


HORASAN VE MAVERAÜN:'IEHİR'DE İLK l\fÜRCİE VE
HANEFİLİGİN YAYILIŞI

Von Wilfred'\IADELUNG (Oxfol'd)
TerciinJf': Ar. Gör. Sönmez KUTLU

Son yıllarda politik-dini hir akıın olan Mi.ircie'nin kaynakl;rı ,e
doğuşu ile ilgili yapılan çalı~malar<ıa, ürwnıli geli::-meler kaydedildi!. Bu
akun, ikinci İç Sava~ (Fitile) vc' Muhammed el-lIanefiye adına, Muh-
tar liderliğinde, Kı1fe'de gerçekle~tirilen Şii isy:ını netieesind(~ açıkt;a
ortaya çıktı. Miireie'nin asıl tezi, ilk iki halife Ebu Bekir ve Ömer ida-
resinin tartışmasız ve ~artsız kabulü, Osman ve Ali'nin durumuyla ilgili
verilecek kararın ise, Allah'a hırakılması şeklindeydi. Özellilde Basra
ye Kilfe'de yayılı:.n ilk Müreie, hunun için dört Raşit Halife'den her-
hangi birine, gerek Gulilt-ı Şia v(~Hariciler, gerekBe aşırı Osman taraf-
tarlannca yöneltilen suçlamalaıı reddederek İslam toplumuının birliğini
ni sağlamak istiyorudu. Açıklia Emevi Devletine boyun eğerek, ona itaat
ediyorlarsa da, onların Eınevilete desteği şartsız değildi. Çünkü Haccae'a
karşı ayaklanan AbdufJ'ahman h. d--Eş'as ve Halife ll. Yezid'e karşı
ayaklanan Yezid b. cl-l\fühelleb'in isyanına katıldılarıa.

• Bu Makale Eylül 19110'deEdinburg'da düzenlenen LO, U.E.A.T. Kongre<inde tebliğ "la-
rak sunulmuştur. 19112yıhnda Der İslam, Band '59, Heft 1',le yayınlanmıştır.

i Bkz. W. Madehıng, Der İslam, el Qosim İbn İbrahim. Berlin 1965, s. 2211-241;H. Brent-
jes, Die İnıam"ts!ehren in İslam naeh der Darstelhmg des Ash'ari, Berlin 1964,.s. 45-5ll;.J.
Van Ess, Das Kitah al Irğa' des llasan h. Muhammed b. al-Hanafiyya, in Arabi"a XXI (1974),
s. 20-52: J. Givony, Tbe Mmji'a and the Theological Schoul of Abiı Hanifa: A Historical and
Theological Study, D. I'l,il. Di", Edinburg 1977. '

la. Bu makale yazıldıktan ''Onra bir lbadi olan Salim b. Zekva;,'ın tartışmasını içeren ilk
"Iiireieye ait oldukça önemli yeni hir metin yayınl"nnıış bulnnmaktadır. nu metin, M. Cook ta-
rafından analiz edilmiştir. Bkz. Early ~Iüsıinı Dogıııa (İlk Müslümnn Doğması). Cambridge ı'ni:
versitesi yay ,~ilן 19UI, s. 3-47, 89-103. 159-163: Orada Mürcie faal birer Emevi muhalifi ve
zalim yii.netieilere karşı yapılan isyanları destekleyiciler olarak tannnlanmaktadır. Eğer doğruysa
Cook'a göre, bu metin hicri 70'Ii yıl/ann başlarına "itt:r. (s. 93). O'nun da belirttiği gihi, bu, :Mür-
eie'nin genel olarak tahmin edildiğinden daha fazı" ihtilalci bir akını olduğUllJl ortaya koymak.
tadır. Çok erken bir tarihe ait olduğunu isbat etmek zor' görünmektedir. Aucak, bu dökii.
mamn genel ıııahiyeti. O'nun daha ~ok, thnii'I-F.ş'as'ırı Ernevilere karşı yapıı!!;ı bUyük isyaııı
(1l2j701) sırasında yazıl,lığını göstermektedir. nu sıralarda; Irak 'ta Emevi aleyhtan fiKirler var-
dı. Hatta Salim tarafıııdan açıklandığı gibi Zahit!er her ne k"dar Im isyana katılma,lılarsa da,
onlar bile Eınevileri kötü (zalim) idareciler olarak görmekteydiler.
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Bu makalenin hedefi, Mürcie 'nin tarihinde ikinci aşama deııcbilc-
cek bazı tl'zahürleri, Doğu Horasan ve Maveraünnchir civarındaki faa-
liyetlerini yeniden ele alarak incc1emektir. Mürcie, burada, bilhassa bölge-
deki y~ni Müslüman olanlar (Mülıtediler)'m eşitliği ve Erne"! yönetimi-
nin onlardan zorla almaya devam ettiği cizyeden muaf tutulmaları mü-
caddesiııe katıldı2. Yeni mühtediler lehine yapılan bu destek, doktriner
olarak, MÜTciitez üzerine bina edildi. Çünkü onlara göre, imanm yapısı,
sırf İslam inancınm kabulünc' bağlı olup, İsla'mın pratik temel uygula-
maları (ibadetler) ve hukuki emirler gibi fiiller onun tamamcn dışında-
dır. Bu dcmek oluyor ki, Orta Asya 'daki kitle halinde ihtida edenlerin
sahip olduğu bu tam statü (vatandaşlıkları), onların müslüman olarak
dinin bazı. emirlerini bilmemeyc devam cttikleri bahanesiyle dcvlctce
inkar edilmezdi. Amelleri imana dahil etmeme şeklindeki Mürcii görüş,
. pratik olarak yeni b;r önem kazandı. Daha sonraları bu prenı;ip dıı.İma
irca fikrinin en önemli temel unsuru olarak kabul edildi.

İslam.'a giren yeni miihtediler adına verilen Müreii mücadele, Ta-
beri'nin rivayetine göre,. 100/718-9 yılında, hem Ebu's-Saydfı Salih'
b.Tarif ed-Dabbi, hem. de Said en-Nahv! ismiyle m.eşhur mevlanın (köle),
Halife II. Ömer'e (Öm.er b. Abdilaziz), Horasan valisi el-Cerrah b. Ab-
dillah'ın bölgc halkına yaptığı kabalığı ve 20.000 köleyi ücretsiz askere
alması, bir o kadar mühtediden de zorla harac alması konusunda yaptığı
şikayçtle başlar. Halife Kabe'ye namaza yönelen bütün herkesten ciz-
yenin kaldırılması içiıı, c1-Cerrah'a emir verdi. Vali kaçamaklı bir ce-
vap verince, Halife oııu azletli3. Biitün bunlara rağmen, bu kararların,
sadece geçici bir etkisi oldu. 110/728-29 yılında Horasan Valisi Eşres b.
AbdiIlah, yeni miislüman olacak herkesin, cizyeden muaf tutulacağını
taahhüt ederek, Mavcraünnehir bölgesindc İslam'ı yaymas' için Ebü's
-Sayda'yı görcvlendirdi. Bu vaad, kısa sürc sonra bozuldu vc Ebü's
-Sayda'nın Soğdlu mühtedilerindcn yeniden zorla cizye alılUnaya baş-
landı. Onlar mukavemet gösterince Ebü's-'-Sayda ve arkadaşları, onlar-
la birlikte ayaklandı. O ve meşhur mücahid, şair, uzun süre icca doktri.
nin ateşli savunucusu Sabit Kutna hapsedildi ve daha sonra Merv
valifine gönderildi4•

2 Bkz. G. Van Vlotten, Recherches sur la Domination Arabe, le Chiitisme et les Croianees
:lfessiani'Jlıes SOU8 le Khalifat des Omayades, Aınsterdaın ] 1191,s. 28-33 (Bu eser Pr~l'. Dr. M.
Sait Hatipoldu tarafından, "Emevi Devrinde Arap Hakimiyeti, Şia ye Mesih Akiclcleri, Üzeri-
ne Araştırmalar, (Ankara 19116)ismi} le Türkçe'ye ~cvrilerek Fakültemiz yayınları arasında

hasılmıştır. S.K).
3 el-Taberi, Tiirih-i Taberi, (Leiden baskısı), ii. 1353.-5.
,1.. Taberi, II., 1507-10.
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Altı yıl sonra, el-Haris b. Sureye liderliğinde Müreie'nin büyük is-
yanı patlak verdi. Ona destek, geneııikle, Cüzean, Faryab, Talikiin ve
Belh'ten geldi5• Müslüman toprakları dışına koğulduğu için, el-IIaris;
Türkeş Hakan ve diğer imansız başkanlarla (şeflerle) anlaştı. Haris'in
önderliğini yaptığı bu akımın, temelde, Ebu Sayda ve Sabit Kutnil'nın
ilkeleri ve amaçlarının tem;ilcisi olduğu, Van Vlotten tarafından, bizzat,
işaret edilmektediı.6. Ebü's-Saydil'nın ilk destekcilerinden olan kişilerin
birçoğu, mesela; Rebi' b. İmran el-Teymı, Bişr b. Cürmüz ed-Dabbı,
Ebu Fatıma el-Ezdi ,e el-Kasım eş-Seyhani gibileri, el-Haris b. Sureye'-
in en meşhur ve ideolojik olarak kendisine en fazla destek veren arkadaş-
ları arasında zikredilmektedir. Görevinin son safha'lında onun dini danış-
manı Cehm b. Safviln idi ki bazı dini (kelami) görüşleri sebebiyle, daha
sonraları, gelenekci (Traditionalist) müslümanlar tarafından İslam'dan
sapan baş sapıklardan biri olarak kabul edildi. Fakat 0, Müreii iman dok-
trininin, köklü bir şekilde formüle edicisi olarak da meşhurdur. el-Hads,
tem.elini Kur'iln ve Peygamber Sünnetinin oluşturacağı bir reforma ve
HalifeIiğe en uygun adayı seçecek bir şuranın teşekkülüne çağırıyordu.
O, MesiM adil bir kurtarıcı rolünde siyah bayrakla!' sallıyordu ve şahsen,
misyonunun Şam'ın burçlarını yıkarak Emevi. Ha1ifeIiğini devirmek ol-
duğuna inanmış görünüyordu?

el-Haris b. Sureye'in müslüman idareye karşı açık isyanı ve onun
müslüman olmayanlarla işbirliği yapm.ası, daha önce Ebü's-Saydil'nın
ateşli barışeıl mücadelesine katılan pek çok mutedil Müreii'nin kendisine
destek vermesini sağladı. el-Taberi'nin rivayeti bunun bir delilini ver-
m.ektedir. Daha önce zikredilen Said en-Nahvi'nin kardeşi Halid en-
Nah,,!, cizyenin kaldırılması için m.ücadele veren, Soğdlu (Sogdhian)
mühtedilere Ebü's-Saydil ile birlikte katılmıştı. 0, el-Raris b. Sureye'e
karşı soğuk davranışını sürdürdü. Bununla beraber, daha sonra, kendi-
sine ve kardeşi Yezid'e, el-Haris'le aralarındaki anlaşmazlıkta elçilik
görevi veren Emevi valisi Nasr b. Seyyar'la birlikte hareket etti8• °
halde, el-Haris'le Mutedil MÜTciearasındaki münasebet devam etmek-
teycli. (126/744 )yılında Halife III Yezid'den, (el-Haris için) em.an alma-
ya çalışırken, Onun iki elçisinin, Kufe üzerinden gidip, o zaman Irak'-
ta İrea fikrinin en meşhur mümessili Ebu Hanife'ye rica edip Halife
mahkemesinelgirebilmek için bir mektup almaları anlamlıdır9• el-Raris,

5 Taberi, II, 1568.
6 Van Vlotten, Recherches, s. 30.
7. Taberi, II. 1919.
II Taberi ıl. 1928.
9 Tabcri ıl. 1867.
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Merv'e geri döndüğünde, tekrar faaliyetgösterebildi ve o genellikle bir
vatan haini olmaktan daha çok haklı bir amaç konusunda zulme uğra-
mış biri gibi ilgi gördü. Kısa süre sonra, tekrar kendi reforn~. proğramı
içjn Nasr b. Seyyar'ın pozisyonunu tehdit edecek güçte, geniş bir des-o
tek sağladılO.

Ebu Müsliın'in Abbasi ihtjlalini başlatmasınılan az önce, 128/74G
yılında Haris'in ölümüyle Horasan Müreiesi büyük bir krize girdi.
(Haris'in öhimü Horasan Mürcjesinj lidersjz hıraktı.) Hergeçen gün
daha da acımasız hale gelen Emevi rejjminin dcnilmesi sloganı ile
ortaya çıkan bu yeni akıma karşı Mürcie'nin reaksiyonu nasıl dı ? Tarjhi
eserler; Ebu Müsljm ve Horasan Mürciesi arasındakj ilişki. kÖlll1sunda
herhangi bir şey söylememektedider. Bununla birlikte bjyoğrafik kay-
naklarda, en azından, Mutedil Mürcie'nin iki liderinin Merv'de idamına
sebep olan, 131/74.8-9 yılındaki bir dizi münakaşayla ilgili olarak 'bazı
deliller bulunmaktadır. Birincisj; İdam edilenler arasında Arap olmayan
müslüman mühtedilerin eşitliği mücadelesinde ılaha -öncc zikredilen
meşhur üç kardeşten biri Yezid (b. Ebi Said) t~n- Nahvi'~in yer alması.
Zahid ve Kur'an'ı iyi bilen Yezid, onun biyoğrafisini yazanlara görc,
Ebu Müslim tarafından, kendisine iyiliği emrettiği (bi-em.rihi bi'l-ma'-
rüf) için 131/748-9 yılında öldürülmüştürl ı. Ikinci kişi, Ebfı Hanife'-
nın yakın arkadaşı ve öğrencisi İbrahim b. MCYm.Ulles-Saiğ el-M er-
vezi'dir. Taberi, biraz anlaşılması güç bir pasajda, Nasr b. Seyyar'm,
güya, Haris b. Sureye tarafından da saygı görmesi nedeniyle kcndisini
resmi bir göreve atadığını zikrctmektedir12• Biyoğrafik eserlerin vcrdiği
bilgiye göre, Ebu MUslim; Merv'e gelince, İlırahim b. Saiğ, ona karşı
sert d~ııe konuştu. Bunun üzerine tutuklandı. Fakilılerin ve Zahid kim-
selerin şefaatiyle, Ebu Müslim onu serbest bıraktı. Fakat O, Ebfı
Müslim'in davranışlarına karşı çıkmaya devam etti. Sonunda eliyle
cihad edemediği takdirde diljyle eihadı sürdüreceğini söyleyerek tehdit
etti. Bunun üzerine Ebu Müsli1n, onu öldürdüU.

Horasa~'ın meşhur hadiscisi Abdullah b. el-Mübarek, İbrahim b.
es-Saiğ'in idam haberi kendisine ulaştığında., Ebfı Hanife'nin yanında
bulunduğunu rivayet eder. Ebu Hanife, o sırada, üzüntüden ağlayarak,
onun başına böyle bir akibetin geleceğindcn, önccdcn beri korktuğunu
söyledi. Daha. sonra Ebu Hanjfe, bir defasında, İbrahim'le kcndisinin

10 Taberi II. 1887-90.
II tbn Hacer, Tehzibü't-Tehzib, lfa.yclamhacl 1325-27. XL 332.
12 Taberi, II. 1919.
13 ıbn Ebi'I-Vefa, e1-Cevıi!ıiri'I-Mııdie, Haydarabnd 1322, ı. '(9-50.
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"neyin emredilmesi ve neden nehyedilmesi" konusunda yaptıkları bir
tartışmadan sonra, bu işin Aııah tarafından farz kılınmış -hir görev
olduğunda anlaştıklarını açıkladı. Bunun üzerine İbrahim ihtiyari ola-
rak, EbCı Hanife'ye sadakatini sürdüreceğini taahhüt etti. * Ebu Hanife
korktu ve dedi ki, hu göreveğer kendisine birisi tarafından verilmiş ise,
o ~am.an hayatını tehlikeye atahileceği hir vazifeolur. Bu görev din-
daı' yardımcılardan oluşan bir gruba ve onları yönetecek güvenilir bir
lidere ihtiyaç duyarl4•

Bu hikaye, menkibevı bir özellik taşısa da (bizim açımızdan) olduk-
ça önemlidir. el-Fıkhi:'l-Ekber'de Ebıı Hanife tarafından ifade edilen
kısa Amentü'de (Emri bi'l-Ma'ruf ve Nehyi ani'l-Münker)" iyiliği em-
retme ki)tüliiktt~n sakmdırma yükümlülüğü ikinci bir önemli unsur olarak
kabul edilmiştirıS. Diğer yandan Bu ilke Haricilerce hararetle savunul-
ınuştıı." ve Mutezile'nin beş temel f'sasından biri olarak, zalim yöneti-
cilere karşı isyan ruhunu ifade etmekteydi. Fakat Sünni Amentüde
hiç bir zaman bu ilkeye yer verilmedi. İbrahim b. Saiğ'a atfedilen bu
reaksiyon, prensibin, bu sıralhrda, genelde nasıl anlaşıldığını açıkça or-
taya koymaktadır. Bu ilkenin Ebf! Hanife'nin Amentüsünde yer alması,
isyana tf'şvik ettiğini düşündürmese de ateşli bil' reform savunuculuğunu
yans'tu goziikmektedir.

Ebfı Müslim'in iİıfaz ettiği iki idam olayı ile ilgili rivayetler, az da
olsa, oldukça kıymetli bir bilgi vermektedir. Sadece bu iki hiıdisenin bir-
biriyle irtibatb olduğu farzedilebilir. Fakat belli bazı 80rular ve saikleri
muğlak kalmaktadır. Bununla birlikte, Ebu Müslim'in Emevi rejimin
yıkmak için başlatılan Abbasi savaşında Müreie'yi kendi tarafına çek-
meyi başaramadığmda ve bunun üzerine, yeterince tehlikeli gördüğün-
den onların gerçek veya (potansiyel) nıuhtemel iki liderini öldürrneğe
karar verdiğine yeterince delil vardır. Doğu Horasandaki Müreii düşün-
cenin etkili gücünün bu diınemde , oralarda Ebf! Hanife Ekolünün ça-
bucak yayılmasına yardımcı olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Ehu

• (Yazar metni aktarırken Im cümleyi eksik çevirmiştir. Bu da olayın anlaşılınasım güçleş-
tirmektedir. Metnin aktarılmayan k"nıı şöyledir: Bunun üzerine, İbrahim ihtiyar! olarak,
Ebu Hanifeye, Ebu i\lüsliın'lc ölünceye kadar cihadı sürdüreceği ni taahhüt etti. Ebu Hanife,
sebebini sorunca, şöyle ce,'up verdi: O beni Allah'm haklanndan hi rini çiğnemeye çağınyor, ben
ise; buna enıı;el olmaya çal;şıyonıın. Bunun üzerine Ebu Hanife, dedi ki: Kişi bu görevi tek başı-
na yerine getirmeye kalkarsa o zaman hayatını tehlikeye atmış olur. Bu ise insanlar için uygun
bir iş olmaz. Bu görevancak Allah'm dinine karşı güvenilir bir kişinin liderliğinde, dindar kişi-
lerden oluşan bir grup tarafındalı yerine getirilebilir. S.K.)

14 Tbn Ebi'I-Vefii. a.g.c .• T. 49-50.
15 A.J. Weıısinek, The Mnslim Creed, Camhridge, 1932 •. 103.
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Hanife, Doğudaki Mürcie'nin, politik olmasa bile, itiraz edilmez manevi
bir lideri olmuştur. Onun taraftarları, özellikle Haris b. Sureyc'in de'
başlangıçta destck aldığı aynı bölgede yani Cüzcan ve Toharistan'da
ortaya çıktı. Bunun en önemli delili, Safi ed-Din CI-V aiz cl-Belhi tara-
fından 610/1213-14 tarihinde yazılmış olan ve yakın zamanda Farsça'.
ya çevirisi yayınlanmış bulunan Belh Şehri Tarihinde verilmektedirl6.
Yazar giriş bölümünde, daha önceleri, Kufeli bazı şeyh ve alimlerin
(tahminenEbU Hanife'nin muhalifleri), Belh'e Mürciı Kalesi (Müreiabad)
ismini verdiklerini zikretmektedir. Yazarın da ifade ettiği gibi, bunun
sebebi, Ebu Hanife'nin bir Mürcii olarak isimlendirilmesi ve bütün Belh'
lilerin, onun Ekolünün taraftarları olmalarıdır. IIorasan halkı eğitim
ve öğretim amacıyla lrak'a gittiklerinde, Ebu Hanife'nin uzun süre öğ-
renciliğini yapmış olan Belh'li alimlerin dışındaki diğer bazı alimiere gi.
derlerdiı?

142/759-60 yıllarında, Ebu Hanife henüz hayatta iken, onun yakın
arkadaşı ve öğrencisi, Ömer b. Meym.un cr-Remmah (öL. 171/787-88),
Belh kadısı oldu ve resmi olarak 20 sencden fazla bu görevi sürdürdüıs.
Hiç sevilmeyen, Abbasilerin Horasan Valisi Ali b. İsa b. MaMn, ondan
sonra, bazı Hanefi alimlerine işkence yaparak öldüren bir kadı atadı.
Bu kadı bir süre sonra, ÜZÜCÜ bir şekilde, Merv kasabası dışına kadar
kovalandıktan sonra yerine 16 yıl bu görevi yürütecek biri olan Hanefi
alim EbU Muti'el-Belhi (el -Hakem b. Abdullah) getirildil9• Ebu Mutı',
el-Fıkhü'l-Ebsut isimli k\tabın yazarı olarak mcşhurdur. Bu kitapta,
hocası Ebu Hanifc'nin kelami problemle:re dair cevaplarını toplamış ve
O'nun Mürcu telakkisini nakletmiştir. Buna göre, çoktannh bir dinin
hakim olduğu bir ülkede bulunan, İslam'ın dini yükümlülükleri ve Kur'an
hakkınd~ hiçbir bilgisi olmaksızın sadece İslam'a şüphesiz bir şekilde
inanıp ikrar eden (doğrulayan) bir müslüm.an mühtcdinin gerçek bir mü-
min olduğu kabul edilmektedir20• Ayrıea Ebu Mukatil es-Semerkandi
tarafından irea doktrininin bir şerhi olarak kaleme alınan Kitab el-
Alim ve 'l-Müteallim'i de Ebu Muti' rivayet etmiştir, aneak daha son-

16 Abdullah b. Ömer b. Muhammed b. Davud Vôizl Belhı, Fedail-i Belh, Farsçaya çe-
viren; Abdullah Muhammed Hüseynl Belhı, basıma hazırlayan ise Abdülhay Habibl,. Tahran
1350.

17 Fedail, s. 28.
18 Fedail, s. 124-9. İbn Ebi'I-Vefa L 399.0, 242/759-60 yıhnda öldürülen Mütevekkil

h. Hümran'dan sonra, bu göreve getirilmiştir. (Fedail, s. 85-89).
19 Fedôil, s. 145-54; ıbn Ebi'I-Vefa, IL. 265-6.-
20 Kitab el-Fıkh et-Ebsat, Muhammed Zahid el-Kevscrl tarafından bası~u hazırlanmış

el-Alim ve'I-Müteallim içerisinde hulunmaktadır.
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ralaıı bu esc)' hocası Ebli Hanifc'ye nisbet ediİmiştir21• Bu iki eser doğu-
daki Hanemiğin daha sonraki Mürcil Kelanı 'ının temellerini belirlemiş-
ıir. Ebu Mud'nin 197/812-13 yılında ölümünden sonra, Belli 'in bütün
kadıları Hanefidirler22. Onların dışında, Belh tarihindc zikredilen diğer
ilk alimlerden pekçoğu, Ebfı Hanifc'nin veya Ebu Yusuf, Muhammed
d-Şeyhani \'c Züfel' gibi meşhur arkadaşlarının ileri gelen öğrencilerin-
dcn biridir23. Bellı'te Sufi ekolü'nün kurucularından olan Şaklk b.
İhrahim de, Ehu Hanife ve Ebfı YUsuf'un nezaretinde çalıştı, daha son-
raları, şahsi problemi cr sebebiyle Ebli Yusuf'la aralan bozulmuştu24.
Belh Şehri Tarihi, aynı zamanda, Abbas! rejiminin ve onun temsilci-
lerinin, iktidarları boyunca, sevilmediğine dair sağlam bir delili de ver-
mcktedir25.

21 .L Schacht, An Early Müreiite Trentise: The Kitab el-Alim ve'l - Mütenllim. Oriens
XVII (1964) s. 100.

.22 Ebu lI1uti el-Bel hi' den sonra. istemediği halde Belh kadılığına Züfer'in öğrencilerinden
ŞeddU b. Hukeym tayin edildi. Altı ay sonra kaçtı. (FedaiJ, s. 185-95. İbn Ebi'I-Vefa, I. 256).
Ondan sonra Halif!' Me'mun. eski kadı Ömer b. Meymun cl-Remmilli'ın oğlu Abdullah'ı tayin
etti. (Fedai!, s. 162-5) Mihneyi protesto ederek istifa eden Leys ~. el-Müsafir, O'nun yerine
atandı. (Fedai!. s. 208-10; İbn Ebi'I-Vefa, i. 417) Ondan sonra, Belh bir süre kadl81z kaldı,
gelenler ise zalim kimselerdi.

, 23 Ebu Hanife'nin öğrencilerinden olanlar: Ebu Muaz Halid b. Süleyman (öl. 199/814-15).
(Fedôil, s. 142-6; İbn Ebi'I-Vefa, ı. 229). Isam b. Yusnf (öl. 215/830). (Fedail, s. 202-6 İbn Ebi'l-
Vefô, I, 347-8). VaSlm b. eumeyl ve Ebu Hanife'den hadis rivayet eden Selm b. Salim (Fedail.
s. 156, 160)'dir. Halef h:-Eyyub; Ebu Yusuf, Muhammed eş-Seyban! ve Züfer'in talebI'sidir. (Fe.
dai), s. 178-85), İbn Ebi'I-Vefll; i. 231-2). Ebu Yusuf'un diğer bir öğreneisi de, İ.am'ın kardeşi,
İbrahim b. Yusuf(öl. 239/853)'dur.(Fedail, 5.214--19; İbn Ebi'I-Vefa: ı. 51-52.) .

24 Fedılil, s. 131, 138.
25 Relh halkı, Ebu Müslim'in gönderdiği Ebu Davut Halid b. İbrahim komutasındaki or.

duya karşı koydu. Bu meşhur başkaıdırma, kesinlikl~ dini liderler tarafından idare edilmişti.
Çünkü Abbasi ordusunun zaferinden sonra, Miitevekkilb. Hümran, Mukatil b. Hayyan, Mukatil
h. Süleyman, İbn el-Remmıllı, Ebu Davud tarafındanaffedilineeye kadar, hiçbirisi saklandıklan
yerden çıkmadl.lFedail, s. 86) Dah ••sonra Ebu Davud, Mütevekkili kadı olarak atadı. Rivayete
göre o, hutbede Ebu Davud'dan vali olarak bahsetmemek ve devlet temsileilerinin şahitliklerini
kalıul etmemek şartıyla bu görevi üstlenmiştir. O Halife'nin, makamı ile ilgili işlere hükmet-
memI' şartından vazgeçmesinI' dair mektubunu Kur'an'dan' bir ayetin hükmüne ters düştiiğü
gerekçesiyle geri çevirdi. Bir süre sonra valiyle başı derdI' girdi ve öldü. Kasaba halkı uzun bir
siire matem işareti olarak dükkanlannı kapadılar. (Fadail, s. 87-8). Ebü Mutİ el-BeIW, "Biz ona
dalıa çocu'kken Iı\kmet verdik" (19 Meryem 12) şeklindeki Kur'an ayetinin Yahya b. Halid 1'1-
Bermekiye veya Halife'nin oğlu Memun'a işaret için nazil olduğu yazılı olan Halifelik makamının
resmi mektubuna karşı protesto faaliyetlerine girişti. (Fedail, s. 149-50). Selm b. Salim, zalim
yöneticilerin ve yardımcılarınm yüzüne bakmanın kesinlikle haram olduğunu iddia etti. Tek
problem, onlarla konuşmanın caiz olup-c1maınasıydl. (Fedail, s. 157) Vali Ali b. İsa b. Mahan.
Selm b. Salim'in, Halife'nin imzasına saygı duymadığı ve resmi görevlilerin şahitliklerini
kabul etmediğine dair halifeye şikayet mektubu yazdı. Sonunda Selm, Bağdat'a yaptığı bir
ziyaret sırasında yakalanarak hapsediidi. (Fedail, s. 156) İbn Millian'ın kadııık konusunda Belh
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Böylece Belh, doğuda Hanefi eğitiminin (baş merkezi) başkenti
olmaya başladı. Hcr ne kadar hemence, bir üstünlük elde ede.mediysc
de Hanefi Ekolü doğu Horasan ve.Maveraünnehr'in (transoxania) diğer
kasabalarında da ilk merkezlerini kurdu. Ebu Hanife'nin öğrencilerin-
den biri olan ve Cami (öL. 173/789-90) diye bilinen Ebu Isma Nuh b.
Ebl Meryem, Merv Kadısı 01du26• Başka bir öğrencisi Abdülaziz b.
Halid et-Tirmizi, Tirmiz kadısı)'dI27• el Şeybani'nin meşhur öğrencisi,
kitaplarının doğudaki ravisi ve aynı zamanda bir kaç fıkıh kitabının da
.yazarı olan Ebu Süleyman Musa b. Süleyman cl-Cüzcani, Cüzean'hdır28•
Semerkant'la ilgili dökümanımız ise, maalcsef, orada Hanefiliğin menşei.
ni ve gelişmesini takip edebilecek kadar yeterli değildir. Hanefilik git.
tikce güçlenirken, Hanefi MÜlciı Kelam okulunun merkezi, kendinden
sonra Maturidin'in mensup olduğu yerin ismini aldı. Bu kasaba, er-
ken devirlerden beri Murcii faaliyetinin merkezi olmuştur ve daha ön-
ceden Ebu Hanife'nin öğretisini kabul etmek için hazıılanmış 0lmalıdır29•
Daha önce de zikredildiği gibi Kitab eı-Alim ve'I-MüteaIlim'in yazarı
Ebu Mukiitil es-SeDlcrkandi, Ebu Hanife'nin talebesidir. Diğer yandan
bu kasaba, ilk anlarda, Hancfiliğin meşhur temsilcilerinde hiç kimseyi
yetiştirmiş görünmemektedir. Çünkü daha çok dini liderliğin Bclh'e ait
olduğunu benimsemiş olabilir. Buhara'daki Mahalli Hanefi okul, her
nedense daha sonraları, el-Şeybani'nin öğrencisi ve bu kasabada aşağı
yukarı bir evliya gibi hürmet gören Ebu Hafs el-Keblr (Ahmed b. Rafs
öl. 217/832) tarafından kuruldu30• Bununla beraber, Sünni gelenekeilik
(Ashabü'l-Hadis), Buhara'da köklü bir şekilde yerleşti ve mahalli Ha.
nefi amentüsünde büyük etkisi 0ldu3l.

halkıyla yapmış olduğu münakaşa, yukarda zikredilmiştir. İbn Mahôn'ın kadısı Muhammed
el-E'meş, ibadetle ilgili bir konu sebebiyle, Hanefi Ebu lIfuaz .tarafından, küfürle suçlandı.
İbn Mahan, Ebu l\fuaz'ın aleni bir şekilde eezalandınlmasını ve Belh'e girişinin yasaklan-
masını emretti. Tirmiz'in Hanefi kardısı, Abdü!aziz b. Halid, Ebu Muaz'ı muhteşem bir tö-
renle karşıladı. el-E'meş de, onun için aynı cezanın verilmesini ve şehre girişinin yasaklanması
emrini verdi. Rivayete göre, Ebu ~uaz ve Abdilıaziz birlikte. daba önce 100.000 kafirin kendi.
leri yardımıyla müslüman olduğu yer olan Fergana ve Saş'a sürgün edildi. Ebu Muti el-DelM,
kadı olunca her ikisi'de tekrar evlerine (kasabalanna) geri döndüler. (Fedail, s. 145-46.)

26 İbn Ebi'l- Vefa. i. 176.
- 27 İbn Ebi'l-Lefii, ı. 318.
28 Fedail, s. 210-14; İhn Ebi'I-Vefa, ıı. 186-87.
29 Bir süre Semerkant Kadı.! olan, Mukatil b. Hayyan en-:"iebati(öl. 150 /767'den sonra)

Ebu Hanife'nin bir arkadaşı olarak tanımlanır. (Fedail, s. 75, 78)
, . 30 Nerşahi, Tarih-i Buhara; yayma hazırlayan Müderris Rezavi, Tahran, 1351/1972

İndex.
31 Madelung, The Spread of Maturidism and the Turks, Aetas do IV Congresso de Estu-

des Arabes e İslamicos'un içinde, Leiden 1971, s. 117.
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Hanefiliğin Maveraünnehir'de zaferi, Saman! hanedanlığınm sal-
tanatıyla başladı. Belh 'in yakınındaki bir köyde kurulan Samani'ler,
gelenekselolarak, Hanefi ülema'yı deftekledi ve onları resmi makam-
lara atadı. Emir ısmail b. Ahmed (279-95/892-907), r;vayete göre, Sc-
merkant, Buhara "e diğer Maveraünnehir kasabalarındaki alimIeri top-
layarak, onlardan sapıklığın yayılma' tehlikesine karşı Sünni inancı
yorumlamalarını istedi. Bu alimler de, Sünni (orthodox) amcntünün
prensiplerinin tesbiti ve yorumu görevini Hanefi alim İshak b. Muham-
med el-Hakim es-Semerkandi'ye verdiler. Bu i~in b;tirilmesinden sonra,
emir ve ülema tarafından da resmen onaylandı. Sevadü'l-Ezam ismiyle
meşhur Im amentü, Samaniler döneminde ):esmi ilmihal oldu32.Bu Müı-
cie'nin "ameııerin dışarda bırakan iman tarifini bütünüyle onaylamak-
taydl33• Fakat bu ilmihalde, "idaı'eci-zalim olsun adil olsun-ona itaat
etmek, onu oestcklemek ve müslüman toplumla dayanışma içinde hare-
ket etmek de müminin görevi olarak kabul ediImişti34• Doğudaki Mür-
ciilik, yavaş yavaş , Emevi devletini yıkmak için çalışan devrimci bir
reform hareketi olmaktan çıkıp kurulu bir devletin yanında yer alan,
resmen desteklenmiş bir bünyeye kavuştu.

32 el-Hakim es-Semerkandt TercüOle-i el-Sevud el-E'zam, yayma hazırlayan. Ahdül-
hay Habibi. Tahran 1348 5. 17-19.

33 el-Hakim es-Semerkandi, el-Sevadü'I-E'zam(tstanhbul 1204/1886) Özellikle 1.,44.
48. ve 49. Me.ele.

34 El-Sevadü'I-E'zam, Özellikle 2., 7., ve 9. !Ilesele..
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