakikatleri
anlatt na dair veriler bulunmaktad r.

907 y nda ise görü lerini yaymak üzere
sa bir seyahate ç kar. Horasan, Fars ülkesi

ile Irak ehirlerinde, Ahza’da ve Kum’da bu-
lunur. Bu alanlarda kendi ö retileri çerçe-
vesinde halklarla tart malar yürütür. Gezdi i
alanlar n o tarihlerde Karmati merkezleri
olmas  dikkat çekicidir. Özellikle Ahza ve
Horasan’da Karmati örgütlenmelerinin yo un
oldu u bilinmektedir. Bu seyahatlerden sonra
Hallac tekrar Kabeyi ziyarette bulunur. Hac
dönü ünde Ba dat’a gelir ancak burada fazla
kalmaz.

Hallac’ n ya am nda art k yeni bir dönem
ba lam r. Müslüman olmayan halklar s-
lamiyet’e davet etmek üzere Ba dat’  terk
ederek Hindistan ve Do u Türkistan’a gider.
Asker k yafetleri içerisinde HaIlac Ke mir’deki
Hindular , Maçin’deki Türkleri slam’a davet
eder. Bu gidi inde Hoten ve Turfan’a kadar
uzan r. Buralarda Hindu kast s flar ndan
pek çok ki iyi Müslümanla r. Bu gün bile
o Müslümanlara “Mansuri” denir. Daha son-
ralar  Hint mistik anlay  kendi tasavvufi
görü lerine katt  iddia edilir. Bilhassa ‘fena’
hali (erime hali-fenafillah Allah’ta erimek)
ile Hint yoga’s ndaki yok olma hali aras ndaki
benzerlik dolay yla da suçlan r. Hatta Hin-
distan’da sihir ö rendi i bile iddia edilir. An-
cak buralarda ne kadar zaman geçirdi i ko-
nusunda  farkl  bilgiler  bulunmaktad r.  Bu-
radan döndükten sonra Hallac’a yönelik suç-
lamalar n da artt  bilinmektedir. Hallac,
üçüncü hac ziyareti s ras nda Mekke’de kendi

retisi do rultusunda örgütlenmesini ge-
li tirmek ister. Ancak Hallac’a kar  tepkiler
giderek artmaktad r. Bunun üzerine Hallac
Ahza’ya kaçmak zorunda kal r. Bir süre sonra
gitti i Sur ehrinde bir ihbar sonucu yakalan r.
Rivayete göre Hallac ad nda bir ki inin evine
sürekli yabanc  insanlar n geldi i, gece geç
saatlere kadar meclisler kurduklar  ve sa-

ncal eyler konu tuklar na dair Abbasi
güçlerine yap lan ihbar üzerine Hallac ya-
kalanarak Ba dat’a getirilir. Bu anlat dan da
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anla lmaktad r ki, Hallac tasavvuf yoluyla
ula  hakikatlerin yan nda toplumsal so-
runlar kar nda da belli bir duru  sahibi
olarak çe itli toplumsal hareketlerle ili kiler
içerisindedir. Ancak ard nda hiçbir yaz
veya sözlü belge b rakmam  olmas  bu ko-
nuda net bir ey söylememiz önünde engel
olmaktad r.

Hallac yakaland ktan sonra bile bu faali-
yetlerine son vermemi tir. Ba dat’ta zindanda
kald  süre içerisinde bile ili kide oldu u
ki ilerle irtibat  kesmemi , gerek mektup
vb. yoluyla gerekse de direk ziyaretlerle
kendi faaliyetlerine devam etmi tir. Baz  kay-
naklara göre Hallac zindandayken Ba dat
merkezde ba  gösteren Hanbeli ayaklanma-

na direk etkide bulunmu tur. Bu durum
kar nda Maliki kad  Ebu Ömer Hamma-
di’nin fetvas  ve Abbasi halifesi Muktedir’in
buyru u üzerine 26 Mart 922 tarihinde Ba -
dat’ta idam edilir.

Hallac’ n idam na ili kin olarak çok de ik
söylenceler de bulunmaktad r. Ya ad  uzun
süreli bir zindan hayat ndan sonra hakk nda
verilen idam karar n uygulanmas nda ona
inanan halka kar  ibretlik bir duruma geti-
rilmesi amaçlanm r. dam sahnesi farkl
kaynaklarda de ik biçimlerde tasvir edil-
mektedir. Önce derisi soyulana kadar k r-
baçland , daha sonra kitleye ta lat ld ,
ard ndan kollar  ve bacaklar n kesildi i
son olarak cenazesinin yak ld  ve küllerinin
Dicle nehrine savruldu u eklinde anlat lan
idam  hikâyele tirilerek günümüze kadar

aktar lm r. Öyle ki, ibret olsun diye i ken-
celer alt nda gerçekle en idam n her sahne-
sine ili kin Mansur’un direni ini ve bunlara
boyun e mek bir  yana pi manl k  bile  gös-
termedi ini ifadelendiren birçok hikaye an-
lat lm r. Hallac maruz kald  bu uygula-
malar n ula  hakikat düzeyiyle yak ndan
ba lant  oldu unun bilincindedir. Ki son
nefesini verdi i s ralarda söyledi i, “Bana
açt n s rlar  onlara da açsayd n veya on-
lardan gizledi in s rlar  benden de gizleseydin
ba ma bu gelmezdi!” eklindeki sitem dolu
sözler bunu kan tlamaktad r.

Hallac’ n Hakikati: “Ene-l Hak”

“Fenafillâh, Nirvana, Enel-Hak mutlak
bilgelikleri insan-toplumsal ya am n te-
mel amac  aç klam  olabilir veya ilgisini
ortaya koyabilir.” Önderlik

Hallac-  Mansur ya ad  dönem içerisinde
kendini, toplumsall  ve do as  anlama
ve tan ma çabas  en derinden ya ayan bir
mutasavv f olarak komünal toplum hakikatine
en fazla yakla an bir ki ilik olmu tur. çeri-
sinden gelmi  oldu u Zerdü ti gelenek onun
slamiyet içerisinde de kendi hakikatine ula -

mas nda oldukça etkili olmu tur. Tasavvuf
içerisinde onu özgün k lan yanlar n ba nda
Allah-insan yorumundaki düalist yakla mlar
gelmektedir. Ruh göçü (Allah’ n, kullar n
ruhlar na girmesi yani kullar n Allah n ruhuyla
dolmas ) olarak adland lan Hulul yakla
insan ve Allah aras ndaki ayr  ortadan
kald ran bir yakla m olarak öne ç kmaktad r.
Hallac’a göre insan ve Allah hem lahuti (ilah)
ve hem de nasuti (insani) bir yap ya sahiptir.
Yani Allah hem ilahi hem de insanidir. Ayn
zamanda insan da hem ilahi hem de be eridir.
Bu özellikleri ile insan ve Allah bir birlerinden
ayr eyler de illerdir. Ve her ikisi de bir bi-
ridirler. Bununla Allah kar nda hiçle tirilen
bireyin kendine dönmesini, kendindeki ilahi
yana anlam vermesini sa lamaya çal mak-
tad r. nsandaki ilahi yana yapt  vurguyla
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insandaki as l kayna a vurgu yapmaktad r.
Merkezi uygarl k kar nda tamamen biti-
rilmi  olan insan, iradesini devletçi gelene e
kar  biraz da olsun diriltme aray ndad r.

“Seven ben, o sevilen de benim
Bir bedene girmi iz, iki ruhuz biz
O diye gördü ün benim bedenim
Bana bak, onu gör; hep ayn eyiz!”

Yine bununla Zerdü tili in özünden gelen
ve Panteizm olarak adland lan “tüm tanr -

k” anlay na yak nla r. Bu daha son-
ralar  Vahdet-i Vücut olarak ortaya ç kan
varl n birli i anlay n da temellerini
olu turuyordu. Bu anlay ta insan, toplum
ve do as yla bir bütün olarak görülmektedir.
Yine tanr , insan n ve do an n d nda bir
güç olarak de il bizzat içerisinde onunla bir-
likte olan bir kutsall k olarak görülmektedir.
Hallac-  Mansur’da insan , tanr  ve evreni
içeren varl n birli i esast r. O’na göre;
gerçek olan, var olan, “Bir”dir. “Çokluk” bir
görü tür. “Bir”in de ik biçim ve nitelikte
yans mas r. Bu “Bir” de tanr r. Ancak,
evren ve insan bu “Bir” in d nda de il, için-
dedir, onunla özde tir. Bu nedenle insan n
“Ene-l Hak” demesi do rudur, gereklidir.
nsan konu an, dola an, dü ünen, sevinen,

gülen, üzülen, öfkelenen bir tanr r. Tanr n
bütün nitelikleri insanda, insan n bütün özel-
likleri tanr da, evrende bir birlik, bütünlük
içindedir. Ölüm gerçek de ildir, bir de medir,
bir görünü tür. Bundan dolay  ki inin ölümü
ya am nda, ya am  da ölümündedir. Hallac-
 Mansur bu dü üncesini, çevresinde toplanan

büyük bir kalabal a “Beni öldürün. Beni öl-
dürün, ya am m ölümümde, ölümüm ya a-

mdad r.” sözleriyle aç klamak istemi tir.
Birçok ki i Hallac’ n bu görü lerini Bu-
dizm’den etkilenerek geli tirdi ini ileri sür-
seler de, asl nda bu Hallac’ n içerisinden

kt  Zerdü ti gelene in en temel insan ve
do a yakla  ifade etmektedir.

Prof. Dr. Niyazi Öktem, “Hallac’ n din ve
tanr  anlay , Allah’ n bir öz, cevher oldu unu

kabul eder. Bu ilahi güç f rarak kendisini
ortaya koyar, s fatlar  gizler. Bir monizm,
bir  teklik  söz  konusudur.  Yer  ve  gök,  tüm
evren tanr n görünüm vasat r. Ancak ya-
anan bu evren sadece madde de ildir, ak l

ve sevgi doludur.” diyerek Hallac’ n tanr -
do a-insan üçlüsünde yapt  vurguyu aç k-
lamak ister. Burada görülen varl  günümüz
kuantum düzeyinde aç klama çaba ve iddia-

nda olan bilimin, dönemin mutasavv flar
kadar bile gerçe in özüne yakla amad klar
olmaktad r. Canl  evren anlay  insan n ken-
disi hakk ndaki bilgisiyle ula abildi i en yal n
ve gerçe e yak n alg lay  ifade etmektedir.
Ve Hallac bunu dile getirerek kendi döneminin
merkezi uygarl na kar  aç ktan bir cephe
alm  durumdad r.

Yine Hallac-  Mansur’un ahlak anlay n
temeli sevgi ve sayg ya dayanmaktad r. n-
sanlar aras  ili kilerde kar kl  birbirini an-
lama ve herkesin bir bütünün parças  oldu u
bilinciyle toplumsal ya ama kat lmas  esast r.
Toplumsal ili kilerin temeli bu nedenle hür-
riyete (özgürlü e) dayal  olmak zorundad r.
Hallac bunu en iyi: “Hakîkî hürriyet Allah’tan
ba kas na kulluk yapmamakt r.” sözlerinde
vurgu yapt  insana kullu a duydu u tepkiyle
ifadelendirir. Özellikle de kendisini tanr -
kral gibi halk n üzerinde farz k lm  olan
dönemin Abbasi halifelerine kar  insan n
özgür bir ya am felsefesi ile kendi iradesine
dayal  bir ya am anlay  gitti i her yerde
savunmu  ve bunu çevresinde yaym r.

Hallac toplumsal ili kilerinde insanlar
aras nda hiçbir fark gözetmemi tir. Bu onun
birçok dini kesimlerle rahat bir biçimde al p
vermesine olanak sa lam r. Daha önce
Karmati Daî’leri için söyledi imiz, gittikleri
her toplumsal kesimle onlar n kültürlerini
esas alarak ili kilenme yakla  Hallac’ta
da kar za ç kmaktad r. Bir H ristiyan ile

ristiyan gibi, Yahudi ile Yahudi gibi, Mutezile
ile onun gibi konu up ili kilenmi tir. Sabiler
ile oldukça yak ndan ili kilenmi tir. Hiçbir
toplumsal  kesim,  dini  inanç  ya  da  kültür
aras nda fark koymam r. Bu durum onun
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bir Karmati Daî’si olarak suçlanmas na neden
olsa da O, bu söylemlere ald  etmeden
kendi ö retilerini her kesimden insanla pay-
la r. Baz lar n iddia ettikleri gibi halk n
anlayamayaca  hakikatleri halka aç klamak-
tan de il, sistemin gerçek yüzünü halklara
göstermesinden dolay  bu kadar büyük suç-
lamalar ve i kencelere maruz b rak lm r.

Hallac tasavvufla ilgilendi i ölçüde fenni
ilimlerle de yak ndan ilgilenmi tir. Kendi dö-
neminde simya olarak bilinen kimya bilimine
özel bir ilgisi vard r. Kimyaya olan bu ilgisi
kar tlar  taraf ndan Hallac’ n büyülerle u -
ra  suçlamalar na neden olsa da, o hakikat
aray  her alanda geli tirerek gerçe in

rr na ula maktaki kararl  ortaya koy-
mu  oluyordu. Bu O’nu sevenler taraf ndan
Hallac’ül Esrar (s rlar n çözücüsü) olarak ta-

nmas na da neden olmu tur. Yani Hallac
O’nu sevenler için tüm s rlar n aç mlay ,
hakikatlerin s rr na ula an ki i oluyordu.
Hallac’ n Risâletu Fi’l-Kimya ve Kitâbu’l-Te-
vâsîn isimli iki kitab  bizzat yazd  bilin-
mektedir. Ayr ca kendisine ait olan baz  mek-
tup ve yaz malar ise sonradan toparlanarak
bir kitaba dönü türülmü tür.

Hallac zindanda oldu u dönemde bile bu
hakikat aray ndan ve savunuculu undan
taviz vermemi tir. Zindanda kald  dönem
de ik kaynaklarda farkl  süreler olarak ve-
rilmi tir. Ancak o esir tutuldu u ko ullarda
bile hem kendi iç yo unla mas  devam et-
tirmi  hem de yan nda tutuklu bulunan ke-
simlerle suçlar  ne olursa olsun ilgilenmi
ve onlar  do ruya te vik etmi tir. Bu ad n
daha fazla yay lmas na, halk aras nda daha
fazla sempati toplamas na da neden olmu tur.

Ortado u topraklar nda hakikat aray -
, tarihin en çileke  bir u ra  olmu tur.

Ya am n anlam na ve amac na ula ma çabas ,
tarihin her döneminde insanl n en fedakâr
ve cefakâr insanlar  taraf ndan ne kadar
zorla kar la lsa da, en hassas toplumsal
duyarl k ve sorumlulukla yerine getirilen
bir görev olarak görülmü  ve öyle de yürü-
tülmü tür. Do a-insan-toplum olu umlar n-

daki s r perdesi biraz da olsun aralanarak
ya am n amac na ula lmak istenmi tir. Ken-
dine, toplumuna ve do as na anlam verme
çabas  ilk dü ünü  biçimlerinden en karma k
bilgi yap lar na kadar insanl n kafas  kur-
calayan ve sürekli bir cevap arad  temel
sorunlar n ba nda gelmi tir. Varolu u ta-

mlama aray lar  kendisini anlama çabas na
yol açarken kendinde ula  anlam düzeyi
varl n hakikatini tan mas na olanak sa la-

r. Merkezi uygarl n varolu ta yol açt
sapmalar,  bu  aray a  ket  vurmak  bir  yana
bu aray n daha da derinle mesine neden
olmu tur. Merkezi devletli uygarl n insan n
zihni yap nda neden oldu u kendine, top-
lumuna ve do as na yabanc la ma, insanda
kendisiyle, do as yla ve toplumuyla daha
anlaml  bir bulu man n en temel bir gerekçesi
haline getirilmi tir. Tüm dü ünsel faaliyet
alanlar  bu aray lar için bir merkez rolünü
oynam r.

Ortaça da, Ortado u’da ortaya ç kan s-
lamiyet ile birlikte uygarl k güçleri dini ve
inanç  sistemlerini  kendi  talan  ve  sömürü
sistemlerini perdelemenin birer arac  olarak
kullansalar da, yine ayn  araçlar komünal
toplum güçlerinin elinde kaybettirilmek is-
tenen hakikatlerinin aç a ç kar lmas  ve ya-
at lmas n ad  olmu tur. Hallac-  Mansur

da kendi toplumsall  tan ma ve anlam
verme çabas  içerisinde kendi döneminin
en büyük çileke i olarak tan nmaktad r. Ula -

 sonuçlar toplumu iktidar zincirlerinden
kurtarmak ad na büyük toplumsal hareket-
liliklere kaynakl k etse de, kendisinin iktidar
taraf ndan zincirlenmesi ve büyük ac lara
maruz kalmas  bu durumu en iyi bir biçimde
aç klamaktad r.

Komünal toplum de erleri u runa çekilen
çilelerin bo a gitmedi inin en iyi kan  yine
tarihin kendisi olmaktad r. Kesintisiz bir
rmak biçiminde kendisini günümüze ta rm

olan demokratikuygarl nhakikataray ,
bir bayrakyar  misali eldeneleve hergeçen
gündahah zl  bir biçimde devletli uygarl k d nda
bir halklar alternatifi olarak gerçekle mektedir.
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Ölümsüzlük Miti ve Ya am S rr z
Eski  Aryanlar,  can  alan  bir  kötü  gücün

varl na inan rlard . Sonradan Zurvanizm
kanal yla Zerdü tizme de geçen bu can alan
kavramsal kötü güce; Astôvihât ad  verilmi ti.
Astôvihât, “Az” ad ndaki ba  ifritin bu konu-
daki yard mc  konumundad r. Ba frit Az’ n,
kendisini insanl a üç yolla hissettirdi ine
inan rd .

Birinci yol (ç hrîk): nsanlar n ya amlar
sürdürmek için ba ml  olduklar  g da mad-
delerine ihtiyaç duymas  sa lamakt r ki,
bu açl k ve susuzluk hissi eklinde olur. Açl k
duygusu, Aryan mitolojisinde hep ölümün
en ba ta gelen sebebi olarak gösteriliyor.
Doymazl k veya gözü doymazl k, insanlar
et  yemeye “dahi”  itti.  Bu ise  onlar n ölüm-
süzlü ü kaybetmelerine yol açt . Bu konuda
bir  slam  dü ünürü  de  öyle  demektedir;
“hepimiz yemek yemekten dolay  ölece iz”.
Hz. Ay e de ’Hz peygamberden sonra bu üm

metin ba na gelen ilk musibet, yeme-içmede
 gitmektir’ demi tir.
kinci yol (bê c hrîk): nsanlar n seksüel

birliktelik içinde olma arzusunu uyand r-
makt r. nsan n kendi d ndakine (kar
cinse) bakmas yla birlikte ba layan bu süreç,
insan vücudunun do al fonksiyonlar  boz-
mak suretiyle kendisini belli eder. Bu duygu
da (yani  kar  cinsi  arzulama duygusu da)

bakan ki inin cinsiyetine göre iki alt mani-
festasyonla kendini belli eder. Birincisi, kar-

ndakinden alma; ikincisi, ona kendisini
verme arzusu eklinde olur (cinsel ili ki
duygusu).

Üçüncü yol ( Bêrõn haç ç hr): nsan n
gördü ü ve duydu u eylere sahip olma ar-
zusu hissetmesidir. Bu duygu da yukar daki
di er iki duygu gibi kendisini iki alt arzu ile
belli eder. Soygun yapma (çalma) ve ne yolla
olursa olsun para kazanma h rs . “…Kötü’ye
diren! Ondan korkaca na, ona adaklar ada-
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yaca na, onu yat raca na Ona diren!. Kö-
tüden kurtulu un tek yolu, kötü olan her eye,
herkese ve her telkine direnmektir.

Kötü her yerdedir... Senin beynindeki dü-
üncende, senin dilinde ve senin eyleminde

kötüyü  ara  ve  ona  diren…  çine  dön,  içini
dinle, kalp ate inin (atrium) yan  ba nda
seni ba tan ç karmaya çal an kötünün f l-

lar  duyacaks n. Ate li ‘do ru’ ile korkutucu
‘kötü’nün mücadelesini kendi nefsinde yaka-
layacaks n! Sen bu s rra erdi inde, tanr  sensin!
Çünkü kendin de tanr n özünü te kil eden
ilahi ktan olu mu sun. Bu s rra er!” eklinde
insanlara temel olarak nelerin yap lmas  ge-
rekti ini anlatan Zerde t, temel olarak gö-
rü lerini üç ana ba k alt nda toplar. Bunlar;

1-Dü ünürken iyi, güzel ve do ru dü ün
2-Konu urken, iyi, güzel ve do ru konu
3-Uygularken, iyi, güzel ve do ru yap
Esas olarak demokratik-komünal kültür-

den ve Zerdü tlükten kayna  alan ama
ristiyanl k, Budizm ve antik-Yunan felse-

fesinden de beslenen Mani, bizlere kadar
bir biçimde ula p ya am za yön veren
on ö üt(emir) sunmaktad r. Bunlar;

1-Geçirilmi  olan zamana  inanmak
2-Çok tanr  döneme inanmak
3-Yalandan kendini korumak
4-Kötü insan olmamak
5-Et yenilmesinin yasaklanmas
6-Ba kas n  namusuna  kötü  gözle  bak-

mamak
7-H rs zl k yapmamak
8-Okumak, sihirle hakikati tan yarak, bun-

lar  birbirinden ay rmak
9-Toplum içerisinde inançl  olmak
10- inde gev ek ve ihmalkâr, tembel ol-

mamak

Kendini Üstün Görmeye Dair Bir Fabl
hvân-I Safâ’n n Felsefî Dü ünce Sisteminde

Kur’an Ve Yorum’ adl  eserinde Dr. Mustafa
Öztürk, bizlere aktarm  oldu u kaynaklar
yoluyla unlar  belirtmektedir:

hvân-üs safa, slâm’daki vecibelerin niçin
ve kimin için farz k nd klar , muhtemelen

Beydaba’n n me hur Kelile ve Dimne adl  ese-
rinden uyarlad klar  ilginç fablla anlatmaya
çal r. Bu fabl n üç kahraman  vard r. Bun-
lardan ilki, aslen brani olan Irakl  bir insan,
ikincisi ku lar n lideri, üçüncüsü ve sonuncusu
da hükümdard r. Fablda ilk olarak Irakl  insan
söze ba lar ve özetle unlar  söyler:

“Allah bize peygamberlerini ve kitaplar
göndermekle lütuf ve ihsanda bulundu. Bizi,
gönderdi i eriatlardaki abdest, gusül, namaz,
oruç,  hac,  zekat  gibi  vecibelerin  yan  s ra
cuma ve bayram namazlar nda camilere,
havra ve kiliselere gitmekle nimetlendirdi.

te  bütün  bu  ilâhî  lütuf  ve  ihsanlar  bizim
sizden üstün oldu umuzun delilidir”.

Ku lar n lideri bu iddiaya, “Ey insan! E er
iyi dü ünürsen, bu sayd n eylerin sizin için
bir lütuf ve üstünlük vesilesi  olmad  an-
lars n” eklinde kar k verir.

Tam bu s rada hükümdar devreye girer
ve ku lar n liderine, “Bunun nas ll  bize
aç klar m n” der.

Ku lar n lideri bunu özetle öyle izah eder:
Bütün  bu  dinî  vecibeler  birer  azap  ve  ceza
olup asl nda günahlar n aff ndan, hayas zl k
ve kötülüklerden al konulmas ndan ibarettir.
Nitekim baz  ayetlerde, “Muhakkak ki namaz
hayas zl ktan ve kötülükten al koyar. yilikler
kötülükleri giderir” buyrulmu tur. Hâlbuki
biz her türlü günah ve kötülükten uza z. Do-
lay yla erî yükümlülüklerden de muaf z.
Ayr ca peygamberler kafir ve cahil toplumlara
gönderilmi tir. Yani Allah size do ru yolu gös-
termek için peygamber göndermi tir. Oysa
biz rabbimizi hakk yla tan p bildi imiz,
onun birli ine gerçekten iman etti imiz için
peygamberlerin k lavuzlu una ihtiyaç hisset-
meyiz. Kald  ki, peygamberler birer gönül
doktorudur. Doktora da sadece hasta olan n
ihtiyac  vard r.

lâhî kitaplar n muhkem laf zlar nda ortaya
konan helal ve haramlarla ilgili hükümler
sizin için birer boyunduruktur. Dahas , bu hü-
kümler sizin cahilli inizi, neyin faydal  ve
neyin faydas z oldu u konusundaki bilgi ek-
sikli inizi gidermek ve sizi terbiye etmek için
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konulmu tur. E er siz ahlak  güzelle tirmek,
zor zamanda karde lerinize yard m etmek ve
kendi faydan za olan i lerde tam bir dayan ma
içinde olmak gibi, güzel erdemlere sahip ol-
sayd z, kesinlikle size cuma ve bayram na-
mazlar  gibi mükellefiyetler yüklenmezdi.

Bütün bunlar n yan nda, sizin için dini bir
gereklilik olan namaz, k ble, mescit gibi eyler
de bizim nezdimizde zorunlu bir ihtiyaç olarak
alg lanmaz. Çünkü bizim için her yer mescit,
döndü ümüz her yön k bledir ve Allah’ n zât
her yerdedir. Keza, bize her gün cuma ve bay-
ram; bütün eylemlerimiz birer namaz ve tes-
pihtir.  Zira namaz, kalpleri  kin ve üphe ki-
rinden ar nd rmaktan, sahih bir inanç ve içten

bir niyetle Allah’a yakla maktan ibarettir.
ble, iyili i emretmek; k yam, Müslümanlar n

faydas na olan eyleri temin etmek; kade (na-
mazda oturu ), dü manl k ve bu z etmekten
uzak  durmak;  rüku  ve  secde,  tevazu  sahibi
olmak; te ehhüd ve selam ise, iyi dostlara
kar  ho görülü davranmak ve cehaletten
sâlim olmakt r. te namaz denilen ey, bütün
bu güzel davran lar n prati e aktar lmas ndan
ibarettir. Zaten bizim yapt z da tam
olarak budur. Çünkü biz her zaman bir araya
toplan r, karde lerimize zarar vermek yerine
onlar n faydas  temin etmekle u ra r, kö-
tülüklerden kaç r ve insanlar n kar nda
tevazu ile e iliriz.

Ar nm  Karde ler-Vefa Dostlar  ve Fa-
zilet Toplumu Manifestosu

nsan ve ya am na dair baz  risaleler ko-
nusunu ‘I k Do udan Gelir’ adl  eserinde
Cemil Meriç unlar  belirtmektedir:
“Malûmun ola ki bizler Safa karde leriyiz, ih-

lâsl , saf, feragatkâr. Bir zamanlar babam n
ma aras ndayd k; sonra devirler de ti, vakt-
i merhune eri tik. Uyand k, eshab-  keyf uy-
kular  tamamlad lar, önce ülkeye da ld k,
sonra vâd-  ilâhî tecelli etti, bir araya geldik.
Ve göklerde yükselen belde-i ruhaniyemiz
ayan oldu, cedlerimizle çocuklar blis’in i -
vas na uyduklar  için oradan kovulmu lard .
blis,  onlara,  size  hayat  a ac  gösterece im

ve ölümsüz bir ülkede ya ayacaks z, demi ti”
“Karde lerimiz din u runa ve geçimlerini

sa lamak için birbirleriyle yard mla may  uy-
gun buldular, zira biliyorlar ki, ilây  kelime-
tullah  için  ve  din  karde lerinin  hayr na  be-
denlerini tebah ederler ise, ruhlar  melekûta
yükselecektir”

“Malûm ola ki karde lerimizin bulundu u
her ehirde bir evi olacakt r, belli zamanlarda,
bilhassa ya mur müjdeleyen her y ld z gök
kubbede nümayan oldukça bu evlerde topla-
nacak ve bu evlere ba ka hiç kimse al nma-
yacakt r. Bulu an karde lerimiz ilimlerini ta-
zeleyecek ve s rlan üzerinde konu acaklard r.”

“Amac z, insano lunun dünya üzerindeki
hayat  iyile tirecek ve öbür dünyadaki saadet
ve kurtulu unu sa layacak bütün bilgileri ku-
caklamakt r.”

“Karde lerimizin, ilimlerden hiçbirine dü -
man olmamalar , hiçbir kitab  hor görmeme-
leri, mezheplerden hiçbirine ön yarg  ile bak p
taassuba dü memeleri gerekir. Çünkü bizim
görü  ve mezhebimiz, bütün mezheplerin gö-
rü lerini kapsar (onlardan hiçbirine dü man
de ildir) ve bütün bilimleri ku at r. O da; ba -
lang  ve sonu, gizlili i ve aç kl ... itibariyle
hepsinin bir tek prensip, bir tek sebep, bir tek
alem ve bir tek ruhtan meydana gelmeleri
bak ndan duyularla alg lanan (mahsûs) ve
ak lla bilinen (ma’kûl) bütün varl klar n ara -

lmas r.” (Resâilu hvâni’s-Safâ Ne ir:
B.Bustanî, Beyrut)

“Bilgimizi dört kaynaktan elde ettik. Bun-
lardan ilki; bilgeler ve filozoflar taraf ndan
yaz lm  olan matematik ve fizik bilimleriyle
ilgili kitaplar; ikincisi, Tevrat, ncil, Kur’an ve
di er semâvî kaynakl  sahifeler; üçüncüsü,
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ld zlar n hareketleri, burçlar n k mlar  ve
mevcut varl klar n ekilleriyle maden, bitki
ve hayvanlardan bahseden astronomi, jeoloji
ve botani e dair eserler (tabiatla ilgili kitaplar);
dördüncüsü ise, yaln zca günah kirinden ar n-

 meleksi nefislerin dokunabildi i ilâhî ki-
taplard r. ( hvân-  Safâ, Resâil)

“Biliniz ki, gerçek her dinin içinde bulunur
ve her dilde geçerlidir. Öyleyse yap lmas  ge-
reken ey, en iyisini yapman z ve kendinizi
ona devretmenizdir, yani gerçe e yönelme-
nizdir. nsanlar n dinlerine kusurlar, eksiklikler
yüklemekle asla kendinizi me gul etmeyiniz;
daha çok sizin dininiz onlardan (kusurlardan)
ar nm  m r onu görmeye çal z” ( hvan.
Risale III, 501).

“Felsefeyle, yasayla ilgili, matematiksel,
bilimsel ya da tanr sal bilgilerden herhangi
birini, yani k sacas  bilim ö ren, bilgi elde
et!” (A.g.e. III, 538)

Peygamberler (as) Allah’ n, kendisiyle ya-
rat klar  aras ndaki elçileri, bilginler peygam-
berlerin vârisleri, filozoflar ise bilginlerin en
erdemlileridir. (A.g.e.c.III, s.384)

Filozofun, kendisinde övgüye de er yedi
özellik bulunan kimse oldu u ifade edilmi tir.

“Ki bunlar n ilki, i inin sa lam olmas , (di-
erleri ise:) mesle inin iyi, sözlerinin do ru,

ahlâk n güzel, dü üncelerinin isabetli, dav-
ran lar n düzgün ve bilgilerinin gerçekçi
olmas r.

Ey karde ! Bil ki, nefse özgü olan bedenin,
olu  ve bozulu a tabi olan varl klardand r.
Beden, nefse nispetle ancak oturulan yurt
veya giyilen elbise gibidir. Onun için bütün
çaba ve gayretini bu beden yurdunun zevkine
ve  bu  elbisenin  yeni  olmas na  verme.  Sen
bilirsin ki her mesken harap olur ve her elbise
mutlaka eskir. Sen baz  vakitlerin nefsin hak-

nda dü ünmeye ve onun cevherini, ba lang ç
ve sonunu (mebde ve mead) bilmeye ay r.
Çünkü o varl  ebedi kal  bir cevherdir,
lakin denildi i gibi bir halden bir hale intikal
eder: “Nefsine kar  mücadele et ve onun fa-
ziletlerini tamamla, çünkü sen cisminle de il
nefsinle insans n”.

Keza  haber  olarak  rivayet  edilmi tir  ki,
bn  Ebî  Talib  (Hz.  Ali),  bir  hutbesinde  öyle

demi tir: “Yaln z ebed için yarat ld z, fakat
bir yurttan bir yurda naklediliyorsunuz, sulp-
lerden rahimlere, rahimlerden dünyaya, dün-
yadan berzaha, berzahtan cennet veya ce-
henneme.”

Ey karde , bu dünya aldatmacas  içinde
Allah’ n peygamberleri, velileri, bilginleri ve
filozoflar  gibi zahit ol. Bilirsin ki buras  kal
bir yurt de ildir, ecel yakla madan, ömür son
bulmadan önce, zorla ve cebren de il, tercihinle
yolculuk ve intikal için haz rl k yap. Bil ki bu
durum sana ahretin dünyadan üstünlü ünü
ve taklide dayal  olarak de il, do ru bilgi ile
bilmenden sonra aç a ç kar. Çünkü insan n
do as  aceleci oldu undan, bu dünyada mevcut
olanla yetinmez (zahit), sonradan gelecek
olan ahret hayat na ra bet etmez. Ancak bu,
sonradan olan ahretin, imdi olan dünya ha-
yat na üstünlü ünü bilmekle mümkün olur.

Ey karde , Allah’ n peygamberlerinin, kendi
lisanlar  üzere indirilmi  kitaplarda i aret et-
tikleri eyleri talep ve onlar  elde etmek için
çal . Cennet nimetleri ve cennet ehlinin saadeti,
cehennemin vasf  ve cehennem ehlinin mut-
suzlu u ( ekaveti) hakk ndaki manalar me-
leklerden  al nm r.  Ayn ekilde  filozof  ve
bilginlerin ruhlar âleminin özellikleri, oran n
ehlini övmeleri, cisimler âlemini yermeleri,
oran n ehlini kötü anmalar  hakk ndaki sem-
bollerini, i aret kabilinden özlü sözlerini an-
lamaya çal . Umulur ki sen akl nla onlar n
anlad klar  anlayabilirsin ve onlar nefislerinin
saf cevherlerini gördükleri gibi, sen de kendi
nefsinin saf cevherini görebilirsin. Onun için
nefsini gaflet ve cehalet uykusundan uyand r,
mutlu âlimler gibi ya a, bilgilerini geli tir ve
art r. Gayretini seman n içlerine ve inceliklerine
do ru yükselt ve ahrette mutlu ki ilerden ol.
Ey karde ! Allah seni, bizi ve çe itli beldelerdeki
bütün karde lerimizi do ruya muvaffak k ls n.
O, kullara çok merhametlidir.”

hvan-üs-Safâ “kendi kendini bilmek” dü-
üncesini önemle savunmaktad r.” nsan n

kendini tan mas  tüm bilimlerin ba lang r;
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bu olmay nca varl klar n gerçe ini bilmek is-
temek ve bilgeli e eri meye çabalamak saç-
mad r... Tanr  bilmek için, kendini bilmekten
ba ka yol yoktur” denmektedir.

Bundan hareketle insan mikrokozmozdur.
“Bedenimiz bu evrenin bir parças r. Öyleyse,
ruhumuz da evrenin ruhunun bir parças  ol-
maktad r... Evrenin ruhu varl klar  nas l yö-
netiyorsa,  ruhumuz  da  bedenimizi  öyle  yö-
netmektedir… nsan ruhunun eylem ve yete-
nekleri, evrensel ruhun eylem ve yetenekleri
ile e tir.”

“Tüm varl klar n yarat  birbirine ba
ve s ral r... En a  evrende olan olaylar,

ba  olduklar  en üst evrenin göksel düzen
ve yönetimi gere i olu urlar”. hvan-üs-Safâ’ya
göre, böylelikle “sudûr” meydana geli -yay lma
anlam ndad r. Tanr dan ba layarak sonsuza
kadar dallanan bir a aç gibi, üst evrenin tek
biçiminden yola ç p, alt evrenin çoklu bi-
çimini olu turmaktad r. Bunun için de “Ba ka
evrenlerin varl klar  üzerinde, bu evrenin var-

klar  ile benzetme yaparak, ak l  ve kalp
gözü ile dü ünmek gerekir” denmektedir.

“Tanr , bilginlerin en bilgini, hakimlerin
en hakîmi, sanatkârlar n en sanatkâr  ve ha-

rl lar n en hay rl r. Kimin bu konularda
(bilgi, hikmet, sanat ve hay r alan nda) u ra
artar, üstünlük kazan rsa o, tanr ya o derece
yakla  olur.” (Resâil, c.I, s.290.) Böylece

tanr  ile  makrokozmoz anlaml  tan ma ka-
vu turulurken insan kültürel yarat m fark yla
ikinci do an n yarat , anlamland ,
olmakla tanr sal özelliklerin yani onun su-
retinde yarat lm a cesur ve özgür yorum
getirir.

“Ey  karde  bil  ki,  senin  ruhun  gizli  güç
olarak bir melektir ve e er peygamberler ve
imamlar n yolunu günü gününe madan
izlerseniz bir (Tanr ) olabilirsiniz

“…bütün yarat klar sonuçta tanr ya döne-
cektir; öyleyse O, yarat klar n tüm varl ,
özü, ölümsüzlü ü ve mükemmelli inin kay-
na r.”

hvan’ n Siyaset Risalesi
“Ki iyi hem bu dünyada hem de ahrette

mutlulu a ula racak olan cismani ve nefsani
siyasetin vas flar  bir araya getirmek” ama-

yla bu risaleyi yazm lard r. hvan’a göre
bu risalenin önemi bu risaleye vâk f olarak
onda istenen eyleri yapan ki inin -Allah di-
lerse- dünya ve ahrette büyük bir mutlulu a
ula mas r. ( R:4/209-210)

Bil ki ak ll  insanlar, eraiti ortaya koyan n
sahip oldu u kudrete sahip olurlarsa, kendi-
lerini yöneten ve rehberlik eden, kötülükten
al koyan ve kendilerini idare eden bir reise
ihtiyaç duymazlar. Çünkü namus sahibinin
ak l ve kudretine sahip olan ak l, reisü’l imam n
yerini al r. Ey karde ! Böylece biz, eraitin
hükümlerini tatbik edebilir, kendimiz üzerinde
ittifak etti imiz bir imama tabi olabiliriz.

hvan siyaseti cismani ve ruhani olmak
üzere iki k mda inceler. Erdemsiz ehirlerin
yöneticilerine kar k gelen cismani liderler
zulüm ve zorbal kla insanlar  dünyal k eyler
ve kendi zevklerini tatmin etmek için çal ran,
ayr ca insanlar n sadece bedenlerine nüfuz
edebilen liderlerdir. Ruhani liderler ise eriat
sahibi yöneticiler gibi insanlar n nefsleri ve
ruhlar  adaletle ve iyilikle yöneten liderlerdir.
Bu liderler insanlardan din ve devletin devam ,
dinin hükümlerinin uygulanmas  böylelikle
de ahrette mutlulu un ve kurtulu un elde
edilmesi için istifade ederler. ( R:4/111.)
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Ruhani bir varl k olarak kabul edilen nefs,
üç ana mertebede incelenir:

lki insani nefsler,
ikincisi insani nefsin üstü nefsler,
üçüncü ise insani nefsin alt ndaki nefslerdir.
Toplamda ise on be  mertebe mevcuttur.

nsan nefsinin üstündekiler yedi mertebedir.
Bunlardan ikisi: meleki/hikemî ve kutsî/na-
musî/nebevi rütbedir. nsan nefsinin alt ndaki
yedi mertebeden ikisi hayvani ve bitkisel nefs
derecesidir. ( R:1/298.)

hvan için beden yönetimi, bedenin sa k
ve s hhatli olmas  için yap lmas  gereken
eyleri içerir. Dolay yla bu siyasete sahip

olan ki i, neyin sa kl  olup olmad  bilerek
bedeni için sa kl  olan  tercih edebilir. hvan
insan bedeninin sa kl  olmas nda ilk olarak
al nan g dalar n önemine de inir. Sa kl
olan, g da seçiminde elde edilmesi mümkün
olan eylerin tercih edilmesi ve g dalar n iki
çe itle s rland lmas r. Buna göre insan,
bedeni için temini mümkün olan g dalar
tercih eder ve yedi i yemekleri iki çe itle s -

rland rsa, g dalardan dolay  bedenine her-
hangi bir zarar gelmez.

Buna ilaveten bir kimse az yemeyi al kanl k
haline getirir ve belirli vakitler d nda yemek
yemezse, bu ki inin tabiat  olmas  gerekti i
gibi olur ve bedenin gereksinim duydu u ey-
lerde eksilme ve artma olmaz. ( R:4/212.)

Cismani lezzetler insan n hayvani nefsine
özgü iken ruhani lezzetler insani nefse öz-
güdür. Buna göre hvan lezzetleri dört kate-
goride ele al r:

Nefsin yeme içmeden duydu u hazdan
kaynaklanan ehevî ve tabii lezzetler. Cinsel
ili ki ve öfke duygusundan kaynaklanan hay-
vani ve hissî lezzetler. Nefsin kavramlar  ve
varl klar n gerçekliklerini tan mas  suretiyle
ula  insani ve fikrî lezzetler. Nefsin bedenden
ayr lmas yla duyaca  ruhani ve meleki lez-
zetler. Bunlardan ilk ikisi insan n nefsani ve
hayvani nefsine özgü olan cismani lezzetlerdir.
Di er ikisi insani nefse özgü olan ruhani lez-
zetlerdir. (R:3/46,50)
Bunlarda ölçülü olunmas na ra men bir tak m

hastal klar ortaya ç karsa bunun nedeni, y l-
zlar n hareketleri ve ilahî takdirdir. Çünkü

fâni olan cisimler, var olmalar  gere i olu  ve
bozulu a tabidirler. Bu nedenle bir ki i dav-
ran lar nda itidali muhafaza etse bile has-
tal klara maruz kalabilir. (R:4/213 )

Ancak insanlarda ortaya ç kan eksikliklerin
hikmetini bilmeyenlerin ve ölümü bir yok olu
olarak görenlerin bela ve hastal klara maruz
kald klar nda korkular  artar. Ölümün kaç -

lmaz oldu unu da bilmelerinden dolay  sü-
rekli üzüntü içinde olurlar. Onlar n üzüntüleri
ölümlerine fayda vermez. Bu ki iler ahretten
çok dünya i leri ile me gul olan ve gelip geçici
olan nimetlere ula mada acele eden kimse-
lerdir. Bu nimetlere ula amaman n verdi i
azap onlardan ne hafifletilir ne de sona erer.
Dünya nimetlerine a  dü kün olan ki iler
bu nimetlere kavu amad klar  için ya da sahip
olduklar eyler ellerinden gitti i için sürekli
st rap çekerler. Yine insan tabiat n fâni

olu u gerçe ini göz ard  ettikleri için ölüm
korkusuna kap rlar (R:4/212-215)

Bir ki i bedenî siyaset üzerinde dü ünüp
bedenini sa kl  tutmak için elinden geleni
yapt nda nefsine elem ve keder ula maz.
Buna ra men herhangi bir hastal a yakala-

rsa yine üzülmez çünkü bu durumun onun
iyili i için takdir edildi ini bilir. Ayr ca, bedenini
en uygun siyasetle yöneten kimse ailesini, hiz-
metçilerini ve kölelerini de yönetebilir. Ailesini
adil bir ekilde yöneten ki i kabilesini, kabilesini
yöneten bütün ehir halk  yönetebilir. Bütün
ehri gerekti i gibi yöneten ilahî kanunlara

vâk f olarak onlar  uygulayabilir (R:3/42.)
Kendisine verilen emanete sahip ç kan,

adaletle hükmeden, kom ular  ile iyi geçinen,
kurdu u dostluklarda ç kar gütmeyen, samimi
olan, kanaatkar olan, belalara sabreden, dün-
yal k eylere dü kün olmayan, kendi nefsi için
istediklerini ba kalar  içinde isteyen ki inin
ahlak  raz  olunmu  ahlak, al kanl klar  güzel,
eylemleri de do ru olur. (R:4/215.)

hvan beden ve nefs yönetiminde tavsiye
etti i itidali, dostlar  yönetme konusunda da
tavsiye  eder.  Buna göre  bir  ki inin,  dostuna
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ne  uzak  ne  yak n,  ne  yumu ak  ne  sert,  ne
yabani  ne  candan,  ne  cimri  ne  cömert,  ne
mutsuz ne ne eli, ne öfkeli ne de çok merhametli
olmas  gerekir. Ayn  zamanda dostlar iyilik
yapt nda kar  verilmeli, kötülük yapt -

nda cezaland lmal r. Af diledi inde ise
özrü yumu ak bir ekilde kabul edilmelidir.
Dostlara ilim ö retilirken de ta yabilecekleri
ve gerekti i kadar ilim verilmelidir.(R:4/217.)

Felsefi ibadet bedenin bütün arzular
öldürmeyi, sevilen eylerin tamam ndan hatta
izin verilenlerden dahi nefsi al koymay  ve
varl klar n hakikatlerini tam olarak idrak et-
meyi gerektirir. Bu zorluklara katlanarak bu
söylenenlere vâk f olan ki i yüksek derecelerden

bir rütbe elde eder. Bu söylenenlerden birini
yapan ki i bile ibadetlerin tan  ve dualar n
makbul olundu u vakitlerle ilgili bir derece
elde eder. (R:4/219.)

Hareket, toplumun çe itli kesimlerinin,
soylular n, ayd nlar n, köylülerin ve tüccarlar n
deste ini de almaya u ra yordu. hvanc lar n
bu çabas slam Komüncüleri” adl  eserinde
Faik BULUT, öyle aktarmaktad r:

“Ey karde  bil ki, tanr , kutsal ruhu ile size
ve bize yard m lütfedecektir. Bizim, farkl  yer-
lere yay lm  soylu ve kibar insanlar aras nda
dostlar z ve karde lerimiz vard r; onlar
aras nda ehzadeler, emirleri vezirler, yüksek
yaz lar ve valilerin o ullar ndan bir grup;

aralar nda tan nm  kent e raf , büyük toprak
sahibi zengin köylülerin (dikhan), küçük mülk
sahipleri ve ticaret erbab ndan ki iler ve ço-
cuklar ndan bir grup ve yine aralar nda ulema

ullar , edebiyat adamlar  (udaba, edipler)
kad  ve  din  adamlar n  çocuklar ndan  bir
grubu ve bir ba ka grup da zanaatkârlar n,
yerel ba kanlar n, zanaat ve meslek örgütleri
önderlerinin o ullar  ve yak nlar  olu turur.
Her gruba, bilgisi, anlay  ve sezgisini uygun
buldu umuz karde lerimizden bir karde i
(üyeyi) onlar n hizmetinde bizi temsil etmek
üzere delege gönderdik. Bu karde ler gruplara,
arkada k duygusu (rifk), nezaket ve sevgiyle
dan manl k yap yor, ö ütler veriyorlard .”

Fazilet Toplumu Projesi
Yine Faik Bulut’un ayn  adl  eserinde h-

van-  safa en güçlü mesaj  ‘saf-ar nm -kar-
de lik ve fazilet ehri’ kavram yla Fazilet Top-
lumu Projesini nas l ortaya koymu  oldu u
öyle aktar lmaktad r;

“…Mehdimiz zuhur ve huruç eyledi inde,
yam günümüz geldi inde, güne imiz do -

du unda, esrar z aç kland nda, insanla-
z -gizlendikleri- ma aralardan ç kt nda,

yepyeni bir ehir kurmal z ki, cemaatimiz
orada toplanabilsin. Ayr  dü enlerimiz birbirine
kavu abilsin. Ortak evimiz kurulabilsin ve ka-
rar  kendimiz verebilelim…

Yolunu kaybetmi  bir topluma, zalim bir
zümreye, mekruh bir çeteye ve sapk n din
alimlerine kar -alternatif fazilet toplumu-
Ehl ül Hayr-iyi insanlar toplulu u-kurulaca
fazilet ehri.

Tüm yarat klar kopmaz ba larla birbir-
lerine ba rlar. Biri olmaks n di eri olamaz.
Hayattan soyutlanm  bir insan hakirdir. ster
ehirli, isterse köylü olsun insanlar i bölümü

sayesinde ihtiyaçlar  kar lamak üzere imece
yolunu seçerler. Herkes bu i birli i ve i bölümü
sayesinde kendi alan nda uzmanla r. Zanaat,
ticaret, bilim ve e itim, yönetim, genel hiz-
metler gibi faaliyet alanlar  do ar. Yine bu i
bölümü ve i birli i sayesinde ‘herkese i ine
ve mesle ine göre ücret’ ödenir.
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Bu ehirde bütün bedenler ve ruhlar birdir.
Sanki yekvücut olmu tur insanlar. Daha do -
rusu, bedenler ayr , fakat ruhlar birdir. Tüm
dü manlar , eytan yanda lar  alt eden bu
ruh birli idir.

Onlar  birle tiren harç, ortak dava ve
sürekli sa duyudur. Harc  ve çimentosu ise
sevgidir, muhabbettir. Nas l bir muhabbet ol-
du u önemli de ildir. Sevgi ve muhabbeti öl-
düren dört kötülük vard r. Esasen muhabbet
karde lerimizin özüne yabanc  de ildir. Çünkü
biz, ayn  rahimden gelmi  insanlar olarak,
ayn  ruhu ta yoruz.

Fazilet ehri insanlar , faziletli karde lerden
olu ur. Bunlar aras nda dostlar, erefliler, ba-
had rlar, iyiler ve bilginlerde vard r. Birbirlerini
sever, ö ütle ir, yard mla rlar. Her biri di e-
rinin iyili i için çal r, dostluk kar kl r.
Yürekleri tek atar, bir ba kas n ya amas
için gayret ederler. Biri di erinin do al mi-
rasç r, onun b rakt  yerden devam eder.
li kileri gizili ve aç k sadakat üzerine kuru-

ludur, ar nm  bir karde lik duygusu ta rlar.
Bilinçli bir i birli i ve yard mla ma içindedirler.
Sözle ip ahitle irler ki, i ler tamamlans n, ya-

landa kusur olmas n. Tek ki i, tek beden ve
tek ruh halinde her art alt nda ve her i te,
ara vermeksizin yard mla rlar.

Ya am n düzenlenmesinde onlar taraf n-
dan kendilerini özgür k ld klar  alanlarda,
‘Dar-ül Safva’ ad  verilen ar nma evleri ku-
rulmu tu. Buralarda kad nlar n hükmü ge-
çerdi. Serbest e  seçimi, özgür ve temiz a k
buralarda ya an yordu. Do an çocuklara,
‘Evlad-ül Safva’ ar nm  çocuklar deniyordu
ki bu çocuklar kamunun himayesinde büyü-
yordu.

(Asghar Ali Engineer khvanus Safa: slama
Ak lc  ve Özgürlükçü Yakla m) adl  eserin
ngilizceden çevirisini yapan smail Kaygusuz,
hvanc lara ili kin önemli aktar mlar yap-

maktad r.
khvan al-Safa’n n yönetimi (biçimi) daw-

lah ahl al-khayr (Hay rl  Halk Devleti)d r. Bu
rejimi, ak ll  ve bilgi-hikmet sahibi (ulama
wa hukama) insanlar ile bir din ve inanç üze-

rinde anla may  uzla may  geli tiren hay r
ve erdeme lay k toplum olu turacakt . Bu ha-

rl -erdemli ve cömertlik rejimini kuracak
olanlar, dinsel i ler ve konularda bilgilidir,
peygamberlerin s rlar na ili kin bilgiye içten
yak nl  vard r ve felsefe konular nda ise çok
iyi e itimlidir.

Kâmil insan khvanus Safa’da öyle be-
timlenir:

“Ak ll , içgörü ve anlay  sahibi olan kamil
insan, sanki kökende ranl , inançta Arap,
dinde do ru yola yönelmi  bir Hanif, davran
biçiminde bir Irakl , gelenekte Yahudi, reh-
berlikte bir H ristiyan, ba kta Süryani, bi-
limde Grek, ileri görü te bir Hintli, ya am bi-
çimiyle bir Sufi (gibi)dir; ahlaksal ölçülerinde
bir Melek, fikirde tanr sal (rabbani), marifette
ise tanr r, tanr ya benzer ve bu nitelikleriyle
insan-  kâmil ölümsüzdür.”

Allah dostlar n alâmetlerinden biri, uzuv-
lar eriatta ve sünnette yasaklanan haram-
lardan sak nd rmakt r. Bunun yan nda, dili
yalan, g ybet, dedikodu, küfür ve bo  sözlerden
korumak; kin, haset, öfke, kibir, h rs, tamah,
nifak ve riya gibi kötü hasletlerden uzak dur-
mak da yine Allah dostlar na özgü alâmetlerdir.

‘Ey Karde … Bu Risale (Mesaj) Sanad r,
Bu Emaneti yi Koru, Ehli Ve Erbab ndan
Ba kas na Verme…’

Önderlik dönemin temel özelliklerine
sa ve özlü olarak yapt  vurgularla ‘Özgür

Ak l Tart mas ’ anlam na da gelen hvan-
Safa’n n tarih içindeki yerini bizlere çarp
bir ekilde göstermektedir.

Dört halife dönemi, Kuran’ n ve hadis-
lerin derlenme ve fetih hareketlerinin bü-
yük h zla sürdürülmesiyle kendini hisset-
tirir. slam’da ciddi çatlak yoktur. Mekke’nin
eski aristokrasisi henüz kar devrimini,
hamlesini düzenleyecek güçte de ildir.
Ali’nin neden öncelikle halife olmad  tar-

mal r. Bu tart ma giderek geli ecektir.
Henüz saltanat emaresi yoktur. Cumhuri-
yete ve demokrasiye yak n bir dönem ya-
anmaktad r. M.S. 650’ye kadar Bizansl lar
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Toroslar n gerisine at lm , Sasani Hane-
danl  sona ermi , imparatorluk y l-

r. M.S. 650-660 aras  Ali, Muaviye ve
Osman aras nda rekabet k r. Osman
ve Ali öldürülür. Kurey  aristokrasisi Mua-
viye’nin ahs nda sadece devrimci s-
lam’dan intikam almakla yetinmez; am
merkezli yeni saltanat rejimini de h zla
in a eder. Adeta Sasani mparatorlu u
hanedan ve etkin öncülük de mi  olarak
devam etmektedir. Zaten yeni bürokrasi
eski ran bürokrasisinden derlemedir.
slam görüntüde ad olarak korunmakta,

fakat özde büyük bir ihanete u ram  bu-
lunmaktad r. M.S. 681’de Hüseyin’in ah-

nda Muhammed ailesinin geri kalan üye-
leri trajik Kerbela Katliam ’nda çocuk
kad n demeden imha edilerek ac  bir inti-
kam hareketi tamamlanm  olacakt r. Ge-
riye kalan bana göre slam de il, ‘KAR I-
SLAM’DIR.

Kar slam konusunu aç k yorumla-
mad kça, tarih boyunca slam ad na yü-
rütülen, ya at lan hiçbir toplumsal hareketi
yorumlamak do ru anlam ta mayacakt r.
slam ad na birçok gelenek ve tarikat ihdas

edilmi tir. Hatta Ehlibeyt ad na ‘Alevilik’
ve ‘ iac k’ düzenlenmi tir. Ama tüm bunlar
hâkim olan Kar slam’  yerinden edeme-
yecektir. Kar slam esas olarak Ortado-

u’da geleneksel merkezî uygarl k siste-
mine eklemlenme hareketidir. Devrimci,
demokratik, tam devlet olmayan, bir nevi
sosyal  cumhuriyet  olan  slam’  bu  temel
de erlerine ihanet temelinde yeni bir mo-
ment olarak üç bin be  yüz y ll k geleneksel
uygarl k fenomenlerinden biri haline ge-
tirmektir. Abbasiler bu tür Kar slam’ n
önemli duraklar ndan biri olarak rol oy-
nayacaklard r. Emevi Hanedanl  kadar
olmasa da, Kar slam’  Ortado u’nun en
büyük hegemonik gücü haline getirebile-
ceklerdir. M.S. 750-1250 döneminde ya-
ayan hanedanl k bir nevi yeni Babil de-

mektir. Ba dat M.S. 760’ta yeni Babil ve
ba kent olarak in a edilecektir. Bu dö-

nemde ba layan, ama tam sonuca vard -
lmayan bir felsefe ve slamî Teoloji ha-

reketi vard r. Özgür ak l tart mas  yap l-
r. El Kindi, Farabi, bni Razi, Cabir,

bni Sina ve bni Rü t önemlidir. Bilimsel
geli melerde de öndedirler. Tarihte çokça
örne ine rastland  gibi ideolojik ve ör-
gütsel önderlikten yoksunluk, yozla ma-
lar  ve iktidar güçlerinin çarklar  içinde
erimelerini beraberinde getirdi. Ehlibeyt
denilen Muhammed ailesi Kerbela’daki fa-
ciadan sonra bir daha belini do rultamad .
On ki mam Hareketi, smailî ve Fatimî
hareketleri, aile ad na yola ç kmakla bir-
likte, Sünni slam’  iktidardan etmeyi ba-
aramad lar. Daha çok ran’da, Anadolu

ve Kuzey Afrika’da güçlenmeye çal an bu
ilim k sa süreli baz  devletler olu tur-

duysa da, devrimci slam’  temsil etmekten
uzakt . 16. yüzy l ba lar ndaki ran kollar

ia’ ad  alt nda resmi uygarl k gücü haline
gelmeyi ba ard lar. Fat mî Devleti (Kuzey
Afrika’da) gibi bu devlet slam’  da Ehlibeyt
içinde bir sa  sapmayd . Yoksullar Alevili i
ve di er benzerleri olan Karmatiler, Mu-
rabitonlar ve Hasan Sabbahç lar daha ra-
dikal direni çiler olarak iktidarlara kar
dikilmeyi sürdürdüler.

lan Allah, birlik için yeterli olma-
r. Sünni gelenek merkezî uygarl k sis-

temini büyük oranda hegemonyas na al-
mas na kar k, ona yönelik demokratik,
komünal ve özgürlükçü muhalif hareketler
de süreklilik arz etmi tir. Bu hareketler
hiçbir zaman tam boyun e memi lerdir.
Sistemli demokratik uygarl k hareketleri
haline gelememi lerse de, Ortado u ve
dünyan n en bilge, demokratik, komünal
ve özgürlük miras n ana damarlar ndan
biri olmu lard r.

rra Kadem Basm  Bir Kimli e li kin
Söylenenler

Ar nm  karde ler ve vefa dostlar na dair
tarihsel belgeler incelendi inde oldukça farkl
görü lerin ortaya konuldu u görülmektedir.
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hvan-üs Safa’n n ad  hakk nda söylenenlere
bak ld nda, safl k, berrakl k, içtenlik, ar n-

k ve hatta sözcü ün Ashab-Soffe’den
al nd  Soffe ise mutlak gerçe i arayanlar
anlam na geldi i söylenmektedir. Yine Sa-
fa’n n, halis, temiz, huzurlu anlam  ta
belirtilmektedir. Yine risaleler incelendi inde
mutlu-mutluluk kavram n incelendi i, i -
lendi i görülür. Mutlu ya amsal boyutunda
bir yan yla huzurlulu u, berrakl , safl
da içermektedir. Yinede kendilerince yap lan
‘bizler Safa karde leriyiz, ihlâsl , saf, feragatkâr’
tan mlamas  yap lan tan mlamalar n tümünü
içerdi ini ortaya koymaktad r.

hvan ise zaten Arapçada karde  anla-
ndad r. Esasen karde li e ve ar nmaya

içerilen anlam ise kelimenin tam anlam
an niteliktedir. Çünkü karde likten kas t

kan ba na gönderme yaparak temelde on-
lar n da anlam ve içerik vermeye çal ,
ayn  rahimden gelmeyi, ayn  dü ünce ve ruh-
tan olma anlam nda kullanmaktalar. Dolay-

yla içerilen anlamda yolda k kendisini
belirginle tirmektedir. Çünkü nihayetinde
ihvan-üs safa bir dinsel/felsefik/örgütsel

ilim ve ekseni olan/olmu  bir yap lanmaya
denk gelmektedir.

Peki, ar nm  karde ler ve vefa dostlar
kimdir? Yaz  belge haline gelen ihvan-üs
safa risalelerini nas l tan mlamak gerekir.
Ne zaman ortaya ç kt lar. Ve daha birçok so-
runun yan na dair farkl klar, belirsizliklerin
oldu unu hemen belirtelim.

Birincisi ad na ili kindir. Bunu yukar da
aç klad k. hvan-  Safa’n n tan mlamas na ge-
lince. Bu ba lamda hvan-üs Safa’n n dünyan n
ve slam dünyas n ilk ansiklopedik yap
oldu udur. Kimisine göre bir manifesto. Ki-
misine göre bir tebligat. Gerçekte yap lan
tan mlamalar ihvan n kendisini tan mlamak-
tad r. hvanda ansiklopedik kapsamda önemli
bilgileri ve sistemati i içeren risalelerin ol-
du u aç kt r. Ancak bunun yan nda a rl kl
olarak  ve  nas l  bir  insan,  nas l  bir  ya am,
nas l bir dünya ve ahret konular nda çözüm-
leme ve hatta yönergelerin, perspektiflerin

pratik örnekleriyle verildi i görülür. Ve tüm
bunlar ancak bir manifesto da dile gelecek
kapsamda ele al nm r. Ve hatta ondan öte
kimi risaleler pratik öncülük yapacak kadar
ayr nt lara girmi tir.

Bu nedenle yap lan tan mlamalar do ru
ve birbirini tamamlar düzeydedir. hvan bu
yap yla imdiye de in yap lm  ilk örnek
olarak ansiklopedik bilgileri de içeren derli
toplu ve sistemli bir kurtulu  manifestosu
niteli indedir. Ve hatta öyledir ki, MacDonald
“Muslim Theology” ( slâm Tanr bilimi) adl
kitab nda, smaili mensuplar n hvan-üs-
Safâ’n n risalelerini ö rendiklerini ileri sür-
mektedir. Sonraki dönemlerde, risalelere en
fazla smaililer sahip ç km lar, hatta Resâ’ili
“Kur’an’dan sonraki Kur’an” olarak nitelen-
dirmi lerdir. Bu ba lamda bir ansiklopediyi
ve tebligat  a an risalelerin oldu u da bir
gerçek. Bir devrim örgütünün program ,
doktrini gibi. Öyle ki e itsel-örgütsel çal -
malara ili kin derinlikli perspektiflerin var-

na çoklukla rastlan r. Söz gelimi,
Her s fa ve kesime hitap et, ama ille de

yoksullar , ayak tak , e yalar , evsiz
barks zlar , egemenler taraf ndan elinden
mal  mülkü al nm  kimseleri yan na çekmeye
bak. Bunu yapabilmek için, hakir bir kulübeye
bir  çul  at p,  orada  beklemen  yeter.  Çünkü
böylece bu kulübe, onlar n u rak yeri ve senin
örgütlenme merkezin haline gelir.

Her propagandac  kendi ailesine propa-
ganda yap p de tirmekle i e ba lay p, onu
devrimci isyankâr k lmal . E er bir propa-
gandac  kendi ailesini, e ini çocuklar  ikna
edemeyip kendisi ve yolda lar yla çeli kiye
dü üyorsa, böyle bir propagandac n ne ha-
yat , ne dostu, ne yarar , ne yolda , ne bilimi,
ne de eylemi vard r. Yerel yetkili ve yönetici-
lerden biri bizim sempatizan zsa e er ona
dolayl  dolays z her türlü yard m yap lmal ,
üst kademelere yükselmesi, önder davran
ve tutumlar yla halk n gözünde itibar kazan-
mas  için var gücümüzle çal mal z. Zira o,
gelecekteki yönetim modelimizin ilk uygula-
malar  hayata geçirmek üzeredir.’
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Yine manifestodaki içeri e uygun olarak
hvan-  Safac lar, örgütlenme, e itim çal -

malar  sürdürmü tür. Bu konuda Ortado u’da
kadim zamanlardan beri gelen e itim/tar-

ma gelene ini sürdürdükleri de tespit
edilmi tir.

“Sorumlu ki i, propagandac lar  e itmek,
bilinçlendirmek ve üst seviyeye ç kartmakla
görevlidir. Buradaki e itim program  birbi-
rinden ayr lmayan bilimsel ve dinsel bilgilerin
verilmesini ihtiva eder… Propagandac lar n

itimi ile toplant lar  da gezegenler sistemine
uygun biçimde ve a amal  olarak gerçekle -
tirilir. Kadrolara iyi konu ma, nutuk atma
teknikleri ö retilir. Genel e itim toplant lar
üç a amal r.

lk oturumda ö renciler sadece dinler,
kincisinde yava  yava  soru sorarlar. Üçün-

cüsünde, ö retmenlerinin gözetiminde tart ma
ve gösteri fasl  ba lar. Dört çe it ders okunur,
psikoloji, felsefe, tabiat bilgisi/anatomi ve
tanr sal bilgi(vahiy). Mant k dersleri de ö -
rencilerin derece ve kapasitelerine göre ayar-
lan r. Özel meclisler, sadece hareket mensup-
lar n kat laca  gizli toplant lard r. Burada
hareketin kendine özgü bilimi ve esrar  ö re-
tilir…’

kincisi kim olduklar , hangi e ilimden
geldikleri ya da neyi temsil ettikleridir. Buna
ili kin epey farkl  görü lerin ve de erlen-
dirmelerin yap ld  söyleyebiliriz. Genel
hatt  ile Bat ni olarak adland lan e ilimin
içinde olu una dikkat çekilmektedir. Bu ba -
lamda smaili, Mutezile, Alevi- ia, Sünni, Kar-
mati, Fatimi, Sabii, Hodgson’a göre ‘ba ms z
bir ekilde çal an herhangi sekter bir te kilata
ba  olmayan, münhas ran felsefeyle u ra an’
bir hareket oldu udur.

Yine ‘…macdonald’ n saptamas , smaili
mensuplar , ihvan risalelerini ö rendikten
sonra sarp da lardaki a lmaz kalelerinde
ço altt lar ve kudretlerini art rd lar…

Mo ol istilalar  s ras nda özellikle Alamut
Kalesi’nde çok zengin kültür malzemesi vard .
Bunlar n aras nda hvan-üs Safa risalelerini
de saymak gerekir…’

Üçüncüsü  ihvan-üs  Safa’y  kim  ya  da
kimler haz rlad  ve hangi tarihte ortaya

ld r.
Tüm bunlar n cevaplar  ilgili çevrelerce

oldukça de erli ara rmalarla aç klanmaya
çal ld  belirtebiliriz. Bu konularda görü
ve ara rmalarda benzerlikler ve farkl klar
oldu u gözlemlenmektedir. Fakat pe inen
belirtilecek ve en kesin olan bir görü ün ki,
ortak görü tür, o da ihvan-üs Safa’n n yasakl

nd r. Yak p y rt ld , lanetlendi idir.
Bu sorulara ili kin kimi görü leri s ralarsak,

“Bir avuç bilgin gizli bir topluluk kurmu tu,
maddî ve manevi yard mla ma amac yla bir-
le en bu insanlar mistik ve siyasî bir inançtan
kaynaklan yorlard . hvan-  Safa, faaliyetleri
yay ma dökülen ilk dü ünce toplulu u. Unut-
mayal m ki, çe itli dinlerden kimseler aras n-
daki toplant lar, Abbasi Hanedan ’n n hilâfete
geçi inden beri Ba dat’da sürüp gidiyordu.
Bir tarihçi, Bermekiler devrinde, zaman zaman
tekrarlanan bu toplant lar  anlat rken Sünni,
Haricî, Mutezili, mamî, Zerdü ti âlimler bir
araya geliyordu.

Basra’da da ayn  dü ünce kayna mas na
ahit olmaktay z, üstelik orada tart malara,

Budistler, Manikeenler hatta düpedüz mülhitler
bile al yordu. Hülâsa olarak diyebiliriz ki:
Abbasilerin payitaht ndaki âlimler aras nda
mezhep ayr klar na göz yuman bir karde lik
sürüyordu.

hvan-  Safa da bir âlim ve filozof birli iydi.
Her üye ba ka bir bilgi dal nda uzmand . Hem
filozoflar hem de Sünni âlimlerce üpheli gö-
rüldüler, hatta slâm ulemas  kâfir sayd  onlar .
Oysa inanç bak ndan mümindiler fakat
nas’lara yüksekten bakan bir felsefeleri vard ,

k s k ak lc  izahlara ba vurarak nas’lan sar-
yorlard .  Bununla  beraber  doktrinleri  çok

saf ve yüksektir, bir nevi estetik panteizm:
dünyan n bütün bölgelerinin ahengini amaç-
layan bir inanç. Allah da, hayr-u âlâ oldu u
için böyle bir ahengi murad etmi tir.”

‘… hvan-  Safa felsefesi öncülerinin isimleri
kesin olmaktan uzakt r. çünkü, Abbasilerin

 çeken bu hareketin ba lat lar , deyim
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yerindeyse, hayat-memat(ölüm-dirim)mese-
lesiyle kar  kar yayd lar ve gizlenmek/ka-
mufle olmak zorundayd lar...’

Görüldü ü gibi ne manifestonun yazarlar ,
ne hangi zamanlarda ortaya ç kt klar , ne de
hangi e ilimden olduklar na dair tart mas z
bir görü ün olu mad na rastl yoruz. Ayn
ekilde bu derin ideolojik, felsefik, dini ve

bilimsel dayanaklardan yükselen manifes-
tonun yaratt  örgütlenmenin sonunun ne
oldu una dair tart mas z veriler yoktur.
Esasta arad z belki de cevab  verilmi
sorulard .

Belki de bakt z yeri de tirmek ge-
rekiyordu. Bir kere elde kalan ciddi ve somut
verilere göre,

Do al toplumdan beridir süregelen halk
özgürlük e iliminin çe itli formatlar alt nda
kendisini iktidarc -mülkiyetçi sisteme kar
ayakta tutma çabas  ve direni inin bir devam
niteli indedir. Bütün semavi dinler, tasavvufi

ilimler özcesi fikri-zikri-eylemsel ki i veya
kurumla malar n ana eksenine insan  ald klar
ve bir yan yla insanl  kötülüklerden, eytan n
errinden uzakla rmay  hedeflediklerine

tan z. Manifestonun zihinsel format  olu -
turan denklemlere ve hatta ruhsal ekilleni-
ine dair emarelere bak ld nda köklerinin

derin ve çok yönlü oldu u aç a ç kmaktad r.
Zaten öyledir ki manifestonun birçok dü ünce
ve mezhepten esinlendi ini, birçok kutsal kay-
na esas ald  belirtilmektedir. Dolays yla
tüm bu dü ünce e ilimlerinin kaynaklar ndan
beslendi ini, onlar n bir yan yla yar m b -
rakt  ya da güncelleyemediklerini yapmaya
çal lard . Ondand r ki bu bak  aç n
bile Ortado u zemininde tüm dü üncelere
kar  derin ve anlaml  bir demokratik yak-
la n manifestoda oldu u, ba ka dinler ve
görü lere kar  ho görülü olmaya ve dü -
manl k yapmamaya taraftarlar  davet eder-
ken anla lmaktad r.

Manifesto birden bire çokça söylenen
Basra  (belki  derleme  ve  bas m  yeridir)  ya
da ba ka yerde birden bire yarat lan bir ça-

ma ve örgütlenme de ildir. Bir yan yla

manifesto yazarlar  Ortado u’da sürekli er-
telenen, nefes ald lmayan, yasaklanan, Or-
tado u ayd nlanma ve Rönesans’ nda srarl
direni  içinde olan tüm kendilerinden önceki
alimlerin, bilginlerin, dervi lerin, iktidarlar n

ndan kurtulmu  k ç art  dinsel ra-
hiplerin süregelen kesintisiz mücadelelerinin
derli toplu bir tart ma ile derlenerek vücuda
kavu turulmas r. Ondand r ki yazarlar  ko-
nusunda belirsizlikler vard r. Ve sadece bunu
gizlilik gerekçesine dayand rmak do ruluk
pay  olmakla birlikte yeterli bir izah olama-
maktad r. Özellikle Kar slam’ n art k dini
kendi iktidar  hizmetine koymaya ve katli-
amlar, deri yüzmeler, idamlar, hile ve entri-
kalar yapmaya ba lad  zamanlarda yay lan

mümin ve yoksul kesimlerin ba  gösteren
direni lerinin sürdü ü ortamlarda haz rlan-

. Yukar da belirtildi i gibi ÖZGÜR AKIL
TARTI MASININ sürdürüldü ü zamanlard r.
Basra ya da Suriye de vb. kimi yerlerde ya-

ld  iddias na bak ld nda süreçsel aç dan
Kar slam’ n birçok yerde denetiminin k -

ld  dahas  devrimci isyanlar n yer yer
hem varl  korudu u hem de denetim
kurdu u dönemlere denk geldi idir. O nedenle
de smaili ve Karmati etkinli inin bask n ol-
du u zamanlar n tarihi verilir.

Hz. Muhammed ile ba layan reformas-
yonun, onun ölümünün daha ilk günlerinden
ba layarak gözü kara biçimde iktidar kav-
galar yla yönü ve amac  sapt lmaya ba -
lanm r. slam’ n dünyevi nimetlerine ta-
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mahlanan iktidar heveslilerinin ehlibeyt so-
yunu bile katletmekten geri durmad  bili-
niyor. Böylece Emeviler ve Abbasilerle ba -
layan slam’ n dünyevi zenginli ine göz dikip
üzerinde iktidarlar  kuran Kar slam ha-
reketi, hakikat aray lar  üzerinde fermanlar
dizisi ç karmaya ba lam . Öyledir ki Orta-
do u’nun yeti tirdi i birçok alim, bilgin ve
tasavvufçu tutuklanmakla kalmam , ayn
zamanda elleri kollar  ve ba lar  kopar lman n
da ötesinde, en vah i i kence sahneleri ile
katliamlara maruz kald . Elbette ki bu dire-
ni in bir izah , bir belgesi olmal yd . Ve gö-
rülüyor ki bu konuda da Kar slam’ n mü-
naf klar nca kitaplar yasaklanm  ve yak l-

r. Gerçek slam ruhani ve nefsi olarak
muhalefete dü mü tü. slam’ n yaratt  de-

erler Emevi, Arap Abbasi ve onlar n saray-
lar nda askerlik yap p iktidarc  münaf k Kar
slam’ n iktidarlar ndan beslenen Türk ege-

menlerinin eline halifelik ad yla geçmi ti.
Ondand r ki manifestonun hangi e ilimden

kaynakland na ili kin söylenenlerin birinin
di erini yok saymaya kalk acak kadar çok-
lula mas  anla lmay  gerektiriyor. Hâlbuki
hepsi de gerçe in bir yan  güzelce dile ge-
tiriyor. Ve hepsi bir yan yla bütünün parçalar
oluyor. Belki de risalelerde ad  geçen varsa
ki, adlar n gizlendi ini ve hatta rtmak
amaçl  kodlar kullan ld  hesapta tutulursa,
o çal man n tamamlanmas na ili kin tart ma
ve haz rl k süreçlerini yöneten bir kurul ba -
kan  - mam Taki Muhammed gibi- olabilir.
Çok say da alimin bile iminden olu an bir
çal ma oldu u konusunda bilgiler a rl k
kazanmaktad r.

Ar nm  karde lik ve vefa dostlu u nas l
ki kendilerinden önceki insani ve iktidar
amac  gütmeyen sadece cismi de il, nefsi –
ahlaki, politik- e ilimin önde gelenlerinden
esinlenmi se, onlar da kendilerinden son-
rakilere esinlik ve kaynakl k etmi tir. Nas l
ki kendilerinden öncekilerin a lmas  gere-
kenlerini, yar m eksik b rak lanlar  tamam-
lay p güncellemi se onun da a lmas  gere-
kenleri, yar m ve eksik kalanlar  sürdüre-

cekler olmu tur. Ar nm  karde ler ve vefa
dostlar  diye ortaya ç lan süreç Kar slam’ n
ac mas z bask lar n derinle mesi ve giderek
direnenlerin denetiminde olan yerlerin elden

kmaya ba lamas yla daha da yer alt na gir-
mek durumunda kalm r. Zaten risaleler
incelendi inde örgütlenme çal malar nda
dikkat edilmesi gereken gizlilik esaslar n
ince detaylara kadar ele al  da bunu gös-
termektedir. Kendilerinin de belirtti i üzere
farkl  yerlere da lm  ve her düzeyde ki i,
kurum ve alanlarda kadrolar n oldu unu,
özellikle gönderildi i vurgulanmakla, hare-
ketin bir yerde ortaya ç p orada i lerin
ters gitmesiyle da p yok olmad , bölge
sath nda mücadeleyi sürdürdü ü belirtilebilir.
Ancak bunun yan nda yine de; Tarihte çokça
örne ine rastland  gibi ideolojik ve örgütsel
önderlikten yoksunluk, yozla malar  ve ik-
tidar güçlerinin çarklar  içinde erimelerini
beraberinde getirdi. … Daha çok ran’da, Ana-
dolu ve Kuzey Afrika’da güçlenmeye çal an
bu e ilim k sa süreli baz  devletler olu turduysa
da, devrimci slam’  temsil etmekten uzakt …

Bedenler çürür, dü ünceler kendini ye-
nileyerek sürer. Eskiden beridir halk aras nda
süregelen, “alimlerin, büyük imamlar n sahip
oldu u evliya  s rlar  var.  Bunlar  gizlidir  ve
herkese verilmez” söylemlerinin arkas nda
bu  gerçe in  izini  bulmak  mümkündür.  S r
denilen B LME, kendini bilmekti. Ve gerçekte
olan o alimlerin, evliyalar n bu s rra erdi iydi.
Böylelikle onlar n Allah kat na varan evliyalar
oldu uydu. Çünkü kendini bilmek bu s rra
eri mekti. Bu s rra eri mek mülke, iktidara
ve dünyevi olana tenezzül etmemekti. Bu
binlerce  y ll k  direni  kültürünün  ve  onun
gelene inin soy damarlar ndan biridir. Çünkü
iktidarc  zihniyetin sadece cismanili e mey-
leden zulüm kalelerine kar , insan  insan
yapan, nefsin komünal karde lik e iliminin
temsilcisi yoksullar n direni i hep sürdü ve
sürecektir.

…Sen bilirsin ki her mesken harap olur ve
her elbise mutlaka eskir. Çünkü sen cisminle
de il nefsinle insans n
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1191 y nda tarihe iz b rakm , ünlü ko-
mutan Selahattin Eyyubi ivedilikle yerine
getirilmek üzere bir ölüm ferman  verir. Hem
de muhtemelen hiç tan mad  biri hakk nda

karmaktad r bu ferman . Haçl lara kar
tüm slam aleminin k  ve kalkan  konu-
mundaki Selahattin Eyyubi’nin tanr sal bir
edayla verdi i bu buyruk, o s ralar Halep’i
yöneten o lu Melik Zahir taraf ndan yerine
getirilecektir. Kar  koymas  ne kadar müm-

kün olabilirdi bilinemez ama o ulun hiç de
istemedi i bir i i yapmak zorunda kald
tarihçilerin tümü söyler. Bu isteksizli in ne-
deni ise, hakk nda ölüm ferman  verilen ah-
siyetin, o ul Melik Zahir’i etkilemi  olan ve
dönemin tan nm  dü ün adam  Sühreverdi
olmas r. Kimilerine göre derisi yüzülerek,
kimine  göre  idam  edilerek,  yayg n  kan ya
göre de -Melik Zahir’in torpiliyle ölüm biçimini

kendisi seçme ayr cal yla- zindanda aç ka-
larak, ferman n gere i yerine getirilir. Sonuç
bir ermi in, bir hakikat aray n, bir fi-
lozofun hem de kendi dönemini a ma ba ar
göstermi  bir filozofun, insanl k cellâtlar
taraf ndan katledilmesidir. Özcesi gerçekle en
yeni bir Prometheus, Mani, Mazdek, Hallac
vakas r. Yitip giden büyük bir beyin, bir

lt r. Sühreverdi resmi ideolojiden farkl
leyen beyniyle, çok genç ya ta olmas na

kar n geride b rakt  elliden fazla eserle
ne kadar önemli biri oldu unu göstermek-
tedir. Zaten bu nedenledir ki, bilgeli inden
dolay , kendisine ‘ ihab’ (kuyruklu y ld z)

ld ndan esinlenilerek ‘dinin y ld ’ an-
lam nda ‘ ahabeddin’ denilmi tir. As l ad
Yahya bin Habe  bin Emîrek’tir. ran’ n Zencan
bölgesindeki (Tahran ile Tebriz aras nda)
Sührevernd kasabas nda do du u için Süh-
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reverdi olarak bilinir. Ruhani hayat  derin
oldu u ve maneviyata önem veren felsefe
çal malar  bu alanda yo unla rd  için
‘Ebu’l-Fütûh’ (Kap lar  Açanlar n Babas ) diye
de an lm r. Di er yandan ayn  dönemde
ya ayan tan nm  ve kendi ailesinden olan
di er ‘Sühreverdi’lerden ay rmak için de
künyesine ‘öldürülmü ’ anlam nda ‘Maktul’
eklenmi tir.

Sühreverdi slam co rafyas nda art k
miad  dolmak üzere olan felsefe dünyas nda,
parlak ve farkl  görü leri nedeniyle yer edin-
meyi ba arm r. Genç ya na ra men I kç k

rakiyyun) adl  bir ekol yaratacak denli
etkili olmu tur. Yaratt  I kç k ekolü ken-
disinden sonraki dönemlerde Ortado ulu ve
Avrupal  pek çok filozofu etkileyecektir. H.
Bergson’ n Entüisyonizm olarak bilinen sez-
gici felsefesini Sühreverdi’den alm  oldu u
ilham ile geli tirdi i belirtilmektedir. Süh-
reverdi’nin kç k ekolünü geli tirirken,
çok önemli ölçüde Terzi Hermes’ten, Zer-
dü tlükten yararland  yine ‘Yeni Platoncu-
luk’tan ve ça da lar  Me ailerden de etki-
lendi i ama di er yandan, slami ö elere de
yer verdi i görülmektedir. Bu yönüyle Süh-
reverdi’nin çok yetkin bir sentezci oldu unu
söylemek mümkündür.

Anahtar Kavram: rak
Ekole ad  veren ve Arapça bir kelime

olan ‘i rak’ kavram  “Do u, ayd nl kla ilgili,
kla ilgili” anlamlar na gelmektedir. Süh-

reverdi  (nur), hakikatin cevheri (özü)
olarak tan mlam r. Ona göre herhangi bir
eyi alg lama, kavrama eylemi,  kayna

ktan alan bilincin yaratt  ayd nlanma ile
olu ur. Bu yönüyle içinde ya ad z evreni,

yay  kavramam  sa layan kt r. Fakat
do rudan k ile gerçekle en bilgi, tanr  ka-

ndan geldi i için insanüstüdür. Böylece
er birisi o bilgiye eri ebilirse, keramet

gösterip, varl k ve olaylara müdahale edebilir;
o ki i için gizlilik perdesi kalkar. Bir yönüyle
de asl nda yarat k özelli i kazanm  olur.
slam ile örtü meyen hatta çeli en bu gö-

rü lerin kayna  çok daha eskilerdedir. Tüm
felsefesini ‘ k’ üzerine oturtan Sühreverdi’yi
daha iyi anlayabilmek için onun beslendi i
temel kaynaklar  belli ölçüde ele almak yararl
olacakt r.

Sühreverdi’yi Besleyen Kaynaklar
Sühreverdi’nin eserlerinde ad  en fazla

zikretti i üç filozoftan (Hermes, Zerdü t ve
Platon) biri olan ve ‘felsefenin babas  ve ba -
lat ’ olarak tan mlad  Hermes, kuramsal
olarak Zerdü ti gelenekle birlikte hiç ku kusuz
Sühreverdi’nin en büyük kayna r. Sühre-
verdi’yi onlar n bir devam  biçiminde ele al-
mak daha do rudur. Sühreverdi Hermes’in
o kadar takipçisidir ki, bn-i Vah iye bir ri-

vayete istinaden rakî dü üncenin takipçi-
lerini ‘Hermes’in k z karde inin soyundan
gelen kahinler s ’ olarak adland racakt r.
O nedenle Hermes’e yer vermek bir yönüyle
de Sühreverdi’ye yer vermek anlam na gel-
mektedir.

Günümüzden yakla k olarak be  bin y l
öncesine (MÖ. 3000) tarihlenen Hermes, M -

rl  bir terzi olarak bilinmektedir. Orhan
Hançerlio lu Dü ünce Tarihi adl  eserinde
“…Be  bin  y ldan  beri,  gök  ve  yer  ölçüleri
içinde parlayan bütün klarda, bu terzinin

lc  vard r.” demektedir. M r yaz tlar nda
‘Thoth (Tahuti)’ olarak geçip, bilgelik tanr -

r. Dönem insan biçimli tanr lar dönemi
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oldu undan kastedilen bir insand r.  Ona
‘Hermes’ ad  Yunanl  yazarlar vermi tir.
skenderiyeli Clément ve Asklepios’un eser-

lerinde ondan ‘Hermes Trimegistes’ (üç kez
bilge) diye söz edilir. Hermes Eski Yunan’da
tanr la r. Latinler de ondan ‘Merkür Tri-
megistes’ olarak söz etmi lerdir. Yahudiler
de kendisini Hanok olarak tan maktad rlar.
Araplar, ‘Hermes-i Heramise’ diye ondan
al nt lar yapm lard r. Kuran’a göre o, Adem
ve o lu it’ten sonra gelen üçüncü peygamber
dris’tir.

Peygamber söylemleri onu öyle anlat yor:
“Hazreti it’ten sonra peygamberlik dris aley-
hisselama geldi. Ve ona dahi otuz sahife nazil
oldu. Kalemle yaz  yazan ve elbise diken ilk
insan odur. Ondan önce insanlar, hayvan derisi
giyerlerdi. dris aleyhisselama göklerin esrar
aç lm .  Sonunda  tanr ,  onu  diriyken  gö e
kald rd . Hazreti dris gö e çekildikten sonra
insanlar do ru yoldan ayr ld lar, putlara tapar
oldular. Tanr , onlara Nuh aleyhisselam  gön-
derdi.” Zaten ‘ dris’  sözcü ünün anlam  da
terzi demektir. (Kürtçe’de de ‘ê dirise’ ‘ören,
terzi’ anlam ndad r.)  Ancak burada bahse-
dilen terzilik sadece d sal anlamda ta nan
anlam de ildir, daha çok elbise örer gibi ha-
kikatle insan örme durumudur, yani içsel
bir durumdur kastedilen. Kendini ve çevresini
yapan anlam ndad r. Ayn  zamanda Anadolu
Türkçesinde kullan lan ermi  sözcü ünün
de ‘tanr ya kavu an’ anlam nda Hermes’ten
geldi i de erlendirilmektedir.

Hermes’ten bu kadar bahsedilmesinin
nedeni, hiç ku kusuz felsefesinin derinli idir.
Bu felsefenin belki de en özlü ve anahtar
cümlesi udur: nsanlar ölümlü tanr lar, tan-

lar ölümsüz insanlard r.” Bu ifade yer yer
Sühreverdi’ye de mal edilir.

Terzi Hermes’te ve onun ahs nda M r
dü ününde de evrensel olu um u ekildedir:
Hem Sümer dünyas nda hem de Zerdü tlükte
oldu u gibi, kozmik bir bo luktan bahsedilir
ilkin. Kocaman bo lu un en alt nda ölümlülük
yeri olarak dünya bulunurken, en üstünde
de ölümsüzlük yeri olarak Zuhal Y ld  vard r.

Zuhal Y ld , evrensel akl n bütün esrar
ta maktad r, yedinci ve son katt r, ölümsüz-
lü e eri ilen yerdir. Zuhal, parlak bir ‘ k’
içindedir. Özü k olan ruhlar, oradan koparak
dünyaya  do ru  dü er.  (Bu  bak ,  hem  Pla-
ton’daki ‘idealar evreni’ ile ‘nesneler evreni’
ayr na hem de tek tanr  dinlerdeki ahiret
ile s nav dünyas  ayr na oldu u gibi yan-

r.)  Bu dü  bir s navd r. Dü , dün-
yaya inildikçe büyük ktan, yava  yava  ko-
yula an karanl a do rudur. I k ruh, karanl k
maddedir. Ruh, k sa bir s nama için yeryüzüne
inip maddeyle birle ecek ama maddeye
boyun e meyecektir. Ruhun maddeye boyun

mesi ona yenilmesi demektir. Bu da sonsuz
olarak yok olmas  demektir. nsan ruhu,
tümel ruhun (tanr n) çocu udur. S nav
kazanamazsa,  o  ruhta  bulunan  tümel  k
(tanr sal nur) sönecek, k yaln z ba na

kt  yere dönerek ruhu karanl kta b raka-
cakt r. Ruh da ks z kal nca karanl n içinde
eriyip tükenecektir. te kozmik bo luk, inen

kan ve arada eriyip tükenen say z ruhlar n
kas rgas yla kavrulmaktad r. S nav  kazanan
ruhlar, yedi kat gö e ba ar yla yükselip gel-
dikleri yere döner ve böylece de ölümsüzlü e
kavu urlar. Salt gerçe i (mutlak hakikat) ö -
renirler,  kök  ve  kaynak  ile  birle irler,  ‘bir’
olurlar.

Madde ile olan mücadelesinde ona boyun
meyen ve hakikat aray na ç kmay  ba aran

ruh, yeryüzündeki k sa s nav  verdikten
sonra, ilk basamak olarak Ay’a yükselir. Ay
dü ünce dehas r. Elinde gümü  bir orak
tutar. Do umlar  ve ölümleri düzenler. Ruhlar
cesetlerden kurtararak büyük a do ru
çeker (cezb eder). Gö ün ikinci kat  yöneten
Utarit Y ld ’d r. Utarit, soyluluk dehas r.

nav  ba ar yla vermi  ve birinci katta ce-
setlerinden ayr lm  ruhlara ç kacaklar  yolu
gösterir. Bu kata ç kan ruhlar, soyluluklar
(asaletlerini) kan tlam  ruhlard r. Üçüncü
kat  Zühre Y ld  yönetmektedir. Zühre, a k
dehas r. Elinde a k aynas  tutar, birbir-
lerini unutan ruhlar a k aynas nda birbirlerini
bulurlar. Dördüncü kat gök, güne in ege-
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menli i alt ndad r. Güne , güzellik dehas r.
Ba ar klar  saçmaktad r, p l p ld r. Ba-
ar  ruhlar, ölümsüzlü e yükselebilmek için

böyle bir ‘tüm güzellik’ten geçerler. Güne ,
onlar  tatl klar yla ok ayarak ölümsüzlü e
haz rlar. Be inci kat  Merih Y ld  yönetir.
Merih, tüzenin (adaletin) dehas r, elinde
tüzenin keskin k  tutmaktad r. Alt nc
kat  yöneten Mü teri Y ld ’d r. Mü teri, bi-
limin dehas r, elinde büyük gücün asas
tutmaktad r. Yedinci ve son katsa, ölümsüzlü e
kavu ulan büyük ayd nl k, tümel akl n tüm

rr  saklayan Zuhal Y ld ’n n kat r.
Ruhlar  ölümsüzlü e götüren; dünyadaki

navda madde ile olan mücadelede gösterilen
irade ile ve ac  çekerek elde edilen ayd nl k
bilinçtir. Bu bilince ( uura) kavu abilmek
için yükselmeyi istemek yeter. Yükselen ruh,
ayd nl k bilincine dayanarak, tüm güzellik,
tüm güç, tüm ak l olacakt r. Bu ise ölümsüz-
lüktür.

Hermes’in ö rencilerinden Asklepios,
onun u sözlerini de aç klamaktad r: nsanlar,
ölümlü tanr lard r, tanr lar da ölümsüz in-
sanlar... E yan n d  içi gibidir. çle d  aras nda
hiçbir ayr k yoktur. Küçük büyük gibidir. Kü-
çükle  büyük,  aras nda  hiçbir  ayr k  yoktur.
Evrende  hiçbir  ey  ne  iç  ne  d  ne  küçük ne
büyüktür. Bir tek yasa ve o yasan n gördü ü
bir tek i  vard r. Bu sözlerin anlam  anlayan
gerçe i görür. Kimi insanlar, bu anlay lar ,
ola anüstü çabalar  ve yetkinlikleriyle öteki
insanlar n görmediklerini görebilirler. Oysa
nedenler nedeni daima gizlidir. Çünkü son-
suzluk, pek k sa bir son olan zaman ve gene
pek k sa bir son olan mekân içinde anla lamaz
ve anlat lamaz. Bizler ancak öldükten sonra
onu anlayabilir ve anlatabiliriz. Çünkü ya-
arken zaman ve mekânla s rl z. S rs zl k,

rl k içinde kavranamaz.”

Hakikate Varman n Yolu
Hermes’in ancak kayna a ula makla s r-

na eri ilebilecek olan hakikatle bir olmak
öyle kolay de ildir ve çok büyük s navlar n
ard ndan gerçekle ir. Bu s r da kimseye ve-

rilmez, ancak ki i kendisi bu s navdan geçerek
ona erebilir.b stekliyi önce sis tap na na
götürürler. Tap nak yeralt  mezarlar na giden
deliklerle doludur. Tap na n kap nda sis
heykeli vard r. sis oturmu tur, dizlerinde
kapal  bir kitap vard r, yüzü örtülüdür. Hey-
kelin alt nda u söz yaz r: “Yüzümdeki ör-
tüyü hiçbir ölümlü kald ramad .”

Ölümlüler o örtüyü kald ram yorsa o
halde bu yolda yürüyebilmek için ölümsüz-
lü e haz r olmak gerekir. Buysa, uzun y llar
isteyen, katlan lmas  pek zor bir çabad r.
Aray  buna katlanmay  göze al rsa, tap nak
hizmetçilerinin yan nda kalmak, ortal  sü-
pürmek, bula k y kamak, ayakyollar  te-
mizlemek  zorundad r.   Bütün  bu  i leri  ya-
parken tek söz söylemek, konu mak yasakt r.
Bu s navdan geçen aray , iste inde hala
direniyorsa, küçük bir deli in içinden karanl k
bir labirente b rak r ve kap  üstüne kapat r.
Aray , dizleri ve dirsekleri üstünde sürüne
sürüne, çamurlu ve y lanl  dehlizlerde uzun
uzun dola acakt r. Ara s ra küçücük odalara
yolu dü erek aya a kalkabilecek, bu küçük
odalarda, çe itli iskeletlere, hayvanlara ve

lanlara rastlayacakt r. Sonra, gene küçük
deliklerden karanl k yollara girerek sürüne
sürüne ilerleyecektir. Bu küçük odalarda
kimi zaman sessiz bir rahibe rastlayacak,
rahip ona, geriye dönmek isteyip istemedi ini
soracakt r. S rr  ö renmek için direniyorsa,
gene kaderiyle ba  ba a kalarak, karanl k
yollarda sürünmeye devam edecektir. De-
rinlerden kula na öyle seslenen ç klar
gelecektir: “Bilim ve güç isteyen deliler, burada
gebermi lerdir...” Art k geriye dönülemez yol-
lara girmi  bulunmaktad r, kimse kar na

p geriye dönmek isteyip istemedi ini
sormayacakt r. Buradan kurtulmak için öl-
mekten ba ka bir ey yap lamaz. So uk, ka-
ranl k, y lanlar, akrepler, korkunç ç klar,
açl k, susuzluk; sürünmekten paralanm
dizler, kanayan avuçlar... Aray  çok dik bir
yoku tan a ya do ru sürüklenmekte ol-
du unu hissetmektedir. Güçlükle sürüklendi i
bu yolun sonunda da korkunç bir uçurumla
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kar la acakt r. Tutunabilir de dü mekten
kurtulursa, ç ld rmas  i ten bile de ildir. Ç l-

rmayacak kadar güçlüyse çevresine bak -
nabilir ve süründü ü dehlizin sol ucunda
küçük bir kurtulu  kap  bulundu unu gö-
rebilir. Uçuruma yuvarlanmadan o kurtulu
kap na s çrayabilirse, uzun bir merdiveni

rmanarak masallardaki gibi renk renk dö-
enmi  bir odaya varacakt r. Odan n duvar-

lar nda yirmi iki s rr  belirten nak  semboller,
harfler ve say lar vard r. Buras  Osiris’in kl
tap na r. Burada insan, gerçe i belirtmek
ve tüzeyi gerçekle tirmek için tanr sal güçle
birle ir.

Aray n çilesi henüz ba lam r ve
daha pek uzun y llar sürecektir. Geçirece i
say z s navlar aras nda ate  s nav , su s nav ,
ehvet s nav  vard r. Bunlar n her biri, daha

önce geçilen s navlardan daha ürkütücü ve
yorucudur. Ate  s nav  cehennem ate i gibi
yanan k zg n bir f ndan cesaretle geçmeyi
gerektirmektedir. Gerçekte bu f n, aray -

n cesaretini denemek için haz rlanm
yapma bir f nd r. ehvet s nav  kimileri için
belki  de  çok  daha  güç  bir  s navd r.  stekli,
günlerce aç ve susuz karanl k dehlizlerde
dola ktan sonra çe itli renklerle dö enmi
bir yatak odas na varacak, orada bir ehvet
müzi i dinleyerek kendisine içki ve yiyecek
sunan ç plak, genç-güzel bir insanla kar la-
acakt r. Genç-güzel insan ona bugüne kadar

çektiklerinin kar  olarak, kendisini ve
elindekileri sunacakt r. E er bu gence kanar
da açl n, susuzlu un ve ehvetin gücüne
boyun e erse, o güne kadar çekti i bütün
çileler bo una harcanm  olacakt r. O zaman,
art k, ömrü boyunca tap nakta tutsak olarak
hizmetçilik etmek zorundad r. Yok e er kaç-
maya kalk rsa hemen öldürülecektir. (Bu-
rada ehvet s nav ndan geçenin dolay yla
aray n sadece erkek olmas  dikkat çe-
kicidir, zira kendisiyle birlikte içecek ve yi-
yecek sunan kad nd r. Kad nlar ehvet s na-

na tabii tutulmam lard r. Bu da hakikat
aray lar  olarak daha çok erkeklerin ta-
savvur edildiklerini gösterir.)

Aray  bu s navlar n her birinin sonunda,
tek ba na ta  bir odaya kapat larak, aylarca
kendi kendine dü ünmeye b rak lmaktad r.
Böylelikle hamur gibi yo rulan insan yap
gittikçe tanr sal bir yap ya yakla maktad r.

Son s nav mezar s nav r. Aray  diri
diri ve özel bir törenle bir mezara gömülür.
Mezarda tam bir letarjiye (ya ama i levlerinin
çok zay flad , çok derin ve sürekli patolojik
uyku durumu) dü erek kendi ruhuyla kar -
la r. Uzun y llar sonunda elde etti i bu
sonuç, onu büyük s rra gere i gibi haz rla-

r. Mezardan ç kt ktan sonra kendine
gelince, büyük rahiple birlikte M r’ n s cak,

sessiz ve derin bir gecesinde, tap na n ra-
sathanesine ç kacak ve orada yedi kat gö ün
yedi y ld  seyrederek büyük rahibin a -

ndan Hermes’in s rr  ö renecektir. Her
ne kadar büyük s rr n ne oldu u saklansa
da Hermes’in genel felsefesine bak ld nda
bu s rr n ‘insan ölümlü tanr , tanr  ölümsüz
insand r.’ oldu u tahmin edilebilir.

Aray n  geçirdi i  s nav,  tek  ruhtan
kopan say z ruhlar n yeryüzünde geçirmekte
olduklar  s nav n küçük bir örne idir. Her-
mes’e göre, “insanca ölümlü olmak da tanr ca
ölümsüz  olmak  da  elimizdedir…  Ancak  her
ak l bu gerçe i kavrayamaz... Büyük s rr  gön-
lümüzde saklayarak eylemlerimizle söyleyelim.
Bilim gücümüz, inanç k z, sükut kalka-

KOMÜNARKOMÜNARSay  49  2011

113113

nsanca ölümlü
olmak da tanr ca ölümsüz olmak

da elimizdedir…
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saklayarak eylemlerimizle
söyleyelim.

Bilim gücümüz, inanç k z,
sükut kalkan z olsun”



z olsun. Ufakl klar ki büyük ço unluktur,
ya  aptal  ya  da  kötüdürler.  Aptalsalar,  bu
gerçek kar nda ak llar  büsbütün yitirirler.
Kötüyseler, bu gerçe i kötüye kullanarak büs-
bütün kötülük ederler. Gerçe i gizlemekten
ba ka  ç kar  bir  yol  yoktur.  Bilmek,  bulmak,
susmak gerek.”

Ak l-Sezgi- ç Görü Denklemi
Bu ö reti üç temel üzerine in a edilmek-

teydi.
Birincisi, kavramsal olup akla hitap et-

mektedir; ikincisi, simgesel olup sezgiye,
üçüncüsü mistik olup iç görüye ve iç dene-
yime hitap etmektedir.

Kavram, sezgi ve iç deneyim yoluyla ki i
de tirilip, yeniden do um ve yap lanma
gerçekle tiriliyordu. Hermes öyle der:

“As l insan Nûr’dur.  nsanlar bu nûru ta-
mazlar ve onu fark edemezler; ancak hakikat

budur. Nûr her yerde, her kayada ve her ta ta
vard r. Bir insan nûr olan Osiris ile birle ti inde,
tikel tümelle birle mi  olur ve o zaman nûru,
o perdeler arkas nda gizlense de yine her eyi
görür.

Ba ka her ey geçicidir, ancak nûr süreklidir.
Nûr insan n hayat r. Her insan için bu nûr
kendisine her eyden daha yak nd r.

Bir insan bilgi ile törenlerin ve ayinlerin
(ritüel) üstüne yükselir ve Osiris’e ererse,
nûra, o her eyin ba lang  ve sonu olan ve
ba tan ba a nûr ile ça layan Amon-Ra’ya va-

r.” (Ra: Nûr, Güne , I k Osiris: Tümel Zekâ
Am-On-Ra: Kozmik Sevgi Güne i) “Osiris se-
madad r, fakat Osiris ayn  zamanda her insan n
kalbindedir. Kâlpteki Osiris, semadaki Osiris’i
tan rsa o zaman insan tanr sal bir ermi  olur
ve parçalanan Osiris tekrar toplan r.” Hermes’in
tap naklara kaz nan u ifadeleri de hayli çar-

r: “ nsanlar ölümlü tanr lar, tanr larsa
ölümsüz insanlard r. Nûr sizsiniz ve bu nûr
daima parlas n.”

Hermes ö retisinde insan yedi mertebe-
den olu mu  bir varl kt r.

1. Shat : Maddi beden
2. Ank : Hayat kuvveti

3. Ka : Astral nûr, Kâlp
4. Hati : Hayvansal ruh
5. Sheybi : Kutsal ruh
6. Bai : Akli ruh
7. Kon : lahi ruh
Hermetik yolcu için en son gaye nûra ka-

vu makt r. Bunun için üç a amal  bir e itim
uygulan rd .

1. Beden e itimi
2. Hayvansal ruh e itimi
3. nsani ruh e itimi
nsan ancak insani ruh e itiminden son-

rad r ki evrenin görünmez kuvvetleriyle ili -
kiye geçebilir ve onlardan feyz alabilir. Bu
yolla nefsine egemen olur ve ilahi özgürlü e
kavu abilir ve ancak böyle bir kimsedir ki
di er insanlara do ru yolu gösterebilir. Her-
mesçi mistikler kendilerini bütün varl klarla
birlik halinde görürler. Onlar n elde ettikleri
ruhsal ar nma ve ayd nlanma, onlara evren
ile ortakl k uurunu getirir. Bu tür ermi lerin
biricik görevi de ay rmaks n herkese ve
her eye iyilikte bulunmakt r.

rak n Zerdü t’teki Kökleri
Sühreverdi’nin felsefesini üzerine oturt-

tu u  kavram  olan  k’a  ili kin  bir  de  Zer-
dü t’ten k saca bahsetmemiz yararl  olacakt r.

Zerdü tili e göre de herhangi bir ey yok-
ken, bo luk vard r. Bu bo luk içinde de ken-
dili inden var olan ve n hiçbir biçimde

ar  s zmad  sonsuz ayd nl k olan bir yer
vard r. Buras  iyili in, do rulu un, akl n, bil-
geli in ve n dünyas r. Ahura Mazda
(Spenta Mainyu)’n n mekan  olarak kabul
edilen bu yer hiç bir güç taraf ndan yarat l-
mam r. Yani ezelden beri kendili inden
vard r. (Hermes’teki Zuhal Y ld ’na denk
dü mektedir.) Spenta Mainyu’nun mekan n

ndaki her yer ise sonsuz bir karanl kt r.
Kötülü ün, yalan n, karanl n dünyas  olarak
kabul edilen bu yer Ahriman’a  (Angra Ma-
inyu) aitti. O da kendili inden vard r, hiçbir
güç taraf ndan yarat lmam r. Evren Spenta
Mainyu ile Angra Mainyu’nun ya ad  ruhsal
bir yap dayd . Bu diyalektiksel bir ikilik bi-
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çiminde ba tan beri varolu sal (ontolojik)
olarak vard r. Onlardan ba ka henüz hiçbir
ey yoktur. Sonsuz bir ruh (enerji) evreni

olarak  da  ele  al nabilir.  Bu  iki  ruhsal  güç
sonsuzluk içinde birbirinden habersiz ya a-
maktad r. Bir süre sonra kötülü ün simgesi
karanl k Ahriman ayd nl  yani Ahura Maz-
da’y  fark  eder.  Özü  kötülük  olan  ve  kendi

nda hiçbir eyin varl na tahammül ede-
meyen karanl k, ayd nl  yok etmeye karar
verir ve Spenta Mainyu’ya kar  sald ya
geçer. Ayd nl k karanl n kendisini yok etmek
için yöneldi ini fark edince, karanl a kar
aktif bir mücadele içine girer. Böylece iki z t
güç bir sava ma ba lar. Evren ondan sonra
hep bir mücadele içinde olacakt r. yinin ve
kötünün mücadelesi art k evrenin temel var
edeni olacakt r. Cisimsel evren, bu mücade-
lenin bir ürünü olacakt r. Ve bu mücadele,
iyi üstün gelinceye kadar devam edecektir.

Ahriman ile Ahura Mazda aras ndaki mü-
cadelenin belli bir a amas nda Ahura Mazda
ilk maddi varl klar  yaratmaya ba lar. Bütün
maddi varl klar  kendi bünyesinden yarat r.
(Kamutanr k ve canl  evren anlay ) Yani
yarat n ilk hammaddesi Zerdü tlü e göre
ilkel kt r. (Madde-enerji dönü ümü bunun
bilimsel izah  olmaktad r.)

Zerdü t’ün ‘Zarathustra’ olarak da an ld
bilinmektedir. Bunun da anlam  ‘Alt n I n
Adam ’d r. Ba lant  olarak da özellikle or-
taça  H ristiyan dünyas nda cezaland lan
temel toplumsal kesimlerden biri olan sim-
yac lar için alt n elde edilmesi gereken en
de erli madendir. Simyac lar daha çok di er
elementlerden alt n elde etmeye çal anlar
olarak bilinir. Kilisenin dogmatik dü ünü-
ünün s rlar  tan mad klar ndan ve aray

halinde olduklar ndan cezaland ld klar
söylenir. Görünen nedenlerden biri bu olsa
da özünde simyac lar tüm maddede ayn
özün (alt n yani k, enerji) sakl  oldu una
inand klar ndan bu özü aç a ç karmaya ça-

rlar. Alt  da görünen halinin ötesinde
bir anlamla ele alarak, n en yo unluklu
olarak bulundu u maden olarak ele al rlar.

Yani alt n aran rken, asl nda maddedeki öz
olan k aranmaktad r. Ve muhteva etti i

n fazlal ndan dolay  da her zaman alt n
tüm madenler içinde en de erlisi olarak ele
al nm r.  Bu de er maddi olmaktan ziyade,
onun ‘öz’ü daha yo unluklu olarak içinde
bar nd rmas ndand r. Dolay yla Zerdü t
için ‘Alt n I n Adam ’ tan mlamas  öylesine
yap lm  bir  tan mlama  de ildir.  Yine  Zer-
dü tilikte bir bütün olarak gerçek ya am
düzenleyen alt  temel meleklerden ilki olan

a da kt r. Yine mekan  mutlak k olan
Ahura Mazda’n n yeryüzündeki temsilini

n bir formu olan ate  yapmaktad r. Bu
nedenledir ki Zerdü tilikte hiçbir zaman ate
söndürülmez. Yine kla ba lant  olarak
güne  ve  onun  do u  büyük  önem  ta r.
Hatta öylesine büyük önem ta r ki, güne in
do unu haber veren ve insanlar kl  or-
tama davet eden yani uyanmaya sevk eden
horoz çok önemli bir hayvan olarak ele al n-

r. Özcesi tüm bu felsefik yakla mlarda
k, her eyin kendisinden geldi i temel ya-

rat  töz, kendisine yakla ld  ölçüde do -
ruya yakla lan, kendisinden uzakla ld
ölçüde de karanl klara hapsolman n görül-
dü ü temel hakikat olarak ele al nm r.
Tüm bu felsefik arka plan, Sühreverdi’nin
neden a bu kadar önem verdi ini izah
etti i gibi, onun yararland  kaynaklar  da
göstermektedir.

Hakikate Ak l le Ula lamaz
Nitekim Sühreverdi insan n sadece ak l

yoluyla hakikate ula amayaca  söyler.
Bunu da yine k etraf nda geli tirdi i tezlerle
ba lant  olarak ele al r. Sühreverdi ‘K rm
Ak l’ adl  eserinde nas l ak l ile hakikate va-

lamayaca  ortaya koymaya çal r. O k r-
ktan güne in do arken Do u’da; ba-

tarken de Bat ’da yaratt  k ll  kasteder.
“Güne  do arken ve batarken k ll n bir

sm  karanl a bir k sm  da ayd nl a sahiptir,
bu nedenle de k ll k karanl k ve ayd nl n
ortas nda yer almaktad r.” Akl  bu k ll a
benzeten Sühreverdi, ayd nl k ve karanl a
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it mesafede duran ve her ikisini de kendi
içinde bar nd ran ak l ile hakikate ula la-
mayaca  söyler. Akl , ‘maddiyattan tama-
men s yr lm , saf k ve meleklerin mekan ’
olan Do u ile ‘maddiyat n dünyas ’ olarak
tan mlad  Bat ’n n ortas na yerle tirir. Do-
lay yla akl n her zaman için hakikatten
yana olma ve iyi sonuçlar do urma gibi bir
garantisi yoktur. Kötülük ve iyilik yaratmaya

it mesafededir. Hissetmeyen, bu yönüyle
de duygusal zekadan kopmu  olan analitik
zekan n hiyerar ik devletçi sistem boyunca
insanl a ve evrene ya att klar  bu tespitin
ne kadar yerinde oldu unu göstermektedir.

Ona göre hakikatin ilmine ula abilmek
için  sezgiye  ve  ilhama  ihtiyaç  vard r.  T pk
tasavvufta oldu u gibi Sühreverdi’nin anla-

nda da bu sezgisel yönteme ula mak için
riyazet (nefsin isteklerini k rma) önemli bir

amad r. Bunun için de az yemek, az uyumak,
az konu mak, oruç vs. gereklidir. Güdülerin

nda ya ayanlar n, kendine söz geçire-
meyenlerin hakikatin k ndan bile geçe-
meyece i bilindi inden, nefsin terbiye edil-
mesi, dervi ane ya am her zaman için esas
al r.

nsan, sezgi ile ve ilham yolu ile hakikati
ke feder. Ke fe ç kan, gönlünü aç k ve temiz
tuttu u sürece  anlam alemine girer  ve  ay-

nl a ula r. Ancak burada bir yanl a dü -
memek gerekir. Sühreverdi hakikate ula a-
bilmek için sezgiyi esas al nca akl  d lama-
maktad r. O sezgisel dü ünme ile rasyonel
dü ünmeyi bir arada kullanmaktad r. Ras-
yonel bilgi önemlidir. Hatta onunla sezgisel
bilgiye yakla ma imkân  da bulunmaktad r.
Ama tek ba na rasyonel bilgi yeterli de ildir.
Çünkü varl k bizim rasyonel kal plar n
çok ötesindedir. Varl k s rl  bildiklerimizden
çok daha büyüktür, çok daha derindir. Bu
nedenle ona sadece ak l yoluyla bakmak,
yüzeysel k laca ndan varl n özüne ula mak
mümkün olamaz. Varl n derinliklerine ine-
bilmek için onu hissetmek, ona gönül gözüyle
bakmas  bilmek ve sezgiyle hareket etmek
gerekir. Burada tümden Hermes’in ‘ak l, sezgi

ve iç görü-iç deneyim’ üçlemesine ba  kal-
 görmekteyiz.

Gerçek Filozof Gönül Gözüne, ç Görüye
ve Ke fi Yönteme Sahip Oland r

O bu ba lamda, felsefeyi ak lc  bir sistem
olu turma i i olarak ele almaz, daha çok
hikmet (bilgelik, gizli sebep) ile bir tutar. Bu
perspektiften hareket ederek, felsefenin Pla-
ton ve Aristo gibilerle ba lat ld  kabul
etmez. Aksine bunlarla felsefenin sonland -

ld  iddia eder. Aristo’yu da felsefeyi
rasyonel bir kal p içine sokarak perspektifini

rlamakla suçlar. Bu nedenle de özünde
Aristo’yu gerçek bir felsefeci olarak görmez.

Ona göre hem varolu  hem de gerçek bil-
giye ula ma, tanr sal ayd nlanmaya dayan r.
nsan için bu ayd nlanmaya ula mak da ancak

sezgi yoluyla gerçekle ecek bir ruhsal ve be-
densel ar nmayla olur. Sezgisel yöntemi kul-
lan p kullanmamay  hakikate olan mesafenin

stas  olarak görür. Bu nedenle de ona göre
en üstün bilgiyi elde edenler, Me ailer gibi
sadece ak l yoluna ba vuranlar de il, hem
ak l hem de sezgi yolunu birle tirerek yak-
la anlard r. Bunu ba arm  olanlar olarak
da kendisiyle birlikte Hermes’i, Zerdü ti bil-
geleri, Pisagor’u, Platon’u, Hallac-  Mansur’u
ve Ebu Yezid el- Bistami’yi bu kategoriye
dahil eder. Önderli imiz de bununla örtü ür
tarzda “anlam n ve hissin ya att  insan
en güçlü insand r” demektedir. Hissetmek
insan  evrenin di er bile enleri ve temel
kaynakla ba lant land r, ‘bir’le tirir. Bilgeler

ralamas nda en zay f halka ise, sadece ras-
yonel alanda derinle mi  olanlard r. Me ai
filozoflar bu gruba girerler. Bu sebeple Me ai
filozoflar gönül gözüne, iç görüye, ke fi yön-
teme sahip olmad klar ndan gerçek filozof
da de illerdir. Burada da d  gözlem ve de-
neyin hakikate ula mak için yeterli olmaya-
ca , dahas  bunlar n yan lt  ve hakikatten
uzakla  olacaklar  belirtir.

Akl  do ruya ula mada tek k stas olarak
ele alan Me ailere yöneltti i radikal ele ti-
riler, özünde pozitivizme yönelik ele tiriler
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olarak da de erlendirilebilir. Zira pozitivizm
eylerin kabuklar yla u ra rken, onlardaki

içkin özü önemsemez; metafizi i, maneviyat ,
tasavvufi söylemle ‘Bat ni’ olan  bilim d
görür. Zaten bu nedenle de sonuna kadar
kaba maddecidir, Sühreverdi’nin Bat  için
söyledi i  gibi  ‘maddiyatç ’d r.  ç  görüden,
maneviyattan, moralden, inançtan, ahlak-
tan… bir bütün olarak metafizikten kopuk
ve yoksundur. nsan n hem fizik hem de me-
tafizik oldu u gerçe i gözetildi inde, pozi-
tivizmin ne kadar hakikat d  oldu u ve
Sühreverdi gelene inin ise hakikate daha
yak n durdu u kendili inden anla r.

Animizme Uzanan Evren Anlay
Bu felsefeler do an n ve insan n kutsall -

ndan haberdard rlar. nsanda dile gelenin
evren ( k, nur, enerji) oldu unu bilmekte-
dirler. O nedenle de karanl klar dünyas na
dü mü  yani özünden uzakla  olan insan ,
tekrardan özüne kavu turmaya çal rlar.
Özünde insanda var olan ama üzeri küllenmi
tanr sal özü aç a ç kararak, insan n gerçek
insan olmas  sa lamaya çal rlar. Tüm
çaba, istek köke dönmek ve kaynakla birle -
mek içindir. Bugün de bilimsel olarak insan n
evrenin özeti, dolay yla evrenin kendisi ol-
du u kabul görmektedir. ‘Mikro kozmos’,
‘ikinci do a’ tan mlamalar n alt nda bu
gerçeklik vard r. Bu, evrende aranacak her
eyin insanda bulunabilece ini ortaya koy-

maktad r. ‘Kendini Bil!’ ilkesinin önemi burada
aç a ç kmaktad r. Önderli imiz zaten bu ne-
denledir ki “hem kozmosu hem de kuan-
tumu bilmek istiyorsan kendini bil!” dedi.

Sühreverdi’nin ve onun dayand  kaynak
görü lerin evreni kaba bir madde y
olarak de il de tamamen ruhsal ve canl  gör-
dükleri anla lmaktad r. Her eyde içkin olan

k, her eyin ruhu olan enerji demektir. Bu
da Sühreverdi’nin yarat  mutlak varl k
olarak tan mlad  ve bütün nurlar n nuru
olan “Nuru’l Envar” n kendisini her eye yay-

,  her  eyin  canl  ve  kutsal  oldu unu
gösterir. Bu yakla m zehirlenmemi  her dü-

ünü te vard r. Çünkü hakikat budur. Bunun
en belirgin ve yetkin görünümü de do al
toplum dü ünü üdür. En genel anlam yla
animizm (canl k) olarak tan mlanan bu
hakiki görü , her eyi canl  ve birbiriyle ba -
lant  görür. Bu görü te do an n tüm bile-
enleri ‘bir’dir ve birliktedir. Günümüzde bi-

limin doru u olarak kabul gören kuantumun
da ispatlad  en çarp ey, evrendeki ‘temel
birlik ilkesi’dir. Yani her eyin tüm çe itlili ine
ra men özünde ‘bir’ oldu u, ‘bir’den geldi i
ve ‘bir’i olu turdu u kan tlanmaktad r. Bu
nedenle de t pk  Hermes’teki gibi, Zerdü t’teki
gibi, Sühreverdi’deki gibi capcanl  bir evrenle
kar  kar yay z.

Sühreverdi’yi beslendi i kaynaklarla bir-
likte bozulmam  toplumsal ya am n, dola-

yla dü ünü ünün bir sürdürücüsü olarak
ele al rken hakikat aray n nedenini de
burada görmek gerekir. Do al olan, bozul-
mam  olan her zaman için öze uygun oland r.
Öze  uygun olan da  her  zaman için  o  eyin
hakikatini olu turur. Önderli imiz bu ne-
denledir ki “ahlaki ve politik toplum d -

ndaki hakikat aray lar  beyhudedir.”
dedi.

Sonuç olarak Sühreverdi’yi ve içinden
kt  gelene i özü animizme varan dü ü-

nü ün bir temsiliyeti olarak görmek yerinde
olur. En eskilerin dü ünü  tarz  olsa da en
yenilerin de vard  nokta ayn  noktad r. En
bilimsel oldu u iddias nda olan kuantumun
da ispatlad  en temel gerçeklik, animizmin
do ru bir dü ünü  tarz  oldu udur. “Geçmi
daha gerçektir” tespiti her geçen gün daha
fazla do rulanmaktad r. Dolay yla hakikat
aray lar n son dura n animizm kökenli
dü ünü  tarz  olmas  kaç lmazd r. Ancak
her hakikat aray  gibi Sühreverdi de
kendi döneminden bir eyler ta r. O slami
kimi renklere yer verse de -belki de öyle ol-
mak zorunda b rak lsa da- yine de ayk  gö-
rü leri nedeniyle uleman n ikayetleri sonucu
egemenlerin h ndan kurtulamaz. Sonuç
her zamanki gibi ayk  seslerin, sistem d
olanlar n tasfiyesi olacakt r.
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nsanlar n tanr n gölgesi yani ‘Zul-ul
Allah’ oldu u, sultanlar n tanr  ad na insanlar
nefes alamaz hale getirdi i bir ça da halk
ad na konu mak... Sultanlara tanr  kelam n-
daki e itli i ve gölge haline gelmi  insana
yeniden insan oldu unu hat rlatmak... Dünya
nimetlerinin tüm insanlara e it sunuldu un-
dan ve inançlar n karde li inin yan  s ra
tanr  ad na yap lan ibadetlerde ekil yönünde
farkl klar n olmas n niyeti de tirmedi-

inden bahsetmek... Komünal bir ya am tar-
 benimseyip halklar ad na mücadele et-

mek…  Hele  bütün  bunlar  bir  de  Osmanl
topraklar nda yapmak... K sacas  Bedreddince
ya amak….

Her halk önderi gibi eyh Bedreddin’in
de, ba ndan geçen olaylar dizisine ba  ola-
rak kendine özgü bir ya am hikayesi vard r.
Bu hikâyeyi anlamak için üzerinde ya an lan
co rafya ve içinde ya an lan zaman dilimini
de bilmek gerekir. Çünkü uygarl klar , ideo-
lojileri-örgüt ve eylemleri yaratan, üzerinde
ya an lan co rafyan n sosyo-politik karekteri
ve o co rafyada içinde geçilen zaman n özel-
likleridir. Bu temelde Bedreddin’i yaratan
ise, Anadolu’nun kültürel kökeni ile ona kar
hâkimiyet kurmak isteyen Osmanl  saltanat
aras ndaki çarp mad r. Tüm bunlar  do ru
tahlil edebilmek için elbette gerçek bir tarih
alg lay na ihtiyaç vard r.

Çarp lan Tarih ve Bedreddin
Devletçi uygarl kla ba lat lan tarih anla-
nda devlet d  toplumsal kesimlerin ya-

am , de erleri, duru lar  yok say r. Deni-
lebilir ki herhangi bir egemenin at n ad ,
ona kar  mücadele yürüten bir halk n veya
içinden geldi i halk n isminden daha fazla
tarihe geçer. Bu nedenle de tarih diye anlat lan

da tamamen krallar n, sultanlar n tarihi olur.
Tarihin esas yap lar  olan devlet d  toplum
ya da topluluklar (kad n, etnisite, muhalif
dini ç lar, tarikatlar, ezilen s flar, özcesi
halklar) tarih sayfalar nda yer almaz. Ve bu
sapk n anlay  devletin kadro yeti tirme me-
kanlar nda yani okullar nda, ‘bilim’ ve ‘hakikat’
diye okutularak benimsetilmeye çal r.
Böylelikle de insanlar n zihinlerine ya am n
her  zaman  devletli  oldu u,  bu  nedenle  de
devletsiz ya an lamayaca  yan lsamas  nak-
edilir. nsanlar devletli ya ama böyle al r.

Devlet istedi i zihni yap lanmay , insanlar n
belle inde yaratt  bu yan lsamayla olu turur.
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Böylece insanlar ‘kadim’ devletin ‘büyük
gücü’ kar nda el-pençe divan durdurularak
kar la r. Bu yolla da, ba ta kad n olmak
üzere genel olarak insanl k özgürle mek an-
lam na gelen politikan n d na itilerek sü-
rüle tirilir. Özcesi gerçekler insanlardan giz-
lenir. Ayn  zamanda da insandan özü saklan r,
insana kendi gücü gösterilmez. Do al olarak
da gerçeklerden kopart lm  insan, kendi
gerçekli inden uzakla  olur. Çünkü insan
gerçekler toplam r. Dolay yla gerçeklerden
kopmamak, insan oldu unu hat rlamak ve
tarihin devlet d  toplumun ürünü oldu unu
bilince ç karmak oldukça önemlidir. Yoksa

tarihe ve günümüze yanl  bir pencereden
bakm  oluruz ki, bu da bizi devletçi zihniyetin
di lisi haline getirir.

Egemen sistemlerce haz rlanan tarih ki-
taplar nda eyh Bedreddin’in ad  yoktur.
Çünkü onlar sultanlar n, padi ahlar n, beylerin
gücünü anlatmakla s rl r. Cesaret, yi itlik,
kahramanl k, yurtseverlik onlarla özde le -
tirilmi tir. Bundaki gaye bir halk  egemen-
lerinin güçlü ve ebedi olduklar na inand ra-
bilmektir. Çünkü güçlü egemenlere sahip bir
halk, sömürücüsüne ba  kald rmay  ve bun-
lar n sistemine alternatif aramay  dü ünemez.
O nedenle de yaz -resmi tarih geçmi te yal-

zca beyler, pa alar ve sultanlar n ya ad

yazar. Ama bir de hiç yaz lmayan ya da çar-
lan bir tarih vard r ki, o da halklar n öz

tarihidir. Eme in ve insanl n tarihidir. Bu
tarihte halklar n çektikleri ac lar ve bu ac lara
son vermek için geli tirdikleri isyan ve di-
reni ler vard r. Ama bunlar resmi tarih aç -

ndan hiç ya anmam  gibidir. Resmi tarih
kitaplar nda bunlara  dair  tek  bir  sat r  bile
yoktur. Çünkü egemenler yazmayarak, yok
sayarak halklara kendi tarihlerini unuttur-
maya çal lard r. Asl nda devletçi-toplum
güçleri kendilerini böyle olabilece ine inan-

rm lard r. Ama halklar geçmi ini unut-
mam r. Bir hisle, sezgiyle de olsa geçmi ini
bugüne ta r. O nedenle tarihi gerçek-
likler söylence, hikâye, masal vb. gibi anla-

mlarla günümüze kadar ula r. Halklar
ad na ya anan gerçekler bugün yine ayn
topraklarda bir kez daha farkl  biçimler ya
da isimler alt nda da olsa devam ettirilmek-
tedir. Elbette her ne kadar hisler ve dilden
dile gelen söylencelerle halklar, tarihlerini
günümüze ta  olsalar da, bunun yan nda
unutulanlar  da görmek gerekir. Oysa halklar
ancak kendi tarihlerini bildiklerinde halk
olma gücünü ve güvenini hissedebilir ve ka-
derlerine bo yun e mek yerine kader lerini
kendi ellerine alma yolunu ke  fedebilirler.
eyh Bedreddin ve hareketini de bu çerçevede

ele almak gerekir. Do ru bir tarih alg  geli -
tiremezsek ne Bedreddin’i ne de onu destekleyen
ve dayanak gücü haline gelen halk  anlayamay z.

eyh Bedreddin Kimdir?
eyh Bedreddin nas l bir ki iydi? nsanlar

çabucak et kilemesinin, pe inden sü rük-
lemesinin s rr  neydi? Yanda  lar n, bo-
yunlar  cellad n baltas na tereddüt etmeden
u zatmas ndaki gerçeklik neyi ifade ediyordu?
Neden komünal-demokratik bir ya am ar-
zuluyordu? “Alem Tanr ’n n suretidir” diyerek
nas l bir felsefe geli tiriyordu? Bir bilim in-
san yken onu devrimci halk önderi olmaya
iten neydi? Ve dahas … Tüm bunlar  objektif
de erlendirebilmek  için  imdi  de  konuyu
yak ndan inceleyelim.
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eyh  Bedreddin’in  do um  tarihi  tam
olarak bilinmemekle birlikte 13. yüzy n
ikinci yar ndan sonra, 1358 veya 1365 ta-
rihlerinde Edirne yak nlar ndaki Simavna
Kalesi’nde do du u söylenmektedir. As l ad
Mahmud’dur. Babas  bir Osmanl  ak nc
olup sonradan Simavna kad  yapan Gazi
srail’dir. Annesi ise aslen Rum kökenli ve

ristiyanken Müslümanla  ve Melek Ha-
tun ismini alm  olan Simavna tekfurunun
(vali) k r. Simav na’n n Osmanl lar tara-

ndan ele geçirili iyle birlikte Bedreddin’in
babas  burada kad k görevinde bulunmu tur.
Yani Selçuklu ak nc lar  soyundan gelen bir
ak nc  ve ayn  zamanda medreselerde e itim
veren bir bilimcidir. Annesi ise Rumlar n
seçkin bir ailesinden gelen kültürlü bir ka-

nd r. Bu nedenle de Bedreddin hem aile
kültürü hem de ilk çevresi itibariyle farkl
kültürel etkilerin oldu u bir ortamda ço-
cuklu unu ya am r.

Babas  bilime önem veren biridir. Çocuk-
lar na ilk e itimi de kendisi vermi tir. Bed-
reddin Kur’an okumay  da babas ndan ö -
renmi tir. ki a abeyi atalar n gelene ine
göre ak nc  olmay  seçerken, Bedreddin
ilimde derinle meyi tercih etmi tir. Bedreddin
dönemin en iyi ve en ünlü hocalar ndan ders
alm  ve bilgisini daha fazla art rmak için
kent kent, diyar diyar gezmi tir. Babas ndan
ald  e itime ek olarak Molla Yusuf’tan da
ders alm r. Molla Yusuf onu tasavvufla ta-

ran ki idir. Bed reddin, hocas  Yusuf’un
ölümünden sonra e itimini sürdürmek ü-
zere Bursa’ya gitmi tir. Bedreddin burada I.
Murad’ n kurdu u Kapl ca Medresesi’ne git-
mi  ve e itimini tamamlad ktan sonra yollara
dü mü tür. Mant k ve astronomi e itimi gör-
mek için eski bir üniversite merkezi ve Sel-
çuklu döneminde medreseleriyle ünlü olan
Konya’ya gitmi tir. Konya’da müderris (ö -
retmen) Reyzullah gibi dönemin tan nm
alim le rin den f h, mant k ve astronomi ders-
leri alm  ve sonras nda s lami ilimlerde
kendini yeti  tir mek için zaman n üniversite
mer kezi olan M r’a gitmi tir. Kahire, slam

dünyas n o za manki en önemli merkezidir.
Yi ne M r slami ilimlerin yan nda astronomi,
tarih ve özellikle de t p alan nda oldukça
geli mi tir. Bedreddin burada ya ayan et-
kin çevreye girmekte zorlan ma m r. Kahi-
re’de de Müba rek ah Mant ki’den ders alm ,
bu arada hacca gitmi  ve 4 ay bo yunca eyh
Zili’nin bil gilerinden yararlanm r.

Bedreddin ö rencili inin ilk y llar ndan
itibaren bilgiye tutkun, ara rmac  ve sor-
gu lay  tarz  ile öne ç km r. Farkl  ortam-
larda ve zaman n önde gelen bilim insanla-

ndan, alimlerinden e itim almas  onun
geni  ufuklu olmas nda, farkl  görü leri ta-

mas nda, bunlar  kar la rarak en do ru
olan  bulmas nda etkili olmu tur. Ö renirken
ezberleyen bilgilenme anlay  de il, özüm-
seyen bir yakla  esas alm r. Hocalar
sorgulayan ve yeni aray lara zorlayan bir

renci olmu tur. Ö retilenle yetinmeyip
hep daha ilerisini aram r. Gün geçtikçe
bilginin s rs zl  ke fetmi , içine girdikçe

renilecek eylerin daha da ço ald
görmü tür. Böylece gece gündüz demeden
kitap  okumu ,  ara rma  yapm  ve  daima
sorgulam r. Arap, Fars, Türk ve Yunan bil-
ginlerini-filozoflar  ara rm , bunlar  ori-
jinal dillerinde okuyarak anlamaya, kar -
la rmaya çal r. Ö renme adeta ya a-

n anlam  haline gelmi tir.
eyh Bedreddin daha ö renciyken bilime

katk  sunacak biri olarak görülmü tür. Bu
da kendisine sayg nl k kazand rm r. Bur-
sa’da e itimini tamamlay p yola ç kaca  s -
rada Emin Buhari kendisine Bedreddin ismini
vermi tir. ‘Bedr’ ‘ay ’ anlam na gelir. Bed-
reddin ise, ‘dinin ay , dinin ’ demektir.
Dolay yla Emin Buhari’nin verdi i ad as l
do umunun adland lmas  olmu tur. Bed-
reddin ö renim amac yla gitti i her yerde
ilgiyle kar lanm r. smi her yerde duyul-
mu tur. Hem halk hem de bölgenin önde
gelenleri taraf ndan ilgi görmü tür. Kendisine
ve bilgisine sayg  gerekçesiyle gere inden
fazla ilgi gösterildi inde buna izin verme-
mi tir. Hatta bu ki ilerle aras nda çeli kiler
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bile ortaya ç km r. E itli i payla mak onun
için en büyük onur olmu tur. nsan n, yara-

lanlar n en güzeli oldu una inanm  ve en
temel amac  da insana hizmet olmu tur.

Bedreddin bir yoksulu bin kusurundan
dolay  ba lar, ama bir beyi yar m kusu-
rundan dolay  ba lamam r. Çünkü yoksul
binlerce hata yapsa da, bu yaln zca kendisini
ba lar. Çünkü etki alan  en fazla ailesi ile s -

rl r. Oysa bey hata yapt nda kamu zarar
görmektedir ve beylerin hatalar  beyliklerin
büyüklü üyle orant r. Örne in komutan n
sava ta verece i yanl  bir karar nelere mal
olur? Bu yüzden Bedreddin beyin (dü ün-
ce-bilgilenme) kusurunu örtmenin dostluk
de il, dü manl k oldu unu dü ünür. Yoksulun
kusurunun kimseye yarar  da zarar  da olmaz,
ama beyin kusuru dü mana da yarar. Onun
için bir yönetici bilgiye dayanmal r, ancak
bilgiyle hatalar  en aza indirebilir. Bedreddin
etraf na bakt nda, söyledikleri ve inand k-
lar n egemenlere s  geldi ini görmü tür.
Çünkü egemenlerin en büyük suçu bilgisiz-
liktir.

Bedreddin bu görü lerini dönemin önde
gelen ehzade ve beyleriyle tart maktan da
geri durmam r. Kar  görü lerini dile ge-
tirmedeki cesareti bir sava n cesaretine
denk olmu tur. Babas n Selçuklu sultanlar
soyundan gelmesi nedeniyle Bedreddin’in
ya am aray lar  iktidara gelme aray
olarak yorumlamaya çal anlar da olmu tur.
Hatta onu egemen s ftan gelmi  ve egemen
anlay  olarak yorumlayanlar vard r.

Osmanl  Devleti’ne K sa Bir Bak
eyh Bedreddin ça n iktidar güçleriyle

daima ili kide olmu tur. Bu ili ki eyh Bed-
reddin’e onlardan etkilenme, onlar gibi e-
killenme ve hayata egemen bir bak la bak-
may  de il,  tersine  onlar  en  yak ndan  çö-
zümleme gücünü kazand rm r. Bilimsel

ra da derinle tikçe iktidar gerçekli ini
sorgulama artmaya ba lam r. Sultanlar n
gücünün kayna , neden bu kadar kat  ve
merkeziyetçi olduklar , yay lma h rs n

anlam  ve onca güçlü imparatorluklar n
neden zamana dayanamad klar  ve y l-

klar  anlamaya çal r. ktidar sor-
gulamalar n bir ucunda da halk n ya am
vard r. Halk n mutlu olabilece i ya am  ancak
halk n kendisinin kurabilece ine inanmak-
tad r. Dolay yla devletçi uygarl n ortaya

yla birlikte süreklilik kazanan devlet-
iktidar, krall k, imparatorluk gibi halk n eme i
üzerinden geli en zora dayal  merkezi siste-
min olu umlar  ve y  nedenlerini in-
celemi tir. Tüm bunlar n sonucunda da Os-
manl ’y  sorgulamaya ba lam r.

Osmanl  devleti o dönemler imparatorluk
olma yolunda ilerlemektedir. K ç zoruyla
yap lan fetihler Osmanl  topraklar na her
gün bir yenisini eklemektedir. Devlet ve ik-
tidar n kurumla mas  ve geli mesine paralel
olarak Osmanl  topraklar nda ya ayan halk-
lara kölelik dayat lmaktad r. Beyliklerin ver-
gilendirme ve asker al  yoluyla merkezi
devlet sistemine ba lanmak istenmesi, her-
kesin t mar sistemi (devlet a alar ) ile kar n
toklu uyla çal lmas , slamiyet’in sadece
devletçi-iktidarc  gelenek ad na yorumlanmas
ve toplumsall n da larak insanlar n dev-
lete eklemlenmek istenmesi vb. gibi uygula-
malarla halk n komünal-demokratik ya am na
ket vuruluyordu. Devletin selameti ad na
her türlü uygulama eme in gerçek sahibi
olan halka zulüm olarak dönüyordu. Bu ne-
denle de ekonomik ve toplumsal sorunlar
boy göstermeye ba lam . Di er yandan
slamiyet ile birlikte Osmanl  topraklar nda

ya ayan farkl  etnik ve dini kesimlere amans z
bir sald  devreye konulmu tu. Böylece kat
dogmalar ve tabularla halk zihinsel köleli e
itilecek, devlet ayg  ise alabildi ince güç-
lendirilecekti. eyh Bedreddin tüm bunlar
sorgulamaya ba lam r. Özellikle devlet ve
iktidar konusunda bulaca  çözümün onu
en sa lam bilgiye ula raca  kanaatindeydi.
Çünkü devlet ayg  gücünü zordan al yordu.
Zoru uygulad  alan ise halk n kendisidir.
Dolay yla Bedreddin devletin ve iktidar n
kusur oldu unu, buna kar k bilgiye dayal
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halk yönetiminin geli tirilmesi gerekti ini
savunmaya ba lam r. eyh Bedreddin bu
dü üncelerine ra men ileride de devleti y k-
may  hedeflememi tir. Devleti y kman n uzun
bir mücadeleyi gerektirece ine inand ndan,

itli i ve özgürlü ü esas alan yeni bir sistem
aray na girmeyi daha do ru bulmu tur.

Özgür Dü üncenin Felsefesi
Bedreddin genel tarihi ara rd  gibi bi-

limin geli im tarihiyle de ilgilenmi tir. Tarihi
sadece maddi verilere göre incelememi tir.
Hatta yeni bir tarih bak  aç  ortaya

karan bn-i Haldun ile bu konuda tart malar
yürütmü  ve bu tart malar bn-i Haldun’a
kitab nda katk  sunmu tur. O döneme kadar
dinler, varl n olu umu ile ilgili pek çok ey
söylemi tir. Fakat Bedreddin dini konuda

itim almas na ra men sadece dinsel olanla
yetinmemi tir. Bedreddin hiçbir eyin yoktan
var olamayaca  dü ünmesine ra men her
eyin ba lang n tanr  oldu una inan yordu.

Buna ra men tanr  yorumlama biçimi fark-
yd . Çünkü Bedreddin ilk olu umdan ziyade

do adaki geli im evrelerine önem veriyordu.
Dolay yla ona göre bilimin önem vermesi
gereken esas konu evrimin kendisi olmal yd .
Bedreddin için zaman içerisinde olu an çe-
itlilik ve farkl k oldukça ilgi çekiciydi. Bilim,

felsefe ve halk n devletçi sistemle ya ad
çeli kilerin onda yaratt  de im onu dü-
üncede giderek rafinele tirecekti.

Bedreddin “vahdet-i vücut”çudur. Varl k
birli i denilen “vahdet-i vücut”ta insan n
tanr yla birli i dü üncesine inan rd . Bunun

nda tanr n kavranmas n güçlü üne
aret etmekteydi. Ona göre insan, özellikleri

bak ndan tanr dan bir parçad r. nsanlar n
yarad nda tanr  bir yönüyle kendisini ör-
neklemi tir. nsanlar n tanr n güzelliklerini,
iyiliklerini ta malar  gayet do ald r ve bunda
hiç bir sak nca aranmamal r. nsan yara-

nda, di er varl klardan üstün tutulmu -
tur.  Bu  nedenle  insanl k  dü ünce  gücü  ve
yetenekleri bak ndan tanr n kendisine
aktard  üstün niteliklerin de erini bilmeli,

ona göre davranmal r. Bedreddin’e göre
tanr n varl  tüm evreni tamamlar. Evrenin
varl  yine tanr  ile varolu undand r. Orto-
doks inanc n, varl  yaratan ve yarat lan
diye ikiye ay rmas na kar n, Bedreddin’in
de içerisinde yer ald  Anadolu Bât nili i,
varl  bir bütün olarak görür. kilik ortadan
kalkar. Do ada görülenler tanr n tecellisidir
ve ancak onunla vard r. Yaratan da yarat lan
da birdir. Onun için de bir yaratma de il, bir
belirme söz konusudur. Her ey tanr r; de-
mek ki yaratan da yarat lan da yoktur. Sadece
bir tanr sal varla ma söz konusudur. Maddesel
dünya tanr k varl n görünümüdür. Yine

Bedreddin’in felsefesine göre ibadetin ko ulu
ve kural  yoktur. Tanr  her türlü ibadeti kabul
eder. Bedreddin farkl klar n, çeli kilerin ve
kar tl klar n ortadan kalkt  mutlak varl k;
‘birlik’ olarak tanr , ‘çokluk’ olarak do a ya
da evreni görüyordu. Buna göre de mutlak
varl k madde ve ruh biçiminde ortaya ç -
yordu. Bunlar  birbirinden ay rmak olanak-

zd . Bu nedenle de k yamet belirtileri olarak
Deccal ya da Mehdi gelmeyecek, k yamet
kopmayacakt . Cennet ve cehennem bu dün-
yadaki iyi ve kötü hareketlerin ruhlardaki
ac  veya tatl  görünümleri idi. nsan  hakka
do ru götüren her ey melek ve rahmand r,
aksine sürükleyen ve insan n damarlar nda
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Do ada görülenler
tanr n tecellisidir ve ancak

onunla vard r.
Yaratan da yarat lan da birdir.

Onun için de bir yaratma de il, bir
belirme söz konusudur.

Her ey tanr r; demek ki
yaratan da yarat lan da yoktur.

Sadece bir tanr sal varla ma
söz konusudur



dola an ehvani güçler ise eytand r. Dola-
yla da cennet ve cehennem dünyaya

ili kin simgelerdir. Kur’an ba lam nda ayetler
de ayn  durumdayd . Bu yönleriyle Bedreddin
ruh ve maddeyi ayn  görmekle di er muta-
savv fç lardan ayr r.

Bedreddin tarih ve toplumu bilimsel gö-
rü leriyle yorumlayarak dü üncelerini sis-
tematize etmeye çal r. Dü ünceleri ol-
gun la kça tan r n varl n anlam  sor-
gulam , Hallac-  Man  sur’un ‘En-el Hak!’ söz-
üyle kendisini de il de, evren-do a-insan ol-
gusunu tanr  olarak gördü ü hükmüne ula -

r. Bu yüzden Bedreddin do an n, in-
sanl n kendisini ‘En-el Hak!’ olarak yorum-
lam r. Hak ya da hakikat evrenin, do an n,
insanl n kendisidir demi tir. E er tanr

kendi suretinden insanlar  yaratm sa, o za-
man do ada var olan tüm suretler tanr n
toplam r. Yani hakikatin kendisidir. Bu yüz-
den ‘En-el Hak’a, Bat nili e, eyh Bedreddin’e

mamak gerekir. Resmi ideolojili dinler
zihinlerde öyle tabular yaratm lard r ki,
bunlar n d nda dü ünmek, yorumlamak,
anlamaya çal mak suç kabul edilmi tir. Böy-
leleri kafir ilan edilmi tir. Hatta cezaland -

lm lard r. Bu nedenle de neredeyse devletçi
uygarl n birer uzant lar  haline gelerek si-
yasalla an günümüz dinleri do al bir inanç-
kültür konumundan ç km r. Devlete, sis-
teme köle yeti tirmenin ayg  haline gelmi tir.
Öbür dünya tasavvurlar yla adeta e itsizlik,
adaletsizlik, egemenlerin sömürü sistemi

gizlenmeye çal lm r. te Bedreddin ayn
zamanda tüm bunlara kar  ç km r. Felse-
fesine geli en tepkinin büyüklü ü kayna
buradan al yor. Dönemin egemenleri hakikatin
gün yüzüne ç kmas ndan korkmu lard r. Bed-
reddin’in insana, do aya, inanca, e itli e,
adalete, özgürlü e verdi i sayg dan ve her-
kesin ortakça ya amas  istedi i düzenden
korkmu lard r.

Bedrettin hemen her eyin insanlar ara-
nda ortak, payla abilir ve mubah olmas

bir e itlik ilkesi olarak görmü tür. Osmanl
topra nda ya ayan halklar aras nda, din far-

n kald lmas  ve Müslüman olmayan-
lar n da ülke topraklar ndan yararlanmas
gerekti ini ileri sürmü tür. Bu çerçevede
“bir toprak reformu ve buna ko ut olarak
dinsel bir reform” yap lmas  savunmu tur.
Bu nedenle de eyh Bedrettin ve müritleri
halk n aras na kar arak, topraklar n onu i -
leyen, ona al n terini kar ranlar n oldu unu
söylemi ler ve insanlar n karde li ini ö üt-
lemi lerdir. Bu talep asl nda demokratik ko-
münal  ya am n o  güne uyarlanm  hali  ol-
maktad r. Bu konudaki görü leriyle kendinden
iki as r sonra gelecek olan ütopik sosyalizmin
kurucusu Thomes Moore’dan daha ileri gö-
rü lü ve gerçekçidir. Bedrettin her ne kadar
dini bilimler okumu  olsa da, kendisi daha
çok toplumun ekonomik ve sosyal yönüyle
ilgilenmi tir. Öbür dünya yerine bu dünyaya
yönelmi tir. Her eyin insanda bulundu unu,
do a ile insan n bütünlü ünü vurgularken,
eme in do ayla ili kilerini aç klamaya ça-

r. Bu nedenle üretim-tüketim sorun-
lar yla da yak ndan ilgilenmi tir. “Tanr  mal ,
padi ah mal ” dü üncesine de kar  ç km r.
“Yârin yana ndan gayr  her ey ortak” tezini
geli tirmi tir. Böylece eyh Bedrettin’de, üre-
tim araçlar n mülkiyeti aç ndan çok ciddi
bir sosyalist dü ünce anlay n filizlenmi
oldu u ortaya ç kmaktad r. Bedreddin’e göre
dünyan n topra  ve bu topra n bütün ürün-
leri insanlar n ortak mal r.  Bedreddin bu
çerçevede der ki “Ben senin evinde kendi
evim gibi oturabilmeliyim, sen benim e yam
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“Ben senin evinde
kendi evim gibi oturabilmeliyim,

sen benim e yam  kendi e yan
gibi kullanabilmelisin.

Çünkü bütün bunlar
hepimiz içindir ve hepimizin

mal r.”



kendi e yan gibi kullanabilmelisin. Çünkü
bütün bunlar hepimiz içindir ve hepimizin
mal r.” Bedreddin sevgiyi insan n bütün
kötülüklerden kurtulmas , yücelmesi ve tanr
kat na yükselmesi olarak tan mlar. E itlik ve
karde lik dü üncesini hep ön planda tutar.
Bu özellikleriyle de döneminin komünar ön-
derlerindendir. Bu önderlik Anadolu top-
raklar nda bir kesi me noktas  olmu tur.

Toplumsal Ya am ve eyhlik
Bedreddin’i eyhli e götüren nedenleri

anlamak için Ortado u’daki halk karakter-
lerine de göz atmak gerekir. Peygamberler
Ortado u halklar n kat  egemenlerine kar
direnerek, nefes alma aray  olarak do -
mu tur. Dinler ise halklar üzerindeki bask
cenderesini k rma, onlara esenlikli bir ya am
sunma, ya am al kanl klar  düzenleme ve
maneviyatlar  düzeltme amac yla ortaya

km lard r. Dolays yla dinler ayn  zamanda
birer halk hareketidir. Ve halklar n sosyal,
siyasal hak aray r. Fakat ç  ko ullar ndan
farkl  olarak dinler, belli bir noktadan sonra
hiyerar ik devletçi uygarl n denetimine
tümden girmi  ve amac ndan sapm r. Dev-
letin halklar üzerindeki bask , sömürü arac na
dönü mü tür. Bu noktadan sonra devreye
giren dinsel kat k ya da dinsel dogmatizm
halklara her eyi unutturmu tur. Dü ünmeyi,
sorgulamay , hakikati anlamaya çal may
yasaklam r. O günün ko ullar nda dini sor-
gulamaya kalkma günahlar n en büyü üdür.
Sorgulansa dahi bunu topluma anlatmak im-
kans zd r. Bu nedenle dinin kat  y lamasa
da, bunu hafifletecek, reforme edecek bir
yol aranacakt r. te ortaça da geli en eyhlik
kurumunun böyle bir misyonu vard r. eyhlik
günümüzde her ne kadar farkl  görevler üs-
lenmi se de, tarihsel olarak ç  oldukça
farkl r. eyhler toplumsal adaletsizliklere
kar  çözüm gücü olmaya çal lard r. Bed-
reddin’in Osmanl  sistemi ile bütünle memesi,
devlete kar  halk n yan nda olmas  onu
eyhli e itmi tir. Bunun üzerine Bedreddin

dervi lerin k l abas  giyerek inzivaya çe-

kilmi tir. Kendini tüm ya amsal istemlerden
uzak tutarak ki ilik iradesini eyhlik s nav na
tabi tutmu tur. Amac  beynin dü ünce gücünü,
yüre in his gücüyle birle tirmektir. nand
ya amak ve ya ad  dü ünmek için ki ili-

inde eyhli i, dervi li i olu turmaya çal -
r. Osmanl  devletinin halklara bask da

bulunmas , farkl  dü üncede olanlar  kafir
ilan etmesi, halklar n iktisadi ya amdan ko-
par lmas  vb. gibi toplumun hem politik hem
de ahlaki yönüne darbe vuracak, komünal-
demokratik de erleri ortadan kald racak uy-
gulamalar Bedreddi’ni eyh ki ili ine, inzivaya
çekilmeye götürmü tür. Bedreddin’in “ölme-
den önce ölmek” dedi i de budur. Dünyan n
zevklerinden, hayvani h rs ve ehvetlerden
sak nmakt r. Bunu yapabilen insan üphesiz
ki hakiki varl k ile birle ir. Ve sonsuz hayat
ile diri olur. Ancak insanlar dünyan n bin
bir türlü çekici ve aldat  zevkinden, çe it
çe it yak  h rslar ndan ayr lmad klar  için
buna gönül vermezler. Gönül veremedikleri
gibi anlam da veremezler. Anlayabilmek için
de elbette gönül vermek gerekir. Bedreddin’i
hakikat aray  yapan da budur. Dervi li i
bunun  için  seçmi tir.  ki  lokma  ekmek  ve
bir k l abayla ya amay  ba ard ktan sonra
hangi sultan art k onu korkutabilir ki? Kor-
kusuzluk, bildi ini oldu unca söyleme gücü
verir. Bedreddin böylece halklara öncülük
eden Mansurlar n, Yunuslar n, Baba lyasla-

n- shaklar n, Baba Sultanlar n yoluna gir-
mektedir.

Ayaklanma Günleri
eyh Bedreddin ayaklanmas  Y ld m Be-

yazid ile Timur aras nda yap lan sava tan
ba ms z de ildir. 1402’lere gelindi inde Ti-
mur  ile  Beyazid’in  ordular  Ankara  Çubuk
Ovas ’nda sava rlar. Bu büyük sava  Ti-
mur’un ordular  kazan r. Y ld m Beyazid
esir  dü er.  Y ld m’ n  yakalanmas  ve  bir
süre sonra ölmesiyle Osmanl  devletinde
yeni bir süreç ba lar. Tarihte Fetret Devri
olarak geçen bu dönem, Osmanl  için kar k
bir geçi  dönemidir. Bu süreçte ehzadeler
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aras nda taht kavgalar  ya an r. Hem ya anan
otorite bo lu u hem de sava , fetih ve gani-
metlerin olmamas  tüm sömürünün halka
yönelmesine neden olur. Halka yönelik bas-

lar n artmas  ve vergilerin yükseltilmesi
sonucunda açl k ve huzursuzluk boy gös-
termeye ba lar.

Bu arada Timur’un saray nda bulunan
Bedreddin, saraydan ayr larak Hüseyin Ah-
lati’nin dergah na gider. Ahlati ölmeden önce
vasiyet olarak Bedreddin’i yerine atam r.
Dergahtaki dervi lerin ço u dünya ile ili ki-
lerini  kesmi  ve  kendilerini  öbür  dünyaya
adam lard r. Bu yüzden as l i lerin bu dün-
yada gerçekle ece ini ilke olarak benimseyen
Bedreddin’le aralar  aç r. Bunun üzerine
Bedreddin dergahtan ayr r ve Edirne’ye
do ru yola ç karak Filistin, am ve Halep
üzerinden Konya’ya gelir. Sonradan Tire’ye
giderek orada Börklüce Mustafa ve oradan
da zmir’e giderek Torlak Kemal ile tan r.
Börklüce Mustafa Bedreddin’den etkilenerek
dervi lik yolunu seçen eski bir Osmanl  ak n-

r. Torlak Kemal ise Orta Asya kökeninden
yeni kopmu  olan Torlaklar olarak tan nan
Türkmen kesiminden gelmektedir. Torlaklar
yerle ik ve merkezi otoriteye kar rlar.
Böylece Börklüce ve Torlak Kemal eyh Bed-
reddin’in en yak n takipçisi ve pratikçisi
olurlar.

Bedreddin her geçti i yerde yo un ilgi
ile kar la r. Din, dil ve kültür fark  gözet-
meksizin herkesle tart malar yürütür ve
tart  ki iler üzerinde etkiler b rak r. Edir-
ne’ye ula nda Osmanl ’n n içi leri kar kt r.
Musa Çelebi karde i Süleyman Çelebi’yi ye-
nerek yönetimi ele geçirmi tir. Musa Çelebi
daha önceden tan  oldu u Bedreddin’in
bilgilerinden yararlanmak ister. Ve onu ka-
zaskerli e atamak ister. Kazaskerlik Anado-
lu’nun Rumeli’deki tüm kad lar n ba  ol-
du u bir yönetim örgütünün ba kanl r.
Yani günümüz çi leri ile Adalet Bakanl ’n n
kar na denk bir görevdir. Kad k sadece
yarg  ile s rl  de ildir. Halk n di er sorun-
lar yla da ilgilenir. O dönemin kad  sancak

beyi ile ayn  düzeydedir. Bedreddin bu görevi
kabul edip etmeme konusunda çeli ki ya ar.
Kad n e itlik üzerine kurulu sistemini
gerçekle tirme ad na yarar sa layaca  dü-
ününce görevi kabul eder. Bedreddin’in ka-

k görevi halka büyük bir moral vermi tir.
Çünkü kararlar eskisi gibi sadece beylerin
lehine al nmamaktad r. Bunu gören halk bey-
lerin yapt  bask  ve haks zl klar ikayet
etme gücünü kendilerinde bulmaya ba la-

r. Halk n o dönem itibari ile hayal bile
edemeyece i bir durumdur ya anan. Bu ne-
denle de mazlumlar zalimlere kar  kendi
haklar  savunabilmektedir. Tabi bu du-
rumdan oldukça rahats z olanlar da vard r.
Halk n eme i üzerinden geçinen toprak a a-
lar , beyler, egemenler Bedreddin’in adaletine
tahammül edemiyorlard .

Bu durum Musa Çelebi’nin rakibi duru-
munda olan Çelebi Mehmet’in de i ine yara-

r. Musa Çelebi’nin kurdu u sistemden
rahats z olan, kendilerinin de il de Bedred-
din’in öne ç kmas na tepkilenen, ayr ca ak nlar
durdu u için gelirleri azalan beyler ve ak n-

lar Musa Çelebi’ye verdikleri deste i çekerek
Çelebi Mehmet’in taraf na geçerler. Beylerin
deste ini alan Çelebi Mehmet, büyük bir or-
duyla karde inin üzerine gider ve karde ini
öldürerek Rumeli’ye hakim olur. Böylece
karde  kan  pahas na da olsa, Osmanl  toprak
bütünlü ü yeniden sa lanm  olur. Çelebi
Mehmet karde i kadar eyh Bedreddin’e de
öfkelidir. Ama Bedreddin yaln z Anadolu
topraklar nda de il, Ortado u genelinde ta-

nan ünlü bir bilgindir. Bu yüzden Bedred-
din’i bir celsede öldürmenin bedeli a rd r.
Bedreddin’i öldürmeye cesaret edemeyen
Çelebi Mehmet, onu günde 100 akçe gelir
ile znik’e sürgüne gönderir. Burada göz hap-
sinde tutulur. znik’in seçilmesinin nedeni
ise, burada ili ki kurabilece i ki ilerin az ol-
mas  ve onu denetlemenin daha kolay ol-
mas r.

Bedreddin s  denetim alt nda oldu un-
dan znik’ten ç kamaz. Hatta znik’e giri  ç -

lar bile yasaklanm r. Çünkü znik’e gi-
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denler Bedreddin’in dü üncelerinden do an
kla y kanarak geri döneceklerdir. Dü ünce,

insan  silahla ran bir araçt r. Ve Bedreddin
insanlara, bu silahla hakk  aramay  ö ret-
mektedir. Sürgün sürecinin ba lamas yla
znik bir ideolojik merkez halini al r. Bed-

reddin ideolojisini i ledi i Varidat’ znik’te
tamamlamakta ve yine buradan dalga dalga
halka ta lmaktad r. Bedreddin’in ideolojisini
halka ta rma görevini üslenen öncüler ise
Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal’dir. Böylece
Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal öncülü-

ünde Bedreddin’e ba  dervi ler, ayd nlar,
ozanlar Ege’ye yönelirler. Torlak Kemal ve
Börklüce gittikleri her yerde Bedreddin’in

retisini kitlelere anlat rlar. Hatta Bizans
tekfurlar n hakim oldu u bölgelere bile
girerler. Bedreddin’in ö retisi gidilen her
yerde ilgi ile kar lan r. Kent, cami, köy ula-
abildikleri her yerde sistemin ne denli ada-

letsiz ve sömürücü oldu unu halka anlat rlar.
Bu çal malara ba  olarak Ayd n yöresinde
de im rüzgarlar  esmeye ba lam r. Bed-
reddin hareketi halk  etraf na toplamaya
ba lam r. Özellikle de bugün Ortaklar
ad yla an lan ilçe ve çevresinde t mar hakk ,
bey hakk  demeden topraktan elde edilen
ürünler çal anlar aras nda payla r. Top-
rak e it bir ekilde da r ve buna kar

kmayan kad  ve mütesellimlere de doku-
nulmaz. Geli melerin yank  bir anda çevreye
yay r. Beyler, Bedreddini hareketi korkuyla
izlemektedir. Muhbirler arac yla içeri s p
neler oldu unu ö renmeye çal rlar. Halk
aras nda hak yolundan ayr ld klar , bunun
yanlar na kalmayaca  dillendirerek hu-
zursuzluk yaratmaya çal rlar. Di er yandan
da egemenliklerini yok sayanlar  ortadan
kald rmak için adam toplamaktad rlar. E er
kurulmaya ba layan yeryüzü cenneti kal -
la r ya da yay rsa, bu egemenler için bir

yamet, yani yeryüzünün cehenneme dön-
mesi anlam na gelecektir. Buna imkân ver-
meden tez elden üzerlerine gidilmelidir.

Halk o güne kadar gün yüzü görmemi tir.
Ve dünyaya sadece ‘bey hakk  için’ geldi ini

sanmaktad r. Çünkü bu dü ünce adeta bel-
leklerine kaz nm r. Bu nedenle halk n kay-
bedece i bir eyleri yoktur. Ama beyin-bey-
lerin zulmünden korku nedeniyle hak istemek
kimsenin akl na gelmemektedir. Haks zl klara
kar  ç kmak yerine ona katlanmak temel
yakla md r. Çünkü kaderin yazd  ac  ya-
ama kar  ç lamaz. Ama geni  halk y nlar

Bedreddin’in dü ünceleriyle tan ktan sonra
kaderin bu olmad  görmeye ba lar. n-
sanlar e ittir ve hiç kimseye ba , kul-köle
olmadan ya an labilece ini anlamaya ba -
lam r. Bu yüzden beyler art k halk n gö-
zünde y lmaz kaleler de ildir. Beyleri bey
yapan onlar n eme i üzerine kurulmu  olan
korku atosudur. Bu nedenle de halk gücünü
beyden kopar p kendisi olabilirse, o zaman
beyler de ortadan kalkacakt r.

Ayaklanmada Zirve-Ortaklar Hareketi
Bedreddin hareketinin kurdu u bu yeni

düzene “Ortaklar” ismini verirler. Eme in
payla nda kad n-erkek, rk, din ve dil
fark  yoktur. Kad n-erkek omuz omuza, der-
vi -papaz yan yana gelece in kurulmas  için
çal maktad r. “Yarin yana ndan gayr  her
ey halk n ortak mal r.” Ve ortak payla r.

Kurulan yeryüzü cennetinin mu tular  gün-
begün Bedreddin’e ula maktad r. Dervi ler-
den papazlara, bilginlerden ozanlara kadar
herkes halkla el ele vermi , ilmik ilmik yeni
toplumu örmektedirler. Bedreddin’in Osmanl
topraklar nda olu turmaya çal  ve Ege’nin
birçok yerinde pratikle tirdi i bu sistem
(Ortaklar Hareketi), kayna  devletçi uy-
garl n toplum d ndan al yordu. Devlet
pandoran n kutusu gibi bütün kötülükleri
ve pislikleri yayar. Toplumsal sorunlar n kay-
na  bu yüzden devlettir. Her ne kadar eko-
nomik sorunlar dense de, as l olan devletçi
zihniyet ve ona kar  geli en e itlikçi-özgür-
lükçü mücadeledir. Ekonomik sorunlar  da,
toplumsal sorunlar  da nihayetinde do uran
hiyerar ik-devletçi sistemin ortaya ç r.

eyh Bedreddin bu yüzden Osmanl  devletine,
iktidar na kar  ç km r. Buna kar  kendi
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sistemi ile e itli i, özgürlü ü, demokrasiyi
savunmu tur. Fakat iyi biliyoruz ki, devletin
oldu u yerde ne e itlik, ne özgürlük, ne de
demokrasi olur. Tam tersine bunlar n yitimi
üzerinden devlet kendisini kökle tirir. Do-
lay yla Bedreddin bu zihniyete kar  ç k-

r. Devletçi zihniyetin olu turdu u insan,
toplum, tarih alg na kar  ç km r. Ba ka
mezhepten ya da dinden olanlar n kafir ilan
edilmesine, dinin emirlerini yerine getirme-
yenlerin cezaland lmas na, tabularla put-
la lan zihniyete, halk n sömürülmesine,
toplumlar n iradesizle tirilmesine, k sacas
insan n insan olmaktan ç kar lmas na kar

km r. Sadece kar  ç kmakla yetinmemi ,
ayn  zamanda tiksindi i olguya alternatif ol-

may  da bilmi tir. Merkezi devletçi uygarl a
kar  demokratik uygarl n komünal-demo-
kratik örgütlenmesini yaratm r. deoloji-
sinin ta ld  her yerde komünler kurul-
mu tur. Bu komünlerde Osmanl  saltanat na
kar  kendi halk konseylerini daha nas l güç-
lendirebileceklerinin tart mas  yürütmü -
lerdir. Fiziki sald lara kar  ve demokrasiyi
tahsis etme ad na öz savunma güçlerini olu -
turmu lard r. A alar n gasp etti i topraklar n
kendilerine ait oldu unu söyleyerek halk n
topraklar  halka da tm lard r. nsanlar
kar  kar ya getiren dü üncelere kar  ç k-

lard r. Bu yüzden Müslüman, H ristiyan,
Yahudi hangi rktan, dinden, dilden olursa
olsun kimseyi hor görmemi , d talamam

itlikçi bir toplum için herkesi komünlere,
demokratik topluma ça rm lard r. Tüm ey-
lemlerini halk toplant lar nda karara ba la-

lard r. “Yarin yana ndan gayr ” her eyi
ortakla rm lard r. Toplum üyelerinin kendi
aralar ndaki ili kilerinin yaz  olmad , suç
ve cezan n topluma yararl  olup olmama k s-
tas  üzerinden, fakat ahlaki örgünün hakim
oldu u bir toplumsal yap  in a etmi lerdir.

sacas  komünal yani demokratik-sosyalist
bir toplum kurmu lard r. Komünal toplum
denildi inde, toplumun öz de erleri akla
gelir. Toplumsalla ma insan n var olu  ko ulu
oldu undan, komünal olma, komünal dav-
ranma insan n var olu  tarz  anlam na gelir.
Bu yönüyle toplumsalla ma ayn  zamanda
komünal olma anlam na da gelir. Bugün her
insan n kendi umut özlem ve amaçlar  dile
getirirken söyleyece i e itlik, özgürlük, de-
mokrasi, karde lik, adalet gibi daha birçok
insani de erin tüm topluma mal olaca  ve
toplum ya am nda temel belirleyenler olarak
yer alaca  toplum sistemi komünal toplumu
ifade eder. Komünal toplum bir sistem olarak
ya am  olman n yan nda, hiyerar ik devletçi
sistemin tüm sald  ve olumsuz etkilerine
kar n devlet d  toplumsall k olarak var
olmaya devam etmektedir. Toplum var oldu u
sürece komünallik, ayn  anlama gelmek üzere
toplumsall k  da  var  olacakt r.  Osmanl  sul-
tas n hüküm sürdü ü bir dönemde eyh
Bedreddin’in kurdu u düzen bunun ispat
olmu tur. Toplumsall n, komünalitenin yani
insan olman n devlet d  tekerrür etmi tir.
Dolay yla devletçi gelenek ne kadar güçlü
olsa da, komünal-demokratik de erleri tüm-
den ortadan kald ramam r. Demokratik
uygarl k ya da bu uygarl n son dört yüz,
be  yüz y  temsil eden demokratik mo-
dernite, her ne kadar sistem haline gelme-
mi se de kendisini daima var etmi tir. Top-
lumsal de erleriyle ya amay  bilmi tir.

Komünal-Demokratik Sisteme Sald
“Ortaklar” hem bilinçlerde hem de pratik

ya amda böyle kökle irken, Osmanl  ege-
menlerinin sald lar  da gecikmeyecektir.
lk olarak küçük bir birlik ile Börklüce Mus-

tafa’n n hakimiyetinde olan otlaklardakilere
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yönelirler. Fakat bu sald dan sonuç ala-
mazlar. Daha büyük haz rl klar gerekmektedir.
Bir taraftan da Çelebi Mehmet’e bölgeye
ili kin ikâyetler iletilmektedir. Çelebi Mehmet
ise denetiminde olmayan beylikleri zay flatan
bu hareketi imdilik kendi lehinde görmek-
tedir.

Börklüce Mustafa ikinci sefere üzerlerine
daha güçlü yöneleceklerinin bilinciyle sa-
vunmay  güçlendirmeye ba lar. Sald lar
kar nda güçlü durabilmek, yine gerekti-

inde birbirilerine destek olabilmek için
alan  geni li ine kullanman n gereklili i or-
taya ç km r. Bunun üzerine Torlak Kemal’in
Manisa yöresine gidip orada örgütlenmesi
kararla r. Amaç Bozda  eteklerinin iki

n ve ortalar n denetime al nmas r.
Yerel savunma güçlendirilerek köyler, kasa-
balar, bölgeler kendi savunmas  alabilecek
konuma getirilir. Halk e itlik ve bar n ko-
runmas  için sava man n kutsal oldu una
inanm r. Bu yüzden “Ortaklar” bar n ve

itli in merkezi olmu tur. Ama imdi gele-
ce in teminat  sava ta sakl r. Sava  için
halk n örgütlülü ü artt r. Börklüce, Osman-

’n n ak nc k tarz  bilmektedir. Yine Ankara
Sava ’nda Timur’un yeni taktiklerle Osman-

’y  nas l yenilgiye u ratt na da tan k ol-
mu tur.  te  bu  veriler  nda  tüm  sava
tecrübelerini gözden geçirerek, verilecek
halk sava n stratejisini çizecektir. Börk-
lüce’nin sava  stratejisi bugünkü me ru sa-
vunma sava r ve yürütülen taktikler ise
gerilla taktikleridir.

kinci yönelim Saruhan (Manisa) Beyi’nin
karde i Hamza Bey denetiminde toplanan
bir güçle gerçekle mi tir. Düzenli ordu gündüz
hareket etmektedir çünkü gündüz sava na
al kt r. Oysa “Ortaklar” gece vur-kaç tak-
tikleriyle yöneliyor, s zmalarla ordu içinde
karga a ç kar yorlard . Nereden geldi i belli
olmayan ve karanl klarda kaybolan küçük
gruplar n sald lar , ordu içinde tedirginli e,
huzursuzlu a yol aç yordu. Ayr ca her köy
kendi savunma ekipleriyle ordu bölgelerinden
geçti inde, düzenli orduya sald larda bu-

lunarak ordunun y pranmas  sa yordu.
Hamza Bey’in ordusu Börklüce’nin gücüne
ula nda oldukça büyük kay plar vermi ti.
Askerler tedirgindir. Bu nedenle Börklüce’nin
son darbesiyle ordu kolayca yenilgiye u ram
oldu. S ra zmir Beyli i’ndeydi. Ondan sonra
da Saruhan Beyli i’nde. Börklüce duruma
göre sava  tarz  belirliyor, gerekti inde Torlak
Kemal de rolünü oynayarak kendisine destek
veriyordu. Saruhan Bey yenilmi ti. “Ortak-
lar” n bu kadar güçlenmesi, üstelik üzerine
giden tüm güçleri geri püskürtmesi Osman-

’n n otoritesinin sars lmas  anlam na gel-
mekteydi. Geli meler art k Osmanl ’n n lehine
de ildi, aksine büyük bir tehlikeyi ifade edi-
yordu. Bunun üzerine Çelebi Mehmet bir
ordu haz rlatt , ba na da gelece in sultan

ehzade Murat’  geçirdi. Yan na da o döneme
de in hileleriyle iktidar çevrelerinde birçok
oyuna kar  olan ünlü Beyazid Pa a’y
verdi. Osmanl  devletinin haz rlayabilece i
en güçlü orduydu. Yönetimi de Beyazid Pa-
a’n n elindeydi. Ordunun yola ç kt  haberini

alan Börklüce, bu seferki sava n çok büyük
olaca  bilerek haz rl klar  artt r. Börk-
lüce tüm halk  harekete geçirir. K ç, ok veya
sadak (k n, k f) bulabilen bunlarla; bula-
mayan ora , naca , dirgeni (t rm k) ve ya-
bas yla sava a haz rlan yordu. Beyazid Pa a,
Börklüce’nin olanaklar  kurutmak için tüm
topraklar  eski sahiplerine da tm  ve bu-
radaki k  da kendilerine b rakm r.
Börklüce’nin güçleri s nmas n diye orman-
lar  ate e vermi tir. Ordu çok güçlüdür ve
Börklüce güçten dü mektedir. Manevra alan
tutulmu  ve Torlak Kemal ile aras na giren
orduyu yar p, güçlerini bütünle tirme olana
da yoktur. Tek seçenek ölümüne direnmektir.
Börklüce sava tan yenik ç kar. Esir dü tükten
sonra i kence edilerek te hir edilir. Halk n
gözü korkutulmaya çal r. Ard ndan kellesini
Çelebi Mehmet’e gönderirler.

Çelebi Mehmet’in ordusu bu sefer de Tor-
lak Kemal’e yönelir. Çok geçmeden büyük
ordu Bozda lar  dört yandan ku at r ve
Torlak Kemal yan ndaki direni çilerle Saruhan
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Ovas ’na inmek zorunda kal r. Osmanl  ordusu
bir günde onlar  da katleder. Torlak Kemal’in
cenazesi yolda lar yla birlikte sava  meyda-

nda bulunur.
ra Bedreddin’e gelmi tir. Osmanl  sultan

iyi  bilmektedir  ki,  her  eyin  ba  odur  ve
yanda lar  ne kadar katledilse de, o 
yaymaya devam etti i müddetçe, bu i  ta-
mamen çözülmeyecek, tekrar tekrar kar na

kacakt r. Bedreddin o gece gizlice znik’ten
ayr r. Kastamonu’ya sfendiyar Bey’in yan na
ula r. Tatar iline ula mak ister, bu olmay nca
Sinop liman ndan bir gemiye binerek Ru-
meli’ye geçer. Zagra’ya oradan da Silistre’ye,
Dobruca’ya ve Deliorman’a gider. Deliorman’a
yerle ir. Kendisi Rumeli’deki kazaskerlik sü-
recinden tan nmaktad r zaten.

Bu arada znik’ten ayr ld  haberi Çelebi
Mehmed’e ula r ula maz, Çelebi Mehmed
pe ine bir ordu gönderir. 1500 ki ilik bir
güçle ölü ya da diri yakalanmas  istemek-
tedir. Çevresindekiler sava a haz rd rlar. Ve
bir sabah herkes uyurken, çevresindekilerden
habersiz yola ç kar. Bedreddin Serez’de Os-
manl  güçlerinin elindedir. Osmanl  böyle
bir davran  beklememektedir. Bu teslim
olma durumu ba lanmay  bile sa layabilirdi.

er dü üncelerinden vazgeçerse ba la-
nabilirdi. Oysa Bedreddin dü üncesinden
vazgeçmez. Hatta kendini savunma gere i
bile duymaz. dam  için fetva gerekiyordur,
ama mevcut Osmanl  bilginlerinin hiçbiri
buna cesaret edemez. En sonunda ranl  iki
kad ; “Mal  haramd r, can  helal!” diyerek
mal varl na dokunmaks n idam edilme-
sinin fetvas  verirler. Bunun üzerine hemen
idam karar  uygulan r. 1420’de Serez çar
meydan nda idam edilir. Ç plak bedeni bir
gece boyunca dara ac nda kal r. Cenazesi
ku luk vakti dara ac ndan indirilir. dam
edildi i yere yak n bir nalbant dükkan  vard r,
vasiyeti üzerine cenazesi buraya defnedilir
ve büyük bir türbe yapt r. Buna Çelebi
Mehmet de engel olmaz. Mezar  Rumeli’nin
istilas na dek büyük bir ziyaretgaht r. Bölge,
Türkiye topraklar  d nda kald ktan sonra

1924’de kemikleri stanbul’a getirilir. 1961’de
de Sultan Mahmut Türbesi’ne ta r.

Halen Rumeli’de özellikle Deliorman böl-
gesinde an na büyük sayg  gösterilmektedir.
Öldü ü kabul edilen günde idam edilmesinin
an na Uryanlar Semah  ad  verilen bir
semah dönülür. Ayr ca Rumeli Alevileri ara-

nda Bedreddin oca  büyük nüfusa sahip
olarak varl  sürdürmektedir.

Bedreddin’in bugünkü mirasç lar  da biz-
leriz, yani bugünün devrimcileri…

ya mur çiseliyor,
gecenin geç ve y ld zs z bir saatidir
ve ya murda slanan,
yapraks z bir dalda sallanan,
eyhimin ç l ç plak

etidir
ya mur çiseliyor
Serez Çar  dilsiz,
Serez Çar  kör
havada konu maman n,
görmemenin kahrolas
hüznü…
ve Serez Çar  kapatm
elleriyle yüzünü
ya mur çiseliyor...
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