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SADELEŞTİRENİN ÖNSÖZÜ
İslam’ın Düşünce Ekolleri olan İslâm mezhepleri alanında telif edilen
eserlerin bir kısmı mezhebin fikirlerinin bireylere ve toplumlara etki etmelerini sağlama amacına yöneliktir. Bunun yanı sıra mezhep içi aidiyeti güçlendirme ve sahip oldukları müntesiplerinin fikir yapılarına ilmî olarak takviye
sağlama hedefine matuf eserler de kaleme alınmıştır. İslâm mezhepleri hakkında kaleme alınan eserler içerisinde İmam Eş‘arî’nin Makâlatu’l-İslâmiyyîn’i
hariç neredeyse tarafgirlikten uzak, reddiye konumunda olmayan makâlât
türü çalışmaya rastlanmamaktadır. Osmanlı’nın son dönemlerine doğru
mezhep üstü eğitimin ön plana çıkmaya başladığı ve Dârülfünûn ile beraber
akademik çalışmaların yaygınlık kazandığı bir ortamda devletin ve milletin
içinde bulunduğu çıkmaz için reçete arayan ilim adamları, toplumu ve mezhepleri inceleme çalışmalarına girişmişlerdir. İçinde bulunulan buhranın
çözümünün toplumu tanımaktan geçtiğini düşünen mütefekkirlerden biri
de İzmirli İsmail Hakkı olup, sadeleştirmesini yaptığımız Dürzî Mezhebi adlı
çalışması bu düşünce ile ortaya konulmuştur.
İlmin sürekliliği ve dilin canlılığını esas aldığımızda bu çalışmanın bugünün okuyucusu ve araştırmacısına intikalinin, zihinde oluşturacağı iz ve
alana sağlayacağı katkının öneminden dolayı eseri sadeleştirerek günümüz
Türkçesine aktarmaya gayret gösterdik. Eseri sadeleştirmedeki tek amacımız, Osmanlı kültür mirasının günümüz okuyucusu ile buluşturulmasına
katkı sağlamaktır.
Sadeleştirmede kitap üzerindeki tasarruflarımızı şöyle sıralayabiliriz:
~6~

1. Eserin İstanbul, Evkâf-ı İslâmiyye Matbaası, 1926 yılı baskısını esas
aldık.
2. Eser içerisinde yer alan hicrî tarihlerin yanında miladi tarihlere yer
verdik.
3. Kitabın içerik sırasına müdahale etmedik; ancak Osmanlı Türkçesi ile
oluşturulan başlık-madde sıralamasını günümüz Türkçesini merkeze alarak
tekrar düzenledik.
4. Eserin matbaada basılması sırasında oluşan kelime ve cümle hataları,
esas aldığımız baskıyada kitabın sonunda verilmiştir. Çalışmamızda, kelime
ve cümle hatalarını dikkate alarak metni düzenledik ve sadeleştirmeyi bu
doğrultuda oluşturduk.
5. Bazı cümlelerde ögelerin dizilişine müdahale ederek günümüzde kullanılan söz dizimine uygun hale getirdik.
6. Yazarın eserde kullandığı üslubu korumakla beraber, bazı durumlarda günümüz araştırmacısı ve okuyucusu için okuma ve anlamada akıcılığı
sağlamak düşüncesiyle kelime düzeyinde birtakım müdahalelerde bulunduk.
7. Metnin içerisinde yer alan noktalama işaretlerini olduğu gibi almakla
beraber, sadeleştirme yaparken noktalamalarda çıkarma ve ekleme yaptık.
8. Alana ait terimlerin yer aldığı bir eser olması sebebiyle kelimelerin
dinî alandaki terim manaları ve ilk kullanımlarını korumak ve müellifin
cümle yapısını bozmamak amacıyla bu kelimelere herhangi bir müdahalede
bulunmadık.
9. Metin içerisinde müellife ait olmayan veya müellife ait olup açıklanması gereken yerler için dipnotlara (sad.) ibaresini ekledik.
10. Metin içinde geçen isim, mekân ve kavramların yazılışı ile ilgili olarak Diyanet İslâmAnsiklopedisi’ni esas aldık.
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“Son Dönem Osmanlı İlmî Müktesebâtını Günümüze Taşıma Projesi”
kapsamında sadeleştirmesini yaptığımız Dürzî Mezhebi adlı eserin bize intikalinden, değerlendirilip sonuçlanmasına kadar tenkit ve öneriyle destek
olan saygıdeğer hocam Doç. Dr. Feyza Betül Köse’ye, akademik çalışmalarımın tüm aşamalarında maddi-manevi desteğini üzerimde hissettiğim danışman hocam Prof. Dr. Ömer Faruk Teber’e, çalışmamın editörlüğünü üstlenen Mustafa İyidoğan’a en kalbî duygularımla teşekkürlerimi sunuyorum.
Ahmet Tunahan Akgün
Denizli – 2020
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İZMİRLİ İSMAİL HAKKI, İLMİ HAYATI VE ESERLERİ
1. Hayatı
Osmanlı son dönemi ile Cumhuriyet dönemi neslinin önde gelen isimlerinden biri olup neredeyse bütün İslâmî ilimlerde eser vermiş bir müellif
olan İzmirli İsmail Hakkı, 1868 yılında İzmir’in İkiçeşmelik semtinde dünyaya geldi. Babası yedek Yüzbaşı İzmirli Hasan Efendi, dedesi İzmirli Çubukçu Hüseyin Efendi, annesi ise Kandiyeli Hafize Hanım’dır.1
İzmirli İsmail Hakkı çocukluk ve ilk gençlik dönemini İzmir de geçirdi.
Okumaya çok hevesli olan İzmirli, 4 yaşında okula başladı. İlk tahsilinden
hemen sonra amcası Âmâ Hafız’dan ders alarak hafız oldu. Akabinde Rüştiye’ye başladı ve bununla beraber medrese eğitimini de tamamladı.2 Kamil
Efendiden Farsça okudu. Bu arada Ahmet Asım Efendi’den 10 yıl tasavvuf
eğitimi aldıktan sonra Şâzeli tarikatından bir icazetname aldı. Bu eğitimi
sırasında İzmirli bir Yahudi’den karşılığında Türkçe öğretmek kaydıyla
Fransızca öğrendi. Annesinden Rumca ve Latince öğrenen İzmirli İsmail
Hakkı ayrıca Arapça, Farsça ve Rusça da biliyordu.3
Rüştiye eğitimini bitirince aynı okulda bir müddet Farsça öğretmenliği
yaptıktan sonra yüksek tahsil yapmak maksadıyla 1890 yılında annesini de
yanına alarak İstanbul’a gitti. Burada imtihana girerek 1892 yılında Darü’lÇetinkaya, Bayram Ali, İzmirli İsmail Hakkı: Hayatı, Eserleri, Görüşleri, İnsan Yay., İstanbul 2000,
51.
2 İzmirli, Celaleddin, İzmirli İsmail Hakkı, Hilmi Kitabevi, İstanbul 1946, 6.
3 Hizmetli, Sabri, İsmail Hakkı İzmirli, T.C. Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1996, 4.
1
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Muallimin-i Ali’yi (Yüksek öğretmen Okulu) kazandı.4 Burada İslâmdinin
yanında Batı felsefesi ve mantığı, sosyoloji ve psikoloji dersleri aldı. Bir başka okulda da astronomi eğitimi aldı.5 Buradaki eğitimini devam ettirirken
aynı zamanda Sultan Selim Medresesinde Hafız Şakir Efendi’den hadis dersleri almaya devam ederek ondan icazetname aldı. Fatih ders-i âmlarından
Hafız Ahmet Hulusi’den edebiyat dersleri aldı. Nihayetinde İzmirli İsmail
Hakkı, Darü’l-Muallimin-i Ali’yi 1894 senesinde birincilikle bitirdi.6
Medrese ile mekteplerin bir arada okunduğu dönemde yaşayan ve klasik medreselerden dini ilimleri, yeni yeni kurulmaya başlanan mekteplerden
Batı kaynaklı eğitimleri alan İzmirli, çok değişik bir bakış açısı kazanmış ve
bütün bu gayretlerinin semeresi olarak takdire şayan bir mevki edinmiştir.7
1933 yılında Darülfünun’un üniversite haline getirilmesiyle İzmirli’ye
Ordinaryüs Profesör unvanı verilmiş ve emekli olacağı 1939 yılına kadar
Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan İslâmTedkikleri Enstitüsü’nde Hadis Tarihi, Tefsir Tarihi ve Müslüman Türk Âlimlerin Hayatı derslerine girmiştir.8
İzmirli bünye itibariyle sağlam olmanın yanında hayatında sadece bir
defaya mahsus olmak üzere tifo gibi bulaşıcı bir hastalık geçirmiştir; ancak
1940 yılında diyabetik hastalığına yakalanmış ve bu tarihten sonra devamlı
rejim yaparak sağlıklı kalmaya çalışmıştır.9 Ölümünden 6 ay evvel Ankara’da bulunan küçük oğlu Hayrettin’in yanına gitmiştir. Burada daha da
ağırlaşmış son zamanlarında komada olduğu için kimseyi tanıyamamış ve
nihayetinde 31 Ocak 1946 Perşembe günü saat 18.30’da vefat etmiştir. 2 Şu-

İzmirli, 6.
Hizmetli, 4.
6 İzmirli, 6.
7 Hizmetli, 7.
8 Kara, İsmail, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, Risale Yay., İstanbul 1987, II/91; Ali Birinci,
“İzmirli
İsmail
Hakkı”,
TDV
İslâmAnsiklopedisi
Erişim
15.07.2020
https://islamansiklopedisi.org.tr/izmirli-ismail-hakki
9 Çetinkaya, 54.
4
5
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bat 1946 Cumartesi günü Hacı Bayram camiinde önde gelen birçok bürokrat,
eğitimci ve siyasetçinin katılımıyla cenaze namazı kılınmış ve büyük bir kalabalıkla Cebeci Asri Mezarlığı’nda 149 numaralı mezara defnedilmiştir.10

2. Eserleri
20. yy kültür ve düşünce dünyamıza hatırı sayılır katkılar yapmış olan
İzmirli İsmail Hakkı, elli yıla yakın ilim hayatında çok sayıda eser kaleme
almıştır. Din, kültür ve düşünce dünyamızda oldukça önemli izler bırakan
İzmirli, özellikle dini alanların neredeyse hepsinde eser kaleme almıştır. İzmirli İsmail Hakkı’nın, medrese ve mektep ekseninde çok yönlü eğitim alması ve hepsi ayrı uzmanlık alanlarında derslere girmesi, onun bu denli
farklı alanlarda eser kaleme alışını anlatır mahiyettedir.
Yüzlerle ifade edilen makaleleri en az kitapları kadar önemlidir. Özellikle İslâmFelsefesi, Kelam, Tasavvuf ve Müslüman filozoflarla ilgili makaleleri
son derece önemlidir. Yazdığı eserlerin birçoğu basılmış lakin belki bir o
kadarı da basılmamıştır. İzmirli İsmail Hakkı basılmış veya basılmamış bütün eserlerini Süleymaniye Kütüphanesi’ne vakfetmiştir. Onun bütün eserlerini Süleymaniye Kütüphanesi’nde kendi adına açılmış olan İzmirli İsmail
Hakkı Koleksiyonu’nda bulmak mümkündür.
İzmirli İsmail Hakkı’nın eserlerini, Sabri Hizmetli’nin tasnifinden yola
çıkarak sıralamaya çalışacağız.
1. Kur’an-ı Kerim’e Dair Eserler: Meânî-i Kur’an (İstanbul 1927), Tarih-i
Kur’an (İstanbul 1927), Tahlîl-i Kur’an
2. Hadise Dair Eserler: Hadis Tarihi, Mevzû Hadisler, Ahlak ve Tasavvuf Kitaplarındaki Ehâdis Hakkında

10

İzmirli, 40.
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3. Fıkha Dair Eserler: Usûl-i Fıkıh Dersleri I (İstanbul 1912), Usûl-i Fıkıh
Dersleri II (İstanbul 1913), İlm-i Hilaf I-II (İstanbul 1914), Kitabü’l İfta ve’l
Kazâ (İstanbul 1920), Fıkıh Tarihi (İstanbul 1925), İnaye fî Şehri’l Bidaye,
Müslüman Türk Hukuku ve Dini (Ankara 1935), Din Dersleri (İstanbul
1925), Gınânın Cevâzı
4. Din Derslerine Dair Eserler: Tezkire-i Hak (İstanbul 1917), Din Dersleri (İstanbul 1927), Din-i İslâm ve Din-i Tabii, Amme Cüz-i Şerifi (İstanbul
1931), Tebareke Cüz-i Şerifi (İstanbul 1931), Kad Semi’a Cüz’i Şerifi (İstanbul
1931)
5. İslâmTarihine Dair Eserler: Siyer-i Celile-i Nebeviye (İstanbul 1332),
Tarih-i İslâm, Tarih-i İslâm Tenkidi, Târihin Lüzûmu, İlm-i Târîh, Tasnîfu’lUlûm, Şark Kaynaklarına Göre Müslümanlıktan Evvel Türk Kültürünün
Arap Yarımadasında ki İzleri (İstanbul 1937), Müslüman Türk Âlimleri (İstanbul 1936), Altınorda Devleti’ne Ait Metinlerin Tenkidi (İstanbul 1941)
6. Dinler Tarihine Dair Eserler: Anglikan Kilisesi’ne Cevap (İstanbul
1921), Yahudilik, Hıristiyanlık, Müslümanlık (İstanbul 1926), Yahudi Tarihi
7. Ahlak ve Tasavvufa Dair Eserler: Mustasvife Sözleri mi? Tasavvufun
Zaferleri mi? (İstanbul 1922), Gazilere Armağan (İstanbul 1915), İş ve Meslek
Terbiyesi (Ankara 1933), Mulahhas İlm-i Ahlak, Tasavvuf Tarihi
8. Mantıka Dair Eserler: Mantık-ı Tatbîkî veyâ Fenn-i Esâlib (İstanbul
1909), İlm-i mantık (İstanbul 1911), Mizanü’l-itidâl (İstanbul 1913),
Mi’yâru’l-ulûm (İstanbul 1315), Fenn-i menâhic (Metodoloji) (İstanbul 1913)
9. Felsefeye Dair Eserler: Felsefe Dersleri (İstanbul 1912), Felsefe-i İslamiyye Tarihi (İstanbul 1908), Müslüman Türk Feylosofları (İstanbul 1936),
Türk İslâmFilozofları, Muhtasar Felsefe-i Ûlâ (İstanbul 1911), Arap Felsefesi
(İstanbul 1912), İslam’da İlk Tercüme (İstanbul 1919), İhvan-ı Safâ Felsefesi
(İstanbul 1919), İslâmMütefekkirleri ile Garb Mütefekkirleri Arasında
Mukâyese (Ankara 1944), Hikmet-i Teşri (İstanbul 1910), el-İnâye fi Şehri’lBidâye, Risale-i Hudûs-i Âlem
~ 12 ~

10. Kelama Dair Eserler: Yeni İlm-i Kelam (İstanbul 1920), Mulahhas
İlm-i Tevhid (İstanbul 1924), Nârın Ebediyyet ve Devâmı Hakkında Tedkîkât
(İstanbul 1341), İlm-i Kelâm Sualleri, Risaletü’t-Teselsül, Risâletü’l-Hudûs,
Risâle-i Hudûs-i Âlem, el-Furkân beyne’t-Tevfîk ve’l-Hızlân
11. İslâmMezhepleri Tarihine Dair Eserler: Dürzî Mezhebi (İstanbul
1926), Küllâbiye Mezhebi (İstanbul 1925), Kâdı Ebû Ya’lâ Mezhepleri (İstanbul 1925), Nusayriyye, Şeyhiyye, Babâiyye, Vehhâbiyye, Ta’âlîm-i Mutezile,
Muhassalü’l-kelâm ve’l-hikme (İstanbul 1917

3. Hakkında Yapılan Çalışmalar
İzmirli İsmail Hakkı, Osmanlı’nın son dönemlerinde ilim ve fikir dünyasının önemli bir kişiliği olması ve din ilimlerinin neredeyse her sahasında
oldukça çok sayıda eser bırakması sebebiyle kendisi bugünün akademik
çalışmalarında önemli bir yer tutmuştur. Tespit edebildiğimiz kadarıyla İzmirli hakkında 1995 yılında müstakil İzmirli İsmail Hakkı Sempozyumu
düzenlemiş ayrıca 1 doktora tezi, 24 yüksek lisans tezi ve birçok akademik
makaleye konu olmuştur. Hakkında yapılan akademik çalışmalardan bazıları şunlardır:

Doktora Tezi:
Çetinkaya, Bayram Ali, İsmail Hakkı İzmirli ve Felsefe, Ankara Ünv. SBE,
Ankara 1999.

Yüksek Lisans Tezi:
Terzioğlu, Habip, İzmirli İsmail Hakkı ve Kütüphanesindeki Kelam İlmiyle İlgili Eserlerin Tanıtımı, Marmara Ünv. SBE, İstanbul 1989.
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Aktaş, Muammer, İzmirli İsmail Hakkı'nın Muhassalü'l-Kelam ve'l-Hikme
adlı eserindeki İslâm mezhepleri ve bunların kaynaklara göre değerlendirilmesi, Erciyes Ünv. SBE, Kayseri 1996.
Cesur, Kerime, İzmirli İsmail Hakkı (Fıkhî görüşleri), Marmara Ünv. SBE,
İstanbul 2001.
Macit, Yahya, İslâm hukukçusu olarak İzmirli İsmail Hakkı, Atatürk Ünv.
SBE, Erzurum 2001.
Muçhan, Mehmet, İzmirli İsmail Hakkı’nın el-Cevâbü’s-sedîd fî beyâni dîni’ttevhîd adlı eserinin, Abdulaziz Çâviş’in Anglikan Kilisesine Cevap ve Milaslı İsmail
Hakkı’nın Hakikat-ı İslâm adlı eseriyle karşılaştırmalı tahlili, Erciyes Ünv. SBE,
Kayseri 2001.
Avcı, Mehmet, İzmirli Hasan Edib’in “Ziyâü’d-Dehr ve Cilâlü’l-Asr” adlı
eserinin (sayfa:300-582) değerlendirilmesi ve edisyon kritiği, Dokuz Eylül Ünv.
SBE, İzmir 2002.
Dombaycı, Veli, İzmirli Hasan Edib’in “Ziyâü’d-Dehr ve Cilâlü’l-Asr” adlı
eserinin (sayfa:1-299) değerlendirilmesi ve edisyon kritiği, Dokuz Eylül Ünv. SBE,
İzmir 2004.
Savuran, Yusuf, İzmirli İsmail Hakkı’nın “Mülahhas İlm-i Tevhîd” Adlı Eserinin Sadeleştirilmesi ve Kelâmî Açıdan Değerlendirilmesi, Erciyes Ünv. SBE,
Kayseri 2005.
Şeker, Ali, İzmirli İsmail Hakkı’da Ahlâk Felsefesi, Selçuk Ünv. SBE, Konya
2006.
Gündüz, İzzet, İzmirli İsmail Hakkı’nın “Sebîlürreşâd”da geçen İslâm hukukuyla ilgili makalelerinin İslâm hukuku açısından değerlendirilmesi, Dokuz Eylül
Ünv. SBE, İzmir 2006.
Kapancı, Tahir Osman, İsmail Hakkı İzmirli’nin Kelâm İlmine Katkıları, Hitit Ünv. SBE, Çorum 2007.
Yılmaz, Ümmühan, İzmirli İsmail Hakkı’nın Kelâm Anlayışında Aklın ve
Naklin Yeri, Sütçü İmam Ünv. SBE, Kahramanmaraş 2010.
Yıldırım, Akif, İzmirli İsmail Hakkı’nın Meali ve Kur’an İlimlerine Dair Görüşleri, Necmettin Erbakan Ünv. SBE, Konya 2012.
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Gögen, Rukiye, İzmirli İsmail Hakkı’nın İlm-i Hilâf Adlı Eserinin Fıkıh
Usûlü Açısından Değerlendirilmesi, Cumhuriyet Ünv. SBE, Sivas 2013.
Aydın, Ramazan, İzmirli İsmail Hakkı'nın Dürzi Mezhebi Adlı Eserinin Latinize Edilmesi, Marmara Ünv. SBE, İstanbul 2015.
Akgöbek, İbrahim Halil, XIX. yy. Fikir Akımları ve İzmirli İsmail Hakkı,
Dicle Ünv. SBE, Diyarbakır 2015.
Üstündağ, Selman, İzmirli İsmail Hakkı’nın Mi’yâru’l-Ulûm İsimli Eserinin
Latinizasyonu ve Mantık Görüşleri, Marmara Ünv. SBE, İstanbul 2015.
Demir, Tahsin, İzmirli İsmail Hakkı’ya Göre İlimler Tasnifi, Yalova Ünv.
SBE, Yalova 2016.
Körpe, Muhlis, İzmirli İsmail Hakkı Düşüncesinde Gazzâlî - Cerîde-i İlmiye
Bağlamında, Süleyman Demirel Ünv. SBE, Isparta 2016.
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DÜRZÎ MEZHEBİ
İslâm Mezhepleri Tarihi için yapılan tanımı merkeze aldığımızda geçmişte ve günümüzde siyasi ve itikadî amaçlar doğrultusunda ortaya çıkan
İslâm düşünce ekolleri dediğimiz beşeri ve toplumsal oluşumların temel
kaynaklardan hareketle, zaman-mekân bağlamında ve fikir-hadise irtibatı
çerçevesinde betimleyici metotla ve tarafsız gözle incelenmesi gerekmektedir. Bu tanım bugünün ilmi disiplini için geçmişi okumaya yönelik bir olanak sağlaması, elbette Osmanlı’nın son dönemlerinde yapılan ilmi çalışmaların kazanımlarından meydana gelmiştir. Osmanlı İmparatorluğu gibi çok
uluslu bir devlet her ne kadar ana bünyede Sünnî İslâm anlayışını merkeze
alsa da eyaletlerinde gayrimüslim unsurların haricinde İslâm’ın ana bünyesinden neşet etmiş farklı fırkalar da mevcudiyetini korumuştur. Sünnî-Şii
ayrımı gibi temel ayrım noktası olan mezhebî hareketlerin alt kolları ile bireye ve topluma ciddi bir etkisi gözden kaçırılamayacak bir gerçekliktir; ancak
Osmanlı bakiyesinin ilim adamları Dârülfünûn gibi bir okulun açılıp akademik çerçevede toplumu incelemeye başlamasına kadar mezheplere ve
mensuplarına uzak kalmıştır. Darülfünun ile birlikte Şiilik ve Şiilikten neşet
eden fırkalar akademik çalışma konusu olmuş ve İzmirli İsmail Hakkı ve
Şerafettin Yaltkaya tarafından kademe kademe makaleler yayınlanarak ilk
ciddi ilmi birikimler ortaya çıkmaya başlamıştır. İzmirli’nin çalışma konusu
olarak kendisine ayırdığı bu inceleme, ilk olarak ayrı ayrı iki makale şeklinde yayınlanmış; daha sonra makalelerin birleştirilmesi ve hataların düzeltilmesiyle Dürzî Mezhebi adıyla kitap halinde basılmıştır.
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Dürzî Mezhebi içerik ve konu açısından iki ayrı makaleden oluşması sebebiyle sistemli bir fihriste sahip değildir. Kitap haline getirildikten sonra
kitabın sonuna basit bir fihrist eklenmiştir. Ayrıca kitabın sonunda “Göze
Çarpan Yanlışlar” başlığında matbaadan kaynaklı düzeltilmesi gereken hataların tashih edildiği bir de bölüm açılmıştır. Sadeleştirme çalışmamızda
hataları metin içerisinde düzelterek işlem yapmamız ve fihrist bölümü ile
yaptığımız çalışmanın sayfa mutabakatının bulunmaması “Fihrist ve Göze
Çarpan Yanlışlar” bölümünün çalışmadan çıkartılmasını gerektirmiştir.
Fâtımî İsmâiliyye’si içerisinden ortaya çıkan Dürzî mezhebi Mısır, Suriye, Lübnan ve Irak’ta etkili bir yayılım alanı bulmuştur. Mezhep geniş bir
alana nüfuz etmesine rağmen inanç sistemindeki gizlilik prensibi sebebiyle
mezhep hakkında sağlıklı bilgilere ulaşmanın yolu oldukça zorlaşmıştır. Bu
gizlilik sebebiyle Osmanlı döneminde haklarında çalışma olmamakla beraber, Cumhuriyet’in ilk yıllarında İzmirli ana kaynaklara başvurma ve onlardan istifade etme yönünden mezhep hakkında döneminin etkili ve ilmi dayanakları yüksek olan bu çalışmayı ortaya koymuştur.
İzmirli, günümüzden neredeyse yüz yıl önce kaleme aldığı makalelerinde, mezhep hakkındaki bilgileri açıklayıcı, tanımlayıcı ve betimleyici bir
metotla zaman-mekân bağlamında ve fikir-hadise irtibatı çerçevesinde ortaya koymuştur.
İzmirli, çalışmasını neredeyse yüz kadar yerli-yabancı eserden hareketle
kaleme almıştır. Dipnotlarda da görüleceği üzere yerli kaynaklarda Dâiretü’l-Maârif, et-Telîd fi Mezhebi Ehli’t-Tevhîd, en-Nakzu’l-Hafiyy, yabancı kaynaklarda ise Exposé de la religion des Druzes’den istifade etmiştir.
Dürzî Mezhebi’nde mezheple ilgili olarak Dürzî kitapları, Avrupalıların
mezhep hakkındaki eserleri, Şia ve İsmâiliyye mezhebi hakkında bilgiler,
mezhebin kurucusu olan Hâkim Biemrillâh’ın hayatı, mezhebin itikadî hükümleri, ahlaki sorumlulukları ve medeni hukuk gibi konular ele alınmıştır.
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Eser Dürzî mezhebi hakkında kaleme alınan ilk Türkçe eser olma özelliğini ve önemini korumaktadır.
Mezhepler Tarihi alanı çalışmalarının kaynakları genellikle mezhep savunusu veya bir mezhebin diğer mezhebe cevap vermesi amacıyla reddiyesi
şeklinde yazılmasına karşılık İzmirli’nin çalışması öncekilerine nazaran farklılık göstermektedir. O, zamanın şartları, kaynaklara ve verilere ulaşma noktasında Dürzîlik hakkındaki farklı risalelerden istifade ederek mezhep hakkındaki malumatları olduğu gibi aktarmış; ancak yer yer mezhep hakkında
olumsuz yorum ve düşüncelerde de bulunmuştur.
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İzmirli İsmail Hakkı

A. BAŞLANGIÇ
Bugün hürriyet ve istiklalleri uğrunda silaha sarılan, bütün insanlığın
dikkatini kendilerine çeken ve Fransa’yı oldukça düşündüren, düne kadar
toprağımızda yaşayan Dürzîlerin akide ve ayinleri yakın zamana gelinceye
kadar gizli kalmıştı.
Dürzîler akide ve ayinlerinin aralarında sır gibi olmasına oldukça özen
gösterirler. Alakalı olmayan kimselere sırlarını açmadıkları gibi güvenmedikçe kendi milletlerine bile açılmazlar. Mezheplerini açığa çıkaracak bütün
sebep ve araçları tamamıyla ortadan kaldırırlar.
Dürzîlerin inanç ve ayinlerini gizli tutmalarından dolayı din işleri ayrıntılı bir şekilde bilinmiyordu. 1251/1835-36 senesinde Mısır Seraskeri bulunan İbrahim Paşa, Teym Vadisi’nde onları vurduğu zaman Mısır askerleri
Dürzî mabetlerini yağma ve gasp etmiştir. Özellikle de o zaman Benî
Şihâb’dan Cebel hâkimi bulunan Emir Beşir’in Mısırlılar ile beraber bulunan
askerleri pek çok Dürzî kitabını alıp, yağmalamışlardı ki işte bu suretle bu
kitaplar her yere dağılmıştı; fakat bu kitaplar Arapça olsa da bazıları Fransızca ve İngilizceye tercüme edilmiş ve bunlardan alınarak Dürzî dinine dair
sonradan Arapça ibareli bazı risaleler dahi telif edilmişti. Dürzîlerin sırlarını
gizleme hususundaki dikkat ve özenlerinden dolayı meramlarını işaret ve
~ 20 ~
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kinaye ile yazmaları, dinlerinin temelinin zahir ve batın şeriatı iptal etme
üzerine kurulu bulunması, akidelerini açıklayan Kelâm ilminde aşırı mutasavvıfların bazı sözlerine ve dinsizlerin özellikle de Şia’dan türeyen
İsmâiliyye fırkasının tevillerine itiraz tarzında söylenen sözler bulunması
sebebiyleDürzî din işlerinin hakikati öyle pek de her yönüyle meydana çıkarılmamıştı.
Dürzîlerin mezhepleri hakkında kapsayıcı bir şekilde yazılan en etkili
metin Muhtasaru’l-Beyân fi Mecrâ’z-Zamân’dır. Bu eser Cebel-i Lübnan’ın
ruhani lideri Münir et-Tabib Hanâniyâ’yı Dürzî dini hakkında ayrı bir eser
yazmaktan vazgeçirdiği için Hanâniyâ, kitabın bir özet ve muhtasarını yazmakla yetinmiş, sonuna ise el-Ferâiz kitabının özetini ilave etmiştir.
Hanâniyâ’nın bu iki özetini Marsilya Akademisi üyelerinden M. Henri G.11
Fransızcaya tercüme etmiş ve gerçekten akademi üyelerine yakışır bir şekilde açıklama ve izahını yapmıştır. Avrupalılar başka hususlarda olduğu gibi
Dürzî mezhebinin tetkiki hususunda da gayretlerini esirgememişlerdir. 18.
yüzyılın başlangıcında Pétıs De La Croıx, François12, sonunda ise Venture de
Paradis ile diğerleri tarafından kitaplar yazıldığı gibi M. de Sacy tarafından
da Exposé de la religion des Druzes namıyla gayet güzel bir kitap yazılmıştır.
M. Henri G.’nin dediği gibi Dürzîler hakkında yazı yazan müelliflerin başında M. de Sacy bulunuyor.
Müelliflerin tamamı Dürzî mezhebinin inançlarını mükemmel bulmadıklarını itiraf etmektedirler; çünkü onların kutsal kitapları kendilerine kadar ulaşmıyor; özel tabirimizle silsile kopuktur. Böyle olmakla beraber M. de
Sacy’nin kitabı bu mezhep hakkında en mükemmel kitaptır ve kitapta hiçbir
şey eksik bırakılmamıştır. Yalnız burada eleştiriye değer bazı incelikler vardır. Nitekim M. Henri G. o hataları açıklıyor. Kitabın baş tarafında mükemmel bir ön söz vardır. Önsözde İslâm mezhepleri, İsmâiliyye mezhebi, Fâtı-

11
12

Fransız şarkiyatçı (sad.)
Fransız şarkiyatçı (sad.)
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miyye Devleti ve Dürzîlerin ilahlığını kabul ettikleri Hâkim’in hayatına dair
istifadeye değer bilgiler vardır. Önsözden sonra yedi fasıl vardır: Birinci
fasılda Allah, Hâkim’in ilahîliği, ikinci fasılda dinin vezirleri, üçüncü fasılda
ruh ve ruh göçü, dördüncü fasılda Dürzî mezhebinin üstünlüğü, beşinci
fasılda kıyamet, altıncı fasılda ahlak ve yedinci fasılda medenî hukuk hakkında mükemmel bilgiler vardır. Dürzî mezhebini ortaya çıkaran, Dürzîler
nazarında peygamber olan Hamza b. Ali ile ashabı tarafından yazılan kitaplar ve risaleler, Avrupa’da Fransa, İngiltere, Roma ve diğer kütüphanelerde
muhafaza edilmektedir. İşte bu kitaplar ve risaleler sayesinde Dürzî mezhebi hakkında faydalı eserler yazılmıştır. M. de Sacy’nin gözden geçirdiği kitapları burada beyan edelim ki nasıl bir çalışma ve gayrette bulunduğunu
öğrenelim.

B. DÜRZÎ KİTAPLARI VE AVRUPALILARIN ESERLERİ
- es-Sicillü’l-Muallak
- es-Sicillü'l-Menhî fîhi 'ani'l-Hamr
- Haberu'l-Yehûd ve'n-Nesârâ
- es-Sîratü'l-Müstakîme
- en-Nakzü'l-Hafiyy
- Kitâbü’l-Meşâhid ve’l-Esrâri’t-Tevhîdiyye
- el-Fâdıl ve’l-Mefdûl
- er-Risâletü’ş-Şâfiye li Nüfûsi’l-Muvahhidîn el-Mümerridâti li-Kulûbi’lMukassırîn el-Câhidîn
- Risâletü’l-Esrâr ve Mecâlisi’r-Rahme li’l-Evliyâ'i’l-Ebrâr
- Risâletü Mecâlisi’r-Rahme
- Nüshatü mâ Ketebehü’l-Karmatâ ilâ Mevlânâ el-Hâkim bi-Emrillâh Emîri’lMü’minîn inde Vusûlihî ilâ Mısr
- Mîsâku Veliyyi’z-Zamân
- Bedvu’t-Tevhid li Da’veti’l-Hak
- Mîsâku’n-Nisâ
~ 22 ~

— Dürzî Mezhebi —

- Risâletü'l-Belâğ

ve'n-Nihâye

fi't-Tevhîd

ilâ

Kâffeti'l-Muvahhidîne'l-

Müteberriîn mine't-Telhîd
- el-Ğâye ve'n-Nasîha
- Kitâbun fîhi Hakâiku mâ Yazheru Kuddâmu Mevlânâ Celle Zikruhû mine’lHezl
- Keşfü’l-Hakâik
- er-Risâletü’l-Mevsûme bi-Sebebi’l-Esbâb ve’l-Kenzü limen Eykane vestecâb
- Risâletü’t-Tenzîh
- Risâletü’n-Nisâi’l-Kebîra
- Es-Suhbetü’l-Kâine
- Nüshatü Sicillü’l-Müctebâ
- Taklîdü’r-Rızâ Sefîru’l-Kudre
- Taklîdü’l-Muktenâ
- Mukâtebe ilâ Ehli’l-Küdyeti’l-Beyzâ
- Risâletü’l-İnsınâ
- Şartu’l-İmâm Sahibü’l-Keşf
- Risâle ilâ Veliyyi’l-‘Ahdi ‘Ahdi’l-Müslimîn Abdirrahîm b. İlyas
- Risâle ilâ Hammar b. Ceyş es-Süleymânî el-‘Akkâvî
- er-Risâletü’l-Münfeze ile’l-Kâdî
- el-Münâcât Münâcâtü Veliyyi’l-Hakk
- ed-Duâü’l-Müstecâb
- et-Takdîsü Du’aü’s-Sâdıkîn. Du’a li Necâti’l-Muvahhidîne’l-‘Ârifîn
- Risâletü’r-Rızâ ve’t-Teslîm
- Zikru Ma’rifeti’l-İmâm ve Esmâi’l-Hudûdi’l-‘Ulviyye Ruhâniyyen ve
Cismâniyyen
- Risâletü’t-Tahzîr ve’t-Tenbîh
- er-Risâletü’l-Mevsûme bi’l-İ’zâr ve’l-İnzâr eş-Şâfiye li Kulûbi Ehli’l-Hakki
mine’l-Marazı ve’l-İhtiyar
- Risâletü’l-Ğaybe
- Kitab fîhi Taksîmü’l-‘Ulûmi ve İsbâti’l-Hakki ve Keşfi’l-Meknûn
- Risâletü’z-Zinâd
- Risâletü’ş-Şem’a
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- er-Rüşd ve’l-Hidâye
- Şi’run’n-Nefs ve ma Tevfiki illa Billah
- El-Cüz’ü’l-Evvel mine’s-Seb‘ati Eczâ’
- er-Risâletü’t-Tenbîh ve’t-Te’nîb ve’t-Tevbîh ve’t-Tevkîf
- er-Risâletü’d-Dâmiğa li’l-Fâsıki’r-Redd ale’n-Nusayrî Leanehû’l-Mevlâ fî
Külli Kevrin ve Devrin13
- Meselen Darabehû Ba’zu Hukemâi’d-Diyâne Tevbîhan limen Kassara an Hıfzi’l-Emâne14
- Risâletü Benî Ebî Hımâr
- Taklîdü Lâhiki’t-Taklîdi’l-Evvel ile’ş-Şeyhi’l-Muhtâr
- Taklîdü Sükeyn15
- Taklîdü’ş-Şeyh Ebi’l-Ketâib
- Taklîdü’l-Emîr zi’l-Mehâmid Kefîlü’l-Muvahhidîn Ebi’l-Fevâris
- Taklîdü Benî Cerrâh
- Risâletü’l-Cümeyhiriyye
- er-Risâletü’l-Mevsume bi’t-Ta’nîf ve’t-Tehcîn li-Cemâ’atin min Bisenhûr min
Kitâmeti’l-Kâtimîne’l-‘Acîsiyyîn
- Risâleti’l-Vâdî
- er-Risâletü’l-Mevsûme bi’l-Kostantiniyye el-Menfezetü ilâ Kostantîn Mütemelliki’n- Nasrâniyye16
- el-Mevsûme bi’l-Mesîhiyye17 ve Ümmü’l-Kalâidi’n-Nüsükiyye ve Kâmi’atü’l‘Akâidi’ş- Şirkiyye
- Risâletü’t-Te’akkub
- Risâleti’l-Îkâz ve’l-Bişâre li Ehli’l-Ğafle ve Âli’l-Hakki ve’t-Tahâre18
- er-Risâletü’l-Hakâik ve’l-İnzâr ve’t-Te’dîb li-Cemî'i’l-Halâik
- Risâletü’l-'Arab

Bu kitap 26 risaledir. et-Telîd fi Mezhebi Ehli’t-Tevhîd.
Bazı din adamları tarafından söylenen atasözleri.
15 Reislerden.
16 İstanbul İmparatoru.
17 Hamza’ya Mesîh derler.
18 Irak ve İran ahalisine hitaben yazılmıştır.
13
14
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- Risâletü’l-Yemen ve Hidâyetü’n-Nüfûsi’t-Tâhira ve Lemmü’ş-Şeml ve
Cem’u’ş-Şetât
- Risâletü’l-Hind el-Mevsûme bi’t-Tizkâr ve’l-Kemâl ile’ş-Şeyhi’r-Reşîdi’lMüseddedi’l-Müfdâl19
- er-Risâletü’t-Temyîzi’l-Muvahhdidîn et-Tai'în, min Hizbi’l-Usâti’l- Fesakati’n-Nakisîn
- min Dûni Kâimi’z-Zamân ve’l-Hâdi ilâ Tâ'ati’r-Rahmân
- er-Risâletü’t-Takrî’ ve’l-Beyân ve İkâmetü’l-Hucce li Veliyyi’z-Zemân
- er-Risâletü’t-Te’dîbi’l-Veledi’l-'Âk mine’l-Evlâd, el-Ğâfil 'an Tağyîri’s- Suveri’l-'Asıye 'inde’l-İntikâl fî Dâri’l-Me'âd ve Rucû'i Enfüsihâ ile’l-İnsifâl
ba’de’l-Uluvvi bi Musâhabeti’l-Ezdâd
- er-Risâletü’l-Kâsı'a li’l-Fir'avni’d-Da'iyy el-Fazıhatü li Akîdeti’l-Kezzâbi’lMa’tûhi’ş-Şakiyy
- Kitâbü Ebi’l-Yekazân ve mâ Tevfîki İllâ bi Tâ'ati Hudûdi20 Veliyyi’l-Emr
- Risâleti’s-Sefer ile’s-Sâde fi’d-Da’veti li Tâ'ati Veliyyi’l-Hakki’l-İmâmi’lKâimi’l-Muntazar21
- er-Risâletü’l-Mi’râci Necâti’l-Muvahhidîn ve Süllemi Hayati’l-Mûkinîn
- er-Risâletü fî Zikri’l-Me'âd ve’r-Redd 'alâ men 'Abbera 'anhü bi’l-Ğalati
ve’l-İlhâd
- Risâletü’t-Tebyîn ve’l-İstidrâk li Ba’zı mâ lem Tüdrikhü’l-'Ukûl fî Keşfi’lKüfri’l-Mahcûb mine’l-İlhâdi ve’l-İşrâk
- er-Risâletü’l-İsrâiliyye, ed-Dâmiğa li-Ehli’l-Leded ve’l-Cuhûd, 'A’ni’l- Keferate min Ehli Şerîati’l-Yehûd22
- er-Risâletü’l-Ehad ve Seb’în Suâl, Se'ele bihâ Ba’zu’l-Müdde'îne’l-Cühhâl ve
Eimmeti’l-Cevri ve’d-Dalâl
- er-Risâletü İzâhi’t-Tevhid, limen Tenebbehe min Sünneti’l-Ğafleti ve 'Arafe’lHakka…

Hint’te yaşayan Dürzîlere hitaptır.
Dinin vezirlerine hudûd denir.
21 Muktenâ tarafından yazılmıştır.
22 Muktenâ tarafından yazılmıştır.
19
20
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- er-Risâletü’r-Redd 'alâ Ehli’t-Tevil Ellezîne Yûcibûne Tekrâra’l-Âlihe fi’lAkmisati’l-Muhtelife
- Tevbîhu İbni’l-Berberiyye. er-Risâletü’d-Dâmiğa li’l-Fâsiki’n-Necesi’l- Fâziha
li-Etbâ'ihî Ehli’r-Ridde ve’l-Beles
- Tevbîhu Lâhık
- Tevbîhu’l-Hâibi’l-'Âciz Sükeyn
- Tevbîhu İbn Ebi’l-Husayye
- Tevbîhu Sehl
- Tevbîhu Hasan b. Mu'allâ
- Tevbîhu’l-Hâib Muhallâ
- Risâletü’l-Benâti’l-Kebîra
- Risâletü’l-Benâti’s-Sağîra
- Risâletü’r-Reddi 'ale’l-Müneccimîn
- er-Risâletü’l-Bed'i’l-Halk
- Risâletü’l-Mev’iza
- Risâletü’l- Müvâcehe23
- Mükâtebetü’ş-Şeyh Ebi’l-Ketâib
- Menşûr ilâ Âl-i Abdillah
- Cevâbü Kitâbi’s-Sâde
- el-Kitâbü’l-Menfez 'alâ Yedi Serâyâ
- Mükâtebetün Tezkiratün
- Mükâtebetü Nasr b. Futûh
- es-Sicillü’l-Vârid ilâ Nasr
- Menşûru’ş-Şeyh Ebi’l-Me'âlî et-Tâhir
- Menşûr ilâ Cemâ'ati Ebî Türâb
- Risâletü Cebeli’s-Sümmâk24
- Menşûr ilâ Âl-i Abdillah ve Âl-i Süleyman25
- Menşûru Ebî Ali

Muktenâ tarafından yazılmıştır.
Muktenâ tarafından yazılmıştır.
25 Muktenâ tarafından yazılmıştır.
23
24
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- Menşûru Remz li-Ebi’l-Hayr Selâme
- Menşûru’ş-Şart ve’l-Batt
- Mükâtebetü Şuyuhi’l-Evvâbîn
- Menşûr fî Zikri İkâleti Sa’d
- Mükâtebetü Remz ile’ş-Şeyh Ebi’l-Me'âlî
- Menşûr ile’l-Mahalli’l-Ezheri’ş-Şerîf
- Menşûru Nasr b. Futûh
- Mükâtebetü Remz ilâ Âl-i Ebi Türâb
- er-Risâletü’l-Vâsıle ile’l-Cebeli’l-Envâr26
- Mükâtebetü’ş-Şeyh Ebi’l-Me'âlî
- Menşûru’l-Ğaybe
M. de Sacy bu kitap ve risalelerin her birini açıklayarak onlar hakkında
mütalaalarda bulunuyor. Bu kitap ve risalelerin hepsi doğrudan mezheplerini açıklayan bazı talimatlar ve dinlerinden çıkanlara ya da akidelerine muhalif olanlara karşı reddiyedir. Bunların çok büyük bir kısmı Hâkim’in veziri
Hamza’ya, çok azı ise Hamza’nın ashabına aittir.
Şehir tarihçisi Mihâil Şerubim Bey tarafından Mısır’da Ramses dergisinde
neşredilen ve adı geçen dergi hesabına ayrıca basılan et-Telîd fi Mezheb-i Ehli't-Tevhîd 27 risalesi faydalı ve öz bir eserdir.
Vaktiyle Osmanlı Devleti’ne hizmet etmiş olan Süleyman Büstânî ailesinin Dâiretü’l-Maârif ismindeki Arap ansiklopedisinde de Dürzîler hakkında
başka bir esere ihtiyaç duyulmayacak şekilde faydalı bilgiler vardır.
Bazı araştırmacıların beyanına göre Dürzîler’de kitapların sayısı yedi
olmalıdır; çünkü onlara göre yedi mukaddes bir sayıdır; gökler, yerler, gezegenler, haftanın günleri, natıklar, imamlar ve ahlâkî öğütlerin sayısı hep
yedidir.

26
27

Muktenâ tarafından yazılmıştır.
Dürzîler kendilerine Muvahhid ve Ehl-i Tevhîd derler; çünkü Hâkim Biemrillâh’ın birliğine
inanırlar.
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Ben de bu bölümde incelemede bulundum ve zikrettiğim kitapları etraflıca araştırdım. Ayrıca muhterem arkadaşım Müderris Şerafettin Efendi’nin
lütuf ve yardımlarıyla Dürzîler tarafından yazılan şu kitapları da inceledim.
- Risâletü’t-Tenzîh
- Risâletü’n-Nisâi’l-Kebîra
- es-Subhatü’l-Kâine28
- Nüshatü Sicillü’l-Müctebâ29
- Nüshatü Taklîdü’r-Rızâ ve Sefîru’l-Kudre30
- Nüshatü Taklîdü’l-Muktenâ31
- Mükâtebe ilâ Ehli’l-Küdyeti’l-Beyzâ32
- Risâletü’l-İnsınâ33
- Şartu’l-İmâm Sahibü’l-Keşf34
- er-Risâle elletî erselet ilâ Veliyyi’l-‘Ahdi ‘Ahdi’l-Müslimîn Abdirrahîm b. İlyas35
- Risâle ilâ Hammar b. Ceyş es-Süleymânî el-‘Akkâvî36
- er-Risâletü’l-Münfeze ile’l-Kâdî37
- el-Münâcât Münâcâtü Veliyyi’l-Hakk
- ed-Du’âü’l-Müstecâb
- et-Takdîsü Du’aü’s-Sâdıkîn. Du’a li Necâti’l-Muvahhidîne’l-‘Ârifîn38
- Risâletü Ma’rifeti’l-İmâm ve Esmâi’l-Hudûdi’l-‘Ulviyye
- Risâletü’t-Tahzîr ve’t-Tenbîh39

Hamza’nın eseridir.
Hamza’nın eseridir.
30 Hamza’nın eseridir.
31 Hamza’nın eseridir.
32 Yeri bilinmemektedir.
33 Hamza’nın eseridir. İnsınâ bir yerin ismidir.
34 Hamza’nın eseridir.
35 Hamza’nın eseridir.
36 Hamza’nın eseridir.
37 Hamza’nın eseridir.
38 İsmail b. Muhammed Temîmî’nin eseridir.
39 Hamza’nın eseridir.
28
29
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- er-Risâletü’l-İ’zâr ve’l-İnzâr eş-Şâfiye li Kulûbi Ehli’l-Hakki mine’l-Marazı
ve’l-İhtiyâr
- Risâletü’l-Ğaybe
- Taksîmü’l-‘Ulûm40
- Risâletü’z-Zinâd41
- Risâletü’r-Rüşdi ve’l-Hidâye42
- Şi’run’n-Nefs43
- Nüshatü mâ Ketebehü'l-Kırmatıyyü ilâ Mevlânâ el-Hâkim bi Emrillâh
Emîri'l-Mü’minîn inde Vusûlihî ilâ Mısr
- Mîsâku Veliyyi'z-Zamân44
- en-Nakzü'l-Hafiyy45
- Bedvi't-Tevhid li Da'veti'l-Hak46
- Mîsâku'n-Nisâ
- Risâletü'l-Belâğ
Müteberriîn

ve'n-Nihâye

fi't-Tevhid

ilâ

Kâffeti'l-Muvahhidîne'l-

mine't-Telhîd47

- el-Ğâye ve'n-Nasîha48
- Kitâbun fîhi Hakâıku mâ Yazheru Kuddâmu Mevlânâ Celle Zikruhû mine'lHezl49
- es-Sîratü'l-Müstakîme50
- Risâletü Keşfü’l-Hakâik
- er-Risâletü Sebebi’l-Esbâb ve’l-Kenzü limen Eykane ve'stecâbe

İsmail b. Muhammed Temîmî’nin eseridir.
İsmail b. Muhammed Temîmî’nin eseridir.
42 İsmail b. Muhammed Temîmî’nin eseridir.
43 İsmail b. Muhammed Temîmî’nin eseridir.
44 Hamza’nın eseridir.
45 Hamza’nın eseridir.
46 Hamza’nın eseridir.
47 Hamza’nın eseridir.
48 Hamza’nın eseridir.
49 Hamza’nın eseridir.
50 Hamza’nın eseridir.
40
41
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İşte açıklanacağı üzere inceleme ve araştırmalarım neticesinde Dürzî
akidesi hakkında kesin bir malumat elde ettim. Bu malumatımı da fakültemizin dergisinde yayınladıktan sonra ayrıca neşrediyorum. Bu bölümde M.
de Sacy’nin iki büyük ciltten ibaret olan kitabını numune edindim.
Dürzîler takiyye yaparak51 dış görünüşleri ile Müslüman görünümünde
bulunurlar: “Dinimiz hepimizin bildiği Müslümanlıktan başka bir şey değildir, İsmâiliyye ve Bâtıniyye ile asla alakamız yoktur,” iddiasında bulunurlar.
Kendilerini tevhîd ehli sayarlar; fakat mezheplerini araştıranlara malum
olduğu üzere Dürzîlik Hâkim’in tevhidini hak sayan bir dinden ibarettir ve
diğer dinlerin hükmü kalkmıştır. Dürzîler nasıl inanırlarsa inansınlar, mezhepleri İslâm mezhepleri arasında ortaya çıkmış, şimdiye kadar da ayakta
kalmıştır. Buna dayanarak her şeyden önce İslâm fırkaların ortaya çıkış şekillerini, bekasını ve İsmâiliyye mezhebini açıklayacağız.

C. İSLÂM MEZHEPLERİNİN ORTAYA ÇIKMA SEBEPLERİ
İslâm âleminde birtakım fırkalar ortaya çıkmış, bunlardan bazılarının izi
bir süre sonra kaybolurken diğerleri bugüne kadar varlıklarını devam ettirmişlerdir.
İslâm âleminde fırkaların ortaya çıkmasında hürriyet ve bağımsızlık düşüncesi başlıca etken olmuştur. İslam’ın başlangıcında bağımsızlık düşüncesi ve eylemi bir âdet halindeydi. İrade ve fiiller taklit zincirinden kurtulmuş,
insanlara manalardan hüküm çıkarma hususunda yetki verilmişti.
İslâm âleminde fırkaların ortaya çıkmasındaki bu sebep zorunlu ise de
tam bir etken değildi ve buna bir takım başka etkenlerin de katılması lazım
geliyordu. Bu etkenler ya siyasî ya da ilmî oluyordu. İslam’da siyasî sebeplerden dolayı ilk ortaya çıkan fırkalar Mârika ile Şia fırkalarıydı. Mârika Hz.

51

Mezheplerini gizleyip yalanını ortaya koymaktır ki Şîa’dan alınmıştır.
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Osman ile Hz. Ali, Şia ise sahâbe hakkında dehşetli bir muhalefet şeklinde
beliriyordu. İlmî ayrılık ise Basra’da felsefî bir fikir olan: “Beşerin iradesi ve
Allah’ın buna asla müdahale ve tesirinin olamadığı fikri” ile felsefedeki illeti ûlâ52 nazariyesinin en mühim mevzularından olan Allah’ın tamamında
bulunan kader meselesi ile başlamış sıfatlar meselesi ile tamamlanmıştı. İşte
Kaderiyye, Mürcie ve Cehmiyye mezhepleri bu arada ortaya çıkmıştır. Herhangi bir fırkaya karşıtlık neticesinde diğer bir fırkanın ortaya çıkmasının
âdet haline gelmesiyle ortaya çıkan bu fırkalara karşılık Cebriyye, Vaidiyye,
Müşebbihe ve Mücessime fırkaları da ortaya çıkmıştı.
İslam’da ortaya çıkan fırkalar arasında sadece ilmî maksatları takip
edenler yok olmuş, siyasî maksatları takip edenler ise şimdiye kadar devam
etmiştir. Bugün Mârika ile Şia fırkaları ve onlardan meydana gelen kollar ve
o âlemde doğan mezhepler devam ettiği halde Kaderiyye, Mürcie ve Cehmiyye müstakil bir fırka olarak kalamamıştır; ancak önemli usulleri geride
kalan fırkalar tarafından alınmıştır. İşte bugün yaşamakta olan Dürzîler de
Şia dünyasında meydana gelen fırkalardandır.

D. DÜRZÎLERİN MEYDANA ÇIKMASINA KADAR ŞİA
MEZHEBİNDE DEĞİŞİM
Şia mezhebi Hz. Ali ve Ehl-i beyt sevgisinden meydana gelmiştir. Hz.
Osman’ın şehadetinden sonra ümmet ikiye ayrılmış; bir kısmı Hz. Osman,
diğer kısmı ise Hz. Ali taraftarı olmuştu. Hz. Osman taraftarlarına Şia-i Osman Hz. Ali taraftarlarına da Şia-i Ali denilmiş, daha sonraları ise bu isim
yalnızca Hz. Ali taraftarlarına verilmiştir.
Hazret-i Ali zamanında Şia dört kısma ayrılmıştı:
1. Şia-i Ûlâ, Şia-ı Muhlisîn’dir. Bunlar ashâb ve tabinden olup Hz. Ali’ye
yardım edenlerdir. Şia-i Ûlâ hilafet işinde muhalefeti yani Hz. Ali’yi imame-

52

İlk sebep, bütün sebeplerin sebebi demektir. (sad.)
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te layık görmemeyi sapkınlık sayar. Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’i Hz. Ali’ye
üstünlük hususunda tartışmazlar. Hz. Ali’nin Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer ve
diğer sahâbîler hakkındaki güzel konuşmalarını ise zâhire hamlederlerdi.
Şia-i Ûlâ daha sonra Şia lakabını bırakarak Ehl-i Sünnet lakabını almış ve
Ehl-i Sünnet arasında kaybolmuştur.
2. Mufaddıla’dır. Bunlar Hz. Ali’yi Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’e üstün
görenlerdir ki Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’i hilafete layık bilirler ve sahâbeyi
hayır ile anarlar.
3. Sâbbe’dir. Bunlar sahâbeye küfreden ve onları yerenlerdir ki Hz.
Ali’nin sahâbe hakkındaki güzel konuşmalarını gizlerler. Sâbbe, Hz. Ali ve
Ehl-i beyt’e muhabbet ve tevellâ,53 muhaliflerine ise düşmanlık ve teberrâ’nın54 lazım geldiğini söylerdi. Böylece Sâbbe’de Tevellâ ve Teberrâ bir
esas olmuştur.
4. Gâliye’dir. Bunlar Hz. Ali’ye bağlılık konusunda son derece ileri giderek kendisine ilahlık isnat ederler. Bunların bir kısmı doğrudan doğruya Hz.
Ali’nin ilahlığını, bir kısmı ise ilahî ruhun Hz. Ali’ye hulûl55 ettiğini kabul
ederdi. Şimdiki Nusayriler Gâliye Şia’sındandır.
Hz. Ali’nin irtihalinden sonra Keysâniyye mezhebi ortaya çıktı. Mufaddıla’dan Zeydiyye, Sâbbe’den ise İmâmiyye meydana geldi. Meşhur Muhtar
es-Sekafî Keysâniyye imamıydı. Keysâniyye’nin ayırt edici özelliği Hz.
Ali’nin diğer oğlu Muhammed b. Hanefiyye’yi imam tanımasıdır. Zeydiyye
ise ancak Fatıma’dan olan soyu imam tanıyordu. İslam’a girmiş olanlar içinde ilk önce peygamberlik iddia eden Muhtar’dı. Keysâniyye’nin Kerbiyye
kolu reisi Ebû Kerîb, Muhammed b. Hanefiyye’nin yaşadığını, bâkî olduğu-

Ehl-i Beyt’i, Hz. Ali’yi ve soyunu sevme, onlara uyma, onlardan yardım ve şefaat bekleme
(sad.)
54 Ehl-i Beyt’e kötülük ve haksızlık edenleri sevmeme, düşman bilme. (sad.)
55 Tanrı’nın bazı kişi ve eşyaya girip tecessüm ettiğini, onun suretine girdiğini kabul etme (sad.)
53
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nu ve beklenen mehdi olduğunu iddia ederek bununla bütün Şia’ya teselli
veriyordu. Keysâniyye, Zeydiyye ile İmâmiyye arasında kaybolup gitmiştir.
Zeydiyye bir takım kollara ayrılmıştır. Bugün Yemen taraflarında oldukça fazla Zeydî vardır. Zeydîler, Zeydî imamlarının piri olan Zeyd b. Ali
Zeynelâbidîn’in katlinden sonra kendilerine bir imam aradılar ve bu hususta
ihtilafa düştüler. Bir kısmı Haseniyye, büyük çoğunluğu ise Hüseyniyye
oldu. Haseniyye olanlar imameti Hz. Hasan’ın soyuna, Hüseyniyye olanlar
ise buna karşılık imameti Hz. Hüseyin’in soyuna indirgiyorlardı.56 Asıl
İmâmiyye Hüseyniyye oldu. İsmâiliyye, İmâmiyye-i Hüseyniyye kolundandır. Asıl İmâmiyye Câfer-i Sâdık’tan sonra Musa el-Kâzım, Ali er-Rıza, Muhammed et-Tâkî, Ali en-Nâkî, Hasan el-Askerî ve Muhammed el-Mehdî’yi
imam tanıyordu ki bunlara İsnâ Aşeriyye (On İki İmam) denilmiştir.57 İsnâ
Aşeriyye’ye muhalif olanlar bulunsa da İmâmiyye’nin tam hali İsnâ Aşeriyye idi.
Bugün, Şia adı altında bulunan Ehl-i İslâm İsnâ Aşeriyye mezhebindendir.

1. İsmâiliyye
İsmâiliyye 155/771-72 tarihinde İmâmiyye’nin içinde çıkmıştır. İsnâ
Aşeriyye imamlığı, masum imamları on ikiye hasrettiği halde İsmâiliyye
altıncı imam olan Câfer-i Sâdık’tan sonra yedinci imam olarak oğlu İsmail’i
tanımıştır.

Haseniyye’ye göre imamlar şunlardı: Ali el-Murtaza, Hasan el-Müctebâ, Hasan el-Müsennâ,
Abdullah, Muhammed en-Nefs ez-Zekiyye, biraderi İbrahim b. Abdullah. Hüseyniyye’ye
göre imamlar şunlardı: Ali el-Murtaza, Hasan el-Müctebâ, Hüseyin eş-Şehid, Ali Zeynelâbidîn, Muhammed Bakır. Bakır’dan sonra ihtilaf vardır. Bakır’ı hay ve baki tanıyanlara
(Bâkıriyye), oğlu Zekeriyya’yı imam kabul edenlere (Hâsıriyye) denildi; fakat asıl İmâmiyye
Cafer-i Sadık’ı imam tanıyordu.
57 İsnâ Aşeriyye’ye göre on iki imam şunlardır: el-Murtaza, el-Müctebâ, eş-Şehid, es-Seccad
(Zeynelâbidîn), el-Bakır, es-Sadık, el-Kazım, er-Rıza, et-Tâkî, en-Naki, ez-Zeki (Hasan elAskeri), el-Hüccet el-Kâim, el-Muntazar Sâhibu’z-zaman (Muhammed Mehdî). Mehdî henüz
beş yaşlarındayken Sâmira’da bir serdaba girip orada gizlenmiştir. Ahir zamanda tekrar
ortaya çıkacaktır.
56
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İsmâiliyye bir takım kollara ayrılmıştır: Bir kısmı İsmail’e “Hatemü’lEimme, Hayy-ı Muntazar”58 derken; diğer kısmı ise İsmail’den sonra oğlu
Muhammed b. İsmail’e “Hatemü’l-Eimme” ismini vermiştir. Bundan sonra
da Kâim olanlara yürüttüler. Artık İsmâiliyye İmâmiyye’den ayrılıp ileri
gittikçe gitti ve Bâtıniyye’ye dönüştü.59
Bâtınîler, şeriat kapısından küfür kapısına girenler, kendilerini teşeyyu‘
(Şiilik iddiası) ile gizleyenlerdir. Bâtıniyye, İslam'a nispet iddiasında bulunmakla beraber Müslümanların arasında küfür ve fesat yayar, felsefî bilgileri,
kelamcıların şüpheleri ve keşiflerin tahayyülleri ile karıştırırlar.
Bâtıniyye’nin başı Şiilik, sonu ise dinden sıyrılmaktır. Nitekim belâğ-ı
ekber, nâmus-ı a‘zam son mertebedir ki bu Allah’ı, şeriatları ve dini inkârdır,
yaratanı ikrar edenleri hafife almaktır. Şeriata, dine inananları alaya almadır.
Belâğ-ı a‘zam ve namus-ı ekber sahibi işte bu mertebeye varan kimsedir.
Bâtıniyye, Hz. Ebû Bekir ile Hz. Ömer’e söverek başlar. Sonra Hz. Ali’ye,
Hz. Peygamber’e ve sonunda Allah’a sövmeye kadar gider. Bâtıniyye’nin içi
Mecûs, Sâibe veya Zenâdıka’dır. Dışı ile de Şia-i Gâliyye’dir. Bâtıniyye, İsmail b. Cafer’i imam tanıyan İsmâiliyye’den olup İsmâiliyye zahiri tamamen
terk ederek muallim-i masum ispat edince yani “naslar bir takım rumuz ve
işaretlerdir ki onu ancak masum imam bilir” deyince Bâtıniyye’den olur.
Bâtıniyye, gizlenmiş imam, nasların ancak bâtınının kastedildiğini kabul
etme veya vadettiğini gizlice öğrenmelerine dayanarak bu ismi almıştır.
Bâtınîlerde yedi sayısının kıymet ve hususi bir önemi vardır. Hafta yedi
gün, gökler yedi tabaka, gezegenlerin yedi olduğu gibi imamlar ve peygamberler de yedidir. Peygamberler şunlardır: Âdem, Nuh, İbrahim, Musa, İsa,
Muhammed (s.a.v.), Muhammed b. İsmail. Muhammed b. İsmail, Muhammed b. Abdullah’ın (s.a.v.) şeriatını –hâşâ- neshetmiştir. Şeriat sahibi yani
Nâtık olan yedi kişi işte bunlardır. Her iki peygamber arasında şeriatı ta-

58
59

İmamların sonuncusu, beklenen diri anlamında (sad.)
Tuhfe-i İsnâ Aşeriyye.
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mamlayıcı olmak üzere yedi imam bulunur. Her peygamber kendisinden
önce gelen peygamberin şeriatını değiştirir; fakat ondan sonra gizli olarak
gelen yedi imam o şeriatı tamamlar. Her şeriatta yedi imam vardır. Peygambere şeriat sahibi Nâtık, imama ise şeriat sahibi Kâim derler. İsmail b. Cafer,
Muhammed (a.s.) ile Muhammed b. İsmail arasında kalan ve şeriatı ayakta
tutan yedi zattan birisidir. İnsanlar şeriatını ayakta tutana tabi olarak şeriatı
kaybetmemiş olur ki bunlara nebi ve vasî ismini de verirler.
Yedi imama verilen isimler şunlardır: İmam, Hüccet, zû-Massa, Dâî-i
Ekber, Dâî-i Me’zûn, Mükelleb, Mü’min.
1. İmam: İlahî dinde delillerin gayesidir. Allah’tan aldığı şeyi tebliğ eder.
Gayb ilmi ona vasıtasız ulaşır.
2. Hüccet: İlhâd’a ait olup imamdan aldığı delilleri muhataplarının zevklerine ve akıllarına göre talim eder. Hüccet, İmam’ın ilmini taşıyandır, yardımcısıdır.
3. zû-Massa: İlmi Hüccet’ten alır. Çocuğun sütü emmesi gibi ilmi Hüccet’ten emer.
4. Dâî-i Ekber: İnsanları tecrübeden sonra mezhebe davet eder ki buna
Bâb da denir.
5. Dâî-i Me’zûn: Bâtıniyye mezhebine talip olan zahir kimselerden yemin ve söz alır. Onları imamın zimmetine dâhil eder. Onlara ilim ve marifet
kapısını açar. Dâî-i Me’zûn müminlerin derecelerini yükseltmeye memurdur.
6. Mükelleb: Zahir kimselerin arasına sokularak kabiliyeti olanları birtakım avutmalar ile kandırır ve Dâî-i Me’zûn’a ulaştırır. Mükelleb davetinin
sırrına izinli değildir.
7. Mü’min: Bâtıniyye mezhebine inanan, imamın zimmet ve grubuna giren, ahde inanmış ve kesinlikle bilmiş olanlardır. Yedi sayısının hususi kıymeti bulunmasından ötürü Bâtıniyye’ye Seb‘iyye de denilmiştir.
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2. Bâtıniyye’nin Yayılması
Tarihçilerin beyanına göre Bâtıniyye’ye davet Me’mun zamanında başlamış, Mu‘tasım zamanında yaygınlaşmıştı. O sırada meydana gelen Bâbeku'l-Hurremî de Bâtıniyye ile birleşmişti. Bâtıniyye mezhebini ortaya çıkaran Mecûsî çocuklarıydı. Bu yadigârlar seleflerinin dinine ulaşıp, İslam’ın
helak eden kılıçlarından korkarak mezheplerini açığa vurmaya cesaret edememişlerdi. Bu mezhep ilk önce Meymûn b. Deysân eliyle ortaya çıkmıştı ki
bu şahıs Ahvazlı bir Mecûsî idi. Zeydan lakabı ile bilinen Muhammed b. elHüseyin de yardakçılarındandı. Bunlar Irak valisi tarafından hapsedildikleri
yerde Bâtıniyye mezhebini kurmuşlardı. İbn Deysân’ın oğlu Abdullah b.
Meymûn el-Kaddâh eliyle Bâtıniyye Fâris beldelerinde yayıldı. Bu şahıs
Muhammed b. İsmail’in kölelerinden Mübarek ile buluştu. Bir hayli beraberlikten sonra kendisinde Muhammed b. İsmail’in tevdi ettiği bir takım gizli
sırların bulunduğunu haber verdi. Kur’an’daki Hurûf-ı Mukattaayı60 felsefeye uygun bir tarzda açıklamaya başladı. Biraz da şabaz61 telkin etti. İbn
Meymûn dinsiz ve İslâm düşmanıydı. Mübarek ile aralarında söz ve anlaşma meydana geldikten sonra birbirlerinden ayrıldılar. Bu itibarla Bâtıniyye’nin Mübârekiyye ve Meymûniyye adıyla iki kolu ortaya çıktı. Mübârekiyye’ye göre Muhammed b. İsmail yaşamaktadır, Mehdi-i Müntazar’dır.
Mübârekiyye 159/175-76’da ortaya çıkmıştır.
Meymûniyye nasların zahiri ile amel etmeyi haram olarak kabul ederken ahireti de inkâr etmektedir. Bâtıniyye, Meymûn’un adamlarından olup
Horasan ve Kaşan taraflarına gönderilen Halef ismine nispetle bir kol daha
ortaya çıkardı ki bu kola da Halefiyye denildi. Halefiyye, farz kılınan amelleri sözlük anlamlarına hamledip şeri anlamlarını inkâr eder; cennet ve cehennemi, azap ve cezayı asılsız sayardı. Bâtıniyye’nin ilk musannifi Gıyâs
namında bir hilekârdı. Telif ettiği kitap da el-Beyân idi. Gıyâs el-Beyân’ı Arap

60
61

[ ]الم – طه – طس – صgibi Kur’an’daki sûrelerin başlangıçları.
Hokkabazlık.
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meselleri ve şiirleri ile süslemiş, âyet ve hadis-i şerifler ile delil getirme maksadıyla gönül çekici şiirler söylemişti. Abdest, namaz, oruç, zekât, hac ve
diğer hükümleri Bâtıniyye yolu üzerine açıklamış ve sözlüklerden getirdiği
deliller ile ispata yeltenmişti. Şâri‘’nin maksadı budur, avamın anladığı hata
ve yanlışın ta kendisidir, demekteydi. Gıyâs zamanında Bâtıniyye mezhebi
parlak bir şekilde itibar gördü; çünkü telkin ettiği mezhep -yeniliği ve kolaylığı ile beraber- korkudan uzaktı. Bu mezhepte her şey mubah idi. Cahil insanlar akın akın onun itaatine girer, binlerce cahil ve fâsık uzak mesafelerden onun semtine koşardı ki bu mühim hadise 202/817-818 senesindedir.
Gıyâs’ın telkin ettiği mezhep, Şiîleştirme ile dinsizlik ve felsefe karışımıydı.
Daha sonra Gıyâs’ın firar ederek yolda vefat etmesi İbn Meymûn’u çok fazla
sıkıntıya düşürmüştü. Çok geçmeden İbn Meymûn da bu dünyadan göçtü
gitti.
255/868-69 senesinde Ahvaz’da Bâtıniye’den Muhammed Ali Berka`î
ortaya çıktı. İlk olarak takiyyeyi terk edip, halkı alenen Bâtıniyye mezhebine
davet için cesaretlendiren bu şahıstı. Tabilerine de Berkâ`iyye denildi.
Berkâ`iyye şeriat hükümlerini ve ahireti inkâr, nasları da tevil eder. Bazı
enbiyanın nübüvvetini de yok sayardı. Daha sonra Hamdân adında biri ortaya çıkıp, Muhammed b. İsmail’in Mehdi-i Muntazar olduğunu ileri sürdü.
Bunun tabilerine de Karâmita62 denildi. 264/877-78.
278/891-92’de Mukanna` ortaya çıktı. Mukanna Hulûliyye ve İbâhiyye’den63 idi. Berkâ`iyye’den sonra halkı alenen davet eden kişi Mukanna`

Karâmita kelimesinde ihtilaf olunmuştur. Karmat bazılarına göre Mübarek’in lakabı bazılarına göre ise Hamdân’ın lakabıdır. Şu kadar ki Hamdân’a mensup olanlara Karâmita denilmişti. Bazılarına göre Bahreyn veya Vâsıt beldelerinden Hamdân’ın oturduğu köyün ismidir.
Bazılarına göre Hamdân’ın yazısı veya adımları sık olduğundan kendisine Karmat denilmiştir. Dürzî peygamberi Hamza, Ebû Tâhir ve Ebû Saîd gibi Karâmita’yı Hâkim’in dâîlerinden
sayıyor.
63 Hulûl Cenâb-ı Hakk’ın insan bedeninde olması, ilâhî ruhun insan bedenine girmesidir. İbâha,
haramların helal olmasıdır. İbâha mezhebi İslam’dan önce İran’da vardı. Mezdek İbâhî’ydi.
İslam’ın gelmesinden sonra Bâbeku’l-Hurremî ile Maryar tarafından açığa çıkarıldı. Mu‘tasım
62
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idi. Mukanna bir filozof olup bazı bilim dallarında da mahirdi. Bunun tabilerine Mukanna`iyye denildi. 286/899-900 tarihinde Karâmita’dan Ebû Saîd
el-Cennâbî (ö. 301/913-914) Bahreyn’de huruç etti. Bunun tabilerine de
Cennâbiyye denildi. Cennâbiyye ahiret ve şeriatı ikrar edenlerin katlini vacip görüyordu. Mukanna`’dan sonra halkı alenen davet eden ise Ebû Saîd’di.
Oğlu Ebû Tâhir Müslüman hacılar üzerine baskın yaptı. Hacıları katledip
Hacerülesved’i Kâbe’den götürmüştü 319/931-32. Hacerülesved ancak yirmi
iki sene sonra Kâbe’ye iade olunmuştur. Cennâbiyye’nin geçimi köy basmak, kervan vurmak, insan öldürmek, hayvanları sürüp götürmek gibi ahlaksızlıklardan ibaretti. Bunun zamanında Bâtıniyye yeniden revaç buldu.
Zikreveyh b. Mihreveyh de (ö. 294/906-07) Hamdân Karmat namına davette
bulunuyordu. Karâmita Devleti, Abbâsî Devleti’ni sarsmıştı. Karâmita’nın
eşkıyalıkları hicrî dördüncü asrın sonlarına kadar devam etti. Karâmita’nın
Mâverâünnehir dâîsi bulunan Muhammed b. en-Nesefî ile Ebû Ya‘kûb esSicistânî kitap telif eden kimselerdendiler. Nesefî el-Mahsûl, Ebû Ya‘kûb ise
Esâsu’d-Da‘ve, Te’vilü’ş-Şerâyi‘, Keşfu’l-Esrâr adındaki kitapları telif etmişlerdi.64
Mukanna` ve Cenâbiyye’den sonra davete alenen devam eden Mehdeviyye koluydu. Mehdeviyye 300’den önce Mağrib’de ortaya çıkmıştı. Devletlerine Ubeydiyye veya Fâtımiyye devleti de denirdi. Hâkim Biemrillâh
Mehdeviyye’den Ubeydiyye’nin hükümdarlarındandı.

3. Bâtınîler’in Akideleri
Kelamcılar Bâtıniyye’nin maksatlarını belirleme hususunda ihtilaf etmektedir. Çoğuna göre Bâtıniyye’nin maksadı Mecûsî dinine davettir. Bâtıniyye’nin iç yüzü Mecûsî dinini açıklamadır, âyet-i kerimeleri ve hadis-i
şeriflerin zahirini esaslarına uygun bir şekilde tevildir; çünkü bu mezhebi ilk

zamanında bunlar öldürüldü: 223/837-838. Bununla beraber Mukanna’nın ortaya çıkması
bazı tarihlerde Mehdî zamanında gösterilir: 160.
64 Tuhfe-i İsnâ Aşeriyye; el-Fırak.
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olarak ortaya çıkaranlar Mecûsî çocuklarıdır ki Bâtıniyye inancı da bunu
teyit etmektedir. Bâtıniyye Seneviyye’nin nur ve zulmet esaslarını kabul
etmiştir. Seneviyye’ye göre nur ve zulmet âlemin idarecisi olduğu gibi
Bâtınîlikte de akıl ve nefis âlemin idarecisidir. Seneviyye iki yaratıcı kabul
ettiği gibi Bâtıniyye de iki yaratıcı kabul eder. Bâtınîler birisine ilk yaratıcı
diğerine ise ikinci yaratıcı diyordu. Bâtıniyye için ateşe tapmak mümkün
olmadığı için bunlar hile yoluna saparak: “Mescitlerin tamamında sürekli
kullanılmak üzere bir buhurdanlık bulundurmak lazımdır,” diye Müslümanlara tavsiyede bulunmuşlardı. Bunun dışında Mecûsîler Bâtınilere daima sevgi duymuştur.
el-Mahsûl’de beyan olunduğuna göre Bâtıniyye: “İlk yaratıcı öncelikle
nefsi yarattı sonra bunlardan her ikisi yedi yıldız dört tabiat ile beraber bu
alemin idarecisidir,” demekteler ki bu söz araştırıldığında Mecûsîlerin:
“Yezdân, Ehrimen’i yaratarak onunla beraber bu alemi yönetmektedir; ancak Yezdân iyilikleri, Ehrimen ise kötülükleri yapandır,” sözü anlamına
gelmektedir.
Kelamcılardan bazıları da Bâtıniyye’yi, Harran’da ikamet etmekte olan
Sâbiîler’e nispet ederek bu bölümde şu yolda delillendirmede bulunmuşlardır:
Meymûn b. Deysân’dan sonra Bâtıniyye’nin davetçilerinden olan
Hamdân Karmat, Harranlı bir Sâbiî idi. Yine Harran Sâbiîler’i dinlerini gizleyerek kendilerinden olmayanlara göstermezler. Bâtıniler de dinlerini başkalarına göstermeyip; ancak kendi dinlerine mensup olanlara, başkalarına
gizlilikleri ifşa etmemek üzere yemin ettirdikten sonra açığa vururlardı.
Ebû Mansûr Abdülkâhir Bağdâdî’nin (ö.429/1037-38) araştırmalarına
nazaran Bâtıniler, insanın mizacının meylettiği hazlar ve eşyanın tamamının
mübahlığını kabul ettikleri için peygamberleri ve şeriatı inkar ederek âlemin
kıdemini kabullenen Dehrîler topluluğundandırlar. Bâtıniyye’nin davetçilerinden Abdullah b. Hasan Kayravânî’nin es-Siyasetü ve’l-Belağu’l-Ekîd ve’nNâmûsu’l-A‘zam adında bir kitabından Süleyman b. Hasan b. Saîd el~ 39 ~
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Cennâbî’ye aşağıdaki vasiyetlerde bulunması bu iddiayı yani Bâtıniyye’nin
Dehriyye’den başka bir şey olmadığını güçlendiren delillerdendir:
“İnsanların his ve meyillerine göre hareket ederek onlara yakınlaştıktan
sonra kiminle görüşürsen kendini onun dinine mensupmuş gibi göster, onu
dinimize davet et, bu şekilde yakınlaştığın adamlardan kimde doğru yolu
bulma isteği görürsen ona sırrı aç. Hele bir filozofa denk gelir de onu yakın
çevrene almaya muvaffak olursan onu bir hazine bulmuş gibi elden çıkarmamaya gayret et.”
Adı geçen Abdullah Kayravânî bu yolda vasiyetlerde bulunduğu gibi
yine yukarda bahsedilen kitapta ahiret ve azap hakkındaki inançların batıl,
cennetin dünya nimetlerinden ve cehennem ile azabının şeriat sahibi kimselerin meşgul olduğu namaz, oruç, hac ve cihattan ibaret olduğunu beyan
ediyor. Şeriat ehli, bir ilaha ibadet etmektedir ki onun hakkında cisimsiz bir
isimden başka hiçbir bilgi elde edememişlerdir, dedikten sonra Dehriyye’ye
saygı göster; çünkü onlar bizden, biz de onlardanız tavsiyesinde bulunmuştur.
İşte yukarıda adı geçen şahıstan naklettiğimiz bu sözler Bâtıniyye’nin
Dehriyye’ye nispeti hakkındaki görüşümüzü aydınlattığı gibi Mecûsî Zerdüşt’ün nübüvvetini ve ona Allah tarafından vahyin nüzulünü -Sâbîler de
Hermes’in Ezyemun’un65 nübüvvetini- iddia ettiler.
Mecûsî ve Sâbiîler’den her sınıf peygamberliğini ikrar ettikleri zata, Allah tarafından vahyin nazil olduğunu, bu vahyin emir ve nehiy, ölümden
sonra insanların yapıp ettikleri amellerine göre sevap ve azap göreceklerini,
cennet veya cehenneme gireceklerini kapsadığını itiraf ettikleri halde
Bâtınîler mucizeleri tamamen terk ederler. Emir, nehiy ve şer‘î hükümleri
kapsayan vahiy ile semadan meleklerin inişini hatta semada meleklerin varlığını inkâr ederek, melekleri kendi bidat ve dalaletlerine davet edenlerden,

65

İdris, Şît’ten (a.s.) kinayedir.
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şeytan ve iblisleri de kendilerine muhalif bulunanlardan ibaret olmak üzere
tevil ederler. Enbiya ve imamlar hakkında onların bir sınıf halk olduğunu
toprağı ve yönetmeyi sevdiklerini bu maksatlarına ulaşmak için nübüvvet
davasıyla ortaya çıkarak birtakım kanun ve hileleri kullanarak halkın yönetim işini ellerine aldıklarını söylerler. Ayrıca onlardan her biri yedi devir
sahibi olup zikredilen devrin sona ermesiyle birlikte diğer devir sahibi ortaya çıkar, görüşünü ileri sürerler.
Nebî, Nâtık ve Vasî de Esâs ve Kâim’dir. Arzu ettiği biçimde Nâtık’ın
sözlerini tevil etme hakkı Kâim’e aittir. Tevillerinde: “Vahyin içine nüfuz ve
hulûl edenler iyi meleklerden; zahir ile amel edenler ise kâfir şeytanlardandır,” demeleri sapkınlığı gerektiren bir şekilde şeriatın her esasını tevile kalkışmaları; yakîn sana gelene kadar âyetindeki yakîn kelimesini tevil ilmine isnat
ile ibadetin düşmesini kabullenmeleri, bu iddiayı destekler. Yine Kayravânî,
daha önce sözü edilen kitabındaki vasiyetler arasında semâvî kitaplar hakkında şüpheye düşürecek şekilde telkinlerinde; şeriatı ve ahireti inkâr, semada meleklerin, yerde ise cinlerin varlığını ortadan kaldırma ve Âdem’den
önce nice insanların varlığından bahsetmekle âlemin kıdemi hakkında telkinlerde bulunmayı tavsiye ediyor. Enbiyayı çokça yeriyor. Bundan da Bâtıniyye’nin âlemin kıdemini kabullenme ve yaratıcıyı inkâr etme noktasında
Dehriyye’den başka bir şey olmadığı anlaşılıyor.
Ebû’l-Feth Şehristânî’nin beyanına nazaran eski Bâtıniyye (İbn Sabbah’tan önce olacak) Allah hakkında var da değildir, yok da değildir; âlim
de değildir, cahil de değildir; kâdir de değildir, aciz de değildir demektedir.
Bâtıniyye’nin Allah’ın sıfatları hakkındaki hükümleri budur. Bâtıniyye’ye
göre mutlak ispat ve mutlak yok saymanın ikisiyle de hüküm verme mümkün olamıyor. Bunun yerine ise İlâhu’l-mütekâbileyn,66 Hâliku’l-Hasmeyn67

66
67

Karşılıklı ilahlar (sad.)
İki hasım yaratıcı (sad.)
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ve el-Hâkim beyne’l-Mütezâddeyn68 tabirleri gibi ifadelerde bulunuyorlar.
Şehristânî’nin zikrettiği Bâtıniyye, Bâtıniyye’nin mutedil kısmı olacaktır.

4. Davetin Mertebeleri
Bâtınîler insanları kolayca avlamak hususunda tertiplenmiş bazı hileleri
kullanmaya müracaat ederler ki sözü edilen hileler şunlardır:
Teferrüs69 veya zevk, te’nîs,70 ta`lîk71 veya rabt, tedlîs,72 te’sîs73 veya
mevâsîk bi’l-îmân ve’l-uhûd, teşkîk,74 hal‘75 ve selh.76
a. Hile-i Teferrüs:
Teferrüs Bâtıniyye’nin bidatine davet eden kimsenin kusurunu gizlemeye muktedir, batına geri döndürebilmek için çeşitli yönleri bulunan ve zahirlerin tevilini bilmekle beraber yoldan çıkartılması caiz olan ile olmayanları
ayırt etmesidir. Buna dayanan Bâtıniyye reisleri, davetçilerine: “İçinde kandil bulunan bir evde fikir tartışmayınız, yani kelam ilmi, vücûh, nezâir77 ve
kıyasları bilen kimseler ile konuşmayınız ve münazaraya girişmeyiniz. Çorak yere tohumunuzu ekmeyiniz,” tarzında vasiyetlerde bulunmuşlardır ki
bu vasiyetlerden maksatları dâîleri, mezhepleri ve davetleri hakkında sözleri
tesir etmeyecek adamlara karşı söz söylemekten ve dinin sırlarını ifşa etmekten men etmektir. Bâtıniyye’ye tâbi olanlar kalplerine bidatleri kabul ettiği
için mezhep bunlara Arz-ı Zâkiyye adını veriyor.

İki zıt arasında hâkim (sad.)
Dikkatli tetkik (sad.)
70 Dostluk kurma (sad.)
71 Şartlı erteleme (sad.)
72 Aldatma (sad.)
73 Bâtınî bir öz oluşturma (sad.)
74 Şüpheye düşürme (sad.)
75 Sıyırma (sad.)
76 İnsilâh: Sıyrılma (sad.)
77 Kur’an’da bir kelimenin farklı yerlerde kazandığı değişik manaları mükerrerleriyle birlikte
inceleyen bilim dalı ve bu dalda yazılan eserlerin ortak adı. (sad.)
68
69
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Hile-i Teferrüs’e Bedel-i Hile-i Zevk de denilmiştir ki anlamı, inançsızlığın verdiği zevki tatma kabiliyeti olmayan hiçbir kimseye mezhebin sırlarını
açığa vurmamaktır.
b. Hile-i Te’nîs:
Te’nîs dâînin insan sınıflarını ne gibi şekil ve suretle daveti icap ettiğini
bilmesidir. Bu da dâîlerin şartlarındandır. Her sınıfı davet için takip edilmesi
gereken şekil ve yol başka başkadır. Dâî davet ettiği adamın ibadete meylini
görüyor ise onu öncelikle o yolda devama, daha fazla züht ve takvaya teşvik
eder. Sonra ibadetin anlamını ve farzların illetlerini açıklamasını ister ve
daha sonra bu defa kendisi istediği gibi açıklamalarına başlayarak onu şüpheye düşürür. Davet ettiği adamı din işinde ilgisiz görür ise: “Ya hu şu ibadet boşuna meşakkattir. Acınacak veya gülünecek bir aptallık eseridir. Hiç
akıl bu kadar haz ve lezzeti hayali bir nimet uğruna feda eder mi? Dünyanın
bu kadar sıkıntısı her taraftan hücum ederken bir de insanların hakkımda
söyleyeceklerini düşünüp de kaygı içinde mi olayım? Ben kim ne derse desin aldırmam; zevkime bakarım; şu üç buçuk günlük hayattan zevk ve sefa
namına ne istifade etmek mümkün ise onu düşünürüm. İnsan cesur olmalı,
cesur daima kazanır, her arzusuna ulaşır,”78 tarzında mezhebin telkinini
yapar. Davet ettiği adam, esasen bazı dini hususları kabulde şüphe ve tereddüt göstermekte ise mesela, ahiret, sevap ve azabın olup olmamasında
tereddüt ediyorsa ona karşı: “A birader! Tereddüt ettiğin şeye bak; hiç insan
ölerek toprağa karıştıktan sonra tekrar dirilebilir mi? Buna imkân var mı? Ya
toprak olmuş bir cesede sevap ve azap nasıl taalluk edebilir? Geç! Bu gibi
evhama kapılmaktan vazgeç!”
“Ben akıllıyım iddiasında bulunduğum halde o hayali ve vaat edilmiş
şaraplara, kebaplara karşılık bu capcanlı renge sahip şarap ile verdiği lezzeti
terk edebilir miyim? Ne o? Hayat. Sonra ölüm, daha sonra da dirilmek hiç
bu olur şey mi? Hurafedendir, azizim! Hurafeden. Sakın bunlara kapılıp da

78

[ ]وفاز باللذة الجسور- []ﻣﻦ راﻗﺐ الﻨاس ﻣات ھﻤًا
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üç günlük zevki de heder etme,”79 tarzında işe başlayarak hemen zikrolunan
doğru inançları yok sayıp onları inkâr ederek haram sayılan şeylerin helalliğini söylemeye başlar.
Davet ettiği adam, Gulât-ı Şia’dan ise ona karşı âyet ve hadislerin tevillerine girişmeye ihtiyaç yoktur; çünkü onlar zaten âyet ve hadisleri düşünce
ve isteklerine, dalaletlerine uygun bir şekilde tevil etmektedir. Yok, Gulât-ı
Şia’dan değil de sahâbe hakkında yerme ve ayıplamaya meyleden fırka
mensubundan ise hemen onunla beraber sahâbeye sövmeye katılarak Hz.
Ebû Bekir’in mensubu olduğu Benî Teym, Hz. Ömer b. Hattâb’ın mensup
olduğu Benî Adiyy kabilelerine buğz ve düşmanlığı güzelce ortaya koyma
tarzında boşboğazlıkta bulunur. Hz. Osman ve Muaviye’nin mensup oldukları Benî Ümeyye kabilesine de buğz ve düşmanlık göstermeye başlar.
Şayet davet ettiği adam; Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’e meyilliyse ona
karşı da öncelikle bu iki hazretin övgüsüne girişerek “Evet, Azizim! Bu iki
mübarek cidden büyük büyük adamlardır; şeriatı tevil ve sırlarına vukuf
hususunda büyük pay sahibidirler. Bu faziletine binaen değil midir ki Hz.
Peygamber Hz. Ebû Bekir’i yanına arkadaş alarak mübarek mağaraya, Medine’ye götürmüş ve kendisine mağarada şeriatın teviline ait bütün sırları
teslim etmiş,” diye söyler. Şayet bunları sevenlerden biri Hz. Peygamber
tarafından kendilerine verilen bu sırlar hakkında soru soracak olursa, ona da
ehlinden başkasına açıklamayacağına dair yemin ve söz altıktan sonra sırları
açıklamayı tavsiye etmiştir, tarzında öncüllerden hareketle parça parça bazı
tevilleri açıklar. Eğer kabul etmesini muhtemel görürse geri kalan tevilleri
açığa çıkarır, görmezse bu kadarla yetinerek hiç olmazsa onu bu şekille olsun bir şeriat esası hakkında şüpheye düşürür.
Bâtıniyye’nin dâîlerinin mezheplerini yüceltip kabul ettirdikleri insanlar; bazı sınıflara ayrılır: Birincisi Mecûsî çocukları gibi avam topluluğudur

79

[ ]لﻤا وﻋﺪوه ﻣﻦ لﺤم و ﺧﻤﺮ- []أاﺗﺮك لذة الﺼﮭﺒاء ﺻﺮفا
[ ]حﺪيث ﺧﺮافة يا ام ﻋﻤﺮو- []حياة ثم ﻣوت ثم نشﺮ
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ki bunlar ilmî usul ve nazara yabancı olup delillerden mahrumdurlar. İkincisi Şuûbiyye’dir ki bunlar Acem’i Arap üzerine üstün görür ve saltanat gücünün Acem’e dönmesini temenni ederler. Üçüncüsü Benî Rebîa’dır ki bunlar da Hz. Peygamber’in kendilerinden gelmesinden dolayı Mudar kabilesine öfke ve düşmanlık beslemekle bilinmektedirler.
Bunun üzerine dâî, Acem’i Araplara üstün görme, mülk ve saltanatın
kendilerine döneceği hayaliyle yaşayan bir Acem’i veya öfke ve hasetle vakit
geçiren Benî Rebîa’dan biri ile yakınlaşma olunca derhâl onlara yoldaşlık
ederek: “Hakikaten sizin milletiniz mülk ve saltanata Mudar kabilesinden
daha layık ve daha fazla hak sahibidir,” öncülünü uzun uzadıya anlattır.
Sonra mülkün onlara dönme sebeplerini de araştır ve: “Evet! Mudarlılar’ın
şeriatı son zamanlarını geçirecektir; devletleri yakında sona ererek mülk ve
saltanat size dönecektir,” der. Sonra parça parça İslâm şeriatını inkâra sebebiyet veren tevilleri birer birer açıklar. O kimse telkinleri kabul etti mi ibadetlerden soğumaya başlar. Haramları helal saymayı hoş gören bir inançsız
olur demektir. Özetle te’nîs, meşrebine göre her şahsın gönlünü almaktır.
c. Hile-i Rabt ve Ta`lîk:
Davet edilen kimseyi şeriatın tevilini istemeye bağlamaktır ki bu şekilde
o şahsa ya tevilleri -şeriatın esaslarını ortadan kaldırmaya sebep olacak bir
şekilde- kabul ettirir ya da onu şüphe ve hayret içinde bırakır. Bazıları buna
zaptî bedel ismini veriyorlar. Zapt, sıkıntılı işlerin çözümünü imama havale
etmektir.
d. Hile-i Tedlîs:
Tedlîsin din ve dünya büyüklerini kendi mezhebinde göstermektir yahut nazar ve istidlal usullerinden habersiz olan zavallı adama: “Zahirler
azaptır, rahmet bâtınlardadır,” demektir.
e. Hile-i Te’sîs:
Te’sîs sırrı ifşa etmemek için herkesten kendi inançlarına göre söz ve
yemin almaktır. Davet edilen, teviller hakkında soru sordu mu: “İlâhî âdet
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bile peygamberlerden söz aldığı halde nasıl olur da söz almaksızın tevile
cevaz verebilir,” denilir. Davet edilen istedikten sonra boşanma, köle azat
etme, malı gözden çıkarma gibi kesin yeminlerle yemin ettikten sonra zahirler, yok sayma ve onları inkâra sebep olacak şekilde tevil olunur. Zavallı
adam tevili kabul etti mi içyapı itibariyle zındık olur, zahiren de İslâm ile
gizlenir. Şayet davet edilen tevili kabul etmeyecek olursa kuvvetli yeminler
ile yemin ettirildiği için Bâtıniyye’nin sırlarını meydana çıkaramayacaktır.
Hâlbuki yeminin Bâtıniyye nezdinde önemi yoktur.
f. Hile-i Teşkîk:
Teşkîk, davetçilerin tecrübe görmemiş zavallı adama karşı şeriatın hükümleri hakkında pek çok meseleyle ilgili soru sorarak onlardan zikrolunan
hükümlerin zahiri manasına birtakım vehimleri ortaya koymaktan, dinin
esaslarına şüphe yerleştirmekten ibarettir. Bâtıniyye şu gibi soruları sorar:
A. Mesâil-i Mahsûsa:80 İnsanın neden kulağı iki, dili birdir? Niye sinirler beyine, evrâd ciğere, atar damarlar kalbe bitişiktir? Yumurta mı tavuktan
çıkar yoksa tavuk mu yumurtadan?
B. Mesâil-i Dîniyye:81 Mukattaânın82 manası nedir? Alfabe harflerinin
her birinin ne manası vardır? Niye cennetin kapıları sekiz, cehennemin kapıları yedi olmuştur? Niye sabah namazı iki, öğle namazı dört, akşam namazı
üç rekâttır? Niye her rekâtta rükû bir, secde ikidir?
Sonuç olarak insana mezhebini gözünde süsleyecek şekilde telkinlerde
bulunur ve mezhebinin tevillerine ait soru sorarak kendisini dinin usullerinde şüpheye düşürürler. Soru sorulan kişi, karşı taraftan bu sorulan soruların cevabı istediği takdirde ise davetçiler bu tevilleri ancak imam bilir, di-

Varlığı beş duyu ile anlaşılan meseleler. (sad.)
Dinî meseleler (sad.)
82 Kur’an’da yirmi dokuz sûrenin başında yer alan ve isimleriyle telaffuz edilen harflerin ortak
adı.
80
81
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yerek bu şekilde Kitap ve Sünnet’in zahiri ve lügat manasının kast olunmadığını bildirirler.
g. Hile-i Hal`:
Hal‘, bedenî amelleri ortadan kaldırmaktır. Zavallı adam şüpheye düştükten sonra tevilleri öğrenmek ister. Ona karşı: “Bunu ancak bizim imamımız, bir de onun tarafından mezhebimizin sırlarını açıklamaya izin verilen
zat bilir,” derler. Bu şekilde o zavallı cahilde nasların zahirinin kastedilmediğini; belki zahirler ile başka manaların kast edilmiş olduğu fikri ve itikadını ortaya çıkartarak bu hileyle onu şeriat hükümleri ile amel etmekten vazgeçirirler.
h. Hile-i Selh:
Selh, dinlerin tamamından özellikle İslam’dan sıyrılmaktır. Bâtıniyye
mezhebini kabul eden kişiye hemen yemin ettirilir. Üzerindeki İslam’ın değerli elbisesi soyulur ve ondan soyutlanır. Kendisine müjdeleme makamında: ”Zahir kabuk, batın öz gibidir; bir şeyin özü kabuğundan daha hayırlıdır. Artık sen de bu hakikat ve nimete vakıf oldun,” denir. Çaresiz adam
ibadeti terk eder ve tekrar haramları helal saymaya başladı mı artık ona karşı kapalı olan perde açılır. Denilir ki: “A canım! Eğer bizim her şeyden müstağni kadîm bir ilahımız olsaydı kulların rükû ve secdelerinden, taştan yapılmış bir beytin etrafında tavaftan, iki dağ arasında sa‘yden ne fayda görünürdü.” İşte bu sözü telkin ettikleri adam bunu kabul etti mi, o artık tevhide
inanan zümreden çıkarak münkir ve zındık olur. Selh, davet mertebelerinin
sonuncusudur. Bundan sonra her şeyi helal saydığı için lezzetleri tatmaya ve
şeriatı tevile başlar.83
İbn Sabbâh zamanına kadar Bâtıniyye zamanın imamına davet edip, kitap tasnif ederdi. İbn Sabbâh’tan itibaren ise Bâtıniyye yeni bir yola girdi.
İbn Sabbâh öncelikle halkı her zamanda kâim ve sadık olan imama davet

83

el-Fark.
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ediyordu.84 İbn Sabbâh 483/1090-91 senesinde Alamut’daki kalesine kapandıktan sonra Bâtıniyye isyana kalkışma ve adam öldürme yoluna girdi.
Alamut yönetimi 651 tarihlerine kadar burada kalmaya devam etti, buna
Hülâgû son verdi ve bundan sonra Bâtıniyye her tarafa dağılarak türlü şekillere girdi.

5. Hâkim-Biemrillâh
Hâkim-Biemrillâh’ın nesep silsilesi şöyleydi: Hâkim-Biemrillâh Ebû Ali
Mansûr b. el-Azîz-Billâh Nizâr b. el-Mu`iz-lidînillâh Me`ad b. el-MansûrBinasrillâh Ebî’z-Zâhir İsmail b. el-Kâim-Biemrillâh Ebî’l-Kâsım Muhammed
b. Ubeydullâh el-Mehdî. Fâtımiyye veya Ubeydiyye devletinin kurucusu işte
bu Ubeydullah el-Mehdî’dir. Mehdeviyye mezhebinin reisi de budur. Ubeydullah el-Mehdî’nin Hz. Fâtıma soyundan gelen Aleviyye’den olup olmamasında ihtilaf edilmiştir.
Ubeydiyye evvela 296/908-09 tarihinde Afrika’da Benî Ağleb hükümetine varis olarak kurulmuş, sonra 357/967-68’de Mısır’da Türk İhşîdî hükümetine halef olmuş ve hükümet merkezini oraya nakletmişti. Mehdeviyye’nin Mağrib ve Mısır’da yönetimleri bir hayli devam etmiş ve mezhepleri
Yemen’e de girmişti. Selâhaddîn-i Eyyûbî 567/1171-72’de Fâtımiyye hükümetine son vermiş, Mısır’daki Mehdeviyye mezhebini ortadan kaldırmıştı.
Hâkim-Biemrillâh el-Mansûr’un pederi el-Azîz-Billâh rivayete göre hayrı sever, çok mütevazı, fenalık edenlere karşı affa meyilli, güzel tedbirli, yüce
himmetli, kalplerin sevgilisi, akıllı bir hükümdarmış. Türkleri ilk önce devlet
hizmetlerinde kullanan ve Türklerden askeri kumandanlar atayan elAzîz’di. Merkebi binek edinme şekli de ilk önce bunda görülmüştü. Oğlu
Mansûr 375/985-86 tarihinde doğmuş 383/993-94’te kendisi tarafından veliaht tayin edilmişti. 386/996-97’de vefatı üzerine Mansûr hükümdarlık ma-

84

Gazzâlî davet şeklini eserlerinde açıklıyor. İslâmFelsefesi Tarihi formeleri.
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kamına geçmişti. Mevcut örf gereği Hâkim-Biemrillâh lakabını aldı. Mühründe “Binasrillâhi’l-Azîmi’l-Veliy yensuru’l-imâm Ebû Alî” yazılıydı.85
Mansûr devlet başkanlığına geçince halk, babasının izinden gideceği
inancında ve hayır ümidindeydi. Bundan dolayı tam bir bağlılıkla kendisine
biat edildi ki o vakitler on bir yaşlarındaydı. Babası vefatından önce memleket işlerinin idaresini hizmetlilerinden Sicilyalı Bercevân’ı havale etmişti.
Bercevân bir süre işleri idare etmiştir; fakat batı taraflarının idaresini yüklenen Kutâme’nin şeyhi ve büyüğü İbn Ammâr, Bercevân’a galip gelerek devlet işlerini idareye başladı. Kendisine Emînü’d-devle86 lakabını verdi ki bu,
Fâtımîler’de kullanılan ilk lakaptı. İbn Ammâr’ın arkadaşları Hâkim’i öldürerek memleketi ondan kurtarmak hususunda görüş bildirdiği halde İbn
Ammâr Hâkim’in yaşını dikkate alarak Hâkim’in küçük olduğunu ileri
sürmüş ve bu görüşü kabul etmemiştir. Kutâmeliler zulüm ve saldırıya başlayarak halkın mallarını gasp, kadınlarını da esir etmişlerdi. Bercevân’ın ise
bunu engellemeye gücü yoktu. Hâkim’in köşkünde Hâkim’i korumak için
onunla beraber bulunurdu. Çok fazla sıkışınca Şam valisi Türk Mencütekin’den yardım istedi. Mencütekin muazzam bir ordu ile Mısır üzerine yürüdü; fakat İbn Ammâr tarafından büyük bir hezimete uğratıldı. Bercevân
bundan da bir şey kazanamadı. Hâkim 389/998-99’da çocukluktan çıktı.
İşlerde söz sahibi olmaya başladı; fakat Bercevân’ın vaziyeti Hâkim’e ağır
geldi. Bazı konularda ona kızdı ve ondan kurtulmak istediği için o sene içinde alenî bir şekilde onu öldürdü.
Daha sonra Kıbtîler’den Fahd b. İbrahim’i vezir yaptı, onu sevdi ve devlet işlerini ona teslim etti. Fahd iyi bir yönetim segiledi ve Hâkim’e sadakatle
hizmet etti. Gitgide Hâkim’in yönetimi kuvvet kazandı. Hâkim ise kuvveti
ele geçirince adeta bir zorba kesildi. Babasının yolunu arkada bıraktı. Azdıkça azdı, azgınlığı taştı, zulüm ve tecavüzü oldukça fazlalaştı. Bir halde du-

85
86

Dâiretü’l-Maârif; et-Telîd.
Devletin güvendiği kimse (sad.)
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ramaz hale geldi. Yorgun Halk ondan yüz çevirdi ve ona sövüp saymaya
başladı. Onu sürekli kızdırıp dururlardı. Hâkim ise hiddetini rikabdârlarından87 alırdı. Böylelikle pek çok rikabdârın kanına girdi. Bir gün Hâkim’i oldukça fazla kızdırdılar. Hâkim memleketin yakılması, ahalinin mallarının
yağmalanması ve kadınların esir yapılması hususunda siyahî kölelerine
emir verdi. Siyahî köleler de bu emri yerine getirmeye kalkıştılar. Mısır’da
ahali ile siyah köleler arasındaki savaş üç gün devam etti. Memleketin üçte
biri kadar yer yandı. Kadınların ve çocukların pek çoğu esir edildi.88
Hâkim bir taraftan halkı böyle eza ve cefaya uğratırken, diğer taraftan
da Ezher Cami’sinin kapısına beyanname asardı:

 ھﺬا ﻛﺘﺎب ﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ووﻟﯿﮫ اﻟﻤﻨﺼﻮر اﺑﯽ ﻋﻠﯽ اﻻﻣﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﺎﻣﺮﷲ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻻ- ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﺟﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺒﯿﺪ ﷲ اﻧﻜﻢ ﻣﻦ اﻻﻣﻨﯿﻦ ﺑﺎﻣﺎن ﷲ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺤﻖ اﻟﻤﺒﯿﻦ واﻣﺎن ﺟﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﯿﯿﻦ واﻟﺒﯿﻨﺎ ﻋﻠﯽ ﺧﯿﺮ
اﻟﻮﺻﯿﯿﻦ وذرﯾﺔ اﻟﻨﺒﻮة اﻟﻤﮭﺪﯾﯿﻦ آﺑﺎاﻧﺎ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯽ اﻟﺮﺳﻮل ووﺻﯿﮫ وﻋﻠﯿﮭﻢ اﺟﻤﻌﯿﻦ واﻣﺎن اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﺤﺎل
واﻟﺪم واﻟﻤﺎل ﻻ ﺧﻮف ﻋﻠﯿﻜﻢ وﻻ ﯾﻤﺘﺪ ﯾﺪ ﺑﺴﻮء اﻟﯿﻜﻢ اﻻ ﻓﯽ ﺣﺪ ﯾﻘﺎم ﺑﻮاﺟﺒﮫ وﺣﻖ ﯾﺆﺧﺬ ﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﮫ ﻓﻠﯿﻮﺛﻖ ﺑﺬﻟﻚ وﻟﯿﻌﻞ
ﻋﻠﯿﮫ ان ﺷﺎء ﷲ وﻛﺘﺐ ﻓﯽ ﺟﻤﺎذی اﻻﺧﺮة ﺳﻨﺔ ﺧﻤﺲ وﺗﺴﻌﯿﻦ وﺛﻠﺜﻤﺎئﺔ واﻟﺤﻤﺪ ﷲ وﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺪ اﻟﻤﺮﺳﻠﯿﻦ
89وﻋﻠﯽ ﺧﯿﺮ اﻟﻮﺻﯿﯿﻦ وﻋﻠﯽ اﻻمئﺔ اﻟﻤﮭﺪﯾﯿﻦ ذرﯾﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ وﺳﻠﻢ ﺗﺴﻠﯿﻤﺎ
Bu beyannamenin ifadesine göre Hâkim hakikaten gayet yüce bir hükümdar olan Cenâb-ı Hakk’ın, Peygamberimizin, Hz. Ali’nin emanları ile
insanların canlarını, mallarını, hallerini, şahsiyetlerini taarruzdan koruyor;

Padişah bir yere giderken üzengisini tutarak ata binip inmesine yardım eden veya padişahla
vezirlerin atlarının yanında yaya giden kimse, üzengi ağası. (sad.)
88 et-Telîd fî Mezhebi Ehli’t-Tevhîd; Dâiretü’l-Maârif.
89 Exposé de la religion des Druzes. Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Bu kitap, velisi elMansûr Ebû Ali el-İmâm müminlerin emiri Hâkim-Biemrillâh olan Abdullah tarafından Allah'ın kullarının camisine gönderilmiştir. Sizler mülk sahibi, hak olduğu apaçık olan Allah'ın,
peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed ve müminlerin emirinin emanı altındasınız.
Müminlerin emiri olarak malınız, kanınız, halleriniz ve canlarınız emniyettedir. Sizlere ne
korku vardır ne de kötü bir el uzanacaktı; ancak hakkı hak sahibine vermede ve şeriatın gerekliliğini yerine getirme hususu bunların dışındadır. Bu kitâbe hicrî 395 Cemâziyelâhir'de
yazılmıştır. Hamd Allah'a, salât ve selâm ise peygamberlerin efendisi Hz. Muhammed’e,
vasîlerin en hayırlsına, peygamber soyuna ve yol gösterici imamlara olsun.
87
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namuslu kişiler hakkında hiçbir saldırının meydana gelmeyeceğini temin
ediyor. Sadece bir hakkı hak sahibine verme ve şeri olarak tatbik edilmesi
gereken cezanın gerektiği durumlarda kovuşturma yapıp ceza veriyor. Beyannamede Şii bir Müslüman lisanı kullanıyor. Kendisini Allah’ın kulu,
müminlerin emiri ve Hz. Fatıma’nın soyundan gelen biri olarak tanımlıyor.
Bu ilan senesinde yine pek çok kişi Hâkim’in tecavüzüne maruz kalmıştır. Nitekim Kâdılkudât Hüseyin b. Numan’ı yakmıştır.90 Hâkim kan dökmeyi severdi; fakat mal konusunda cömertti.91
Hâkim-Biemrillâh sadece zulüm ve tecavüzde kalmadı; gayb ilminin sahibi olduğunu Cenâb-ı Hakk ile konuştuğunu iddia etti. Daha da ileri giderek ilahlık davasına kalkıştı. Artık taraftarları tarafından kendine “Hâkim
biemrih”92 denildi ve gitgide bu kullanım baskın hala geldi; çünkü kendisini
ilah biliyordu. Hâkim’in delice emir ve nehiyleri pek çoktur.
Hâkim ilahlığını ilan ettikten sonra halkı onu görünce yâ vâhid! yâ ehad!
yâ muhyî! yâ mumît derdi.
Hâkim bir kere kızdı mı kendini tutamazdı. Hiçbir sebep yokken babasının büyük veziri Kıbtî İsa b. Nestûr’un alenî olarak boynunu vurdurdu.
391/1000-01’de İbn Ammâr’ı öldürdü. Sevdiği devlet işlerini kendisine verdiği Kıbtîler’den vezir Fahd b. İbrahim’in de boynunu vurdurdu 393/100203. Bu ikisinden sonra Hamza b. Ali adında birini vezir tayin etti. Hamza
büyük bir dâhiydi ve ilmi de genişti. Hâkim’in zorbalığına, deliliğine, değişikliğine, görünen zındıklığına baktı. Ona yaklaşmak için bir tedbir düşündü. Sonunda onun için özel bir mezhep vazetti. İşte bu mezhep, tevhîd mezhebi olan Dürzî mezhebiydi. Hamza’nın vezirliği 408/1017-18 senesine rastlıyordu.

Exposé; Dâiretü’l-Maârif.
Dâiretü’l-Maârif.
92 Kendi emriyle Hâkim demektir. Bununla beraber [ ]باﻣﺮهdeki zamir, amaçlanan Allah lafzı ile
ilgili olabilir. Bu halde bu lakap henüz ilahlık davasına kalkışmadan verilmiş olur.
90
91
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Hâkim 400/1009-10’da pek çok hususu; örneğin mulûhiyye, cırcır, mütevekkiliyye gibi yemekleri yasaklamış,93 pek çok emir arasında muhtelif
mezheplere mensup olmalarıyla beraber Müslümanların din işlerinde serbest bulundukları hakkında bir emir vermişti.
Hâkim-Biemrillâh Mısır’da Dâru’l-Hikme adıyla bir medrese inşa etmiş
ve kapısını herkese açmıştı. Bu medresedeki telkinler ile Abbâsî devletini
mahvetmek istemişti. Buraya birçok ilim kitabı, mühendislik aleti vadetmiş
ve birtakım müderrisler tayin etmişti. İsmâiliyye’nin Mehdeviyye kolunu
tesis eden Fâtımîler Abdullah b. Meymûn el-Kaddâh tarafından ortaya konulan mezhebi öğretirlerdi. Onlarda o ilkelerden alınan birtakım talimat
vardı ki bunlar sırasıyla şöyleydir;
1. Kur’ân’ın iç yüzünün gizli bir mana olduğunu öğretmek.
2. Bilgiyi masum imamların öğretimine hasretmek.
3. Âdem’in yaratılmasından beri devam ede gelen yedi Nâtık’ı ve yedi
imamı; yedi imamın, gerçek imanı yaymak için on ikişer resule sahip olduğunu öğretmek.
4. Pisagor, Eflatun, Aristo gibi Yunan felsefecilerin görüşlerinden delil
getirerek İslâm şeriatının umumî şeriata ve felsefeye tabi olması lüzumunu
ortaya koyarak İslam’ı bu açıdan incelemek.
5. Felsefeden geçerek sırlara ulaşmak.
6. Peygamberleri ve ahireti inkâr.
7. Reisin vereceği emri körü körüne inkâr94 etmektir.

Mulûhiyye Muâviye’nin yemeği olduğundan, cırcır denilen bakla da Hz. Âişe’ye nispet
edildiğinden, mütevekkiliyye de Abbasî halifelerinden Mütevekkil’e nispet edildiğinden
dolayı yasaklanmıştı. Dâiretü’l-Maârif
94 Dikkate aldığımız nüshada ve diğer nüshalarda inkâr yazılmış; ancak konu ve işleyiş itibari
ile ikrar olması gerekmektedir. (sad.)
93
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Mehdeviyye, Ubeydiyye hükümdarlarının ismetine inanmıştı. Hasan b.
Sabbâh Hâkim-Biemrih’in bahsi geçen medresesinde öğrenim görmüş,
Mehdeviyye’nin Nizâriyye dalını oluşturmuştu. İlk Mehdeviyye Bâtıniyye’den olmakla beraber temiz ve saf halkı kandırmak için zahirde züht ve
takva sahibi kesilirler, şeri hükümlere özen gösterirlerdi; çünkü ahalisi genellikle şeriatın zahirine sıkıca bağlıydı.

6. Hâkim’in Ortadan Kalkması
Hâkim saltanatının 25. senesinde 37 yaşlarındayken ortadan kalkmıştır.
Bu konuda başlıca üç rivayet vardır:
1. Devlet ehlinin haber verdiği, tarihçilerin naklettiği haberdir. Bu habere göre Hâkim öldürülmüştür. Şöyle ki Hâkim’in akıl ve şeriata sığmaz, birbirine uymaz tavır ve hareketleri sonunda kendisinin ölümüne sebep olmuştur. Hâkim adam öldürmekten asla çekinmezdi. Bir gün merkebine binip
cami kapısına geldi ve merkebinden indi. Rikabdârlarından birini tutup yere
yatırarak karnını yardı ve bağırsaklarını çıkardıktan sonra elini yıkadı ve
geçti gitti. İleri gelenlerinden bir topluluğu da ateşe atmıştı. Öldürdüğü
adamın kefenlenmesini ve defnedilmesini emreder, öldürülenin ailesini kabre gitmeye zorlardı. Bu kadar katil, zulüm ve eziyet ile beraber merkebine
biner Kahire’de yalnız başına gezer, sahralarda dolaşır ve Mukattam dağına
giderdi. Askerleri farklı milletlerden oluşuyordu; Türk, Rum, Bulgar, Siyahi
ve Berberi karışıktı. Hizmetçileri de böyle muhtelif milletlere mensuptu.
Öldürülmesi hakkında ilk rivayet şöyledir: Kız kardeşi Seyyidetu’l-Mülk95
ile araları bozuldu. Hâkim ona yapacağı kötülüğü gözlüyordu. Bir de askerî
komutanlarından Seyfüddevle İbn-i Devvâs’a kızdığı için ona da kötülük
yapmak istiyor; her ikisine de kötülük yapmak için fırsat gözetiyordu. Seyyidetu’l-Mülk bunu sezdi. Bu sefer o da Hâkim’i öldürmeyi düşündü. Bir
gece boş bulunarak köşkünden çıkıp İbn Devvâs’a vardı. İbn Devvâs ona
pek çok ikram ve tazimde bulundu. Aralarında şöyle bir konuşma geçti:

95

İslâmAnsiklopedisi’nde Sittülmülk olarak geçiyor. (sad.)
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Seyyidetu’l-Mülk: Kardeşimin yaptığı halleri bilirsin. Pek çok kan akıttı.
Şehirleri harap etti. Memleketin ileri gelenlerini ve hizmet eden görevlilerini
öldürdü.
İbn Devvâs: Evet bunları biliyorum.
Seyyide: Ben, hem kendimi hem seni korumak hususunda seninle istişareye geldim. Ben iyi biliyorum ki o beni de seni de öldürmeyi iyiden iyiye
kafasına koymuştur. Korkarım ki bir gün halk galeyana gelecek, o da helak
olacak ben de helak olacağım. Yazık ki devlet elden çıkacaktır.
İbn Devvâs: Bu konuda ne gibi bir tedbir düşündün?
Seyyide: Bana kalırsa yarın Mukattam dağına çıkacağı zaman onu öldürmek üzere bazı adamlar gönderirsin, onun yanında ancak bir rikabdâr
vardır. Eğer o öldürülürse oğlu yerine geçer, sen de memleketin yöneteni,
veziri olursun. Maaşına yüz bin altın zam yaparım.
Bunun üzerine Seyyidetu’l-Mülk köşküne döndü. Hâkim ise ertesi gün
âdeti olduğu üzere tek başına Mukattam dağına gitti. İbn Devvâs on siyah
kölenin her birine beş yüz altın verdi. Köleler Hâkim’den önce Mukattam’a
vardı ve pusu kurdu. Hâkim oraya gelince hemen üzerine hücum ederek
Hulvân yakınlarında hançer ile öldürdüler. Cesedini bir kuyuya attılar. Elbisesini düğmeleri ve ilikleri olduğu halde eşeğinin yanına bıraktılar ve gelip
olayı haber verdiler. Bir görüşe göre bedenini kız kardeşine getirdiler. O da
cesedi evinde bir yere gömdü; fakat bu görüş çok zayıftır.
Bu vaka 411/102021 senesinde Şevval’in 27. günü olan Pazartesi gecesi
meydana gelmiştir. Halk Şevval’in sonuna kadar mutat olan merasim ile
dönüşünü beklemişti. Zilkade’nin üçüncü günü Hâkim’in ileri gelenlerinden
olan Bulgar Muzaffer, Türk Neştekin ve Kâdılkudât birtakım kimseler ile
Kusayr manastırına geldi. Oradayken Hâkim’in Kamer adındaki beyaz merkebini ayakları kılıç ile kesilmiş, gemi ve eyeri üstünde durur halde gördüler. Onun peşinden gittiler, Hulvân’ın doğusundaki bir köye vardılar. Yalnızca Hâkim’in elbisesini buldular. İlikleri çözülmemişti, hançer izi de vardı.
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Daha sonra geri döndüler ve öldürülmesinden yana şüphe etmediler. Askerler Seyyidetu’l-Mülk’e müracaat ettiler ve Hâkim’in geri dönmeme sebebini
sordular. Seyyidetu’l-Mülk kumandanlarına mal dağıttı. Ertesi gün
Hâkim’in oğlu Ali’ye göz alıcı elbise giydirdi. Askerler ise köşkün etrafında
olup biten hadiseyi öğrenmek istiyorlardı. Onlar bu haldeyken hemen çocuk
yaştaki Ali çıkıverdi, önünde de veziri bulunuyordu. Vezir onlara: “devlet
kulları!” diye hitap ederek çocuğun Mısır’a hâkim olduğunu ilan etti. Huzurunda yeri öptü. Kendilerine mal dağıtılan kumandanlar da böyle yaptılar.
Ertesi gün kendisine biat olundu. Ali’ye, ez-Zâhir li-i‘zâzi Dinillâh lakabı
verildi. Seyyidetu’l-Mülk halkı topladı onlara hediye dağıttı, işleri güzel bir
şekilde düzenledi. Hükümet işlerini de İbn Devvâs’ın eline bıraktı; fakat o
hileye başladı.
Kadın, İbn Devvâs’a dedi ki: “Biz bütün memleket işlerini senin eline bırakacağız, maaşını artıracağız kıymetli hilatler giyeceksin. Bir gün belirle de
bunu yapalım.” Bu hal insanların arasına yayıldı. Günün birinde İbn Devvâs
bütün kumandanları köşküne davet etti ve hepsi de köşke geldi. İş yoluna
girince adamlarına kapıların kapatılmasını emretti. Adamlarından birinin
eline bir kılıç vererek İbn Devvâs’a gönderdi ve ona dedi ki: “İbn Devvâs’ın
başının üzerinde dur, kumandanlarına: “İşte efendinizin katili!” de sonra
kılıcını vur. O adam da gerektiği şekilde emri yerine getirdi. İbn Devvâs’ı
öldürdü, hiç kimse de ses çıkaramadı.96
Makrîzî, Hâkim’in kız kardeşi tarafından öldürülmesi hususunu doğru
bulmuyor. Bu hususta sahih olan görüşe göre Müslümanlar ancak ve ancak
dinî gayretlerinin gereği olarak Hâkim’i öldürmüşlerdi.
2. Mısır Kıptîler’inden olup o zamanlar hadiseleri yazanlardan bazıları
Hâkim’in kaybolması hakkında garip bir fikir ileri sürmektedirler: HâkimBiemrillâh Hristiyanlık hakkında çok fazla münazara düzenlermiş. Mesîh’in

96

et-Telîd; Dâiretü’l-Maârif.
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lâhûtî97 ve nâsûtî98 ölümü ve ikinci defa dünyaya döneceği hususunda uzun
uzadıya münakaşada bulunurmuş. Gizli gizli Hristiyan ulema ile buluşup
bu konuda görüşür ve kimsenin olmadığı yerde ibadet edermiş. Şimdi İbnü’l-Azîz yani Hâkim-Biemrillâh Halveti diye mevcut olan halvet vaktiyle
onun hazırladığı halvetmiş. Hristiyanlığın talimatını yüceltirmiş. Hamza o
Hristiyanların talimatlarından tevhit dini olan Dürzî mezhebine pek çok şey
nakletmişmiş. Hâkim’in adet buymuş ki Mukattam’a yalnız çıkar veya
adamlarından pek azını yanında bulundururmuş. Bütün gününü veya gününün büyük kısmını Şehran manastırındaki bazı rahiplerle geçirirmiş.
Hristiyanlık öğretileri arasında anlaşılması zor konular hakkında onlarla
münazara eder dururmuş. Sonra geri döner fakat bu hali veziri ve devleti
idare eden Hamza’dan başka hiçbir kimse bilmezmiş. İşte Hâkim bu sırada
Şehran manastırında inzivada iken eceli ile vefat etmişmiş.99
Devlet ehli öldürüldüğünü, kendi taraftarı ise kaybolduğunu haber verip dururken eceliyle Şehran manastırında inzivada iken vefat ettiğini bildirmek çok garip, çok acayip bir haberdir.
3. Hâkim’i ilah bilen tebaasına göre Hâkim, halkta gördüğü fitne ve fesattan, halkın işlediği günahlardan dolayı onlara kızmış; ancak bu hallerini
görmemek üzere bir bahçede bodrum içine girerek orada gizlenmiştir. Kendisi canlı ve bâkî olup halk günahtan dönüp tövbe ettiği ve güzel niyet sahibi olduğu zaman; şimdiye kadar geçen yalancı din öğreticilerinin yalanını
meydana çıkarmak üzere tekrar dönüp gelecektir. Bu inancın ortaya çıkmasının bir sebebi vardı: Taraftarları Hâkim’in kaybolmasından sonra lâhut
başka bir cisimde meydana gelecekmiş gibi bir hataya düşerdi; ancak böyle
bir hataya düşmemek için Hamza bu fikri taraftarlarına kendisi telkin etmişti100 ki bu inanç onların düşünce ve inançlarına uygun gelen bir itikattır;

İnsanın ilâhî ve mânevî yönü anlamında bir tasavvuf terimi. (sad.)
İnsanın beşerî ve cismanî yönünü ifade eden bir tasavvuf terimi. (sad.)
99 et-Telîd.
100 Dâiretü’l-Maârif.
97
98
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çünkü bu kaybolma On iki imam Şiası’nın itikadındaki Mehdî’nin kaybolmasına benziyordu.
Hâkim kaybolduktan sonra; ancak kıyamet gününde yani tevhit dininin
zafer gününden başka hiçbir zaman ortaya çıkmayacaktır. Bu konuda ortaya
atılan soru ve cevaplar şöyle sıralanır:101
—Biz din gününden ne anlamalıyız?102
—O gün efendimizin insan kılığına girerek insanları kılıç ile tevhîd dinine davet edeceği ve cezalandıracağı gündür.
—Bu hakikat ne zaman meydana gelecek?
—Burası meçhuldür; fakat onun için birtakım alamet vardır.
—Alametler ne gibi şeylerdir?
—Padişahların halklarına diledikleri şekilde tasarruf ettiği, Hristiyanların ise insanlara musallat oldukları gün.
—Bu müthiş iş hangi ayda tamam olacaktır?
—Hicrî hesap ile Cemâdâ veya Recep aylarında.103
—Efendimiz kaybolunca arkasında ne bırakmıştır?
—Cami kapısına asılı olarak bir ferman bırakmıştır ki bunu adı Sicill-i
Muallâk olup manası özetle aşağıda geleceği şekilde anlatılır:
“Bismillâhirrahmânirrahîm. Gelecekteki mükâfat; ancak eğri yollardan
yüz çevirerek ve cahillerin ahmaklığından ayrılarak hakiki iman ile Allah’a
ve müminlerin emirinin mahlûkatın işine özen göstermelerini kendilerine

Exposé; Dâiretü’l-Maârif.
Ceza ve hesap günüdür diyen hiçbir ferdi bırakmayıp hepsinin hesabını gören, ona ceza
veren Tanrı’dır.
103[“ يا رب انجﺰ وﻋﺪھم بوليﮭم* فﯽ دار ﻣﺼﺮ فﯽ ﺟﻤادی و رﺟﺐ ﺗﺮی الﻌجﺐ بيﻦ ﺟﻤادی و رﺟﺐEy Allah’ım velileri
aracılığıyla onların vaadini gerçekleştir. (Mısır topraklarında cemâdâ ve receb aylarında)
Recep ve cemâdâ ayları arasında acayip şeyler görürsün” sözleri buna işarettir.
101
102
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bırakmış olduğu naip, şahit ve vekillerine iman edenlere mahsustur. Bunun
gibi Allah’tan korkup samimiyetle kalpten din gününe şek ve şüpheden
uzak hakiki bir iman ile iman eden ve iyiler ile görüşüp karışanlar da nasiplidirler. Allah hayır işleyenleri hak ettikleri mükâfattan mahrum etmez.
Buğz ve düşmanlık ise hakka direnme ve din gününü inkâr eden ikiyüzlülere, yalancılara, iblislere, şerlilere ve asilere mahsus kılınmıştır. Bunları ve
eğri yollara gidenlerin etrafını ilahî gazap sarar.”
İşte bu takdim edilen sözlerden sonra Allah Teâlâ hazretlerine tazimi arz
ve Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ve ailesi üzerine salat ve selam
ettikten sonra bu fermanın kâtibi tarafından birtakım azarlamalar, yararlar
ve vasiyetler bildiriliyor. Fermanının sonunda deniliyor ki Müminlerin emirinin sözü 411/1020-21 senesi Zilkade ayında yazılmıştır.
Bu fermanın bütün âleme, herkese hitaben yazılması sebebiyle fermanda
Hâkim’in ilahlığını içeren lafız ve isimlerle hitabı yer almıyor. Aksine Müminlerin emiri, Allah’ın naibi gibi tabirler kullanılıyor. Bu husus garip görülmemelidir; çünkü tevhit dininin öğretileri gereğince bu fermandaki isim
ve lafızların istenildiği şekilde tefsir olunması kolay bir iştir. Mesela bu fermanda zikredilmemiş olan “İsmullâh” Hâkim’in ancak ilahî ismidir. Zikrolunan “Allah’ın naibi, Müminlerin emiri” lafızları ise beşeri isimlerdir. Bunlar tarafından dini kitaptan nakledilen âyetlerin tamamı bu yolda tefsir olunur.104
Hâkim’in kaybolduğu zamana, tecrübe zamanı, fetret vesaire denilir.
Hamza, telif ettiği eserlerin birinde diyor ki: “Ey kardeşler! Daima hazırlık
içinde olunuz, şimdiki halinizi zararlı bir hal zan etmeyiniz; çünkü bu hal
sizin için cidden yararlıdır. Az bir zaman sonra düşmanlarınızın zevcelerini
dul, hüsran ve acınacak halde göreceksiniz. Onlardan intikamımızı alacaksınız ve sizler emir, şerif unvanlarıyla yâd olunacaksınız.”

104

Dâiretü’l-Maârif; et-Telîd.
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İşte Hamza’nın bu sözüne ve yedi cüzün birinci cüzünde geçtiğine göre
Hâkim ve Hamza’nın kaybolması yedi seneden daha az olamazmış.
Hâkim’in siyah elbise giymesi, kendisinin kaybolmasına, inananlarının onun
kaybolmasından sonra yedi sene baskı ve zulüm içinde kalacaklarına; başındaki saçları salıvermesi ise İmam Hamza’nın gizleneceğine105 işaretmiş.106
Vezir Bahâeddin ise her ikisinin yakında döneceği söylemekle yetinmiştir. Bunun beyanına göre ilahî zuhur Mısır’da Cemâdâ veya Recep ayında
meydana gelecek, tam bir kudrete sahip olan Mevla, ilah, Hâkim; mahlûkatına yine mahlûkatı suretinde; Hâkim şeklinde kendisini gösterecektir.
Hâkim’in etrafı seçkin melekler ve yüce ruhlar ile çevrili olarak meydana
gelecek bu zuhuruna Sûret-i İnbi`âs-ı Ruhaniyye107 denir. Diğer vezir Muktenâ
bir risalesinde Hâkim’in din günündeki bu zuhuruyla görülecek olan insan
suretine mahall-i karîb108 bazen de devhatu’l-ferec ve mahall-i kudret deniliyor,
diyor.109
Bu konudaki kitaplarda zikrolunduğuna göre bazı farklı alametler sözü
edilen zuhurdan önce belirecektir. Bahâeddin Makâlât’ında diyor ki:
“Hâkim, eski zamanlardan beri yalancı din öğreticilerinin ortaya çıkmasına
engel olan perde yırtıldığı ve insanların kendilerini günahlara ve ifsat eden
şeylere kaptırdıkları vakit geri dönecektir.” Bu öğretici düzenbaz Deccal’dir.
Bunun bir de hilecisi vardır ki ismi el-Hadd’dir. Zikredilen kimse aldatıcı
olup son derece fitne ve fesat ortaya çıkaracak ve ortaya çıkardığı zararlardan dolayı Kıptî topraklarında büyük bir heyecan meydana geleceği gibi bir
zelzele ile de Fustât binaları yıkılacak ve bu şehirde de başka bir hilekâr daha zuhur edecektir. Kendisinden çıkmış olduğu Halep şehrinin de Mesih
Deccal’in askerleriyle harap olması kıyamet alametlerinden olup bu vakit

Çünkü insanın başı imam gibidir.
Dâiretü’l-Maârif; et-Telîd.
107 Ruhun gönderilme sureti (sad.)
108 Yakın yer (sad.)
109 Ümmete göre olan ilâhî tecelli böyle olacakmış.
105
106
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insanların ağızlarında denecek ki: “Kıyamet zamanının hilekârı olan elHadd, bir uğursuz günde Halep’ten çıkmış Rum milletinin sancağı altında
toplanmıştır.” Anılan şahıs şüphesiz Halep şehrini savaş ve felaket yeri haline getirecektir. Son günlerde zuhur edecek olan Dâbbetü’l-Arzın da Mesih
Deccal’e işaret ettiği zannedilmektedir. Suriye’de bir takım zelzelelerin
meydana gelmesi ile farklı milletlere ait binaların yıkılması, imanın zayıflaması, inanların şiddetli baskıya maruz kalıp Hristiyanların en yüksek derecelere yükselmesi de bahsi geçen kıyamet alametlerindendir.110
Dürzî kitaplarının mütalaasından anlaşıldığına göre kıyamet günüyle;
ancak tevhit dininin zafer kazanarak bütün insanlarca kabule layık görülmesi ve bu suretle diğer bütün dinlerin iptal olunması ve herkesin nasibinin
tayin edilerek muvahhidlerin mükâfata nail olması ve diğerlerinin de bu
dünyada azap ve cezaya uğraması kast olunur. Bu konuda Hamza diyor ki:
“Efendimiz, kılıç kudretini benim vezirliğimle ortaya koyarak asilerin cemiyetlerini perişan edecek, müşrikleri yok edecek ve bunların akıbetlerini herkese gösterecektir. Bu öfke ve intikam kılıcından kurtulabilenler cizye vermeye mahkûm edilecekler ve muvahhidlerden ayrılmaları için hususi bir
elbise giymeleri noktasında zorlanacaklardır. Asi ve müşrikler, üzerlerindeki
muhtelif alametler ve verecekleri cizye miktarı itibariyle bir takım sınıflara
ayrılacaklardır.111 Kıyamet meselesi ayrıca yazılacaktır.
Hamza, Hâkim’in kaybolmasından sonra üç ay içerisinde Şam halkına
bir mektup gönderdi. Öyle tahmin edilir ki bu mektup son yazısı olacaktır;
çünkü damadı İsmail b. Muhammed et-Temîmî’nin yazısıyla imla edilmişti.
Bunun tarihi ise 412/1021-22 senesinin öncesine tesadüf ediyor. Burada gayb
zamanını sınırlandırıyordu. Bu ise muvahhidleri tatmin etme esasına dayalıydı: çünkü kendilerine gayb haberi gelince korku ve telaşa düşmüşler ve
bunu kötüye yormuşlardı.

110
111

Dâiretü’l-Maârif.
Dâiretü’l-Maârif.
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Sonra Hamza da gizlenme yerine çekildi. Hamza’nın gizlenmesi hakkında sahih bir haber yoktur. Bahâeddin onun gizlenmesi hakkında şöyle
diyor: “İlah kaybolunca zamanın kâimi nasıl durabilir? Onun varlığı artık
imkânsız olur.”112
Bahâeddin diğer bir kitapta Hamza’nın gizlendiği yerden çıkma hususunu geciktirmeyeceğini; Tihâme’de veya Yemen’in en uzağında ortaya çıkacağını beyan ile bu konudaki düşüncesinin hicretin 428/1036-37 ve
429/1037-38 senelerine denk geldiğini zikretmiştir. Hamza’nın 22. ve hicretin 430/1038-39. senesinde ise Reîsü’l-Hak, beklenen imam Mehdî’nin, ilahi
yönünün ortaya çıkma şerefini müdafaa etmek üzere zuhur ettiğini ve insanlara, hak ile şahit olduğunu ve kâim isminin verildiğini söylemiştir; çünkü
makamların en şereflisinde kâim olarak insanların imamı olarak bütün
mahlûkun yaratıcısı, yer ve göklerin sahibi, tüm gücün maliki bulunan
Mevlâna, Hâkim’i tevhide davet ettiğini ve işini tamamladıktan sonra babasının hükümdarlığı nezdinde (Hâkim) uzlet yerine çekildiğini, hikmeti gereğince belirlenen devir ve zaman sona erinceye kadar orada kalacağını ifade
etmiştir.
Bahâeddin yine, Veliyyü’l-Hakk ve beklenen İmam-ı Kâim olan Hamza’nın kaybolmasından bahsederek ona, davetine itaati kapsamak üzere
yazdığı es-Sefer ile’s-Sâde… risalesinde işi şu anlamda idare etmiştir:
“Bu zamanın Aklı, hikmet kitaplarında ilan etmiş olduğu yola çıkmıştır.
Akıl bu şahsa diğer kitaplarında bu hakikati işaret ile zikretmiş ise de anlaşılmamıştı. Kendisi pek çok köleye, servete ve araziye sahipti. Seferden önce
hizmetçilerine ve ailesine pek çok ihsanda bulundu. Geri kalan mallarını da
halka dağıttı. Seferden önce hizmetçileri şöyle biz gözden geçirerek hak ettiklerine göre onlara muhtelif rütbeler verdi. Onların içerisinden en mahirini
seçerek servet ve arazisini ona teslim etti. Diğerleri onun her emrine itaat

112

Dâiretü’l-Maârif; et-Telîd.
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ettiler. Şu kadar ki Hamza’nın kaybolması üzerinden henüz kırk gün kadar
bir müddet geçer geçmez onu ve onun verdiği nimetleri unuttular.
el-İğdâr ve’l-İnzâru’ş-Şâfiye li-Kulûbi Ehli’l-Hakki mine’l-Marazi ve’l-İhtiyâr
adlı risalenin kâtibinin Hamza olduğu zannedilmektedir. Gerçi bu risaleye
tarih düşülmemiştir; fakat içindekilerden Hâkim’in kaybolmasından sonra
yazıldığı anlaşılmaktadır; çünkü bu risalenin kitaptaki yeri risale-i gaybet den
sonradır. Bu risalede zikrolunuyor ki:
“Hamza imamdır yakında kaybolacak ve bir zaman sonra geri dönecektir. Esasen bahsi geçen risaleyi yazmaktan maksat tabilerini hilekâr İbn Berberiyye’nin öğretilerinden uzak tutmaktır; çünkü Hâkim’in kaybolması üzerine İbn Berberiyye zaafa uğrayan kavminin azmini takviye etmek üzere
imametini iddia etmişti. İşte buna ait olmak üzere risalede aşağıdaki kelimeleri söylüyor.
“Biliniz ki ben İmam Muntazar’ım. Bundan dolayı İbn Berberiyye’nin
yalanlarından sakınınız. İnsanlar ancak benim vezirliğim ile sevap ve azap
görecektir. Affı ve kurtuluşu bahşedecek olan benim. Kararlaştırılan günde
Efendimiz Hâkim’in kılıcı ortaya çıkarak bütün insanlar hakkında hak ettiklerine göre muamele edecek, düşmanlarınızdan intikam alacak, asileri çoluk
çocuk demeyerek katledecek, kadınları esir edecek sözün kısası sizin için
intikam alacak olan benim. O günde düşmanlarız için bir sığınak ve yardımcı bulunmayacaktır. İşte bu işlerin hepsi benim elimle tamamlanacak. Bu
icraatı görerek inananlar sevince gark olacaktır. Kardeşlerim! Biliniz ki benim sizin aranızdan kaybolmam sizi ve diğer dinlerin evlatlarını imtihan
içindir. Bundan dolayı yalancı İblis’in (İbn Berberiyye) batıl olan aldatıcı
sözlerine kanmayınız. Merhamet sahibinin yoluna gidiniz ki hak ve hikmet
meyveleri devşirip rahmet ve selamete kavuşasınız. Kısa bir zamandan sonra gerçekleşen bir olayı müşahede edeceksiniz ki bundan muvahhidler yararlanacak, düşmanlar da zillet ve zarara uğrayacaktır. Bu hadise, hanesinden uzaklaşmış, perdenin arkasında gizlenmiş, yakından nasıl görülürse
uzaktan da öyle görülür bir zat yani Allah’ın yardımcılarından biri tarafın~ 62 ~
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dan meydana getirilecektir ki bu zat yücelik ve şeref kaynağıdır; Türk’ten,
Hazar’dan değildir. Ona müteğarrib113 ismi verilir. Vatan ve onun işlerinden
uzakmış gibi ortaya çıkar. Daldığınız gaflet halinden ayılınız; çünkü onun
ortaya çıkma zamanı çok yakındır. Bu risalem bana itaat ve imametimi itiraf
edenlere, akıllarını ve göz bebeklerini aydınlatmak üzere gönderilmiştir.
Kardeşlerim! Kabiliyetiniz üzere daima hazırlıklı olunuz. Bu geçip giden
halinizi sizin için zararlı zannetmeyiniz aksine faydalı ve sizin için ulaşılacak
ebedi mükâfatı lüzumlu kılmaktadır.
Hamza şahsını ve konumunu şöyle tarif ediyor: “Hâkim’in yardımı ve
rahmeti iç ve dış itibariyle bana yönelmiştir. Benim bütün güvenilir arkadaşlarım şeref, yücelik ve imtiyaz sahibi oldular. Onların halk üzerine asker ve
velayet hususlarında öne geçme hakkı olduğu gibi yöneticiler nezdinde de
diledikleri kabul olunur. Elçilerim ise hazreti lâhûta risale ve vesikalarla
vasıl olurlar.”114
İşte bu son fıkradan çıkan sonuca göre Hamza Kahire’de olmayıp gizlendiği yerden elçileri vasıtasıyla Hâkim ile haberleşirmiş. Yine Hâkim
409/1018-19 senesinin Rebiyülevvel ayında Hamza tarafından korunmasına
dikkat edilmesi gereken işleri, konulan sınırları aşmamasını, muvahhidlerin
işlerini öğrenme sevdasına düşmemesini açıklamak üzere Kâdılkudât Ahmed b. Muhammed b. el-Avvâm’a bir mektup yazmıştır ki anlamı şöyledir:
“Tarafınca maksut olmayan ve evlilik, boşanma, şehitlik vesaire gibi senin hukukunun içerisinde bulunmayan hiçbir husus hakkında muvahhidlerin işlerine müdahale etmekten kesinlikle sakınma. Sana devlet işlerinde
olan biri müracaat ettiği ve onun muvahhidlerden olduğunu tanıdığın zaman onu kölelerinden birinin yanına katarak doğrudan doğruya bana gönder. Ben müminlerin emirinin ruhî kanununun nas ve hükümlerine göre
onun hakkında gerekli olan hükmü veririm.”

113
114

Gurbete çıkan kişi (sad.)
Risâletü’s-Subhatü’l-Kâine.

~ 63 ~

— İzmirli İsmail Hakkı —

Hamza 410/1019-20 senesinde gizlendiği yerden çıkmıştı. Hicretin
411/1020-21 ve Hamza tarafından konulan tarihin dördüncü senesinde;
Hâkim’in kaybolmasına tesadüf eden o senenin 27 Şevval’ine kadar önemli
bir hadise vaki olmamıştır. Hamza’ya ait risaleler arasında bahsi geçen sene
ile tarihli bir risale mevcut olmayıp; ancak Hâkim’in kaybolmasından kısa
bir zaman sonra yazılarak camiye asılmış olan bir risale bulunmaktadır ki
onda Hâkim’in kaybolmasından sonra Hamza’nın ne gibi şeyler yaptığına
delalet edecek bir şey zikredilmemiştir. Bununla beraber Hamza tarafından
düzenlenen ve Suriye ahalisine tahsis edilmiş olduğu kesin olan risaleden
anlaşılacağı üzere Hâkim’in yakın zamanda döneceğinin vaat ve beyan
edilmesiyle Hamza’nın arkadaşları ve tabilerinin azmini güçlendirmekten
uzak bulunmadığı da muhakkaktır. Bahsi geçen risalede Abdurrahman b.
İlyas’ın, Hâkim’in kız kardeşinin emriyle tutuklanarak zindana atılması durumu da ayrıca bahsi geçen risalenin Hâkim’in kaybolmasından sonra 411
senesi sonlarında veya 412/1021-22 senesi öncesinde yazılmış olduğunu
ispat eden delillerdendir. Hâlbuki Risale-i Gaybet den başka bahsi geçen tarihte Hamza’nın varlığına delalet eden bir risale yoktur; ancak hicretin
417/1026-27 ve Hamza tarihinin dokuzuncu senesinde tarih düşülmüş ve
Hamza’ya nispetle yazılan bir risale varsa da bunun Hamza’ya yanlışlık
veya yalanla nispet edilmiş olması tercih edilir. Bazı Avrupa kütüphanelerinde Cenâhu’l-Eyser’in yani Muktenâ yahut Bahâeddin’in eliyle yazılan Risale-i Hamza’ya Muvâcehe ismi verilmekte ise de bahsi geçen risaleye de tarih
konulmamıştır. Şu kadar ki bunun tarihi hicretin 429/1037-38 ve Hamza’nın
21’inci senesinde yazıldığını göstermektedir.115

115

Dâiretü’l-Maârif.
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E. DÜRZÎLERİN ASLI
Rivayete göre Dürzîler Arab-ı âribe116 olan Tenûh kabilesine mensuptu.
Seylü’l-Arim117 olayından sonra Yemen’den hicret edip Hîre’ye gelmişler ve
Âl-i Münzir hükümetini kurmuşlardı. İslam’ın yayılması üzerine Tenûhîler
İslâm ile müşerref olmuşlar. O sırada Lübnan dağını kendilerine vatan
edinmişlerdi. Mısır’da Ubeydiyye devletinin kurulması üzerine Tenûhîler’in
bir kısmı Suriye’yi terk ederek Mısır’a hicret emiş, Mısır’da yüksek rütbelere
ulaşmışlardır. Hâkim’in tahta geçmesinde onun taraftarı olmuşlardı. Hâkim
ilahlık davasına kalkışarak davasını Dürzîlere tasdik ettirmişti. Dürzî ismi
Türk Anuştekin Dürzî’den alınmıştır. Bazılarınca Dürzî isminin Muhammed
b. İsmail ed-Dürzî’den kaldığı iddia olunuyorsa da bu iddia doğru değildir.118
Mehdî lakabını alan Hamza’nın vezirliği 408/1017-18’de gerçekleşmekle
birlikte aynı tarih, Hâkim adına vuku bulan davetin başlangıcını da teşkil
eder. Her ne kadar Neştekin veya Anuştekin Dürzî, Hamza’dan önce
407/1016-17’de Hâkim adına daveti açık açık başlatmışsa da bu hal insanları
heyecana sürüklemiş, insanlar camide onun üstüne hücum etmiş ve Anuştekin Dürzî119 Suriye’ye öğretileri yaymak üzere gönderilmişti. Zevzenî120
acem ve keçeci olan Türk Hamza ve Buharalı olan Anuştekin’i kendisinden
daha üstün bir meziyeti olduğu iddialarından dolayı azarlamıştır.121 İlim ve
marifete sahip olmadıkları halde davet ve konuşmaya, uygulamalara muhalif tasarruflara, temelsiz bir bina imarına kalkıştıklarını ortaya koymuştur.
Yemen’e yerleşip gerçek Süryani olan Sâm soyundan Ya`rub b. Kahtân’nın evladıdır.
San‘a’nın üç fersah uzaklığında, Sebe şehrinde iki dağ arasında bir set yapılmıştı. Orada
seller toplanır, sular göl halini alırdı. Günün birinde set yıkıldı ve memleketi su bastı ki bu
olaya Arim seli derler.
118 Dâiretü’l-Maârif.
119 Dürzî bizim derezî dediğimizdir.
120 Asıl adı Hamza b. Ali b. Ahmet ez-Zevzenî’dir.
121 [ ھو نشﺘﻜيﻦ الﺪرزی الذی ﺗﻐﻄﺮس ﻋلﯽ الﻜشﻒ بﻼ ﻋلم وﻻ يﻘيﻦ و ھو الﻀﺪ الذی ﺳﻤﻌﺘم بانه يﻈﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﺗوب اﻻﻣام و يﺪﻋﯽ
. ]ﻣﻨﺰلة اﻋجاباً بﺮورحه ﺗسﻤﯽ روحه فﯽ اﻻول بسيﻒ اﻻﻣامYani o, Neştekîn ed-Derezî ilim ve kesin bilgisi
olmaksızın keşfe geçmiştir. İmamın tövbesi altından çıkacağını, ruhuna güvenerek makamını
iddia edeceğini işittiğiniz “zıdd” işte budur. Önce ruhuna imamın kılıcı denilmişti. Hamza.
116
117
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Neştekin ve arkadaşlarının Hâkim’in insanlığı ve ilahlığı hakkında herhangi
bir bilgiye sahip olmadıkları halde tevhidin öğrenilmesine aykırı olarak
Hâkim’in sırf insan olduğunu andıracak şekilde kıyam ettiğini hâlbuki sırrı
gizleme hikmetinin gerekliliklerinden olduğu halde buna riayet etmediklerini ortaya koymuştur.
Hamza bu kadarla da yetinmeyerek hicrî 408 senesinin sonunda Neştekin’e hitaben yazdığı mektupta kendisine bırakmak istediği önemli davet
işine bahsi geçen zatın ehil olmadığını bildirmiştir.
Yine Hamza zindanda bulunan Neştekin’in arkadaşlarından birine
yazdığı mektupta da Neştekin’in isyan ederek kendisi için imameti çaldığını
zikretmiştir. Neştekin ve arkadaşlarından bir kısmı hicrî 410 senesinde öldürülmüştür. Anuştekin kendisine Senedü’l-Hâdîn122 ve Hayâtu’l-müstecîbîn123
adını vermişti. Anuştekin Hâkim’in adamıydı ve Bâtınilerdendi.124
Hamza evvela Hâkim’in imameti, sonrada ilahlığı hakkında risale yazmıştı. Hamza’nın esas talimatı Cenâb-ı Hakk’ın yedi imama hulûl ederek
insan kılığına büründüğünü Hâkim-biemrih’in de bu işin sonu olduğunu
açıklamaya yönelikti ki kendisi de onun peygamberi oldu.
Hamza en ufak adalara bile davetçi göndererek Avrupa’da mezhebinin
yayılması için çalıştı. Hamza kendisine tabi olanlarla birlikte Mısır’da gizlice
Hâkim’e ibadet ederdi. Bunlar gizli bir mabet inşa etmişlerdi. Dürzîler Mısır’a azınlıkta kaldıkları için Suriye’ye geçmişlerdi. Bir kısmı Halep taraflarına bir kısmı da Havran’a indi. Sonraları dağıldılar ve bir kısmı Teym vadisine giderken bir miktarı da Şûf dağlarına geldi. Gittikçe çoğalarak bugünkü
Dürzîleri oluşturdular.

122

123
124

Yol göstericilerin dayanağı (sad.)

Müsteciblerin (daveti kabul edenler) hayatı (sad.)
Exposé; Dâiretü’l-Maârif.
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Dürzîler sırasıyla Lübnan, Havran, Teym vadisinde çoğaldılar. Safed,
Akka, Merc`iyyûn, Dımaşk taraflarında, Halep mıntıkasında da görülürler.
Sayıları bazı beldelerde azdır. Havran Dürzîleri cesur ve cengâver, Lübnan
Dürzîleri ise aksine rahata, talim ve terbiyeye heveslidir. Havran Dürzîleri
intikam almaya aşırı bağlıdır.125

125

Dâiretü’l-Maârif; Beyrut salnamesi.
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(Dört Farz ve Hâkim’in İlahlığı)
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Dürzîlik için dört şeyi bilmek farzdır:
1. Marifetü Hâkim126
2. Marifetü Kâimü’z-Zamân127
3. Marifetü Hudûd128
4. Vesâyâ’ya Riayet129

A. BİRİNCİ FARZ (MARİFET-İ HÂKİM):
Hâkim’i bilmek Hâkim’in birliğine inanmaktır. Hâkim’in lâhûtî yönü de
vardır, nâsûtî yönü de vardır. İlahî yönü bütün beşerin idrakinin üstünde
olarak kendisinden sadır olan fiil, hareket ve üstün hikmetleri ile sabittir.
Lâhûtî ve nâsûtî yönü birbirinden asla ayrılmaz. Şu farkla ki lâhûtî yönü,
insanlığa görünen şahsın aynısı değildir.130
Hâkim’in lâhûtîliği hakkında şöyle deniliyor:
Hâkim-Biemrillâh’ın ilâh olduğuna inanmak. (sad.)
Eşyanın ilk illeti, yaratılışın aslı olan “emr”i yani Hamza b. Ali’yi bilmek. (sad.)
128 Hamza’nın yardımcıları olan hudûd veya vezirleri tanımak. (sad.)
129 Theogonie des druses. Yedi esası (hisâl veya vesâyâ) bilmek ve gereğini yerine getirmek. (sad.)
130 [ ]ﺳﺒﺤان ﻻھوﺗه الﻤﺤجوب ﻋﻨا وﻋﺰ ناﺳوﺗه الﻤﻈﮭﺮ لﻨا- Risâletü’s-Subhatü’l-Kâine.
[ ﺳﺒﺤان ﻣﻦ اظﮭﺮ حﻜﻤة فاﻋجﺰ بﺮيﺘه الﻈاھﺮ لﻨا بﺼورنا ﺗﺄنيساً لﻨا واطﻤانية لﻌﻘولﻨا فﺨاطﺒﻨا بﻨا حﻜﻤة بالﻐة وآية ﻣﻌجﺰة اﺳﺘﺘﺮ وﻗﺖ ﺷاء
 ]وظﮭﺮ ﻛﻤا يشاء ﻻ ﻣﻌارض لﺤﻜﻤه وﻻراد لﻘﻀاه ﺟﻞ وﻋﺰ ﻋﻦ ذلﻚ وﻻ ﻣﻌﺒود ﺳواه- Risâletü’n-Nisâü’l-Kebîra.
126
127
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“Allah birdir.” İbadeti ve ilahlığı vacip olan tek yaratıcıdır. Onu akıl idrak edemez. Onu sınırlandırmak ve tarif etmek de mümkün değildir. İnsanlığa defalarca nâsûtta gözükmüştür. Son ortaya çıkışında Hâkim ismiyle
tecelli ederek insan aklının anlamayacağı birtakım amel ve hareketler göstermiştir. Fiillerinin hepsinde hikmet ve acayip sırlar vardır. Son kez gerçekleşen gizliliğinden sonra tevhit dinini teyit ve inkâr edenlere azap etmek için
ortaya çıkması müstesna olmak üzere artık bir daha ortaya çıkmayacaktır.
Sonsuzdur, ölümsüzdür, kadîmdir, mucizelerle dolu bir mevladır, efendidir,
merhametlidir. O birdir. Hiçbir şeyde kâinat ona benzer değildir. Adet ve
benzerlikler ile belirlenmekten gerçekten uzaktır. Yücedir. Eşi ve oğlu yoktur. İnsanlar onun vasıflarını kavramada acizdir. Gören gözler onu anlayamaz. Onun özü düşünmekle idrak olunamaz. İlahlık ancak kendisine mahsustur. Bu yaratılan kâinatın sıfatları ile tanımlanması mümkün değildir.
aksi takdirde kâinat ile aynı cinsten olması gerekir. Bütün akıl ve tasavvurlar
kendisinin nerede ve nasıl olduğunu anlamaktan acizdir. Kendisine hareket
ve durma nispet olunamaz. Tektir; fakat birliği insanın anladığı gibi başlangıç ve sonu olma manasında değildir. Beşerin kendisi hakkında hata ile
inanmakta olduğu; ancak mahlûkata layık olup ona nispet ettiği vasıf ve
hallerden münezzehtir. Beşerin idraki onun amellerini anlamaktan bile acizdir. Bundan dolayı Allah’ın birliğine etki edecek şekilde kullanılmasına bir
sebep görülmediği zaman diller susar.
“Allah Rahman ve Rahîm’dir” lafızları dinin bazı vezirlerine delalet
eden isimlerdir. Sınırı, başlangıcı, aslı, sonu olmayan zatın birliği nasıl nitelenebilir ki o, kendisini eşyanın en kadimi şeklinde itiraf eder. Yani dinin
vezirleri ve nefisler kendilerinin yaratıcısı olduğunu kabul eder. Nitekim son
kâinat yani bedenler gibi mahlûkatta vücutlarının yeni olduğunu itiraf eder.
O lisan ve kalem ile tarif edilemeyen ve sınırları belli olmayan toprağın sahibidir.” Hamza b. Ali.131

131

Dâiretü’l-Maârif.
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Bu konuda aşağıda gelecek soru ve cevaplar verilmiştir:
— Efendimiz Hâkim ne zaman ortaya çıkmıştır?
— Hicrî 400/1009-10 tarihinde.
— Nasıl ortaya çıkmıştır?
— İlahlığını gizlemek için Fâtımîlerdenmiş gibi görünerek.
— Niçin ilahlığını gizlemiştir?
— İtibar noksanlığından ve arkadaşlarının azlığından dolayı gizlemiştir.
— İlahlığını hangi senede belli etti?
— 408 senesinde.
— Kaç sene ilahlığını belli etmiştir?
— 8 sene. 9. senede tecrübe ve sırlar zamanı olduğu için kendisini gizlemiştir. 10. senenin başı ile 11. sene esnasında ikinci defa ortaya çıkmıştır.
12. senenin başlarında gizlenmiştir ki artık din gününe kadar bir daha ortaya
çıkmayacaktır.
— Vezirler, Hâkim’in huzurunda resmi görevlerini icra ederken nasıl
hürmet gösterirler?
— Alçak bir sesle “Yâ Mevlânâ! Sana selam olsun. Selamın döneceği yer
yine sensin, dinin, selamın karargâhıdır.132 “Ey şan ve şeref sahibi Mevlânâ!
Bereket ve hürmet sana mahsustur,” derler.
— Mevlânâ el-Muazzam’ın kardeşi Hammâr b. Ceyş es-Süleymanî elAkkâvî’nin risalesinde gelen sözleri nasıl anlayacağız?
— Mevlânâ, insanlara fiilen babasının oğlu olduğu vehmini verecek şekilde kendisini göstermiş olduğundan Hammâr kendini Mevlânâ’nın kardeTazim töreni esnasında eller kımıldamaz, baş kalkmaz, gözlerle işaret olunmaz; ancak cevap
verilir. Huzura girilince secde edilir, yer öpülür, at üstünde ona rast gelinirse hemen attan
aşağı inilir. Bütün bu gibi Tevhîd dininin işlerinde bir işaretle yapılması zorunludur.

132
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şi zannetmişti. Hâlbuki Mevlânâ hakikatte Hammâr’ın kardeşi değil; ancak
görünürde

kardeşiydi.

Zahire

kapılmasından

dolayı

artan

dalaleti

Hammâr’ın Mevlânâ tarafından öldürülmesi için ferman çıkmasına sebep
olmuştur.
— Mevlânâ’nın merkeplere eğersiz olarak binmesinin manası nedir?
— Eşek, Nâtık’a işarettir. Mevlânâ’nın ona binmesi ise Nâtık’ın geçerli
kanununun iptal edildiğine delalet eder.
— Mevlânâ’nın giydiği siyah yün neye işarettir?
—Bahsi geçen o elbise demirci elbisesidir. Bununla kendisinden sonra
kulları hakkında gerçekleştireceği imtihanlardaki tecrübelere işaret eder.133

Hâkim’in On Makamı
Hâkim’in ilahlığını ispat hususunda aşağıdaki ameller zikrediliyor: Bu
konuda Hamza es-Sîratu’l-Müstakîme adlı risalesinde diyor ki yerdeki ağaçların hepsi kalem, yedi denizin ilavesi ile deniz mürekkep olsa yine Allah’ın
sözlerinin134 tamamını yazmaya yetmez. Biz ancak adedi az; fakat kudreti
beşerin idrakinin üstünde olan, tazimi hak etmiş bulunan Mevlânâ’nın birliğini itiraf eden, etraflıca düşünen biri için faydası çok ve ehemmiyete sahip
bazı durumları zikredeceğiz. Mevlânâ’dan olağanüstü bir şekilde ilk önce
ortaya çıkan fiil, biri doğu beldelerine diğeri de batı beldelerine tasallut etmiş olan Bercevân ile İbn Ammâr’ı, askerlerin fitne ve fesadından korkmayarak katletmiş olmasıdır. Arzın hükümdarlarından hiçbiri böyle bir büyük
fiili gerçekleştirmeye cesaret edebilir miydi? Yine arkadaşları ve çocuklarından korkmayarak Kutâme’nin reislerinin katledilmesini de emretmiştir.
Hâlbuki kendisi onların çoluk çocuğu arasında ne kılıcı ne hançeri olmaksızın geceleri gezmekteydi. Bir defasında Ebû Rekve Velid b. Hişâm’ın fitne
ateşini yakması üzerine gece çıkarak Hasan b. Ulvân’ın kumandası altında

133
134

Dâiretü’l-Maârif; Exposé.
Buradaki Allah ile anlatılmak istenen Hâkim’in insaniyetidir. Dâiretü’l-Maârif.
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bulunan beş yüz atlıya kavuşup onların karşısında silahsız durmuş ve her
birine ayrı ayrı amaçlarını sormuştur. Yazın en sıcak günlerinde çıkar gelişigüzel toz toprak içinde gezerdi. Hâlbuki yanındaki arkadaşları sıcaktan helak olma durumuna gelir, terden elbiseleri sırılsıklam olurdu. Mevlâ’nın
yüzünde ise bir ter tanesi görüldüğü olmazdı.
Bârî Sübhânehû’nun135 on tane rabbanî makamı vardır ki şunlardır:
Aliyyü’l-A‛lâ, Bâr veya el-Bâr, Ebû Zekeriyyâ, Âlî, Mu`il, Kâim, Mansûr,
Mu`iz, Azîz, Hâkim. Bunların hepsi bir ilahtır ki ondan başka ilah yoktur.
Dâiretü’l-Maârif’te dokuz isim geçmektedir.
Aliyyü’l-A‛lâ’nın bütün zamanı tecrit idi. Kendisinde imamet olmadığı
gibi kendisinden önce de bir şey yoktu. Dinin başlangıcında ortaya çıkmıştı.
el-Bâr da imametten soyutlanmıştı. Ortaya çıkması ise dünya devirlerinin sonundadır. Aliyyü’l-A‛lâ ile el-Bâr arasında altmış dokuz keşif ve tecelli, her keşif ve tecelli arasında yedi şeriat ve her şeriat arasında yedi imam
vardır. Her imamın müddeti ise yüz bin senedir. Bu halde Aliyyü’l-A‛lâ’dan
el-Bâr’a kadar olan şeriat ve devir süresi milyonlarca senedir.
el-Bâr’ın makamı kaybolduktan sonra Âdem-i cüzî yani Uhnûh,136
tevhîd şeriatı ile ortaya çıkmıştır ki insanları el-Bâr’ın tevhidine davet etmiştir. Âdem-i cüzî’den sonra hurûf-ı sıdk harflerinden137 yedi imam gelmiş ve
yedisi de onun yolunu takip etmiştir.
Bunlardan sonra nutakâ-i teklîfiyye138 ile şeriatlar ortaya çıkmıştır. Zikrolunan peygamberler şunlardır: Nuh, İbrahim, Musa, İsa, Muhammed,
Muhammed139 ve Saîdü’l-Mehdî’dir. Bunların hepsi tek nefisten ibarettir.

el-Hâkim (sad.)
Küllî nefis.
137 Sıdk ve türevleri “( سsîn)” ile yazılır.
138 Peygamberler.
139 Muhammed b. İsmail b. Cafer es-Sâdık.
135
136
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Her peygamber arasında yedi imam vardır. Hak ehli bu şeriata dâhil olmuştur.
Ebû Zekeriyyâ,140 Ali ve Mu`il Muhammed b. İsmail devrinde gizli
imamlar olarak ortaya çıkmışlardır.
Saîdü’l-Mehdî’den sonra el-Bâr, Kâim, Mansûr, Mu`iz, Azîz makamında
zahiren hilafet, bâtınen imamet suretinde ortaya çıkmıştır.
Hâkim’in makamı ise başlangıçta zikredilen menzillerin her üçünde görünmüş, sonra varlığının birliği ile sıyrılarak senelerce tevhidini açığa çıkarmıştır. Daha sonra da hilafeti Zahir’e, imameti Ali Zahir’e

141

yani Dec-

cal’e ve hakiki imameti de sahibine yani beklenen Kâim olan Hamza b.
Ali’ye vermiştir.142
Aşağıdaki soru ve cevaplarda Hâkim’in insan şeklinde ortaya çıkmasına
dair ileri sürülen sözler özetlenerek verilmiştir:
— Mevlânâ Hâkim kaç defa insan şeklinden ortaya çıkmıştır?
— İnsan isimleri ile on defa ortaya çıkmıştır.143
— İlk defa ortaya çıkma nerede meydana gelmiştir?
— Hint’te Çin-i Maçin144 isminde bir şehirde.
— el-Bâr nerede ortaya çıkmıştır?
— İran’da, İsfahan şehrinde, bunun içindir ki İranlılar nazarında Allah’ın ismi Bâr Hudâ’dır. Ali Yemen’de, Mu`il ise Mağrib’de binden fazla
deveye sahip bir insan şeklinde ortaya çıkmıştır. Kâim Mağrib’de Mehdiyye
şehrinde ortaya çıkmış, daha sonra Mısır’a gelmiş ve orada Reşidiyye ismin-

Ebû Zekeriya’da ihtilaf vardır. Bu tertipler bazı eserlerde karışıktır. “Mu`il” de “Müil” de
yazılmıştır.
141 Hâkim’in oğlu ve halefi.
142 Theogonie des druses.
143 Bahsedilen isimler yukarı beyan olunmuştur.
144 Çin ve Çin'in güney kısmı (sad.)
140
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deki kapıyı inşa etmiştir. Ebû Zekeriyyâ Mansûr, Mansûriye’de ortaya çıkmıştır.145 Bu soru ve cevaplar muvvahhidlere birer tembihtir ki onunla akidenin usulü açıklığa kavuşur, her birine gösterilen vasiyet ve şartlar onda
belli olur.146
Muhammed b. İsmail, Fâtımî halifelerinin selefleri sayılan imamların
ikincisi ve yedinci Nâtık’tır.147 Bahsedilen imamlardan üçüncüsünün zamanında insan şeklinde Ebû Zekeriyyâ ismiyle ortaya çıkmıştır. Dördüncü
imam zamanında ise Aliyyü’l-A’lâ ismiyle ortaya çıkmıştır. Ebû Zekeriyyâ
bu âlemde mülk ve saltanat ile görülmemiştir.
Mevlânâ, bir idare merkezinde insan suretinde ilk kez ortaya çıktığında
Kâim olarak isimlendirilmişti.148 Bundan dolayıdır ki Mansûr, Mu`iz ve Aziz
zamanında olduğu gibi bu bahsi geçen zuhuru esnasında da tevhit ilkesinin
öğretimindeki hikmete binaen gizliydi. Zikrolunan talim ancak Mevlânâ
Hâkim zamanlarında zahir olmuştu. Bundan dolayı Kâim, Mansûr, Mu`iz,
Aziz, Hâkim bunların hepsi birdir. Bunlara görülebilen şeylere ilahî ve ruhî
zuhurat denilir. Mülkiyete yakın olmayan zuhura Zaman-ı Tecrid, mülkiyete yakın olan zuhura da Zaman-ı İmamet diye isim verilir.
Mevlânâ’nın insan şeklinde zuhuru suya nispetle buhar veya aynada
görülebilen insan sureti gibidir ki insanın aynada gördüğü suret kendisinden başka bir şey olmadığı gibi dokunduğu vakit de yine kendisine dokunmuş olur.149 Mevlânâ insan şeklinde nasıl istemiş ise öylece ortaya çıkmıştır.
Siz yalnız kendinizdeki illete bakarsanız hallerin değişmesi ile değişmiş su-

Dâiretü’l-Maârif; et-Telîd; Exposé.
Exposé.
147 Nâtıklar yedidir: Âdem, Nuh, İbrahim, Musa, Mesîh, Muhammed, Saîd. en-Nakzu’l-Hafiyy,
Saîd Fâtımîler’in birinci halifesi olan Ubeydullah’tır. Mehdî lakabına almıştır ki vezirlerin en
büyüğü olan Kâim’in pederidir. Bu tertipte Âdem, Muhammed b. İsmail yerinedir. Taksîmü’lUlûm risalesinde ise Âdem ile Muhammed b. İsmail yoktur. Beş nâtık vardır; çünkü Âdem
ülü’l-azm değildir.
148 Hudûdun en büyüğüne Mehdî (Ebû’l-Kâim) denir.
149 Bazıları ise ise Nûr sûresindeki işleri çöldeki bir serap gibidir âyetine göre tasvir ediyorlar. Taksîmü’l-‘Ulûm.
145
146
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retler görürsünüz. Hâlbuki Mevlânâ’ya göre zaman, sene ve aylar zerre kadar değişmez. O her devrede bir başka surette ortaya çıkar. Şimdi ise devirler zamanını bitirmiş, Mevlânâ geçen devirlerdeki bütün şeyleri iptal etmiş,
bize ve size mahsus bir nimet olmak üzere nurların en nurlusunu göstermiş,
yani insan şeklinde görünmüştür. Onun cevheri, nefsi, sureti, manası, sıfatı,
gizlenmesi, mekânı, yüzü hakkında söylediğimiz sözler hakiki manasına ait
olmayıp, sözümüzün kolay anlaşılması için zorunlulukla seçilmiştir.
Mevlânâ, bize, bizim için kendisini görebilmemize mani olan örtü ve hicabı
kaldırarak kendisini ve konuşacağımız mekânı göstermiştir ki ona bildiğimiz, tanıdığımız harici bir durum gibi ibadet edelim. Bize bunun için bir
delil daha getirmiştir; yaratan kulları ile konuşur. Nitekim Musa (a.s.) ile
konuşmuş ve bundan dolayı Musa’ya Kelîmullâh lakabını vermiştir. İsmail
et-Temîmî.
Vezir Bahâeddin’in beyanı üzere Allah adildir, asla zulmetmez. Onların
kitaplarına göre Allah’ın amellerindeki maksadı ancak beşerdir. Bu âlemde
ne yaratmış ise hepsi beşer içindir.150

Hâkim’in İnsanlığı
Hâkim-Biemrillâh denmesi Hâkim’in insanî, Allah’ın ise ilahî olduğuna
delalet edermiş.
Hamza yine bir risalesinde, hiçbir isim veya sıfatın Hâkim için uygun
olmadığı halde zorunlu olarak var olan isim ve sıfatlardan biriyle isimlendirilmesi ve vasıflanmasından bahis ile Hâkim-Biemrillâh denilmesinin doğru
olmadığını; Hâkim-Bizatihi denilmesinin gerekeceğini açıkladıktan sonra,
Allah ismi hakkında dikkate alınan üç tür olduğunu zikretmiştir. Bunlardan
birincisi mezkûr lafzın kesik kesik kelamdan yazılmış alışık bir kelime olması, ikincisi bu ismin hususi güzelliği olan zatın, üçüncüsü işaret ile belirlenen
zatın ismi sayılmasıdır. Birinci türe göre en büyük davetçinin yani

150
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Hatkîn’in,151 ikinci türe göre imamın yani Hamza’nın, üçüncü türe göre de
isimler,

isimlendirilmişler,

dâ`îler

ve

imamların

yaratıcısı

bulunan

Mevlânâ’nın ismi olur ki sözü edilen ruhî dört unsur yani dört veziri içeren
ilahî yönünü idrak etmek mümkün olmaz. Allah lafzından dolayı bizim için
saklı bulunan ilahî yönünü bütün manasıyla anlamamız mümkün değildir.
Mevlânâ, insanî yönünden asla ayrılmamıştır, amelleri bize saklı olan ilahî
yönünün amelleridir. Kelamı o ilahî yönün kelamıdır.
Durum böyle iken sen onu görmeye ve hakikat cevherini idrake güç yetiremezsin. Hâkim; İmam, Hüccet, Esâs, Nâtık üzerine tasallut eden bir zattır. Bunlar onun ruhani hizmetçileri ve sultanlığının kullarıdır. Bizatihi
Hâkim ilahî yönden ibaret bulunan cevheriyle egemen güçtür.
Farklı dinlere ait kitaplarda geçen isimlerin en büyüğü şu ikisidir: Allah
ve Rahman. Bunlardan birincisi Dâî-i Tenzil’in, ikincisi de Dâî-i Tevil’in
isimleridir. Bir adam Mevlânâ’yı anarak mesela: “Ey zamanın sahibi, imamı
veya ey Kâimu’z-Zaman, ey zamanın velisi, ey Allah’ın halifesi veya buna
benzer olarak: Ey Hâkim-Biemrillâh der veya Mevlânâ hakkında: “Allah’ın
salat ve selamı üzerine olsun,” ibaresini kullanırsa kalplerde yerleşmiş olan
eski yanlışlara uyarak şirke düşmüş olur.152
Vezir İsmail b. Muhammed Temîmî diyor ki: “İnsanlar Hâkim hakkında
söz söyledikleri vakit ona İmam diyorlar. Hâlbuki imam onun hizmetçisidir.” Hamza insanlara Hâkim hakkında konuşacakları zaman el-Kâim demelerini tavsiye etmişti. Hamza harf-i tarifsiz153 Kâimu Zaman’dır; çünkü
Kâim, Allah gibi dört harften oluşmuştur. Allah ise normal kelimeler gibi
dâînin ismidir. İmam lafzı da dört harften oluşmuştur. Şu halde Allah, imam
ve dâî lafızları normal bir kelime gibi olup hepsi Mevlânâ el-Kâim el-Âlim
el-Hâkim Celle Zikr’in kullarıdır. el-Kâim lafzındaki elif-lam’dan nefî harfi

Hotkin de denilmektedir (sad.)
Dâiretü’l-Maârif.
153 Belirlilik eki, isimlerin başına gelen “belirtme edatı” ( ’) الdır.
151
152
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olan lâ yapılır ki bu, mahlukatı arasında eş ve benzerini, kuvvet ve kemalde
ise ortağını nefyettiğine delalet eder. Kulunun ismi ise sadece Kâim’dir. Yani
muvahhidlerin vezirlerinin başkanlığı ile Kâim demektir. Kendisinde kuvvet
ve kemal yoktur; ancak Mevlâ’nın kemâlâtıyla kemâlât kazanmaktadır.
el-Kâim altı, Kâim ise dört harften oluşmaktadır. el-Kâim ilah, Kâim
onun kuludur. Nasıl ilah ( )ﻣﻌﺒودile kul ( )ﻋﺒﺪarasında iki harf varsa -bu iki
harf mîm ve vav’dır. Mîm ile vav ebced hesabıyla kırk altı eder- bu sayı,
tevhîd dininin vezirlerinin kırk altı olduğuna işarettir. Hepsi Mevlânâ’nın
kullarıdır manasında olup vezirlerin reisinin kulları anlamında değildir.
Hepsine kuvvet veren Hâkim olduğundan kendisine el-Kâim denilmiştir.154

Buzağıya tapmak
Bazıları: “Buzağıya tapma dolayısıyla Hamza’nın Hâkim’in öğretisine
müdahale ve etkisi olmuştur,” zannında bulunuyorlar. Buzağı sureti ilah
olan Hâkim’e işaret sayılır. Dürzîlerin buzağıya ibadetleri Hâkim’e ibadet
sanılıyor. Hâlbuki bu apaçık bir hatadır; esasa zıttır; çünkü putlara tapmak
Hamza’ya göre çok çirkin ve iğrenç bir iştir. Tevhide, şirkin ortadan kaldırılmasına ve müesses talimatlara asla uymaz. Bu kuruntuların aslı, dinin
aslından ayrılanlardan birinin bu ibadeti tevhit ehli sanılmayan tabileri arasına sokması olsa gerektir.155

B. İKİNCİ FARZ (MARİFETÜ KÂİMÜ’Z-ZAMÂN)
Emri bilmektir. Emir yaratılışın özüdür, varlığın birinci illetidir; çünkü
mezhebin temeli Allah’ı bilmek ve emrini bildiğini itiraf etmektir. Emir küllî
aklın isimlerinden biridir. Yani Hamza’dır. Kâim-bi’l-Emr’dir. Kâim-bi’lEmr, Allah’ın sahip olduğu kölesidir. Mahlûkatın en şereflisidir. Şerefli özü
insan vücuduna hulûl etmiştir. Görür, yer, içer, el ile tutulur, babası ve anası

154
155

Exposé; Dâiretü’l-Maârif.
et-Telîd; Dâiretü’l-Maârif, Exposé.
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vardır; fakat zevcesi ve çocuğu yoktur. Evlenme ve diğer günahlardan uzaktır. Diğer ruhani sınırlardan birçok şeyle farklıdır. Özetle Allah onu hususi
nurundan yaratmış, küllî bir teyit ile teyit etmiş, onu her şeyin sebebi, imamların imamı yapmıştır.156 O ilahî olan keşiflerin sahibidir. Kıyamet ve ceza
sahibidir. Sevap ve azap onun eline verilmiştir. Ona İlletü’l-ilel,157 Sâbık-ı
Hakîkî, Emr ve İrade, Akl-ı Küllî denir. Mahlûkata hidayet etmek, kâinatı
yönetmek, amelleri zapt ve tescil etmek, bütün âleme karşılığını vermek,
nüfusun sonraki nesle intikal ve tenasühünde tasarruf etmek, devirlerin
miktarını tayin etmek, vs. onun imametinin alametlerindendir.158

C. ÜÇÜNCÜ FARZ (MARİFETÜ HUDÛD)
Üçüncü farz hudûdları bilmektir. Allah’ın hudûdlarını öğrenme durumunun vezirlere verilmesiyle onlara hudûd denilmiştir. Vezirler; âyetler,
hududun âyetleri, resullerin âyetleri, muhakemelerin âyetleri ve tevhidin
âyetleri’dirler. Beş vezire, gizli beş cevher denir.159 Ruhanî hudûd dörttür.
Hamza, ruhanî hudûdun başıdır. Bunlar Hamza ile birlikte beşe ulaşır. Ruhanî hudûdun isimleri, mertebeleri ve lakapları vardır. Cismani isimleri:
İsmail b. Muhammed Temîmî, Muhammed b. Vehb Kuraşî, Ebû’l-Hayr
Selâme b. Abdilvehhâb es-Sâmirî, Bahâeddin Ali b. Ahmed es-Semûkî. Ruhanî isimleri: Tâlî, Cedd, Feth ve Hayâl’dir. Tâlî imamdan sonra gelir, onun
yerini tutar. Dâîye de Cedd denir; çünkü imamdan ilmi talep hususunda
Cedd gayrette bulunur. Dâî tek gözlü Deccal’in davetçilerinden, keşif ve
tecelli, hakikatleri tasvir ile ayrılan yüce dâîlerdir.160 Feth talep edene sırların
kapısını açar. Fethe Me’zûn da denir. Me’zûn kıyamete, nihai hükme ait olan

Hamza Biz her şeyi apaçık bir kitapta (imam) yazmışızdır âyetindeki imamı kendisi olacak
şekilde izah etmiştir. Exposé.
157 İlletlerin illeti; sebeplerin sebebi (sad.)
158 Theogonie.
159 Risâletü’ş-Şema‘; Exposé.
160 Exposé.
156
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nasları, Kadir Gecesi işareti altında gizlenen hakikati bilmeye kadar yükselen; kıran, saran kimselerdir.161 Hayâl, hakikati ortaya koymaksızın parlak
sözler sarf eder, sözünde telvîhat162 bulunur.163 Şu kadar ki Cedd, Feth ve
Hayâl ikinci derecede bulunan üç vezire de denilir. Cedd, Eyyûb b. Ali’nin,
Feth, Rifâ‘a b. Abdülvâris’in, Hayâl ise Muhsin b. Ali’nin ruhani isimleridir.
Sâbık, Tâlî, Cedd, Feth, Hayâl, Hâkim’in mezhebine zıt ve düşman olan beş
kişiye de denilir.
Dört hudûdun mertebeleri şöyledir: Nefs-i Külliye, Sefîru-l Kudre,
Cenâh-ı Eymen, Cenâh-ı Eyser.164 Lakapları da Müctebâ, Murtazâ, Mustafâ,
Muktenâ’dır. Bunlar efendileri olan en büyük imamdan sonra mahlûkatın en
şereflileridir. Bunlar da evlenme ve diğer günahlardan uzaktırlar. Bunlar
yaratma zamanında ruhanî illetler, şeriat zamanında enbiya, keşifler devrinde dinin imamları, kıyamet zamanında ise tam ve hakiki şahitlerdir. Tevhîd
dini nefis ve cesetle birleşik sadece ruhtan oluşmaktadır. Bu kâinatın nefis
itibariyle değişmesi mümkün değildir. Ceset ve ortaya çıkma zamanları itibariyle ise değişkendir. İşte bu kâinat beş vezirdir.
Bundan sonra üç hudûd daha vardır: Dâîler, Me’zûnlar, Mukâsîrler.
Böylece hudûdların sayısı sekize ulaşır. Sâbıkeyn, Tâliyeyn, Ceddeyn, Fethayn, Hayâleyn. Sâbık-ı Evvel, Akl; Sâbık-ı Sânî, Ebû Hayr Selâme; Tâlî-i
Evvel Nefs; Tâlî-i Sânî Bahâeddin; Cedd-i Evvel Muhammed bin Vehb;
Cedd-i Sânî Eyyûb bin Ali; Feth-i Evvel Ebû Hayr Selâme; Feth-i Sânî Rifâ’a
bin Abdülvâris; Hayâl-i Evvel Bahâeddin; Hayâl-i Sânî Muhsin bin Ali’dir.
Bunların ruhanî isimleri şöyledir: İrade veya Akıl, Meşîet veya Nefs, Kelime
veya Hikmet, Sâbık, Tâlî, Cedd, Feth, Hayâl.

Exposé.
Maksadı işaret yoluyla göstermeye yarayan mugalata-i maneviye, tevriye, istihdam, tevcih,
tariz, telvih, remiz gibi sanatlar. (sad.)
163 Exposé.
164 Cenâhayn Ebû’l-Hayr Selâme ile Bahâeddin, Feth ile Hayâl’dir.
161
162
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Hamza bir risalesinde kendisi hakkında: Bahru’l-buhûr, Nûru’l-Kur’ân
ve’z-Zebûr, her devir ve nesilde Âyete’l-Kürsî’dir,165 demiştir ki hakkında
bahr akla, buhur yedi kardeşine, âyet akıl’a, kürsî de akla gelen ilahî vahye
işarettir. Aklın yedi kardeşi, dört büyük vezir ile ikinci derecede sayılan ve
Cedd, Feth, Hayâl adını alan diğer üç vezirdir ki akıl ile beraber sekize ulaşan bu heyet, ilahî arşı taşıyan sekiz melektir. İşte bu itibar iledir ki Hamza
yine bir eserinde: “Kâimu’z-Zaman, arşın taşıyıcısı bulunan sekiz heyetin
ilimlerini nefsinde toplamıştır. Bu sekiz heyet Mevlânâ’nın arşını taşıyanlardır. Arş, Mevlânâ’nın birliğini öğrenmekten ibarettir ki onu ancak peygamber veya ona yakın olan taşıyabilir,” demiştir. Akıl ile Nefis iki asıl, iki esâs,
iki kıbledir.166
Suâlâtü’t-Ta‛lîm’in 83’üncü sorusunda deniliyor ki:
Büyük melekler veya Mevlânâ’nın arşını taşıyan meleklerin reisleri kimlerdir?
— Onlar beş vezirdir ki isimleri Cebrail, Mikail (Cebrail’in ikinci kardeşi), İsrafil, Azrail ve Metatron’dur. Cebrail, Hamza; Mikail, İsmail b. Muhammed et-Temîmî; İsrafil, Muhammed b. Vehb; Azrail, Selâme b. Abdilvehhab ve Metatron, Bahâeddin Ali b. Ahmed’dir. Sâbık, Tâlî, Cedd, Feth,
Hayâl isimlendirilen beş vezirdir.
Görülüyor ki bir vezir diğer bir vezirin ismiyle isimlendiriliyor. Bu gibi
yerlerde karine ile kast edilen belirlenebilir.
İsmail b. Muhammed et-Temîmî; zikredilen vezirleri aşağıdaki beyitlerde toplamıştır.
ﻏﺪا السابﻖ الساﻣﯽ اليه و ﺗاله * ﻣﻊ الجﺪ والﻔﺘﺢ الﺨيال الﻤﻼوم
ﻋﺒيﺪا ً لﻤوﻻنا ﺧﻀواﻋاً ﻻﻣﺮه * و ﻛﻞ فﻨﯽً فﯽ الﺪيﻦ ﻋﺒﺪ ﻵدم
ھو الواحﺪ الﻌالﯽ ﻋلﯽ ﻛﻞ ﻋلة * وﻣا ﻏيﺮه اﻻ ﻛﻌﺒﺪ و ﺧادم

165
166

Denizlerin denizi, Kur’ân ve Zebur’un nuru, her devir ve nesilde Âyete’l-Kürsî’dir. (sad.)
Dâiretü’l-Maârif.
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167

ھو الﺤاﻛم الﻤولﯽ بﻨاﺳوﺗه يﺮی * وﻻ ھوﺗه يﺄﺗﯽ بﻜﻞ الﻌﻈائم

Özetle ruhun vezirleri ve yeryüzünün isimleri de şunlardır: Akl, Hamza;
Nefis, İsmail b. Muhammed; Kelime, Muhammed b. Vehb; Sâbık, Selâme b.
Abdilvehhab; Tâbi, Bahâeddin lakabı olan Ali b. Ahmed’dir.
Hâkim devrinde, Hâkim’in ülkesinde zikredilen isimler ile isimlendirilen adamlar mevcuttu; fakat bu konudaki kitaplardan anlaşıldığına göre
bunlar Allah’ın vezirleridir. Hamza; Hâkim hakkında varlığın yaratıcısı,
illetlerin illeti sıfatlarını kullanırdı. Hakiki eşya vezirler (hudûd) idi. Allah
aklı yaratmış ve varlığın sebebi kılmıştır. Allah’ın aklı varlığın illeti kılması
onun ruhani hudûdun mercii olmasından dolayıdır ki bu suretle kendi hakkındaki delillerin gayesi akıl oluyor demektir.
Önceki şeyhlerin tamamı Sâbık’ın üstünde Kelime’den başka bir şey olduğunu bilmezlerdi. Derlerdi ki Kelime, Sâbık’tır, Sâbık, Kelime’dir. Arza ait
dinin beş veziri yahut beş hizmetçisi olduğuna inanırlardı. Zikredilen vezirler şunlardır: Nâtık, Esâs, İmam, Hüccet, Dâî. Nâtıklar, biri diğerine halef
olarak gelen ve geçmiş dinleri değiştiren enbiya idi. Hüccet, imamın dinini
yaymak için yeryüzünü aralarında beş kısma ayırmış olan kişilerdi.168
Hâkim’in zamanında yanlış telkinlerde bulunan beş muallim mevcuttu
ki bunlar: Abbas b. Şuayb, İbrahim b. İlyas, Dâî Hatkîn, Cafer ed-Darîr,
Kâdılkudât Ahmed b. el-Avvâm. Bunların iddialarına göre ruhları önceki
beş hatalı muallimden kendilerine intikal etmiş ve onlara göre zikredilen
muallimler yerilmiştir.169
Muvahhidlerin büyük vezirleri hakkında gelen Reydân ( )ريﺪانlafzı beş
harf olup bunlar beş hudûda delildir. Zikredilen hudûd: Nefsaniler, Nuraniler, Ruhaniler, Cirmâniler, Cismaniler’dir. Diğer bir tabirle zû-Maah el-

Şi‘ru’n-Nefs.
Exposé; Dâiretü’l-Maârif.
169 Dâiretü’l-Maârif.
167
168
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Aklü’l-Küllî en-Nefsani, zû-Massa en-Nefsü’r-Ruhanî, Cenâh Rabbanî, Eymen Bâb-ı A‛zam yani Sâbık, Madenu’l-ulûm yani Tâlî’dir.170
Hamza, Muktenâ ve Bahâeddin lakapları olan Ebû’l-Hasan Ali b. Ahmed’e hitaben yazdığı bir kitapta: “Hudûdu Nefsâniyyûn’un dördüncüsü,
Tâlî-i Sâbık-ı Mufaddal olan Tâlî-i Rûhâniyyûn Şeyh Muktenâ Bahâeddin’e”
demiştir.
Hâkim’e
akliyye”172

“muallü’l-ilel”171

denildiği

gibi

“el-`âlu

li-cemi’l-ileli’l-

de denilmiştir. Hamza’ya da “İlletü’l-ilel” denildiği gibi “el-`âlu

bi-illeti’l-ibdâ`i ve’l-illeti’l-külliyye”173 de denilmiştir. Allah hakkında da
“muallilü illetü’l-ilel”174 denilir.175
Hamza bir risalesinde diyor ki: “Yedi sema, yedi davetçiye işarettir; yedi
davetçi, dört unsurdur; çünkü ruhi unsurlar da dört unsurun elindedir. Yani
Nâtık, Esâs, İmam ve Hüccet’in, beşinci unsurun yani maddenin ve tabilerin
öğrenimleri de onlardadır. Zikredilen unsurların hepsi Sâbık’tandır. Arz
Sâbık’a işarettir. Arz; su köpüğüdür, su Kelime’ye işarettir, su Meşîet’tendir,
Nefs’e işarettir; Meşîet Akıl’dandır ki o da İrade ve İlletü’l-ilel’dir. Zikredilen varlıkların hepsi bir diğerine illettir. Şantîl Hâkim (Akıl) büyük imamdır
ki her devir ve nesilde ortaya çıkmış ve her zamanda insanların idarecisi
olmuştur. Bu vezirlerin tamamı bugün yaratıcıları bulunan Mevlânâ’nın
huzurundadır. Mevlânâ’nın bunlardan hiçbirine cüzi bir benzerliği bile yoktur.
Hüccet lafzı da umumi vezirlerin isimlerindendir. Hamza, “Hüccetu’lKâim, Hüccet-i Azîme, Hüccet-i Lâhûtu’l-Hâkim, Hüccet-i Keşf” dir. Nefis
de Hüccet’tir. “Hüccetu’l-Akl, Hüccet-i Kâimu’z-Zaman, Hüccet-i Ham-

Exposé; Dâiretü’l-Maârif; et-Telîd.
İlletlerin sebeplisi (sad.)
172 İlletlerin illetinin tamamının yücesidir. (sad.)
173 Küllî illetlerin ve yaratılış illetlerinin yücesidir. (sad.)
174 İlletlerin illetinin illeti (sad.)
175 Dâiretü’l-Maârif.
170
171
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za’dır.” Önceki üç vezire “Üç Asıl Hüccet” denilir ki birincisi zû-Massa’dır.
Dört Hüccet mevcut olduğu halde bu konudaki risalelerde zikredilmiştir.
Beşincisi de Büyük Hüccet’tir.176
İsmail b. Muhammed et-Temîmî; Akıl (Hamza) hakkında diyor ki:
“Hâkim; Aklı bir kere yaratıcıların aslı kılmıştır… Ey halkın beka ve devamını, emrin olan özel yaratma ile temin eden zat! Seni tesbih ederim.177” İşte
bu parçadaki yaratmadan anlaşılan şey Akıl yani Hamza’dır.
Vezirlere Hudûd vesaire denildiği gibi Allah’a yakın melekler, nur, unsurlar, küllî kâinat, maddeler, sıfatların isimleri, hikmet kapıları, rahmet
anahtarları, hakikat kapıları, kapılar, ağaçlar, büyük ağaçlar, hikmet pınarları, rahmet rüzgârı, hikmet nehirleri, barış binekleri, dinin güneşleri, dinin
ayları, kıyametin yıldızları da denilmiştir. Aynı şekilde Akıl’a güneşlerin
güneşi yahut yalnızca güneş de denilmiştir. Yalnız şems denilmesi diğer
vezirlerin ona nispetle ayın güneşe nispeti açısından bulunması itibariyledir.
Hamza’ya boyun eğmiş olan vezirlere Hamza’nın aletleri denilir.
Âdem lafzı da Hamza’dan ibarettir. Lakin Hamza insanların babası değildir; çünkü bu konudaki kitaplardan anlaşıldığına göre insan bir defada
yaratılmıştır. Onlara ol demiş; onlar da hemen oluvermiştir. İki vezire bazen
bir isim verilir. Vezirler İsmâiliyye’nin sıralama esası üzerine kurulmuştur.
İsmâiliyye sıralaması da on akıl üzerinedir. İsmâiliyye’de Sâbık birinci derecededir.178
Aşağıdaki soru ve cevaplardan da anlaşılacağı üzere bazı vezirlere “Nezir” de denilmiştir:
— Hikmetin ayakları ile ne anlaşılır?
— Üç Nezir
Dâiretü’l-Maârif.
Allah’ı takdis ve tenzih etme, Hakk’ın her türlü kusurdan ve noksandan uzak olduğunu dile
getirme (sad.)
178 Exposé.
176
177
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— Üç Nezir kimlerdir?
— Yuhanna, Markos, Matta
— Bunların sakındırması kaç sene devam etmiştir?
— 21 sene. Bu takdirde zikredilen nezirden her birinin sakındırma süresi
yedi sene olmuştur.
— Ne ile sakındırmada bulundular?
— Hakiki Mesîh’in geleceğini ilan etmek ile.
— İncil’i kim ilan etti?
— Matta, Markos, Luka, Yuhanna.
Zikredilen kitaplarda bahsi geçen Nezir ile kastedilenlerin Nefis, Kelime
ve Sâbık’tan ibaret olduğu düşüncesini meydana getirecek sözler mevcuttur.

Hamza’nın Zuhurları
Görülüyor ki bu yazılan sözlerin tamamı Hamza’ya ait ve onun risalelerinden alınmıştır. Bu konudaki kitaplardan anlaşıldığına göre Hamza,
Hâkim’in zamanında bu isim ile ortaya çıkmış olan Adem’in ismi ve
Hâkim’in ilk veziri olup hakiki ismi Akıl’dır. Aşağıdaki soru ve cevaplar
onunla ilgilidir:
— Hamza kaç defa ortaya çıkmış ve her ortaya çıkışında aldığı isimler
nedir?
— Devirlerin tamamında Âdem’den Hamdeoğullarına179 kadar yani yedidir.
— İsimleri ne olmuştur?

Aslında böyledir. Bunda herhâlde bir yanlışlık vardır. Bu isim Ahmed olacaktır ki Saîd’in
isimlerinden biridir. – Exposé.

179
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— Âdem zamanında Şantil, Nuh zamanında Pisagor, İbrahim zamanında Davud, Musa zamanında Şuayb, İsa zamanında hakiki Mesîh,180 hicret
zamanında Selmân-ı Fârisî, Saîd zamanında Salih olmuştur.
— Selamı üzerimize olsun Kâimu’l-Hakk Hamza b. Ali’nin şerefini nereden öğreneceğiz?
— Kendisi için kullandığı delillerden. Baksana! Tenbîh ve Tahzîr veya elİ‘zâr ve’l-İnzâr adlı risalesinde ne diyor: “Ben Mevlâ’nın yarattıklarının aslıyım. Ben onun sıratıyım. Emrini bilirim. Ben Tûr’um, Kitâb-ı Mestûr’um,
Beyt-i Ma‛mûr’um, Sâhibi’l-Ba‛s ve’n-Nuşûr’um, Nâfih-ı Sûr’um, İmâmü’lMüttakîn’im, Sahib-i Ni‛am’ım, Şerâyi‛ı’n-Nâsih ve Mübtilî’im, âlemleri helak edenim. Kalpleri kavrayan parlamış ateşim.181
— Nuktâtu’l-Bîkâr182 kimdir?
— Hamza b. Ali.
— Dosdoğru yol terkibinden ne anlamalıyız?
— Hamza b. Ali’yi ki ona Kâimu’l-Hakk, İmâmu’z-Zaman, Akıl, Sâbık,
Nebiyy-i Kirâm, İlletü’l-İlel denilmektedir.
— Kâimü’z-Zamân kimdir?
— O da Hamza b. Ali’dir.
— Hristiyanların ellerinde mevcut olan İncil hakkında ne demeliyiz?
— O, hakiki İncil’dir. Onda hakiki Mesîh’in kelamı mevcuttur ki ona Hz.
Peygamber zamanında Selmân-ı Fârisî ismi verilirdi. O da Hamza b. Ali’dir.

İsmi Eleazer [nüshada böyle geçmesine rağmen aslında Azer olması gerekmektedir. (sad.)]
idi.
181 Bunlar Tûr ve Hümeze surelerinden alınmıştır.
182 Boş, eşsiz nokta, dairenin merkezi: [ – ]دارت اﻻدوار وﻋادت الﺪائﺮة الى نﻘﻄة الﺒيﻜارDevirlerin devranı
bitti. Dairede tekrar sükûn noktasına döndü. – Exposé. Ulvî, ruhanî beş hudûd kastedilir.
(sad.)
180
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— Kapıları kilitli ve içinde öğrencileri toplanmış bulunan bir haneye
kabrinden kalkarak giren kimdir?
— Sonsuz, diri, ilah Mesîh’tir. Yani Mevlânâ Hâkim’in kulu olan Hamza’dır.183
Bu cevapların içinde saklı olan hükümlerin Hamza’nın asli öğretilerine
uygun olup olmadığını bilmiyoruz.184

Üç Âdem
Hamza kendisini tanıtma sadedinde diyor ki: “Allah beni her şeyden
önce yaratmıştır. Beni yarattığı zaman ne idrak sahibi sema, ne doğal sema,
ne hayat sahibi yer, ne doğal yer, ne arş, ne melekler, ne levh-i mahfuz, ne
kudret-i külliye’nin hareket ettirdiği kalem, ne insanın elinin hareket ettirdiği kalem, ne dinin ufkundaki ruhî güneş, ne güneş, ne ay, ne dağ, ne bahar,
ne ateş, ne sonsuz ruhlar, ne insanların ruhları, ne gece, ne gündüz, ne çöller
ne de başka şeyler vardı; hiçbir nesne mevcut değildi. Mevlâ beni yerlerden,
ülkelerden, insanlardan ve cinlerden önce seçti ve kendi nurundan yarattı.
Yani asi Âdem ile insan Âdem’den yetmiş devir önce yarattı. Her devirde
ben olan işleri farklı isimler ile açıklayarak mahlûkatı Mevlânâ’nın birliğini
ve dinini itirafa davet ederdim. Davet olunan mahlûkattan bazıları imanı
seçer bazıları da küfrü. Putlara ibadet edip şerrin içinde kalan kâfirler azaba
müstahak oldu. Ben her devirde aldığım isimleri,185 İblis ismi verilen Zıdd’ın
isimlerini beyan edeceğim.”186
Hamza es-Sîretü’l-Müstakîme adlı kitabında diyor ki: “Âdem’in ilahî şekil
üzere yaratıldığını iddia etmek doğru değil, hatta bu şirki gerektirir. Bunun
gibi erkek ve dişiden yaratılmayıp da topraktan yaratıldığını iddia etmek de

et-Telîd; Dâiretü’l-Maârif; Exposé.
Dâiretü’l-Maârif.
185 Kitaplarda Hamza’nın adı geçen devirlerdeki isimleri mevcut değildir. - Dâiretü’l-Maârif.
186 et-Telîd; Dâiretü’l-Maârif.
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doğru değildir.187 Şöyle ki Âdem üçtür: Âdem-i Asi-i Cüzî, Âdemü’s-Safa,
Âdem-i Nâsi-i Cirmânî. Bunların üçü de diğer insanlar gibi doğmuştur. Anaları, babaları vardır; çünkü Cenâb-ı Hakk’ın dünya üzerinde kendisine naip
olmak üzere yaratacağı zatı varlıkların en murdarından yaratması uygun
değildir. Âdem-i Safa, zû-Massa’dır. Âdem olarak isimlendirildiği ve cin
diye bilinen tür arasında vahdetle bilindiği halde önceki devirlerde hiçlik’e
ibadet ederdi. Âdem-i Safa, Hindistan’ın bir şehrinde Adminiyye ismindeki
beldede doğdu, lakabı Şantil, babasının ismi Danyal’di. Görünüşte tıp doktoru olsa da gerçekte tevhidi öğretme hususunda bir ruh doktoruydu. Beldesinden çıkarak Yemen’de mucize manasına gelen Murna adındaki beldeye
geldi. Beldenin müşrik halkını tevhide davet etti. Onlar bunu kabul ederek
iman ettiler. Belde iki kısma ayrılmıştı. Biri muvahhid diğeri müşrikti. Şantil,
muvahhidlere müşriklerden ayrılmalarını emretti. Ayrıldılar; fakat Müşriklerden uzaklaşın dediği ve onlar da onun emrine uyarak müşriklerden uzaklaştıkları için bu iki fırka arasında anlaşmazlık meydana geldi. Buna binaen
de kendilerine bin denildiği için bin devri meydana geldi. Cin arasında İblis
bile davetçi, ilaha itaatkârdı. Kendi ismi Hâris ve babasının ismi Termâh’tı.
Aslında İsfahanlı olup o bile Murna beldesinde ikamet ederdi. O vakit davetçiler ve muallimler yoktu. Nûr-ı küllî Şantil’le sınırlıydı. Ne vakit ki Bârî,
Şantil Hâkim’i açıklandığı üzere tevhide davet memuriyetiyle meydana çıkardı, işte o zaman meleklere yani Tevhîd-i Bârî davetçilerine hitap edip
Şantil’e secde yani itaat etmelerini emretti. Bütün vezirler ve davetçiler bu
emre uyduğu için Şantil’in arkadaşları, beraberindeki yöneticiler, hudûdu ve
nakipleri davetçi oldular. Yalnız İsfahanlı Hâris b. Termâh kendisinin davet
hizmetindeki kıdeminden bahsederek beni saf ateşinden yani sırf hakikatlerin ilmi ve davet nurundan yarattın. Şantil’i ise toprak hükmünde olan istişareden yarattın. Yani ashâb ve tabiler ile müzakereden meydana getirdin
diye kibirlendiği ve emre itaatten kaçındığı için cennetin kendisi hükmünde
olan davet dairesinden ihraç edildi. Bütün hudûd ve tevhîd erkânından dü-
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şürüldü. Şantil Murna’ya yerleşti. Bu sebeple hudûd, erkân ve yardımcılarını düzenleyip tevhidi davete hızlıca giriştiğinden kendisine Âdem denildi ki
davet erkânının imamı demektir; çünkü bu davete icabet edenler Âdem ile
müjdelendiklerinden beşer ismini aldılar. Onların tevhidi kabul etmeleri ve
Âdem’in de din işinde onların babası olmasıyla Âdem’e Ebû’l-Beşer188 denildi. Hanımı Havva da müminleri hakiki ilmin sütü ile emzirip, eğittiğinden Ümmü’l-Beşer oldu. Âdem ashâb ve erkânı olan davetçileri etrafa dağıtarak davet emrine başladığında İsfahanlı Hâris onun aksine hareket ettiği
için ona İblis denildi ve bu suretle memleket iki fırka oldu. Âdem kendi halkının İblis ve onun kavmi olan cinden ilişkiyi kesmelerini emrettiği için onlar bir araya geldiklerinde  اھجﺮ ابليس وحﺰبهYani İblis ve onun kavmini terk
edip onlardan uzaklaş, derlerdi. Bu sebeple Murna189 beldesine Hecer ismi
verilmiştir. Âdem’in şeriatı sırf tevhidî, latif bir şeriat olup ondan sonra pek
çok teklifî şeriat ortaya çıkmıştır. Sonunda bu asrın Âdem’i olan Hamza b.
Ali b. Ahmed es-Safâ ortaya çıktı ki onun şeriatı da bu yönüyle sade tevhit
davetinden ibaret olduğundan yaratılışın ilk durumunu nasıl başlatmışsak yine
ona çeviririz âyetiyle davet emri eski haline dönmüş oldu. Âdem-i Safa işte
bu Şantil’dir ki yazılı olduğu üzere davetle memur olduğunda kendisinin
ashabı, yardımcıları ve huceci on iki olup tamamı onun şeriatının hudûdu ve
davetin melekleriydiler. Bunların birincisi Basralı Uhnûh, ikincisi Sermena
beldesinden Şerh adıanda bir zattı ki ona Şît ismi verilmiştir. Şît Âdem’in
doğal oğlu değil; manevi oğlu oldu. Üçüncü hücceti Yeşu‘ b. İmran, dördüncüsü Davud b. Hermes, beşincisi İsa b. Lamk, altıncısı Abid b. Sirhan, yedincisi Azrafil, sekizincisi Habil b. Bâdis, dokuzuncusu Danyel, onuncusu
Ayyâş b. Hâbil, on birincisi Eflatun İbn Kaysûn, on ikincisi Kaydâr b.
Lâmek’tir. İşte bunlar Âdem’in şeriatının vezirleri ve müjdeleyici melekleriydi. Âdem’in şeriatından “Tekâlif-i Nâmus, İbadet-i İcl ve Câmûs, Ribât-ı
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Âbûs, Şirk-i Kâbûs” yoktu.190 Tekâlif-i Nâmus, dinlerin ve şeriatların sorumlulukları; İbadet-i İcl ve Câmûs, buzağıya ve mandaya ibadet; Ribât-ı
Âbus,191 keşişlere mahsus olan riyazet ve ruhbanlıklar; şirk-i kâbus192 ise
putperestlik demektir. Dinî sorumluluk, Kur’ân’ın zahiri ile amel edenler
veya vahiy sahibi bulunanların, buzağı ve mandaya ibadet ise Bâtınî tevillerde bulunan şeriatlarıdır.193
İkinci Âdem ki Kur’an’da rabbine isyan etti diye zikredilmiştir ki işte bu
Uhnûh’tur. Üçüncü Âdem ki Kur’an’da unuttu ve onu gayretli de bulmadık
diye zikredilmiştir. Şît ismi verilen ve daha önce de bahsedilen Şerh’tir ki
Âdem-i Safa ashabı ve yardımcıları içinden bu ikisini seçerek davet emrinde
kendi makamına yerleştirmiş olduğundan ikisine de Âdem denilmiştir. İkisini de Firdevs’te yani davet cennetine yerleştirmiş; ancak Uhnûh’un sıralamada öne geçmesi sebebiyle erkek ve Şerh dişi karşılığında olmuştur.
Bârî’den başkasına ibadet etmeyeceği, imamları ve Mevla ile aralarında vasıtaları bulunan Şantil’in aksine gitmeyeceğine dair Şît’ten yeniden söz alınmış ve Uhnûh’a da dil ile vasiyet edilmişti. Bârî Uhnûh’a hitap ederek: “Gerek sen ve gerek ruhun olan Şît davet cennetinde yerleşiniz. Faziletli sofrada
gözünüz tok ve dereceniz yüce olsun; fakat bu ağaca yaklaşmayınız, yani
Şantil’in mertebe ve yüceliğini iddia etmeye kalkışmayınız yoksa zalimlerden yani ahdini bozanlardan olmuş olursunuz,” demişken şeytan onları gaflete düşürerek rütbelerinden düşürdü. Şöyle ki Şeytan, İblis tarafından davet
ile izinli olup ismi Hubel’di. Bundan dolayı Araplar putlardan birine “Hubel” demişlerdi ve yılan da Uhnûh’un davetçilerinden Enîl adında kimseydi.
Tavus da aynı şekilde Uhnûh tarafından davete izinli olup, ismi Tâbûh idi.
Hubel daima Enîl ve Tâbûh’a gelip giderdi. Bir gün Uhnûh ile kardeşi Şît’e
kendi hayırlarına dair bir nasihatim vardır beni yanına koysanız diye Enîl ve

Dâiretü’l-Maârif.
Abus, suratsız, ekşi yüzlü adam demektir. Ribât, zaviye, manastır gibi manalarda kullanılır.
192 Kâbus uykuda basan ağırlıktır. Kâbus İran, Mecusilere işarettir ki onlarda Seneviyye ve İşrâk
vardır.
193 Exposé.
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Tâbûh’a rica ettiğinden onlar Hubel’i Uhnûh ile Şît’in huzuruna götürdüler.
Uhnûh Hubel’i görünce: “Nasıl küfür ve nifaktan ve İblis’e yardım etmekten
vazgeçtin mi?” dediğinde Hubel: “iyilik için yalnızca size

194الﺒارى

ﻻ وحﻖ

geldim. İşittiğime göre Mevlana el-Bâr, imamet Uhnûh’un imametidir ve
Şerh de onun halifesidir, dermiş. Bu suretle Şantil size haksızlık etmiş oluyor. Amacım yalnız size iyilik edercesine bu hususu hatırlatmaktır,” dedi.
Uhnûh Hubel’den yemin istedi. O da yalan bir şey söylemediğine dair yemin etti. Uhnûh da şeytanın sözüne aldanarak asi oldu. İmamete kalkışıp
Şît’i halife atadı. Şît de sözünü unutup, bunu kabul etti. Böylece Uhnûh hakkı olmayan bir rütbeyi iddia etti ve Şît de davasını tasdik ettiği için Uhnûh
Hubel’in sözüne aldanıp imamına asi oldu, isyan ile ağaçtan yemiş oldu.
Ayıpları da meydana çıktı. Her ikisi merkezlerinden azlolundu. İkisi de
pişmanlıklarını açığa vurarak nice zaman ağladıkları için daha sonra yine
Şantil’in vasıtası ve şefaatiyle Bârî günahlarını affedip önceki hallerine geri
döndürdü. Adem rabbinden birtakım kelimeler aldı, rabbi de onun tövbesini kabul
etti âyetinde kelimeler ( )ﻛلﻤاتbeş harften ibaret olup Şantil’in ( )ﺷﻨﻄيﻞde beş
harf olması ona işarettir.
İşte aklın ilk defa insanlar arasında Şantil veya Âdem-i Safa adıyla zuhuru namındaki haberlerin özeti budur. İnsanlar âlemi dediğimiz işte bu
Âdem’in devridir. Cenâb-ı Bârî bu devrin halkına lütuf ve merhamet göstermiştir; ancak onlar niyetlerini bozup şirke meyledince o vakit o da nimetlerini ve lütfunu onlardan çekip almıştır. Kendi şeriatlarının hilafı bir şeriat
ile onlara Nuh’u gönderdi ki o, onları hiçliğe ibadet ile put birliğine davet
ederek iman edenlere zâfir195 ve etmeyenlere kâfir dedi. O da erkân ve yardımcı belirlemede Âdem-i Safa’ya benziyordu. On iki ashâb ve halifesi vardı, Esâs’ı Sâm idi. Ondan sonra İbrahim b. Azer ortaya çıktı, Azer’in ismi
Uhnûh’tur. Oğlu İbrahim ortaya çıkıp kendi şeriatıyla Nuh’un şeriatını değiştirdi ve davetine de İsmail’i esâs belirleyerek onu tayin etti. Onun da on
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iki hududu ve davet erkânı ile otuz davetçisi halkı ademe ibadet ile put birliğine ve İbrahim’in itaatine davet ederdi. Kabul edenlere mümin, etmeyenlere kâfir diye isim verildi. Sonra Musa ortaya çıktı ve İbrahim’in şeriatını
değiştirdi. Harun’u Esâs belirleyerek onu tayin etti. Onun da on iki ashabı
olup, halkı bilinmeyen, gaybın ibadetine ve Musa’nın itaatine davet ederlerdi. Daha sonra İsa ortaya çıktı ve Musa’nın şeriatını değiştirdi. Şemun’u Esâs
belirleyerek onu tayin etti. Onun da on iki ashabı vardır ki bunlar havarilerdir. Onlar da halkı hiçliğe ibadete ve putun birliği ile İsa’nın itaatine davet
ederlerdi. Lakin pek çoğu onun kelam ve işaretlerini anlayamadıklarından
kullarından bunları kabul edenlere mümin ve etmeyenlere kâfir ismi verildi.
Sonra Muhammed b. Abdullah kılıç ile ortaya çıkıp bütün şeriatların hükmünü kaldırdı ve ashabına cizye belirlerdi ve Ali’yi Esâs tayin etti. Onun da
on iki şeriat erkânı vardı ki bunlar üç halife ile diğer büyük seçkin
sahâbîlerdir. Bunlardan birisi Muâviye olup, sıralamada Osman’dan sonra
idi. Ali Esâs olunca onu azletti. Lakin Muaviye de: “Senin tayininden önce
beni Hz. Muhammed atadı,” diye karşı çıktı ve Osman’dan sonra hilafet
davasını güttü. Muhammedî şeriatı kabul edenlere mümin ve müslim, etmeyenlere kâfir ve şaki ismi verilerek esir edildiler ve cizye ile mükellef tutuldular. Hâlbuki kılıç ile kıyam edip de bütün dinleri iptal etmek Hüccetu’lKâim ve Sâhibu’l-Kıyâme olan zata mahsus olduğundan şeriatın yükümlülükleriyle sorumlu olanları bir diğerini ikrar ile haksızlıktan korumak lazım
gelir. Bu sözler çelişkili hallerinden hakikatte bir tek şey ve surette muhtelif
oldukları halde Nâtık’ların tamamı kıyametin sahibine benzemiş ve onu
taklit etmiş oluyorlar demektir. Bundan sonra da bir peygamber ortaya çıktı
ki Saîd Mehdî olup Esâs’ı Kaddâh idi. Onunla asırlar tamam olup kıyamet
devri meydana geldi.196 O gün o davetçinin hiç tasavvur olunamayan bir şeye
çağırması âyetinde yer alan tasavvur olunamayan şey’den kastedilen: bu devirde davet olunan Hâkim’e ibadetidir ki onu bütün peygamberler, esâslar,
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ashâb ve tabileri inkâr eder, derler. Bu âyete de diğer âyetler gibi kendi iddialarına göre mana verirler.
İsmail b. Muhammed et-Temîmî, Nuh’a Âdem-i Mübtedî diyor. Şöyle ki
insanlığın geçirdiği önceki asırlarda mevcut mahlûkata başlangıçta Tım,
sonra Rım, sonra Hın, sonra Cin, sonra Bin ismi verilir. Tım Nuh’un şeriatına, Rım İbrahim’in şeriatına, Hın Musa’nın şeriatına, Cin Mesîh’in şeriatına
benzerdir. Bin de üç kısımdır: Tevil ehli, Muvahhidler ve Hâcidler.197 “Bin, o
kimsedir ki yalan öğretilerden uzak durarak sonsuz olanı bilmiş ve ona ibadet etmiştir. Mevla, bunlar arasında insan sureti ile görünmüştü. İsim ve
sıfatlar ile ortaya çıkmak suretiyle iş ve adetlerinde onlar gibiydi. Lakin onlar dalalete düştüklerinden Mevla kendilerinden gizlendi.
Âdem’i yani Nuh ismi verilen Âdem-i Ednâ-yı onlara gönderdi. Zikri
geçen Nuh hudûd maddesinden yaratılmıştır. Âdem-i Sâfâ’ye hizmet etmiş
olan Âdem-i Cüzî Âdem-i Sâlis’ten yani Şerh’ten yaratılmıştır. Cin ismi verilenler de Âdem ve kavmini yani Havva’dan (Nefis) olan evladını terk edenlerdir ki bunlar dalalete düşmemişlerdi; fakat yine de bu asrın ehli sapkınlığa düştü. Habil, Kabil ve ashâbı ortaya çıkarak Seylan’da Serendib dağında
yaşamayı seçtiler. Aynı zamanda tevhit ilmi de ortaya çıkmış, Nuh b. Lâmek
bir Nâtık gibi görününceye kadar İblis ve kavmi kötülükleriyle âlemi doldurmuştu. Nuh b. Lâmek dinin kurucusuydu. İnsanları Âdem’e itaatten
men ederdi. Bundan dolayı ikinci Âdem ismi verilmişti. Baba gibiydi. Sâm,
onun Esâs’ı idi. Akıl ilk olarak insanlara Şantil adıyla görünmüştü. Bu ilk
zuhurda ise ismi Âdem idi. Peşi sıra gelen bütün asırlarda da Hamza
Hâkim’in vezirleriyle kâim olarak insanları tevhide davet etmesi için muhtelif isim ve sıfatlar ile ortaya çıkmıştı.198
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Nâtıkların Zuhuru
Bu konudaki kitapların mütalaasından anlaşıldığına göre zikredilen
asırlar; Âdem’den (Şantil’den) Hamza ismiyle ortaya çıkmasına kadar zuhur
etmiş olan muhtelif dinlerden ibarettir. Bu üç ismin üçü de birdir. Zikredilen
dinlerin ashabı, Nuh, İbrahim, Musa, Mesîh, Muhammed (a.s.) ve Bâtınilerin
bildiği Muhammed b. İsmail’dir. Şantil (Âdem yani Hamza) zamanında
tevhîd inancı meşhurdu; ancak insanlar hak yoldan saptıkları için Allah’ın
gazabına uğradılar. Nuh, Nâtık olarak onlara gönderildi. Sonra kitaplarından anlaşıldığına göre doğruluğu kesin olmayan ve bahsi geçen dinlerin
ashabı olan diğer Nâtık’lar birer birer gönderildi. Bununla birlikte dinlerden
her biri tevhîd yolunu kolaylaştırmaya ve ruhi inançların gelişmesine destek
olmuştur. Akıl yani Hamza (Âdem ve Şantil) dini devirlerin her devresinde
insanların arasında ortaya çıkardı. Nefis de böyleydi; fakat Mevla onu insanların ona muhalefetinden dolayı insanların gözlerine karşı kapalı tutmuştur.
Şu kadar ki hicret zamanında kendi zuhurunu hazırlamak üzere din yollarını kolaylaştırmış, Akıl ise o zaman Ebû Tâlib suretinde zuhur etmiştir; fakat
İslam’ın ilk dönemlerinde bir defa olsun ortaya çıkmamıştı; çünkü Selmân-ı
Fârisî İslam’ın ilk dönemlerinde tanınmış Akıl idi. Lokman’ın oğluna söylediği kelam, Sâbık’ın yani Akıl’ın oğluna dolayısıyla vasîsine olan kelamı idi.
Vasî ise esâs gibidir. Şu halde Selman Akıl, oğlu vasî imiş. Hicret zamanında
Ebû Tâlib’in vefatından sonra Akıl, Selmân-ı Fârisî’de açığa çıkmıştı. İslam’ın zuhurundan sonra ise tevil sahibi Muhammed b. İsmail yani Bâtıniyye’nin imamı ortaya çıkmıştı. Bu devirde yedi imam vardı. Birincisi İsmail
Ebû Muhammed, sonuncusu da Abdullah Ebû Saîd yahut Abdullah elMehdî idi. Üçüncü imam zamanında Lâhût ikinci defa Ebû Zekeriyâ, Akıl
ise aynı zamanda Kârûnu’l-Fârisî ismiyle ortaya çıkmıştı. Olgunlaşma ve
yaşlanma devrine geldiği zaman Mevla, Mehdî’yi Yemen’e göndermiş ve
hüccetini (Nefis) Ebû Saîd el-Malatî suretinde göstermişti. Biraz önce beyan
edildiği yönüyle Akıl, Mesîh zamanında Eleazer ismiyle zuhur etmişti. Ha-
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kiki Mesîh ise Hamza idi ki ona Yesu‘ da denilir. Mezkur Yesu‘; Yesu‘ b.
Yusuf ve Meryem değildir.
Hamza diyor ki: Musa’nın dini, kendisinden başka bir dinin kurucusu
ve vaz edeni bulunan Mesîh b. Yusuf ve Meryem’in ortaya çıkmasına kadar
devam etmiştir. Mesîh, Şemunu’s-Sâfâ’yı Esâs ve kendisinin “Mesîhu ibnü’lebi’l-âmm” yani Hâkim’in hücceti olduğu hakkında insanlara telkinlerde ve
talimatlarda bulunmak üzere on iki havari belirlemişti. İşte bu durum gösterir ki Mesîh Akıl’dır; çünkü Hâkim’in hücceti Hamza yani Akıl’dır. Şantil,
Âdem, Karun, Selmân el-Fârisî de ondan ibarettir.
Bahâeddin el-Kostantiniyye adlı risalesinde Mesîh’in Hamza’dan ibaret
bulunduğunu beyan etmekle beraber bunu aşağıda geleceği üzere ispat etmeye çalışmıştır:
Yuhanna İncil’inin ikinci bâbının 5 ve 19‘dan 22’ye kadar olan sayılarında geldiğine göre Mesîh; diri ve ölüleri cezalandırmak için ikinci defa gelecek ve: “Şu heykeli yıkınız ben onu üç günde inşa ederim,” diyecektir. Buradaki üç gün bu tevhidin talimine göre üç defa zuhurdur ki birincisi
Mesîh’in: “Yaratıcı; insan şeklinde bir günde ortaya çıkacaktır,” sözüyle başlayarak insanları tevhidin talimine hazırlamak üzere olan zuhurdur; ikincisi
İncil’de zikredilen Faraklit’in yani Ruhu’l-Kudüs’ün gelmesidir. Yine İncil’de zikredildiğine göre Ruhu’l-Kudüs, risalet sahibinin sıfatıdır. Üçüncüsü
halka sâfî tevhit ilmi kabul edebilmeleri için dini kitapları işaret ve ruhî tefsir ile açıklamayı öğretmek için Mehdî’nin ortaya çıkma zamanıdır. Bugünden sonra dördüncü yani son gün gelir ki o gün Mesîh’in veya Hamza’nın
ortaya çıkma günüdür. Bu dördüncü gün: ancak birinci günü tamamlamak
içindir. Nitekim Yuhanna İncil’inin yedinci bâbında geçtiğine göre kardeşlerinin kendisinden amellerini göstermesini temenni ettikleri zaman; Mesîh’in
onlara: “Benim saatim henüz gelmemiştir yani ikinci defa gelişimden sonra
gelecektir,” demesi de bunu onaylamaktadır. Bahâeddin sözü edilen iddiayı
ispat sadedinde Mesîh’in (a.s.) aşağıdaki sözünü delil getirmiştir: “Ben gökten peygamber gönderen zatın iradesinin tamamlamak için geldim; çünkü
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Mesîh Mevla’nın yanından gönderilmiştir ve ikinci defa gelecektir. Kendisi
Hamza yani Akıl’dır.” Bahâeddin, el-Mesîhiyye ve Ümmü’l-Kalâidi’n-Nusîke ve
Kâmi‛atü’l-Akâidi’ş-Şirkiyye risalesinde diyor ki İncil’de Mesîh hakkında geçen, Ruhu’l-Kudüs, Vahîd, Ruhu’l-Hakk, günahların affı için ortaya çıkan
zat, Mezbûh,199 İbnullâh200 gibi lakapların tamamı Mesîh-i Hakîkî olan Hamza’nın da unvanlarıdır.
Hamza’ya ait olmak üzere 409/1018-19 senesinde yazılmış risalelerin
tamamı Hâkim’in ilahlığını ve Hamza’nın dinin birinci veziri olması gibi
haklara sahip olduğunu ispat etmek maksadıyla yazılmıştır. Hâkim’in durumu açığa çıktı; yukarıda geçen tarihte dini yaymak üzere iki vezir ilk seçmiş ve ikinci vezirliği yani Nefs’i Ebû İbrahim İsmail b. Muhammed etTemîmî’ye, üçüncü vezirliği yani Kelime’yi Ebû Abdullah Muhammed b.
Vehb’e vermiştir.
Hamza, et-Tahzîr ve’t-Tenbîh risalesinde kendini tarif sadedinde aşağıdaki sözleri söylemiştir: “Beni nurundan yaratan ve bana Ruhu’l-Kudüs ile
yardımını ve ilimlerini veren, emirlerini teslim eden ve beni sırlarına muttali
kılan zata hamdederim. Ben onun mahlûkatının aslıyım. İlmiyle, bereketiyle
mümtaz olan malını ve sırrını taşıyanım. Ben dosdoğru yolum ki iradesini
bilir ve talim ederim. Ben Tûr’um, Kitâb-ı Mestûr’um, Beyt-i Ma’mûr’um,201
kıyamet ve ahiret gününün efendisiyim, Mevla’nın emri ile suru üfüren benim, muttakilerin imamıyım, açık olan hakikatin işaretiyim, müminlerin
lisanıyım,202 muvahhidlerin kuvvetiyim, Haşir gününde hesaba çekenim,
ben faydaların kaynağıyım. Allah’ın rızasına erişme, onu görerek faydalanma, sevabın hâsıl olmasından ibaret olan faydalar benim sayemde meydana
gelmektedir ki bu en büyük Allah’ın rızasıdır… Ben önceki Nâmûs’ların
değiştiricisiyim. Müşrikleri ve yalancıları yok ediciyim. Peygamberlerin ka-

Kurban edilmiş. (sad.)
Çünkü Hâkim ona nispetle babadır.
201 Çünkü âlem de vasıtasıdır. İnsanları muhasebe eder, muvahhidlerin kıblesidir.
202 Çünkü müminlerin kelamı ondandır.
199
200
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nunlarını iptal ediciyim. Ben ümmetlerin Mesîh’i, nimetlerin kaynağıyım.
Benim vezirliğim ile müşriklerden intikam alacaktır. Ben kalpleri yakıcı olan
şiddetli ateşim. Ben hudûdun yardımcısıyım, tevhidin muallimiyim, tevhidî
ilmin kılıcını çekecek benim. Ben zamanın reisi, hüccet sahibiyim. gayb ilimlerine, peygamberlik mucizelerine sahibim. İnsanları Allah’ın emirlerine
uymaya götürürüm.”
Hamza Risâletü’t-Tenziye’de diyor ki: “Hakiki Sâbık, en büyük imam zûMaah’tır ki Mevla onu hizmetçileri idare etmek ve tevhidini ikrara Bâb olmak üzere yerleştirmiştir. Dört vezirin gerçekleştireceği sorumluluk da ona
aittir. Zikredilen vezirlerden her birine de imam ismi verilir; çünkü imamları
olan zat, -yani kendileri yöneten ve zû-Massa olan Akıl- Hamza’nın vasıtasıyla Mevlana’yı tanımaya sevk etme hususunda müminlerin reisi ve imamlarıdır. Davetçileri ilim ve hilim ile terbiye eden Akıl’dır. İlmin feyiz aldığı
yer de odur. Korku ve huzur hallerinde merci odur; çünkü rahmet vasıtası
kendisidir. Bâb odur, dinin farzlarını öğreten odur. Onun emri olmadıkça
vezirlerden hiçbirinin müminlere karşı hiçbir kitabı okumaya, yazmaya izinleri yoktur; çünkü imam vasıtasız Mevlana’nın ruhani kuvvetlendirmesi ile
konuşmaktadır. Davetçiler ise imamın ilminden sözlü olarak talim etmektedirler.
Hudûdun bir kısmı cami imamları gibidir. Her biri kendi camisinde ve
vatanında azaya imamlık eder; fakat müminlerin idaresi ve işleri kendisine
verilen vezir bütün topluluklara imamlık eden, cuma namazını kıldıran büyük imam gibidir ki cami imamları bunu yerine getiremezler. Bu imam namazdan iki rekâtı kaldırabilir; fakat diğer imamlar bunu yapamazlar. Bu
büyük imama mahsus bir takım açık işaretler vardır ki diğer imamlarda
yoktur.

Vezirlerin Mertebeleri
1. Bârî kendi parlayan nurundan küllî aklı yaratmıştır, o; iradedir, her
şeyin aslıdır, nuru ve aklı tamdır, onda beş aslî sıfat toplanmıştır. Olacak her
şey ondadır, her zaman imamların imamıdır, gerçek Sâbık’tır. Akıl, idrak
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edip ezberleyen bir varlıktır, his altındadır. Yer, içer, eskilerin dediği gibi
idrak edilemez değildir. O yaratılan kâinatın evvelidir, ona illetlerin illeti de
denir. Bu akıl kusursuz bir iştir. Sükûn halinde Hâkim, hareket halinde
Kâdir’dir. O pergel noktasıdır ki toprağa ve ruha hâkimdir. Allah en önce
Akıl’ı yaratarak203 ona: “Dön demiş o da önüne dönmüş, ardına dön deyince
o da ardına dönmüş204 bunun üzerine Allah izzet ve celalin hakkı için senden daha kudretli bir şeyi yaratmadım. Ben seninle alır, seninle verir, seninle
hesap eder, seninle azap ederim demiştir.” Akıl, Bârî’nin bu sözünü işitince
kendine baktı ve gördü ki bir eşi, bir benzeri yoktur. Zannetti ki ona karşı bir
kavga çıkmayacaktır; fakat Mevla’mız itaatinden isyanı, nurundan zulmeti,
duasından205 kibri, hikmetinden cehaleti çıkarmıştır. Bu dört kötü sıfat dört
güzel sıfata yani akla ve sıfatına zıttır. Artık ruh da şekil de vasıtasız yaratılışta akıl gibi bir Zıdd meydana geldi. Akıl anladı ki bu hal yukarıdaki kuruntusuna karşı yaratan tarafından bir terbiye etmedir. Zayıflığını itiraf ederek tövbe etti. O muhalif Zıdd’a karşı bir yardımcı, kendine bir naip istedi.
Akıl’ın bu isteği kabul gördü. Yaratan ona tabi olmak üzere Akıl’ın nurundan Nefs’i yarattı. Akıl erkek, Nefis dişi oldu. Nefs’in nurundan da Kelime’yi yarattı. Kelime’nin nurundan Sâbık’ı, Sâbık’ın nurundan Tabi`’i, Tabi`’nin nurundan yeri ve üzerindekileri, gökleri, yıldızları, dört tabiatı,
heyûlâyı yaratmıştır.
Akıl karanlık içinde nurdur. Akıl Nefs’in yetmiş derece üstündedir.206
Sonra ruhanilerin nurları Zıdd’ın207 etrafını sardı. Akıl arkasına, Nefis önüne, Kelime soluna, Sâbık ve Tâlî sağına geçti. Onu irşada koyuldular.
Bârî’nin ibadetine geri döndürmeye çalıştılar. Zıdd imtina etti. Kaçacak bir
yer aradı. Yukarısı itaat, aşağısı asilikti. Yukarıya çıkamadı ve aşağıya düştü.

Allah’ın ilk yarattığı şey akıldır, hadisinden alınmıştır.
Yani bana itaat et. Vahdaniyetimi itiraf et. Başlarına itaat ve ibadetten yüz çevir.
205 Dik başlı olmayıp yavaş olmak.
206 Risâletü Sebebi’l-Esbâb; Exposé; Keşfü’l-Hakâik; Risâletü’t-Tenzîh.
207 İblistir.
203
204
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İlave olarak mahlûkatın rütbeleri şöyledir: Akıl, Zıdd, Nefis, Nidd yani
Esâs, Kelime, Sâbık ve Tâlî. İşte bunlar illettir. Sonra imtiyaz âlemi (hakikat
âlemi) sonra eşitlik âlemi yani konuşan ruhlar gelir. Hakikat âlemi eşitlik
âlemine tamamıyla zıttır.208
2. İkinci vezir; İsmail b. Muhammed et-Temîmî’ye gelince yukarıda beyan olunduğu üzere Akıl, kendisindeki meziyet ve kemal özelliklerine bakmasından dolayı Zıdd’ın meydana gelmesine sebep olmuştur. Zıdd’ın bu
suretle meydana gelmesi Akıl’ın bir yardımcıya ihtiyacı olduğunu göstermiş
ve Allah, Akıl’ın nurundan Nefs’i yaratarak onu kendisine itaatkâr ve diğer
vezirler üzerine öncü kılmıştı.
Bütün vezirler her zaman ve her devirde farklı isimler ile mevcuttu. Şu
kadar ki zikredilen vezirlerden hiçbiri Akıl’ın ilk defa Şantil adıyla ortaya
çıkması dışında Nefis kadar varlıklarını gösterememişlerdir.
Nefis, bu ilk ortaya çıkışında Âdem-i Safa’nın zevcesi ve insanlığın anası
olan Havva, ilk Âdem’in hücceti, Uhnûh, ikinci Âdem ve asi Âdem adlarını
almıştı. Âdem-i Safa’ya karşı isyan edip sonradan pişmanlık duymuş ve
tövbe ederek vezirliğe geri dönmüştü. Zikredilen kitaplarda Nefs’in diğer
zuhuratı hakkında tarih yoktur. Bununla beraber daha önce sözü edilen İsmail b. Muhammed, bir kitabında: “İlahın Ebû Zekeriyyâ ismiyle ortaya
çıkmasında Aklı Karun, Nefsi de Ebû Saîd el-Malatî ismiyle zuhur etmişti,”
diyor. Nefs’in bu konudaki kitaplarda bahsedilen zuhuru Hâkim ve Hamza
zamanına münhasırdır. Adı geçen zamanlarda Nefis, Ebû İbrahim İsmail b.
Muhammed et-Temîmî adıyla görünmüştür.
Sicillü’l-Müctebâ nüshası, Hamza’nın İsmail b. Muhammed’e ikinci vezirliği verdiğini anlatan bir risaledir ki Hamza o risalede İsmail’in sıfatı hakkında mukaddimeden209 sonra diyor ki:

Theogonie; Exposé.
[ الﯽ اﺧيه و ﺗابﻌه و ذو ﻣﺼة ﻋلﻤه و ثانيه آدم الجﺰئ الذی اﺟﺘﺒاه بﻌلﻤه و ھﺪاه بﺤلﻤه ﻏذھه بﺤﻤايﺘه و ﺳلﻤه اﺧﻨوخ اﻻوان و ادريس
]الﺰﻣان ھﺮﻣس الﮭﺮاﻣسه اﺧﯽ و ﻣﻌيﻨﯽ الﺪاﻋﯽ

208
209
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“Ey kardeşim Ebû İbrahim! Ben sana Mevlana’nın ilham nuruyla baktım. Seni bütün Dâîler, Me’zûnlar, Nakipler, Mukâsîrler ve bütün mevki ve
meclislerdeki müminlerin üzerine, bana yardımcı olmak üzere tayin eyledim. Seni Safvetü’l-Müstecibîn,210 Kehfü’l-Muvahhidîn,211 ilk ve sonların ilmi
zû-Massa’sı lakaplarını verdim. Bütün vezirler üzerine emir ve nehiy hakkını sana verdim, azledebilir ve görevlendirebilirsin. Her ne yaparsan güya
ben onun faili ve her neyi de dilediğin gibi yasaklarsan ben onun yasaklayıcısıyım. Sana isyan eden bana isyan, sana itaat eden bana itaat etmiş olur.
Bana tevhide davette itaat eden nihayete, ulaşılacak son noktaya, Sidretü’lMünteha’ya212 erişir ki onun yanında cennet yurdu vardır. İşte bunlar malumun olsun. Mevlana’nın nimetlerini talep et ve ona gereği gibi hizmetle
benim el-Ğâye ve’n-Nasîha adlı risalemdeki açıklamalarıma göre vezirlerin
haklarını ve mertebelerini tanı, gözet. Yanındaki şerlileri uzaklaştır ve onlara
cesaretle karşı koyduğunu göster. Mevlana’nın büyük nimetlerine şükreden
ol.
Kitaplarda zikrolunan isimlerden başka ikinci vezire Meşîet, Şeyhu’lMüctebâ ismi de verilmiştir. Diğer bir kitapta ise Ebû İbrahim’in künyesi şu
şekilde gösterilmiştir: Ebû İbrahim İsmail b. Muhammed b. Hamid etTemîmî. Ebû İbrahim Kitâbun fîhi Taksîmü’l-Ulûm isimli kitabında kendini
şöyle tarif etmiştir: “Bu kitap, ilimleri Kâimu’z-Zaman Hamza b. Ali’den
alan, emen zû-Massa, açık davetçi İsmail b. Muhammed b. Hamid etTemîmî’nin yazdığı eserdir.” Yine Ebû İbrahim er-Rüşd ve’l-Hidây adlı risalesinde şu yolda söz söylemiştir:
“Akıl, Bârî’nin nurundan yaratıldı. Sonra Akıl, madde ve meydana gelmesinin kuvvetinden dolayı beni kendinden icat ederek kendisine tabi ve
kendisinin hücceti, haremi, müşahhası, sırların hazinesi, hikmeti kıldı. Bana
nur ve bereketinin feyzini verdi. Daha sonra benden de bütün diğer vezirleri

Muvahhidlerin dostu, özü (sad.)
Muvahhidlerin mağarası (sad.)
212 Hamza b. Ali’ye (sad.)
210
211
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meydana getirdi. Ben Nefs’im. Benim imama olan bağım, ayın güneşe olan
bağlılığı gibidir.”
Bu konudaki kitapların tetkik ve incelenmesinden anlaşıldığına göre
Hamza’nın Nefs’e yani İsmail b. Muhammed’e vezirlik işini vermesi
410/1019-20’nin Şevval’inden önce meydana gelmiştir. Vezir İsmail b. Muhammed’in yazdığı pek çok kitabı mevcut olup, bunlardan ilimlerin taksimi
hakkındaki kitabının alt tarafında hicretin 411’inci senesi Muharrem’inde
yazıldığı imla edilmiştir. İkinci kitap Risâletü’ş-Şem‛a’dır ki tarihli değildir;
fakat bunu Hâkim’in kaybolmasından önce yazılmış olması lazımdır; çünkü
müellif, kitabı Hâkim’in emriyle yayımlandığını belirtmiştir.
İkinci Vezir, Nefis ve onun anlaşılması hakkında Dürzî kitaplarında yer
edinmiş ve aşağıda gelecek olan soru ve cevaplarda mühim şeyler bulunmaktadır:
— Zû-Massa kimdir?
— Âdem, Hermes, Uhnûh, Yuhanna, İsmail b. Muhammed et-Temîmî
ed-Dâî dir ki bir ismi de Mikdâd idi.
— Kadîm ve ezelî lafızlarından nasıl bir mana anlamalıyız?
— Kadîm, Hamza; ezelî onun kardeşi İsmail (Nefis)‘dir.
— Üç müjdeci kimdir?
— Yuhanna, Markos, Matta.
— Kendilerini ancak Kâimu’z-Zaman Hamza zamanında insan şeklinde
görünüp diğer zamanlarda asla gözükmemiş olan üç vezir kimdir?
—Meşîet, İrade, Kelime; Mesîh’in zamanında Yuhanna, Markos, Matta;
Hz. Peygamber zamanında Mikdâd ve Me’zûn b. Yâsir, Ebû Zer el-Gıfârî;
Hamza zamanında İsmail, Muhammed el-Kelime, Ali Bahâeddin’dir.
Bu konudaki eski kitaplarda bu cevaplara tamamıyla uymayacak sözler
söylenmiştir. Muhtemeldir ki bahsedilen sözlerin özel bir tefsiri bulunmak~ 101 ~
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tadır. Mesela bahsedilen kitaplarda deniliyor ki: “Ezelî; ancak Hamza’ya
mahsus bir isimdir, diğerlerini kapsamamaktadır. Nefs’e de ezeliden sadır
olması itibariyle ezelî denilir. Meşîet, Mesîh zamanında Mesîh’in zatı idi. Hz.
Muhammed’in zamanında Ebû Tâlib yahut Selmân-ı Fârisî idi. Hamza zamanında ise Hamza’nın zatı idi. Zaten isimler ve muhtelif zamanlar itibariyle adı geçenlerin tamamı Hamza’dan ibarettir. İsmail, Nefis; Muhammed,
Kelime; Bahaeddin, Cenâh-ı Eyser’dir. İşte görülüyor ki bu nakledilen sözler
ile bahsedilen cevaplar arasında mutabakat yoktur. Örneğin bahsedilen cevaplarda üç vezir; Mesîh zamanında Yuhanna, Markos, Matta idi denildiği
halde eski kitaplardan nakledilen fıkrada Meşîet; Nefs-i Mesîh’ti deniliyor.
Bahâeddin; risalelerinin birinde Yuhanna yani Zebîh; İsmail b. Muhammed’dir demiştir.213
3. Üçüncü vezir Muhammed b. Vehb el-Kuraşî, Akıl ve Nefis’in birliği
ile meydana gelen ilk neticedir, Kelime’dir. Kitaplarda Kelime’nin Âdem
zamanından önce ortaya çıkma şekli ve Âdem’in zamanından Hamza’ya
kadar geçen devirlerde görülmesine ve işlerine dair bir şeyden bahsedilmemiştir. Vezir daha aşağı makamdayken Hamza onda gördüğü meziyetler
üzerine Kelime derecesine yükseltmiştir. Taklîdü’r-Rızâ, Sefîrü’l-Kudre risalesini ona da göndermiştir. O risalede ona eş-Şeyh Rıza, Sefîrü’l-Kudre,214
Mecdü’l-Muvahhidîn,215 Beşîrü’l-Mü’minîn, İmâdü’l-Müstecîbîn,216 Kelime-i
Ulyâ217 unvanını veriyor. Kendisinin üstünde Temîmî’den başka bir kimse
olmadığını söylüyor ve onu Dâîler, Me’zûnlar, Nakipler, Mukâsîrler ve Müstecîbler üzerine reis tayin ediyor. Vezirlerin azledilme salahiyetini ona da
veriyor. Hâkim’in huzuruna girdiğin zaman alçak bir sesle: “Yâ Mevlânâ!
Selâm sendendir, yine sana dönücüdür…” de. Huzurda sesini yükseltme,

Dâiretü’l-Maârif.
Kudretin elçisi (sad.)
215 Muvahhidlerin övüncü (sad.)
216 Muvahhidlerin dayanağı (sad.)
217 Muvahhidlerin yüce Kelime’si (sad.)
213
214
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gözlerini öteye beriye döndürme, söz esnasında başını kaldırma, ellerini
kımıldatma, sadakatle bulun, günahların dışında başka bir şeyden korkma,
Mevla’ndan başkasına hizmet etme, yüce Mevla ile vasıtaya218 karşı gerekli
teşekkürü yerine getir. Kardeşlerine açıktan da gizlice de yardımda bulun.219
Vezir Muhammed b. Vehb’in vefatından sonra yani 418/1027-28 senelerine doğru Sükeyn adında biri çıkmış, kendisini kudretin sefiri olarak tanıtmış ve muvahhidleri inandırmaya çalışmıştı.220
4. Taklîdü’r-Rızâ, Sefîrü’l-Kudret’ten sonra, Taklîdü’l-Muktenâ nüshası geliyor. Bu da Ebû’l-Hasan Ali b. Ahmed es-Semûkî’ye yazılan fermandır.
Hamza burada Muktenâ’yı Bahâeddin, Lisânü’l-Mü’minîn, Senedü’lMuvahhidîn, Râbiu’l-Hudûdu’n-Nefsaniyyîn, Tâliü’r-Rûhânîn, Tâlîyü’sSâbıku’l-Mufaddal, Sâhibü’l-Kavlü’l-Mübeccel vasfı ile niteliyor. Dördüncü
vezire yazılan ferman bulunamamıştır. Ne Avrupa kütüphanelerinde ne de
bizim kütüphanemizde mevcut değildir. Burada kendisinin Allah’a yakın
meleklerden ve yüce hudûddan olduğunu müjdeliyor. Kendisini Cenâh-ı
Eymen bunu da Cenâh-ı Eyser yaptığını bildiriyor.
Hamza her ikisinden önce gelen üç hududa gizli üç cevherin nefsi tabirini
kullanıyor. Üç hududun İrade, Meşîet, Kelime’den ibaret olduğunu haber
veriyor; ancak Kâimu’z-Zaman (zamanın reisi) asrında bilinir hale gelmiş
olabileceklerini bildiriyor. İrade, Meşîet ve Kelime’nin diğer vasıflarını
unutmuyor.
Risâletü’t-Tenzîh’de açıklandığına göre müminler arasında bilinen isimler
yani Sâbık, Tâlî, Cedd, Feth, Hayâl, Nâtık, Esâs, İmam, Hüccet ve Dâî hem
övülene hem yerilene verilir; çünkü her bir Had tevhit davetinde nasıl ise
işrâk ve telhîd davetinde de öyledir. Onların arasında kâim bir zıdd bulunur. Bunların tamamı bütün asırlarda vardır; ancak önceki şeyhler Sâbık,

Akıl, Hamza’ya.
Taklîdü’r-Rızâ ve Sefîru’l-Kudre.
220 Dâiretü’l-Maârif.
218
219
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Tâlî, Cedd, Feth, Yüce Ruhânî Hayal’dir. Onları hiçbir fert göremez demişlerdi. Bununla müminleri bir şekilde aldatmak istemişlerdi. Nitekim onlar:
“Her yüce Hadd’in üstünde bir de alçak bir cismani Hudûd vardır ki onu
yerine kâim olur,” diyorlardı.
Nâtık, Sabık makamına, Esâs, Tâlî makamına, Hüccet, Feth makamına,
Cedd, İmam makamına Dâî, Hayâl makamına Kâim olur. Size var olana ibadet, tanrıyı birlemekten başka bir şey fayda sağlamaz. Bu sahih ve sabit bir
yöndür. Bütün güzel isimler tevhidin hudûdudur. Namuslu şeriat sahibi
kimseler onlardan gasp ederek, onlara benzeyerek onunla isimlendirilmişlerdir. Nitekim Selmân-ı Fârisî Mevlamızın selamı onun üzerine olsun Nâtık,
Esâs ve bunların ashabı hakkında  ﻛﺮديو بﻜﺮديوو وحﻖ ﻣيﺰة بﺰديوdemiştir ki bunun
Arapçası şudur:  ﻋلﻤﺘم فﻌلﻤﺘم حﺘى ﻏلﺒﺘﮭم ﺻاحﺐ اﻻﻣﺮ وﺗشﺒﮭﺘم باولياﺗه وادﻋيﺘﮭم ﻣا ليس لﻜم بﺤﻖ221
İşte önceki şeyhler Nâtık’ı Sâbık’a benzettiler. Âlemden korkarak kırıntılara meylederek onu bütün hudûda takdim ettiler. Yüce menzillerin en şerefli ve en yücesi imamdır. Gerçekten Sâbık olan odur.
İmamın tayin ettiği Tâlî’dir. İmam her asır ve zamanda hakkı söylediğinden ona Nâtık, halifesine de Müstecîbler ve dinlerini onun sözüne bina
ettiklerinden dolayı da Esâs denir.

Sekiz Vezir Listesi:222
1. Hamza bin Ali: Akıl, Akl-ı Küllî, 'İrade, Âdem-i Safâ, Nokta-i Bîkâr,
Tarîk-i Müstakîm, Kâim bi’l-Hakk, Kâimü’z-Zamân, İmâmü’z-Zamân, Peygamber-i Umûmî, İlletü’l-İlel, Mesîh-i Hayy, Sâbık-ı Hakîkî, Selmân-ı Fârisî,
Bâb, Hâdi’l-Müstecibîn, İmam, Emîr, zû-Maah.
2. İsmail bin Muhammed et-Temîmî: Nefis, Nefs-i Külliye, Havari-i
Âdem, Unnûh, Âdem-i Sânî, Âdem-i Cüz’i, Âdem-i Âsi, zû-Massa, enÖğrendiğinizde bildiniz, ta ki emir sahibine galip geldiniz, onun evliyasına benzediniz,
hakkınız olmayan bir şeyi iddiaya kalkıştınız. Bu ibare aynen “Exposé” de vardır.
222 Exposé; Theogonie des druses; Dâiretü’l-Maârif; et-Telîd; Nüsha-i Taklîdü’l-Muktenâ; Marifetü’lİmam ve’l-Esmâi’l-Hudûdu’l-Ulviyye.
221
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Nefsü’r-Ruhani, Meşîet, Müctebâ, Ebû Saîd Malatî, Tâlî-Mikdâd, Hüccetü’lİmâm, Dâî’i’l-İmâm, Safvetü’l-Müstecibîn. Kehfü’l-Muvahhidîn, Uhnûh-ı
Lavan, İdrîsü’z-Zamân, Hermesü’l-Herâmise.
3. Ebû Abdullah Muhammed bin Vehb el-Kuraşî: Kelime, Sefîrü’lKudre, Âdem-i Nâsi, Murtazâ, Cedd, Dâî-i Kâim, Sâhibü’l-Sefâre ve’l-Kelâm,
Fahrü’l-Muvahhidîn, Beşîrü’l-Mü’minîn, İmâdü’l-Müstecîbîn.
4. Ebû’l-Hayr Selâme bin Abdilvehhab es-Sâmirî: Mustafâ, Cenâh-ı Eymen, Bâb-ı A‛zam, Feth, Sâbık-ı Sağîr, Bâb-ı Sâbık, Bâb-ı Hüccetu’l-Kâim,
Nizâmü’l-Müstecibîn, Izzü’l-Muvahhidîn.
5. Ebû’l-Hasan Ali bin Ahmed es-Semûkî: Bahâeddin, Muktenâ,
Lisânü’l-Mü’minîn, Senedü’l-Muvahhidîn, Sefîne-i Selâmet, Tâlî, Cenah-ı
Eyser, Mukâsir,223 Hayâl, Tâbi, İsmail, Nefs-i Küllîye, Müctebâ.
Bu beşine Gizli ve Parlayan Beş Cevher 224 denir.
6. Eyyûb bin Ali: Cedd, Dâî, Muhammed, Kâtibü’l-Kudret, Murtazâ.
7. Rifâ’a bin Abdülvâris: Feth, Me’zûn, Selâme, Cenâh-ı Eymen, Mustafâ.
8. Hüseyin bin Ali: Hayâl, Mukâsir, Ali, Cenâh-ı Eyser, Muktenâ.
İkinci derecede bulunan üç vezire Kadr, Kâdir, Kudret, İrade, Meşîet,
Kelime, İzzet, Sultan, Azamet denir ki halk manalarını bilmediği halde kullanır.225

Kıyamet Günü
Cennet ve cehennem, hesap ve azap gibi ahiretle alakalı olan hususlarda
Dürzîler dinlere muhalefet ederler. Bu kâinattan başka hiçbir âlem kabul
etmediklerin dolayı kıyamet, cennet, cehennem, arş, kürsî, hesap ve azap

Duvar bir komşu, mühtedî.
Gizli beş cevher ve mum (sad.)
225 Keşfü’l-Hakâik.
223
224
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hep bu âlemdedir derler. Kıyamet Risâletü’l-Belâğ ve’n-Nihâye’de bahsedilmiştir.
Hamza kıyametin ve ceza gününün kendisinin müşrikler aleyhine kıyamı demek olduğunu bildiriyor. Nitekim el-İ‛zâr ve’l-İnzâr risalesinde:
“Sûr’u üfüren benim, yeniden diriliş, haşir ve neşir sahibi benim. Ben Mevlana’nın sıratıyım,” diyor.
Kıyamet gününde Hâkim-biemrih Dürzîlerin itikatları üzere zuhur edecek226

ve kıyamet kopmadan önce birtakım alametler çıkacaktır. Bunların

başlıcaları geçmişte Hâkim’in kaybolması bağlamında bahsedilmişti. Burada
yalnız hilekar muallim sayılan Mesîh Deccal hakkında Hz. Peygamber döneminin Hamza’sı olan Selmân-ı Fârisî’ye isnat olunan bir beyit ile Ye’cûc ve
Me’cûc hakkında ne düşündüklerini beyan edeceğiz:
Hâkim’in oğlu ve halefi Ali Zâhir li-İ‘zâzî Dînillâh muvahhidlerin,
Hamza taraftarlarının düşmanıydı. Müslümandı. İslam’a hizmet etme emelindeydi. Bu konuda Müslümanlar tarafından da yardım görüyordu. Tam
yedi sene Müslümanlık için çalışmıştı. Artık halk Muktenâ’nın şehadetine
inanmayıp, tekrardan tamamen Müslüman olmuştu. Bundan dolayı muvahhidler Ali Zâhir’i yalancı ve deccal addettiler. “Ali Zâhir deccaldir. Yedi
sene mihneti uzatmıştır. Deccalin taraftarları muvahhidlerden bir grubu
öldürdüler. Kadınlarını ve çocuklarını esir ettiler. Ne küçüğüne merhamet,
ne de büyüğüne af ve mağfiret etmediler. Bu büyük mihnete İncil’in birçok
yerinde işaret edildiği gibi Selmân-ı Fârisî’nin sözünde de ona işaret vardır:

ﻓﻜﺎن دﺟﺎل اﻟﻘيﺎﻣﺔ اﻋﻮرا * ﻗﺪ ﺳﺎر يﻮم اﻟﻜﺮيﮭﺔ ﻣﻦ ﺣﻠﺐ
واﻟﺮوم اﺟﻤﻊ ﻋﻮﻧه و ھﻮ اﻟﺬی * ﻻ ﺷﻚ ﻣﻮردھﺎ اﻟﺠﺰيﺔ واﻟﺤﺮب

226

Dâiretü’l-Maârif.
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Yani kıyamet deccali bir gözlü olacak, keder ve sıkıntı gününde Halep’ten hareket edecek, bütün Rumlar onun tarafına geçecek; Bundan maksat
da yalnız cenk ve cizye, harp ve darp olacaktır.227
Halep halkı Muktenâ zamanında muvahhidlerin düşmanı olan bir yalancıya destek olmuş, muvahhidlere karşı Rumlar ile birleşmişlerdi.228
Ye’cûc ve Me’cûc tam iki buçuk milyon askerle Mekke’ye gelecek, ertesi
günü sabahleyin Hâkim biemrih onlara Kâbe’nin sağ köşesinde229 tecelli
edecek, elindeki mezhep kılıcı ile halkı tehdit edip sonra kılıcı Hamza’nın
eline verecek, Hamza da köpek ile domuzu230 öldürdükten sonra Kâbe’yi
yıkacak. Bütün dünyanın yönetimini yalnızca Dürzîlere verecek, geri kalan
insanlar ise reaya hükmünde istihdam edilecektir.
İşte kıyamet budur. Önceden de belirtildiği üzere kıyamet günü yalnız
Dürzî dini yardım görecek, diğer dinler iptal edilecek, böylece herkesin nasibi tayin olunacak ve sadece Dürzî olan kimse daimi refah içerisinde kalacaktır. Bunların kalplerinden bazı düşmanlıklar yani tenzil ve tevil, nâtık ve
esâsın şeriatları çıkacak da hep kardeş olacaklar, tahtlar üzerinde karşı karşıya kurulacaklardır.
Bu beyandan anlaşıldığına göre Dürzî dininde muhtelif rütbeler, türlü
türlü makamlar vardır.231
Reaya halinde bulunan ve kılıçtan kurtulan kişilere cizye konulacak. Her
birinin ayırt edici işaretleri bulunacak. Vergiden ne küçük ne büyük, ne genç
ne ihtiyar, ne erkek ne de kadın özetle hiçbir fert kurtulamayacaktır. Mesele
Muhammed ümmetinin Yahudileri olan Sünnîlerin ayırıcı vasfı; kulaklarında yirmi dirhem ağırlığında kurşundan iki halka ve sol yanlarının ay ren-

Mecrâ’z-Zaman.
Exposé; Abrege.
229 Kâbe’nin Yemen tarafına düşen köşesi (sad.)
230 Köpek ve domuzdan maksat Nâtık ile Esâs’tır. Nâtık zahiri şeriat sahibi, Esâs bâtınî şeriat
sahibidir.
231 Dâiretü’l-Maârif.
227
228
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ginde boyalı olması olacaktır. Kendilerinden iki buçuk altın da vergi alınacaktır. Muhammed ümmetinin Hristiyanları olan Şia’nın ayırıcı vasfı; kulaklarında otuz dirhem ağırlığında demirden iki halka, sağ yanlarının siyaha
boyalı olması olacaktır. Kendilerinden üç buçuk altın vergi alınacaktır. Muhammed ümmetinin münafıkları olan yani muvahhidlerden iken dinden
dönenlere ise; kulaklarına kırkar dirhem ağırlığında siyah camdan yapılan
parçalar asılacak, başlarında tilki derisinden külah bulunacaktır. Elbiselerinin göğüsten yukarısı boyalı olacak. Bunların her birinden senelik beş altın
vergi alınacaktır. Ayırıcı vasıf olmak üzere kulaklarına asılan levhalar her
sene değiştirilecektir.232
İşte bugün olay günü, pişmanlık günü, yazık günü, hüsran günüdür.
Bugün eski şeriatlar iptal olunacak, tevhidî din zafere ulaşacak ve kuvvetlenecek, Mevlana’ya her dilde ibadet olunacak, bütün meclislerde ve mahfillerde bugün mülk kimindir?233 diye seslenilecek, her taraftan: “Kâdir, güçlü,
intikam alan Mevlana el-Hâkim’indir” sesi yükselecek, bugün hiçbir fert
mağdur olmayacak, herkes hakkına düşene göre muamele görecektir.
Din günü hakkındaki soru ve cevaplardan yukarıda bahsedilmiştir.
Müslümanlar ile Hristiyanların adı Tenzil ve Tevil’dir. Nitekim şu soru ve
cevap ona delalet eder:
S- Müslümanların adı nedir?
C- Tenzil’dir.
S- Hristiyanların adı nedir?
C- Tevildir; çünkü Hristiyanlar İncil’i tevil ettiler. Müslümanlar da
Kur’ân’ın gökten inmesine inanırlar.
S- Hâkim tevhidî dine yabancı olan din sahipleri hakkında nasıl ceza verecek?
232
233

Exposé.
Mü’min 40/16.
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C- Onları dört kısma ayıracak: Hristiyanlar, Yahudiler, Mürtedler veya
Kâfirler, Muvahhidler.
S- Bu kısımlar nasıl ayrılacak?
C- Hristiyanlar Nusayriler ile Mütâvile, Yahudiler Müslümanlar, mürtedler veya kâfirler Mevla’nın dinini terk edenlerdir.
Nusayriler ile Mütâvile Hristiyanlar gibi tevil ehli, Müslümanlar Yahudiler gibi tenzil ehlidir. Dinden dönen Mecûsîler de dâhil olabilecektir.234
Hristiyanlar ile Yahudilerin cezaları da mürtetlerin cezası gibi olacak;
fakat ihtimaldir ki daha hafif bir şekilde olacaktır.235
Hamza, kısası muvahhidlerden başka bütün din inananlarının alınlarına
damga olarak vuracak, Dürzîlerden başkasını türlü türlü hakaretlere uğratacak, Sünnîler ile Yahudiler, Şiiler ile Hristiyanlar, Mürtedler ile Mecûsîler bir
tutulacaktır. Sünnîlerin inançlarında yer alan kabirdeki Münker ve Nekir’in
sorusu da Dürzîlere göre Akıl olan Hamza ile Nefis olan ikinci vezirin soruları demektir.

Tenâsüh ve Hulûl
Gulât-ı Şia’nın bidatlarından olan tenâsüh ve hulûl Dürzîlerde vardır.
1. el-Esrâr ve Mecâlisi’r-Rahme li’l-Evliyâi ve’l-Ebrâr risalesinde tenâsühten
bahsedilmiştir. Tenâsüh ruhun bir bedenden diğer bedene intikali demektir.
Bu mahiyette bulunan tenâsüh, durumu itibariyle farklı bir şekilde açıklanıyor. Dürzîlere göre Dürzî ruhu yine bir Dürzî ruhuna intikal eder. Ruh veya
Nefis asla değişmez; fakat dış şekilleri değişir durur. İkinci vezir İsmail etTemîmî’nin açıklamalarına göre insanda üç kısım bulunur: Akıl, Nefis, Ceset. Akıl ile Nefis cevher, Ceset arazdır. Ceset bir gömlektir. Nefisler bir
gömlekten diğer bir gömleğe intikal eder. Ölmek gömlek değiştirmek, bir

234
235

Exposé; et-Telîd; Dâiretü’l-Maârif.
Dâiretü’l-Maârif.
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kalpten diğer kalbe girmektir. Ölmek yok, göçmek var. İnsan gömlek değiştirir durur. Mahlûkatın adedi her zamanda her mekanda birdir. Ne artar ne
eksilir; çünkü insanların ruhu Hamza’nın nurundan müteşekkildir. Bunların
gölgeleri sabittir. Asırlar, devirler devam ettikçe onlardan ne bir tanesi artar
ne de eksilir. Yalnız işledikleri hayır ve şer miktarına göre türlü şekillerde
zuhur eder. Bundan dolayı Hamza Keşfü’l-Hakâik’da ilk Nâtık ile son Nâtık
aynıdır demiştir. Her ruh farklı vakitlerde zuhur ettiği gömleğe, kalbe göre
farklı şekiller alır. Azap ve ceza daha aşağı bir gömlek giymek, daha adi bir
kalbe girmektir. Bir kimse vefat edince ona karşılık başka biri yaratılır.
Nefis kemâl derecesine ulaşınca gömlek değiştirmekten kesilir. Kalbi
değiştirmeye, gömlek giymeye ihtiyaç kalmaz. Artık büyük imam olan küllî
akıl ile beraber bulunur. Muvahhid bu yüce kemal mertebesine ancak devirlerin sonunda ulaşabilir. Kemal derecesine erişen muvahhid büyük imama
kavuşur. Artık gömlek değiştirme devrine dönmez. İmam Hamza’nın ceza
gününde zuhurunu bekler. Ceza gününde onunla beraber zuhur ederek
onun sırdaşından olur. Bu kemâlâta ulaşanlara yüce yolun ashabı, arafta236
ikame edenler derler. Burası mukaddes zatlar karargâhıdır, arınmış nefislerin yurdudur. Hamza kutsallığın merkezidir.237 Muktenâ Temyîzü’lMuvahhidîni’t-Tâi‘în min Hizbi’l-Usâti’l-Fesakati’n-Nâkisîn risalesinde tevhit
ehli olmayan telhîd ehline ey helak olmuşlar defolun! hitabıyla başlayarak tevhit ehlinin saadet, galibiyet ve başarısını izah ediyor.238
Bazı eserlerde beyan olunduğuna göre Dürzîlerin evliya addettikleri
ukkâlin239 büyüklerinden biri vefat edince ruhu Çin taraflarına gidip orada
başka bir kalıba hulûl edermiş. Bundan dolayı Çin taraflarında pek çok velileri varmış.

A‘râf Kur’ân tabirlerindendir.
Risâletü’l-Ğaybe; Dâiretü’l-Maârif; et-Telîd; Exposé.
238 Exposé.
239 Ukkâl, cuhhâlin zıttı olup âkilin çoğuludur.
236
237
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2. Hulûl Cenâb-ı Hakk’ın her mekânda kâim, her lisan ile nâtık, insanlardan bir şahısta zahir olmasıdır. Hulûl mezheplere göre türlü türlü izah
olunur. Dürzîlere göre ilahî hüviyet her asırda bir kalıba girerek pek çok kez
bu âlemde zuhur etmiş ve nihayet Hâkim’de görünmüştür.
Yukarıda zikrolunduğu üzere Bârî’nin on tane rabbani makamı vardır.
Zahir ve bâtın, tecelli etmek, gizli kalmak, birlikte olmakla bir zaman elMansûr, bir zaman el-Mu`iz, bir zaman el-Aziz, bir zaman el-Hâkim namında bulunmak ilahî hüviyetinin birliğine aykırı olmaz. Bundan dolayı ilahî
hüviyete Hâkim’den önce babalarında da zuhur etmişti.

240ﺷﺄن

ﻛﻞ يوم ھو في

yüce sözünü kendi arzuların göre tevil ederek ilahî hüviyetin her asırda bir
kalıpta bulunduğunu söylüyorlar. Hâkim her bir asırda bir kalıpta bulunduğu gibi Kâimu’z-Zaman, İmâmu’z-Zaman Hamza da her bir asırda bir
kalıpta bulunduğundan bir zamanda Şantil, bir zaman Şuayb (a.s.), bir zaman Süleyman b. Davud (a.s.), bir zaman Pisagor, bir zaman Mesîh-i Hakk,
bir zaman da Selmân-ı Fârisî adına almıştır. Peygamber odur. İbnullâh odur.
Gerçekte Kur’an Selmân-ı Fârisî’nin sözüdür ve Muhammed (a.s.) ondan
almıştır.
Bazı eserlerde görüldüğü üzere Dürzîlerin inandıkları ilah, müstesna ve
yüce bir cismani vücuda hulûl edince, kendileri o vakit dünyaya hâkim olacak, her fert derecesine göre mülk sahibi olacak. Bu hal ise ancak ceza gününde gerçekleşebilecektir.

D. DÖRDÜNCÜ FARZ (VESÂYÂ’YA RİAYET):
Şimdiye kadar zikredilen üç farz ile bunların alt bölümleri olan konular
hep inançla ilgili vazifelere, Dürzîlerce kendisine iman edilen şeylere aitti.
Dördüncü farz ise ahlakla ilgili ödevlere, amelle ilgili hükümlere ait olup bu

240

55/Rahman, 29 “O, her an yeni bir ilâhî tasarruftadır.” (sad.)
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görevleri yerine getirmekten bahseder. Ahlakla ilgili vazifeler başlıca ikiye
ayrılır. Yedi Vazife ve Diğer Vazifeler.

Yedi Vazife
Yedi vazife, nâmusî veya teklifî yedi esas dedikleri İslâm dininin esasları
yerine konulmuştur. Yedi esas şunlardır: Kelime-i şehadet, namaz, oruç,
zekât, hac, cihat ve velayet. Velayet Şiilere göre esastır. Hz. Ali’ye muhabbet,
düşmanlarından uzaklaşmadır ki buna tevellâ ve teberrî de denilir.

Tenzil ve Tevil Şeriatları
Hamza, Ehl-i Sünnet’in şeriatına tenzil, Bâtıniyye’nin şeriatına tevil şeriatı; Ehl-i Sünnet’e zâhirî şeriat ashabı, Bâtıniyye’ye de bâtınî şeriatın ashabı
diyor. Ona göre Hâkim’in zuhuru ile sırf bâtının zuhur etmesinden dolayı
her iki şeriatın da hükmü kalmıyor. Hamza kendi şeriatını her iki şeriata
üstün görüyor. Kendi şeriatını ve mezhebini bilmek en önemli ilim oluyor.
İkinci vezir İsmail et-Temîmî Hamza’nın ortaya çıktığı senenin üçüncü Muharrem’inde yazdığı Taksîmü’l-Ulûm’da İlimleri beş kısma ayırıyor. İkisi dine, ikisi tabiata aittir. Beşinci kısmı ise ilimlerin en yücesi en şanslısı en azametlisidir. Hakiki ilim budur, maksut budur. Dünya yurdu bu ilim sayesinde durur. Mevlana Hâkim’in emri olan Hamza bu ilim sayesinde halk arasında görünür. Bu ilim birdir, bozulmaz, eksilmez, bölünmeyi kabul etmez,
yok olmaz. Bu iki ilim, zahir ve bâtın ilimleridir. Diğer tabir ile tenzil ve tevil
ilimleridir.241 Bu iki ilim zıttır, bir olmaz. Zâhirî ilim peygamberlere aittir.
Peygamberler Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed’dir. Âdem (a.s.) bunların dışındadır; çünkü Kur’an’ın konuştuğu üzere ülü’l-azm değildir. Ülü’lazm beş peygamberdir. Bunların her biri kendi Esâs’larına işaret ettikten

Tenzil ve tevil Kur’ân tabilerinden, İslâm ıstılahındandır. İndirilen şeriat yüce naslara, tevil
edilen şeriat fıkhî içtihatlara dayanan hükümlerdir. Sıffîn Savaşı’nda Hz. Ali’nin askerlerinden biri şunu söylemişti: نﺤﻦ ﻗﺘلﻨاﻛم ﻋلى ﺗﺄويله ﻛﻤا ﻗﺘلﻨاﻛم ﻋلى ﺗﻨﺰيله: Biz sizinle onun tenzili için savaştığımız gibi şimdi de onun tevili için savaşıyoruz. Biz sizi Hz. Ali’nin içtihadı ile öldürüyoruz. Nitekim bundan önce Uhud Gazvesi’nde Hz. Peygamber’in nassı ile öldürmüştük.” demek olacaktır.

241
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sonra intikal etmişler. Her Esâs, peygamberin getirdiğini tevil ettiği için
Nâtık ile Esâs bir çift olmuştur. Nitekim Kur’ân’da bu makamda Biz her şeyi
çift yarattık242 âyeti söylenmiştir. İsmail et-Temîmî gerek bu âyet gerekse aralarına kapısı olan bir sur çekilir. Bunun iç tarafında rahmet, onlar (münafıklar)
tarafındaki dış cihetinde ise azap vardır243 âyeti ile birinci ve ikinci mananın
yani tenzil ile tevilin, zâhir ile bâtının, nâtık ile esâsın kastedilmediğini, zahirin ve onun çifti olan peygamberin azap ettiğini, bâtında ve tevilde her ne
kadar bir rahmet varsa da bâtının bununla aynı rahmet olmayıp; belki bâtının rahmete delalet ettiğini ve bundan dolayı üçüncü bir kısım olan rahmetin, sırf bâtının istenileni olduğuna intikal ettiğinin kastedildiğini söylüyor ki
böylece üç tür meydana geliyor: Müslüman, Mümin, Muvahhid. Zâhirî şeriat sahibi olan, diğer bir tabir ile Nâtık ashabı olan Müslüman, bâtınî şeriat
sahibi, diğer bir tabir ile Esâs ashabı olan bâtınî mümin; her iki şeriatı atıp
Hamza’nın şeriatını tutan ise muvahhid oluyor. Tenzil sahibi kâfir, tevil sahibi müşriktir.244 Davete icabet edenlere müstecîbîn245 derler. Hamza yazdığı
risalelerde

Hâdiu’l-Müstecibîni’l-Müntakim

mine’l-Müşrikîn

bi

Seyf-i

Mevlânâ (Müstecibîni hidayete erdiren, Mevlânâ’nın kılıcı ile müşriklerden
intikam alan) tabirlerini kullanırdı. Artık Hamza’nın şeriatı, tevhidî şeriat;
tenzil ve tevil şeriatı ise telhîdî şeriat oluyordu. Dürzîler varlık ve kişi arasında daima zıt göründüğü için tevhidî şeriat ile telhîdî şeriatı birbirine zıt
şeriatlar olarak kabul ediyorlar. Bundan dolayı da ilahî mezhebin ortaya
çıkmasına kadar çarpışıp duracaklarına inanıyorlar. Tevhidî şeriata rûhî
şeriat; telhîdî şeriata cismânî ve nâmusî şeriat diyorlar.
Bunun gibi tevhidin hudûduna karşılık gelen kişiler telhîdde kabul ediliyor. Hamza, ortaya çıkmasının ikinci senesinin Cemâziyelahir’inde yazdığı
et-Tenzîh risalesinde beş büyük tevhidî hudûd ile ona karşılık beş büyük

51/Zâriyât, 49.
57/Hadîd, 13.
244 Risâletü’ş-Şema‘; Exposé.
245 Müstecîb tabiri de Kur’ân tabirlerindendir.
242
243
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zıdd hudûdu, telhîdî şahısları zikrediyor. Tevhidî hudûd beş hudûddur ki
onlara imamlar, meleklerin peygamberi ve enbiya ismi verilir.246
Telhîdî şahıslar veya Zıdd hudûd da beştir. Abdürrahim247 bin İlyas,
Abbâs bin Şuayb, Dâî Hotkin, Cafer-i Darîr, Kâdı Ahmed bin Avvâm. Abdürrahim Nâtık’tır, Muhammed’dir (s.a.v.). Abdürrahim b. İlyas’a hitaben
yazılmış bir risale vardır. Hamza bu risalesinde Hâkim hakkında O doğmamış, doğurmamıştır ve hiçbir şey ona denk değildir diyerek Hâkim’in babası, oğlu, amcası ve dayısı olmadığını, bu gibi vasıflardan münezzeh olduğunu
ortaya koymaktadır. Abdürrahim’e, müminlerin emiri olan Hâkim’in amcaoğlu olduğunu ağza almamasını tembih ediyor. Konuşma ve yazma sırasında Allah’ın selamı üzerinize olsun denilmemesini; çünkü bu şekilde Allah’ın
(hâşâ) Hâkim’in kulu olduğu manası çıkacağını ilave ediyor. Abdürrahim b.
İlyas’a Müslümanların veliahttı lakabı verilmiştir.

İbadetin Tevilleri
Yine müminlerin veliahttı lakabı verilen Abbas b. Şuayb da Esâs’dır, Ali
b. Abdimenâf (r.a.)’dır.248 Bu ikisinin tamamlayıcıları dâî Hotkin’dir ki o da
Ebû Bekir’dir (r.a.). Lâhikleri Cafer-i Darîr’dir ki bu da Ömer b. el-Hattâb’dır
(r.a.). Bu ikisinin aşağısında Kâdı Ahmed b. el-Avvâm vardır ki o da Osman
b. Affân’dır (r.a.). Bu beşi zâhirî şeriatın Hudûdudur. Bunlar hep ruhsuz
kalıptır; çünkü hakiki ruh Mevlânâ’nın tevhidini ikrar ve onun ibadetini
yapmaktır. Bu beşi ise Mevlânâ’nın kudretini reddeder. Nimetine karşı nankördür. İbadetinde müşrik, din usulünde cahildir. Bu beş zattan yukarıda,249
Hâkim’in zamanında yanlış telkinlerde bulunan muallimler olarak bahsedilmişti. İşte Hamza risalesinde sebeplerini böyle açıklıyor.

Mecrâ’z-Zaman; Risâletü’ş-Şema‘.
Sehven 48. Sayfada İbrahim düşmüştür.
248 Ebû Tâlib birinde büyük babasını zikrediyor.
249 Sayfa 48.
246
247
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İndirilen dinî emirleri şiddetli bir şekilde tatbik ediyor. İnsanları abdest,
namaz, zekât, oruç ve hac gibi ağır sorumluluklara sokuyor; ancak tam tersine bu emirlerin tevilini ortadan kaldırarak onları bir sembol kalıbına indirgiyor. Tenzil Nâtık kanunu, tevil ise Esâs kanunudur. Bu iki kanun Mısır’da
Fâtımîler zamanında birbiri ile yarışırcasına devam ediyordu. Her ne kadar
Fâtımîler Esâs kanunun taraftarı iseler de Mısır’da bulunan Sünnî Müslümanlar hakkında müsamahada bulunuyorlardı. Bir taraftan İsmâiliyye diğer
taraftan Ehl-i Sünnet, Mâlikî ve Şâfiî mezhepleri öğretilmekteydi. İsmâiliyye
uleması Fâtımîler’in kurduğu Ezher Camisinde eğitime devam eder, insanları İsmâiliyye mezhebine çekme hususunda son derece gayret ederlerdi. Hâlbuki Maliki ve Şafii mezhepleri halkın kalbine iyice yerleşmişti. Maliki ve
Şafii ulema Mısır’ın eski camilerinde sürekli eğitim verirlerdi.250 Hâkim’in
mezhebi Mısır, Arabistan, Suriye ve İran’da yayılmıştı.251
Bâtıniyye’nin toplantıları ve meclisleri vardı.252 Bâtıniyye tenzil ehline
Nâsıbe ve Haşviyye-i Zâhire derdi.
Ehl-i Sünnet terminolojisine göre Nâsıbe Hz. Ali’yi yerenlere, Şia terminolojisine göre ise Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’i sevenlere denir. Bidat ehli,
Ehl-i Hadis ve diğerleri Haşviyye’dir. İlk önce Haşviyye lafzı İ‘tizâl ehlinin
reisi İbn Bâb tarafından İbn Ömer (r.a.) hakkında söylenmiştir.
es-Subhatü’l-Kâine’de253 tevil ve tenzil veya Sünnî ve Şiiler arasında bir
Çarşamba günü vuku bulan savaş anlatmıştır. Hamza tarafından zuhurunun
ikinci senesinin Şaban ayında yazılmış ve bu güne el-Kâine Günü denilmişti.
Bu risale Neştekin’in ashabına karşı yazılmıştı.

Târîhu’ş-Şerîu’l-İslâmîyyi.
Abrege.
252 Exposé.
253 es-Subha, Matinée mukabilidir.
250
251
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Hamza, ilk ortaya çıktığı sırada (Safer 408) yazdığı en-Nakzu’l-Hafîyy
eserinde dinin sorumluluk esaslarının bozulduğunu ve hükmünün ortadan
kalktığını ilan etti.
Şia âleminde doğan, Bâtıniyye’nin Bâtını olan Dürzîler, aşırı Şii fırkalardan ve Bâtıniyye’den çok istifade etmiştir. Kıyamet, cennet ve cehennem, arş
ve kürsî gibi dini manalar tamamıyla maddileştiği gibi dini vazifeler de tamamıyla maneviyattan soyutlanmıştır; fakat bu değişim ani değildi.
İsmâiliyye ve diğer tevil taraftarlarının bunlara pek çok hizmetleri geçmiştir.
Namaz, zekât, oruç, hac gibi din erkânı tamamıyla asli konumundan çıkarılmıştı. Mesela namaz, Hz. Ali ile onu seven ve ona tabi olanlar arasında
bir yakınlık ve muhabbet bağından ibaret bir yemin demekti. Namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkor âyetindeki hayâsızlık ile kötü işlerden maksat Ebû
Bekir ve Ömer (r.a.) olduğu için Hz. Ali’ye bağlılığını açıklayanların kalplerinde Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’in muhabbeti bulunamayacaktı.
Zekât da tevellâ ile teberrâdan ibaretti. Hz. Ali ve evladına muhabbet,
Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman ile onlara bağlı olarak kalan ashaba
buğz ve düşmanlık demekti.
Oruca susma da derlerdi. Otuz günlük Ramazan Hz. Ali’nin otuz adet
hudûdu demek olup bunları bilen kimsenin sükût etmesi lazımdı. İleride
beyan olunacağı şekliyle hac vesaire de tamamen bu tarzda tevil olunuyordu. Rivayete göre Mütâvile’nin de bu yolda tevilleri bulunuyordu.
Mütevvile Suriye’de bulunan Şia’dır. Velayet yani Ehl-i Beyt’e tevellâ ve
ashaba teberrâ akidesi Şia’nın erkânından olduğu için tevellânın iç yüzü
olan teberrâ Ehl-i Sünnet arasında her yerde açığa çıkamıyordu. Bundan
dolayı Suriye’deki Şia tevellâyı açığa çıkardığı için Mütevelliye ve Mütevâliye adlarını almıştı ki çoğulu Mütâvele şeklindedir.
Nusayriyye’nin de tevilleri vardı. Beş vakit namaz beş ismi (Ali, Hasan,
Hüseyin, Muhsin, Fatıma) yâd etmek, oruç sırlarını gizlemek, hac da şeyhleri, büyükleri ziyaret etmekti.
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Özetle zahirler tamamen kaldırılmış yerine bâtınlar geçmiştir. Birer
Bâtınî tevili olan bu manalar bir kere daha tevile uğrayarak zahir ve batın
manalar iptal olunmuş, Hâkim’in tecellisi ile sadece batın ortaya çıkmış, güya hiçliğe ibadetin yerine, mevcudun ibadeti geçmiş; cennet, hidayete erdiren davet ile yükümlülüklerden kurtuluş, cehennem ise dini ameller ile amel
etme manalarında kabul olunmuştu.
Hamza Nakzu’l-Hafîyy’den yedi ay sonra Ramazan’da yazdığı Bed’ü’tTevhîd li-daveti’l-Hakk254 adlı eserinde bozulan yedi esâs yerine vasiyetler
veya yedi hasletin farz kılındığını beyan etmiştir.
el-Cüzü’l-Evvel mine’s-Seb‛ati Eczâ risalesi birinci vasiyeti içermektedir.
Bununla beraber Peti Dolakrova birinci vasiyetin yerine üçüncü vasiyeti
zikrediyor.255
Vasiyetler veya yedi vazife şunlardır: Sıdk-ı Lisan,256 Hıfz-ı İhvan,257
Terk-i İbadet-i Adem ve Bühtan,258 İblislerden Teberrî,259 Tevhîd-i Hâkim,260
Hâkim’in fiiline rıza, Hâkim’in emrine kendini teslim etmek.261
Yedi vasiyette kadın ve erkek ortaktır. Ayrıca kadınlar hakkında tamamlayıcı vasiyetler de vardır.

Sıdk-ı Lisan
Sıdk-ı Lisan dilin doğruluğu demektir ki diğer vasiyetlerin en önemlisidir. Doğruluk imanın, yalancılık ise şirkin aslıdır. Dindaşlarına karşı dilin
kalbe uygun olmaması şirktir.

“Bedvü’l-Hakk” Muktenâ’nındır. Nefsin mahiyeti hakkında bir Dürzî tarafından sorulan
soruya cevaptır.
255 Exposé.
256 Doğru sözlülük (sad.)
257 Din kardeşini koruma (sad.)
258 Var olmayan ve yalan şeylere ibadeti terk etmek (sad.)
259 İblislerden uzak olmak (sad.)
260 Hâkim’in tevhîdi (sad.)
261 Risâletü’l-Belâğ ve’n-Nihâye; Abrege; Exposé; Dâiretü’l-Maârif.
254
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Sıdk-ı Lisan’ın kuralları sırasıyla şöyledir: Hâkim’in ulûhiyetini ikrar,
Kâimu’z-Zaman’ın imametini, dört hududun faziletini, Hurûfu’s-Sıdk’ı ve
nübüvvetlerini ve ayırıcı özelliklerini tasdiktir. Hidayet bulan imamların
geri kalanlarını, kurtulmuş din olan yüce hikmeti ve ruhların insan bedenlerine intikalini tasdiktir. Kaza ve kaderi tasdik yani her şeyin Allah’tan sadır
olan bir adalet olduğunu kabul, kıyameti ve kıyametten sonra sevap ve azabı, bunlardan sonra din ve dünyaya ait olan diğer muamelelerde ihvanını
tasdiktir.262
Kısacası sıdk ilk önce dini inançlara imanda, sonra ise muamelattadır.
“Her kim muvahhid kardeşine yalan söylerse dâîsine karşı yalan söylemiş,
dâîsine karşı yalan söyleyen imamına karşı yalan söylemiş, imamına karşı
yalan söyleyen Mevlânâ’ya karşı yalan söylemiş olur. Mevlânâ’ya karşı yalan söyleyen mahrum kalır ve onun gazabına uğrar.”263 Sıla sıdkı, yalanın
zıddıdır, ilişkiyi kesmektir. Sıdk bağlara bedeldir; çünkü Mabud’a, İmam’a,
Hurûfu’s-Sıdk’a, İhvan’a bağdır. Bunun gibi şerefli Hikmeti264 tasdik eden
fiillerinde ona bitişik olur. Sıdk beş manaya delalet eder: İlâh-i Sıdk’a,
Tevhîd-i Sıdk’a, İmam-ı Sıdk’a, Hurûf-ı Sıdk’a, Fırka-i Sıdk’a.
İlah-i Sıdk’a delaleti şöyledir: Sıdk ebced hesabı ile 164 eder. Bunların
doksan dokuzu imametin Hadd’idir. Nâtık’ın: “Allah’ın doksan dokuz ismi
vardır. Bunu sayan cennete dâhil olur,” sözü işte buraya işarettir. Tevhîd
İmam’ının doksan dokuz dâîsini bilen, imamın davetinin hakikatine dâhil
olur. Altmış adedi Cenâh-ı Eymen ile Cenâh-ı Eyser’in otuzar dâîsine işarettir. Dört adedi ilahî hudûda delildir. Yüz altmış dördü tamamlamak için bir
adet kalmıştır ki o da Sıdk’ın tevhidine, Hâkim’in vahdetine işarettir.
99 - İmamın dâîleri,
60 - Cenâh-ı Eymen ile Cenâh-ı Eyser’in dâîleri,

Exposé; Abrege; Mecrâ’z-Zaman; en-Nukat ve’d-Devâir
et-Telîd.
264 Dürzî tevhîdi, akidesi. (sad.)
262
263
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04 - İlahî hudûd (zû-Maah, zû-Massa, Kelime, Bâb)
________
163
________
1 – İlâh-i Sıdk – Hâkim’in Vahdeti.265
Hamza’nın ashabı ve nakipleri, ayan ve yardımcıları 164 kişi olduğu için
Dürzîler cümle ve ebced hesabına akidelerini bina ediyorlar, sıdk ve türevlerini ise “( سsîn)” ile yazıyorlar.
Sıdkın Tevhîd-i Sıdk’a delaleti tamamıyla iman ve tevhîd olmasında;
İmam-ı Sıdk’a delaleti de sıdkın Veliyyü’z-Zaman, Kâimü’z-Zamân için bir
“mesele” olmasından ileri gelmektedir.
Hurûf-ı sıdka delâleti şöyledir:
99 - İmamın dâîleri
02 - Cenâh-ı Eymen ve Eyser
60 - Cenâhayn’in dâîleri
03 - Gizli üç cevher (Meşîet, İrade, Kelime)
________
164
Hurûf-ı sıdk hakikatlere bağlılık, yaratanı tanıma hususunda ruhlara irşat ederler. Fırka-i Sıdk’a delaletine gelince Nâtık’ın Ey iman edenler! Allah’tan sakının ve sadıklardan olun sözündeki sadıklar muvahhidler demektir ki
bunlar dilleriyle iman ettik derler. Bu imanı kalplerinin tasdikiyle, hayırlı
işlerle ile tashih ederler.266

265
266

Exposé; Abrege.
en-Nukat ve’d-Devâir; Exposé.
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Bundan başka Hz. Peygamber’in Ehl-i Beyt’ine yani bütün evlat ve zevcelerine noktasız “( ذze)“ ile kidb ismi verirler ki bu da ebced hesabı ile 26
eder. Buna dört halifenin sayısını ilave ederek elde edilen 30 sayısı, ebced
hesabı ile “( صsâd)” harfinin karşılık geldiği için bu, 90 sayısından çıkartılırsa geriye 60 kalır ki “( سsîn)” harfine mutabık gelir. İşte bu hesaba göre sıdkın “( سsîn)” ile yazılması gerekir. Artık bu vehim örnekleri ile “kidb” i noktasız “sıdk” ı “( سsîn)” ile yazarlar. İblis ile zevcesi ve bunların yirmi dört
çocuğunun sayısı 26 olduğundan bu İblis’in şahsına delil görülür.267 Bunları
tevellâ edenler bunlara ibadet etmiş olduğu için Mevlânâ ondan uzak olur.
Sıdk-ı Lisan namaz yerine geçmiştir. Şöyle ki nâtık kendine ve esâsına
şehadetten (kelime-i şehadetten) sonra beş vakit namazı dinin direği kıldı.
Kasıtlı olarak üç vakit namazı terk edenlerin kâfir olacağını birçok Müslüman rivayet etti. Hâlbuki pek çok Müslümanın namazı terk ettiği gibi birçoğunun da hiç kılmadıklarını görüyoruz. Böyle olmak ile beraber yine bunlara kâfir denilmiyor. Demek oluyor ki bunda başka bir mana vardır. Yine
Müslümanlar icmâ ile diyorlar ki imamın namazı cemaatin namazıdır, hatta
imamın namazı bozulursa imamın namazı tekrarlaması gerektiği gibi cemaatin de tekrarlaması gerekir. İmam cemaat makamına geçince Mevlânâ’nın
bu makamda bulunacağına şüphe kalır mı? Hâlbuki senelerden beri kendisi
ne halka namaz kıldırmış ne kurban bayramında kurban kesmiştir. Kendisinden bu gibi terkler vaki olunca Rabbin için namaz kıl kurban kes âyetindeki
namazı ve kurban kesmeyi kaldırmış, kullarına bunları terk etmeye ruhsat
vermiş olur. Mevlânâ ilk olarak Kahire’de Ezher Cami’sinde kılınan bayram
ve cuma namazlarını iptal etmiştir.
Tenzil sahiplerinin anladıkları yönü ile namazın zahiri olan malum
erkân ve mahsus fiiller böyle iptal edildikten sonra bir de tevil sahiplerinin
anladıkları yönü ile namazın batınına bakalım. “Namaz İmam Ali ile müstecîbleri arasında birleştirici bir bağdır,” diye meclis ve vaazda duymuşsu-

267

Nüsha-i Taklîdü’l-Muktenâ.
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nuzdur. Namaz fuhşiyattan ve kötülükten alıkor âyetiyle İmam Ali’ye muhabbet duyanlar Ebû Bekir ve Ömer’e muhabbeti keserler. Hâlbuki Ali b. Ebî
Tâlib’in ahdine girenlerden ona ulaşabilenlerin birçoğunun Ebû Bekir ve
Ömer’i sevdikleri görülüyor. Bu ise meclislerde işittiğimiz şeylere zıttır.
Mevla’mız da Ehl-i Sünnet’in Ebû Bekir ve Ömer’e muhabbetlerinin açığa
vurulmasına müsaade etmişti. Bununla namazın bâtınının bozulmuş olduğu
açık bir şekilde görünür. Artık hızlıca bu iki şeriattan, tenzil ve tevilden kurtulmakla beş hudûd268 elinde Mevlânâ’yı birlemek lazımdır. İşte namaz asla
ortağı olmayan Mevlânâ’ya kalbi bağlamaktır, kalbin ona bitişik olmasıdır.
Sağa bakmak hadd-i esâsa, sola bakmak hadd-i nâtıka, başını kaldırmak
yokluğa geri dönmektir, arkaya bakmak ise arkasına geri dönen asker ile
rücu etmektir. Güneşe, aya secde etmek nâtık ile esâsa itaat etmektir.269

Hıfz ve Sıyânet-i İhvan
Hamza’nın ve diğer hudûdların kitaplarında muvahhidlere kardeşler,
hemşeriler denir. Bunun kuralı şudur: İhvanın derecelerini bilmek, onların
yakın ve uzak olanını sevmek, en yüce olanlarına karşı mütevazı olmak, en
altta olanlarına karşı kanatlarını germek.270 Kardeşlere lütuf ile muamele
etmek gizli ve açık yardımda bulunmak, haklarında güzel düşünmeyi bırakmamak, elden geldiği kadar güçlü ve zayıfı müdafaa etmek, din ve dünyaya ait olan maddi ve manevi haklarını ödemek, iyi ilişkide bulunmaktır.
Kardeşlik ve geniş anlamda şefkat din kardeşini koruma vazifesinin esasıdır.
Hamza üçüncü vezire gönderdiği et-Taklîdü’r-Rızâ Sefîrü’l-Kudre’de: “Bir
başkasına koruma hususunu kardeşlerine vasiyet et. Onların hiçbiri silahsız
gezmesin hiç olmazsa bir kılıç bulundursunlar,”271 diyor. Muktenâ hakiki
manayı ihlal etmeksizin bu hususu tevil ediyor: kılıç kuşanmak, açıkça
tevhîd mezhebini talim, Mevlânâ Hâkim’i açıkça övme ve yüceltmedir. Kor-

Sâbık, Tâlî, Cedd, Feth, Hayâl.
en-Nisâü’l-Kebîra; en-Nakzu’l-Hafîyy; Exposé; Mecrâ’z-Zaman.
270 İlmi ile kemale ulaşanlar yüce, böyle olmayanlar adidir.
271 Bundan dolayı Dürzîler kendi mahallerinden silahsız çıkmazlar.
268
269
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ku ve sükûnet vaktinde gizlilik yoluyla aşağıda gelecek olan sözler ona işarettir: “Her kim silahını bırakırsa emin olur, her kim kapısını kaparsa emin
olur, her kim Ebû Sufyân’ın evine girerse emin olur.”272 Bu sözlerin manasını
anlayan açık ve aleni olarak söylemeye izin verilinceye kadar hiçbir şey demeksizin sükûtu muhafaza eder, dil kılıcını kınına kor.
Kuşaklarında bir pala bulundurma hususundaki durum bir başkasını
düşmanın taarruz ve tecavüzüne karşı müdafaa içindi. Şu da ilave edilebilir
ki Hamza bu vasiyeti çok fazla genişletiyor. et-Tahzîr ve’t-Tenbîh risalesinde
şu sözler görülüyor: “Size vasiyet ederim ki kardeşlerinizi koruma ile imanınız kâmil olur. Kardeşlerinizin davetlerine (maddi ve manevi) icabet edin,
ihtiyaçlarını giderin, mazeretlerini kabul edin, kardeşlerinize haksızlık edenlere düşman olun, hasta olanları ziyaret edin. Fakirlere iyilik, kardeşlerinize
yardım edin, çirkin muamelede bulunanı muamelesinden vazgeçirin, baskıya uğrayanları baskıdan kurtarın ve onları yardımlarınızdan mahrum bırakmayın.
Bahâeddin de tevhîd mezhebini bozan dalaletleri ve bu dalaletlerini öğreten yalancılardan şikâyet konusunda 425/1033-34 senesinde yazdığı ElHakâyık ve’l-İnzâr ve’t-Te’dîb licemi’l-Halâyık risalesinde Hamza gibi ihvanı
korumayı tavsiye ediyor.273
İhvanı koruma İslam’da toplumsal yardımlaşmanın açık bir ilkesi olan
zekât yerine konulmuştur. Şöyle ki Kur’ân’da namazı zekât takip ediyor.
Mevlânâ zekâtı tamamen kaldırmıştır. Bâtınî olan zekât da meclislerde zikrolunduğu üzere tevellâ ve teberrâdan ibarettir. Hâkim herkese okunan bir
ferman ile Nâsıbe’den (Ehl-i Sünnet) hiçbir kimseye sıkıntı verilmemesini,
Ebû Bekir ve Ömer’e lanet edilmemesini emretti. Anlaşılıyor ki tevellâ ve
teberrâda zekâtın gerçek manası tevil değildir. Belki kalpleri şu iki şeriattan

Peygamber (s.a.v.) efendimizin Mekke’nin fethi esnasında söylemiş oldukları mübarek
sözlerini Muktenâ bu makamda söylüyor.
273 Exposé; Mecrâ’z-Zaman.
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arındırma ve temizlemedir. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe ulaşamazsınız âyetindeki iyilik Hâkim’in tevhidi, Nâtık’ın infakı ile Esâs’ı terktir.274

Terk-i İbadet-i Adem ve Bühtan
Var olmayana ibadeti ve beyhude şeyleri bırakmak demektir. Bunun kuralı şudur: öncelikle tenzil ehlinin akidesini bırakmaktır; çünkü onlar: “O
görülmez, arş üzerinde oturuyor,” derler. Bu ise yokluktan başka bir şey
değildir.275 İkinci olarak Ali b. Ebî Tâlib’i ilahlık derecesine çıkaran, Allah
hakkında üçüncü, dördüncü ve beşincidir diyen Ehl-i Tevil’in (Gulât-ı
Şia’nın) akidesini bırakmaktır. Bu da iftiradır, boş şeylerdir. Yahut şöyle izah
edilir: Onların inandıkları ibadet, yokluk ve iftiradır. Kısacası Tevhîd dinine
muhalif olan her dini terktir.
Var olmayana ibadeti ve iftirayı bırakmak oruca bedeldir.276 Oruç hakkında Müslümanların bütün rivayetlerine göre Nâtık’ın emri: bilerek oruç
bozana kaza ve kefaret lazım gelecek ve Ramazan günü iftar etmek Ramazan orucunu kökünden yıkacaktır. Hâlbuki Mevlânâ bu konudaki haberleri
reddederek Ramazan’da oruç tutmamış; bize de iftarı emretmiştir. Orucun
kaldırıldığına ve iptal olunduğuna dair bundan açık bir delil gerekir mi?
Orucun bâtınına gelelim: Oruç, susma ve sessiz olmadır. Oruç için sebep
olan Ramazan ayından maksat Ali b. Ebî Tâlib’in otuz haddinden ibaret olduğu için bunları bilen kimseye layık ve ihvanın güveninden başka herkes
yanında zorunlu bir sükût olacaktır. Hâlbuki Ali’nin vasıflarını nice münafık
Nâsibî, İmâmî ve Zeydî gibi birtakım münafıklara söylemektedir. Bu halde
şeyhlerin orucun gerçek anlamı olarak gösterdikleri susma ve sessizlik, iptal
edilmiş oluyor. Mevlânâ orucun zahirini iptal ettiği gibi orucun bâtını da
iptal etmiştir. Hakikatte oruç, Mevlânâ’yı birleme ve kalplerin korunmasıdır.
Bu birleme ise otuz haddi temyiz etmek, ruhani ve cismani olarak bunları

en-Nakzu’l-Hafîyy.
Hamza İslâmakaidini karıştırıyor, Ehl-i Sünnet akidesini doğru söylemiyor.
276 Abrege; Exposé; Mecrâ’z-Zaman.
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bilmektir. Otuz hadd şunlardır: Kelime, Sâbık, Tâlî, Cedd, Feth, Hayâl,
Nâtık, Esâs, Mütim, Hüccet, Dâî ki on bir adettir. Yedi imam ile on iki hüccet
de ilave olunursa toplam sayı otuza ulaşıyor ki işte oruç bu iman akideleri
hakkında sükûtu muhafazadır.277

İblislerden ve Tâgutlardan278 Teberrî
Bunun kuralı şudur ki hurûf-ı kizb olan iblislerden ilişkiyi kesmek, yanılgıya kapılmamaktır. Bunların birincileri beş hudûddur; Nâtık, Esâs, Mütim, Hüccet ve Dâî’dir. Bunların isimleri şudur: Muhammed (a.s.), Ali, Ebû
Bekir, Ömer ve Osman (Allah tamamından razı olsun). Muhammed Nâtık,
Ali Esâs olduğu için diğerlerinden önce zikredilmiştir. Sonra kötülenmiş
nâtıklar, esâslar, imamlar, hüccetler gelir. Nâtıklar Nuh, İbrahim, Musa, İsa,
Muhammed, Saîd’dir. Bunların hepsi bir nefistir.
İşte zahiri şeriat sahibi bunlardır.279 Esâslara gelince Nuh’un esâsı Sâm,
İbrahim’in esâsı İsmail, Musa’nın esâsı Yûşâ, İsa’nın esâsı Şem`ûn, Muhammed’in esâsı Ali, Saîd’in esâsı Kaddâh’tır. Bunlar da bir nefistir.280 Sonra
bunların hepsinden, yok olan şeriattan, fasit akideden ilişkiyi kesmektir.
Önceden beyan olunduğu üzere Hakk ehli Uhnûh’un şeriatına devam
etti ki bu Allah’ın birliğinden ibaretti. Onda dini sorumluluk yoktu. Bin sene
sonra sona erdi. İlahî hikmet sorumlu nâtıkların ortaya çıkmasını gerektirdi.
Halkın niyeti bozulmuş, müşriklere meyletmeye başlamıştı. Bârî onlara öfkelendi, onlardan nimetlerini kaldırdı, sorumlu nâtıkları gönderdi. Birinci
Nâtık Nuh zamanında Hâkim’in tevhidi hakkında Hakk ehlinin imanı zayıftı, yavaş yavaş kuvvetlendi. Muhammed’in asrı önceki zamanların en kuvvetlisiydi; çünkü eski esâslara ilahlık isnat etmedikleri halde Muhammed’in
asrındaki Ali b. Ebî Tâlib’e ilahlık isnat olunmuştu. Ondan sonra gelen Saîd

en-Nakzu’l-Hafiyy.
Taşkınların başlarından, Şeytan, put vb. Allah’tan başka tapınılan her şey (sad.)
279 “Kitâbü’l-Ferâiz” de böyle altı nâtık zikrediliyor. Muhammed b. İsmail yazılmıyor.
280 “Kitâbü’l-Ferâiz” de Kaddâh Muhammed b. İsmail’in esâsı gösterilmiştir.
277
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diğer Nâtıklardan daha güçlüydü; çünkü kendisinde ilahî bir kuvvet vardı
ve Hâkim’in de ecdadındandı. Bundan dolayı Saîd’e Mevlânâ’nın yüce koruyucusu denilirdi. Saîd Hâkim’in zuhuru için zihinleri hazırlamıştı. Şeriat
ve davet, Saîd’den beşeriyet ve saltanat ile açığa çıkan beş makama yani
Kâim Mansur’a, Mu`iz’e, Aziz’e, Hâkim’e intikal etmişti. Bu beşi ilahlığın
son tecellisi olanların isimleriydi.281 Saîd dört koruyucunun sonuydu. Dört
koruyucu, gizli dört imamdır. Muhammed b. İsmail’den sonra zürriyetinin
işareti olan gizli imamlara intikal etmişti ki dördüncüsü Saîd’di. Diğer üçü
Ebû Zekeriyyâ, Ali (Abdullah b. Ahmed), Muallâ (Muhammed b. Abdullah)
idi. Bunlar Muhammed b. İsmail devrinde gizli imamdılar.
Taksîmü’l-Ulûm’da yedi gök, yedi gizli imamdan ibarettir diyor ve sırasıyla şöyle gösteriyor: İsmail b. Muhammed, Muhammed b. İsmail, Ahmed
b. Muhammed, Abdullah b. Ahmed b. Meymûnü’l-Kaddâh, Muhammed b.
Abdullah b. Meymûnü’l-Kaddâh, Hüseyin b. Ahmed b. Meymûnü’lKaddâh, Abdullah Ebû’l-Mehdî. Bu imamlar Abbasîlerin takibatlarına karşı
gizlenmeye mecbur kalmışlarmış.
Dördüncü vasiyet hacca bedeldir: Hac zahirîlerce Mekke’ye ulaşma,
Kâbe’yi tavaf, Arafat’ta vakfe, her cihetten on iki mil Kâbe’nin haremine
hürmet gibi bir takım fiillerden ibarettir. Hâlbuki haremde adam öldürüldüğü, mal yağma edildiği, Kâbe’nin kendisinde bile hırsızlık yapıldığı vakidir.
Haccın şartlarında bulunan baş açmak, fiske taşı atmak, lebbeyk diye bağırmak bir nevi deliliktir. Mevlânâ pek çok seneden beri hac yapmamış, Kâbe
örtüsünü kesmiştir. Bir şeyin örtüsünü kesmek onu keşfetmek, hürmetini
yırtmaktır, bozmaktır. Bu hal ise bunda hiçbir fayda bulunmadığını âleme
ilan demektir.
Şeyhler de haccın bir davet olduğunu ileri sürüyorlar, haremin her yönden on iki mil olması on iki hüccete, Kâbe nâtıka, Hacerülesved esâsa, yedi
defa tavaf ise yedi devirde ikrara işarettir diyorlar.

281
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Hâlbuki Mevlânâ Hâkim Ebû Bekir ve Ömer’in muhabbetini izhar etmiştir, Ali b. Ebî Tâlib’in zikrini düşürmekle haccı iptal etmiştir. Artık hac
her iki manada da kullanılmamaktadır. NitekimMevlânâ el-Mansûr şöyle
demiştir:
ھلم اريﻚ الﺒيﺖ ﺗوﻗﻦ انه * ھو الﺒيﺖ ﺒيﺖ ﷲ ﻻ ﻣاﺗو ھﻤﺘا
282

ابيﺖ ﻣﻦ اﻻحجار اﻋﻈم حﺮﻣة * ام الﻤﺼﻄﻔﯽ الﮭادی الذی نﺼﺐ الﺒﻨاء

İşte Mevlânâ’nın evini tevhiddir.
Gerek onuncu gerekse dördüncü vasiyet tevhidî dinden başka ne kadar
din ve mezhep varsa hepsinden kalben vazgeçmektir. Eski din ile emrolunan vazifelerin bir muvahhid için aslen vacip olmadığını, onu işlemenin
hiçbir kıymeti bulunmadığını itirafa mecbur olmaktan ibaret oluyor. Nitekim İsmail et-Temîmî eş-Şem‘a risalesine şöyle talim ediyor: “Her kim kendisine muvahhid der, bununla beraber şeriata dört elle sarılırsa yalan söylemiş, batıla inanmış olur. O muvahhid değil; belki tanrı tanımaz kâfirdir. Tevil taraftarı olan kimse de kendisine muvahhid derse yine yalan söylemiş ve
batıla inanmış olur. Hayır, o müşrik kâfirdir ki Mevlâ’ya ortak koşmuştur;
çünkü batıl zahirin eşidir. Anlaşılıyor ki tevhidî mezhebi itiraf eden bir kimse bütün mezhepleri bırakıyor. Eğer zahiri şeriatta bâtıniyeyi talim ederse
yalancıdan başka bir şey olmuyor; ancak bir muvahhidin içinde yaşadığı
Müslümanların zahiri amellerinden vazgeçerek kendi inancını umumi bir
şekilde talime mecbur olması veya hakiki hislerini, yaşadığı ahalinin amellerine zahiren bir sadakat göstermek suretiyle değiştirmeye karar vermesi o
kadar kolay değildir.
Tertip olunan soru ve cevapların delaleti ile sabit oluyor ki Hristiyanların huzurunda İncil methedilecek, Müslümanların yanında kitap olmak üzere yalnız Kur’ân-ı Kerîm kabul edilecektir. İslâm perdesi altında dinleri gizli

Biri gel sana beyti göstereyim de vehmettiğini değil; ancak onun Beytullah olduğunu yakinen bilesin.
Taştan yapılan beyt mi daha muhteremdir yoksa onu diken Mustafa el-Hâdî mi?
282
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kalacak, hiçbir kimseye ifşa olunmayacak. Başka bir din tuttuğu gösterilecek
ve hatta cenaze namazı kılınacak. Kısacası Hristiyan ve Müslüman dinlerine
riyakârane bir surette halis niyet gösterilecektir. O soru ve cevapların bir
kısmı şöyledir:
S- Hamza bize niye hikmetin talim keyfiyetini gizlemiş, hiçbir kimseye
ifşa etmememiz gerektiğini emretmiştir?
C- Çünkü sırların hikmeti, Mevlâ’nın vaatlerini içermektedir. Onu hiçbir
kimseye açamayız. Onda nefislerin selameti, ruhların hayatı vardır.
S- Bütün insanları kurtarmayı istememek cimrilikten kaynaklanmaz mı?
C- Hayır, cimrilikten kaynaklanmaz; çünkü davet iptal olunmuş, kapı
kapanmıştır. İnanmayan ilelebet böyle kalacaktır. İnanan da zaten reddetmeksizin inanmıştır.283
Görülüyor ki bu talim şayet sıdk veya muvahhidlerden biri ya da cemaati hakkında tehlikeyi gerektirirse yalana müsaade ediyor. Yalan yalnız din
düşmanlarına söyleniyor.
Din ve mezheplerini gizlemek nasıl vacip ise kitaplarını da meydana çıkarmamak öyle vaciptir; ancak din konusunda sağlam bir bilgiye sahip olan
sınanmış muvahhidlerden kitaplar gizlenmez.
Kitaplarına yalnız mescitlerde, mabetlerde bakılır, ona da ancak imanı
hak edenler bakar.284
Hamza namına yazılan bir kitapta yani es-Sefer ile’s-Sâde fi’d-Daveti liTâati Veliyyi’l-Hakki’l-Îmâmi’l-Kâimi’l-Muntazar risalesinde285 bu sır ve emirleri ifşa etmemelerini muvahhidlere emrediliyor. Bu konuda hiçbir kimseye
müsaade yoktur. Her kim bir şeyi ifşa ederse bütün muvahhidler huzurunda

Dâiretü’l-Maârif; et-Telîd; Exposé.
et-Telîd.
285 Muktenâ tarafından Hamza’nın ortaya çıktığı yılın 22’sinde hicrî 430/1038-39’da Lahsâ’nın
pek çok Arap şeyhine hitaben yazılmıştır.
283
284
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idam cezasına uğrayacak, kendisine asla merhamet olunmayacaktır. Bu sırlar gömülmelidir, imamdan başka hiçbir ferde bu sırları okumaya izin yoktur. Bu sırlar uzun bir süre tevhîd mezhebini talim eden muvahhidler huzurunda gizli bir yere konur. Sırlar el-'Esrâr ve Mecâlisi’r-Rahme li’l-Evliyâi’ ve’lEbrâr’da zikrolunduğuna göre Dürzî kitapları, bir de Hâkim’in insani boyutunu temsil eden resimdir ki bir mahfazanın içinde bulunur. Ne bu sırlar
kitabını ne de bu muhafazayı imamın hazinesinden çıkarmak için hiçbir
kimseye izin verilmemiştir. Herhangi bir yabancının elinde bu kitap veya bir
parçası bulunacak olursa parçalanacaktır.286 İmam olsun, muvahhid olsun,
dâî olsun, me’zûn olsun, kim olursa olsun bu sırları muhafazanın sorumluluğunu alacak, sırlar hakkında gayet kayıtsızlık gösterecek, bilmezlikten
gelecek, yaşadığı ahalinin -velev ki dinsizlik olsun- mezhebini talim edecektir. Kendisini Müslüman gösterecek, şu kadar ki İslam’ın esaslarına sadık
olmayacaktır. Bu duruma Hâkim’in kılıcının, tevhîd mezhebinin tecellisine
kadar müsaade vardır.287
Hamza et-Tahzîr ve’t-Tenbîh ve Bedvi't-Tevhîd li-Daveti’l-Hakk risalelerinde sırları gizlemelerini emrediyor: “Akan sular (hudûdun talimatı) kalplerinde kalacak, siz belalara, zorluklara düşeceksiniz. O sıkıntılara sabretmelisiniz ki mağfiret ve ihsana nail olasınız. Hikmeti ehli olmayandan (emriyle
hareket etmeyenden) saklayın; fakat hak edenden (emriyle hareket eden
kimseden) gizlemeyin. Her kim hikmeti ehlinden saklarsa ona verilen emaneti, dini kirletmiş olur. Her kim ehlinden başkasına hikmeti teslim ederse
hakka bağlanma hususunda onun yemini bozulmuş olur. Artık hikmeti ehli
olmayandan korumaya özen göstermelisiniz. Ehli arasında da bilinen âdet
ve alışkanlığın üzerine gizlemelisiniz. Kötü huyu ve cehaleti galip olan kimseler (Hâkim’in yüce makamını bilmeyen bedbahtlar) yanında açmayacaksınız.” “Ey muvahhid erkekler ve kadınlar! Yedi vasiyeti muhafaza ile sorumlusunuz! Hareket yolunuzu onun rızasına uygun yapacaksınız. Mezhebiniz-
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de olmayanlardan onu gizleyeceksiniz.”288 Hamza ed-Dâmiğa li’l-Fâsıki erReddü ala’n-Nusayrî risalesinde Nusayrîleri ret esnasında şöyle diyor: “İnsanın giydiği elbise, büründüğü örtü basiret ve ihtiyat ile hareket yolunu belirlemeye, kâfirden gizlenmeye, onlara karşı şeriata tabi olup ona bağlandığını
gösterme zorunluluğuna işarettir.”289
Bu ibareler bugün Dürzîler tarafından tercih edilen fikirlere de uygundur; ancak Muktenâ yukarıda beyan olunduğu yönüyle inancını tevil ile
gösterme zaruretinde bulunuyor. Kılıç kuşanmayı aleni olarak tevhit mezhebini talim, Hâkim’i aşikâr bir şekilde övme ve yüceltme manasına alıyor.
Sonra Kahire ve Fustat ahalisine hitaben yazdığı et-Takrî‛ ve’l-Beyân ve İkâmetü’l-Hucce li-Veliyyi’z-Zaman risalesinde olduğu şekliyle Hâkim’in Karâfe
Camii’ndeki meşhur hutbesinden bahsediyor. Hâkim o hutbede: “Oruç son
bulmuş ve geçmiştir; orucu bozma zamanı gelmiş ve yaklaşmıştır,” diyordu.
Muktenâ şöyle anlatmak istiyor: Oruç muvahhidlerin inançları hakkında
sükûtlarıyla muhafaza edecek bir zamandır. Orucu bozmak muvahhidlerin
mezheplerini aleni bir şekilde talime mecbur oldukları zamandır.290

Tevhîd-i Hâkim
Bunun kuralı şudur: Her zaman ve asırda Hâkim’in vahdetini, ortağı
olmaktan münezzeh olduğunu, mevcut olup yokluktan uzak olduğu ve
benzeri yönüyle inanmaktır.
Tevhîd-i Hâkim, kelime-i şehadete bedeldir. Hamza zâhirî ve bâtınî şeriatın bozulup, iptal edildiğini ilan ederken kelime-i şehadetten başlamıştı:
Allah’tan başka ilah yoktur Sâbık’a, Muhammed onun resulüdür Tâlî’ye delildir.
Dört fasıl (İlah yoktur, Allah’tan başka, Muhammed, rasûlullâh) olması iki asla
delildir. Yedi kıta (yok, ilah, ancak, Allah, Muhammed, rasûl, Allah) olması yedi
nâtıka, yedi vahye, yedi güne, yedi göğe, yedi dağa, yedi yere ve benzeri

Bedü’t-Tevhîd; Exposé.
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290 Exposé.
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yedilere delildir. On iki harf (lâm, elif, elif, lâm, he, elif, lâm, elif, elif, lâm,
lâm, he) on iki esâs hüccete, Muhammed, rasûl, Allah’ın üç kelime olması da
Nâtık, üstteki Tâlî, daha üstteki Sâbık’a delildir.
Sâbık ile Tâlî, Nâtık ile Esâs, İmam ile Hüccet eş kullardır. Mabut değillerdir…291 Artık böyle böyle Mabut Hâkim’dir sonucuna varıyorlar.

Hâkim’in Fiilleri ve Hareketleri Nasıl Olursa Olsun Ona Razı
Olmak
Hâkim’in kullarının razı olacağı fiiller pek çok ise de bunların içinden en
büyükleri on fiildir: Zuhur ve istitâr,292 acz ve mucize, farz ve iskât, tahlil ve
tahrîm, kaza ve kader.293
Zuhur ve tecelli fazilet ve inayeti, istitâr ve hafâsı erteleme göstergesidir.
Tekrar tekrar ortaya çıkması ise ertelemeyi genişletme, hücceti tespit etmek
içindir. Ta ki halkın Bârî’ye karşı bir hücceti bulunmasın.294
Bârî Teâlâ halka aşağıda gelecek olan on sebepten dolayı hüccet ortaya
koyuyor:
1- Halkı yaratma ve ortaya çıkarmada eşit kılması.
2- Halka heyûlâ kuvvetini, tabi gücü vermesi.
3- Halkta vücut nimetini göstermesi.
4- Halkı hidayete erdirmek için onlara birtakım vasıta ihsan eylemesi.
5- Halka cüzi seçebilme olanağı vermesi.
6- Halka takatleri kadar sorumluluk yüklemesi.
7- Halka mühlet vererek onlara kolaylık ve genişlik vermesi.

en-Nakzu’l-Hafiyy.
Gizlenme (sad.)
293 Kitâbü’l-Ferâiz; Abrege.
294 [ ]لئﻼ يﻜون للﻨاس ﻋلى ﷲ حجة4/Nisâ, 165.
291
292
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8- Çalışma ile aralarında fark bulundurması.
9- Tövbe kapısını açması.
10- Va‘d ve vaîdi yayması.
Bârî’nin aczi, hikmeti, mucizesi, kudreti alametlerindendir. Farzı ibadet,
iskâtı ise merhametin gereğindendir; tahlil cömertliğinden, tahrîm koruyup
kollamasından kaynaklanır; feza hakkın, kadir adaletin icabıdır.295
Hâkim’in fiillerine rıza cihada bedeldir. Cihadın zahiri zimmilerden
kaldırılmış, bâtınî olan Nâsibîlere (Ehl-i Sünnet’e), Haşviyye’ye karşı cihad
da men edilmiş olduğu için onun hakikati Mevlânâ’yı talep ve tevhîd olduğu anlaşılmıştır.296 Bu madde: Allah’a peygambere ve içinizden olan yöneticilere
itaat edin297 âyeti üzerine bina edilmiştir.

Teslim-i Nefis
Yani gizli ve açık olarak Hâkim’in emir ve iradesine kendini teslim etmek, kendi evladını öldürmeyi emretse bile yine kalben muhalefeti terk ederek derhal yerine getirmek suretiyle boyun eğmektir. Kendini teslim etmenin on derecesi vardır: marifet ve yakîn, velayet ve taat, kabul ve izan, tevekkül ve tefviz, sabır ve şükür.
Kendini teslim etmek velayete bedeldir. Velayet zahiri ve bâtınî olarak
iptal edilmiştir. Velayetin zahiri hakkında Müslümanlar: “Dört halifeye sonra Emevîlere ve Abbasîlere kısacası ülü’l-emre itaat farzdır,” demişlerdi.
Hâlbuki Hâkim bunların tamamı için her kapı üzerinde lanetler yazmış?
Bâtınî olan Ehl-i Beyt’e tevellâ ve ashaba teberrâyı da bir ferman ile yasaklamıştır. Artık Mevlânâ’nın emir ve iradesine kendini teslim etmekten başka
manası kalmamıştır.298

Mecrâ’z-Zaman; Abrege.
en-Nakzu’l-Hafiyy.
297 4/Nisâ, 59.
298 en-Nakzu’l-Hafiyy.
295
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Her kim bu yedi vazifeyi bilip ikrar ve itiraf eder, aynı zamanda akıllı,
ergenlik çağına gelmiş ve hür de olursa mertebe ve derece ashabından olur.
Bârî’nin has meclisine nail olur. Her kim bu meclise nail olursa saadete erer.
Bundan geri kalan da hasret ve pişmanlığa uğrar.299

Yahudi ve Hristiyan Mezhepleri
İslam’ı bozmaya ve iptal etmeye kalkışan Hamza, Yahudi ve Hristiyan
dinlerinin zaten neshedildiğini bildiği için İslam’ın erkânını bozma hususunda yaptığı hareketi Yahudilik ve Hristiyanlık hakkında yapmaya lüzum
görmemişti. Musevîler ve İsevîler, İslam’ın doğal olarak altında bulunduğundan bunlardan korkmuyordu. Müslümanlara nispetle adetleri az olduğundan Müslümanlara verdiği ehemmiyeti Yahudi ve Hristiyanlara vermiyordu. Bundan dolayı Yahudi ve Hristiyan mezheplerine ait olan malumat
kitaplarında ötede, beride, dağınık bir şekilde önemsiz olarak aktarılıyor.
Hamza, Kur’ân âyetlerinden bahseder, bâtınî meclislerini yâd ederdi.
Batın manalar vasıtasıyla kendi mezhebine yarayacak şekilde deliller çıkarırdı. Beş sifrden, diğer sifrlerden,300 İncil’den301 birtakım ibareler ile tevhîd
mezhebini bildirirdi.
Ehl-i Tenzil olan Ehl-i Sünnet ve destekçileri ile Ehl-i Tevil olan
İsmâiliyye ve destekçileri hakkında zikredilen İsa’nın delilleri Yahudi ve

Kitâbü’l-Ferâiz; Abrege.
Sifr Tevrat cüzleri demektir. Beş sifr inançlarına göre Hz. Musa’ya nazil olan beş sifrdir ki
şunlardır: Sifr-i Tekvîn, Sifr-i Hurûc, Sifr-i Leviyyîn, Sifr-i A‘dâd, Sifr-i Tevrat-ı Müsennâ.
Geri kalan sifrler diğer peygamberlere nazil olmuştur. Sifrlerin hepsi 38’dir. Sifr-i Mezâmir
Zebur demektir. Sundûku’ş-şehâde Tevrat mahfazasıydı. Sakin bir tabuttu.
301 İncil henüz yazılmamışken Hz. İsa’nın göğe yükselmesi meydana geldiğinden havarilere
isnat olunmuş birçok İncil bulunuyordu. Hristiyanlar, havarilere isnatlarında şüphe ettiğinden yalnız dördünü seçmiş ve geri kalanlarını tamamıyla terk etmişlerdi. Dört İncil şunlardır:
Matta’nın İncil’i, Markos’un İncil’i, Luka’nın İncil’i, Yuhanna’nın İncil’i. Diğer İncillerin başlıcaları ise şunlardır: Barnaba İncil’i, Petrus İncil’i, Pavlus İncil’i, Toma İncil’i, Endara İncil’i…
vd. Ahd-i Cedîd dört İncil ile havarilerin amelleri, Pavlus’un risaleleri, Yakub’un risaleleri,
Butrus’un risalesi, Yuhanna’nın risalesi, Yahuda’nın risalesi, Yuhanna’nın bütün vahiylerinden ibarettir.
299
300
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Hristiyan dinlerine tatbik olunuyordu. Yahudiler Ehl-i Tenzil, Hristiyanlar
ise Ehl-i Tevil hükmündeydi. Yahudiler Tevrat’ın indirilmiş bir kitap olduğuna inanıyorlardı. Hristiyanlar da İncil’i tevil ediyorlardı. Yahudiler içinde
Rabbâniyye fırkası Karâiyye fırkasına muhalif olarak Tevrat’ın bâtınî tefsirini tercih ederek tevillerini ve genişletmelerini kabul ederdi. Dürzî yazarları
Tevrat’ın bâtınî tefsirinden de çok istifade etmişlerdi. Hristiyanlık dininin
kurucusu sayılan havarilerin lideri Petros yani Şemun es-Safâ ile Pavlus birbirlerine muhalif bir durumda bulunuyorlardı. Petros şeriatın aslını muhafazaya gayret etmiş ise de Pavlus tevil tarafına yönelmiştir.
Hamza ile İsmail et-Temîmî’nin kitaplarında Yahudi ve Hristiyan mezheplerine ait malumat çok azdı; fakat Muktenâ’nın kitapları böyle değildi.
Bunun kitaplarında Hristiyanlığa ait malumat çoktu. Buna sebep şu olacaktır: Muktenâ Suriye’de davet vazifesinde bulunuyordu ve buradaki Müslümanlar ile Hristiyanlar bunun propagandasına karşı geliyordu. Müslümanlar ile Hristiyanların defalarca birleştikleri de görülmüştü. Muktenâ Hristiyanlar ile mücadelesinde dikkatli bulunuyordu. Hristiyanlara Hz. İsa’nın
hakiki mezhebini ifsat ettiklerini, İncil’in tahrif olunmuş, değiştirilmiş olduğunu ispat etmeye çalışır dururdu.
İncil, tevhit mezhebine ait en sahih vaaz ve hitabı içermekteydi. Muktenâ bütün Ahd-i Atik kitaplarına, Hristiyanların ayin dualarına ait kitaplara
yönelmişti; fakat zikrettiği metni hemen tevil ile ifsat ediyordu. Bu hal Muktenâ’nın papazlıktan dönmüş bir Hristiyan olduğu zannını veriyordu.302
Muktenâ’nın bu konuda üç kitabı vardır:
1. er-Risâletü’l-Kostantiniyye el-Menfezetü ilâ Kostantin Mütemelliki’n-Nasrâniyye
Bu kitap 22 Safer 419/1028-29’da Hamza’nın ortaya çıkmasının on birinci senesinde Muktenâ Bahâeddin tarafından İstanbul İmparatoru, Hristiyan-

302
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ların İmparatoru Armanus oğlu Sekizinci Kostantin ile bütün Ruhbâniyye
Cemaatine, papazlara, patriklere ve metropolitlere hitaben yazılmıştır. Bu
risalede Hristiyan akaidinin kendi mezhebine delalet ettiğini bildiriyor,
Hristiyanları kendine çekmek istiyor ve onlara hürmetkâr bir dil kullanıyordu. İlk olarak Havarilerin temel akidelerini unutmalarından dolayı Hristiyanları ayıplıyor, Hâkim’e Hamza’ya lazım gelen hamd ve senayı ettikten
sonra Hristiyanlara Azizler! Mukaddes topluluk diye hitap ediyordu. Yukarıda bu risalenin bazı parçaları zikredilmiştir.
Bundan sonra zikredilecek diğer iki risalesinde böyle hürmetkâr bir lisan yoktur. Orada serzenişler, sövme ve yermeler hesapsız yer tutmuştur.
2. er-Risâletü’l-Mesîhiyye
Kâmi‘atü’l-Akâidi’ş-Şirkiyye

ve

Ümmü’l-Kalâidi’n-Nüsükiyye

ve

Bu risale hakiki duaya ve ibadete ait temel akaidin kaynağı olan, şirke
ait akaidi tahrip eden bir risaledir ve tarihsizdir. Adının Mesîhiyye olması
Hamza’nın hakiki Mesîh olmasından veya Hristiyanlara hitap edilmesinden
kaynaklanmaktadır. Muktenâ bu risale ile kurbanın hakikati ile tanrıya yakınlaşan Hakk ehlinden kurbana tutunan bütün papazlara, patriklere, metropolitlere hitap ediyor. Başlangıcında: “Ey yalancılar kilisesi! Mevlâ’ya
mecbur olduğunuz itaat nerede! Ey yalancı insanlar! Emirlerine mecbur olduğunuz kabul nerede?” sözleriyle konumunu bildiriyor. Birinci risaledeki
“Azizler!” yerine “Alçaklar! Barbarlar! Hainler!” sözünü kullanıyor. Burada
Hristiyanların körlüklerini, düşmana karşı muhabbet, sabır ve müsamaha
emreden İncil’e sadık kalmadıklarını yüzlerine vuruyor. Bu serzenişlerini
Matta İncil’ine303 dayandırıyor. Mesîh’in ikinci defa gelmesine delalet eden
alametin bu zamanda vaki olduğunu uzun uzadıya açıklıyor. Bununla bera-

Düşmanlarınızı sevin, size beddua edenlere hayır dua edin, size fenalık edenlere iyilik edin,
sizi incitenlere size zulmedenlere dua edin ta ki göklerde olan babanızın evladı olasınız. O
güneşi kötülere de iyilere de doğdurur. Salih kimselere de yağmur yağdırır. Sizi sevenlere
sorsanız ne mükâfatınız olabilir. Gün ve gecelerde öyle yapmıyorlar mı? — Matta 5. Bölüm
Ayet 44, 45, 46.

303
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ber bu risalede Hristiyanların şehitlerini hürmetle yâd ediyor: ( السﻼم ﻋلﯽ اھﻞ
الﺘوحيﺪ والﺪيﻦ الﻤﻔﺘﻨيﻦ ﻻثار الﻄﮭﺮة الﺤوارييﻦ الﻌارفيﻦ بﻤذھﺐ اﻻﻣﻨاء السﻔﺮة السﺪيﻘيﻦ أل الﻨﻔوس الﺰﻛية
الﻤﺘﺤﻨة الﺼابﺮيﻦ فﯽ طاﻋة السيﺪ ﻋلﯽ ﻣا واثﻘوه ﻋليه و نﻔوﺳﮭم به ﻣﺮﺗﮭﻨة الﺒاذليﻦ لﻤﮭجﮭم فﯽ الﺒﺪی لﻤﺤﺒة
الﻄائﻊ ﻋﻈم الﻜﮭﻨة اﻋﻨﯽ ﺷﮭيﺪ اﺷﮭﺪاء واﻣﺜاله يﺤنا بشيﺮ الﻨاس فﯽ ﻣﺮﺿاة ﺳيﺪه ﻋلﯽ الﻘذف والذبﺢ وﻗﻄﻊ
 )الﺮأسYani pak olan zatların, havarilerin izinden giden eminler, sadıklar,
doğruyu yazanların mezheplerini bilen tevhîd dini ve ehline selam olsun.
Taahhüt ettikleri haliyle efendiye olan itaate sadık kalmak, o uğurda nefeslerini rehin etmek hususunda sabır ve tahammül gösterin. Hz. İsa’nın birinci
zuhurunda itaat edene ve en büyük rahibe muhabbet sadedinde hayatlarını
feda eden zatlara yani şehitlerin şehidi ve benzerlerine, Yuhanna’ya, efendinin rızası uğrunda hakaretle muameleye, boğazlanmaya, boyunlarının
kopmasına sabreden müjdeleyicilere selam olsun.304
Risalenin bazı parçaları yukarıda zikredilmiştir.
3. Risâletü’t-Te‘akkubi ve’l-İftikâd li-Edâi mâ Bakıye aleynâ min Hedmi Şerîati’n-Nasâra el-Fesakati’l-Ezdâd
Bu risale kendilerine (muvahhidlere) yüklenen sorumluluklarını tamamlama, fâsık ve hakikate zıt ve düşman olan Hristiyanların şeriatını yok etme
sadedinde bir tenkit ve araştırmadır. Tarihi de yoktur. Hristiyanlığa ait olup
bununla Hristiyan mezhebinin yok edilmesini tamamlıyor. Sekizinci Kostantin’in damadı olan Prens Michael’a, sonra taşkın ve murdar bütün Hristiyanlara; kötü, fâsık, riyakâr, yalancı, günahkâr, eceli yaklaşmış, kötü akide ve
amellerinden dolayı azarlamaya tutulmuş, kökü kesilecek, hiçbir emeli elde
edemeyecek, beka ve mühletten uzak olacak kavimlere hitap ediyor. Muktenâ burada İncil’in emirlerine riayet etmemekten, Dürzîlere karşı yaptırdıkları zorlama ve şiddetten, kıyamet bölümünde zikredildiği yönü ile Dürzî
düşmanı olan yalancı deccale yapılan yardımdan dolayı Hristiyanların birer
birer ayıplarını ortaya koyuyor. Muktenâ, Hristiyan liderler hakkında Hz.
İsa’nın yalancı peygamberler için söylediği sözleri Yuhanna İncil’inin onun-
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cu babındaki “ben koyunların kapısıyım, benden önce gelenlerin hepsi hırsızdır; fakat koyunlar onları dinlememişlerdir” sözünü tatbik ettiği gibi
kendi dâîlerine, Hristiyanların onlara yaptıkları baskılara da Matta İncili’nin
sözlerini tatbik ediyor.305 Kısacası onlara tevhîd dininin zafere ulaşacağı gün
Hristiyanların bedbahtlığını bildiriyor.
Dürzîlerin İncil ve Hristiyanlık hakkındaki fikrini anlamak için aşağıda
gelecek olan soru ve cevapları gözden geçirmek lazımdır:
S- İncil’i övmekteki amacınız nedir?
C- Amacımız Hamza’dan ibaret olan Kâim Biemrillâh’ın ismini yüceltme ve tazimdir; çünkü İncil’i talim eden Hamza’dır. İncil ilahî hikmete dayanmaktadır. Onun işaret ettiği mana tevhîd dinine delalet eder.
S- Hristiyanların cesaretlerini tazim ve yüceltme, sayılarını çoğalttıkları
şehitler hakkında ne demeliyiz?
C- Şöyle diyeceğiz: Hamza onları itiraf etmeyi uygun bulmamıştır. Bütün tarihçiler onların lehine şehadet etseler de bu tam tersine onları şüpheli
göstermiştir.
S- Onlar dinlerinin hakikatinin Hamza’nın sözünden daha güçlü, daha
sağlam deliller üzerine kurulduğunu söylerlerse ne cevap vereceğiz? Ne ile
Hamza b. Ali’nin hakikat hakkındaki sözünün hoş olduğunu bileceğiz?
C- O: “Ben Mevlâ’nın ilk mahlûkuyum…” dediği zaman bizzat kendisinin kendisi için yaptığı şehadeti ile bileceğiz.

Vay size ey riyakâr ulema ve Ferîsiler! Zira peygamber türbelerini bina eder, salihlerin
kabirlerini süslersiniz. Eğer ecdadımızın zamanında olsaydık onlarla beraber peygamberleri
kanına girmezdik dersiniz. Bu yönüyle peygamberlerin katillerinin evladı olduğunuza bizzat
şahitlik edersiniz… Ey yılanlar! Ey engerek nesli! Cehennem azabından nasıl kaçabilirsiniz?
İşte onun için ben size peygamberler ile ilim adamları gönderdim. Onların bazısını öldürüp
haça gereceksiniz bazısını da sinagoglarınızda dövüp şehirden kovacaksınız… Matta, Bâb 34.
âyet 29, 30…
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S- Hristiyanların elinde bulunan İncil hakkında ne diyeceğiz? Bu konuda bizim talimatımız nedir?
C- İncil haktır; çünkü hakiki Mesîh’in sözünü içermektedir ki ismi Muhammed (s.a.v) zamanında Selmân-ı Fârisî’dir. O Hamza b. Ali’dir. Yalancı
Mesîh ise Meryem’den doğmuştur; çünkü Yusuf’un oğludur.
S- Yalancı Mesîh öğrencileri olan havariler ile beraberken hakiki Mesîh
neredeydi?
C- Onlar ile beraberdi. Onun öğrencilerinin arasındaydı. İncil’in sözünü
anlatır, Mesîh b. Yusuf’a öğretirdi. Ameli, hakiki Hristiyan dinine mutabık
olmak için ne yapmak lazım ise onu gösterirdi. Bu da itaatle bütün sözlerini
dinlerdi; fakat hakiki Mesîh’in sözlerini dinlemediği için Yahudilerin kalbine
kendi hakkında buğz ve düşmanlık yerleştirdi. Onlar da aleyhine durup onu
astılar.
S- Asıldıktan sonra neler oldu?
C- Kabre gömüldü, fakat Mesîh geldi. Onu kabirden aldı. Bir bahçede
gizledi. Sonra halk arasında: “Mesîh ölüler arasında kalktı,” diye herkese
yaydı.
S- Niçin böyle yaptı?
C- Hristiyan dinini kurmak, halkın o Mesîh b. Yusuf’un kendilerine öğrettiği talimatı muhafaza etmesi için.
S- Niye böyle yaptı da mümin olmayanları aldattı?
C- Şunun için yaptı ki muvahhidler Mesîh’in dinine dayansın, onun gölgesine sığınsınlar da hiç kimse onları bilemesin.
S- Kapıları kilitli, içinde öğrencileri dolu bulunan bir yere kabrinden
kalkıp giren kimdir?306

306

Bu soru ve cevap yukarıda da geçmiştir.
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C- Diri olan Mesîh ki ilahı andırır. Yani Mevlânâ Hâkim’in kulu olan
Hamza’dır.
S- İncil’i müjdeleyen kimdir?
C- Matta, Markos, Luka, Yuhanna’dır. Bunlar dört kanondur.
S- Nasıl oldu da Hristiyanlar tevhîd dinini bilemediler?
C- Hâkim Biemrillâh olan Allah bunu dilememişti.
S- Nasıl oluyor da Allah şerre, imansızlığa razı oluyor?
C- Mevlânâ’nın âdeti böyle gerçekleşir ki bazılar sapkınlaştırır bazılarını
da hidayete getirir. Nitekim Kur’ân’da Allah da Ona (Resulüllah’a) bunu açığa
vurup bildirmişti. O (Peygamber) de bir kısmını açıklamış bir kısmını (söylemekten) vazgeçmişti âyeti zikredilmiştir.307
S- Dalalete ve vaade iman kendinden geliyorsa niye onları cezaya çarptırıyor?
C- Onlara şunun için azap eder ki itaatsizliği tercihe bırakmış; onlar ise
kendisine itaat etmemiştir.
S- Aldanan bir adam nasıl itaat edebilir? Çünkü eşya ona göre mazlum
ve meçhuldür. Nitekim Kur’ân’da onları yine düşmekte oldukları kuşkuya düşürürdük,308 Biz de tuzak kurduk309” âyetleri zikredilmiştir.
C- Ondan hesap sorulmaz. Kullarına karşı vuku bulan tasarruflarının
sebebinin izahını Hâkim’den istemek sahih değildir. Gerçekte ondan yaptığı
iş sorulmaz; fakat onların işlerinden sorulur denilmiştir.310

Âyet Tahrîm sûresinde tamamıyla başka bir manayı ifade etmektedir. Peygamberimiz Hz.
Hafsa’ya bazı gizli sözler söylemiş Hafsa da onu Hz. Âişe’ye haber vermişti. Allah bu durumu Peygamberimize bildirdi. Peygamberimiz de Hz. Hafsa’ya: “Gizli sözlerden bazısını niye
ifşa ettin,” dedi, bazısını yüzüne vurmayıp sorudan arz etti. Bu makamda pek çoğunu hidayete
erdirir, pek çoğunu da sapkınlığa düşürür ayetini söyleseler münasip olur.
308 Âyet En‘âm sûresinde gelmiştir.
309 Neml sûresinde [ ]وﻣﻜﺮنا ﻣﻜﺮاâyeti gelmiştir. Burası tamamıyla âyete mutabık değildir.
307
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4. Zikrolunan üç risaleden başka bir de Haberu’l-Yahûd ve’n-Nasârâ adında bir risale daha vardır.

Yahudi ve Hristiyanlar ile Hâkim Arasındaki Acayip Hadise
Hâkim doksan beş senesinde Yahudi ve Hristiyanların zünnar bağlamalarını, gıyâr311 giymelerini emretmişti. Bunlara gıyâr giymeye mecbur olmaları pek güç geliyordu. 404/1013-14 senesinde hamama girdikleri zaman
Yahudilerin boyunlarında bir çan, Hristiyanların boyunlarında bir haç bulunmasını emretmişti.312 Hâkim, bundan başka Yahudi ve Hristiyanların
kutsal kitaplarını yırtmış, sinagoglarını, kiliselerini yakmıştı. Bu hareketler
Yahudi ve Hristiyanlarca İslam’a aykırı görüldüğü için Hâkim’e müracaat
etmeyi kararlaştırmışlardı. İşte Haberu’l-Yahûd ve’n-Nasârâ bu müracaatı,
Hâkim ile aralarında gerçekleşen müzakereleri bildiriyor. Her ne kadar bunun tarihi yoksa da 400 ile 404 tarihleri arasında olacaktır.
Bir gün Hâkim Biemrillâh meşhur Karâfe kabristanının Kıbâbu’t-Tayr
denilen tarafında karşılaştığı Hristiyan ve Yahudilerden oluşan bir topluluğa
maksatlarının ne olduğunu sormuş, bunlar her şeyden önce kendi hayatlarının güvende kalacağına dair kendisinden söz istemişler. Mühim bir işleri
olduğunu, büyük bir soru soracaklarını söyleyerek Hâkim’in emana gerek
olmadığı hakkındaki ifadesine rağmen isteklerinde ısrar etmişlerdi.
Hâkim bunlara soru ne kadar büyük olursa olsun, hatta mülk ve hükümetle ilgili bulunsun sormalarına izin vermiş ise de bunlar sorularının dinin
işleri ile ilgili olduğunu söyleyerek eman verecek olursa söyleyeceklerini
yoksa af talep ederek geri döneceklerini ifade etmişlerdir. Bunun üzerine
Hâkim kendilerine eman verdiğinden aşağıdaki sorulara başlamışlardır:

[ ]ﻻ يسئﻞ ﻋﻤا يﻔﻌﻞ وھم يسئلونEnbiyâ sûresine işarettir.
Zünnar bir tür kuşak, zimmîlerin gıyârı ayırt edici alametleriydi. Üst elbiselerinin omzuna
elbisenin rengine muhalif bir şey demek gibi… Gıyâr: İslâm ülkelerinde yaşayan gayri müslimlerin taşımaya mecbur oldukları, Müslümanlarca kâfirlik alâmeti kabul edilen kıyafet.
312 Makrîzî.
310
311
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Müminlerin Emiri! Bilirsin ki şeriatın sahibi olan Muhammed b. Abdullah (s.a.v.) Araplara gönderilmiştir. Araplara gönderilip diğer milletlere karşı cihat açtığı zaman bizi zorlama olmaksızın kendi irademize göre dinini
kabul etme veya cizye ödeme konusunda serbest bıraktı. Halifeler ve imamlar, fakihler ve emirleri de böyle hareket ettiler. Bunlardan hiçbiri senin bize
yaptığın hakaretleri yapmadı. O, kilise ve manastırlarımızı yıkmak, rabbimiz
tarafından peygamberlerimize indirilen kitapları yırtmak gibi hakaretlerde
bulunmadı. Bugün kitaplarımız kese kâğıdı olmuştur. Sokaklarda adi kâğıt
fiyatıyla satılmaktadır. Hâlbuki şeriat sahibin Tevrat’ta ilahî hikmetin bulunduğunu313 haber verdiği gibi ona indirilen kitap, İbrahim, Musa, İsa vesaire gibi bizim peygamberlerimiz ve onların tabilerinin şanlarını nice yerde
tazim etmiş, keşiş ve ruhbanlarımızı tavsif etmiştir. Sonra ümmetin halifeleri
ve şeriatın imamları, Emevîler ve Abbâsîler gibi şevket ve kudret sahipleri
bize karşı şeriat sahibinin tayin ettiği sınırdan dışarı çıkmadılar. Hiçbir anlaşma şartını bozmayarak tamamıyla şeriatın sahibine tabi oldular.
Şeriat sahibinin hükmüne tecavüz, senden önce gelen halifeler ve imamların fiil ve hareketlerine muhalefet, nasıl oluyor da senin hakkında caiz görülüyor? Sen şeriat sahibi değilsin. Sürekli hutbelerinde söylediğin gibi belki
imamlardan birisin. Hâlbuki Nâtık’ın halifelerinin imamlarından hiçbirinin
bize yapmadığı muameleleri yapıyorsun. İşte sorumuz budur. Bu yaptığınız
hareket doğru ise tasdik ederiz; fakat devlet ve saltanat işlerine ait bir durum ise şüphesiz eskisi gibi dinlerimizde kalırız, dindaşlarımızın zayıflarından şüphelerimizi gideririz.
Hâkim bunların hareketlerinden memnuniyetsizliğini göstermeyerek:
“O sorduğunuz soru gerçekten sorulacak bir sorudur. İnşallah cevap vere-

İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında dururken… âyetine işarettir.
*Sadeleştirmeyi esas aldığımız metinde ve diğer metinlerde bu kısımda ikinci dipnot düşülmesine rağmen metin içerisinde dipnot yeri belirtilmemiştir. Elçiye inenleri işittiklerinde, gerçeği
tanımalarından ötürü gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün.
313
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ceğiz. Şimdi gidin, hepiniz bu memleketteki en fakih ve âlimlerinizi alıp
yarın gece buraya gelin onların huzurunda cevap vereceğim,” der.
Bunlar ertesi gece on bir âlimle beraber anlaşılan yere gelirler. Hâlbuki
önceki gece yedi kişi ile gelmişlerdi. Hâkim: “Bunlara yetkilileriniz bunlar
mıdır, bunlarla müzakereye razı mısınız?” gibi bazı sorular sormuş, onlardan evet cevabını almıştı. Hâkim tekrar risalet sahibinin hayatını, Yahudi ve
Hristiyanlar ile aralarında geçmiş olan konuşmaları güzelce bilip bilmediklerini sorar. Bunlar cevap olarak: “Risalet sahibi ile ilgili halleri mezhebi tashih etmeye yarayacak kadar biliriz, hepsi yazılır, mahfuzdur, nakledilmiştir.” derler. Hâkim, bu açıklama üzerine dün gece sorulan soruyu tekrar ederek soracağı soruya kendi kitaplarında yazıldığı, kendilerinin bildikleri gibi
cevap vermelerini, eğer bunlara dair malumat yoksa cevabı bulmaya kalkışmayarak cevabı kendisine bırakmak şartıyla söz söyleyeceğini, bu şekilde
hareket ederlerse emniyet altında kalacaklarını yoksa emanı kaldıracağını
bildirir. Onlar da bu hale razı olurlar.
Hâkim söze başlayarak: “Hicretin falan senesinde sizin önder ve âlimlerinizden falan filan geldiler,” diyerek âlim ve ruhbanlardan birkaç kişinin
adını sayarak duraklar. Bunlar: “Evet, Müminlerin Emiri! Falan filan da
dâhildi” diye geriye kalanlarını zikredip tamamlayınca Hâkim: “Geriye kalanları saymanızdan dolayı ne kadar doğru söylediğiniz sabit oldu. Bunlara
şeriat sahibinin ne dediğini biliyor musunuz?” Bunlar: “Müminlerin emiri
söylesin, biz onu dinleyeceğiz, bildiklerimizi ikrar ve teslim, bilmediklerimizi ve kitaplarımızda mevcut olmayanı kendisine söyleyeceğiz,” demeleriyle
Hâkim onlara: “Siz benim zat ve zamanımı beklemiyor muydunuz? Ortaya
çıkmamla zafere ulaşacağınızı ummuyor muydunuz? Aranızda zahir olup
davetimi ilan edince niye beni yalanladınız? Bir kısmınız benimle savaşmaya
kalkıştınız, bir kısmınız ise haset sebebiyle yanımdan uzak düştünüz,” diyerek bu sözlerini inkâr veya tasdik etmelerini bekler.
Bunlar evet deyince Hâkim: “Mademki bunu itiraf ediyorsunuz bu âlim
ve ruhbanların buna karşı ne cevap verdiklerini de bilmeniz lazım gelir” der.
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Bunlar önceki gibi “Hâkim’in söyleyip kendilerinin dinleyeceklerini; bildiklerini ikrar ve itiraf edeceklerini, bilmedikleri zaman ise bir cevap bulunmayacaklarını” ifade edince Hâkim: “Bunlar, bizim zamanını beklediğimiz,
ortaya çıkmasıyla zafere ulaşacağımızı ümit ettiğimiz zat sen değilsin,” demişler. Şeriat sahibi bunlardan delil istemiş. Bunlar da şu üç noktayı delil
olarak göstermişlerdi” diyerek bunu aşağıdaki gibi izah eder:
1. Adın Muhammed’dir. Hâlbuki beklenen ve müjdelenen zat Ahmed’dir.314
2. Peygamberlikten 400 sene sonra ortaya çıkacaktır.
3. Sen tevhide davet hususunda ve bazı füruda ona muhalifsin.
Hâkim bu izahtan sonra onlara böyle demiş olup olmadıklarını sormuş.
Onlar da hemen tasdik etmişlerdi. Hâkim tekrar şeriat sahibinin bunlara ne
cevap verdiğini sorar. Onlar da yukardaki şartı zikrederler. Hâkim ise cevap
olarak: “Şeriat sahibi bunlara der ki sizin bir şeriat ve kitabınız vardır. Ben
şeriatları kaldıracak değilim. Beni yalanlamanıza rağmen dinime girmeniz
için sizinle muharebede bulunmam. Ben kılıcım ile fethettiğim beldelerdeki
putperestleri dinime dâhil edeceğim ve şeriatıma tabi olmaya zorlayacağım
veya cizyeye bağlayacağım. Cizyeye razı olanları yerlerinde bırakacağım,
razı olmayanların başka bir yere gitmelerine de mani olmayacağım. Benim
ile savaşanlarla savaşacağım. Rabbimin emrini bekleyeceğim demedi mi?”
demiş. Onlar da tasdik etmişlerdi. Hâkim tekrar: “Hz. Peygamber siz benim
kadrimi itiraf etmeyerek beklediğiniz isim ve fiillerini bildiğiniz, benim peygamberliğimden itibaren dört yüz sene sonra ortaya çıkacak diğer bir zat
olduğunu söylüyorsunuz. Öyle bir zat zuhur ederse benim yüklediklerimden kurtulmuş, onun zamanında mülke ulaşmış olursunuz; fakat zuhur etmeyip şeriatım devam eder, hükmüm lazım olur ve o asırdaki imam ve
kâim olan zat sizi şeriatıma davet ederse davete icabet edecek ve ona emrine

314

…benden sonra ismi Ahmed olan bir elçinin de müjdeleyicisiyim âyeti kastedilmiştir.
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teslim ile şeriat ve itaatine dâhil olacaksınız. Eğer dâhil olursanız selamettesiniz. Şayet bana karşı yaptığınız gibi imtina eder ve kibir gösterirseniz sizin
ile savaşmasına razı olacaksınız. O, milletinizi mubah görecek, manastırlarınızı yıkacak, kitaplarınızı yırtacak, şeriatlarınızı kesecektir, demiş. Onlar da
buna razı olarak aralarında mukavele yapmışlar ve bunu yazmışlar değil
mi?” diyerek kendilerini çıkmaz bir yola, tehlikeli bir noktaya düşürmüş,
bunlar da evet diyerek tasdikten başka bir çare bulamamışlardı.
Bunun üzerine Hâkim: “Bu mukavele sadık vasîden, faziletli imamdan
intikal ede ede bana geldi, şimdi bende mevcuttur. Dört yüz senede tamamlanmıştır. Beklediğiniz zat zuhur etti. Artık ben o mukavelenin ahkâmını
gerçekleştirdim. Siz hangi delil ile başkaldıracaksınız?” deyince bunlar zelil,
mahcup ve şaşkın olarak geri dönmüşlerdi. Şayet bu olay doğru ise
Hâkim’in zekâsının derecesini gösterir.
5. er-Risâletü’l-İsrâiliyye ed-Dâmiğa li-Ehli’l-Leded ve’l-Cuhûd, A‘ni’lKeferate min Ehli Şerî‛ati’l-Yahûd
Bu risale Musa’nın şeriatını takip eden Musevîlerden inatçı, münkir ve
kâfir olan Musevîleri susturma sadedinde yazılmış bir risaledir.
Bunun müellifi yine Muktenâ’dır. Muktenâ burada Musa’nın beş kitabından, Sifr-i Eş‘ıyâ, Sifr-i Mülâhıyâ’dan, Davud’un mezmurlarında muhtelif ibareler naklediyor.

Diğer Vazifeler
Dürzîlerin yedi esâsı, diğer bir tabirle İslam’ın yedi esasına karşılık ortaya konulan yedi vazifeden başka Hamza’nın kitaplarında daha birtakım
ahlaki vazifeler vardır ki başlıcaları bunlardır:
1. İffet
Diğer vazifeler içinde en mühim olanı budur. İffetten maksat ahlakı temizleme, nefsi düzeltmedir. Âdetleri ayıplardan uzak kılmaktır, doğruluktur. Nazarlarında tevhîd dini her ayıptan uzaktır. Bütün kötülükleri nehye~ 143 ~
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der. Tabilerini ahlaklı, iffetli ve namuslu yapar. Ne kadar ayıp, murdarlık ve
fenalık varsa tevhit dini erbabına onlardan uzak durmak vaciptir. “Kardeşlerinizi koruyup kollamaya özen gösterin. Herkesin bildiğini yani Hâkim’in
tevhidini emredin, uygun olmayan şeyi yani Hâkim’e ortak koşmayı nehyedin. Akraba ziyaretinde bulunun. Gözlerinizi aşağı dikin, sıhhatinize özen
gösterin”315 Katil, hırsız, soyguncu, zalim ve hiçbir günahkârı aranızda bulundurmayın. Bu gibi bir suçu işleyenlerin tövbekâr olarak zamanın imamına müracaatı316 lazımdır.317 “Ey mümin erkekler ile mümin kadınlar!
Hayâsızlıktan, hayvanca şehvetleri işlemekten ve fenalıklara uymaktan sakının, sakının.”318
Hamza ed-Dâmiğa li’l-Fâsık, er-Reddü ala’n-Nusayrî Le‛anehü’l-Mevlâ fi Külli Kevr ve’d-Devr319 risalesinde Nusayrîlerin iffetsizliğini, kardeşlerinden lütuflarını esirgememeleri hakkında kadınlara olan tavsiyelerini, lütuflarını
kardeşlerinden esirgeyen kadının en bedbaht bir kadın olduğunu bildiren
sözlerini, iğrenç âdetlerini şiddetle reddediyor. “Her hayvanın tabiatında,
yaratılışında olan hayvani şehvet dört unsurun toplamından meydana gelir.
Her kim bu hayvani şehveti dinine tercih ederse kendisini şehvetine kul yapar, merkepten, öküzden daha aşağı olur. Nitekim Kur’ân’da Onlar hayvanlar gibidirler, belki yolca onlardan daha da şaşkındırlar320 âyeti zikredilmiştir.
Aksine kim ki kendisini hayvani şehvetlerden uzak tutarsa en büyük meleklerden daha faziletli olur.321
Tertip olunan bir soru ve cevabından anlaşıldığına göre nazarlarında
fâsık, mürted ve kâfir gibi can verir. Eğer tövbekâr olursa yedi sene tevazu

es-Sîratu’l-Müstakîme; Exposé; et-Telîd.
Böyle bir müracaat Hristiyanlardaki “Confession” – suçu itiraf, günah çıkartma aslına çok
benziyor.
317 Kitabü’l-Esrâr ve Mecâlisi’r-Rahme; Exposé.
318 Risâletü’t-Tenzîh.
319 Yani hakiki dinin tecelli ettiği ve gizli kaldığı devrelerde yani her zaman Mevlâ Nusayrilere
lanet etsin.
320 25/Furkan, 44.
321 Risâletü’d-Dâmiğa li’l-Fâsık; Exposé.
315
316
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göstermesi, muvahhidleri ağlaya ağlaya ziyaret etmesi gerekir.322 “Ey ruhani
adamlar!323 Ey ruhani kadınlar! Pislikten uzak durun, muvahhid olmayanlar
ile görüşmeyin. Kalplerinizde ancak Mevlânâ’yı birleme, Kâimu’z-zaman ve
dinin vezirlerine itaat bulunsun. Heva ve hevesinizi terk edin.”324
Hamza dâî ve me’zunların kadınlara yönelik dini tebliğdeki temaslarında hareketlerinin sınırlarını tayin ediyor. En aşağı üç kadın olmadıkça güvenilen müminlerden de olsalar itham olunmamaları için bir evde, tek başına
bulunan kadına tebliğde bulunmasınlar. Eğer muvahhidlerden ise kadın ile
birlikte eşi, babası, oğlu, erkek kardeşi veya gözetme hakkı bulunan diğer
biri bulunsun. Dâî ve me’zunların bakışları okuduğu kitaba dönsün, kadınların olduğu tarafa bakmasınlar. Okuma sırasında hiçbir kadın konuşmasın.
Ne ferahtan gülmek ne de heybetten ağlamak gibi hareketlerde bulunmasın;
çünkü onların gülmeleri ve ağlamaları erkeklerin şehvetlerini tahrik eder.”325
en-Nisâü’l-Kebîra’da kadınlara ait birtakım vasiyetler vardır: “Mevla’nızın gösterdiğini gizleyin size emrettiği şeye karşı gelmeyin yoksa müşrik olursunuz. İçinizden her kim “ben Mevlâ’yı bir bildim, tevhidden ayrılmadım, bana vasıtaya lüzum yoktur” derse Hakk yolu ona kapanmış olur.
Sehl-i Mükerreme’deki “Mevlâ’nın huzurunda yer öpmek yasaklanmıştır,”
sözü bir işarettir ki Esâs’tan öğrenmeyin demektir. “Namaz Mevlâ’ya rabıtadır. Namazda sağa bakmak Esâs’ın haddinden, sola bakmak da Nâtık’ın
haddinden yüz çevirmektir. Mesh söylenebilen sözleri ikrar, gusül zamanın
velisine itaattir. Nâtık ile Esâs Muhammed ile Ali’dir. Sakın onlardan birine
itaat etme…” gibi kadınlara hitap olunan vasiyetler o cümlededir.

Exposé; Dâiretü’l-Maârif; et-Telîd.
Ruhani adamlar ve ruhani kadınlar hudûdun muhtelif mertebeleridir. Bu mertebelerin her
biri alçaklarına nazaran adam yücesine nazaran kadındır. Mesela nâtıklar adam, esâslar kadındır. Diğer yönüyle esâslar adam mütimler kadındır. Yazmalarda “etimme” gelmiştir ki
“temîm” in cemisidir ve mütim yerine kullanılmış olacaktır. Diğer bir yöne nazaran mütimler
adam, hüccetler kadın, hüccetler adam, dâîler kadın, dâîler adam, mezunlar kadın, mezunlar
adam, mükâsirler kadındır. Mîsâku’n-Nisâ; Exposé.
324 Mîsâku’n-Nisâ; Exposé; et-Telîd.
325 Mîsâku’n-Nisâ.
322
323
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Mîsâku’n-Nisâ Dürzî kadınlara okunacak bir risaledir. Yukarıda beyan
olunduğu üzere kadınlara talim esnasında hudûdun riayet edeceği adap ve
nezaketi emrediyor. en-Nisâü’l-Kebîra bundan daha büyüktür. Birçok meclisi
içermektedir.
Erkek ve kadın için okuma ve yazma bilmek dinen farzdır. Dürzîlerin
emirleri, şeyhleri, ayan ve eşrafı ile kadınları hep okur ve yazardır. İçlerinde
okur-yazar olmayanların bulunması; ancak babalarının dini naslar veya ahlaki vasiyetlere muhalefetle eğitimlerini ihmal etmelerinden dolayıdır.
Dürzîler dini anlayıp kitaplarını mütalaa hususunda, eğitimin farz olmasında, esaret ve köleliğin iptali hakkında medenî medeniyetin en ileri gidenlerindendir.326

Ukkâl ve Cuhhâl
Dürzîler ukkâl ve cuhhâl kısımlarına ayrılırlar. Ukkâl âlimleri, cuhhâl
cahilleridir. Cuhhâl değil kendi itikatlarından; belki amiyane olan bilgilerden bile habersizdirler. Ukkâlin, nüfus, marifet ve idrak itibariyle birtakım
dereceleri vardır. Cuhhâl, liyakati anlaşılmaksızın kolay kolay ukkâl tarafına
geçemez. Ehliyet ve liyakat sahibi bir dereceden diğer dereceye çıkandır.
Ukkâle ağır başlılık, kötü söz ve kötü düşünceden korunma; yemede giymede sadelik, içki ve tütünden sakınma, haram maldan kaçınmak vaciptir.
400/1009-10 Zilkade’sinde şarabın yasaklandığını bildiren bir sicil yazılmıştır. Haram mal zulüm ile hilekârlıkla yalancılıkla elde edilen maldır.
Ukkâl genellikle sarık sarar, sakal bırakır ve aba giyer. Meşâyih-i Akl
veya Meşâyih-i Asr, ruhanî tarikatların liderleridir. Bunlar dünya ve siyaset
işlerine müdahale etmezler; vazifeleri yalnız irşat ve vaazdır. Elbise hususundaki sadelik mecburiyet ile beraber iktisattır. Hayatta lazım olan yiyecek
ve giyeceği yeterli görme dinin farzlarındandır. Dürzîler israftan sakınırlar.
Sıhhat ve selamete önem verirler. Refah ve gösterişten, ziynet ve debdebe-

326

Dâiretü’l-Maârif.
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den pek haz etmezler. Misafire ikram ederler. Mürüvvet ve cesaret sahibidirler. Dini inançları manevi ilerlemeyi ve ahlak eğitimini emreder. Yedi organ
denilen dil, göz, kulak, el, ayak, karın, tenasül uzuvlarını günahlardan koruma, yaratılma sebepleri olan şeyde kullanma hususundaki ahlaki emirlere
ahlaki metanetleri gerekir.
Hamza’nın ahlak eğitimi hakkındaki öğretisi sadık öğrencisi, beşinci vezir Muktenâ Bahâeddin’in öğretisinin aynısıdır. Muktenâ pek çok yerde birtakım bidat ehlinin edep dışı ve çirkin olan âdetlerini reddediyor. Nitekim
Ebû’l-Yekazân adındaki dâî tarafından yazılan risalede aynsı ile Hamza’nın
öğretisi vardır. Bir de kendisini kudret sefiri ilan eden, muvahhidleri iknaya
çalışan Sükeyn adındaki bir vezir tevhîd ehlinin talimini ifsat ettiği için
Ebû’l-Yekazân onların hareket sınırını takip vazifesi ile görevlendirilmişti.
Bundan başka daha birtakım ahlaki vasiyetlerde bulunuyor; bütün çirkin
fiillerden sakınma ve o arada fena bir fikir takip eden erkeklere karşı kadınların şeref ve haysiyetlerini muhafaza hususu da ayrıca zikrediliyordu.
Muktenâ el-Hakâik ve’l-İnzâr ve’t-Te’dîb li-Cemî‘i’l-Halâik risalesinde
tevhîd mezhebini ifsat eden dalaletlerden ve bu dalaletleri öğrenen yalancılardan şikâyet ediyor. İhtimal ki bununla tevhîd ehli arasına buzağıya ibadetin sokulduğunu ima ediyor.327 Şu kadar ki 9 Muharrem 411/1020-21’de yazılan el-Esrâr ve Mecâlisi’r-Rahme li’l-Evliyâi ve’l-'Ebrâr risalesinin üslubu basit
ve Muktenâ’nın üslubuna zıttır. Zaten bu risale Hamza’nın mezhebine ait
hakiki öğretisine doğrudan doğruya muhalif öğretiler içermektedir. İhtimal
ki Muktenâ zamanında tevhîd mezhebini ifsat eden, ahlak dışı hususları,
buzağıya ibadeti sokan yalancılardan biri tarafından kaleme alınmıştır.

Tevbihname
Bazı dâîler tevhîd mezhebini ifsat ettiklerinden dolayı kendilerine tevbihname yazılmıştı. Nitekim İbnü’l-Berberiyye, Lâhik, Sükeyn, İbn Ebî Hu-

327
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sayye, Muhallâ, Neştekin Dürzî haklarında uyarılar vardır.328 İbnü’lBerberiyye hakkında el-İ‛zâr ve’l-İnzâr eş-Şâfiye li-Kulûbi Ehli’l-Hakki mine’lMarazı ve’l-İhtiyâr329 risâlesi bir de ed-Dâmiğa li’l-Fâsiki’n-Necsi’l-Fâziha liEtbâ‛ihî Ehli’r-Redde ve’l-Beles risalesi vardır. Tevhit ehli İbnü’l-Berberiyye
denilen bir reis ile buluşmalarından dolayı Hamza’dan uzaklaşmışlardı.
Tekrar Hamza’ya iade olunmaları hususunda Hamza tarafından yazı yazılmıştı. İkinci risale de Muktenâ tarafından yazılmış olacaktır.
Lâhik hakkında önceden yazılan ferman Muharrem 418/1027-28 tarihliydi ki Hamza’nın onuncu senesine denk geliyordu. Lâhik Şeyh; Muhtar
unvanını almıştı. Bu ferman Lâhik’a vaaz etme, Dürzî dinine girenlerden söz
alma hakkını veriyordu. Sonra dini öğretileri ifsat etme, ismini bildirmediği
bir yalancıya bağlı olma gibi hususlardan dolayı tevbihname yazılmıştı.
Lâhik birçok bölge ve ada üzerinde gezen bir müfettiş olup Muktenâ’dan
Kevkeb-i Seyyâr330 adını almıştı. Müellif tavbihnamede Hamza’nın elGıyâru’d-Dâmiğatu li-Ehli’l-Kizbi ve’l-İsyan ve’l-Esrâr risalesinden bahsediyor
ki M. de Sacy bu risaleyi görmediğini bildiriyor.
Sükeyn de Hamza senesinin onuncu Cemâziyelâhir tarihli bir fermana
ulaşmıştı. Sükeyn Suriye’de de tevhit ehlinin reisiydi. Sonra mukaddes talimi ifsat suçuyla tevbihname almıştı. İbnü’l-Kürdî denilen diğer bir yalancı
ile buluşmasından dolayı mahrum ve aciz Sükeyn’i tevbih unvanı altında
yazılıyordu. İbnü’l-Kürdî el-Kâsı‘a li’l-Firavni’d-Dâî el-Fâzıhatü li Akîdeti’lKezzâbi’l-Matûhü’ş-Şakî, Ebû’l-Yekazân, Temyîzü’l-Muvahhidîn et-Tâi‘în min
Hizbi’l-Usâti’l-Fesakati’n-Nâkisîn risalelerinde çoğunlukla mevzu bahis olan
bir yalancıdır. Sükeyn’in cinayetleri arasında kendisine gönderilen ulağı
öldürmesi de zikrediliyordu.

Bunlardan başka da tevbihnameler vardır. Tevbîh-i Sehl; Tevbîh-i Hasan b. Muallâ gibi.
Sersemlik.
330 Seyyahların(gezginlerin) yıldızı (sad.)
328
329
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İbn Ebî Husayye her çeşit ahlaksızlığa izin verdiği için Muktenâ bu tevbihname ile her ne kadar Hamza ve bizzat Muktenâ taraflarından el-Kâsı‘a
li’l-Firavni’d-Dâî ile Ebû’l-Yekazân risalesinde olduğu şekli ile ceza görmüş
olacaklarsa da yine tevhit ehlinin sözü edilenlerin öğretilerine karşı önceden
tedarikli bulunmalarını istiyorlardı.
Muhallâ edep dairesi haricinde bir meslek öğreniyor, yabancıların kendi
karısıyla buluşmalarına izin veriyordu. Tevhit ehli Muhallâ ile buluşuyordu.
Tevhit ehlini azarlama maksadıyla Tevbîhu’l-Hâib Muhallâ adında eserini
kaleme almıştı.
Neştekin Dürzî Hamza’nın ilk ortaya çıkışında kendisine karşı gelmişti.
Berza`î adında başka biri de Neştekin Dürzî ile beraberdi. Hamza’nın ortaya
çıkışının ikinci senesinin Rebiyülahir ayında (409/1018-19) er-Rıza ve’t-Teslîm
adında bir risale yazılmıştı.
Hamza ile Muktenâ’nın öğretisi ahlaksızlıktan çok uzaktır. Bugün Hamza’nın öğretisinde, Muktenâ’nın öğretisine muhalif bir şey görülürse o da
Neştekin, Sükeyn gibi yalancıların öğretilerinden dolayıdır. Muktenâ’nın
yazılarından anlaşılıyor ki kendi zamanında aleyhine kalkıştığı pek çok yalancı vardı. Bunlar taraftar kazanmak maksadıyla ahlaksızlığa müsaade ediyorlardı. Öyle sanılıyor ki bu ahlak dışı meslek Neştekin Dürzî tarafından
Suriye’de öğrenilmişti.331
Muktenâ Hamza’ya gayet sadıktı. Onun hararetli bir savunucusuydu.
Bundan dolayı Hamza’dan sonra en çok risale yazan kişi Muktenâ’dır. Muktenâ daveti tamamlayıp halka hidayeti tamamlatmıştı. Muvahhidlerin geri
kalanlarını tevil dininden kurtarmış, her baliğ olana hüccet ortaya koymuştu.332

331
332
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Muktenâ kaybolacağı zaman risalelerini Kâimu’z-zaman Hamza ile
onun hücceti olan Nefs-i Külliye’nin risalesi ile birleştirmişti. Kaybolduktan
sonra tecelli ile kıyamet arasındaki bu süre zarfında ortalığı zulmet ve gaflet
istila etmişti. Ondan sonra ceza ve kıyametten başka bir şey kalmamıştı.
Muktenâ davet müddeti olan on yedi sene zarfında yazdığı risaleleri Hamza’ya arz ederdi. Hamza, Nefis, Kelime, Sâbık Muktenâ’nın bildiği bir yerde
gizlenmişti. Muktenâ zamanın velisi ve imamı olan Hamza’nın tasvibine arz
olunmaksızın hiçbir tedbirde bulunmazdı.333 Hamza, imam bulunan
Hâkim’in teyidiyle vasıtasız Nâtık olduğu için et-Tenzîh’de emir verilmeksizin hiçbir hudûdun kitap yazmasını, müstecîblere okumasını uygun görmüyordu. Dâîler ise ancak ondan öğrenerek söyleyebilirlerdi. Emirsiz bir şeyi
yaparlarsa bunu rey ve kıyas ile yapmış olurlardı. İlk önce reyi ile amel
eden, ilmini hevesine uyduran İblis’ti. Bunun üzerine mertebesinden düşmüş, davet menzilesinden çıkarılmıştı. İblis’e itaat eden İblis bölüğünden,
hudûddan imamına itaat eden, Mevlânâ’nın teyidini teyit ettiği her şeyde
imamını dinleyen ise Allah’a yakın kılınan meleklerden olacaktı. Özetle ruhanî hudûd ondan işitecek onun tehdidinden çekinecekti.
2. İnziva
Bugün Dürzîler halk ile görüşmekten uzak olmak, ayrı yerlerde ikamet
etmek suretiyle inziva hayatında bulunuyorlar. İnziva hayatı önceki öğretilerde yoktur.334 İnziva, Hâkim’in gelmesine, her birini amellerine göre ayırıp
vezirlerin mertebelerini, yüksek mevkilere çıkarmasına bir işarettir.
Dürzîlerde görülen halvetler bunun neticesidir. Pek çok haftada dua için
toplandıkları evlere halvet denir. Halvetler şehirlerinin civarındaki sarp yerlerde, dağların tepelerinde yapılır. Bunların en büyüğü Hasbeya’ya yarım
saat uzaklığında bulunandır. Halvet Hristiyanların manastırları gibidir. Bütün âkiller her cuma akşamı halvetlerinde dini kitapları okumak ile vakit

333
334
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geçirirler. Geçirilecek müddet âkilin derecesini küçük veya büyük olduğunu
gösterir. Cahiller yalnız bayramlarda dini toplantılarda bulunurlar. Ramazan Bayramı küçük bayram, Kurban Bayramı büyük bayramdır.
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MEDENÎ HUKUK

A. KÂDILKUDÂT’A YAZILAN TEHDİTNAME
Hamza, zuhurunun ikinci senesi rebiyülevvel’inde335 Kâdılkudât Ahmed b. Muhammed b. el-Avvâm’a yazdığı er-Risâletü’l-Münfeze ile’l-Kâdî
risalesinde: “Sen Kâdılkudât gibi yüce bir ismi nasıl alıyorsun ki yargı ve
ahkâmın hakikati hakkında hiçbir bilgin yoktur. Artık sen iddiacıdan başka
bir şey değilsin. Sana nefsini bilmek vacip olur. Nefsin cahili olursan zamanın firavunu olursun. Osman b. Affân (r.a.) gibi olursun” gibi birtakım hakaretler savurmasının yanında: “Arkadaşların Ebû Bekir ve Ömer (r.a.)’in ahlakında bulunan Ömer’in şekline gir. Yamalı elbise giy, uyluğunun üstünde
bir kamçı bulundur da had cezalarına müstahak olan kimseye haddi icra et.
Camide otur. Her yerde senin kıyafetinde bir naip bulundur. Elindeki kamçı
ile milletinden zina eden, hırsızlık yapan, namuslu kadınlara zina iftirasında
bulunan ve içki içenler hakkında hadleri icra etsin. Hutbeyi bizzat okumalısın, minbere kılıçsız çıkmalısın, evinden camiye, camiden eve giderken yalın
ayak olmalısın” gibi sözleri de sarf ettikten sonra Kâdılkudât ve idaresi al-

Mısır’da bir rivayete göre ilk önce Fatımiler tarafından Kâdılkudât tayin edilmişti. Kâdılkudât ferâiz ve diğer hususlarda İsmâiliyye mezhebi üzerine insanların arasında hükümleri
icra ederdi.

335
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tında bulunan kadıların, muvahhidlerin nikâh, talâk, vesika,336 ıtık,337 vasiyet
gibi işlere ve muamelelere bakmasını yasaklamıştır. Bu konuda kendisine
müracaat eden kimseden ilk önce muvahhid olup olmadığını sormasını,
muvahhid ise Müminlerin emirinin (Hâkim’in) ilan ettiği ilahî şeriat ile
hükmetmek için Kâdılkudât’ın adamlarıyla kendisine gönderilmesini emretmiştir. Kâdılkudât bu tehditnameye aldırmamış, Hamza’ya cevap yazmaya bile tenezzül etmemiştir.
Hamza’nın, Kâdılkudât’a yazdığı tehditnamede tabilerine gösterdiğine
göre Hz. Ebû Bekir ile Hz. Ömer yukarıda beyan olunduğu üzere dâî Hatkîn
ile Cafer-i Darîr, kâdının kendisi de Hz. Osman olmuş oluyordu. Bundan
başka Hamza en-Nisâü’l-Kebîra’da Kâdılkudât’a ait birkaç söz zikretmişti:
Hamza hadis olmak üzere ( ﺳيﻄلﻊ ﻋلﯽ ﻣﻨﺒﺮی ھذا ﺗيس ﻣﻦ ﺗيوس بﻨﯽ اﻣيه و يﻘوم ﻣﻦ بﻌﺪه فﺘﯽ
 و يﻘوم الﺜالث فارﻏا ﻣﻦ الﺪيﻦ ﻣﻦ ﻏيﺮ اھﻞ الﺪﻋوة ﺻﻔﺮ-ثﻘيﻒ آﻛﻞ اﻣوال اﻻيﺘام والﻤﺘﺒﺮی ﻣﻦ ديﻦ الﺮحﻤﻦ
 )اﻣﻦ الﻌلمgibi338 sözlere manalar veriyor. Emevî tekesini Abdülaziz b. Muhammed, Sakîfli genci de Malik b. Said olarak telakki ettiği gibi dinden uzak
olan, davet ile ilişiği kesilen cahili de Kâdı Ahmed b. el-Avvâm olarak gösteriyor.
Hamza, yazdığı tehditnamede kendilerinin nikâh, talâk, mukavele, köle
azadı ve vasiyet gibi iş ve muamelelere ait kanunların bulunduğunu açık
açık anlattığı halde eserlerinde bunlar tamamıyla görülemiyor.

B. NİKÂH VE TALAK
Hamza bütün dâîlerine hitaben yazdığı Şartu’l-İmâm Sâhibü’l-Keşf risalesinde muvahhidlerin evlenme, iyi dostluk ve muaşeret hususundaki rıza ve

Mukavele.
Köle azat etme (sad.)
338 Benim şu minberime Emevî tekelerinden bir teke çıkacak. Ondan sonra yetimlerin mallarını
yiyen, Rahman’ın dininden ilişiğini kesen Sakîfli bir genç gelecek. Üçüncü olarak dinden
uzak olup, davet ehli de olmayan ve ilimde noksan olan geçecektir.
336
337
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teslim farzlarına ait ahkâmın dâîlere kapalı bulunduğunu, bu konuda onların kesin bilgileri olmadığını, dini şartların gerektirdiği şeyi ve muaşeret
keyfiyetini bilmediklerini ortaya koyuyor. Rıza ve teslim şartları evliliğin
dışında gerçekleşmez; çünkü rıza ve teslim Bârî’nin işlerindendir. Her kim
bunları bozarsa Mevlânâ’nın emrine muhalefet etmiş olur. Bir muvahhid
diğer bir muvahhideyi teslim aldı mı artık dini şartlar gereğince onu kendisine eşit tutacak, elinde ne varsa yarısını kadına verecektir. Karı koca arasında ayrılık durumu olursa bir kere bakılır; kadın, eşine itaat etmiyor ve boşanmak istiyorsa; eşinin buna karşı adaleti ve insafı gereğince kadının itaatsizliği güvenilir yani adil şahitler tarafından da bilinirse kadının mallarının
yarısı erkeğe verilmek üzere boşanırlar. Şayet güvenilir adamın eşine haksızlık ettiğini, kadının zaruretle ayrılmaya mecbur olduğunu bilirlerse kadın
kendi malını tamamıyla alır. Adam eşine ait hiçbir şey alamaz. Kadın, eşine
karşı gelir, adam da ayrılmak isterse adam eşinin üzerindeki elbise dâhil
malların yarısını alır; fakat adam eşinin hiçbir günahı olmaksızın sırf kendi
arzu ve isteği ile boşamak isterse adamın sahip olduğu evde bulunan elbise,
altın ve gümüş, mevâşî339 ve sair ne varsa hepsinin yarısı kadının olur.340
Görülüdüğü üzere bu risalede yalnız nikâh ve talâka ait hususi kanunlar
vardır. el-Esrâr ve Mecâlisi’r-Rahme li’l-Evliyâi ve’l-Ebrâr risalesinde haram
kılınanlar zikredilmiştir. Anne, kız kardeş, teyze ve halayı almak haramdır.341
Eşler nişan merasiminde bir akasya ağacı dikerler, akasya ağacı dinî
alametleridir. Mekteplerde ve evlerde bulunur. Bu da Fenikelilerden kalma
bir keyfiyettir.342 Sünnet olma, nikâh ve ayrılmanın diğer kısımları Müslü-

[Tekili Türkçede bu anlamda kullanılmaz] Yük hayvanı olarak kullanılan veya etleri, sütleri
için beslenen deve, sığır, koyun, keçi vb. hayvanlar. (sad.)
340 Şartu’l-İmâm Sâhibü’l-Keşf.
341 Exposé.
342 Beyrut Sâlnâmesi.
339
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manlarda kabul edildiği gibidir. Yalnız ric‘î talâk ve birden fazla evlenme
yoktur.343
Hamza yüce kelime denilen üçüncü vezir Ebû Abdullah Muhammed b.
Vehb el-Kuraşî’ye karşı bahşettiği fermanda yani Taklîdü’r-Rızâ Sefîru’l-Kudre
risalesinde muvahhidlere özgü medeni kanunlardan bahsediyor. Üçüncü
veziri bu kanunlara uyulması noktasında denetim vazifesiyle sorumlu kılıyor: “Muvahhidlere iyiliği emret, kötülüğü yasakla. Onları ilahî hizmete
teşvik et. Nakiplere yani mükâsirlere hizmetine çaba göstermelerini ve buna
devam etmelerini, Kahire, Mısır ve buralara bağlı yerlerde ne olmuşsa sana
haber vermelerini emret. Ben sana müstecîbler hakkındaki emir ve nehiy
salahiyetini bahşettim. Her kimin yolunu doğru, mezhebini Hâkimî bulursan ona ihsan et. Onu kendine yaklaştır, bana halini bildir. Mazlum ise ona
yardım ederim, zalim ise onu kahreylerim. Her kim işlediği cinayet veya
hatadan dolayı senin emrinle hapse atılacak, ona af ve müsamaha edilecekse
evine getir. Ona acısını duyacak şekilde sopa vur ki bir daha muvahhidlere
layık olmayacak bir hata işlemesin. Bu cezayı düşman bulunmayacak bir
yerde icra et. Muvahhidlere ait bütün menfaatleri gözet. Onların doğum,
ölüm ve cenaze işlerinde sana emrettiğim kurallar ve sünnetler dairesinde
hareket et. Hudûd, dâî, me’zun ve nakipler arasında hizmetlerinde kusur
edenlerin ve hatası açığa çıkanların kusur ve hataları güvenilir olan iki muvahhid şahit ile sabit olursa yerlerini değiştir. Eğer tövbe ederlerse bir daha
günah işlemeyeceğine dair Mevlânâ’nın ismiyle yemin ettirdikten sonra
tövbelerini kabul et. Onlara bir diğerini koruyup kollamasını tavsiye et. Silahsız gezmesinler, hiç olmazsa yanlarında bir bıçak bulunsun.”
M. de Sacy’nin dediği gibi Hamza’nın vasiyet, köle azadı, veraset ve sair
konulara ait medeni hukuk hakkında hiçbir izi bulunamamıştır. Herhâlde
Hamza henüz izini bulamadığımız, bilemediğimiz şeyleri de öğretmiştir. Şu
kadar ki Hamza ed-Dâmiğa li’l-Fâsık er-Reddi ala’n-Nusayrî risalesinde tevhit

343

Dâiretü’l-Maârif.
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ehliden mukavelelerinin, sözlerinin, görüşmelerinin, tebrik ve taziye merasimlerinin Hâkim’e karşı olan niyazlarının tamamıyla tenzil ve tevil sahiplerininkinden başka olmasını talep ediyor.344
Bundan dolayı muvahhidleri diğer mezhep sahiplerinden ayıracak
önemli bir özellik vardır. Muvahhid kardeşler kendi aralarında birbirlerini
tanımak için bir takım remiz ve işaretler kullanırlar; ilk tesadüf ettikleri kimseye nezaket ve iltifatla karışık muameleden ve selamdan sonra şöyle denir:
“Çiftçiler, memleketinize Halile (Myrobolan)345 ektiler mi? Buna: “Evet müminlerin kalplerine ekilmiştir,” cevabı verilir. Bu cevaptan sonra hudûdu
bilip bilmediği hakkında bir iskandil346 yapılır. Eğer uygun cevap verirse
artık o kimse kardeş bilinir. Cevap vermeyince doğal olarak yabancı bilinir.
Böyle bir parola, bu tohum keyfiyeti İsmâiliyye veya Bâtıniyye arasında da
kullanılırdı. Tohum ekmek Tevhit mezhebini öğrenmek demektir. Gerçekte
bu memlekette halile yoksa da işaret manasının aynı olmasına mani değildir.
Bu remiz birçok taifede bulunabilir. Bundan dolayı muvahhidler birinci soru
ile yetinmiyor, ikinci soruya cevap vermeyince kendilerinden saymıyorlardı.347

C. DÜRZÎLERİN KABUL VE İTİRAF ETME ŞEKLİ
Mîsâku Veliyyü’z-Zaman risalesinde Hâkim’in mezhebini kabul edenlerin
ahit ve misakı zikredilmiştir ki anlamı şöyledir: “Tek hâkim, hiçbir kimseye
muhtaç olmayan, eş ve adetten münezzeh bulunan Mevlana’mıza tevekkül
ettim. Filan oğlu filan nefsine vacip kılarak şöyle söyler: Akıl ve bedeni sahih
olduğu halde vicdanî arzusuyla zorlama ve baskı görmeyerek ruhunu böyle
şahit gösterir ki bütün mezheplerden, dinlerden ve inançlardan ilişkiyi kesmiştir.348 Mevlânâ’ya ibadetten başka bir şey bilmez. Ona itaat ise ibadettir.

Exposé.
Ağaç, anaç (sad.)
346 Bir kimsenin nasıl davranacağını anlamak için ağız aramak, nabız yoklamak (sad.)
347 Exposé.
348 Dürzî dininin ayrı bir din olduğuna en büyük şahit, bu sözdür.
344
345
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İbadet hususunda geçmişte, şimdi ve gelecekte ona hiçbir şeyi şirk koşmaz.
Ruhunu, cismini, malını, evladını ve tüm mülkünü ona teslim etmiştir. Hoşuna ya da gücüne gitsin, lehinde veya aleyhinde olsun bütün ahkâma itiraz
ve inkâr etmeksizin razı olmuştur. Nefsine vacip kıldığı, ruhunu şahit gösterdiği Mevlânâ’nın dininden ne zaman geri döner, onunla başkasına işaret
eder ya da emirlerinden birine muhalefet ederse Bârî’den uzak, bütün
hudûdun ifadesinden mahrum, şanı yüce Bârî’nin azabına müstahak olsun.
Kim ki Hâkim’den başka gökte kendisine tapınılacak ilah, yerde mevcut imam
yoktur diye kabul ederse bahtiyar, muradına ermiş muvahhidlerden olsun.”
Mîsâku Veliyyü’z-Zaman ibaresinden anlaşılır ki bu ahit ve misak zamanın velisi olan Hamza’ya karşılıktır. Burada dikkat edilecek noktalar vardır:
1. Sırlara vâkıf olan hiçbir tâlip inancını asla ifşa etmeyecektir.
2. Hâkim yeryüzünde yegâne imamdır. Gerçekte imam Hamza ise de
asıl imam Hâkim’dir. Hâkim’in imamet ve ilahî makamları vardır. Makamlar ikidir ki biri Hâkim’in görünen yüzü veya görünen yüzünün gizlendiği,
ilahî âleme bağlı bulunduğu bir şekildir. Buna Tecerrüt Zamanı derler. Yani
Hâkim’in imamet veya saltanat kisvesine bürünmediği zamandır. Diğeri
görünen âleminin yüce kudrete bezendiği şekildir ki buna da İmamet Zamanı derler.349 Yukarıda zikredildiği üzere on iki melek ve geri kalan hurûf-ı
sıdk, Bârî’nin imametine davet etmişlerdi. Bunlar Bârî’nin Tecerrüt Zamanına yetişmişler. Ona keşif esnasında Şantil Hâkim’in huzurunda hizmet etmişlerdi. Bârî tecerrüt edince Şantil Hâkim’i halka imam atamış. Meleklere
secde etmelerini emretmişti.350 İmam, ilahı temsil ettiği için Bârî kendisine
nasıl itaat olunursa imama da öyle itaat dilmesinii emrediyordu.351 Şayet
yeryüzünde imametten daha faziletli bir şey bulunsaydı Hâkim o ismi alırdı. 352

Abrege.
Mecrâ’z-Zaman.
351 Abrege.
352 es-Subhatü’l-Kâine.
349
350
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Görülüyor ki Hâkim Tecerrüt Zamanında ilahî âlemde kalmak için
imameti Hamza’ya teslim ediyor. Hamza yeryüzünde Hâkim’in yerine
imam oluyor. İnsanî özelliği ancak imamet ismi ile aşikâr olduğu için imametin Mevlânâ’nın isimlerinin en şereflisi olduğu açığa çıkmıştır.353
Hâkim imametten münezzeh olup, imameti kâim ve muntazar Hamza’nın boynuna geçirince Hamza hudûdu yerlerine yerleştirmiş, kendisine
küllî nefsi hüccet, kelimeyi kudret elçisi yaptığı gibi hurûf-ı sıdkı da yerli
yerine koymuş, Hâkim’in vahdaniyet ve ilahlığını ilan etmiş, muvahhidler
de bu davete icabet etmişlerdi. Tevhîd mezhebine muvahhidler ile beraber
tevil ehli ve mürtedlerden büyük bir insan topluluğu da girmişti; fakat bunların girmeleri riyadan, istirahate muhabbetten dolayıdır.
Mîsâk’ın Hamza’nın imamete yükselmesinden önce veya sonra yazılıp
yazılmadığı malum değildir. Görünürde imamete yükselmesinden önce yazıldığı anlaşılıyor. İmametten sonra yazıldığı takdirde kendisinin bütün
muvahhidlere, inancı tamamıyla bilmeyenlere Hâkim’in ilahî âlemini temsil
ettiğini bildirmiş olur. Bu şekil daha uygundur. Ebû Zekeriyyâ’nın makamlarından Hâkim’in makamına kadar gizli imamet ilahî makamlar ile insan
suretinde beraber bulunuyordu. Bârî, önceki şeriatların son zamanlarında,
her yeni devrin öncesinde imam ile görünüyordu. Zann-ı galibe göre imamet ile görünen makamlar son asırda ilahî makamların tertibi üzereydi. Onlardan üçü gizli imamdı: Ebû Zekeriyyâ, Ulyâ ve Mu`il. Beşi de görünen
imamdı: Kâim,354 Mansûr, Aziz, Hâkim. Bu imamet hakiki sahibi olan Hamza’ya vasıl oldu.355

es-Subhatü’l-Kâine.
Kâim, Deccal-i Muhalled b. Keydâd ismindeki Ebû Yezid ile tutuştuğu esnada yanında
bulunan kırk altı hudûd vardı ki bunlardır: 4 – Dört Hudûd (Akıl, Nefis, Kelime, Sâbık), 12 –
Hüccet (Tâlî burada dâhildir), 30 – Dâî = 46. - Abrege.
355 Mecrâ’z-Zaman; Abrege.
353
354
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TAHLİL VE TENKİT

Dürzî mezhebi Harran Saibe’sinin356 mezhebi gibi birtakım karışım unsurlarından meydana gelmekteydi. Aslında İsmâiliyye taklidi ise de bazı
eski inançlar ve muhtelif felsefi maddeler ile karışmıştı. Dürzî mezhebine
türlü türlü kadim inançlar katılmış, kadim filozofların kitaplarından alınan
maddeler çoğunlukla şekil değiştirerek bu mezhebe girmişti. Gerçekte kadim zamanın metafizik sistemleri tatbik olunabilir; fakat burada istidlalden
ziyade vakalar, felsefi düşüncelerden ziyade rivayetler yer tutmuş; bunlar
ise iyi sindirilmeyerek yığıntı şeklinde kalmıştır. Dürzi mezhebinin dayandığı ilkeler büsbütün kıymetsiz değildir. Buna dayanarak mezhepleri hakkında ayrıntılı bir bilgi verildikten sonra imânî ilkeleri ve itikadî ilkeleri bir
kere gözden geçirelim:

A. İMÂNÎ İLKELER
1. Allah hakikatten ibarettir ki vahdeti bilgiyi temsildir. İlahî hüviyeti
başka hüviyetlere asla ortaklık etmez. Nasıllık ve tariften münezzehtir.357

Saibe: Eski Yunan efsanelerine benzeyen, gezegenlere vs. cansız gök cisimlerine ibadetten
ibaret insanların tabi olduğu eski bir mezhep. (sad.)
357 Risâletü’t-Tenzîh.
356
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2. Allah kendi nuruyla her şeyden önce küllî aklı yaratmış, küllî akıldan
da küllî nefsi meydana getirmiştir. Küllî akıl ve küllî nefis ulûhiyetin iki esasıdır. Semâvî ve arazî belirtilerin genellikle bu ikisinden başka failleri yoktur.
3. Hâkim hakikati teşhis eden, ilah ve mabuttur. Bu yüzden onun nüfuz
ve kudretinin emin ve haram edilen sırrı Hamza’dır. Hamza küllî akıldır. En
büyük imamdır.358
Damadı İsmail b. Muhammed et-Temîmî de küllî nefistir.
Hâkim’in vahdetini ve tecellisini itiraftan sonra Hamza’nın yüce sıfatlarını, kudret ve azametini, kendisine verilen risaletini, Hâkim’in diğer vezir
ve muvahhidler ile olan münasebetini, bir zaman için kaybolmasını, sonra
geri dönmesini, insanlar üzerinde hâkim olmasını bilmek Dürzî mezhebinin
başlıca ilkeleridir. Bu iki marifetten sonra dinin vezirlerini bilmek de farzdır.
4. İnsanlar ya dindar ve muvahhid ya da bunun aksidir. Dürzîler mütedeyyin ve muvahhid, Dürzî olmayanlar gayrı mütedeyyin ve gayrı muvahhiddir. Muvahhidler ya ukkâl ya da cuhhâl olurlar.
5. Yeryüzünde yegâne vazife nefsi tüm rezaletlerden temizleme ve arındırmadır.
İşte Dürzî mezhebinin çok basit görünen yönleri bunlardır; fakat Dürzî
müellifleri tarihin en şanlı vakalarını kendi istifadelerine çevirme fikriyle
mezheplerinin, malum olan ilkelerin bir esası olmasını istiyorlar. Mesela
Âdem-i Safâ Hamza’dır. Gerçek Mesîh Hamza’dır. Pisagor hakîm Hamza’dır. Selmân-ı Fârisî Hamza’dır. Uhnûh yani İdris (a.s.) İsmail’dir. Hermes
İsmail’dir. Âdem-i asi İsmail’dir. Nâtıkların meşhurları veya enbiya Dürzî
inancını tamamlayan müjdeleyicilerden başka bir şey değildir. İşte bu vasıta
ile Dürzî inancına güzel bir kısım giriyor: Allah her bir peygambere,
emir’leri vasıtasıyla asrın ruhi hallerine göre vaaz ve nasihate hizmet edecek
358

Abrege.
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bir tarzda tevhit ehlinin imanı için bir mukaddimeye izin bahşediyor. Dürzî
mezhebi varlığını gayet ustaca olan bu tedbir sayesinde doğuda çıkan her
mezhepten daha fazla devam ettiriyor.
Bugün Dürzîler diğer kesimlerden farklı değildir. Yalnız aralarındaki bilinebilirlikte büyük bir fark vardır. Dini ilimleri matbu değildir. Onu ancak
ukkâl mütalaa eder. Onlar da çoğu zaman ihtiyat ve gizlemeye mecbur olurlar. En basit bir şekilde sırrı açığa çıkarma çok şiddetli cezaya sebep olur.
Ukkâl ile cuhhâl arasında büyük bir fark vardır. Cuhhâl sıradan bilgilerden
bile nasipsizdir. Buna dayanarak bazı görüşe göre cahiller mürtedler gibi
kıyamette ceza göreceklerdir. Refaha daima nail olanlar yalnız ukkâldir.

B. İTİKADÎ İLKELER
1. İsmâiliyye Mezhebinden Alınanlar
Dürzî mezhebi İsmâiliyye mezhebinin temel hatlarına dayandırılmıştır.
İsmâiliyye mezhebindeki yedi gezegen, her birinin mahsus gökleri, felek-i
sevâbit,359 yedi deniz, yedi iklim, yedi nâtık, yedi gök, on iki burç360 tamamıyla Dürzî mezhebinde vardır. İsmâiliyye’nin nâtıklara verdikleri on iki
hüccet yerinde ise Şantil Hâkim veya Âdem-i Safâ olan Hamza’nın on iki
peygamberi, dâîleri, Hamza’nın idaresinde bulunan dört vezirin on ikişer
hüccetleri vardır.
İsmâiliyye’nin nâtık saydığı Muhammed b. İsmail’den sonra Dürzîlerce
Abdullah el-Mehdî Saîd nâtık gösteriliyor. İsmâiliyye, Muhammed b. İsmail
ile onun esâsı olan Kaddâh’ın şeriatname ortaya koyduklarını ileri sürüyor.
Kaddâh’ın prensipleri meşhurdur. Kitapları da vardır; fakat Saîd’in ayrı bir
nâtık olması pek gariptir. Eğer onun bir şeriatı, ona esâs gönderilen

On iki burcun yer aldığı sekizinci gök katı. (sad.)
Yedi gök, yedi gizli imamdır ki onlara yedi bölge tahsis edilmiştir. On iki burç da yine
ufuklara tahsis edilen on iki adadır. - Abrege.

359
360
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Kaddâh’ın bir tevili varsa yedinci şeriat nerededir, Kaddâh, Saîd’e nasıl esâs
olabilir? Çünkü nâtık ile esâsın bir asırda bulunmaları lazımdır. Hâlbuki
Kaddâh, Saîd’in ecdadındandır. Bu halde çağdaşlık nasıl mümkün olur?
Gerçekte Muhammed b. İsmail ile Saîd sıradan şahıslardır; ancak güya Cafer-i Sâdık’ın: “Birinci imam ne yaparsa sonuncu imam da onu yapar. Sonuncu imam ile Allah nüfuz ve kudretimizi tamamlar,” sözüne dayanarak
Hamza’ya göre sonuncu olan Saîd yedinci nâtık oluyor. Muhammed b. İsmail’in şeriatı, teklifî şeriatların sonu olmakla beraber Saîd’in teklifî şeriatı
da o olmuş oluyor.361
Vezirler tertibi de İsmâiliyye’de bulunmaktadır. İsmâiliyye filozoflardan
on akili alarak vezirlerin tertibinde kullanmıştı. Bâtıniyye’nin iki çeşit veziri
vardır ve her biri beş adettir. Bunlar kâinatı idare eder, insanları eğitirlerdi.
Birinci sınıf Sâbık, Tâlî, Cedd, Feth, Hayâl, ikinci sınıf ise Nâtık, Esâs, İmam,
Hüccet, Dâî idi. Birinci sınıf manevi, semavî ve gizlenmişti. İkinci sınıf ise
yeryüzündeydi. Yeryüzünde bulunan beş vezir semavî olan beş vezire karşılıktı. Sâbık, Allah ve diğer bir görüşe göre Nurullah idi. Sâbık’a hiçbir vasıf
dayandırılmazdı. Rehberlik yedi derecedeydi.362 Bu da tekten tek sadır olur,
temel felsefesinden alınmıştı.
Hamza vezirlerin tertibi hakkındaki fikri İsmâiliyye’den aldı; fakat kendi düşüncesine göre değiştirdi:
1. Sâbık’ın üstüne Akıl, Nefis ve Kelime’yi koydu, onlara pek çok isim
verdi. Nitekim sekiz vezirin isimlerinde bu isimler görülmüştür. Hâlbuki
önceki şeyhlerin yani Bâtınî şeyhlerinin önceden zikredildiği gibi Sâbık’ın
kuvvetinde Kelime’den başka bir şey bilmezlerdi. Kelime ise Sâbık’tan başka
bir şey değildi. Kelime, Sâbık, Sâbık Kelime idi. Dürzîlerde ise Sâbık birinci
dereceden dördüncü dereceye indi.

Abrege.
İsmâiliyye’deki bu esasa göre Kahire’de Dâru’l-Hikme’de talim olunan dokuz maddeyi
yukarıda yedi maddeye çevirerek açıklamıştım.

361
362
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2. Büyük beş vezirden Cedd, Feth ve Hayâl’i ayırdı. İkinci dereceye indirdi.
3. Nâtık ile Esâs’ı gaflet ve dalaletin hudûdu kıldı; ancak bazı zamanlar
mecazen beş vezire isim verirdi. Bâtıniyye’ye göre yeryüzündeki beş vezir
hakiki din sahibiydi. Hamza ise tenzilin beş vezire dalaletini, Hz. Peygamber ile Raşit halifeleri zamanında da beş kimseyi gösteriyordu. Hakiki ruh,
Hâkim’in vahdetini açıkladığı için zahiri şeriat vezirlerini ruhsuz ceset kabul
ediyor ve onları kınanmış sayıyor; buna karşılık ise övülen beş hudûdu yerleştiriyordu: Zû-Maah, Zû-Massa, Kelime, Cenâhayn; Sâbık ile Tâlî.
4. Dürzîler, Bâtıniyye’nin duyularla hissedilemeyen ilahî yüce vezirini
şahıslar ile temsil etti.363 Diğer bir taksime göre vezirler beş kategoriye ayrılıyordu: Nûrâniyyîn, Nefsâniyyîn, Rûhâniyyîn, Cirmâniyyîn, Cismâniyyîn.364
Bâtıni anlamlar ilk önce delil olarak ortaya konuldu ve Bâtıniyye şeyhleri önceki şeyhler olarak bilindi. Bâtıniyye’nin tevilleri hususunda çok istifade ettiler; fakat Hamza bunu devam ettirmeye yanaşmadı; çünkü her konuda orijinal, örneksiz bir şey arıyordu. En sonunda aralarında dini bir yakınlaşma kalmadı, bâtınî şeriat olarak bildikleri Bâtıniyye tevilleriyle ilişkileri
tamamen kesildi. Artık Dürzî mezhebi Bâtıniyye’nin bir şubesi değil; belki
menşei oldu. Hamza bütün mezhepleri bilirdi.365 Mezhebinde Karışık unsurların olması bundan dolayıdır.

2. Mecûsîlerden Alınanlar
Hamza kendi memleketinden olan Mani’nin Seneviyye (Düalizm) mezhebini bırakmadı. Nur ve zulmet ilkelerini kabul etti. Rivayete göre Mani,
Şâbûr zamanında gelmiş, Mecûsî mezhebi ile Hristiyanlık mezhebini uzlaştırmıştı. Mani nur ve zulmeti iki kadim asıl olarak kabul ediyordu. Nur fiili

Exposé.
Cirmâniyyîn gök cisimlerine, Cismâniyyîn, ay altı olan cisimlere ait olandır.
365 Abrege.
363
364
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hayır, zulmet fiili şerdi. Böylece Mecûsî mezhebine ilaveten bir de Mani
mezhebi ortaya çıkmıştı ki Mani yalanı yasaklıyordu.
Dürzî dünyası nur ve zulmet ile başlar ki nur Akıl, zulmet de onun zıddıdır. Hâkim Akıl’ı parlak nurdan meydana getirmiş,366 Akıl’ın kuruntusuna
karşı onu terbiye etmek için de zıddı yaratmıştı. Akıl ilk yaratılandı, sonra
zıt daha sonra da nefis gelirdi.367
Mecûsîlerin nur ve zulmetinin iki zıt fiil olmasıyla, Dürzîler zıt fillere
bakarak şeriatı iki muhalif kuvvetin nüfuzu altında olmak üzere Tevhidî ve
Telhîdî şeriat diye kabul etmişlerdi. Nur ve zulmet arasında olduğu gibi bu
çeşit şeriat arasında daima muhalefet ve düşmanlık vardı.
Dürzî mezhebinde, Mecûsî mezhebine sonradan ilave olan Zerdüşt
mezhebinden alınma bazı esaslar vardır. Bu mezhebe göre nurun vücudu
hakiki, zulmetin vücudu tabi ve gölgeye ait olandır. Zulmet nura tabi olmakla meydana gelmiştir. Zulmetin vücudu zaruri ise de leziz ve kasıtlı değildir. Dürzîlerde de Akıl’ın vücudu hakikidir. Zıdd da Akıl’ın nurundan
kasıtsız ve istemsiz ortaya çıkmıştır ve sadece zulmettir. Nefs’in vücudu
Akıl’a tabi olduğu için yaratılmıştır. Nidd’in yani Esâs’ın Nefis’ten zuhuru
da Nefis’in iradesi ile değildir.
Hamza yine Mecûsî mezhebine ilave olan Mazdek mezhebinden de bir
hayli esas almıştı. Mazdek de onun memleketindendi. Mazdek, Nûşirevân’ın pederi Kubâd zamanında ortaya çıkmıştı. Bu mezhep gereğince
ulvî âlem dört, yedi, on iki kuvvetle idare edilirdi. Süflî âlemde de bu kuvvetler vardı. Mesela mobed, herbed dörtlerden; salar, pişkar, kervan, destur
yedilerden; hânende, dehende, sitânende, perende, keşende, zenende on
ikilerdendi. Herhangi bir insanda o dört, yedi ve on iki kuvvet bir araya gelirse süflî âlemde rabbânî olur, kendisinden sorumluluk kalkardı. Mazdek,
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halkı fenalık, muhalefet, nefret ve düşmanlıktan men ederdi. Kadınları helal,
malı mubah kılmıştı.
Dürzîlerdeki büyük imam ve küllî aklın aşağısındaki dört vezir, yedi
gizli imam, on iki nakibin, kayıtlara geçmeme durumu hep Mazdek mensuplarından gelmeydi.

3. Hint ve Mısır Teslisleri
Dürzî mezhebinde Hint teslisi ile Hamza’nın içinde yaşadığı kadim Mısır mezhebi de görülüyordu. Brahma, Şiva, Vişnu Hint teslisini teşkil ediyordu. Brahma yaratıcı, Şiva savaşçı ve Vişnu muhafızdı. Dürzîlerde bunun
örneği olmak üzere Akıl, Nefis ve Zıt vardı. Akıl ile Nefis Brahma ve Vişnu,
Zıdd da Şiva’ya karşılıktı.
Mısır’da Oziris, İzis karı kocaydı ve hayrı temsil ediyorları. Tifon ise şerri temsil ediyordu ki Mısırlılar buna Seth diyordu. Dürzî mezhebinde ise
buna karşılık zikredilen Akıl, Nefis ve Zıt vardı. Akıl ile Nefis hayır, Zıt şerdi.368 Zıt’a önce Harat sonra İblis denilmişti. Akıl ile Nefis eşti. Kelime, Akıl
ve Nefis’ten ilk doğandı. Nefis, ilk zuhurunda Âdem-i Safa olan Akıl’ın
eşiydi ve beşerin annesi olan Havva adını almıştı. Muvahhidler Akıl ile Nefis’in evlatlarıydı. Nitekim Cafer-i Sadık buna değinerek şöyle demişti:
“Mümin, müminin ana baba bir kardeşidir. Babaları nur yani Akıl, anaları
rahmet yani Nefis’tir.369 Aynı şekilde Nidd de Zıdd’ın eşiydi.

4. Kadîm Filozoflardan Alınanlar
Dürzî yazarları farklı kadim filozoflarca çıkarılan esasları mezheplerine
almak isterler; fakat bunları aldıkları gibi bırakmaz, olduğu gibi mezheplerine almaz, istedikleri gibi değiştirir ve âdeta taklit eseri görünmeyecek derecede şekil verir ve bunu gizlerlerdi.
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Felsefe bu mezhebin kucağında kötüye kullanılarak Hâkim’in dünyaya
tamamen galip olması hususunda kullanılırdı. Hamza ve Muktenâ’nın kadim filozoflardan iktibas ettikleri deliller çoğunlukla aldatıcıydı.370
1. Kadim filozofların âlemin yaratılışı hakkındaki fikirler tamamıyla
alındı: İlletü’l-ilel, küllî akıl ve nefis – birinci ve ikinci heyûlâ (cisim) – felekler.
Vücudun derecelerinin tertibi hususunda bu felsefî silsile ile Mecûsîliğin
nur ve zulmet aslı karıştırıldı: Yezdan kendisi için bir zıt tasavvur ettiği için
nurun tabiatına muhalif olan tasavvurdan ehramların zulmeti meydana geldi.
Dürzîler tarafından felsefedeki illetlerin illeti’nin başına Mu`il getiriliyor. İlletlerin illeti ile küllî akıl bir derecede tutuluyor. Mu`il illetlerin illeti
Hâkim, illetlerin illeti ile küllî akıl ise Hamza oluyor.371 Mecûsîlerden alınan
Zıdd, Akıl’dan ayrı sayılmıyor; fakat derecesi Akıl’dan sonraya kalıyor.
Küllî nefse bedel yine küllî nefis alınıyor. Küllî nefis, küllî aklın zû-Massa’sı
oluyor.372 Heyûlâya bedel Kelime ortaya konuluyordu.
Kâinatın düzeni hakkındaki tertip de tekten tek sadır olur, aslından
alınmıştır. Heyûlâ denilen eser küllî akıl, Zıdd, küllî nefis, Nidd yani Esâs,
Kelime, Sâbık ve Tâlî olan illetlerden oluşmuştur. Yaratılan tertip böyledir.
Bunlar beş veziri gösterir; fakat Zıdd ve Nidd bunların dışındadır.
Heyûlânın birinci illeti Bârî’nin cevherinden sadır olan küllî akıldır. Son illeti
ise Tâlî’dir. Tâlî arzı, arzda bulunanları, felekleri, burçları ve dört tabiatı
meydana getirmiştir. Beş vezir beş zat veya cevheri temsil eder. Esîr, ateş,
hava ve su ki bunlar dört tabiattır, Heyûlâ ise beşinci tabiattır. Heyûlâ adı
geçen illetlerin birinden diğerine geçmekle iki zıt tabiat kazanmıştır ki bu

Abrege.
Keşfü’l-Hakâik. [ الى ﺗوحيﺪ ﻣوﻻنا دﻋوﺗﻜم الذى ﻻ ﻣوﻻ لﻨا ﺳواه ﻣﻌﻞ ﻋلة الﻌلﻞ ﻣﻨﺰه ﻋﻦ الﻘﺪم واﻻزل ظﮭﺮ لﻨا فيﻨا ﺟﻞ ﻋﻦ
 – ]الﺘشﺒيه والﻤﺜﻞRisâletü’l-İnsınâ.
372 Bu tabir de İsmâiliyye’de vardır.
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sıcaklık ve soğukluktur. Bu ikisi erkek ve dişi yerinedir. Heyûlâ Tâlî’den
çıktıktan sona kendisindeki sıcaklık harekete gelir, kendisindeki gizli olan
soğuğu aşılar ve bundan üçüncü tabiat olan kuruluk meydana gelir. Sonra
ikinci bir hareket ile soğuk sıcaktan etkilenir, bundan da dördüncü tabiat
olan rutubet meydana gelir. Bu dört tabiat geçmiş illetler tarafından
heyûlâda birleşince heyûlâ cisim olur.373 Arzın uzunluğu ve derinliğinden
ibaret olan şekli kabul eder. Heyûlâ dört tabiatın idarecisidir. Vezirler dört
tabiatın hakikatidir; çünkü dinî tabiat ellerindedir, yani Nâtık, Esâs, İmam
ve Hüccet’in ilimleri ellerindedir. Heyûlâ beşinci tabiattır ki o da Tâlî’yi temsil eder.374
Heyûlâ haddi zatında yuvarlak bir küredir. Heyûlâ dairesinin ortasında
felek-i atlas375 dairesi bulunur. Felek-i atlas altında burçlar kuşağı, daha altında ise yedi kat sema vardır. Felekler birbirinin içindedir. Yedi yıldız yani
Satürn, Jüpiter, Mars, Güneş, Venüs, Merkür, Ay. Bunlar yönetici yedi yıldızdır, Mevâlîd-i selâse376 (maden, bitki, hayvan) âleminde yönetici ve
hâkimdirler.377
2. Eskilere göre varlığın başlangıcı olan iki zıt unsur vardı ki her ikisi de
ezelî idi. Bunlardan biri akıl ve hikmettir ki bu Allah’tır. Diğeri ise cansızdır.
Hareketlerinde kördür, yani şuur ve idraki yoktur. Bu da madde veya
heyûlâdır. Eflatun bu unsur arasına bir akıl, bir de âlemin nefsini koymuştur. Âlemin cismi de nefsi de vardır. Âlemin nefsi akıl ve duyular arasında
uzlaştırıcıdır. Allah aklı nefse, nefsi de bedene koymuştur. Nefis bu uzlaştırma vazifesini ifa etmek için iki zıt tabiata haiz olmalıdır ki ikisi de uyuşabilsin ve bunlarla karışarak bir ve çok olabilsin. Ferdî nefisler, âlemin nefsi-

Mecrâ’z-Zaman; Abrege.
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375 Bütün felekleri çevrelediğine ve içinde hiçbir yıldız bulunmadığına inanılan mevhum
dokuzuncu gök katı, arş [Felekü’l-a’lâ, felekü’l-a’zam, felekü’l-eflâk da denirdi]. (sad.)
376 Tabiattaki hayvan, bitki ve madenlerden ibaret üç âlem ve bu âlemlerden bahseden ilim,
tabiat ilmi (sad.)
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nin parçaları gibidir. Ferdî nefsi olan varlığın en yücesi yıldızlar sonra da
insandır.
İskenderiye’deki İşrâkıyye Medresesi ise akıl üstünde Bir veya Hayır bulunduruyor. Onlara göre mutlak Bir’den bir nevi işrâk ile akıl, akıldan âlemin nefsi sadır oluyordu.
Dürzîlerde tek olan Hâkim’dir. Doğumlar küllî akıl ile yani Hamza ile
başlar, sonra küllî akıldan küllî nefis meydana gelmiştir. Heyula ruhani nurlardan sonradır.
3. Anaksagoras’a göre körlükten ahenk çıkaran, varlığı nizam altına koyan, kâinatı hareket ettiren akıldı. Dürzîlerde de her şeyin heyulası irade
yani akıldı. Her şeyin yaratılması akıllaydı.378 Parlak nuru, vezirlerin tüm
hikmetini hareket ettiren iki etkendi.379
4. Eflatun hayrı her türlü tarifin üstünde buluyor, Allah’ı ise her şeyden
üstün görüyor. Eflatun: “İdrak edebileceğimiz şey Allah’a ait olmaz,” diyordu. Bâtıniyye bundan dolayı buna inanarak: “İlk illet her türlü sıfattan münezzehtir. Allah bilinemez, herhangi bir şeyi de malum olmaz. Onu zikir ve
beyan bile caiz değildir. Ne mutlağın ispatı ne de mutlağın nefyi ile hükmolunamaz,” diyordu. Dürzîler de bu esası Bâtıniyye vasıtasıyla filozoflardan
almıştı. Yine vasfına vasıflar erişemez, hüviyetini düşünürlerin fikirleri onu
ihata edemez,”380 “Ona kadimdir, ezelîdir denilmez; hakikat değil; belki zaruret olmak üzere ona her şeyi yaratan denir. O, evvel, ahir, zâhir, bâtın değildir.381 Nefsi de ruhu da vardır denilemez. Özetle Allah tüm isim, sıfat,
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cins, lügat ve varlıktan münezzehtir.”382 “Onun sıfatı yoktur, ona sıfat eklenmez.”383
5. Aristo’nun yer cisimlerindeki dört unsur nazariyesi, Dürzîler tarafından alınmıştır. Bunlar gibi Aristo’nun ilk doğanın anasız, babasız olup olması hakkındaki fikri ile Dürzî fikri arasında yakınlık vardır. Dürzîlere göre
yaratıcı bu âlemi bugünkü gördüğümüz yönüyle, milyarlarla, milyonlarla
erkekler, dişiler, ihtiyarlar, gençler, küçükler, büyükler, çocuklardan oluşmak üzere yaratmıştır.384
Aristo ulûhiyeti tasdik ile beraber âlemin kıdemine inanmıştı. ed-Duâü’lMüstecâb’de zikrolunduğuna göre Bârî varlığı madde, illet ve muayyen bir
misal ile değil; belki varlığı, ilmi ve iradesiyle yaratmıştır.
6. Pisagor; Eflatun ve bunlara muvafakat eden filozoflarda görülen tenasüh Dürzîlere de geçmiştir. Mecûsîlikte gördükleri insanlardaki tekammusu,385 gömlek değiştirmeyi, selefleri olan Gulât’ta bulmuşlardı. “Nefisler
maddeden bağımsız olduğu için Bârî’nin bilinmesinden, ilim kazanımından
ve üstün derecelerden acizdi. Bârî nefisler için insan sureti ve doğal aletler
icat etti. Onlar için ulvî ve süflî âlemi yarattı. Nefisler, nizamının kemali için
insan suretine hulûl etti. Nefisler ilelebet bakidir. Bir cisimde tekrarı, kısımlarının değişmesi ona zarar vermez.”386 Tenasüh, ahiret saadetinin hissine
vasıl olmadan önce arınma esasına dayalıydı. Bedenden ayrıldıktan sonra
başka bir bedene geçerdi.
Mirabeau’nun iddiasına göre ruhların bekasına ilk önce inanlar Mısırlılardı. İranlılara göre tenasüh hakkında şu asıl vardı: “Ruhlar, kusursuz, sahih iman ve salih amel ile bir hayat geçirdikten sonra yıldızlara yükselir,
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yavaş yavaş esîrî küreye387, arınmış nefisler makamına kadar yükselir, orada
en yüce nuru hayranlıkla izlemeye koyulurlardı.”
Dürzîlerin fevkalade olan şahısları hakkında düşünceleri böyledir.
Hâkim hakkında nicelik, nitelik vesaire gibi arazları dikkate almadıkları için
böyle tasavvur ediyorlardı. Antisthenes: “Allah beden gözleriyle görülemez,
bizim gördüklerimize asla benzemez” derdi.
7. Eflatun orta yolu bulmak üzere benzerliği kabul etmişti. Hamza da Eflatun’u model edinerek ruhani hududu kabul ediyordu. Üç âlemi kabul etmesi de bundan dolayıydı: Ulvî, süflî ve ruhani âlem. Ulvî âlem gök ve göktekiler, süflî âlem yer ve yerdekiler, ruhani âlem nefisler âlemiydi. Yani nefisler Tevhit mezhebine ait hakikatler ile bir olmasından oluşan bir âlemdir.
Vezirleri içeren âlem, âlem-i hasîsa;388 insanî ruhlar âlemi de âlem-i müsavattır.389 İki âlem veya iki yüksek ve nurani asıl, ruhani ve cismânî âleme, bazen
ise Akıl ile Nefs’e işaret eder. Bazen bunlara iki doğunun, iki batının; iki dal,
iki budağın ve iki kıblenin sahibi derler ki iddialarına göre iptal etmeye yeltendikleri iki şeriat Mekke ile Kerbelâ’dan ibaret olan iki kıbledir.390
8. Dürzîlerin âleme verdikleri uzun müddet yine eskileri taklit etmekten
ortaya çıkmıştı. Filozoflar kâinat hayatını yıldızların devirlerine ayırıyorlardı
ki Dürzîler de devirleri kabul etmişlerdi.
9. Dürzîler Epikür’ü de taklit ederek namazların, niyazların, kurbanların
faydasız olduğunu kabul etmişlerdi. Bundan başka Epikür: “Ruhlar gayet
latif unsurlardan mürekkeptir,” diyordu. Dürzîler de bunu alarak: “Akıl latif
bir ateştir, (Zıdd’ı latiftir) şeffaftır,”391 “Akıl’ın unsurları ile Zıdd’ın unsurları

Kâinattaki bütün boşlukları doldurduğu farz edilen, görülemeyen ve ağırlığı olmayan
cevherdir. Yok denecek kadar hafif, hissedilmeyecek derecede, uçucu (sad.)
388 Bir şeye mahsus olup başkasında bulunmayan nitelik [Yine bu anlama gelen hassa kelimesi
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389 Eşitlik âlemi (sad.)
390 Exposé; Abrege.
391 Keşfü’l-Hakâik.
387

~ 172 ~

— Dürzî Mezhebi —

latif unsurların maddesini aşılamakla küllî nefsi hareket ettirdiler,”392 demişlerdi.
10. Thales âlemin başlangıç unsurunu küllî bir cevhere; suya çeviriyordu. Hamza bunu da unutmadı ve kendisini su yaptı. Su, en yüce kelimeye
illetü’l-ilel393 oldu. İlletlerin ruhu İlletü’l-İlel’dir ki yaratılışın sebebidir.

5. Hurûfîlik
Dürzîlerde bir çeşit Hurûfilik de vardır. Bir kere Keşfü’l-Hakâik’a bakalım: Elif ()ا, be ()ب, te ()ت, se ( )ثbirbirine benzemektedir; fakat elif uzun diğerleri ise ekli yazılır.
Elif ()ا, Akıl’a delildir. O da imamdır, elif diktir. Üstünde nokta olmadığı
gibi altında alamet de yoktur.
Be ()ب, Nefs’e delildir. Bu da hüccettir. Altında bir nokta vardır; çünkü
Akıl ile aralarında bir had vardır ki o da ruhani Zıdd’dır. Zıdd Bârî’nin emrine asi, imamına münafık olduğu için be (’)بnin noktası alttadır. Eğer Zıdd
asi olmayıp itaat eden olsaydı be (’)بnin noktası üstte olurdu. Zıdd Nefs’i
geçtiği için Zıdd taraftarları Nefis taraftarlarından daha çoktur.
Te ()ت, Kelime’ye delildir. Üstünde iki nokta olması kendisinden önce
iki haddin bulunmasına delildir.
Se ()ث, Cenâh-ı Eymen’dir. Bu da Sâbık’tır. Noktasının üç olması kendisinden önce üç haddin bulunmasına delildir. Her üçünün enine yazılması
imamları olan Akıl’a itaat ettiklerinden dolayıdır.
Cîm ()ج, Hâ ()ح, Hâ ( )خbir şekilde yazıldıkları halde aralarında çok fark
vardır. Cîm( )ج, Nâtık’ın zahiri şeriatına delildir. Altındaki nokta, altında
gizlenmiş Esâs’ın şeriatına delildir. Hâ ()خ, Esâs’ın şeriatına delildir ki tevilden ibarettir. Üstündeki nokta Nâtık’ın şeriatına delildir. Cîm ( )جile Hâ ()خ,

392
393

Mecrâ’z-Zaman.
Sebepler sebebi (sad.)

~ 173 ~

— İzmirli İsmail Hakkı —

sağ ve soldur ki her ikisi insanı dalalete sevk eder. Kurtuluş ortadaki caddededir. Hâ ()ح, Kâimu’z-Zaman’ın şeriatına delildir ki meşakkatsiz ruhani
şeriattır. Cîm ()ج, bütün Nâtık’ların kanunlarından ibaret olduğu için o ismi
almıştır. Hâ ( )خda Nâtık’ın halifesi olduğundan o ad ile ünlenmiştir. Hâ ()ح,
Cîm ( )جile Hâ (’)خnın yani Nâtık ile Esâs’ın ilimlerini içerdiğinden kendisine
Hâ ( )حdenilmiştir. Bundan başka Hâ ( )حebced hesabıyla sekizdir. Kâimu’zZaman, arşın hamili yani Mevlâna’nın tevhit ve ibadetini yüklenen sekiz
meleğin, sekiz vezirin ilmini taşıyandır.
Bunun gibi Mîm ()م, Vâv ()و, Nûn ( )نhep bir şeydir. Mîm ()م, Muhammed’e; Vâv ()و, vasîye, şekilleri de bu ikisinin şeriatına delildir. Nûn ()ن
Kâimu’z-Zaman’ın şeriatına delildir ki zahiri de batını da yoktur. Üstündeki
nokta Kâimu’z-Zaman’ın kuvvet ve kılıç ile zuhuruna delildir.
Şem‘a ()ﺷﻤﻌة394 beş harftir. Bu da tevhit mumu olan beş hazinenin cevherine işarettir. İrade, Meşîet, Kelime, Sâbık, Tâlî. Adem, Rabb'inden kelimeler
aldı. Bunun üzerine rabbi onun tevbesini kabul etti ayetindeki kelimeler beş harf
olup, Şantil’in adet ve harflerine denk olması Âdem’e Şantil isminin verilmesine sebep olmaktadır.395
Dürzîler nazarında her şey bir işarettir: Toprak suyun köpüğüdür, su
yüce Kelime’ye delildir. Su Meşîet ile meydana gelir, Meşîet ise küllî nefsin
şeklidir. Meşîet Akıl’dan meydana gelir. Muvahhidlerden her biri arkadaşlarına sebeptir. Unsurlar hakiki manada ateş, hava, su ve topraktır. Beşinci
unsur ise gök veya gök takımıdır ki dört unsurdan başka bir unsurdan daha
meydana gelir. Mecazi manası ruhani unsurlar, Nâtık’ın, Esâs’ın, İmam’ın,
Hüccet’in ilimleridir. Beşinci unsur da heyûlâ veya Tâlî’dir.396

Mum (sad.)
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Uzunluk, genişlik, derinlik Dürzî üslubunca Akıl, Nefis ve Kelime’dir.397
“Hak ehli şeriatın öğretilerine göre yaşayarak hakikatlere dört elle sarılırlar.”398 Yedi gök “Bismillah(’)بسم ﷲdaki yedi harfin; be ()ب, sîn ()س, mîm ()م,
elif ()ا, lâm ()ل, lâm ()ل, he ( ”)هdelaleti gibi yedi dâîdir ki bu, yedi iklim sahibi
demektir. On iki burç da er-rahmâni’r-rahîm(’)الﺮحﻤﻦ الﺮحيمdaki on iki harfin;
elif ()ا, lâm ()ل, râ ()ر, he ()ه, mîm ()م, nûn ()ن, elif ()ا, lâm ()ل, râ ()ر, he ()ه, ye
()ى, mîm ( )مdelaleti gibi on iki adadır ki yedi dâîye mahsustur.399

6. Kur’ân’ın Delillerinden İstifadeleri
Dürzîler peygamberlerden ülü’l-azm olanlarını400 alırlar: Nuh, İbrahim,
Musa, İsa, Muhammed (s.a.v.). Bu peygamberlere iki şahıs daha ilave ederler: Muhammed b. İsmail, Saîd; fakat daha sonra bütün nâtık ve enbiya ile
ilişkilerini kesmişlerdir. Dürzîler Kur’ân’ın delillerinden tamamıyla istifade
etmişler; fakat istedikleri gibi heva ve hevese uyarak tevile sapmışlardır.
Mesela onlara göre nur üstüne nur ayetindeki birinci nur Kâimu’z-Zaman,
ikinci nur ise onun hüccetidir. Bu Allah’ın hudutlarıdır, hudutları aşmayın401 ve
kim Allah’ın hudutlarını aşarsa402 âyetlerindeki hududu vezirlerin yerine kullanırlar. Aynı şekilde Kur’ân’daki âyetler vezirler manasına kullanılılır. Fetih
sûresindeki şayet ayrılmış olsalardı âyetine ise şayet dâîler Hâkim’in mezhebinden başkasına davet ederlerse, risalet vazifelerini değiştirirlerse, görevlerinin üstüne çıkarlarsa, emredilenden başkasına verirlerse, yasak olan şeylerden bahsederlerse gibi manalar veriliyor.
Tufan Muhammed Karaşî’nin mezhebinin dünyaya yayılması sayılıyor.
Sahabe-i Kiram’dan Selmân-ı Fârisî ile Mikdâd, Akıl ile Nefis, Lokman suresindeki Lokman’ın oğluna vasiyeti, Selman’ın Hz. Peygamber’e vasiyeti olu-

Mecrâ’z-Zaman.
Abrege.
399 Exposé.
400 İlahî şeriatın tesisi ve takririne olanca gayretle çalışan bu konuda zorluk ve sıkıntıya göğüs
geren, düşmanlarının düşmanlıklarına dayan zevat-ı kiramdır. – Külliyât-ı Ebî’l-Bekâ.
401 4/Nisa, 13. (sad.)
402 65/Talak, 1. (sad.)
397
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yor. Kaleme Nefis deniliyor… Şer`î naslardan tamamıyla istifade etmelerine
rağmen Hz. Peygamber (s.a.v.) efendimize tabi olma hususunda çok uzakta
kalmışlardır.

7. Aslî Mezhepteki Anlaşılmayan Noktalar
Mezhep kitaplarında Dürzîlerin ilkeleri arasındaki farklar bariz bir şekilde görülüyor. Her ne kadar Dürzî kitapları gizli tutuluyorsa da bunlar
yayılmış ve birçoğu ele geçirilmiştir. Bu farkın ve ihtilafın sebebi şöyle gösteriliyor: Akâid kitapları Dürzîlerin önceki mezhepleri ile ilgili değildir. Kendilerini topluma takdim edecek kimseleri itirafa mahsustur.
Bundan maksat ise bunları dinin mukaddeslerine muhalif olduğunu
göstermekdir. Tertip olunan soru ve cevap ile delillerin esası belirleniyor ve
şüpheden uzak olunuyor, kendisinde tatmin olma hali meydana geliyor;
çünkü bunlar olmadan asıl kanun kitapları yeterli gelmiyor.403
Aslî mezhepte de birtakım anlaşılmayan noktalar vardır:
1. es-Sîratu’l-Müstakîme’de zikredildiği ve Cafer-i Sadık’tan nakledildiği
üzere her üç adam erkek ve dişiden oluşuyor. Hâlbuki Dürzî kuralı gereğince Sebebü’l-Esbâb ve Kenzü limen Eykane ve’stecâb’da yaratıcı, önce Âdem-i
Safâ olan küllî aklı kendi parlak nurundan, Âdem-i Asi ve Nâsî’den yetmiş
devir önce yaratmıştır.404
Aklın nurundan Âdem-i Asi olan Nefs’i, Neis’in nurundan Âdem-i Nâsi
ve Cüzî olan Kelime nurunu yaratmıştır. Âdem-i Asi, Nâsi, Uhnûh, Şerh,
Küllî Nefis ve Kelime Âdem ve Havva’dır; bunlar eştir. İnsan suretleri ise
erkek ve dişi olmaksızın topraktan meydana gelmiştir.

Abrege.
Hamza “Sebebü’l-Esbâb” da kaydettiği sözlerini yanlış anlayan dâîlerden birine cevap veriyor.
Bunun mevzuu ile “Keşfü’l-Hakâik” in mevzuu arasında pek çok benzerlik vardır.
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Muvahhidlerin talimi şunu gösteriyor ki yaratıcı bu dünyayı şimdiki gibi erkek, dişi, ihtiyar, genç ve büyükten bir araya getirmiştir. Nitekim Muktenâ el-Esrâr ve Mecâlisi’r-Rahme li’l-Evliyâi ve’l-Ebrâr’da bunu böyle ifade
ediyor.
Fakat dünyanın süresi çok uzun olduğu için yetmiş inkılap veya devir
esnasında orada yaşayan mevcudat, şimdi yaşayan mevcudatın insan ismini
alması gibi o ismi almamışlardı. Bununla beraber hiçbir asır yoktur ki Akıl,
mahlûkatı Hâkim’in vahdetine davet etmemiş olsun: “Mevlâna’nın küllî
Akıl’ı yaratmasından Âdem-i Safa’nın zuhuruna, meleklerin Âdem’e secdesine kadar insanlara verilen ve âlemde görünen muhtelif isimlerini başka
kitapta zikredeceğim, bu süre tam yetmiş devirdir. Her devir arasında yetmiş hafta ve her hafta arasında yetmiş sene vardır. Her sene sizin sayınızla
bin sene eder. Her devirdeki Akıl’ın ve Zıdd’ın isimlerini zikredeceğim. Bizim bu devirde insan dediğimiz gibi devirlerin ashabına ne isim veriyorlarsa
onu zikredeceğim.”405
2. Birinci düşünceden meydana gelen ikinci bir düşünce daha vardır:
Her iki Âdem küllî Akıl’dan ancak yetmiş devir sonra yaratılmıştır. Bununla
beraber bütün bu zamanlarda ruhani Zıdd’ın yani İblis’in varlığı münasebeti
ile Küllî Akıl, Küllî Nefis’in varlığını istiyor. Zıdd’ın teşebbüsüne karşı Nefis’i yardımcı gibi arıyordu. Bu zamanlarda Küllî Nefis bulunuyordu. Hamza’ya göre bütün ruhani hudûd her asır ve zamanda mevcuttu.
İşte bu iki nokta anlaşılmamaktadır ve birbiriyle çelişen şeyler içermektedir.
3. Üç Âdem münasebeti ile Nefis Akıl’a nazaran dişi; fakat diğer vezirlere nispetle erkek oluyor. Bu hususa göre erkek dişiyi hakiki manada bulundurmuyor.406

405
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4. Âdem-i Safa Şantil ismini almadan önce çok defa zuhur ediyor. Şantil
Hindistan’ın bir şehrinde doğuyor, sonra melekler tarafından kendisine secde edilmek üzere gönderiliyor. Şantil insanlar arasında ilk tecelliye mazhar
olandır; fakat diğer vezirler sürekli Küllî Akıl’ın refakatinde bulunuyor.
Demek ki bu vezirlerin hususi teşkilatları varmış; çünkü tenasüh mezhebi gereğince ruhların sayısına, aşamalı bir şekilde vefat eden cisimlerin
doğumuna ancak yetmiş devir sonra başlayacak devirden başlanabilir.
5. İnsan sureti toprak maddelerinden meydana gelmektedir. Âdem tozdan, topraktan yaratılmamıştır. İlâhî irade insan suretinin erkek ve dişi olmaksızın toprak maddelerinden yaratılmasını lüzumlu gördüğü için şimdiki
gibi sınıfları ayrı, heyetleri başka erkek-dişi, çocuk, ergen, ihtiyar, cenin,
genç, beyaz, siyah meydana gelmişti. Bu oluşum yaşayanı olmayan Beyt-i
Ma‘mur gibiydi; fakat nefisler natıkları kabule hazırdı. Kadir-i Hakîm, birinci illet yani Küllî Akıl maddesinde karar kılan mücerret ruhları oraya koyar,
daha sonra ruhlar bedenlere hulûl edince şimdiki gibi küçüklük, büyüklük,
uyku ve uyanık, ölüm, dirilik vesaire hallerini kazanıyorlardı. Allah her şeyi
çift yaratmıştı: Nur ve zulmet, kemal ve nefis, itaat ve isyan gibi çünkü yalnız kendisi tekti. Yaratan ayrıca onlara konuşma, sanatları, fayda ve zararları
öğrenme melekesini vesaire ihsan etmişti. Şu kadar ki onlar cahil, hakikatleri
bilmez, yaratanı tanımaz kimselerdi. Onlar amelleriyle istenilemez ve sapkınlıklarıyla azap ve ceza görmezlerdi.407
Hâlbuki şu yolda üç türlü de söylüyorlar: Şantil b. Danyel babasız ve
anasızdı; çünkü kendisi bizzat imamdı. Topraktan meydana gelmişti; çünkü
toprağa kıyas olunan müminler arasından çıkmıştı. Yaratan onu öyle yaratmıştı; çünkü onu halis nurundan vücuda getirmişti.408
6. Ruhani nurlar Zıdd’ın çevresini sardı. Akıl ardından, Nefis önünden
Kelime solundan, Sâbık ve Tâlî ise sağından sardı: Onu yola getirmek,
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Bârî’nin emirlerine uymaya götürmek istediler. Zıdd ise kaçındı, kaçacak yer
aradı. Yukarıdan aşağıdan başka bir yer bulamadı. Yukarıya çıkamadı; çünkü yukarısı itaat yönüydü. Bundan dolayı itaatsizlik ciheti olan aşağıya indi.
Bu yönü açıklamak çok zordur. Ruhani nurlar Zıdd’ın çevresini neden
sarıyor, Zıdd neden alt tarafa kaçmak istiyor, Tâlî bu kaçacak yeri önceden
kapayamaz mıydı? Anlaşılıyor ki küllî irade olan Hamza’nın açık olan alt
tarafı kapatmaya gücü yetmiyor. Bütün ruhani nurlar Zıdd’ı yola getiremiyorlar.
7. Birtakım yanıltıcı istidlaller ile ilâhî sıfatı zevk ve heveslerine göre uyduruyorlar: “Mevlâna kadîm de değildir, ezelî de değildir. Zira kadîm ve
ezelî mahlûktur. Onun nefsi de yoktur, ruhu da yoktur ki mahlûkata benzesin. Ne şahsı, ne cismi, ne yüreği, ne sureti, ne cevheri, ne arazı de yoktur.
Sayılar, eşler ve çevrelerden münezzehtir. Ayakta değildir. Oturucu değildir.
Ne uyur ne uyanık durur. Ne gider ne gelir ne geçer. Ne latiftir ne keşif. Ne
güçlüdür ne zayıf.”409 “İnsan suretindedir, fakat nerede, nasıl, kim gibi,
arazdan münezzehtir. Eti yoktur, kanı yoktur, derisi yoktur, taklidi yoktur.
Şekli insan şeklidir; fakat özel değildir. Yemez içmez, Allah’ımız.”410
Örnek olmak üzere zikredilen bu misaller asli mezhepte ne karanlık
noktalar bulunduğuna delalet eder.
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