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Abs ra ct 

Islam eınerged in Hijaz and spread into a very large region. Among the areas 
thflt Islcun has spread Horasan has an important place. Because of i ts location 
very far from Hijaz and alsa of its different histarical background and social 
structure, the people of Horasan had some ım~jor difticully in understanding 
some religious perceptions and coımnentaries ret1ecting the priorities of the 
Hijaz region. 1l1ese differences ·in perception led theın to moral and spiritual 
aspects of religious texts. And from the second century of the Hijrah these 
texts became an essential source of Sutism. For U1is reason Horasanians 
ınostly interested in moral and mystical dimension of Islam and interpreted 
oU1er dimensions of Islam according to U1is view. So, U1ese characteristics 
ınade Horasan and ils environınents very important place in the history of Is
lam and Sutism. 

Kcy tcı·ms: Horasan, Sutisın, Tasavvuf, Sutisın in Horasan. 

Özet 

İslam dini Hicaz bölgesinde doğmu~ ve kısa sürede geni:? bir coğrafi' alana ya
yılmı!?tır. İslam'ın yayıldığı bölgeler içerisinde Horasan'ın özel bir yeri vardır. 
Çünkü Horas<in, Hicaz bölgesinden uzak hir coğrafyada olup farklı bir sosyal 

• Doç.Dr: D.E.Ü.Ilahiyat Fakültesi, Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 
1 Mevllln1l, Memevi,lstanbul1988, I, (Beyit no: 147),12. 
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yapıya ve tarihi geçmişe sahiptir. Aradaki farklılık nedeniyle Horasanlılar, Hi
. caz ve civarına mahsus din! algı ve yorumları benimsemekte güçlük çekmiş
lerdir. Bu durum, Horasanlılann öncelikle, İslam'ın -hemen herkes tarafından 
kabul edilebilecek- derunlla.hHl.ki verilerine yönelmelerini sağlcumştır. Bu veri
ler, aynı zamanda, hicrl Il. asrın ortalarında ortaya çıkıp gelişen tasavvufa.da 
kaynaklık etmiştir. Bu nedenle Horasanlılar, sonraki yıllarda, İslam'ın tasav
vufla ilişkili boyutuna daha çok ilgi duymuş, benimsemiş ve katkıda bulun
muştur. İslam'ın diğer boyutlarını da tasavvuf perspektifinden bakarcık yo
rumlamışlardır. Bu özellikleri dolayısıyla Horasan İslam ve Tasavvuf Tari
hinde takdir edilen t)zel bir yere sahip olmuştur. 

Anahtar Terimler: Horasan, Tasavvuf, Horasan'da Tasavvuf. 

·Giriş 

Horasan, İslam'ın ortaya çıktığı Hicaz bölgesinden uzak bir coğrafyada 

olup farklı bir toplumsal yapıya sahipti. Müslümanlar ilk olarak burada kendi

lerinden oldukça farklı özelliklere sahip bir toplulukla karşı karşıya gelmişti. 

Böyle bir toplumda İslam'ın nasıl aniaşılıp yorumlanacağı; kabul görüp gör

meyeceği. önem arz etmekteydi. Sonuçta Horasan, islam' ı benim~ emiş ve İs

lam tarihinde kendine mahsus özel bir yer edinnıiştir. Horasan'ın İslamiaşma .,. 

sürecinde, İslam'ın den1ııi/ahlakt verilerinin ve tasavvufun önemli rol oynadığı 

görülmektedir. Bu sonucun ortaya çıkmasında onun coğrafi' konumunun ve 

toplum~al yapısının önemli etkisi olmuştur, denilebilir. Makalemizde, Hora

san'ın coğrafi konumu ve toplumsal yapısı ile tasavvufa yöneliş arasındaki i-. . 

lişkinin sebepleri ve sonuçları üzerinde duracağız.2 İslamiaşma süreci büyük · 

ölçüde tamanilandığı için, ilk beş asırlık kaynaklara başvurmalda yetineceğiz. 

2 Horasan'da ortaya çıkan diııf-tasavvuti' ımınzaranın, burada zikrettikleıiınizclerı ba~ka, Kitap 
ve sUrırıet gibi MUsiUımınlanıı ortak değerlerinelen ve kUHUrUrıclen, hazı Mll~lllınaıılarııı kişi
sel gayretlerinden kaynaklanan daha başkıı sdıepleıi de bulunmaktııdır. Biz burada, bu ınaıı

-;cr 
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Niçin Horasan? 

İslam tarihinde bazı şehirlerin adından çokça bahsedilmekte ve buralara 

bazı özellikler atfedilmektedir. Bunlardan biri de Horasan' dır. Hakkında söy

lenenler, onun İslam ve tasavvuf tarihi açısından önemli merkezlerden biri ol

duğunu göstermektedir. 

Cüneyd (ö.297/909) "Fiitiivvet Şam'dadrr, Lisan lrak'tadrr. Sıdk ve 

doğruluk Horasan 'dadır." demiştir. 3 
· 

Adı Horasan'la özdeşleşen meHimetl'lerin durumu Irak'ta anlatılınca 

Sehl Tüsteri (ö.283/896) ve Cüneyd şöyle derler: "Eğer Ahmed-i Mürsel 

(s.a. v.) 'den sonra peygamber gelseydi bu ta~('eden ge/irdi . .,.J 

İbn· Yezdanyar' dan şöyle nakl edilir: "Horasaıı sı~filerinde siiz yok a

mel [var]; Bağdad sujllerinde ise amel yok söz vardır. Basra sırfilerinde hem · 

söz hem amel; Mrsır sııti:terinde ise ne ,\'bz ne amel vardrr. "5 

Bir başka rivayette "l.ifahan dervişleri insq(' alrrlar vermezler; Hora

san dervişleri lıem insaf alırlar lıem verirler; Taberistart dervişleri ne insq( 

alırlar ne de verirler; Parsf derviş/eri, ba.~·kasrrıa insq(' verirler kendileri al

maz/ar. " denilmektedir. 6 

Bu rivayetlerde diğer şehirlerle ilgili bazı zaaflara değinilirken Hora

san'la ilgili övücü ifadeler k"Ullanılması dikkat çekicidir. Zamanındaki belli 

zaranın ortaya çıkınasında sfıd~ce mekana; Hmasaıı'a mahsus özelliklerin rolll ilzeriııd~ 

dunnakla yetineceğiz . 

. ı Abdtilkcıiın Kuşeyıi', Ilislite (1'asavvuf ilmine Dair Kuşeyri Risalesi), (Haz: Silleyınuıı 
Uludağ), Dergah Yay .. lstanhull99l, 373. 

4 Abdmnıhınan Cfiınf, Ne.felılitii'l-Oııs (Evliyci Meııkıbeleri), (Terclime ve ~erh: Lfıınif Çele
bi; Haz·: Slileyınan Uludağ-M usta ra Kara), istanbul 1995, 187. 

5 lbnli'I-Mulakkın, 1'abakiitil'l-Evliyii, (tah: Nureeldin Şeribe), Kahire 1973, 335; Ali Bolal, 
Bir 1'asavvuf Okulu Olarak Meliimetilik, Istanbul 2003, 240. 

6 Keykfivus, Unsur el-Meali, Kabu.l'llame, (Terc: Mercimek Ahmed-Haz: Orhan Şaik 
Gökyay), Istanbul ı 944, 388; Ne~et Çağa lay, Bir Tilrk Kurumu Olaıı Alıili k, Ankara ı 989, 

c if' 
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başlı yerleşim birimlerinde yaşayan mutasavvı11arın önde gelenlerini ve şeyh 

olaniarım eserinde zikreden Hucvirl, Horasan' a gelince oldukça iltifatkar ifa

deler kullamr: 

"Bugün Hakk'm ikbal gölgesi Horasan'dadır." 

"Horasan 'daki muıasavvıflamı fıepsirıi saymam zor olacak. Ben sade

ce Horasan 'da. iiç yüz şahıs gijrdiim, bunlardan !zer birinin bir meşrebi var

dı, onlardan bir tanesinin bulunması dalıi bir thinyaya kc?jf gelir. Bunun se-

bebi, muhabbet güneşinin ve ta.1·avvı!t ikbalinin Horasan talilıinde bulunma
. 7 

sulır." 

Bu ifadeler Horasan' ın, İslam ve tasavvuf tarihi açısından önemine ve 

özel konumuna işaret etmek için yeterli olsa gerektir. Aşağıda Horasaıl' a dair 

oluşan bu kanaatierin Horasan'a mahsus sebepleri üzerinde durmaya çalışa

cağız. 

Coğrafi Konum 

İraii'ın kuzeydoğusunda yer alan Horasan geniş bir coğrafyanın adı_dır. 

., 

Günümüzde üçe ayrılan bölgenin topraklarından Merv, Nesa.' ve Sera/ıs 

Türkmenistan' da, Bel/ı ve Heraı Afgaııistaıı' da, kalan kısımları da İ

ran' dadır. 8 Eskiden Tas. Ne s cı·. Eb'iverd, Sera/ıs, A.1:tizôr, Bagd'is, Cürcarı, 

Btımiya.n, Garcistan ile Tolıaristan sınırlarını da içine alan Horasan'ın en ö-

12. 
7 Ali b. Osman Hucvirl, Keş.fii'l-Malıcub (Hakikat Bilgisi), (Haz: SUieyman Uludağ), Istan

bul 1982, 278-279. 
~ Osman Çetin, "Honısan", DİA, lstanbui199H, XVIII, 234. 
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nemli şehirleri Nişabur, Heraı. Merv ve Bel/ı idi.9 Bu sııurlar, idari bakımdan 

küçülüp büyümesine bağlı olarak, tarih boyunca farklılık arz etıniştir. 10 Ge

nellikle Bağ d ad' ın doğusunda kalan beldeler idari bakımdan Horasan valisine 

bağlandığı için M{l.veraürınehr'i de içine alan geniş bir coğrafya Horasan'dan 

sayılmıştır. 11 Tasavvuf kaynaklarında Maveraiinnehir genellikle Horasan sı

turları dışında kabul edilir. 12 Ancak bazı kaynaklarda bölgenin sınırları 

Fergana'ya kadar ulaştırılır. Kuşeyı·l (ö.465/1 072), Ebu Bekir b. Musa 

Vasıtl (320/932)'den bahisle "aslen Horasan'm Fergarıa bölgesinderıdir" 13 

demek suretiyle Fergana'yı Horasan'dan sayıüaktadır. İbnü'l-Cevzl 

(ö.598/1201) de, kültürel ve coğrafi' ilişkileri nedeniyle olsa gerek, Bistam, 

Nişabur, Tıts. Heraı. Be/h, Tinniz, Buhara. Fergana, Nalı~'ieb gibi şehirlere 

mensup sunterden birbiri peşi sıra bahsetınektedir. 14 Dolayısıyla tasa vvuf 

kaynaklarında Horasan denilince bazen bütün bu yerleşim birimlerini içine 

alan geniş bir bölgeden bahsedildiğini dikkate almak gerekir. 

Toplumsal Yapı 

Bize göre, Horasan'ı İslam ve tasavvuf tarihi açısından önemli ve özel 

kılan, -coğrafi olarak Hicaz bölgesine uzaklığıyla da ilişkili olan- toplumsal 

dokusu bakımından Hicaz bölgesinden ayrı bir yapıda oluşudur. Horasan'daki 

etnik ve diril yapıyı gözden geçirmek, toplumsal bakımdan Hicaz bölgesiyle 

arasındaki farkı anlamaımza yardımcı olabilir. 

9 C.L. Huart, "Horasan", İA, lstanbull967, V/1, 560. 
10 Çetirı, age. 234. 
11 Yakut b. Abdullah ei-Hamevi'. Mu 'cemil'l-!Juldfm, Beyrut 1375/1956, ll, 35 1. 
12 Mesela Hucviri' başlıca lasavvuf merkezlerini sıralarken Horasan ve MaveraUıınehr'i ayrı 

ayn zikreder. Bkz. Hucviıi, age, 277-280. 
13 Kuşeyıi, age, 155. 
14 Ebu'l-Ferec Abdurrahman b. lnU'l-Cevzl, S~fatil's-Safve, Beyrut1409/1989, IV, 98-153. 
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Horasan, İranlılar'ın yanı sıra zaman zaman Türkler'in de hakim ol

duğu bir bölgeydi.15 Miladi VII. ve VIII. Yüzyıllarda bölgeye gelmeye başla

dıkları tahmin edilen Türkler'in göçleri sonraki yıllarda da devam etti. 16 Müs

lümanların bölgeyi fethinden önce yönetim olarak Horasan bölgesi 

Sasaniler'in, Maveraiinnelır ise Türkler'in hakimiyeti altındaydı. Bu bölge

de pek çok kavme mensup halklar yaşamakla beraber Horasan bölgesinde Fft

ris1Jer, Maveraünnehr'de ise Türkler çoğunluktaydı. 17 Fetihten sonra, orduyu 

takviyenin güçleşmesi gibi sebeplerle, Horasan'da Araplar da i skan edilmişse·· 

de bunlar kısa süre sonra yerli halka karış-lmş ve onların diliıli {Farsça) öğ

reıuniştirY Muhtemelen fetihlerle birlikte, farklı etnisiteye sahip daha başka 

topluluklar da Horasan' a gelmiş ve Horasan'ın sakinleri arasına katılmıştır. 19 

Horasan,· dirıl bakımdan da Hicaz bölgesinden farklılık arz etmekteydi. 

Bu bölgede Nasturilik, Zerdiişıllik (Medi.s/.lik), Manilıeizm, Budizm ve Şa

manizriı gibi din ve mezheplerin bulunduğundan bahsedilir.20 Araplar bunlar-

15 Hasan Kurt, Türk İslam DUnemine Geçişte 1'alıiroğullart, Allkanı 2002, 16; "Orta Asyanın 
Etnik ve KUitUrel Kimliğinde Tlirkleıin Ro!U", İslami Araştırmalar, XII, s. 3-4, (1999), 353-
358. 

16 Recep Uslu, Hicrl 1-/1. YillJ'Illar'da Horasa11 Tarihi, Uludağ Üniversitesi SI3E. Busılma
mış Doktora Tezi, ls tannu! 1997, 142. 

17 Zekeriya Kitupçı, ··sosyal. Siyfısl ve Dini Yiinlcri ile Islam Fetihleri Sırasında A~uğı Tlirkis
tun (!)", Diya11et Dergisi. cil! 17, sayı 5, ( 1978), 283; Sönmez Kutlu, Türklerin islamlcıyma 
Siirecimle ıltlilrcie ve Tesirleri, Ankara 2002, 5R. ·· 

1 ~ lbnli'J-Esir, el-Kamilfi't-Tarilı, Beyrut 13R5/1965, IV, 510-51 1; Recep Uslu, age, 137. 
19 Attar, Ebu.Osman Hlıi:'nin niıi Haheşli, niıi ROm, niri Keşınirli, hiri Tllrk olmak lizere dört 

kul [köle] ile birlikte mektelıe gitliğinden liahsetmekledir. (Eiıu Osman Nişalıurludur ve Ho
msan'da tusuvvufun ondan yayıldığı söylenir.) Feridllddin Allur, Te;Jdretll'l-Evliya. (Çev: 
Sllleym~n Uludağ). lstannul 19!l5, 5 10-51 ı. 

20 Çetin, agmacl., 238. Horasan'a mUcavir bulunan Buhara'da da hemen hemen aynı dinlerin 
lıulunduğu belirlenmiştir. Bkz. Hasan Kurt, Orta llsya'wıı i,·[amlaşma Siireci (Buhara Ör
neı,'ıf), Ankara 199R, 219-229. MecOsllik o !arihlerde. Horasan'da en <,:Ok milntesilıi bulunan 

;'if' 
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dan Maniheizm, Budizın ve Şamanizın hakkında, muhtemelen ya hiçbir bilgi 

sahibi değillerdi yada çok az şey biliyorlardı. Kur' an' da sadece bir ayette 

(Hacc, 22/17) bahsi geçtiği dikkate alınırsa Mecfisllik konusunda da çok az 

bilgili ve ilgili oldukları sonucuna varılabilir. Kur' an' da · daha çok 

Putatapanlardan (müşrikler), Yahudilerden ve Hıristiyanlardan bahsedilınek

tedir?1 Dolayısıyla Kur'an'ın ilk muhaıapları22 büyük ölçüde bu topluluklar

dır. Kur' anın içeriği de bu toplulukların coğrafi şartlarını, tarihi geçmişlerini 

ve toplum<ıal yapılarım dikkate alarak şekillemniştir. Horasan'da ise farklı bir 

yapı söz konusuydu. Bu durum ilk müslümanlar için bir sürpriz oldu. Onların 

bir kısmının, kendilerinden uzak bir coğrafyada, farklı tarihi geçmişe ve top

lumsal yapıya sahip bu insanlara, İslanı'ı hangi yöntem ve içerikle anlatmaları 

gerektiğine dair bir bilgisi ve kaygısı yoktu. Bu nedenle hi<; de hoş olmayan 

durumlar. yaş andı. 

din olmalıdır. BfrOnf' nin bildirdiğine göre, Azerbeycan' dan çıkan Zerdüşt, halkı dinine dave
te başlamış ve bu konuda Gusıasp • tan yardım görmüştür. Sonra oğlu İstendiyar hem doğuda, 
hem de balıcia bu elini bazen lıaskıyla bazen de benimseterek yaymaya çalışmış; Çin' den, Yu
nan imparatorluğu sınırına kadar a!eşgedcler yap!ırmış!ır. Bkz. Gilnay Tilmer, Birflıı'i'ye Gii
re Diııler ve İslam Dilli, Ankara 1986,212. 

2 ı Kur'an'da mevcut elini guruplar hakkında bkz. Ömer Özsoy-llhaıni Giller, Ko11ularıııa Giire 
Kıır'aıı, Ankara 1998, 141-171. 

22 Buradaki ilk mu/ı araplar ifadesi ilzeıinde bir miktar durmak istiyoruz. Km·'an ()ncelikle onla
nn içinde bulunduklan duruma cevap leşkil ediyordu. Kur'an'ın Anıpça indiıilınesi (Yusuf. 
12/2: Biz onu wılaya.l'llll'l. diye Arapça Kur'an olarak indirdik.) .~adece bir dil tercihi mese
lesi değildi. Bu aynı zamanda ktlllilrel yapıyla da ilişkiliydi ve bu durumu dikkate alınadan 
Kur'an'ı ve dolayısıyla İslam' ı anlamak mümkün olamazdı. Arapça olmasına rağmen Kur'an 
sadece Araplanı indiıilıniş bir kitap da değildi. O, Allah 'ın birbirinden farklı (özelliklere sa
hip).kabile ve milletleıin oluşmasını murad ettiğini; daha doğrusu O'nun bunu böyle kılclığını 
bildiıiyordu. (Hucurill, 49113: ... Tm11şasımz diye sizi milletler ve kabileler kıldık.). Allah, 
Peygambeıini de ~adece Araplanı değil bUlUn insanlara nıhmet olsun diye gönderdiğini lıelir
tiyordu. (Enbiya, 21/108: Biz seni alemiere ra/ımet olarak gönderdik). Kur'an'ın Arapça in
cliıilınesinden maksaclın ne olduğu konusunda bkz. Adil Çiftçi, Aıılayıcı Yaklaşım ı•e Din 
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Toplumsal Doku Uyuşmazlığı 

Bunun en dikkat çekici tezahürü EmevlJerin mevillf politikasında görü

lür. Onlar mevallyi adam yerine koyınuyorlardı.23 Ömer b. Abdülaziz 

(ö.l 01/720) döneminde Horasan' a vali olarak gelen ve kısa bir süre görevde 

kalan Cerrah, minherlerden müslüman halka "Sizlere eza ve cefa ermek için 

geldinı. Bugiin ben rrkına düşkün bir adamım. Allah' a yemin ederek 

söylüyorum ki, benim kavmimelen olan bir kimse (Arap) bana göre, başka 

kavimden olan yüz kişiden dalıcı sevimli ve. makbuldiir." diye haykırmaktan ., 

çekinmemiştir.24 Bu tutum yalnız Arap siyasetçilere mahsus olara!< da kalma

dı. Bazı alimler de mevaiiye karşı sağlıklı bir tutum geliştireınedi. Abdullah 

b. Zeyd b. Eslem, Abiidile vefat edince tikhın me valiye geçmesinden yakınır 

ve sadece Medine'nin Kureyşli bir fakihle şereilendirilmesiyle teselli bulur.25 

Arapların halet-i ruhiyyesini aksettirmesi bakımından, Ebu Hanife 

(ö.150/767)'nin, kendisine kadılık teklif eden Halife Mansur (ö.158/775)'a 

verdiği şu cevap manidardır: "Ey miiminlerin emiri, ben Arap de/};ili.m, 

Sosyol~iisi İçin Uzam m ları, Ankara 2004. 180-184. 
23 Emevileıin mevati politikası için bkz. lsımıii Yiğit, "Mevillf", DİA, XXIX, 424-426. Ayrıca 

bkz. Adnan Demircan, İslam 1'arilıinin İlk Diille111i11de 1lrap-Meviili ilişkisi, İstanbul 
1996. 

24 EbO Cafer Muhammed b. Ceıir et-Tabeıi, 1arflıu'r-Rusill ve'l-Millılk, IX, 1353; İbnU'l-Esfr, 
age, V, 50; Zekeıiya Kitapçı, Yeni İslam Tarihi ve Tilrkler, Konya 1994, (1-11), 367. ·· 

25 Rivayet şöyledir: "Ab{}dile (Abdullah b. Abbas, Abclul/alı b. Ztlbeyr ve Abdullah b. Amr b. 
El-As) vefat edince fıkıh meviiliye geçti. Mekke halkllllll fakilıi At{l b. Ebi Re/}(f/1, Yemen 
halkmill fakijl T{lvfls, Yem{/me lıalkmmki Yahya b. Ebi Ke.1·ir, Basra lıalkmmki Hasan e/-
8{/.\'/'i, Kflfe /ıalkmmki en-Nelıai, Şam lıalkmmki Meklıfll, Horasan Jıalkmmki Atil el
Horasiini oldu: Allalı Kureyşli (biri) ile iiı:el kıldıt,'iı (şerejlendirdiği) için Medine bımdan 
milstesıuulır. Medine 'nin faki/ı i Said b. EI-Mtlseyyeb idi." Yakut lı. Alıdullah ı!l-HaınevL 

age, Il, 354. 
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mevôl'iderıim, soyumda kölelik var. Araplarm ileri gelenleri vereceğim lıük-

. l l . ,26 me ı azı o .maz aı . 

Müslüman olmayan Horasanlılarla ilgili düşünce ve uygulaınalarda da 

bazı sıkıntılar bulunduğuna şahit oluyoruz. Mesela İmam Şatii 

(ö.204/819)'ye göre bir Mecı1s1nin diyeti, bir Yahudi ve Hristiyanın diyelinin 

beşte biri; bir Yahudi ve Hristiyanın diyeti de bir Müslümanın diyelinin üçte 

biridir. Dolayısıyla bir Mecusinin diyeti bir Müslümanın diyetinin on beşte 

biridir. 27 Henüz İslamiaşma sürecini tamamlamaınış bir bölgede, bu coğrafya 

insanını tahkir ve tezyif edecek bir tutum içine girmenin sonuçlarını tahmin 

edebilmek güç değildir. Burada, bölge halkının büyük ölçüde Hanefi mezhe

bini benimsediğini2R; Ebu Hanife'ye göre Mecusi, Yahudi ve Hristiyanın diye

linin Müslümanın diyeti ile aynı olduğuni9 ve aynı zamanda Ebu Hanife'nin 

ilk sufilerden sayıldığını~0 da dikkatierinize arz etmek isterim. 

Zühd ve Tasavvufa Yiineliş 

Bu şartlar altında İslaıniyetle tanışan Horasanlılar, kendilerine din adına 

takdim edilen şeyler içerisinde kendi durumlarına uymayan veya kendi durum

larıyla doğrudan atakalı olmayan hususlarla karşılaştılar. Onların durumunu 

dikkate almayan yorum ve ictihadlar İslam'ı anlamalarını, kabul edip hayatla

rında tatbik edebilmelerini daha da güçleştiriyordu. Bu durumda Horasanlılar 

26 Hucviri, age, 189. 
27 Abclulkaahir el-Bağclfıcli, Mezhepler Arasmdaki Farklar, (Çev: Ethem Ruhi Fığlalı). Anka

raı991,281. 

ıs AbdUikadir Şener, İslam Hııkııkıı Dersleri 1. izmir ı 987. 52. 

29 Bağdfıdi', age, 28 ı. Ebu Hanife' nin bu iclihadında Arap olmayışının ve Arap olmayanlan 
dikkate alarak ictihadta bulunuşunun da etkisi olduğu kamıatindeyiz. Onun aslen Türk, Fıırs 
veya Afganlı olduğuna ilişkin ıivayetler hulunımıktadır. Bkz. Mustafa Uzunpostalcı, ''EbO 
Hanife". DİA, Istanbul 1994, X, ı 31. 

30 Ali b. Osman Hucvirf, age, 188-192. 
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İslam' ın hemen her toplumda geçerli olabilecek deruru ve ahlak131 prensipleri

ne öncelikle ilgi duydular. Bölgenin İslamiaşma sürecinde civardaki alimierin 

"genelde ibret verici, zülıd ve ıai.."Wt içerikli hadisleri konu edinmeleri"32 

dikkat çekmektedir. Horasan'da ilk eser yazan kişi olarak bilinen Abdullah b. 

Mübarek (ö.181/797)'in 33 Kitabü'z-Zülıd ve'r-Rekôie4 adlı eseri bunu;1 en 

güzel örneklerinden biridir. 

Aniatmaya çalıştığımız keyfiyeti izah için Abdullah b. Mübarek'in "Biz 

çok ilimden ziyade az edebe muhtac1z. "35
- sözü manidardır. Nitekim sonraki·, 

yıllarda bir başka Horasanlı, Ebu Hafs; Haddad (ö.265/878) tasavvufu 

"Baştan aşağt edeptir." diyerek tanınılayacaJ<tır. 36 

Abdullah b. Mübarek aslında Horasanlı ender alimlerden biridir. Bildir

diğine, göre o, .içlerinde İbrahim b. Edhem (ö.187/803)'in de bulunduğu 60 

gençle birlikte, ilim talep etmek için yola çıkmış fakat bu topluluk içerisinde 

31 Bu özellikteki hadisler geneiUkle ZUiıd ve Rikak başlığıyla kitaplaşlınlınıştır. Bunlar ileride 
tasavvuf adıyla sistemleşecek ilmin çekirdeğini oluşturmuştur. Bu konuda bkz. Ali Yardım, 
H(l(/is /,!zmir 1984, 17-18. 

32 Hasan, Kurt bu değerlendirıneyi Buhara bölgesi için yapmaktadır. Bkz. Kurt, Orta Asya'mn 
İslamtaşma SI/reel, 260. 

33 Sutiler ve hadisciler arasında zikredilen ve bir TUrk ebeveynin çocuğu olan Abdullah b. 
Miibarck h. 1181736 yılında Merı,'de doğmuştur. Bkz. llınil'l-Cevzf, Sıfatii's-Safve, IV, 
121. Onun ibadet ve takva tınlayışına dair bir örnek için bkz. Mehmet S. Hatiboğlu, "İlk 
Sutileıin Hadis/SUnnet Anlayışlan Üzeıine". İçlamiyat, cilt 2, sayı 3, Temmuz-EylUl 1999,. 
12-14., Kitabll'z-Zillıd ve'r-Rekaik, M.Adil Teymur turalindan Zalıidlik ve İncelikleri (Is
tanbul 1992) adıyla diUmize çevıilıniştir. 

34 Uslu, age, 178. 
35 Kuşeyıi', Risale, 458. Abdullah b. Mllbiirek bu sözilyle ilmi önemsiz bulduğunu ifade etme

ınektedir. Burııda bııhis konusu olan ihtiyaca cevap vermeyen iliınclir. İhtiyacıı cevap verıne
yişi de onların durumunu dikkate almamaktan kaynaklanmalıdır. 

36 Ethem Cebecioğ1u, "Prof.Dr. Nicholson'ın Kronolojik Esaslı Tasavvuf Taıilleıi", AÜİFD, 
Ankara 1987, XXIX, 391. 
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kendisinden başka ilimi e uğraşan olmamıştır. 37 Muhtemelei1 İbrahim b. Edheın 

gibi diğer arkadaşları da "r:tme" değil tasavvutl hayata yönelmiştir. 

Öncelikle İslamiyetin zühd ve takvaya dair ifadeleri üzerinde durma eği

limi, kısa sürede Horasan'da kesif bir ınfmevl/tasavvufi' atmosferin oluşmasını 

sağladı. Şunu da belirtelim ki Horasan'dan önce Ku fe, Basra, Bağdad gibi şe- . 

birlerde tasavvuf teşekkül etmekte ve hızla yayılmaktaydı. Fakat Horasan bu 

merkezlerdeki tasavvut'i' birikimi kısa sürede kendine mal etmek ve gözden ge

çirip yeniden inşa etmek suretiyle Tasavvur tarihinde çok daha önemli bir yere 

sahip olmuştur. 

Bu atmosfer Horasanlıların itikadl ve amell tercihlerini de etkileyecek 

boyuta ulaşnuştır. Nitekim dönemle ilgili araştırmalarda bazı Mürcil aliml~rin 

bölgedeki tasavvut'i' atmosferden büyük ölçüde etkilendiği değerlendirmeleri 

yapılmaktadır. 38 

Bilindiği gibi Mürciilik -ilk kez Horasan'da ortaya çıkimmakla bera

ber- doğduğu topraklardan daha çok Horasan ve Maveraünnehr' de taraflar· 

bulmuştur. Bölgenin bu tercihinde nev' i şahsına münhasır şartların önemli et

kisi olduğu düşüncesindeyiz. "Kaynaklarda Miircienirı larttilll yapıltrkerı ( ... ) 

daima iki nokta esas almmtşttr. Birincisi; Hz. Ali ve Osınarı hakkırıda verile

cek lıiikmii Allah 'a bırakarak orılarm iman ve ki!flirlerüıe şahitlik edilmeme

si, ikincisi ise bütiirı biiyük günalı sahiplerinin durumunun Allalı'a btmkıla

rak cennetlik vewı cehennemlik olduklarına şehadette bıılıınulmama.\'1 ve Al

lafı' uı dilerse onları afledeceği, dilerse azab edeceği hususudur ". 
39 

Mürcienin taıumında yer alan bu iki husus, bu mezhebin niçin daha çok Hora-

37 Ebu Nunyın el-lsliıhftnl, Hılyetil 'l-Evliyii ı• e Ta!Jakiitil'l-A.~fiyil. Beyrut 1387/1967. VII. 
369. 

JH Sönmez Kutlu. age. 220-221 . 
. ı 9 Sönmez Kutlu, age . .5H. 
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san ve Maveraünnehr'de taraftar bulduğunu da açıklamaımza yardımcı olmak

tadır. Onlar ilk meseledeki tutumlarıyla adetil "tari/ıl geçmişimiz itibariyle biz 

sizden farklıyız ve sizin kavga.wru yaptığmız konular bizi pek 

ilgilendirmiyor" demek istemektedirler.40 İkinci meseleyle ilgili görüş ise Ho

rasanlıların içinde bulundukları toplumsal duruma daha uygun düşmektedir. 

· Her ne kadar büyük günah meselesi ilk olarak siyasi görüş, tavır ve tercihlerle 

alakah olarak gündeme gelmiş 41 ise de "büyük günalı '' kapsamına giren pek 

çok siyasi olmayan durum da vardı.42 Horasan .gibi bir bölgede bu tür davra

nışlarda bulunanların tekfir edilmesi pek çok ki~n..,enin Müslümanlık!~ irtibatı

nın kesilmesi sonucunu doğurabilirdi. Meseleyi Allah'a havaleetmek suretiyle . . 
konu büyük ölçüde problem olmaktan çıkıyordu. Bu nedeııJe Horasan'da gü

nahkarlarakarşı diğer bölgelerde olduğu gibi katı bir tutum kök salamadı. Bu

nun yerine, daha çok mutasavvıfların temsil ettiği, hoşgörülü tavır egemen ol-

du. 

40 Horasan'ın bu özelliğini farkeden Muhanuned b. Ali h. Abdiilah b. Abbas civar
daki şehirlere propagandistlerini (düftt) gönderirken Küfe, Basra, Cezire, Şam, 
Mekke ve Medine gihi şehirlerin halklarının hazı özelliklerini zikrettikten sonra 
mealen şöyle diyor: "Siz Horasan halkına sarı/m. Orada çok sayula yiğit var. 
Orada selfn·ı sadır/ar ve hevalarm paylaşmadığı (kapışmadığı) boş kalpler var. 
Mezhepler (nihai) /ıeniiz onları. paramparça etmedi. Fesad lıenilz mı/ara gel
medi ... " Yakut el-Haınevi, age, 352. 

41 BUyük günah ıne~elesinin gündeme gelişiyle ilgili olarak bkz. Etheın R. Fığlalı, Ça,,Tımızda 
İtikadi İslam Mez/ıepleri. Ankara I 983, 5R; W. Montgoınery Watt, İslam Diişil11cesini11 
Teşekkül Devri. (Çev: E. R. Fığlulı), Ankara 1981, 97. 

42 Genel olunık ':farz. veya haram şeklinde nitelenen i/{lh! buymklarm i/ı/al edilmesi" kebi
re/bllyllk günah sayılır. Bkz. Adil Bebek, "Gtimıh" (KELAM), DİA, Istanbul 1996, XIV, 
283. 
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İbrahim b. Edhem (ö.l61/778) ile bir sarhoş arasında geçtiği rivayet 

edilen şu olayda bunun örneklerinden biri görülmektedir: 

İbrahim b. Edhem yolda giderken bir sarhoşa rastlar. Adam yıkılmış, üs

tü başı perişan, ağzı yüzü bulaşık ve kir pas içindedir. Sarhoşluktan bu hale 

gelmiştir. Onun insan haysiyetiyle bağdaşmayacak bir şekilde böyle bir görün

tü içinde kalmasına gönlü razı olmadığı için gidip su getirir. Sarhoşun elini 

yüzünü güzelce yıkar, üstüne başına çekidüzen verir ve uzaklaşır. Durumu 

görenler, ayıldığı zaman adama "Horasan zalıidi ağzını ytkadt" derler. İbra

him b. Etihem'in bu ince davranışı karşısında çok etkilenen o .alkolik insan 

tevbe eder ve bir daha içki içmemeye karar verir. Bir müddet sonra İbrahim 

rüyasında şöyle bir ilahi hitapla karşılaşır: 

-Ey İbralıim, sen bizim için bir ağtz ytkadın. biz de senin için onun 

gönlünil ytkadtk, yani ona Tevbe nasib etlik.43 
· 

Bu hoşgörülü tutum sebebiyle, önceleri eyyaıncılık ve yol kesicilik ya

pan kimseler bile sonraki yıllarda önde gelen sul'iler arasında yer alabilmiştir. 

Yukarıda adı geçen Abdullah b. Mübarek ile Fudayl h. Iyfız (ö.187 /803) da 

bunlardan ikisidir. 

Abdullah h. Mübarek gençliğinde bir cariyeye vurulur. Bir akşam sar

hoş arkadaşlarıyla bir araya gelir. Sonra onlardan birini yanına alarak cariye

nin evinin duvarının dibine gider. Evin daınma çıkan cariye ile sabaha kadar 

birbirlerine bakışırlar. Sabah ezam sesini duyan Abdullah, henüz yatsı ezaıu 

okunuyor sanır. Ortalık ağannca işin gerçeğini anlar. Bu onun için bir uyarı 

olur. Kendi kendine şöyle der: "Bütün gece boyu lıeva hevesine uyarak u

sanmadan, btkmadan ayakTa durdun . .)'ayet bir imam namazda uzun bir süre 

4:ı FeridUddin Attar, age. 165; Mehmet Demird, "Ho~ Gör Ya HO", Erdem Dergisi, (Tilrkler
de Hoşgöril Özel Sayısı), c.III, sa. 22, Arıkanı l996. l76. 



.1.6. ..... ?.:. ... [}fl.ç,D.ı;Hitml.l{!l.K().N.UJS. ......................................................................................................................................................... . 

okusaydt ( camide fazla bekletridiye) deli divane olurdun. Bu dava karştsm

da şinuli senin mümin ve müslümanltğm nerede ka/dt? Söyle bakalmı!".44 

Vaktiyle yol kesicilik yapan bir ayyar olan Fudayl da sonradan kendine 

çekidüzen vermiş ve İslam tarihinin önemli simaları arasında yer almıştır.45 

Horasan'ın önde gelen şeyhlerinden Ebu Hats Haddad' ın dine yöneliş 

hikayesi de şöyledir: Başlangıçta o da bir cariyeye tutulur. Ona kavuşamayın-

ca çareyi büyücülerde arar. Nişabur'da büyü yapan bir Yahudi'nin derdine 

derman olabileceğini öğrenir ve ona gider. Yahudi, Haddad' a yardımcı olmak ., 

için kırk gün namaz kılmamasım, iyi, güzeL ve hayırlı olan hiçbir şeye yak

laşınamasım şart koşar. O da bunu kabul eder.. Kırk gün sonra geldiğinde Ya

Imdi ona bir tilsım yapar. Ancak onun muradı yine gerçekleşmez. Yahudi, de

diklerini yapmış. olsaydı tılsımının işe yarayacağı konusunda ısrar eder ve ne-

ler yaptığım tekrar düşünmesini ister. Ebu Hafs: "İçimden ve chşımdan iyi ve 

lıaytrlı b,ir işin geçtiğini bilmiyorum. sadece şunu hatırliyorum: Yolda gider

ken bir taş gördüm, herhangi bir kimsenin ayağma taktltp onu. tökez/etmesin 
~ 

diye ayağımla yoldan uzaklaşıtrdtm. Başka bir şey yaptığmu 

lıaıırlanııyorum." der. Bunun üzerine Yahudi "Ktzma ve darılma! Hiç şüp

hen olmasm ki, ktrk gün süre ile emrini zayi ettiğin ve hükmünü hiçe saydı

ğın o ila/ı bu kadar çabant zayi etmez!" der. Bu konuşmanın ardından Ebu 

Hafs tevbe eder, Yahudi de ınüslüımm olur.46 

44 Hucviıi, age, 192 
45 Hucviıi, age, 194. 
46 Hu~viıi, age, 224-225. 
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Burada bir husus daha dikkatimizi çekmektedir. İlk asırlarda İslamhişma 

sürecini büyük ölçüde tamamlayan bölgeleri, daha annesinin kanundayken 

veya çocukken ileride büyük bir insan olacağı belli olan sufi tipi47 teımil e

derken henüz İslamiaşma sürecini tamamlamamış olan Horasan'ı -

bahsettiğimiz örneklerde görüldüğü üzere- önceleri bilinçsizce/günahkar ola

rak yaşayıp sonradan tevbe ederek adı önde gelen mutasavvı1:1ar arasında am

lan sufi tipi temsil etınektedir.48 Bu da Horasan'ın, o tarihlerdeki toplum<>al 

yapısım ve manevi değerlerini aksettirmesi bakımından bizim için önemlidir. 

Horasanlııun muhayyilesinde, karşılaşmış olduğu her günahkar, potansiyel o

larak bir Abdullah b. Mübarek, İbrahim b. Edhem, Ebu Hafs Haddad veya on

lar vasıtasıyla levbe edip hayırlı işlere yönelen bir kimse olabilir. Dolayısıy-la 

onlara karşı ileride mahcup olacağı bir tutum içerisine girmemeli; iyilik, gü

zellik ve hoşgörü ile muamelede bulunmalıdır. 

İbrahim b. Edhem'den Mevlanft'ya, ondan da günümüze kadar bölgeyle 

alakah mutasavvıflann, günahkarlara karşı daha yumuşak ve yapıcı bir dil 

kullamnasında bu tarihi' ve toplumsal ınanzaraımı da etkili olduğu kanaali ta

şımaktayız. 

İslam'ın Evrensel Yorumuna Doğru 

incelemeye çalıştığımız dönem içerisinde, ele aldığımız konu açısından, 

iki husus dikkati çekınektedir. Bunlardan birincisi Horasan'da İslam'ın dereını 

ve ahHikl prensiplerine öncelik verilmesidir. Diğeri ise dini, kendi şartlarına 

47 Mesela, Stilyan-ı Sevı'f (lo ı /778)' nin [KOli:• li] "anasının karnından dindar olurak doğduğu"; 
Sehl h. Abdiilah Tllslerf (283/896)'nin hcnllz llç yaşındayken, gece ibadetine kalkan dayısını 
hayranlıkltı seyretliği rivayel edilir. Bkz. Allfır. age, 257, 338; Kuşeyrf, age, 128. 

4
H Tipierin önemi ve iizellikleıi hakkıııda bkz. Mehmet Kaplan, TipTa/ıliileri (Tiirk Edebiyatı 

Üzerlııe Araştırmalar 3 ), Istanbul 1993, 5-8. Bu eserde "Gazi", "Veli", "Ahi" gibi lasavvuf
la alukalı huzıliplerden de bahsedilmektedir. Bkz. age, 1 12-143. 
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uygun şekilde arılama ve yorumlama aıneliyesidir. İlk husus tasavvufun teşek

külüne ve Horasan'da güçlü bir tasavvutı atmosferin oluşmasına büyük katkı 

sağlaımştır.49 Bununla da alakah olan ikinci husus ise, İslan~'ın evrensel yo

rumu denilebilecek bir yönteme doğru kapı aralamıştır. Buradaki evrensel yo

rum ifadesi yorumun içeriğiyle değil, yöntemiyle ilgilidir. Hicaz ve civarından 

farklı tarilı'l geçmişe ve toplumsal yapıya sahip Horasanlıların, kendilerine 

mahsus yorumlarının da içerik olarak büyük ölçüde kendileri için geçerli ol

nmsı beklenir. Onların bu konudaki rüçhaniyeti, hudurumu fark edebiimiş ve- ., 

ya fark etmek zorunda olmalarında yatıyordu. 50 Onlar, din adına kendi durum

larına uymayan bazı hususlarla karşılaştıkları· için bunları sorgulama; evren

sel olan taraflarıyla zamana, mekana ve şartlara bağlı olanlarını birbirinden 

.,.. ı. tt'! 51 
ayırma uz u mu us se ı er. 

49 lık dÖnem sun biyogralileıine yer veren eserlerde, Horasan sulileti sayı itibariyle de önemli 
bir yer işgal eder. Hucviı1, eseıimle Etbeu't-TabiJ.n'den itibaren kendi zamarunu gelinceye 
kadarki '54 mutasuvvıfın hayalından buhselmiştir. 'Bunlardan bir kısmının nerede/nerelerde 
bulunduğunu belirtmemişlir. Belirltikleıi içerisinde, Horasan lıölgesinde (Merv, Nişuhur, 

Bellı ve Tirmiz) doğan, ikame! eden veya vefat edenleıin sayısı 20 civanndadır. Bu du bah
sedilen zaman diliminde, Islam alemindeki mutusavvıtlann önde gelenlerinin yaklaşık Uç te bi
linin Horasan'dan olduğu anlamına gelmektedir. Bu durum Horasan'daki tusavvull atmosfe
ıin gUcQnU göstermek bakımından önemlidir. Bkz. Hucviıi, age, 183-265. (Bu yıllarda yaşa
yan sutileıin biyografileıine yer veren diğer eserlerde de hemen hemen aynı isimlerden bah
sedildiği için bu oran uşağı yukan aynı olmalıdır.) 

50 M. Ba!laliddin Yarol, Horusan'ın Islam kilittırline katkısı konusunda şu değerlendirmeY.i 
yapmaktadır: "Amp yanmada.l'llldaki htlkim Arap Wl.I'U/'11111/. karşı/tk Hora.van bölgesifark
lt etnik tmsuı· ve kimliklere ev .valıipliği yaptlll bir bölgedir. Bu yapwyla Horasan İslam'm 
evrem·el ilkeleriyle kimlik değiştiren Araplarm o gil1ıe kadar tek hakim unsur ve tek sesli 
yapısma İslam kllltilril içerisinde farklı ses ve yankılarlll eklendiJ,Ti bir coğrafya olmuş
tur. İslam'm cahiliye Arap toplumımda ortaya çıkardığı değişim, farklı din ve diişiincele
re salıip etnik mısurlar i/zerinde dahafarklı olmuştur". M. BuhaUddin Varol, ''Ilk Dönem 
Islam Siyfısl Tarihinin Şekillenmesinde Horasan Bölgesinin Yeri ve Önemi", Selçuk Üniver
sitesi İlalıiytit Faki/ltesi Dergisi (SÜİFD), sa: 18, Konya, GUz 2004, 120. 

51 Bu yaklaşım aslında sadece H orusan bölgesine mahsus olmayıp tusavvufun geneli için geçer
r:u· 
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Ebô Osman Hiri (ö.298/910)'nin şu sözleri Horasan'daki sosyal psiko

l<~ji hakkında bir ipucu olarak değerlendirilebilir: "Çocuklui!,umda kalhim de

vanılr surette hakikati aramakta ve zalıir elıliııden nefi·et etmekte idi. İnanr

yordum ki, muhakkak surette halkın anladrkla.rınrn ve amel ettiklerinin öte

sinde şeriatın bir sırrı mevcuttur ... "52 Bu ifadelerden anlıyoruz ki Hora- · 

san' da zahir ehlinden nefret edenler ve şeriatın sırrının peşinde olarılar var

dır. Bunlar dinin sadece zahirimanasıyla anlaşılmasından rahatsız olmakta ve 

onun dıştan görülmeyen aıılamııu kavramayı arzu etmektedirler. 

Adı Horasan'la özdeşleşen melfımet ve fülüvvel anlayışı içerisinde de 

dinin evrensel prensipleriyle değişen unsurlarını birbirinden ayrı olarak değer

lendirme çabalarnun pek çok örneğine rastlanır. Bunlardan bir kaçım burada 

zikretmek istiyoruz. 

Horasan melfunellliğinin piri kabul edilen Hamdun Kassar (ö.271/884) 

bir gün Nişabıır mahallelerinden birinde dolaşırken fetalarm önderi Nuh el-. 

Ayyar ile karşılaşır ve ona "Filliivveı nedir?" diye sorar. Nuh, "Senin 

fiitiivvetin mi, benim fiitiivveıim mi?" diye karşılık verir. Hamdun her ikisirıi 

de tamınlamasııu ister. Bunun üzerine Nuh şöyle der: "fvi elbiseyi çrkarırım. 

lurkayr. giyerint ve bu elbiseye layık davranışlar sergilerim. Böylece bir st-{{1. 

alnıayı ümid ederim ve bu elbiseden dolayı Allah 'ıan utanarak günahlardan 

uzak dururunı. Sen ise, insanlar sana hizmet etmesin ve önünde eğilınesinler 

lidir. Ancak Horasan başlangıçtan itibaren höyle lıir ihtiyaç içine girmek suretiyle tasavvufa, 
daha doğrusu tasavvuf içeıisinde mUndemiç olan metoda ihtiyacın daha delinden hissedilme
sine katkıda bulunmuştur. (Not: Daha çok içeıik olarak araştırımılam konu olan tasavvufun, 
metod olarak Islam'ın anla~ılmasımı katkısı konusunda dıı lllkeınizde ilmi çalışımılar yapıl
maya başlanmıştır. Ornek olarak hkz. Mahmut Erol Kılıç, "Bir metodun Metodolojisi: Dini 
Ilimler Metodu Olarak Tasavvufa Mukayest.!li Bir Bakı~". Usı/l islam Araştırmaları. c: 1, 
sa: 1, Ocak-Haziran 2004, 91-109). 

52 Hucvirf, age, 234. 
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diye su:fllu rkasınt giymezsin. Benim fUtiivveıim şeriatın zalıiriııe uymak; se

nin flitiivveıin ise kalbiııiıı sesine kulak vermektir. "53 

Burada esas (evrensel) olan, fütüvvet kavramıyla ifade edilen mane

vliahlaki duruma sahip olmaktır. Bunun nasıl gerçekleştirileceği ise 

mutlaklaştırılaınaz. Bir kimsede bulunması gereken manevi/ahlaki özelliklerle 

ilgili hemen her konuda benzer ihtilafları bulabilmek mümkündür. 

Horasan'da kadına bakış konusunda da farklı yaklaşımlar olduğunu gö

rüyoruz. Fülüvvet ehlinden biri Nişabur' dan kalkıp Ne st!' ya gider ve orada bir 

eve misafir olur. Evde daha başka misafirler lle vardır. YeniJip içildlkten sonra 

sıra el yıkamaya gelir. Evin genç kızı elinde blr ıbrıkla içeri girer. Nişaburlu 

"Erkeklerin ellerine kadınların su dök me leri fütüvvete sığmaz." diyerek elini 

yıkamaktan kaçıiur. Orada bulunan misafirlerden biri onun bu tavrını yadırgar 

ve "Ben senelerden beri bu eve gelir giderim de, elimize su döken kadın nu-

l 1
' 'k 'l' l 'l "d 54 c ır, err{e 'nuc ır 'Jı.Tnem. er. 

Hanıfnların konumundaki farklılığa dair bir başka örnek de, Horasan'ın 

güneşi olarak adlandırılan Ahmed h. Hadraveyh (ö.240/854)'in hanımı 

Fatıma hakkında anlatılır. O, Bel/ı. emirinin kızıdır ve kendi isteğiyle bu sun 

ile evlenıniştir. Eşiyle birlikte bir gün Bayezid Bistami (ö.261/874)'yi ziya

rete giderler. Bayezid'in huzuruna varınca yüzündeki peçeyi çıkaran Fatıma, 

onunla cüretli bir şekilde. konuşma cesareti gösterir. Bu duruma şaşıran ve 

kıskançlık gösteren kocasına: "Sen benim tabialıma ve bedenime karşt mah

renısirı, o ise benim voluma (ve rııhuma) karşt mahremdir. Ben seninle heva 

53 . 
· Alta!', age, 436-437; Bolal, age, 133-134. 
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ve lıevesinıe u taşıyorum, onunla ise Rabbim' e ulaşıyorum ... " der. 

Fatıına'nın, Bayezid ile beraberken daima cüretkar davrandığı rivayet edilir. 

Bir keresinde elindeki kınaya gözü takılan Bayezid "Ey Fatıma, ele kına 

vurmak niye?" der. Fatının ise ona şöyle sitemli bir cevap verir: "Ey Bayezid, 

elimi ve elimdeki kınayı görene kadar ben sana karşı samimi ve serbest bir 

şekilde hareket ettim durdum. Şündi gözün e/üne iliştiği için seninle sohbet 

etmemiz haranı hale gelmiştir." Burada kadınlar hakkındaki hükümlerin ınut

laklaştırılamayacağı mesajı verilmektedir. Fatıma'ıun yüzünü örtmesi ve er

keklere karşı çekingen davraıunası genel geçer bir kural olamayacağı gibi yü

zünü açması ve onlara karşı cüretkar davraım1ası da kesin bir hüküm ola

maz.55 

İyi amelleri gizleme konusunda, her ikisi de Nişaburlu sufilerden olan 

Ebu Hafs Haddad ile Hamdun Kassar farklı görüşlere sahiptir. Ebu Hafs 

bu yola henüz girenleri amel ve ınücahedeye devama özendirmek için iyilikleri 

göstermek taraftarıdır. Hamdun Kassar ise böyle düşünmemektedir. Burada 

görüşlerden birinin doğru veya yanlışlığı söz konusu değildir. Nitekim Ebu 

Osman Hiı·i (ö. 298/91 O)" Her iki görüş de doğrudur. Her birinin de doğru 

olacağı bir vakit vardır. " demiştir. 56 

Din adına sunulanları sorgulama işi Horasan'da o kadar ileri gitmiştir ki 

adı sam bilinmeyen bazı Horasanlılar bile meşhur sufilere bu yolla önemli 

dersler vermişlerdir. Ebu Hamza Siit117 şöyle anlatır: Yanıma Horasanlı biri 

geldi ve bana "emn "den: Allah'a güvenden sordu. Ben de: "Emn salıibi kişi, 

54 Ku~eyıi, age, 377. 
55 Hucviıi, age, 220. 
56 Stileıni, "Risalclll'I-Meliiıneliyye", haz: Ehu'I-Aiii Atili. Mecelletil Killliyyeti'l-iltlfib, Kahi-

re 1942, VI. 86; Ali Bolal, age, I 18. · 
57 Ehu Hamza Sufi', Ku~eyri'' nin eseıinde yer verdiği Ehu Hamza Bağdiidi' (ö.298/901) veya 

Ehu Hamza Horasiini (ö.290/902) olabilir. 13kz. Ku~eyri', age, 155. 159 .. 
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bir yanında yastık; diğeryanında yırırcı bir hayvan bulunsa, hangisine yas

lanacağının ayırımını yapmaz." dedim. Horasanlı bana: "Bu bir ilim ve iddi

adrr. Sen benim sorıımıın gerçek cevabuu ver." dedi, sustuiıı Ardından: "Ey 

bedbala sen benden al cevabrnı: Bu (e mn e/ıli) kişi, batu/an doğuya doğru 

yola çıksa, doğu ile batı arasında gönlünde bir değişiklik olmaz. " dedi. Ben 

lark gün süreyle bu sözü anlayıncaya kadar ne yedim, ne içtim, ne de uyu-

d 58 um 

Bu her şeyi sorgulama işi, sistemli bir tarzda, Horasan melametlliği oıa:· 

rak karşımıza çıkacaktır. Melametlliğin ptri sayılan Hamduıı Ka-ssar, melamet 

yolunun ne olduğunu soran İbrahim ei-Kaımad'a "Halk için süslenmeyi, !zer 

hal ve davranışta halkın rızasını gözermeyi kesinlikle terk etmen ve kınaya

nın kınamasının seni Allalı yolundan alıkoymamasıdır. "59 der. Buradaki 

hallan tavrını dikkate almama ve kınayanın lanamasına aldırınama meselesi, 

kişinin kendisi dışında oluşmuş dindarlık ölçülerine bir tepkidir. MeHimetlnin 

özellikl~ri arasında sayılan, kişinin nefsini lanaması/eleştirınesi de aslında bu 

meseleyle ilgilidir. Çünkü bu, herkese kendi durumuna ve konumuna uygun bir 

dindarlık anlayışı oluşturma yükümlülüğü getirmektedir. Bu işi dışarılarda bir 

yerde aramak yanlış ve boşunadır. MeHlmet ehlinin "sufilerce kabul gören ve 

benimsenen çoğu şeye karşı" olınasının60 geri planında bu anlayışın önemli 

b. . d 61 
ır yerı var ır. 

58 Ebu Nasr Serrllc TOsi, el-Liima' (İslam Tasavvııfiı), (Terc: Hasan Kamil Yılmaz), 
· İst. 1996, 321-322. 

59 Sülemi', Ri s ale, 71; Ali Bolat, age, 173. 
60 Ali Bolal, age, 173. 
61 Bu toplumsal ve ıaıihi gerçekliği dikkate alınadan melfiınetiliğin Horasan'da ortaya çıkışını 

':if' 
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Horasan'ın üzerinde durduğu ve önem verdiği hususlar kısa sürede hatta 

neredeyse Horasan'la eş zamanlı olarak İslam dünyasının her tarafına yayıldı. 

Bunda İslam dünyasındaki baş döndürücü harekelliliğin ve özellikle Horasan

lıların seyahat alışkanlıklarının62 katkısından söz edebiliriz. 

SONUÇ 

Coğrafi konumu, tarihi geçmişi ve toplumsal yapısı balamindan Hicaz 

ve civarından farklı olması, Horasan'ı İslam tarihi ve onun bir parçası olan 

lasavvuf tarihi bakımından öncelikli ve özellikli konuma yerleştirmiştir. İlk 

Müslümanlarda gördükleri, kendi şartlarına uymayan dini algı ve uygulamala-~ 

rı fark eden Horasanlılar, dinin ·evrensel mesajlarıyla şartlara göre değişenle- · 

rini birbirinden ayırt etme lüzumu hissetmişlerdir. Bu problemi aşmak için ön

celikle ve daha çok dinin zühd ve takvaya dair, derGul ve ahiakl veçhesi üze

rinde durmuşlar, daha sonra da kendi durumlarına uygun anlayış ve yorum o

luşturma işine girişmişlerdir. Bu sayede İslam'ın farklı yapı ve özelliklere sa-

ve toplumsal bir karakter arz edecek kadar yaygınla~ınasını ve adının Hamsan'la özdeşleş
ınesini izah edebilmek mümkün gözükmeınektedir. Atlfl, Melfiırılliği, MecOs!lik kaynaklı, 
lsHim! olmayan pesirnist bir hareket olamk görmektedir. Bkz. Ebu'l-Alfi Afifi, Tasavvııf İs
tum'da Manevi Hayat, (Çev: Ekrem Demirli-Abdullah Karta!), Istanbul 1996, 87. Onun bu 
görüşü "Ne Zerclliştün öğretisinde ne de Mel{lmeri/ikte karamsarlıktan eser yoktur." deni
lerek eleşliıilmektedir. Bkz. Mürsel Öztürk. Anadolu Erenlerinin Kayna~:.'ı Olarak Bora
san, Ankara 2001,60. 

62 Muhammed b. Ali b. Abdillah, onların çok seyahat etmelerine iş<ıretle şöyle der; 
"Allalı·bizinı taraj1arlarunızın (şfatlln/1) Horasan elıliııden başkaları olmasını is
temedi. Biz ancak onlardan yardım görilyoruz. onlar da bizden! Horasandan 70 
bin kılıç e/ıli çıkar. Kalpleri çelik gibidir, isimleri kiinye. nisbeteri köylerdir. 
Şaçlarını mugaylan ağacı gibi uzatır/ar. Okluklan zenbil gibi sallanır (oynar), 
Beni Ümeyyenin millkiiııii iyice (baştan başa) dCilaşırlar. Mf11kll bizim için gelin 
gibi hazırlarlar." Yakut el-Haınevı, Mıı'cemii'l-Bii/dan, Il, 353. 
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hip toplulukların ihtiyacına cevap verecek şekilde yorumlanabileceğini fiilen 

göstermişlerdir. 
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