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Yrd. Doç. Dr. Şaban KUZGUN 

HAY ,AT!: 

Asıl adı Ebu'l-Feth Muhammed b. Abdilikerim b. Ahmed olan 
Şehristan1, Horasan, Nisabur ve Harizm arasındaki bölgede bulu
nan ve Horasan'ın kuzeyinde kalan Şehristan'da dünyaya gelın.l§
tir (1). Doğduğu yere nisbetle ~endisine Şehristaru ünvanı veri
len (2) bu bilginin doğum yılı hakkında kesin bir tarih verileme
mekte; bazı kaynaklar H. 469 yılın'ı (3), bazı kaynaklar da H. 467 
yılını (4) doğum tarihi olarak gösterirken, diğer . bazı kaynaklar 
Şehristaru'nin öğrenciBi Sem'ani'den naklen onun H. 479 yılında 
doğduğunu ifade etmektedirler (5). İbni Hallikan onun doğum ta
rihi hakkında şunlan söylemektedir. «Şehristani H. 467 yılında 
doğdu. Ben müsveddelerime böyle kaydetmişim, bu bilgiyi kimden 
aldığımı hatırlayamıyorum. Ama İbni Sem'ani, ez-Zeyl isimli ese
rinde kendisinin Şehristani'ye doğum tarihini sorduğunu onun da 
H. 479 · yılında doğduğunu söylediğini ifade ediyor» (6). Muham
med Tanci 467 ile 469 tarihlerinin son rakamlan olan 7 ile 9 ra-

(1) Kaynakların bir çoğq Şehristan ismi ile anılan üç yerin bulunduğunu 
birinin Türkistan bölgesinde, diğer ikisinin İran bölgesinde olduğunu 
söylemekte, Şehristaıll'nin Türkistan Şehristan'ında doğduğunu ifade 
etmektedirler. Ayrıca bu bölgede pek çok alim ve fadıl ilim adamının 
yetiştiğini kaydetmektedirler. Bak. Ebu'I-Abbas Şemsüddin Ahmed b. 
Muhammed b. Ebi Bekr b. Hallibn, Vefeyatü'l·A'yan ve Enbau Ebnai'z· 
Zaman, C. III, Kahıre, 1948, s. 403; İsmail Ebu'l-Fida, el-Muhtasar fi Ah
vali'l-Beşer, istanbul, H. 1280, s. 29. 

(2) Zekeriyya b. Muhammed b. Mahmud el-Kazvini, .Asaru'l-Bilad ve Ahba
ru'l-İbad Beyrut 1969, s. 389. 

(3) · Ebu Nasr Abdülvahhab b. Takiyyuddin es-Subki, Tabakatu'ş-Şafiiyyetü'l· 
Kübra, C. IV, Kahire, H. 1324, s. 78. 

(4) Yusuf İtyan Serkis, Me'cemu'l-Matbuatu'l-Arabiyye. -ve'l-Muarraba, 
C. Il, Mısır, H. 1346, s. 1153. 

(5) Hayrettin Zirikli ,el-İlam Kamus-u Teracim li Eşheri'r-Rical ve'n-Nisa 
C. VII, Şam, H. 1373, s. 83. 

(6) İbni Haltikan, a.g.e., C. III, s. 403. 
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kamlarının, arap harfleri ile yazılı§ı esnasında, bu iki rakamın 
yazılışının birbirine benzemesinden dolayı bir kanşıklığın meyda
na gelmiş olabileceğini ifade ediyor (7). 

Çocukluğunun nasıl geçtiği pek iyi bilinmemekle beraber da· 
ha sonraki durumuna bakılarak o dönemde iyi bir tahsil yaptığı ve 
memleketi olan Şehristan'da arapça, mantık, hesap tahsil ettiği 
anlaşılmaktadır (8). İlk tahısilini memleketinde tamamladıktan 
sonra o dönemde önemli bir ilim merkezi olan Nisabur'a gitmiş ve 
tahsiline orada devam etmiştir. Nisaburda Ahmed el-Hvafi'den Fı
kıh, Ebu'I-Kasım Selman b. Nasır el-Ensari'den usul, kelam, cedel 
usulü ve ilahiyyun felsefesi, Ali b. Ahmed el-Medaini'den hadis, 
Ebu Nasr el-Kuşeyri'den fıkıh ve kelam tahsil etti (9). Daha son
ra Nisabur'dan ayrılarak Harizm'e giden Şehristaıu, orada akli ve 
nakli ilimler, felsefe ve ahlak tahsiline devam etti (10}. Harizm'de 
bulunduğu sıralarda Harizm, Cürcan, Horasan ve Nisabur arasın
Llaki bölgede çeşitli seyahatler yapan Şehristani, (ll) daha sonra 
H. 510 yılında hac vazüesini ifa etmek üzere Mekke-i Mükerreme'
ye gitti. Bu vazifeyi ifa ettikten sonra Bağdat'a geldi. Üç yıl Bağ
dat'ta kalan Şehristani, bu süre zarfmda hem öğrenci yetiştirmiş, 
hem de halka vaaz·u nasihat etmiş ve Bağdat halkının büyük tak, 
dirine mazhar olmuştur (12). Bağdat'ta bir yandan Nizarniye med
resesinde ders verip camilerde vaaz ederken, diğer yandan ilim 
mecliSlerinde çeşitli fikri münakaşalara katılmış, devrinin ünlü bir 
çok bilgini ile ilmi müzakerelerde bulunmuştur (13). üç yıl Bağ
dat'ta kaldıktan sonra oradan ayrılarak muhtemelen Horasan'a 
giden Şehristani, Sultan Sencer'in veziri Ebu'I-Kasım Muhammed 
b. el-Muzaffer'in hizmetine girmiş, bu sırada el-Milel ve'n-Nihal 
isimli eserini kaleme alarak bunu vezir el-Muzaffer'e takdim et
miştir (14). Adı geçen vezir'in Sultan tarafından aziedilmesinden 

(7) Muhammed Tanci, Şehristani, İslam Ansiklopedisi, C. XI, İstanbul, 1970, 
s. 393. 

(8) Muhammed Tanci, a.g.e., C. XI, s. 393. 
(9) Ebu Abdullah YakUt b. Abdullah el-Haınevi er-Rı1rnl, Mu'cemu'l-Buldan, 

C. V, Mısır, 1906, s. 315. . · 
(10) Muhammed Tand, a.g.e., C. XI, s. 393. 
(ll) Muhammed Fethullah Bedran, Mukaddime, el-Milel ve'n-Nihal'in 1947 

yılı Mısır neşrinin I. cildinin önsözü, Mısır, 1947, s. 3-5. 
(12) Yakut el-Hamevı:, Mu'ccmu'l-Buldan, C.V., s. 315; Mul1ammed Seyyid 

Geylani, Mukaddime, el-Milel ve'n-Nihal'in 1975 yılı Beyrut baskısının I. 
cildinin önsözü, Beyrut, 1975, s. 3. 

(13) Muhammed Tand, Şehristani, İslam Ansiklopedisi, C. XI ,s, 394. 
(14) Muhammed Tanci, a.g.e., C. XI, s. 394. 
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sonra Horasan'dan ayrılarak Tebriz'e gitmiş, orada Nakib el-eşraf 
Ebu'I-Kasım Ali b. Cafer el-Musevi'nin hizmetine girmiş ve ona da 
el-Milel ve'n-Nihal'in bir nüshasmı takdim etmiştir (15) . 

H. 510 yılında Bağdat'a gelen, 513 yılında Bağdat'tan ayrılan 
Şehristani, 514 yılında Horasan'a gelmiş, 526 yılında Horasandan 
ayrılarak Tebriz'e gitmiştir. Onun Tebriz'de ne kadar kaldığını 
Kaynaklar açıkça Zikretmemektedirler. Çeşitli entrika ve fitneler- · 
den bunalan bilgin, sonunda doğum yeri olan Şehristan'a avdet 
etmiş, ömrünün son günlerini Şehristan'da geçirmiş ve H. 548 yı
lının Şaban ayının son günlerinde burada vefat etmiştir. Ölüm ta
rihi olarak 547 yılını rivayet edenler olmasına rağm~n, kaynaklar 
548 tarihinin .daha doğru olduğunu zikretmektedirler (16). 

' 

Çocuk sahibi olup olmadığı konusunda kaynaklarda bir bilgiye 
rastıanma.dığı gibi, evlenip evlenınediği hususunda da herhangi bir 
kayıt mevcut değildir. Öğrenci yetiştirme hususunda fazla titizlik 
göstermeyen Şehristani, daha çok devlet ricali ile temas ve meş
verette bulunmayı tercih etmiştir. Öğrencilerinin sayısı az olup, 
bunların başlıcalan olar~k ünlü kelamcı el-Mücir el-Bağdadi ve 
Ebu Saad es-Sem'ani gösterilebilir (17). 

ŞAHSİYETİ VE ESERLERİ : 

Kelam, fıkıh, felsefe alanlanndaki araştırmalannın yanısıra, 
özellikle dinler ve mezhebler tarihi saha.sındaki yaptığı çalışmaları 
ile temayüz eden Şehristani, bir yandan fakih, filozof ve tarihç.i 
bir hüviyete sahip olarak görünürken; öbür yandan onu (hac va
zifesini ifa için gittiği Mekke'de ve dönüşte Bağdat'ta) camilerde 
vaaz-u nasihat eden ve çok güzel· konuşan bir hatip olarak görüyo
ruz (18). Kaynakların verdiği bilgilere göre o, çok zeki bir insan 
olup hafızası çok kuvvetli idi. İnsanlara karşı nazik davranan, i'ti
dal sahibi, his ve duygularına hakim olmasını pilen Şehristani, 
araştırmalarında sağlıklı sonuçlara ulaşabilen ve ele aldığı konu
lan bütün yönleri ile değerlendirebilen bir kimse idi. Yaşadığı as
nn pek çok bilgini gibi devamlı seyahat eden Şehristani, (19) yine 
o devrin bir çok alimi gibi devlet adamlan ile ilifet kurmuş, onla
rın hizmetine girmiş ve eserlerini onlara takdim etmiştir. 

(15) Muhammed Tand, a.g.e., C. XI, s. 394. 
(16) İbni Hallikan, Vefeyatu'l-A'yan, C. III, s. 404. 
(17) Muhammed Tanci, a.g.e., C. XI, s. 394. 
(18) İbni Hallikan, Vefeyatü'l-A'yan, C. III, s. 404. 
(19) Muhammed Seyyid Geylani, Mukaddime, el-Milel'in önsözü, s. 3. 
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Aynı ve yakın asırlarda yaşamış olan İbni Sina, Fa'rabi ve ben
zeri felsefeci ve kelamcılara nisbetle özellikle felsefi konularda daha 
temkinli olan Şehristani, buna rağmen yine de çeşitli itharn ve ifti
ralara maruz kalmıştır. Bu çeşitli ithanı ve iddialara rağmen fıkıh
ta Şafii, (20) itikadda Eş'ari mezhebindEm. kabul edilmektedir (21). 
Lehinde ve aleyhinde pek çok şeyler yazılan Şehristani, zaman za
man· politikaya da girmiş olduğu için, çoğu kez politik kıskançlık
Iann etltisi ile de kötülenmiş olmalıdır. 

Şehristani, başta el-Milel ve'n-Nihal olmak üzere, hemen he
men bütün eserlerinde ayet ve hadiısiere sık sık müracaat etmiş, sa
rih nassın bulunduğu yerlerde fikir beyan etme yoluna gitmemiş
tir. O, bir kelamcı ve filozof olduğu kadar, bir müfessir, muhaddis 
ve fakihdir (22). Ama onun bizim için büyük bir değer taşıyan bir 
yanı daha vardır ki bu da onun çok iyi bir dinler ve mezhebler ta-
rihçisi oluşudur. Onun yaşadığı asra kadar İslam aleminde dinler 
tarihi ile ilgili olarak onun kadar etraflı, derin ve tarafsız araştır
ma yapan ve eser veren kimse çıkmamıştır. Kadi Ebu Bekr Bakil
lani, (öl. 403) Ebu Mansur Abdülkahir b. Tahir el-Bağdadi, (öl. 
429) Ebu Muzaffer Tahir b. Muhammed el-İsferaini ve Ebu Muham
med Ali b. Ahmed b. Hazm gibi bilginler Şehristani'den önce din
ler ve mezhepler hakkında eserler yazmışlardır (23). Ancak bu 
alimlerden hiçbiri onun kadar objektif olamamış, çoğu kez eserle
rinde İslainiyet karşısında diğer dinleri cerh etme. yoluna gitmiş
lerdir. İbni I:Iazm'ın yazdığı eser (24) Şehristani'nin eserinden da
ha geniş olmakla beraber, tertip ve mevzuları açıklayıŞı itibarı ile 
onunki kadar başarılı değildir (25). 

Şehristani, eserlerinde hiçbir zaman ifrata kaçmamış, gerçek
leri olduğu gibi ortaya koyarak, kim, hangi konuda ne ısöylemi§Se 
bir ilave ve eksiltıneye gitmeksizin olduğu gibi aktarmıştır. Eserle-

(20) Ebu'I-Felah Abdülhayy b. el-İmad el-Hanbeli Şezeratü'l-Zeheb fi Alıbari 
Men Zeheb, Be}TUt, Tarihsiz, C. IV. s. 149. 

(21) Carra de Vaux, Şehristani', Dairetü'l-Maarifi1-İslamiyye, C. XIII, Tahran 
1933, s. 424 -427; Yusuf Ziya (Yörükhan) Şehristani', Daru'l-Fünfuı İıabi
yat Fak. Mecmuası 5 • 6 sayı İstanbul, 1926, s. 224. 

(22) Muhammed Tanci, Şehristani', İslam Ansiklopedisi, C. XI, s. 394. 
(23) Mustafa b. Abdullah (Hacı Halife) Katip Çelebi, Keşfü'z-Zünı1n an Esa

mi'l-Kütübi ve'l-Fünun, C. -n, İstanbul, 1943, s. 1820 -1821. 
(24) Ebu Muhammed Ali b. Ahmed b. Hazm, Kitabu'l-Fasl fi'l-Milel ve'l-Ehva 

ve'n-Nihal, Mısır, 1317. 
(25) Ekrem Sarıkçıo~lu, Başlangıçtan günümüze dinler tarihi, İstanbul, · 1983, 

s. ıs. 
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rine aldığı bazı konulan eleştirmemesi ve o konuda tarafsızmış gi· 
bi davranması ona bir çok hücumlann yapılmasına sebeb olmuş
tur. O, bazı konularda bazı na19Iler yaptıkdan sonra (mesela el
Milel ve'n-Nihal'de Yahudilik ve Hristiyanhk konusundaki ten
kidleri gibi) nakledilen hususları ayet ve hadislerle cerh etme yo
luna gitmektedir. Fakat (el-Milel ve'n-Nihal'de Brahmanlığın pey
gamberlik hakkındaki görüşleri gibi) bazı konularda eleştiriye git
medem susması yüzünden bazı kişiler onun o nakli benimsediği 
hükmünü çıkarmış ve onu itharn etmişlerdir. Şehristani'nin bütün 
eserlerinin detaylı olarak incelenmesi sonucu böyle düşünenierin 
yanıldığı ortaya çıkmaktadır. Çünkü o, Tasvip etmediği bazı konu
lan naklettiği eserde hemen tenkid ederken, yine tasvtb etmediği 
bazı konulan naklettiği eserde tenkid etmemesine rağmen, o ko
nulan ba§ka eserlerinde şiddetle tenkid ettiğini görmekteyiz (26). 
Demek ki onun bazı konularda susuşu, o fikri tasvi_p ettiği anla
mına gelmemektedir. 

Bazı kaynaklar, öğrencisi Sem'ani'ye dayanarak onun İ~ 
liyye mezhebine meyilli olduğunu, konuşmalannda daha çok felse
fecilerin görüşlerine yer verdiğini ve onlan tasvip ettiğini bildir
ınektedirler (27) . Ünlü bilgin Harizmi, Harizm Tarihinde Şehris
tani için şunları söylüyor. «Şehristani, güzel konuşan ve güzel ya
zan bir alim di. Hadis, kelam, tefsir, usUl ve benzeri ilimleri ehlin
den öğrenmişti. N e yazıkki bu kadar akıllı ve bilgili olan Şehristani, 
sonunda i'tikatta sapıttı. Onun bu haline şaşmamak elden gel
mez» (28). Kimi onu şiilik ve İsmaililikle itharn ederken, onun Ba
tini olduğunu söyleyenler de çıkmıştır (29). 

Eserlerinde yer yer şii izlere tesadüf olunınakla beraber ona 
şü demek (hele hele İsmaill veya batıni demek) mümkÜn değildir. 
Çünkü o, Sahabe-i Kirarn, İmamet, oniki imam ve benzeri şiiliğin 
esasını teşkil eden konularda ehli sünnetin görüşünü kabul etmek
te ve şianın görüşlerini red etmektedir (30). 

Bize göre, esas itibarı ile ehli sünnet görüşlere sahip olan Şeh
ristan1, hür fikirli bir ilim adamı olup, felsefe ile ilgilenmiş olması 

(26) Ömer Faruk· Harman, Dinler Tarihi Açısından Şehristant ve el-Milel 
ve'n-Nihal, (Doktora Tezi), Ank. Üni. llaruyat Fak. Kütüphanesinde mev
cut daktilo yazması, s. 33. 

(27) Ahmed eş-Şintenavi, Dairetü'l-Maarifi'l-İslamiyye, C. XI, s. 424. 
(28) Yakfıt el-Hamevi, Mu'cemu'l-Buldan, C.V, s. '315. 
(29) Ebu'I-Felah Abdülhayy, Şezeratü'z-Zeheb, C. IV, s. 149. 
(30) Ebu'l-Feth Muhammed b. Abdilikerim b. Ahmed eş.Şehristani, el·Milel 

ve'n-~ihal, C. I, Mısır, 1947, Muhammed F. Bedran neşri, s. 145. 200. 
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yüzünden akla önem vermiş, bu dYrumu ise onu zaman zaman ehli 
sünnet dışı bazı mezhebierin paraleline götürm~ olmalıdır. 

Eserlerinde ele aldığı konulan derin bir vukUf ile inceliyen Şeh
ristaPJ, metod olarak her şeyi zıddı ile açıklama yolunu tercih et
miş ve bu metodu ile hayli başarılı olmuştur. O dönemin ilim an
layışı çerçevesinde müslüman bir ilim adamının İslamiyetın dışın
daki dinleri ayrıntıianna inerek incelemesi, bu incelemede tarafsız 
kalmaya gayret etmesi takdire şayan bir hadisedir. 

Ba§lıca eserlerini şöyle sıralıyabiliriz : 

1. Nihayetü'l-İkdam fi İlmi'l-Kelam; (31) Bu eseri kelam 
hakkında olup, Eş'ari inancını esas alarak yazmıştır. Ancak bazı 
yerlerde Eş' ari akideleri tenki d etmekten. geri kalmamıştır. 

(31) 

(32) 
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2. Şerhu Sureti YUBuf 
3. el-Aktar fi'l-Usuı 
4. Muhasena.tü'l-Felasefe 
5. Mua§eratü'l-Felasefe 
6. Gayetü'l-Meram fi İlmi'l-Kelam 
7. el-Mebde ve'l-Mead 

· 8. Dekaiku'l-Evham 
9. el-İrşad ila Akaidi'l-İbad 
10. Kitabu'l-Uyün ve'l-Enhar 
ll. Kıssatu Musa ve'l-Hıdır 
12. Kitabu'l-Menahici ve'I-Ayat 
13. el-Musaraa 
14. Tarihu'l-Hukema 
15. Telhisu'l-Aksam li Mezahibi'l-Enam 
16. el-Cüz'ü'l-lezi la yetecezza 
17. Şubühatu Aristotales ve'bn Sina ve Nakziha 
18. Mefatihu'l-Esrar ve Mesabihu'l-Ebrar 
19. Nihayetü'l-Evham 
20. Mecalis-i Mektube (32) 

Bu eser, A. Guillaume tarafından neşredilıniştir. Nihayetü'l-lkdam fi 11-
mi'l-Kelam, London, 1934; Bu eserin adı lbni Esir'de Niha.yetü'l-İkdam 
fi'l-Ustıl olarak geçmektedir. Bak. İzzüddin Ebu'I-Hasen Ali b. Muham
med el-Cezeri b. Esir, el-Kamilu fi't-Tarih, C. I, Beyrut, 1965, s. 332. 
Şehristani'nin eserleri konusunda daha fazla bilgi için · bak. Ömer F. 
Harman, Dinler tarihi_ açısından Şehristani, s. 34- 45; Y:usuf Ziya, Şeh
ristani, Daru'l-Fünfın Ilahiyat Fak., İst. 1926, s. 277. 



21. el-Milel ve'n-Nihal : Şehristani, dinler ve mezhebler tarihi 
ile ilgili olarak yazmış olduğu bu eserde başlangıçta insanlığı çeşitli 
yönlerden sınıflandırmış, insanlan a) Din ve şeriat sahibi olanlar 
b) Vahy ve peygamberlere inarınıayıp rey ve görüş sahibi olanlar 
diyerek iki kısma ayırmıştır. Birinci kı,sımcia önce ilahi dinleri in
celemiş, onları da kendi ara.latında sınıflandırmış ve her dinin 
mezhebierini o dinin arkasından bazan tafsilatlı, bazan da kısa şe
kilde açıklamıştır. İkinci kısımda sadece akla bağlı olanları, felse
fecileri ve bölümün sonunda İslam öncesi dönemdeki arapların dini 
durumunu ve Hind dinlerini ele almıştır. 

El-Milel ve'n-Nihal, başta Farsça, Türkçe ve Almanca olmak 
üzere bir çok dile tercüme edildiği gibi, Arapça muhtelif baskı
ları da mevcuttur. Dinler tarihi açısından önemli bulduğumuz kı
sımlarını tercüme ettiğimiz baskı 1947 yılında' Muhammed Fetbul
lah Bedran tarafından Mısır'da neşredilen baskıdır. Ayrıca 1975 yı
lındaBeyrutta Muhammed Seyyid Geylani tarafından neşredilmiş 
bir baskı daha vardır ki bu baskıda iltinci cildin sonuna bir zeyl ko
nulmuş, bu zeylde Şehristani'nin temas etmediği bazı dinler ve 
meseleler izah edilmiştir (33) . Şimdiye kadar yapılan neşirlerde 
Türkiye'de bulunan yazma nllishalardan faydalanılmadığı görül
mektedir ki, Türkiye'deki muhtelif kütüphanelerde bulunan yaz
ma nüshalarla, diğer ülkelerde bulunan yazma nüshalar ve matbu 
nüshaların karşılaştırılarak bu eserin yeniden neşredilmesi çok 
faydalı olacaktır. 

Biz bazı bölümlerini tercüme ettiğimiz Muhammed F. Bedran 
neşrinin tercümesinden önce bu baskının kısım ve konu başlıkları
nı açıklamayı uygun buluyoruz. 

İÇİNDEKİLER: . 

' Baskıya hazırlayanın önsözü ı ~ 
Müellifin başlangıç yazısı : vezir el-Muzaffer'e sunuş yazısı ı- 5 
I.Mukadime : İnsanlığın sınıflandırılması 6 - 7 
II. Mukaddime : İslam fırkalannın ihtilaflarının sebebleri 8 - ı ı 
III. Mukaddime : Malılukatta vaki olan ilk şüphe 12 
IV. Mukaddime : Müslümanlar arasında vaki olan ilk şüphe 17 
V. Mukaddime : Kitabın bu şekilde tertip edilişinin sebebi, 35 

Mukaddimelerin neticesi 41 

(33) Muhammed Seyyid Geylani, Zeylü'l-Milel ve'n-Nihal C. II Beyrut, 1975. 
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i 
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Son;uç 518 
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Mukatldime: ·ı-sa'nın Ummeti, Mezhebieri ve könuları 521 
.. Hrİstiyan mezhebieri: Melkaniye, Nastu'riyye, Yakubiyye 529 

Sonuç : Hristiy--aıilarm ittifak ve ihtilaf. ettikleri konuia.r · 545 
I. Kısmın I~I. Bölümü: Ehli Kitş.ba .. ya;km olanlar 553 ' 
I. ~ukaddime : İbrahim'in (:A.S.) Sahifeleri · 555 

· II. Mukaddiine: MecU'siler, Senevller, Malıilik ve diğer fırkalar 559 
Mecusiler : Asıl M;eı:üsi' ınançları 569 
Mecus1 mezhe,bleti ; Keyumersiye, Zervaniye ve Zerdüştiye 572 
Seneviler : İnançlan 617 
Seneviye mezhebieri r Maİıilik, Mazclekilik 619 
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Keynevilik 648 

·sonuç 651 
II. Kısım 
saai1ler, felsefeciler, diğer rey ve görüş s~bi oıanıa:r;. 659 
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II. Mukadetime : İnsanlığın tasnifi 
II. Kısmın I. Bölümü 

Sabiller: 
Sabii mezhebieri 
Ruhçular 
Sabiilerle Haniflerin münazarası 
Heykel ve şahıslara tapanlar 
Hırnaniler (Harranlılar) 

II. Kısmın II. Bölümü . 
Felsefecil er 
İslam felsefecileri 
Cahiliye çağında arapların görüş ve reyleri 
Hi:ndlerin görüşleri 
Hind fırkaları : Brahmanlar 

Ruhçular 
Gezeğenlere tapanlar 
Putlara tapanlar 
Hind hakimleri 

665 
667 
669 
670 
672 
679 
781 
782 

793 
1049 
1217 
1265 
1269 
1281 
1289 
1293 
1301 

el-MİLEL ve'n-NİHAL'İN DİNLER TARİHİ BAKIMINDAN 
ÖNEMLİ OLAN BAZI BÖLÜMLERİNİN TERCÜMESi (1) 

Şehr:hstani, el-Milel'in mukaddirnesinde insanlığı inançları yo
nünden şöyle bir tasnife tabi tutmaktadır. C. I, s. 6 -7. 

«İnsaınlar inanç bakımından (iki kisma ayrılırlar. Birinci kı
sım) Şeriat sahibi olanlar; (ikinci kısım) vahye inanınayıp heva
sına tabi olanlar. Din ve şeriat sahipleri : Mecüsiler, yahudiler, 
hristiyanlar ve müslümanlar; akıl ve hevasına tabi olup (şeriat 

sahibi olmayanlar) rey ve görüşleri ile hareket edenler : Felasefe, 
dehriyye, sabiller, yıldızlara ve putlara tapanlar ve brahmanlar. 
Bunlardan her biri de bir çok fırkalara ayrılırlar. Rey ve hevasına 
tab! olanların belli bir sayıda makale ve mezhebini tesbit etmek 
mümkün değildir. Vahye inanan din sahiplerine gelince, MecUBiler 
70, Yahudiler 71, Hristiyanlar, 72, Müslümanlar ise 73 fırkaya ay
rılrnışlardır. Bütün bunların içinde doğru yolda olan ccfırka-i Na
ciye>> dir. 

1 

Din ve Şeriat sahipleri hakkında şu bilgileri veriyor. c. I, s. 
47.48 

(1) Eserde dinler ile ilgili teferruath olarak verilen bazı kısımlar dergideki 
sayfa sınırlaması yüzünden kısaltılarak verilmiştir. 

187 

~ • i 
J 

1 



Din ve şeriat sahipleri : 

a.) Müslümanlar 
b) Kitap ellli olanlar 
c) Ehli kitaba benzeyenler (onlara yakın olanlar). 

Biz burada din, şeriat, millet ve islam kelimelerinin manalan
m açıklayalım. Din, itaat etmek ve teslim olmak anlamına gelir. 
Ceza ve hesap manalarma da gelebilir. 

İnsanoğlu, hayatını idame ettirme ve geleceğini hazırlama ba
kımından kendi cinsinden olan diğer kişilerle birlikte yaşarnağa 
muhtaç olduğuna göre, bu birlikte yaşamanın (cemiyet hayatı), 
yardımlaşma ve koruma esası üzerine (kurulmuş) olması gerekir. 
Ta ki koruma ile elinde olanlar muhafaza edilebilsin, yardımlaşma 
ile de kendinde olmayanlar sağlanmış olsun. 

Millet : (yukarıda izah edildiği şekilde) yardımlaşma ve koru
ma esası üzerine tesis edHen birlikte yaşama şeklidir. 

Şeriat: Yardımlaşma ve koruma esasına göre tesis edilen ce
miyet hayatı şekline ulaştıran hususi yoldur. Ceza ve ahkam, Adem, 
Şit ve İdris (A.S.) devirlerinde başladı. Şeriat, Nılh (A.S.) ile başla
dı. Şeriat ve millet ,en güzel şekliyle Hz. Muhammed (A.S.) dev
rinde teşekkül etti. 

İslam : Din, itaat etmek ve teslim olmak manasma geliyordu. 
Allah (C.C.) Kur'an-ı Kerimde <(Allah katında gerçek din İslamdır» 
(2) buyuruyor. Buna göre gerçek din olan İslam dini, teslim olmak, 
itaat etmek anlamına gelir.» 

Şehristani, ehli kitabı izaha başlarken, önce Arap yanmada
sının İslamdan önceki durumunu ele alıp kısaca açıklıyor, sonra 
yahudileri ve hristiyanları izah ediyor. C. I, s. 485 - 486. 

«Bi'setten önce arap yarımadasında iki fırka vardı : Ehli ki
tab ve Ümmiler (yazı bilmeyenler). Yahudi ve hristiyanlardan iba
.ret olan ehli kitab, Medine1de, ümmiler ise Mekke'de bulunuyor
lardı. Ehli Kitab, Peygamber nesillerinin dinine bağlı olup, İsrail 
oğullarının kanunianna tabi oluyorlardı. ümiDiler ise, kabilelerin 
dinine bağlı olup İsmail oğullarının yolunda yürüyorlardı. 

(2) Kur'an·ı Kerim, Al·! İnıran, 30. 
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Adem'den gelen nur, İbrahim (A.S.) da iki şu'beye ayrıldı : İs
rail oğullan şu'besi ve İsmail oğullan şubesi. İsrail oğullarmdaki 
nur, açıkça görüldü. Buna, kendilerinden peygamberlerin çıkışı 
delildir. İsmail oğullarında bu nur gizli kaldı. Bu gizli nurun varlı
ğına, Hz. Muhammed'e kadar peygamber gelmemesine rağmen, 
ibadetlerin açık olarak devam etmesi delil tel}kil eder. Birinci fır
kanın kıblesi beyti mukaddes, (Mescid-i Aksa) ikinci fırkanm kıb
lesi ise beyti haramdır (Mescid-i Haram) . Birinci fırkanın şeriatı, 
açık hükümler; ikinci fırkanın şeriatı ise meşairi harama riayet
tir. Birinci fırkanın hasını kafirler, ikinci fırkanın hasını ise, müş
riklerdir.>> 

Yahudiler ve Hristiyanlar : C. I, s. 487 - 490 

Yahudi milleti, Hrjstiyanlardan daha büyüktür. Çünkü şeriat 
Müsa'ya gelmiştir . . Bütün İsrail oğullan bu şeriata tabi olup, Tev
rat'ın hükümlerine uymakla mükellef idiler. İsa'ya gelen İncil, ah· 
kam ihtiva etmediği gibi helal ve hararnı da açıklamıyor. Ancak 
bir takım işaret, misal ve nasihatler halinde olup, geri kalan hu
suslarda {hristiyanlar) Tevrat'a tabi idiler. Bundan dolayı yahu
diler İsa'ya uymazlar. İsa'nın Musa'ya uymaya memur olduğunu, 
İsa'nın Tevratı booduğunu ve değiştirdiğini ~ddia ederler. Yahudi
lere göre İsa (A.S.) şu hususları değişt~miştir: 

ı. Cumartesiyi Pazara tebdil etti. 2. Domuz etini helal kıldı. 
3. Sünneti kaldırdı. 4. Gusül abctestini (cünüplükten yıkanmayı) 
kaldırdı. Bunlardan başka bazı değişiklikler de yaptığını söylerler. 
Müslümanlar ise, iki milletin de değişiklikler yaptıklarını söylerler. 
Kaldı ki İsa (A.S.), Musa'ya gelenleri tasdik etmiştir. Yine bu iki 
peygamber, nebimiz Hz. Muhammed'in geleceğini müjdelemiştir. 
Onlara; peygamberleri, kitapları, imamlan bunu bildirmiş, onların 
ataları, ahir zam~m nebisi Hz. Muhammed'e yardım için Medine'ye 
yakın yerlerde kaleler ve burçlar inşa ettirmiş ve memleketleri olan 
Şam'dan oraya göç etmelerini onlara emretmişlerdi. Ne zaman ki 
ahir zaman nebisi Hz. Muhammed ortaya çıkıp hakikatı açıkladı 
ve sonra Medine'ye göçtü. o:nıar da ondan hicret ettiler, yardım 
etmeyi terk ettiler. Bunu Allah (C.C.) ın şu ayeti açıklıyor: «On
lar daha önce, kaflrlere karşı kendilerine yardım edecek bir pey
gamberin gelmesini gözlüyor idiler. Ne zaman ki"bekledikleri geldi, 
ona küfrettilerıı (3). 

d) Kur'an-ı Kerim, Bakare, 89. 
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Yahudileri Şehristaııi şu şekilde açıklıyor. C. I, s. 491- 501'. 

«Yahudi kelimesi; dönmek, tevbe etmek manasma olan hida
yet masdarından alınmıştır. Yahudiler, Musa'nın ümrnetidirler. Ki
taplan Tevrat olup, bu kitap, semadan nazil olan ilk kitaptır. Bu
nu söylerken şunu kasdediyoruz. İbrahim (A.S.) ve diğer nebilere 
gönderilenler, kitap değil, sahifelerdir. Resultillah şöyle buyurdu. 
«Şüphesiz Allah, Adem'i eli ile yarattı, Tevratı da eli ile yarattı, 
diğer kitaplardan ayn olarak Tevrat'a bazı hususiyetler verdi.» Tev
ratın bir takım bölümleri vardır. Birinci bölümde yaratılış, son
raki bölümlerde ,ahkam, cezalar, haller, kıssalar, vaazlar ve dua
lar vardır. Yine Allahu Teala, Musa'ya Tevratta bazı esrarlı levha
lar gönderdi. Musa, kardeşi Harun ile birlikte peygamber olduğun
dan, O, kardeşi, Harun'un ölmesi, üzerine Ievhalarqaki sırları, Ha
run'un çocuklanna, ulaştırmak üzere Yüşa b. Nun'a öğretti. Musa 
Allah'a <<Onu bana ortak yap» diye dua etmişti. Harun nebi olun
ca, birlikte peygamberlik yaptılar. Harun'un ölümü üzerine O, 
kendisinin (Musa) ölümünden sonra, levhalardaki sırlan Haı;un'
un iki oğlu Şübeyr ve Şeber'e, ulaştırması, için Yuşa b. Nun'a öğ
retti. Bu durumdan, İmamet ve vasiyet'in bazan tevdi yolu ile, ba
zan da karar vermek sureti ile tesbit edildiği anlaşılır. 

Yahudiler, Şeriatın Mu.sa ile başladığını, onunla tamamlandı
ğını, tek olduğunu, ondan önce şeriatın olmadığını, ancak akli ce
zalarla bazı faydalı hükümlerin bulunduğunu iddia ediyorlar. 
Nesh'e cevaz vetmiyorlar. Musa'nın şeriatından başka şeriat gelmi
yeceğini, şayet gP-lirse nesh olacağım, nesh'in ise, Allahu Teala'pın 
eskiden bilmediği şeyleri ve yapmadığı şeyleri yeni olarak bilmesi 
ve yapması anlamına geldiğini, bunun Ailah'a (C.C.) isnadının 
caiz olmadığını söylüyorlar. 

Yahudilerin dört meseleleri vardır: ı. Neshin caiz olup olma
ması, 2. Teşbihin caiz olup olmaması, 3. Kader ve cebir hakkında 
hüküm, 4. Ric'atın caiz olup olmaması. 

Nesh: Buna asla cevaz vermiyorlar, sebeblerini yukarıda açık
ladılar. 

Teşbih : Tevratta bir çok teşbih ayeti vardır. Suret, açık ko
nuşma, Tur-ı Sina üzerine inme, arşı a'la üzerine oturma, yüksek-
ten görme ve benzeri şeyler. · 

Kader : İslamiyetteki kaderle ilgili olarak yapılan ihtilaflara 
benzer şekilde (yahudiler de) ihtilaflara düşmüşlerdir. Onlardan 
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Rabbaniler, bizden Mu'tezilenin görüşlerini, Kaualler ise bizden 
Cebriyenin görüşlerine benzer görüşler savunmuşlardır. 

Ric'at : Onlar iki hadiseye dayanarak ric'atın caiz olduğuna 
inanıyorlar. Bunlardan birincisi Üzeyr (A.S.) in hadisesidir. Allah 
onu yüz yaşında öldürdü sonra yeniden diriltti. İkinci hadise ise 
Harun (A.,S.) ın hadisesidir. Yahudiler Harun'a Musa'dan fazla 
meylediyorlardı. Harün (A.S.) Tayyih'de ölünce bu ölümü, Musa, 
onu kıskandığı için öldurdü diyerek (Müsa'ya) nisbet ettiler. Ha
run'un ölümünde ihtilaf ettiler. Bir kıBmı «O öldü yakında döne
cek», bir kısmı da ((o, ölmedi kayboldu, yakında dönecekıı diyorlar. 

Tevratta Hz. Muhammed'in nübüvvet ve şeriatma delalet 
eden bir çok ayet vardı. Belki de yahudiler Tevrat'ı bozdular, de-. . 
ğiştirdiler. Bu değişiklik ya yazı ve suret bakımından, veya te'vil ve 
tefsir bakımından olmuştur. Mesela: İbrahim (A.S.) ın, İsmail ve 
çocuklan hakkındaki duasını kabul etmesini ve ona ccBen seni, İs
mail ve evl:adı üzerine. mübarek kıldım. Ben onlara tam hayır kıl
dım. Onları diğer milletler üzerine aç.ık ve üstün kılacağım. On
lara kendHerinden bir resul göndereceğim>> buyurmasını yahudiler 
itiraf ederler. Fakat, Allah İbrahim'e mülkte icabet etmiş, ama ne
bilikte icabet etmemiştir diyerek te'vil ederler. Onlara şöyle cevap 
vermek mümkündur : Sizin kabul ettiğiniz mülk adaletli bir mülk 
mü? Eğer adaletsiz bir mülk ise, Allah onu İbrahim (A.S.) ın ev
la.dına nasıl verir. Bu işkence ve zulüm olur. Eğer adaletli bir mülk 
ise, kendisine bu mülk verilen kimsenin, nebilik hakkında söyledi
ği sözde de Badık olması gerekir. Allan'u Teal'a'run vahyi hususun
da yalan söyleyen bir kimsenin adaletli olması nasıl mümkün olur? 
Çünkü Allah (C.C.) hakkında yalan söylemekten büyük zulüm 
yoktur. Allah'a karşı yalan söylemekte cevir vardı!'. Cevirde de ni
mete karşı minnetsizlik vardır. 

Şaşılacak bir şeydirki, Tevratta Beni İsrailin, İsmail oğulları
nın kabilelerine müracaat ederek, Tevratta bulunmayan ilİni le
dünniyi bu kabilelerden öğrendikleri yazılıdır. Tarihte İsmail oğul
larının c<Alullah, Ehlüllahıı ( Allah'ın çocukları), Beni İsrailin ise, 
Ali Yakub, Ali Musa ve Ali Harun diye anıldıklan açıktır. Bu bü
yük bir delildir. Yine Tevratta, <<Allah, Turu Sinadan geldi, Sairde 
zahir oldu, Faranda tam olarak açığa çıktı» diye yazılıdır. Sair, İsa 
(A.S.) ın ortaya çıktığı beyt-i Makdes dağıdır. Faran, Hz. Muham
med'in zuhur ettiği Mekke dağıdır. Vahy, tenzil, ınünacaat ve te
vilde ilahi sırlar üç ınertebe üzerindedir: Mebde, Vasat ve Kemal. 
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Tevratın ifade ettiği doğuş, mebde'e, zuhur vasata, ilan da kemale 
müşabihtir (benzer)·~ Tur-ı Sınadaki doğuşla, şeriatın doğuşundan, 
Sair üzerine zuhur edişle güneşin doğuşundan, Faran üzerine otur
mak ile kemal derecesine ula.şmak kaGdedilmiştir. İşte bu sözler 
Hz: İsa ve Hz. Muhammed'in nübüvvetini isbat eder. 

Hz. İsa, İncilde ccBen Tevratı iptal etmek için değil, tamamla
mak için geldinı. Mfua cana can, göze göz, dişe diş, diğer yaralara 
da kısa.s vardır buyuruyor. Ben de kardeşin sağ yanağına vurursa 
ona sol yanağını çevir diyorumıı diye söylüyot ( 4). Son şeriatte 
(İslamiyette) bunların ikisi birden vardır. Kısas konusunda, <eSi
zin üzerinize kısas yazıldı)), atv konusunda « bağışlamanız takvaya 

.daha yakındır>> ayetleri nazil olmuştur. Tevratta, umumi ve açık 
hükümler, İncilde, gizli ve hususi, siyasi hüküniler vardır. Kur'an-ı 
Kerimde ise her ikisi beraber olarak mevcuttur. Kısas ayeti açık 
siyasetin, afv ayeti ise gizli siyasetin hakikatına işarettir. 

Peygamberimiz, ccAfv : Sana zulmedeni bağışlaman, sana ver
meyene vermen, sana gelmeyene gitmendirıı buyuruyor. Şaşılacak 
şeydil'ki inGanın kendi elinde bulunan bir şeyi tasdik eden, onu 
tamamlayan ve derece derece onu inceleyen şeyi nasıl yalanlamast 
mümkün olsun? Nesh, hakika.tte bir iptal değil, tamamlamadır. 
Tevratta umumi ve hususi hükümler vardır. Hususi hükümler, ya 
zaman veya şahıslarla ilgilidir. Zamş,nla ilgili ql-an hükümlerin za
mam sona erince elbette o hükme yer kalmaz ve iptal edilmi§ olur. 
Bunun iptal edilmesi bilinmeyen bir şeyin yeni olara~ keşfedilmesi 
ve ya öğrenilmesi anlamına gelmez. 

Cumartesi gününe gelince, yahudiler, Cumartesi gunune uy
mak neden gerekli oldu, o gün kimin günüdür, hangi halin karşı
lığıdır ve hangi zamanın parçasıdır bilmiş olsalardı son şeriatın 
haklı olduğunu, onun Cumartesiyi kuvvetlendirrnek için geldiğini, 
yoksa iptal için gelmediğini anlarlardı. Yahudiler, kendileri Cu
martesiye tecavüz ettiler. Hatta o yüzden maymun haline sokul
dular. Onlar bunu itiraf ediyor ve Musa'nın bir ev yaptığım, orada 
bir takım insan resim ve heykelleri yaptığını ve onların dereceleri
ni açıkladığını ve bu rumüzu belirttiğini itiraf ediyorlar. Fal{at on
lar kapıyı, bağış kapısını kaybettiler, onları haksızlıktan ayırmak 
mümkün olmadı. Sapıtarak hayrete düştüler, hayrette .kalarak sa
pıttılar, sonra 71 fırkaya ayrıldılar. 

•4) Kitabı l\lukadaes, Matta, S. 38; Luka, 6, 29. 
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Başlıca mezhebleri : Anamye, İseviye, Mukaribe, Yuzeiyye ve 
Samir e' dir.>> 

Hristiyanlar: C. I, s. 521- 527. 

Hristiyanlar Hz. İsa'nın ümmetidirler. Hz.İsa, Musa'dan son
ra gelen. ve geleceği Tevratta müjdelenen hak bir peygamberdir. 
Hz. İsa'nın kendi var oluşu, ala ve l~örleri iyi edişi, ölüleri diriltişi 
gibi açık ve büyük deliller Vfl.rdır (kendi nübüvveti hakkında). 
Onun yaratılışı, doğruluğunun en büyük delilidir. Bir sperm ol
madan (annesi bir erkekle temas etmeden) meydana gelişi ve bir 
muallimden dem görmeden açık olarak konuşması onun peygam
be:·Iiğinin büyük bir delilidir. Bütün peygamberlere vahy kırk ya
şında geldiği halde Hz. İsa'ya beşikte iken geldi ve konuşmaya 
ba}ladı. Otuz yaşında da tebliğ ile memur oldu. Peygamberlik müd-. 
deti üç yıl üç ay üç gün devam etti. 

Hz. İsa, semaya yükseldi. Onun semaya çılnşında öğrencileri 
ihtilaf ettiler. Havari ve eliğer hristiyanların ihtilafa düştükleri iki 
konu vardır. a) Hz. İsa'mn dünyaya gelişi, ana rahminde te§ek
kül edişi, Allahu Teala'run ruh olarak İsa'nın cesedine girişi. b) Hz. 
İsa'nın göğe çıkışı, meleklere ulaşması, ruhun <<bir)} haline gelmesi, 
teslis içinde tevhidi kabul etmeleri. Birinci meselede Hristiyanlar, 
Allah'm, ruh olarak İsa'nın cesedine girdiğine hükınettiler. Teslis- . 
de tevhidi iBbat etme ve Allah'ın, İsa'nın cesedine girmesi konu
sunda şunları söylüyorlar ı. Allah, İsa'nın cesedini nurun bir cis
mi aydınlatması gibi aydınlattı. 2. Allah, İsa'nın cesedinde nakşın 
mumla şekillenmesi gibi şekillendi. 3. Allah, İsa'nın casedinde ru
lıun cesedde ıahir oluşu gibi zahir oldu. 4. Uluhiyyet imıanlık el
bisesi giydi. 5. Allah, İsa'nın cesedi ile sütün su ile karışm,?-sı gibi 
karı.ştı. 

Hristiyanlar Allah'a üç asıl ispat ederler ve onun cevher ola
ral\ bir olduğunu, zatı ile kaim olduğunu (varlıgında başka bir şe
ye muhtac olma<tğını), bir makam ve yer kaplamadığını söylerler. 
Fakat yine de Allah'ın asıl bakımdan üç olduğunu kabuı ederler. 
Bu üç aslı da sıfatlar olarak nitelerler. (İslamiyetteki) vücut, ha
yat, ilim, sıfatları gibi. Bu üç asla «baba, oğuı ve ruhulkudüs» adı
m verirler. Yalnız ilim sıfatının cesede girdiğini kabu1 ederler. 

Hristiyanlar, İsa· (A.S.) hakkında «O öldürüldü, asıldı, yahudi
ler onu azgınlıklan ve hasetleri yüzünden, nübüvvet ve derecesini 
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inkar etmeleri yüzünden öldürdüler, onun ölümü, cesedinin ilahi 
kısmına değil, insani kısmına vaki olmuştur. İnsanlığın kemale 
ulaşması üç noktada meydana gelir: Nebilik, imamlık ve mülk sa
hibi olmak. Diğer nebiler bu üç vasfın hepsi veya bir kısmı ile va
sıflanmıştır. İsa ise tek oğul olup, benzeri yoktur. Diğer nebiler 
onunla kıyaslanamazlar. Adem (A.S.) ın hatası, İsa'nın (A.S.) yü
zü suyu hürmetine afv olundu» derler. 

Hristiyanlar, İsa'nın yer yüzüne inmesi konusunda ihtilafa 
düştüler. Bir kısmı müslümaniann dediği gibi «İsa kıyamet günün
den önce yer yiızüne tekrar dönecek» diyor. Diğer bir kı~mı ise 
«Dünyada yer yüzüne inmeyecek, ancak ahirette yer yüzüne ine
cek» O öldürülüp çarmıha gerildikten sonra dünyaya geri geldi ve 
Şem'un Safa onu gördü, onunla konuştu ve şem'un'a vaıSiyet ettik· 
ten sonra dünyadan ayrılıp göğe yükseldi» diyor. 

İsa vasiyetini (vekaletini) Şem'un'a yapmıştı. Şem'un ilim ve 
takva ve terbiye bakımından havarilerin en faziletiisi idi. Fakat 
Pavlos işi karıştırdı, kendisini İsa'ya ortak yapıp onun sözlerini de
ğiştirdi. İsa'nın sözlerini, felsefecilerin sözlerini ve kendi aklına ge-· 
len vesveseleri birbirine karıştırdı. Ben Pavlos'un Yunanlllara yaz
dığı mektubu gördüm, orada <<siz İsa'nın makamını mekamnı, di
ğer nebilerin mekanı gi}?i sanıyorsunuz. Halbuki o, İbrahim» e 
şuur veren, yükselten ve yücelten, Dafl:l's-Selamın sahibi Meleki 
yezdak gibidir» diyor. Şaşılacak şeydir. İncillerde Allahu Teala.'mn 
«sen tek olan oğulsun» diye buyurduğu nakledildiği halde tek olan 
zat nasıl olur da beşerden biri ile temsil edilebilir ? Daha sonra 
dört havari bir araya gelerek İncil ismini verdikleri bir kitap tas
nif ettiler : Matta, Luka, Markos, Yuhanna. 

İncil'in son kısmı Matta'dır. Orada İsa, «Babamın beni size 
gönderdiği gibi ben de sizi milletiere gönderiyorum, gidiniz insan
ları baba, oğul ve ruhu! Kudüs'ün ismine davet ediniz>> buyuruyor. 
İncil'in başlangıç kısmı Yuhanna'dır. Orada «Kadimi ezeli üze
rine o Allah, oğul sahibi olandır. O oğul, Allah katında olan oldu. 
Allah o oğul oldu. Her şey onun elinde oldun yazılıdır. 

Nasraniler (Hristiyanlar) 72 fırkaya aynldılar. önemli mez
hebieri şunlardır: Melkaniye, Nasturiye, Yakubiye. 

Ehli kitaba benzeyenler (yakın olanlar) c. I, s. 555 

Ehli kitabi açıkladıktan sonra, ehli kitaba yakın olanları (din
leri) şöyle açıklayabiliriz. 
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İbrahim (A.S.) ın sahifeleri, kendilednçie ilmi ve am eli hü
kümler bulunıriası ve Allah tarafiiidan gönderilmesi bakımından 
kitap hükmünde olmasına rağmen daha sonral~rı mecusiler, on· 
lar<;ia bir takım değişiklik ve tahrifatta bulundular. ,Allahu Tea
lada o sahifelerin llükümlerini kaldırdı. Bu bakımdan MecuGiler
le t icaret akdi caizdir. Fakat kestikleri yenmez, :kadınları ile. evle
nilmez. 

İbrahim (A,S.} ın sahifelerihde:ki .ilmi bahisler : Yaratma, var-
' etme, maP.lükatı b.ir nizarn ü,zerin.e· yöneltme konuları, takdir ve hi· . 
dayetin Alah'a ait olup, her çeşit ve sınıfa hükmettiği kadarı lle 
takdir ettiğinin ve belli miktarda takdir edilen lıidayetin aleme 
ulaşntasının, o mikta.rda olduğunun belirtH.mesi k;onularıdlr. Bütün 

' ' 

ilim bu iki konudan öteye geçı:nez. Allah, «Yüce olan rabbinin is-· 
m.inf tesbih et, o,_ y~r?;tıp şekil v:rmiş~b;'. O, her şeyi ö!ç~ ile ya~ip 
doğru yc>lu göstermiştir)} buyuruyor. Yine Allah (C.C.) Ihrahim'in 
«O öyle bir Allah ki beni yarattı ve doğru yolu gösterdhı, Musa'nın 
<<Ö öyle bir Allah ki yar~ttıklarına her Şeyi verdi ve doğru. yolu 
göstercl,iıı dedi~lerini> (Kur'an:::ı Kerimde) beyan ediyor. 

İbrahim (A.S.) ın sahifelerindeki amelibahisler: Nefisteri şüp" 
, helerin kirlerinden teml~l~mek, ibadet ederek Allah'ı zikretı;nek, 
dünyevi arzuları terkı;.ı,tmek, ·ahmet ·saadetihi hazırlamak, Ahiretin 
kemale ulaş}nası ·bu'hus:usları yapmakla mümkün olur, yani temiz~ . 
lik v:e şeh:tdetıe mümkün olur. ~ütün ame~i bahisler bu iki ·hu-

. . ~ 

sustan öteye geçmez. Allah-u Teala «Şüphesiz nefislerini temizle-
yenler felaha ulaştı ve yaradanın adını ampta namaz kılarilar, . bel
Ride siz dünya hayatını istiyor:Sunuz, ahiret daha· hayirlı ve daLıa 
bakidir)> buyurı.ıyor. Daha s0nra Allah ccBu ilk sahifelerde, İbrahim 
:ve Musa'nin ·3ahifeierinde de böyledir)) b'!J.yyruyor. Bu ayetlerle· Al
lanu Teal~ (İbrahim'in) sahifeleriı;ıin içindekil_ep, anlatiyor. Bü,. 
tün sahifelerde olanlan bu siırenin içinde anlatıyor. İşte bu, 
Ku:ı;'an'ı~ .gerçek ·bir mı;t;ciıesidir. 

M~cusiler ; O. ~? s. ô59 - 571 

Mecusilikten büyük din diyerek .bahsedilir, çünkü İbva.him'den 
sonra onun daveti gibi tımumi hiç bir davet vaki olmamıştır. Orta
ya çı~an peygamberler İbrahim (A.S.) ın derecesine ul~amamış
tıt, Bütün acem ınelikleri ve onların yurtlannda yaşayan tebaanın 
heps.i' İb:ı:ahim'in i:lin.i üzerine' idiler. Acem tÜkelerindeki melikler 
halkın eh öne~li mercii olup, onlar balk nezdinde «Mubez-i Mube
ZaJ.1~> (bil elilerin-en bilgilis-ı ve hükmedenl~rin eı;ı' hük~edicisi) idi-
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·ler. Halk onların görüşlerine müracaat eder, emirlerine uyar ve 
onlara saygı gösterirdi. İsmail (A.S.) ın daveti daha çok Şam ve 
daha a.şağı bölgelerde olupacem topraklanna sirayeti azdı. 

İbrahim (A.S.) zamarnnda iki fırka vardı: 1. Allah'a inanan, 
Allah ile insanlar arasında elci olarak imanlardan bir kimsenin 

~ ' 

peygamber olamıyacağını, meleklerin peygamberliğini kabul eden 
sabiiler, 2. Aliah'a inanan ve Allah'ın insanlara göndermiş olduğu 
beşer cinsinden (insanlardan) nebilere inanan hanifler. 

Meleklerin peygamberliğine inarum sabiiler, daha sonra ruha
nı meleklere heykeller yaptılar veya onların heykell~rinin olduğu
nu kabul ettiler ve onlara tapmaya başladılar. Mesela: Gezegenle
ri meleklerin heykelleri olarak kabul edip onlara taptılar. Bunla
ra «Abede-i Kevakib» ismi verildi. Bir kısım Sabiiler ise gezegenler
den sabit eşyaya geçtiler, putlar yapıp onlara taptılar. Bunlara da 
<<Abede-i Esnamıı ismi verildi. 

İbrahim, (A.S..) bu iki inancı yıkmaya memur oldu. Onun bu 
fırkalarla mücadelesine dair Kur'an-ı Kerimde bir çok ayet 
mevcuttur. İbrahim (A.S.) ın delilleri ile birlikte açıklamış olduğu 
gerçeklerden Hanifilik dini doğdu. İbrahim'in (A.S.) soyundan 
gelen bütün peygamberler, özellikle Hz. Muhammed, Hanifliği ik
rar ettiler. 

Seneviyye (iki aslın varlığını kabul etme) inancı Mecusilere 
aittir. Bundan dolayı mecusiler iki asıl isbat ettiler, «hayır - şer, 

fayda- zarar, salalı - fesad» gibi kısımları olan iki asıl kabul etti
ler. Birinci asıl «Nu.rıı, ikinci asıl <<Zulmet» olarak telakki edildi 
(Nur ve Zulmetin) Farsça olarak karşılığı «Yezdan ve Ehrimen» 
dir. 

Mecusilerin konulan iki mesele etrafında cereyan eder : ı. Nu
run zulmetle kanşmasımn sebebini açıklamak, 2. Nurun zulmet
ten ayrılmasının sebebini açıklamak. Karışmayı başlangıç (meb
de), ayrılmayı ise son (mea.ct) olarak kabul ettiler. 

Mecusilerin iki • asıl kabul etmesine rağmen asıl mecusiler, nu
run ezeli ve kadim olduğunu, zulmetin ise hadis olduğunu kabul et
mişlerdir. Daha som·a zulmetın hadi-s olma sebebi üzerinde ihtilaf 
ettiler. Zulmet nurdan mı çıkmıştır? Nur, cüz olan şerri çıkar
maz ki şerrin aslı olan zulmeti çıkarsın? Yani zulmet nurdan çık-
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ınış olsun, bu mümkün değildir. Yoksa zulmet nurdan değil de ba~
ka bir şeyden mi çıkmıştı? Yaratıcılıkta ve kadimlikte nura J:ıJç bir 
şey ortak olamaz. İşte bununla mecusiler sustular ve cevapsız kal
dılar. 

Mecusiler ilk insan 'ıKeyumers» dir diyorlar . . Çoğu kez ona 
büyük zervan adını veriyorlar. İkinci peygamber Zerdüşttür diyor
lar. Keyumem'ciler, onun Adem (A.S.) olduğu'nu söylüyorlar. Ke
yumers'in anlamı konuşan canlı demektir. Hind ve Acem tarihle
rinde Keyumers, Adem (A.S.) olarak geçer. Diğer tarihçiler bunu 
kabul etmezler. 

Mecusilerin 70 fırkası vardır : Başlıcaları : Keyumersiye, Zer
vaniye, Zerdüştiye, 

Zerdüştlü.l{ : C. I, s. 583- 592 . 

. Zerdüştıe~:. Burşip oğlu Zerdüşt'ün yolunda gidenlerdir. Melik 
Lihrasib'in oğlu Kiştasib zamanında ortaya çıkan Zerdüşt'ün ba
bası Azeribeycandan, annesi ise Rey'den olup, annesinin adı Da'da
viye'dir. 

Zerdüştler kendilerine ait peygamberler ve melikler olduğunu 
iddia ederler. İlk peygamber Keyumers'dir. Ayrıca yer yüzünde ilk 
melik gene odur. İkinci peygamber, Evşehink b. Firavek olup Hin
distanda nebilik yapmıştır. Üçüncü peygamber Tahmurs olup, me
likliğinin ilk yılında sabiilik ortaya çıkmıştır. Dördüncüsü Tah
murs'un kardeşi Cem'dir. Meliklerinden biri de Babilde ortaya çı
kan Menüçehir'dir. Son melik ise Lihrasip b. Kistaşip olup, zerdüşt 
onun zamanında ortaya çıkmıştır. 

Zerdüştlere göre ilk sahilelerde ve büyük kitaplarda belirtilen 
vakitte Allahu Teala önce melekleri yarattı, böylece üçbin yıl geç
ti. Sonra nurdan insanı yaratmayı diledi ve insanın suretini yarat
tı, yetmiş meleğe onu tavaf ettirdi. Güneşi, ayı, yıldızları yarattı. 
Adem oğlunun sureti üçbin yıl hareketsiz kaldı. Sonra zerdüşt'ün 
ruhunu A'la-i İliiyyunda yarattığı bir ağacın üstüne koydi.ı. Yet
miş meleğe onu tavaf ettirdi. Melekler o ağacı Azeribeycanda Ba
sumuyezhar diye bilinen Kulle dağına diktiler. Sonra Zerdüştün 
şahsını (ruhunu) sığır sütüne karıştırdı. Sütü Zerdüşt'ün babası 
içti, Zerdüşt babasında bir sperm oldu. Sonra annesinin karnında 
bir kan pıhtısı oldu. O anda şeytan annesine musaHat olarak onu 
tereddüde ıSevk etti. Gökten bir ses gelerek onun iyileşmesini ve 
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kurtulmasını sağladı. Sonra Zerdüşt doğdu. Doğduğu gibi hemen 
gi.ildü. Onu gülerken görenler ona hile yaptılar, sığırlann, atıa
nn ve kurtların arasına koydular. Bütün ehli ve vahŞi hayvanlar 
onu korudular. Otuz yaşında iken Allah onu peygamber olarak 
gönderdi. O cta Kiştasib'i dinine çağırdı, Kiştasib Zerdüşt'ün dini
ni kabul etti. 

Zerdüşt'ün Dini : Allah'a ibadet, Şeytana küfretmek, iyiliği 
emretmek, kötü şeylerden nehyetmekten ibarettir. 

Zerdüşt «Nurla zulmet birbirine zıt olan iki asıldır. Yezdan ve 
Ehrimen de bunun gibidir, bunlar alemdeki mevcudatın başlan
gıcıdırlar. Bütün terkipler bunlarm karışmasından doğmaktadır. 
Bu muhtelif karışmalardan da suretler ortaya çıkmaktadır. Nur ve 
zulmet yaratan ve yapan Allah'dır. O, tek olup ortağı, zıddı ve ben
zeri yoktur. Zulmetin mevcut olmasını ona nisbet etmek caiz de
ğildir. Hayır - şer, salah - felah, temizlik - pislik gibi şeyler nurla 
zulmetin karışmasından meydana gelmiştir. Onlar her ne :Kadar 
alemin vücudunda karışmış olsalar bile kendi aralarında birbirleri 
ile mücadele etmektedirler. Bu mücadele, nur zulmete, hayır şerre 
galip gelinceye· kadar sürer. Galebeden sonra hayır kendi , alemi
ne, yükselir, şer de k-endi alemine iner. İşte onların bu ayrıiniaları 
kurtuluşun sebebidir. Allah onları terkipler halinde görmek için 
bir hikmetten dolayı karıştırmıştmı diyor. 

Zerdüşt, nuru asıl kabul edip onun vücudunu hakiki vücut ola
rak itibar etti. Zulmeti de şahiSa tabi olan gölge gibi nura tabi bir 
gölge olarak kabul etti. .. Zulmet mevcutmuş gibi görünür ama o, 
aslında mevcut değildir. Nuru yarattıktan sonra zıtların mevcudi
yeti zaruri olduğu için ona tabi olarak zulmeti de yarattı. Zulme
tin yaratılışı kasdi değil, yaratılışta vaki olan bir zaruretten dola
yıdır. 

Zerdüşt'e gönçlerilen kitabın adı «Zend Avestaıı dır. Zerdüşt, 

alemi iki kısma ayırıyor: Mine- Kit, (ruh ve şahıs). Malılukatı da 
iki kısma ayınyar : Alemdeki her şeyi iki kısma ayınyar : Bahşiş -
Künşi, (Takdir ve fiil), bunlardan herbiri diğerine bağlıdır. Tekli
fin vukuunu şöyle anlatıyor : cıTeklif, insanın hareketleri olup üç 
kısma ayrılır: Menşi, Kuviş, Künşi, yani inanç, söz, fiil. Teklif bu 
üç şeyle tamam olur. Bunlardan bir noksanlık yapılırsa insan din
den çıkar. Bunları yapıp emrin icabına uyarak hareket ederse bü
yük kurtuluşa ulaşır. Zerdüştler, Zerdüşt'ün bir kısım mucizeleri-
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nin olduğunu söylemektedirler : Zerdüşt hapiste iken Meljk Kista
şib'in karnma bir ağrı gelmiştir. Kişta<Sib Zerdüşt'ü salınca hemen 
iyileşmişti. Yine Dinevet'de bir kör vardı, Zerdüşt ona, gözüne bir 
ot sürmesini söyiedi, o da gözüne otu sürdü ve iyileşti.>> 

Mecusilerin ateş evleri : C. I, s. 651 - u55. 

((Mecusilerin ilk ateş evi, Afridun'un Tus şehrinde inşa . ettir
diği ateş evidir. Bundan başka Buhara~da Berdus'un eviı Bescis
tanda Bilmen'in Kerkev isimli evi, Buhara'da Kubazan evi, Faris 
ile Esbihan arasındaki Keyhüsrev'in yaptırdığı Küvise adlı ev, ku
zey Çin'de Siyavuş'un yaptırdığı Kenkides adlı ev, bunlar mecu
silerin ateş evlerinden bir kısmıdır. Daha sonra Zerdüşt, Nisabur 
ve Nesa'da bir takım evler yaptırdı . . 

Kiştasib, Cem'in yaktığı ateşi aradı ve onu Harizmde buldu. 
Adı «Azruhure>> olan bu ateşi oradan alıp Darabicire'ye götürdü. 
Bu ateş mecu'Jilere diğerlerinden daha önemli olup ona daha fazla 
taparlardı. Keyhüsrev, Efrasiyab harbine giderken bu ateşe taptı 
ve secde etti. Bu ateşi daha sonra Nuşirevan Karıyan'a taşıdı, bir 
kısmını ise yerinde bıraktı. Daha sonra kalan bu kısım Nesaya 
götürüldü. Ayrıca Rum, Çin ve Yunanda ateş evleri vardır. 

Mecusiler ateş evlerindeki ateşe şu sebeblerden dolayı tapar
lar: ı. Ateş onlar içm yüce ve güzel bir cevherdir. 2. Ateş, İbra
him (A.S.) ı yakmamıştır. 3. Ateşe tapmak onları ahirette cehen
nem ateşindi:m kurtaracaktır. Kİsaca ateş onlar için bir kıble, bir 
kurtarıcı ve bir vesiledir.>> 

Seneviyye : C. I, s. 618 - 620. 

«Seneviler, zulmetle nurun ezeliliğine inanırlar. Mecusilerden 
farkları şudur : Mecusiler Zulmet hadistir diyorlar, bunlar ise zul
metin de ebedi olçiuğuna inanıyorlar. Onlara göre zulmetleı · nur 
ebedi olma bakımından birbirinden far~ değildir. Ancak tabiat, 
cevher, fiil, mekan, cins, beden ve ruhlar olma bakımından birbir
leri ile ihtilaf ederler.>> 

Manilik ve mazdekilik Şehristani'ye göre Seneviye inancındaki 
dinlerdir. Manilik : C. I, s. 625 - 630. · 

Maniler, Şapur b. Ordışır zamanında ortaya çıkan Mani b. Fa
tek'in peşinden gidenlerdir. Mani, İsa (A.S.) dan sonra gelmiş olup, 
Sapur b. Hürmüz b. Behram tarafından öldürülmüştür. Dini mecu-
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silikle hristiyanlık arası bir dindir. iSa'nın nebiliğini kabul ettiği 
halde Musa'nın nebiliğini kı:ı,bul etmiyordu. Ebu İsa el-Varrak adı 
ile maruf olan Mecusi tarihçi Muhamme-d b. Harun, onun için <dVIa
ni ,alemi kadim olan iki asıldan meydana gelmiş ve yara:tılmı~ ka
bul ediyordw} .Cliyor . .Bu iki kadim nur iJe zulmettir. Bunlar ezeli 
olup hadis. değildirler, hiçbir surette de hadis olamazlar. Kadim bir 
a;sıldan gelmeyen hiç birşey yoktur. 

· Mani, Nur ve zulmetin sa.ğlam, has-sas, işidiCi, görücü olup ha
dis olmadıklarını, fakat bunların zat, suret, fiil, mekanıaşma bakı
ınından birbirlerine zıt olduklarına inandı. Zulmetle,. nur, şahısla 
gölge gibi birbirlerine yapışık ve paralel olarak bulunurlar, mekan
da aynı hizada dururlar. 

· ·· Mani yapmış. olduğu bir cetvel il~ . fiil ve cevherleri açıkla~ 
ımştır. 

/ 

· Mani dinine inananlar nurla zu1metin birbirjne karışmasında 
ve kanşma sebebinde birbirleri ile ihtilaf ettiler. Bir kısmı karışma 
sebebini cebr ve ittifak olarak görüyor. Ek.serisi ise karışm~nm se
beBini şöyle açıklıyor : zuıme'tin bedenleri bazı konularda ruhları 
ile çekişti, uğraştı. RUh nuru gördü. Zulmet bedenleri, rı.ihun nu
ra yaklaşmas.ı yüzünden ruhun .şerre yöneln~es.i için icabet etti .. 
Nurun meleği bu durumu görünce beş cins meleği, beş cins zulmete 
karşılık olarak bedeniere gönderdi. Beş nur cinsi, peş zulmet cinsi 
ile karışmış oldu. Duman havaya karışmış oldu. Bu alemdeki ruh 
ve hayat havadrr, helak ve afet de, ctumarrdır. YakıcıJık ateşe, nur 
zulmete, sıcak sam, rüzgara, sis bulutu, suya karıştı. A.lemdek~ bere
ket, ha.yır ve menfaat cinsinden, fesad, zarar ve şer zulmet cinsin
dendir. Nur meleği bu karışmayı görünce meleklerden birine, nur 
cinsinin zulmet cinsinden ayniması ve alerrı..ih bu nizam üzerine 
yaratılması için eınretti. O melek de yarattı. Güneş, ay, yıldızlar 
ve gezegenler nur parçalarını ~ulınet parçalarından ayırmak için 
hareket ederler. GüneŞ, sıcak parçalarla karışan nuru, ay da soğuk · 
parça1arla karı;Şan .nuru ayırniaktadır. Yeryuzündeki hava devam
lı olarak yükSelmektedir. Kendi alemine yÜkSelrnek onun şanın
dandır. Bütün nur parçalan da devamlı olarak yükselmektedirler. 
Z.ulmet· parçaları devamlı olarak alçalmaktadırlar. Ta ki nur par
çaları ile zulmet parçaları bir-birinden ayrı13llf ye karışma bozul
sun, terkipleP ay;ıısın, her parça kendi bütününe ve alemine ulaş
sın. Bu gerçekleşince kıyamet kopacaktır. Mani, «Bu axrılma, te
mizlenme ve nur cüzlerinin yükselmesine ' tesbih, ta:kdis, güzel 
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dualar ve iyi arneller yardımcı olur. Nur parçaları sabahın ışığında 
ayın feleklerine yükselir. Ay ise birinci günden onbe.'}inci güne ka
dar bunları devamlı olarak karşılar, dolar ve yuvarlak dolunay ha
line gelir. Ay sonuna kadar bunları güneşe verir. Güneş de aldık
larını .kendi üzerindeki bir nura verir, en a'la nura ulaşıncaya ka
dar böyle devam eder ve bu alemde hiçbir nur parçası kalmayın
eaya kadar bu böyle devam eder, böylece bu alemde hiçbir nur 
parçası kalmaz. Ancak ay ve güneşin ayıramadığı az bir parça ka
lır. Bu.adan sonra yeryüzünü taşıyan melek yükselir, semayı çeken 
meleğe yer yüzünü verir. Yüksek alçağa düşer. paha sonra en yük
sekle en alçağın yakılması için bir ateş yakılır, nurun ayrılma-sı 
için bu ateş 1468 sene yanmaya devam eder» diyor. 

Mani, Cibille'nin elif bölümünde ve Şeberkan'nın başında 

«nur aleminin meleği her yerdedir, hiçbir şey ondan hali olmaz, o, 
açık ve gizlidir, sonu yoktur, arzının sonu, düşmanlarının arzına 
karşı f)lması bakımındandır. Nur aleminin meleği, yerinin üstün· 
dedir, ezelı olan karışma, sıcaklık - soğukluk, ya.şlık - kuruluk kcı.
nşmasıdır, hadis olan karışma ise hayır ve şerrin karışmasıdırıı 
diyor. 

Mani, tabilerine bütun mallarmdan öşür vermelerirıi, günde 
dört vakit namaz kılmalarını, yaradana dua etmelerini emredip, 
yalanı, insan öldürmeyi, hırsızlıgı, putlara iapma, zina, c..:imrilik, 
sihir ve kendisine yapilmasını hoş görmediği şeylerin başkasına ya
pılmasını yrusaklamıştır. 

Din ve peygamber hakkındaki görüşleri : Allah'ın insanlığa 
gönderdiği ilk peygamber Adem (A.S.) dir. Sonra Şit, Nuh, İbra
him (A.S.) Bedede (Hindistana), Zerdüşt (İrana) ve İsa (Batı'ya 
ve Yunan'a) gönderilmiştir. Son peygamber ise Arabistan'a gönde-, 
rilecektir. 

Mani reisierinden Ebu Said, bugüne kadar geçen karışma müd
cteti 11700 yıldır, tam karışma müddeti ise 12000 yıldır, buna gore 
ayrılma mliddeiine üç yüz yıl kaldı diyor. Bu soıü H. 211 yılında 
söylemiş, şimdi tarih 521 yılı olduğuna göre bizim ancak elli sene
miz kalmıştır. Ona göre biz karışma:nm sonunda, ayrılmanın ba
şındayız.)) 

Mazdekilik : C. I, s. 631 - 637. 

«Mazdek, Nuşirevan'ın babası Kubaz zamanında ortaya çıkrmş 
ve Kubaz'ı dine davet etmiştir. Kubaz da onun dinine girmiştir. 
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Kendisine iftira ettiği için Nuşirevan onu öldürtmüştür. Varrak, 
Mazdeldlerin iki asıl ve oluş hakkındaki görüşlerinin manilere 
benzediğini söylüyor. Ancak Mazdek, (<nur kasd ve ihtiyarla, zul
met ise cebir ve ittifakladır, nur alim ve hasGastır, zulmet cahil ve 
kördür, karışma ve aynlma cebr ve ittifakladlr>) diyor. 

Mazdek, ins:mları düşmanlık, muhalefet, adam öldürme gibi 
şeylerden men ediyor. Bunların çoğ·unun kadın ve mal yüzünden 
meydana geldiğini, bundan dolayı kadın ve malın bütün insanla
rın ortak malı olduğunu ve herkese helal olduğunu söylüyor. Şer ve 
zulmetle kanşmaktan kurtarmak için nefisleri öldürmeyi emretti 
ve üç asıl kabul etti : Su, toprak ateş. Kanşma meydana gelince 
qndan hayır ve şerri yaratan ortaya çıktı. Temiz olanından bayrı 
yaratan, kedeı-li olanından şerri yaratan ve idare eden ortaya çıktı. 
Ona göre Allah, yüce alemde bir kürsü üzerinde oturur. Hüsrev 
aşagı alemde oturduğu gibi. Allah'ın önünde dört kuvvet vardır: 
Ayırma, anlama, koruma ve sevinme kuvveti. Hüsrev'in elinde ise 
dört şahıs va,rdır : Bunlar alemi idare ederler. Bu dört kişiye yedi 
kişi, yedi kişiye de on iki kişi daha katılır. Kendisinde dört, yedi, 
oniki olan kuvvetler toplanmış olan insan, süm alemde rabbani 
olur, Allah'a yakla,şır ve ondan teklif kalkar. Hüsrev, tamamı ismi 
a'zam olan harflerle bu alemi idare eder, kim bu harflerden birini 
düşünüp anlayabilirse ona en büyük sırlar açılır, kim bu harfler
den mahrum olursa ruhani dört kuvvetin karşısında a.hma.klık, ce
halet ve keder körlüğünde kalır.» 

Keyneviyye : C. I, s. 648 - 650. 

((Keyneviler üç asıl isbat ederler : Su, ateş, toprak. Mevcudat 
bu üç asıldan meydana gelmiştir. Ateş, nurani ve hayırlıdır, su cis
mani ve şerlidir, bu alemde ateşten hayırlı:sı, sudan şerlisi yoktur, 
toprak ikisinin ortasıdır derler.>ı 

Sabiilik : C. I, s. 555 - 558, C. II, s. 669 - 679. 

«Sabiiler, biz Allah'ı, onun buyruk ve yasaklarını bilmekte bir 
vasıtaya muhtacız. Ancak bu vasıta beşer (insan) değil, melek ol
malıdır. Çünkü insan, diğer insanların yediğinden yer, içtiğinden 
içer, onlardan farklı bir yanı yoktur. İnsanların kendileri gibi bir 
beşere itaat etmeleri gereksizdir. Melek ise saf ve temizdir, Allah'a 
yakındır, insanlarla Allah arasında vasıta olması daha uygundur 
diyorlar, Saiilerin akslne olarak Hanifler, bu vasıtanın insan ol
masının gerekli olduğunu söylüyorlar. Beşerolması bakımından bi-
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ze benzeyen, ancak temi,zlik,., masumluk, hikmet ve kuvvette iner
tebesi meleklerden üstün olan in;;an, ruhaniyyet bakimmdan da. 
bizden üstfuıciür, bu üstün)ükleri olan insan, ruhani yönü ile Al
.lah'dan vahiy: alır, beşeriyyet yö:tıu 'ile bize ulaştırır diyorlar. 

Sabiilik, Hanifliğin ~arşılığıdıt, Lügattrit ıneyletmek, anlamı
na gelir. Hak yoldan, peygamberlerin yolund&ri ayrıld_ıkları için 
onlara bu i&im verilmiştir. Kendilerine göre sabiilik: İnsan kay
dından kurtulmak, vasıta olarak meleği_ kabul et~ek ve insanı red
detmektir. 

Sabiiler, alemi yaratan, hükmeden ve hadislik. illetlerinden 
mün.ezzeh olan yüce bir yaratıcı v:ardir. ;Bizim, onun zatına ulaş
maktan: aciz olduğumuzu bilmemiz gerekir. Biz ona ancak, ~en
disine yakın olan' vas.ıtalarla ula.şabiliriz .. Bu vasıt.alar, cevherr fiÜ, 

:ha:ı:eket bak:ımından temiz olim rühanilerdir (melekler). Melekleıo, 
eevher olarak temizdirler; Melekler cismani maddelerden soyul
nmş, cesede ait kuvvet \te hasletlerGlen uzak; zama:rucd.eğişmeleıi. ve 
mekan J::ıareketlerinden münezzehdirler, onların kara;kte:rf temizlik, 
y,a-ratılışları tesbih ve takdis üzerinedir. Emı:ettiği Şeylerde Allah'~ 
isyan etmezler, ne ile emrolunurlarsa onu.yapartar,.. :Bize melekleri 

. öğreten ilk öğretmenimiz <<Azimon ve «H~rmüz>l dür. Biz onlara 
y~klaşmaya çahşırız ve onlara tevekkül ederiz:; On:lar, bizim tanr~~ 
larımızdır> Onlar, her şe}rin sah:lbi, tanrısı ve · tan.rııarın · t.anrısı 
olan AHah'a bizi ulaştırır; onun katında bize şefaat ederler': Bize 
düşen' nefsimizi' şehevi ;kötülükle;rden temizlemek, ahlakinuzı hırs 
ve şeheyi arzularımızın isteklerinden korumaktır .. Biz )::>Unları ya~ 
pınca meleklerle mütıasebetlıniz hasiı olur, isteklerimizi onlara ~r-. . . 
zedel:>iliriz ve onlar~ yönelebiHriz, Böylece onların ve bizim rabbi-
miz olan Allah katında bize şefaatlerini temin etmiş oluruz. B\1. 
temizlenine ve paklanma ancak. çalışarak, pehriz yapara:k, nef\s
leriİnizi şehevi arzuiardan menederek mümkün olur, meleklerden 
yardım isteyerek; dua edip bOyun bükerek, namaz kılarak, oruc 
tutatak, adak adıyara:k, kurban k~serek, buhurlar tuttürerek · v; 
muskalar yaptırara~ nefislerinüze vasıtası.z olarak yardım s.ağlarız. 
Be)~ de bunl~rı yapınca . kenpnerine vahiy geldiğini iddia ede:gler
le ara~ızda bir far~ kalmaz. Pe:xgamberler bizim gibi insandır; bi
zj.ill cisim ve Şekli:inizdendirlı;r, maddi bakımdan l:Uze '9enzerler, ye
diğimiıden yerler, iÇtiğimizden içerler, bizim gibi insanlara ne(len 
itaat edelim, 

Melekler fiil ol~rak temizdirler : Melekler, işleri bir halden di~ 
ğer 'bir' hale çevirrriede, iş yapmak ve meydana getirm'ekte, mahlu-

. ' ' 
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katı başlangıç noktasından alıp olgunluğa ulaştırmada vasıta olan 
sebeblerdir. Kuvveti Allah'dan alır, mahlukata verirler. Melekleriri 
bir kısmı gezegenleri kendi feleklerinde yönetirler, gezegenler me
leklerin heykelleridir. Her meleğin bir heykeli, her keykelin bir fe
leği vardır. Meleklerin heykellere nisbeti, ruhun cesede nisbeti gibi
dir. Ruh cesedi.'1 rabbidir diyodar. 

Sabiiler, heykellere tanrı adını veriyorlar, çoğu zaman da ba
ba adım kullanıyorlar, anasıra (unsurlar) anne adını veriyorlar. 
Meleklerin işi ana·sıra ve tabiata tesir meydana getirmek için ge
zegenleri belli miktarda harekete geçirmektir, bu hareketten çe
şitli terlctpler, bu terkiplerden de çeşitli karışımlar meydana gelir. 
Bunlardan da cismani kuvvetler doğar. Bunların üzerine ruhani 
nefisler terkib olunur, canlı ve bitki çeşitleri gibi. Bazen tesirler 
külli bir ruhaniden sactır olan külli tesir, cüz'i bir ruhaniden sactır 
olan cü7'i tesir şeklinde olur. Her çeşit yağmura, her damla yağ
ınura bir melek vardır. Meleklerin bir kısmı gökte meydana gelen 
ulvi olayları yönetirler. Yerden yukarıya doğru yükselen şeyler yer
yüzüne tekrar kar, yağmur, dolu, rüzgar biçiminde geri dönerler. 
Bunlardan başka gokten inen yıldırım, havada çakan şimşek, bu
lutlar, sisler, gök kuşağı, kuyruklu yıldızlar, kayarak parlayan ve 
sonra kaybolan gök taşları, yer yüzünde meydana gelen zelzeleler, 
seller, buharlaşmalar ve benzeri bütün şeyleri melekler yönetirler. 

Meleklerin bir kısmı, mevcudata sirayet eden kuvvetiere vasıta 
olurlar. Bütün kainata _ya.yıla:n hidayeti bu melekler yönetirler, 
Hatta meleklerin yönettiği bu kuvvet ve hidayetin dışında kalan 
hiçb.ir mevcut. şey göremeyiz diyorlar. 

Melekler hal olarak temizdirler : Meleklerin halleri, tanrıların 
tanrısı etrafında koku, ni'met, lezzet raha.t, sevinç, memnunluk 
~eklincledir. Meleklerin yiyeceği ve içeceği tesbih, tehlil, ululama ve 
şükretmedir diyorlar.» 

Sabiilerin ibadet ve heykelleri : C. I, s. 789 - 790. 

«Bütün ıSabiiler günde üç vakit namaz kılarlar, cünüplükten 
yıkanırlar ve ölüye dokundukları zaman da yıkanırlar. Deve, kö
pek, domuz, gagalı kuşlar ve güvercinin etini yemezler. Alkollü iç
kileri ve erkeklerin sünnet olmasını yasaklarlar. Nikahta veli ve 
şahidin hazır bulunma şartını ararlar. Hakimin hüküm ve kararı 
olmadan boşanmaya izin vermezler. Bir erkeğin iki kadınla evlen
mesini yasaklarlar. 
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Sabiiler, heykellerini meleklerin, akli cevherlerin ve· gezegen
Ieroin isinilerine izafe ederek yaparlar. Heykellerin bazıları şunlat'
dır .. İlk sebeb heykeli (Allah Heykeli), Akıl heykeli, siyaset heykeli, 
suret heykeli, ·nefs heykeli, altı köşeli zühal heykeli, üç köşeli müş
teri heykeli, Dikdörtgen şeklinde merih heykeli, çiört köşeli güneş 
heyke1i, ortadan dört köşe, dıştan üç köşeli zühre heykeli, ortası 
aikdörtgetı, dıŞtan üç· köşeli atarit heykeli ve sekiz köşeli ay hey
keli.ıı 

Tenasüh ve Hulül : C. II, s. 785 - 786 .. 

<{Tenasüh" inancı aslında sabiilerin Harnaniye kolundan doğ-
.·muştur. Tenasüh,cüler ruhlarm cesedierde devam etleceğine, bir şa
hıstarı diğer bir ş;:ı,hsa geçeceğine, ceset öldu:ıııten sorıra ruliun onu 
terkedip diğer baş~a bir cesede gireceğine ve b:pnun sonsuz olarak 
böyle. devam edeçeğine inanırlar. Onlara göre tenasüh, devir ve 
dolaşmaların sonsuz olarak takrar etmesinden .ibarettir. Her devir
de daha önceki tl.evirlerde olanların benzerleri meydana gelir. Se
vap ve günah aliiret için değtı, bu dünya iç~dir, ahiret için çal~ş~ 
maya luzum yoktur. Bizim bu dünyada yaptrklarımız, daha önce 
dünyaya gelip geçfPn seleflerimizin yaptıklarının karşılığıdır. 

Bizim bu dünyada bulduğumuz sukun, ferah, sevinç ve rahat daha 
önceki devirlerde bizden önce geçen seleflerimizin iyi ameÜerinden 
dolayı olup, onların bu amellerinin son:ucudur. Bu dünyada kü}fet, 
sıkıntı, hüzün ve keder olarak çektiklerimiz bizden önceki s;elefleri
mizin kötü, arnellerinin sonucudur. Bu, daha önce böyle idi, şimdi 
böyledir, blindan sonra da böyle olacaktır, bunun değişmesi hiçbir 
şekilde beklenemez·. 

HulU1: Allah'ın zatının bir şahsın ruhuna girmesidir. Bu, çok 
deta 'Zatı ilahi'nin tamannnın hulülu ile olur, çoğu kere ise Allah'In 
zatının bir kısmının, şahsın mizacının istidadı kadarı ile o şahsın 

, ruhuna girnıesi ile olur. Allah çok defa gökteki hey k ellerde teşah
hus eder, onlara girer. O, bi,rdir. Ancak o, heykellerin fiilieri ayrı 
ayrı şahıslarda teşahhus edip müessir olduğu mikdarda zahir olur: 
Sanki yedi heykel Allah'ın y~i uzvudur, sanki bizim ·yedi uzvumuz 
AUa.h'm yedi heykelidir. O, heykellerde zahir olur, bizim dilimizle 
konuşur, gözümüzle görür, kulağımızlaı işitir, . elleritnizle tutar, 
ayaklarımızla yürür, uzuVJ.arımızla iş yapat.ıı 

C. II, s. 1279- 1280. 

(tHiçbir din ve millet yoktur ki onda tenasühten bir i.z bulun
, ma-sın. Hindli tenasuhçuTar bu konuda en ileri gidenleridii. Onlar 
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1 tenasühu şöyle açıklıyor : Tenasüh; Belli bir vakitte, belli bir ağa
ca belli bir kuş konmuş, bu kuş yumurtlamış, kuluçkaya yatmış, 
kuluçka müddeti bitince yumurtayı gaga ve pençesi ile kırmış, yu
murtadan parlak bir ateş fışkırmış ve kuşu yakmış, yanma sonu
cu meydana gelen yağlar ağaçtan aşağı akıp bir mağarada toplan
mış, bir sene geçip onun ortaya çıkma vakti gelince, yağdan, ya
nan kuşun bir benzeri halkolmuş, kuş tekrar uçmuş, yine o ağaca 
konmuş, yine yumurtlamış, kuluçkaya yatmış, yumuıtayı kırmış, 
yumurtadan ateş fışkırmış ve kuş yanmış ... Sonsuza kadar bu böy
le devam etmiş ve böyle devam edecektir. Dünya ve onun içinde 
yaşayan her şey, bütün devirler boyunca bunun gibidir. 

Felekleıin hareketi devirli olunca pergelin başının başlangıç 
noktasına ulaşıp birinci çizgiyi takib ederek tekrar ikinci olarak 
aynı devri yapması normaldir. İkinci devir birinci devrin aynısı ile 
tekrar eder, iki devir arasında bir aykırılık yoktur ki iki eser arasın
da bir aykırılık olsun. Bütün tesir olunanlar (harekete geçirilenler), 
ilk hareket ettikleri noktaya dönerler. Yıldızlar, felekle·r aynı nok:· 
taya dönerler, boyları, birleşmeleri aynı olan _şeyleıin, onları hare
kete geçiren ilk müessirlerde de ihtilaf etmemesi gerekir, işte buna 
tenasüh denir. 

Tenasuhçular, büyük devrin kaç yılda tamamlandığında ihti
laf etmişlerdir. Bir kısmı 30.000 yıl derken, bazıları 360.000 yıl de
ınişlerdir. Bu devir gezegenlerin değil, sabit gök cisimlerinin sey
rine itibarladır. Ekserisine göre felek, su, ateş ve havadan ibaret
tir. Gök eLsimleri ateş ve hava ihtiva ederler. Ulvi mevcudat yok 
olmaz, ancak yere ait unsurlar yok olur demektedirler.» 

Brahmanlar : C. II, s. 1270. 

<<Bazıları bunların İbrahim (A.S.) a mensup olduklarından bu 
ismi aldıklarını zanneder, halbuki onlar peygamberleri ve pey
gamberliği inkar ederler, dolayısı ile İbrahim (A.S.) ı da inkar 
ederler ve onunla t>Jçbir alakaları yoktur. Brahmanlar, Brahm isim
li bir adama bağlıdırlar. Brahm kavmille nebiliğin olmadığını ve 
otaınıyacagmı bazı delillerle · is batlamaya çalışmıştır, (Bu deliller 
şunlardır). a) Peygamber olarak gelen kimsenin ya akla dayan
ınası, veya onu kabul etmemesi gerekir. Eğer akla dayanıyorsa, bi
ze Allah'ı bulmakta ve ona iman etmede akıl kafidir, niçin ayrıca 
bir peygambere muhtac olalım ? Şayet aklı . kabul etmiyorsa bu 
makbul değildir, çünkü akla uymayanın kabul edilmesi, insanlık 
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hududundan çık-ıp hayvanlık sınıfına girmeKtir. b) AKıl, Allah'ın 
hükmediciliğine delalet .eder. Hakim olan Allah, kullarından ancak 
akıllarının uygun bulduğu şeylere itaat etmelerini ister. Akli de
liller alemin hükmeden, bilen ve kudret sahibi bir :5raratıcısrnın ol
duğuna ve. kullarına. şükrü gerekniren ni:'metle~ verdiğine delı:i.let 
eder. Biz aklımızia yaratma delillerine bakar, bize verdiği m'met
lere karşılık ona şükrederi:a. Biz ona şükredince sevap, il'lkar edin
ce de günah kazanırız. Bize ne oluyor ki biz-im gibi olan bir beşere 
uyuyoru:z? Çünkü peygamber bize Allah'ı bilmek ve ona. şükret
melÜe emrt'<:;liyorsa zafen biz aklımızia onu buluyor ve biliyoruz, 
nebiye muhtaç değiliz. Eğer aklımızia bi1ınediğimi'Z- şeyleri emre
diyor:Sa, bu SÖZÜ onun yalancılığının Cielilidir. c) Akı1 alemin bir 
yaratıcısının olctuğun"B, delalet ede.r. Hakim olan Allah, kullarına 

, aklın çirltin b1,1lduğu şeyleri etnretmez. Şeriat sahibierinden 'bir kıs
mının .makul olmayan şeyleri emrettiği bilinmektedir. Mesela : İba
dette belli bir yöne dönmek, hac için bir ·yer etı-afında .dönmek1 koş
mak, taş atmak, ihram giyip te:lbiye getirme~, · cansız taşı öpmek, 
kurban ,kesttıek, insana gıda olabilecek bjr çok ~ey leri haralu kıl
ma.kve :ıben~eri şeyleT. B~tün bunlar a.kla ve akıl hükümlerine ay
kırıdır. ÇI') l\ı"'ebilikte en büyük günah, şekil, a-I<ıl ve zat bak,imın

.d;:m senin gibi olan bir adama uymaktn;, -çünkü o; senin yediğini 
yer;. içti~inden içe:r, senin zatın hakkın:da ta;Sarrufta bultmdugun
dan, &~n ôna nisbetle bir' cansız _gib~; seri'in her işin.e ınüda:hale et
tiğin den, sen ona nisbet!~ bir hayvan gibi; emir ve _yasaklada se
nin önüne geÇtiğinden .sen ona nisbetıe 'Qir köle gibi ol:UTsuri. Han
gi meziyyetıerinden dolayı o senden üstündür ? Senin ona ·hizmet 
etmeni gerektiten hangi faziletleri vardır· ? Elinde cıavasının doğ
ruluğuna delalet eden ne vardır ? Siz onun !Sözlerine ina.nıyorsanız, 
söz bakımından bir üstünlüğü yoktur. Mucize ve delillerine bakı
yorsaıiız, bizim de gaibden haber vermek .. gibf cisim. ve cevher hu
susiyyetlerimiz vardır. 

· Cevap : Sjz ·alemin hakim olaıi. b1r yaraticısının olduğuna ina
nıyorsun uz, onun emir ve yasaklarıni, (onun her şeye) hakim ol-. . 

duğunu itiraf ediyorsunuz. Düşüncemizde, işlerimizde, . yaptıkları
mızda; yapmadıklanmızda her şey oriun için ... hüküm ve emir. 

Bütün insanlığın aklı aynı seviyede olmadığı gibi, . Allah'ın 
emirlerini düşünüp çıkaracak seviyede değilçlk. Beşer nefsinin, bü
tij,nü A,llah'ın hükmünü aklı ile bulaca:k.noktaya ulaşamaz. Muh
telif derecedeki akınara Allah'ın emir ve yasaklarını belie-tmekte 
m"'utlaka bir peygambere il1tiyaç varorr.>> 
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