
Harran Ün. ilahiyat Fak. Dergisi, Yıl: ll, Sayı: lS, Ocak-Haziran 2006 67 

ALİ KÜLTÜNÜN OLUŞUMUNDA ETKİLİ OLAN TARİHİ
SOSYAL FENOMENLERİN NUSAYRİ İDRAKTEKİ. 
TEZAHÜRLERİNE SOSYOLOJiK BİR YAKLAŞlM: 

MERSİN ARAP ALEvjLiGi ÖRNEGİ 

Abdurrahman TOGAYHAN* 

Özet 

İslam dünyasında temel ayrışmanın birincil öğesi olan genelde Şia'nın 
yorumunda; özelde ise, Aleviliğin arka planında görülen kısmi eksilclik, buna 
bağlı olarak geçmişle ilgili ilgi ve merak, aynı zamanda şimdilci halde tecrübe 
edilen fenomenin negatif tezahürleri, araştıtıcıyı ister istemez bugün, etnik 
platformda tabii olarak hak iddiasında bulunan ve kültürel mirasın birinci 
dereceden kaynağında yaşayan insanların asli muhatap olmalan nedeniyle 
ıneskun ınahaldelci bireylere yöneltıniştir. Binaenaleyh bu çalışınayla araştırma 
örneldemine alınan evren ve bu evrende hassas kronoloji göstergesinde olan 
geçınişe ait olaylarla ilgili halcikatin bizatilli mutlak varlığ1111, duygu ve ülkü 
ağıdıldı kültürle yaşayan insaniann bulunduğu mekan, kuşkusuz merkezi 
konumdadır. 

Konuyla ilgili çalışmalar, genelde tarilli verilere dayandıtıldığı için, oluşumu 
tetikleyici kök etlcinin unsurlan olan sosyolojil<: perspektifler, ya bütünüyle göz 
ardı edilıniş veya ilımal edilıniş, ya da göreceli tali ayrıntılar olarak 
değerlendirilıniştir. O bakundan konuya ilişkin araştırmada, bir kısıın önemli ve 
gizli gerçelder, detaylarda saldı olabilir düşüncesiyle mevzuya yaldaşılmıştı.r. 

Düşüncemiz odur lci, özellilde politik Şia'nın dolayısıyla "Hizb-i Ali" 
alternatifmin asıl kaynağının, İslam öncesi kült aile niteliğincielci Haşimi 
oğullarıyla; bir bakıma ailevi davayı, daha çok tek taraflı güncelleştirdikleri 

anlaşılan aristokrat Ümeyye oğullan arasındalci kabilevi rekabetin ve geleneksel 
Arap asabiyesi güdümündelci hesaplaşmanın, İslam sonrası hilafet meselesiyle 
birlil<:te su yüzüne çıkınasıyladır lci, tarilll muaraza seyı1nin, ailevi rekabetin 
görünümünde siyasal-sosyal rekabete dönüşmüş olınasıdır. Nitekim bu tespit 
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bugün, yaşayan etnik-kültürel mirasçılar tarafından da özellikle dile geti.ıilinekte 
ve esasen araşt:ırmamız da bu merkezde yoğunlaşmaktadır. 

Anahtar sözcükler: Asabiye, Kabile Ruhu Bürokrasisi, Sosyal Mülkiyet 
Kuşağı, Haşimi Oğullap, Ümeyye Oğulları, Şia, Kült, Haridler. 

Abstract 

The second point is the lack of background knowledge regarding the main 
division in Islaınic community, whose main actor was Alawism. The main 
factors of this division either were totally ignored or considered uniınportant 
details. There are two main reasons causing this division and consequendy the 
emergence of potirical Shi'a or "The Party of Ali": one is the ttibal conflict 
between Bashimites and Umayyads, which is dated bad: to pre-Islamic period, 
and the other is traditional Arab patriotism. This observation is shared today 
by the heirs of this group. 

Giriş 

Geçınişe ait tarihin sıra dışı seytinde yer alan süıpı-izli tortular, her zaman ve 
her yerde bir kısım siyasiler, yöneticiler, topluma yön vermeye çalışan dinsel-din 
dışı vurgulu kimlikler ve özellikle tatilıçiler tarafından hep istismar malzemesi 
olarak kullanıla gelmiştir. Tatih, kimi zaman herhangi bir devletin yerli-yersiz 
egemenlik hak iddiasının ispatı, kimi zaman dominant kültürletin evrensel 
kamuoyu önünde hesaplaşması, kimi zaman da dinsel veya profan ideolojizınin 
güdümünde baskı aracı olarak kullanılınası için istismar edilmiştir. Bu 
yapılırken, taril1çi alınayan ve fakat tatillin yaşandığı kaynakta yer alan ve 
yaşayan aktörletin gözünden bir şey kaçmaınış, aksine bilinçletinde muhteva 
kazanınışt:ır; o da, tatillin fenomenolojisidir; binaenaleyh, söz konusu kuraının 
gelişti.ı·icisi felsefeci Edmımd Htmeri'in sosyolojik bakış açısında diyalektilc 
fenomenoloji, bir yönüyle tarihin sorgulanması hadisesidir. 

Buna göre problem; geçmişin tezidülerine ait iddia makamındaki gerçekliğin 
zemininde güncelliğin meşnıiyeti neye göre belirlenmelidir? Bir başka 

sorgulamayla, tatihsel meşıuiyet ve taıilisel haklılılc zemini, bilimsel veriletin 
kontrolündeki ve idrakin benliğindeki yargılarla muhteva kazanan ve karakter 
belirleyen vicdani kanaaderde hangi kriteriere göre değer kazanacaktır? Ya da 
sübjektif idrakin etkisindeki tarihi, politik, etııik, kültürel ve dini hipotez 
veı-ileti, neye göre yoıunılanacakt:ır? Buna bağlı olarak, tarafların kaçınılmaz 

asabiye bencillikletinin baskısındaki fanatizınin dikte ettirdiği speh.iilatif 
objektifliği şüphesiz olan dayatınalar, nasıl değerlendirilecektir? Gibi 
tartışmalarla hipotetilc diyaloglara endekslenıniş görünmektedir; bu doğrultuda 
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doğal olarak gö"reı-e gerçegın ispatı, bilinenlerde görülen ve fakat yaklaşım 

prosedürüne uygun perspektiflerde tatınin edici öğelerden uzak olduğu apaçık 
anlaşılan varsayımlara dayandırılımştır. Bu durumda, tarihin tortulanndan 
bugüne yansıyan, bugün de davalı ve davacı konumlarının belirsizliğinde 

cereyan eden olayların ayrışan kutuplarında doğrular nerededir? Akli ve ilmi 
verileri, ön~rmeleri spesifik yargı kalıplarıyla sınırlayan taril1sel paradigmalarda 
ım? Yoksa di.j.nyevi ikbal ve uluevi statü peşinde koşan benliğin dini kulvardaki 
şahsi ihtiraslarının tatınini için, kutsal adına insanlığın başına bir belanın 

ınusallat alınasını mukaddes sayan ruhani-stratejil\: spekülatörlerin şaibeli ve 
yanıltıcı dekhrasyonlannda ını? 

Her şeyden önce, probleınin yaşayan mirasçılarına ait kavli kaynaldaı-ın 

desteğiyle sunacağımız iddialann, kurgusal temelli asparagas yanıtnlar olmadığı 
kanaatini taşıyoruz. Bu nedenledir ki, hadiseletle ilgili asiınetrik değişkenleri 

daiına ön plana çılmran sübjektif fonksiyonlar yerine, biliınsel geçerliliğe 

öncülük edebilecek ve ancak gerçekliğin odağında yer alabilecek korelasyonları 
sağlayan objektif ilgide yoğunlaşmaya çalıştık. Kuşkusuz varsayımlar da bu 
doğrultuda kendine yön bulacaktır;buna göre bütünlük içerisinde konu 
temasına uygun öncelikli varsayımlaı-ı şöyle tespit edebiliriz:Özel alanları 
ilgilendiren kategorilerle ilgili genel kanaatler, yorumlar, değerlendiımeler ve tek 
taraflı indirgemeci yaklaşımlarla gerçeğin kaynağına ilişkin bilimsel tutarlılık 

geçerliğinin konmınası mümkün değildir; dolayısıyla probleınin merkezinde yer 
alan vakıada; sanıldığı gibi sadece İslam-sonrası cereyan eden hadiselerin baskın 
etkileri tek faktör olınayıp, esasen tslaın-öncesi ilci aile arasındaki rekabet 
geleneğine ait kök kültürün asabiye nıhunu tetildeınesi vardır ve bu tutum 
dayatınası kanaatiınizce öncelikli ınotivasyondur. Bir diğer varsayımın, Şia Ali 
kültüyle birlikte İslam-öncesi asabiye geleneğincielci kabile ruhunun, etnik
kültürel olarak farklı boyutlaı-ıyla birlilüe İslam-sonrası evrensele açılımş 
olmasıdır. Tali varsayımlara gelince bunlar: 1) Hizb-i Ali teosofisi, salt hilafet 
döneminde Ali-Muaviye arasında cereyan eden spesifıl\: fiili ve kavli 
ınuarazalarla sınırlandırılamaz; politil\: paradigmanın deı-inliğinde, kaynak niteliği 
taşıyan İslam-öncesi geçmişin kendine göreli, geçerli, kültürel ve geleneksel 
köldeı-i olan tarilll öncülleı-i vardır. 2) Konuya ilişkin tarihsel vakanın, islaınl 
yörüngede doktriner nitelilüe belirleyici ve yönlendirici, ayıu zamanda bölgesel 
bir nitelil\: kazanması, ancak sosyo-politik, sosyo-kültürel dış müdahaleler ya da 
dinsel-kültürel iç protestoların yaıusıra dini-siyasi, dini-ideolojik seyyalelerle 
ınüml\:Ün olınuştur, şeldinde belirlenebilir. 

Örnekleın sahası olarak, vurgulu lciınlildeı-in ve aileleı-in ıneskun bulunduğu 
özellilde Mersin'in Karaduvar, Çay ve Çilek Mahalleleri seçilıniştir. Araştırma, 
yaşayan tamklardan elde edilen sözlü ı-ivayetlerle, probleınatiğin çözümüne 
katkıda bulunmayı temel amaç ediıuniştir. Konunun ilcincil amacı ıse; 
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spesifikliğin etno-kültürel orijininde tecrübe edilen Ali taraftadığındaki islami
tarihi vakanın, yaşayan ınümessilleri tarafından hadisenin özüne ilişkin karşı 
ınuhataplar için düzenlenen tepkisel itirazlı sosyo-kültürel ve politik vetolarının 
haklılığını ya da haksızlığını, birebir göıüşınelerle yerinde tespit etmeye 
çalışınaktır. Araştırınanın temel konusu; Hizb-i Ali tepkiselliğini detayiandıran 
tarihi-sosyal hadiseletle ilgili İslam-öncesi ve sonrası yazılı ya da sözlü 
rivayetlerin, mukayeseli olarak mahallinde analizidir. Araştırınanın ayımtılı 

konusu ise; objektif yoıuınun akış modeline ve probleınariğin hassasiyetine 
göre, . koşullu olmayan örnekleın aktörleri tarafından ana tema ile ·ilgili 
naldedilen tarihsel düşünce, bilgi ve hissedilen özleınli duyguların tezahürleriyle, 
araştırma yöntemleı-i doğıultusunda bulunan mukayeseli yoıuınlarla gerçekliğin 
nerede olduğunun irdelenmesidir, Buna göre, ana kültün tarihsel 
yapılanınasında meydana gelen yüzeysellik buutundaki ters açıların görüşlerini; 
bu açıların bilinçlere algısal darbesinden ziyade, vicdani kanaatlerde bıraktıldan 
olumlu-olumsuz duyuşsal intiba ve idrakl deı1.nliklerini, keza tecıübi vakanın ilgi 
ve merakında odaklaşan nostaljik hadiselerin duygu ve düşüncelere yansıyan 
görüntülerini, aynı zamanda tarihin arka planını? daha ziyf!.de _i~~_9...:politik ve 
etno=lillltürel platformda hissetdkıeri gözlemlenen mirasçılardan Nusayrilerin 
spesifik orijinli verilerini tespit etmeye ve yaşadıklan duygusal yoğunluğun 
ayrıntılarında doğıulan bulmaya çalışınaktır. 

Geleceğin müspet ya da ınenfi siirpıizleri, elbette geçmişin yaşanınış 

olgulannı doğrudan ilgilendirmez, ama bir sonraki gelecek olanların ilgi 
alanlarını oluştumdar ve onlarla ilgilidirler. Ancak, geçmişe ait projeksiyonların 
tonlarındaki vurgulu deı1.nlikler ve bu deı1.nlikleıin ayrıntılaımdaki uyancı 

mesajlar, bir sonraki "gerçek" ile "gerçek olmayan" tarihsel önerınelede ilgili 
muhtemel bilimsel yaklaşımlarda belirleyici ve yönlendirici aıniller olacaktır. 

Dolayısıyla giı1ş kısmında yer alan apri01i değerlendirmelerin problematik 
postulalada kuşatılınış olmasının nedeni; küçülc örneldeınli denklemde, 
etnoınetodolojik foımülasyona en uygun kapsaının; Jonm-merke~i göıüşıne 

tekniğinin olmasıdır. Düşüncemiz odur ki, "bilhassa" vurgusunun önemine 
binaen, bastırılmış olanları açığa çılmımanın en etkili yolu; vakayı olduğundan 
farklı, ama yanıltıcı ınecralara yönlendiren ve fenoınenolojilc gerçekliğe aykırı 
bir tarzda süreci etkileyen haliyle değil, aksine anonim kaynaklı etkin-toplumsal 
sapınalı şayia faktöıünün oluınsuzluldannı göz önünde bulunduran psiko
analitik rivayet yoıuınlaınasıyla olgtt-merke~i toplumsal mekan ve kültürel kökeni 
analiz etmektir. Dolayısıyla bu metot, açık alan saha tetkikinde aktif eylemi 
zoıunlu kılmaktadır. Nitekim, araştırma ınuhtevasına ve özelliğine uygun 
bulduğumuz yöntem de bu merkezde yoğunlaşınıştır. Araştırınanın sürecini 
izleme prosedürü ise, daha ziyade teknik nitelikteki bilimsel yöntemlerden 
oluşmuştur. Her ne kadar, konunun özelliği nispeten literatür taramasını 

gerektiriyorsa da biz, halihazırda bulunmayan aynı zamanda duygu ve 
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düşünceleri itibariyle konunun muhataplarına yabancı olan ve çoğu zaman 
farklı ya da olumlu-olumsuz tutumlada bakış açısı geliştiren şaluslara ait yazılı 
rivayetler yerine, birebir görüşebildiğiıniz, üstelik tarihi hadisenin merkezindeki 
şahsiyetlerle sıhriyet bağı bulunan bu nedenle de problematiğin çözümünde 
gerekli ·olan gerçeğin sözcüleri olabileceğini düşündüğünıüz ki.ütürel mirasın 
sahiplerine ait rivayetlere öncelik vermeyi daha güvenilir ve daha orijinal 
bulduk. Zira düşüncelerimiz "anlatım "la anlam 1 ve davraıuşlarla değer 
kazaıunaktadır. 

Taril1 sahnesinde emperyal bir rol üstlenme arzusunu kuruınsallaştırmaya 
çalışan bir soyun, kamuoyu oluşt:urabilınek için ailevi şahsiyet siyasetini, sürece 
dalili edebilınek amacıyla adeta gelenekselleştirdiği, hatta kutsallaştırdığı hak 
iddias111111 tutarlılığındaki nedenseiliklerinin yaıusıra, taril:ıi bilimsel ölçütlerde 
tetkik edebilınek için, yazılı ya da sözlü rivayete dayalı tarihi verileri kapsanılı 
perspektif ve çok değişkenli analiz zorunluluğu ile idiografi.k yaldaş1111111 

kaçınılınazlığı, araştıtıcıyı bağlayıcı olınaktadır. 

Çalışma esnasında muhatabumz olan tarilisel rivayet sözcülerinin 
naldettikleri go·rece tarilli itirazların; politik ve özellilde de ideolojik denklemde 
geçmişi sorgulayan ve yargılayan maksatlı ve beliri de art niyetli yabancı kültür 
kolonizatörlerinin faaliyetleri ile, kendilerini genetik ve kültürel olarak doğı-udan 
hiç ilgilendirmeyen ve fakat Şia Ali adına gündemde tutulmaya çalışılan dinsel
politik deldarasyonların tutarsızlığuu ve yersizliğini göstermeye ve dış 

müdahaleye karşı bir protestoyu ifade etıneye yönelil\: olduldarı ili\: bakışta 

anlaşılınaktadır. Bundandır lri, kendine lıculık statüsündeiri bu bölgenin ve bu 
bölgeye özgü ezoteril\: atmosferin tarilli aktörleri, mağdın~ maJtttJt ve !lta::.jii!Jt 
rolleriyle kasidelerde ağıtlaştırıldıl\:ça, dış ve iç miliraklar tarafından istismara 
maruz kalınaları; tarih, zamanda fırsat bulduğu sürece kaçınılınaz olınaktadır. 

Netice itibariyle, ateşli taraftarlıklara, çatışmalı diyalektlere, ideolojik 
kamplaşmalara, keza kanlı bölünme ve parçalanmalara meydan veren ve hala 
lci.nli, nefretli nostaljilerle beslerup, kiıru dununlarda katliaınlı hadiselere yol 
açan, ne var lri tek taraflı spekülasyonların ve doktriner polemilderin ötesinde 
yine, ideoloji!( duygusallılüan aımmış ve art ruyetli tutuınlardan uzak, bölgesel 
mutabakatı sağlayacak nitelikte uzlaştırıcı strateji özelliği taşıyan bilimsel 
öneriler getirilemeıniş alınalı lri, süreiili sataşma tasallutundan kurtulamayan ve 
ebedi ayrışmanın kırmızı hattı olan Şii protestonun muhalefetinde ve batıni 

çerçevede gerçekleştirilen hermenötik taraflı yaklaşunlaım etkisinde 
agnostisizme meydan verilınekte, agnostisizınin doğal statililiği ise probleınill 
çözümünü zorlaştırmakta, buna bağlı olarak siyasi, sosyal, kültürel hatta iktisadi 

1 Bellus TEı1IREN, Tasavvuf Düşüncesinde Demokrasi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 
1995, s. ı. 



72 Harran Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, Yıl:ll, Sayı:lS, Ocak-Haziran 2006 

olumsuzlukların hertaraf edilmesiyle ilgili halledilemeyen problemler, adeta 
sonsuzluğa bırakılmak istenmektedir. Bugün, islami yöıiingenin birbiriyle 
davalı, iki ayrı zıt kutbunda bulunan tarafların arasındaki kutsallık 

sereınonisinde varhl( gösteren, kimi zaman kanlı husuınetin süreğenliği bu 
oluınsuzluğu kanıtlaınaktadır. Göreı·e ithaınlı sapınalada her asra aktarılan bu 
kronil( problem, şark duygusallığına has detaylada ideolojinin, İslam dünyasında 
kutsallaştırıldığını göstermektedir. 

Bulgular 

Tarihi Arka Planın Psiko-Sosyal Perspektifine Toplu Bir Bakış 

Kendine haslığın derinliğinde cereyan eden fakat fariili kulvarlarda taraftar 
bulan kutsallık yöıiingesindeki egemen değer sisteminin politeist kültür 
ortaınında zuhur etmesi, ınan~ ölçülerini aşan ve sağduyu öngörülerini 
reddeden talep ve beklentiler doğıultusunda algısal anlam bulanıklığı ve 
duygusal kannaşılilikta asabiye herınenötiği ile, bir tarafta aristokrat ınanifesto 
~~y~~11, _ö bfu:_ taJ:!!-Jta ı:niş__t:ik hly~rgtşide!ri_hane_ dinaıniğinde_ neş:v:üneına-bulan, 
giireı·e haksızlığa karşı halk tabanında göıiilen aktif protesto gösterileri, 
peygaınbeı1n vefatından sonra kriz teolojisi( diyalektik teoloji) ni yaratmıştır. 

Olumsuz oluşumun nedeni, kuşkusuz kabile ıuhunun ön planda tutulduğu 
hayat tarzıdır. Zira, "Kabile birryin biitiin bqyatmı kapsamaktadır. Birry yok kabile 
!Jardn: Kiji kabilesryle kil;t/ik kazmımaktadu: Araplardaki sqy(jecere) diijkiinliiğii de 
buradan ge/il: Ka ;ı dcltlasmın sebebi kabile kiiltiiriidiir. "2 Bilhassa Üıneyye oğulları 
tarafında yoğunlaşan ve statü kimliği tayininde ihtilafa neden olan ve zihniyete 
yansıyan feodal benliğin asabiye çatışması, ister istemez karşı tarafı(Haşiıni 

oğullannı)hadiselerin merkezine çekmiştir. 

Başlangıçta bir yanda, henüz cahiliyye hoyratlığının duygusal oburluğunu, 
bedevat haşinliğinin acımasızlığını ve cebeıut aile oligarşisinin kendi soyundan 
olmayanlara tepeden bakan kibir ve gurur azametini üzerinden ataınaınış olan 
Üıneyye oğulları oınurgasında, asabiye ateşinin köıiiklediği fevriliğin ve gözdağı 
verıneye çalışan eylemci telaşenin neden olduğu ve gelecekte de sıcak ve kanlı 
teınaslara zemin hazırlayacak olan soğuk sinir savaşı ve öncesinde yaşanan 
fırtına öncesi sessizlik. . . Diğer yandaki Haşiıni oğullan şeceresinde ise; hi/m 
salıibi olmanın ağırbaşlılığında, teolojik diyalogun sözcülüğünü yapınalaı1 

hasebiyle kadere rıza göstermenin rahatlığında, ancak karşı taraftan kısa 

aralıklarla lıissettirilen sindirme ve korkunun gölgelediği soğuk kanlılığın 

endişesinde sonucu bekleyişin temkinli hareketliliği .... Netice, bir dizi politik, 
aynı zamanda kanlı hesaplaşmalardan sonra resmi ideolojinin güdüınünde, 

2Muhammed tL-\.1\,lİDULLAH, İslam Peygamberi, İrfan Yayınevi, İstanbul, 1980, 1. s. 460. 
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hasım tarafı tasfiye edebilmek için örgütlenen resmi operasyon birliklerine 
karşılık; kendilerini, bir vefa borcu yükümlülüğünde gören ve fedakarlık 

zorunluluğunda mecbur hisseden Ebi-i Bryt ortodoksisindeki gayr-i resmi halk 
tabanında gruplaşan mücadele gönüllülerinin oluşumu. . . . İşte, ileride 
salınelenecek ve acıları kutsallık yöıi.ingesinde ebedileştirecek olan özgün 
senaryonun kulis faaliyetleri. . . l'vliras; paralel duygu ve düşünceler 

doğrultusunda sinir uçlarını kabile ıııhuyla alevlendirilen ve meşum bir dönemi 
kapatmadan sönmeyecek olan asabiye ateşi ... 

İslam dünyasında ayrışmanın temel dinaınizmi, gele!7ek.rellik normunda anlam 
kazanan ve zamanla gelişen bir nevi kabile m/.1?1 biirokrasiri alınuştur denilebilir. 
Nitekiın günümüz de dahil olmak üzere, Ortadoğu İslam dünyası, kendi 
arasında, entegra~yon kavranunın anlamını ifade edebilecek olan sembolleri 
gelecek nesillere aktarabilecek nitelikte bir J"O!)ICI! miilkjyet kttfağı oluşturamadığı 
için, tarilı.irı hiçbir döneıniı1de uzlaşma sağlayamaınıştır. Aslında cahiliyye 
dönemiılli1 kabile ruhu bürokrasisini kuran ailenin Ümeyye oğulları olduğu 
söylenebilir. Ancak, Ali-Muaviye anlaşmazlığıyla birlil<:te zuhur eden Heiridierin 
tutumuyla siyasi bir nitelik kazanmıştır. Bugün bile Arap dünyasl111!l kendi 
arasında uyum sağlayamamasl111!l ve diğer Müslüman topluluklar arasında 

zaman zaman kanlı kıtale dönüşen Şii-Sünni çatışınasl111!l temelinde de, söz 
konusu kabile ruhu bürokrasisiıı.irı aşılamayan etkisi vardır. Böylece kabile ruhu 
bürokrasisi, politil\: Şia'nın oluşumuna müdahil olan taraftarların asabiye 
stratejisinde geliştirdiideri ve özgün sembollerle anlam kazandırıp, karşıt tepkili 
protestolada ideolöjil\: denldeme aldıldan muhalefet ve münaferet(birbirinden 
nefret etme tutumu) tavrl111!l kutsallaştırılınasıyla statü kazanmış olınaktadır. 

Nitekiın, I-Idrid ziliniyet yapısl111!l bugün de bir çok Müslüman toplulukta 
varlığını devam ettirdiği görülebilir.3 Bu doğrultuda, özellilde islami değerlerin 
otoriter bir anlayışla yayılınası ya da ayakta h1tulınası düşüncesiyle çalışanlara 
Baricilerin bu tutumunun örnek teşkil ettiği ileri süıi.ilebilir.4 "Her ne kadar 
İJ!am, immı/ara Jlll!dttğıt etJ/11/lJel kllrallada, kabileıilik mılc!JZF yerine İslam kardey"liğini 
yerleltirmrye .ralıpm;1u: "5 dense de, Hz. Peygamberin, cahiliyye dönemine ait 
atasözü olarak biliı1en, "Zalim de o!Ja JJJCI:;ji!l1t da olm kcırdefille yardım et. "6sözünü, 
"hadis" diyalogunda yinelemesi, akraba kayırmacılığı demek olan kabileellik 
ruhunu kutsallaştırınış olmalı ki bugün "İslam kardeşliği" sofıstil{esi, 
Müslümanlar arasında sadece dillerde kalmış ve fakat bir türlü kalplere 

3 Osman SELVİ, "Hariciler", Fecre Doğnı, Aylık Düşünce Dergisi, sayı: 53, .Mart 2000, s. 27. 

4 Veysel I<.:.,.-\SAR, "Doğuş Sürecinde Kelaın Problemleri", Harran Üniversitesi İlal-ıiyat 
Fakültesi Dergisi, Sayı: 13, ocak-Haziran, 2004, s. 132. 

5 Adnan DE1IİRCAN, Hz. Peygamber Devrinde 1IÜNAFIKLAR, Esra Yayınlaı1, Konya, 
1996, s.36. 

6 Bkz. Buhad, Mezaliın 4, ilcrah 7, 
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inememıştır. Bilindiği gibi bu kabileellik ıuhu, daha sonralan ayrışmayı 

deı1nleşt:iren; çatışma, bölünme ve parçalanmayı müzminleşt:iren "mezhep'' ya 
da "fırka" asabiyesine dönüşmüştür. İlk halife seçiminde yapılan uzun 
tartışmalar ve karşılıklı iftihar diyaloglarından sonra kabileellik ıuhunun, kapsam 
genişlemesiyle birlikte "bölgecilik" ıuhuna dönüştüğü göıülınüştür. Nitekim 
halife seçimi esnasında EI!Jar' dan birinin;" Biz Allah 'm dininin yardzma/arryız tJe 
İslam askerler!Jiz. Si::jer iJe, bize nazarall a:{!ak bir ıı:maatsiniz. Hale bakt~ı ki bi!Jie bir 
cemaat idared/ik i}ini ele gerirmek ist!Jor!'7 sözüne karşılıl<:, Muhacirleri temsilen 
halife adayı olan Ebubekir;"Ey illSan/ar! Biz nmhadrler İslamtyet'i ilk kabtti edeiı/e1iz. 
Akrabalık yö';ıiilıde;ı de Resıl!iilldh 'a e;ı yakm olanları i: Yiice Allah, 'İslam 'da birimi 
derecryi kazanan NI.tthadrler ve Ensar ile onlara giizellikte tabi olmı/ar yok m11?' 
bt!Jttr!Jtılf, K.ttr'cmda bi::j sizdetı ö'nce :::;jkretmi}'tit: "8sözleriyle öncelik hakkı iddiasında 
bulunabilmişt:ir. Göıiilüyor ki bütün bu münazaralar, münakaşalar ve 
sataşmalara varan çılnşlar, bir gerçeği ortaya koymaktadır ki o da, asabiyeye ya 
da kabileciliğe, ideolojik diyalektteki yaklaşımlarla politik bir kimlik 
kazandırılmış olmasıdır. Siyasi kimliğin sıfatı ise, dinsel verilerle 
meştulaş tırılına ya çalışılan in tik~J.'!l!!l imaıı!3:ştıtıJ!ılası<iır, l3öylece, ___ p_mblemin 
çözümünü güçleŞtiren potansiyel etki politik iman olınaktadır. 

Spesifik Protestonun Kronolojik Muhtevası 

Biz burada, Şil-A!etJl protestonun yazıla gelen genel taıihl teamillünü 
yineleyecek değiliz. Çalışmamıza özgünlük sağlaması bakırnından süreci 
ilgilendiren ve gözden kaçan, kendirnizce önemli bulduğumuz noktalarda, 
Nusayı-ilerin bu husustaki özgün görüşlerini esas alınak suretiyle, konuya ilişkin 
önemli bulduğumuz bir kısım tarihi verileri de göz önünde bulundurarak, 
başkalamıca tali sebep, ama bizce asıl nedenler olarak kabul ettiğimiz, fakat 
bilhassa önemli bulduğumuz ayrıntılar üzerinde kısaca duracağız. 

Tartışmalarm ve çatışmaların merkezinde yer alan "haklı-haksız" 

söylemlerinin siyasi ve elini bir slogan halini aldığı bir zaman cli1imi içerisinde, 
elini-politik çalkantılaım sosyal boyutunda haklılığın kabul edilip, haksızlığın 

reddedildiği anomik süreçte, karşıt gıuplar arasında cereyan eden karşılılili ve 
ateşli poleınilclerin ve radilml çözüm önerilerinin neden olduğu hamasi ve 
hoşgötüsüz çılaşlar, toplumsal tedirginliğe yol açtığı gibi, maşeı-i vicdanlarm 
yaralanmasına ve uzun süre belleklerde iz bırakacak olan yaralı bilincin 
müzminleşmesine de neden olınaktadır. 

Taıihl kayıtlara göre cahiliyye döneminde, iki aile arasındaki rekabetin 

7 İsmail MUTLU, Dört Halife Devri, Yeni "-\sya Gazetesi Neşı-iyatı, İstanbul, 1992, s. 33. 

8 a.g.e. s. 34. 
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karşılıklı eylemi, sadece sözlü çekişmelere dayaıuyordu. Rekabeti besleyen 
kabilevi ilı.tirasın kaynağı ise, baskın ilci. aile arasında öteden beri süregelen gizli
açık "boy ölçüşme" geleneğidir. "NaJı! ki cry qydmlıktu~ yıldız parlaktu~ bıt!Jtt!ar 
J'ağmıtryağdmr 11e hallada kıtllt{arm,Neı·d'e doğr11 1;eya ei-Gm;re'e doğr11 Jefer yapmı yokıt, 
iz .rcrye.rinde JIO!ımtt bl!!ttr.ra;Hd1rim iiJ;iillf tleJi!eJi olan -~·ey/erin bep.ri!ıde ÜJJlf!)!Jie)i 
ge("li ... "9belgesi, ailevi rekabetin, ne denli "kabilevi varlık" ispatı olduğunu ortaya 
koymaktadır. Her ne kadar geçmişe ait kaynaklar, "OJmmı'm ij/diiriii!Jmi 
J\llii.rliiman!ar ireıiJindeki ilk Jil;i/ .rm;ap ba3ılattı JJe rekipJJe .rınwnda İJ-!atlt iimmeti 
irinde ki ana ibtilciflar tammlanmqya ba_ı~"/adı." 111 şeklinde ise de, ilci. aile arasındairi 
daha çok Ümeyye Oğullarının öne çıkışıyla birlil,:te nispeten tek taraflı ezeli 
rekabetin tarilı.i arka planında, İslam-öncesi Arap asabiyye geleneğinin 
tetiklediği lci.ıni zaman gizli, lci.ıni zaman da açıktan kendini gösteren ve billı.assa 
Ümeyye oğullan tarafından gündemde tuhılduğu görülen üstünlük yarışının 
kronildeşen yönünün, islanı.i dönemde ailenin diıı.i-politik prestij sembolü 
olarak kabul ettiği Halife Osman'ın öldüri.ürnesiyle birlikte bir bakıma kan 
davasına dönüştürüldüğü göıülınektedir. Esasen ilci. aile arasında vuku bulan 
kan davasının başlangıcı, bedir savaşında ileri gelen Emeıll ailesine mensup 
fertleı1.n, Haşinı.i oğulları tarafından öldürülıneleriyle birlil.:te lci.ınlilc kazanmıştı. 

Uhut savaşında ise bunun intilmını Haşiıni oğtıllarından alınmış ve 
peygambeı1.n amcası Hamza öldürülınüştü. Ancak Ali ile Muaviye arasındairi 

anlaşmazlıkla iyice gün yüzüne çıkan dava, zahiren taraflardan Üıneyye 
oğullarına lehine bir seyir talci.p ederken, Ali ya da Ebi-i Beyt safında ailevi 
felaket draınııun yaşanmasına neden oldu. 

Haldılığın Irimin lelı.inde ve haksızlığın Irimin aleylı.inde kodlandığı duıuınu, 
tarilı.i poleınilc konusu olurken, toz duman olan ortaında fırsatçılar kasıtlı ve 
bilinçli dıştan müdahaleciler; sürtüşmelerin neden olduğu kaos ortamını daha 
da bulandırarak, ilerde fariili bir İslam anlayışının simgesi olacak olan "Arap 
Şiası" veya "Hizb-i Ali" söyleınleı1.nin islami literatürlerde yer alınasına ve dini 
değerlerde yeni ve fakat her yönüyle nebevi (Sünıı.i) geleneğe muhalif ve süreiili 
karşı tavır alan diıı.i-siyasi ayrışmanın tabanııu oluşturınakta gecilunediler. 

Nusayriler, aslında EmetJl-Ha~ind arasındairi politilc zıtlaşınanın, ilk halife 
seçimiyle biı·likte başladığını ve bunda da ashabın dinsel asabiye ile hareket 
ederek Ali'nin babası Ebu Talib'in, yeğeni Hz. Muhammed'in davetine rağmen 
peygamberliğine iınan etıneınesi nedeniyle, Ali'ye hilafetin sahabe tarafından 
kasten tevdi edilınediğini ve bunun da Üıneyye oğullarının işine geldiğini, 
dolayısıyla Eınevi soyunun bu denli azgınlaşmasında peygamber hallcasını 

9İbrahim SARJÇAM, Ernevi-Haşimi İlişkileri (İslam Öncesinden Abbasilere I<:adar), Türkiye 
Di.yanet Vakfı Yayınlaı1, .\nkara, 1997, s. 90. 

10]. Obert WOLL, İslam Süreklilik ve Değişim, Çev. C. AYDIN, C. ŞİŞ1L\N, 11. 
DEMİRf-L\N, Yöneliş Yayııılan, İstanbul,? c. I, s. 23 
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oluşturanların büyük rolü olduğunu düşünmektedirler. Mezhepler tarihinde 
1temitjyye diye adlandırılan ve Allah'ın ruhunun Ali'ye, Hasan'a, Hüseyin'e ve 
hatta Fatıma'ya geçtiğini11 kabul eden Nusayrilere göre, bu nedenle Ali ve 
nesebinin yer yüzündeki tanrısal krallığı, politik manevralarla rekabet 
asabiyesinden güç alan Ümeyye oğulla11. tarafından engellenmiş oldu. 

Her ne kadar Arap kabileleri, kendi aralannda . tedhişçi rekabeti 
gelenekselleştirmişlerse de, yarımaduda kendilerine rakip gördükleri, fakat Arap 
olmayan ancak karşı çılnşlan sürekli çatışma sebebi sayan, bu nedenle de kavn:ıl 
varoluşun ispatuiı teolojik asa b iye ile özdeşleştiren, hatta kutsallaştıran Yahudi 
kabileler de vardı. İsrail oğulları universal boyutlu bir dinin ilahi mümessilinin 
Arapların arasından çıkmış olmasını bir türlü içlerine sindiremediler.Gelecekte 
Arap hegemonyasının hem etnik, hem de dilli olarak bölgeye hakim olmasını 
istemeyen ve Arapların lehine bu tarihi dönüşümü kendileri için ırkl bir kaygı ve 
geleceğe dönük uzun vadeli bir problem olarak gördüler;buradan hareketle 
denilebilir ki; Şiizmin tarihi derinliklerine inilecek olursa bu süreçte dört temel 
faktörün önen:ıli rol oynadığı göıülecektir; bunlar: 

A)İslam Öncesi Başlayan ve Sonrası Devam Eden Ernevi-Haşimi 
Rekabeti 

Araplarda köklü bir geleneğe sahip olan "asabiyye" tutumu, ferdi olarak ruhi 
projeksiyonların çok yönlü yansımalarında ve toplumsal olarak da hadiselerin 
gelişiminde ve seyrinde gelenekselleşmiş baslnn( doınina~t) aile ortamının 

sosyo-kültürel bir öğesidir. 

Asabiyye:' "biz" ve "onlar" arasında karşı oluşumun ve muhalefetin neden 

11Ebu rdansur ABDULI<.AAHİR EL-B .. -\GDADİ, Mezhepler Arasındaki Farldar, Çev. Ethem 
R. Fığlalı, Türkiye Diyanet Vakfı Yayuılaı1, Ankara, 1991, s. 199. 

*"-\sabiyye ya da .. -\sabiyet sözeiiideri .. -\rapça olup; aş111 duyarlılık, soya bağlılık, akrabalık, 

yakınlık, aş111 yan tutma, taraftarlık, aile ya da kabile akrabalığı ruhu. Araplarda İslamlık 
öncesi dönemde bir kimsenin baba yönünden erkek akrabalaı1n1 haldı-haksız her durumda 
savunmaya, kabile bireylerinin mal ve mülklerini Immmaya hazır alınası ve bir söz üzerine 
başka kabileleı-in ınal ve mülkleı1ni ele geçirme konusunda birleşmesi. Nitekim İslam öncesi 
dönemde geçerli olan "Zalimde olsa, mazlumcia olsa kardeşine yardım et." İlkesi asabiyet 
geleneğinin özünü teşkil eder. Bundan başka asabiyet gurup hissi, hizip duygusu, cemaat 
dayanışması, belli guıup üyelerini birbirine bağlayan ınanevi rabıta, birlik şuuru gibi şekillerde 
görülmesi halinde çok daha geniş uygulama alanı bulabilmekte, milli toplululdara bağlı 

kalmamaktadır. i'viesela belli din mezhep ve ideolojilere bağlı olan fertler, asabiyet bağı ile 
birbirlerine bağlanarak diğer din, mezhep, ideoloji sahiplerine karşı birbiriyle bütünleşmiş bir 
toplum olarak ortaya çıkmakta, asabiyet şuuıu ile varhldaı1n1 sürdürmektedirler. Bu sebeple 
asabiyeti sadece kavmi dayanışma olarak değil, ayıu zamanda ideoloji ve din dayaıuşması 
şeklinde görmek gerekir. Zilı.insel mekanizmanın felsefi düzlemde henüz aduu koymadığı ilk 
sosyal nazariyecilerden biri olarak kabul edilen İbni HALDUN'a göre; hanedanhldann, 
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olduğu ve "ötekiler" tarafında ki kamplaşma ayrışımına yol açtığı statü 
rekabetinin, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik alanlarda rakip aileye meydan 
okumanın kabilevi bir tezahürüdür. Asabiyye, özellikle toplumsal konumla ilgili 
rekabette bireyleri ve karşıt kabileleri bazen kin ve intilmının uç noktalarına 
çekebilen, bazen de müspet fıillerde, duygu ve di.~şüncelerde yarışa yönelten· ve 
süreiili fonksiyonel bir meşguliyet alam oluşturan bir nevi üst kimlik 
pozisyonudur. Böyle bir geleneksel-kültürel yapıla.nmanın teamiii halini aldığı 
bedevi toplumlarda, değerlerin ve olumlu yargıların, haksız da olsalar daima 
kuvvetli olanların lehinde bir kamuoyu oluşturmasına neden olduğu açılı.:tır . 
..,•llttakilerin maıuz kaldığı olumsuz tutumlar ve bomların neden olduğu kolektif 
değerlerin kaybı, sosyal istilaarsızlığa ve statü belirsizliğine neden olduğu gibi, 
kuvvetliden yana olanların vicdani kanaatlerinin, baskın kabileletİn ipoteği altına 
girmiş olmasının vermiş olduğu ezilililderle birlikte rekabetin, zayıf kabileler 
üzerinde nedenli tahripidr olduğunu gösternıektedir. 

Bilindiği gibi İslamiyet'in ilk yıllaımda Ümeyye oğulları tarafından sıluştırılan 
ve Kureyş'in boykot kararı ile abluka altına alındıktan sonra, dış dünya ile 
ilişkileri tümüyle kesilen, giriş ve çıluşların yasaldandığı gibi, yaşamak için lazım 
gelen her türlü alışveriş engellenmek suretiyle toptan ölüme terk edilen Haşirni 
ailesi, ancak asabiyye dayamşması sayesinde ablukayı kırarak yok oluştan 

kurhılabilmişti. 

Rekabetin karşı tarafında yer alan Haşirni ailesinde göze çarpan manevi 
zenginlilder, muhalif ailenin asabiyye ruhunu kamçılamıştır. Aslında dost 
düşman tüm kabileler tarafından saygınlıkları tescil olunan Haşimi oğulL1.11, 

kabilenin ortak kültü olan Kabe'nin bakımını, hizmetini ve denetimini süreiili 
ellerinde bulundurmak ve bunu ailevi bir geleneğe dönüştürmelde rekabete 
mahal kalmadığım göstermiştir. Dolayısıyla baslnn aileler arasında rekabetin üst 
kimliği, Kabe'ye bakımcia belirginleşmekte ve prestij yarışım tetildeyen asabiye 
de bu noktada yoğunlaşmaktadır. Nitelilin peygamberin amcası Ebu Talib'in, 
Hz.Muhamnı.ed'in Hatice ile evlendiği sırada, nikah akdi esnasında Araplaım 
ileri gelenlerine hi ta ben söylediği şu sözler bunu kamtlamaktadır: "Allah' a 
liikiirler oiJI/11 ki bi:;j İbmhim ve İJmail JieJ!inden kıldı, bi::::J Kdbe'nin bekyiJi, ha/km 
11lttJ1t )'aptı. Karde}imitz oğlit JVl11hammet ıle K11rryf'den hangi genr JJJIIkc!)'eJe olımabilil: 

imparatorlukla11n kuıuluşu, gelişimi, yükselmesi ve çöküşü asabiyet esasına göre bir seyir 
takip etmektedir. Keza, peygamberlik işleı-inde de asabiyetin büyük rolü vardır. Zira 
insanlarda yeni fıkir ve itikatlara karşı tabii bir muhalefet ve mukavemet mevcut olduğundan, 
Peygamber bunu kıracak kadar asabiyet ve kuvvet sahibi bir kabileden değilse şüphesiz 

muvaffak olamayacaktır. Bwıdandır ki, asabiyye kavramı, İbni Haldun sosyolojisinin "tavırlar 
nazariyesi"nde önemli bir yer tutmaktadır. 
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Biitii11 fer~f tJe fa::jlet o11da toplalltJJZftır." 12 

Ümeyye oğullarının şuuıunda yoğunlaşan "Biz 
üstün"(etnosantrizm)merkezli ıuh hali ve ilerde İslam düşmanlığına dönüşecek 
olan mantıksal çıkışları, kenqileı1nce rekabeti meşıulaştırma eğilimine zemin 
hazırlamıştır. Öyle ki rekabetin tek taraflı boyutunda hırçınlaşan asabryyeyi, 
Haşimi oğullarının zamanla ortaını yumuşatınak için gerçekleştirdiği barışçıl 
yaklgşırnlar dahi dizginleyemedi. Mesela, Hz.Peygamber, Ümeyye oğullarının 
ileri gelenleı1nden Hz.Osma11'a eş olarak ilci kız1111 verdi; kendisi yine t)ıneyye 
oğulhirının patronajı ve medar-ı iftil1arı sayılan Ebu Süfyan'ın kız1111 eş edindi. 
Yirie aynı aileden Muaviye'ye vahiy katipliği gibi onur ve şeref yükleyen kutsal 
bir görev verdi ama yine de asabryyeyi yatıştıramadı. Bu nedenle İslam'a 
düşmanlık edenleı-in çoğu Ümeyye oğulları idi Çünkü Emevi ve Haşiıni 
rekabeti eslcidir. 13 

Ailenin varlığ1111 sürdürebilınesi ve madcü-manevi statüsünü koıuyabilmesi, 
ayrıca diğer kabileler üzerinde haliliniyet tesis edebilmesi ancak, asabiyye 
ıuhunun kolektif şuurcia yoğunlaşan performansının frekansına bağlıdır; bu 
nedetıle İkfiôar mücadelesinde-ıs e zafeTEn-!azla asaoi)rye gôs-terengıubundl:U::14 -

Tanrının peygamberliği Haşiıni oğullarından Hz. Muhammed'e 
bahşetınesiyle birlilüe Ümeyye oğullarınciala asabiyye, ailevi telaşa dönüştü ve 
bu nedenle tedirginliğin verıniş olduğu huzursuzluk, kıskançlığın dozunu daha 
da artırdı. Haddi zatında bencil ve bir o kadar da cebeıut karaktere sahip olan 
Ümeyye oğulları ailesi, ilüisadi yönden ileri gelen diğer kabilelere nazaran orta 
seviyede olan, ama insancıl yönleri ağır basan tutumlarıyla ötelci aileler arasında 
geleneksel saygınlığı ve onuıu korunıasl111 bilen Haşiıni oğullarının ilahi iltifata 
ve vahye mazhar olınasıyla birlikte, kompleksli ıuh hallerini saldırganlığa 

dönüştürdü. Emevi ailesi her fırsatta "ötelciler" kampında gördüğü Haşimi 
ailesinın bir ferdinin "tanrı elçiliği" ile taltif edilmesi gibi, hesapta olmayan ve 
ileri de tarihin akış1111 değiştirecek olan bir gelişmeyi asla hazmedemedi. Bundan 
olsa gerek, pagan motifleri ön plana çılmrınak suretiyle kendisine "Meydan 
okuyanlar" olarak gördüğü peygamber ailesine karşı savaş açmayı 

meşıulaştırmaya çalışan Emevi ailesi, İslam'a muhalif diğer kabileleri kendi 

120sman KESI<İOGLU, Hz. Peygamberin Hayatı, (Siyer-i Nebi) Diyanet İşleri Başkanlığı 
Yayınlan, Ankara, ? s. 9. 

13a.g.e. s. 15. 

14Ingmar KA.RLSSON, İsh1m ve Avrupa, Çev. Gülseren ERGÜN, Cem Yayınevi, İstanbul, 
1996, s. 138. 

15Abdunahman AC\R, Evail Edebiyatı Üzerine, Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 12, 
İstanbul, Şubat-Nisan, 2002, Aynca b.k.z. İbni Ebi ASIM'ın Evaili; Suyılti, el-Ciimiu's-Sağir, 
c. I, s. 168. 
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safına çekmeye çalışarak, çatışmaıun ve çekişmenin kronik:leşmesini, rekabetin 
ve ayrışmaıun bölgesel bir nitelik kazanmas1111 sağlamaya çalıştı. 

Hz. Peygamberin Ümeyye Oğullarından her an olumsuz bir davranış ve bir 
söz beklediği ve bu çekincesini her fırs~tta dile getirdiği bilinmektedir. 
"Siimıetimi ilk deği~iirecek kiji Bem! Ümryye'den bir adam olamktu:" 15 hadisi, söz 
konusu kaygl11111 bir göstergesidir. Halife Osman'ın dışında, Emevi ailesinin 
İslamiyet'e ısınamadıkları, Hz. Peygambere ve 1-'füslüınanlara dostça 
davranınadıkları bilinen tarilli gerçeklerdir. Ümeyye oğullarından ileri gelenlerin 
Bedir de öldüı-Lilıneleri, buna mukabil Uhut savaşında Hz.Muhamıned'in 

amcası Hamza'ıun · Ümeyye oğulları tarafından katlettirilınesi ile kan davasına 
dönüşen hadisenin uzantısı, Mek.ke'nin fethinde nispeten durgun bir seyir takip 
etti. Kuşkusuz bunda, Emevi ailesinin şefi Ebu Süfyan'ın, galip peygamber 
karşısında mağlubiyetini kabullenen sözler sarf etmektense, Müslümanlığı -
kerhen de olsa -kabul ettiğini söylemeyi yeğlemesi ve kendine göre 
aşağılanmaıun zilletinden kurtuluşun vermiş olduğu psikolojil~: rahatlık 

kazanmasuun yanısıra, söz konusu aileyi onore eden sözlerle o an 
yatıştırabilınek için, peygamberin geliştirdiği psilmlojik stratejinin de büyük payı 
olmuştur. 

Peygamberin vefatından sonra Emevi asabiyyesi'nin hedef bireyi Halimi 
soyunun ikinci manevi kat-izması Hz.Muhammed'in amcasının oğlu ve aynı 
zaman da damadı olan IV.Halife Ali oldu. Daha çok politik düzlemde kılıf 

değiştiren Eınevi asabiyyesi, doruk noktasına peygamber soyuna yönelik jenosit 
hareketiyle ulaştı. Tariliin bu zaman dilimi, Müslümanlar tarafından inşası 

tasarlanan iimmetin birliğinin ve dirliğinin bozulınasına, siyasi, dini, etnil~:, 

ekonomik, insani ve hayati unsurların felç alınasına sahne oldu. Fahırası Haşirni 
ailesinin aleyhine ağır olan bu kimi zaman kavli sataşmalarla, kinu zaman da fiili 
çatışmalarla sürekli çekişmelere kaynaklık eden asabiyye, Emevi sühlesine 
Muaviye'yi kazandırdı. Soyları adına devlet kuran Ümeyye oğulları, asbiyye 
zaferlilin vermiş olduğu sarhoşlukla peygamber soyuna karşı sürdürdüğü yarışı, 
resmileştirdiği alternatif statü protestolarıyla perçinledi. Bu faaliyete uygun 
ayrışma ve farklılık gösterme eylemine dönük ili~: uygulaması ise, yönetim 
merkezinin Kufe'den Şam'a taş1111nası oldu. İkinci olarak da, soyla ilgili çıkış 
hareketiyle asabiyyenin kaynağı olan "Emevi" üst kiınliği, mücadelenin asıl 

nedeni olan soysal ilitirasın tatmini ve soy taassubunun kalıcılığ1111 sağlamak 

amacıyla kendi tarzlarında ideolojik düzleme yerleştirmek için, kutulan devlete 
resmi ad olarak verildi. Bir yüzyıl kadar ( 661-7 SO)varlığ1111 devlet olarak koruyan 
Emevi soyu, Haşinillerden Abbas! oğullan tarafından, muhalefet tepkisi olarak 
kutulan Bağdat merkezli devlet ile birlikte, asabiyye nıhunu gelecek nesillere 
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intikal ettirmiş oldu. Ne var ki bundan sonra, kronolojik perspektifin politik 
ibresi peygamber ailesinden yana yön aldı. Bu ise Arap tarihinde fevkalade 
önemli olan bir soy değişmesi, Ümeyye ve Başimi oğulları çekişmesinin yeni(ve 
son)bir tezahüıüdür. 16 

Netice itibariyle Ümeyye oğulları, asab.iye rekabetini, kan davasıyla ayakta 
tutmaya çalışan ve bölgede sulbi d.iktatörlüğü kurmayı tasarlayan bir politika 
izliyordu. Bu nedenle Muaviye, Şam'da hayli kuvvet buldu ve Osman'ın kanını 
talep ve dava iddiasıyla başına pek çok halk üşüştü ve Cahiliye devrinde 
babasının (Ebu Süfyan'ın) Kureyş reisi olduğuna ve kendisi de Hz. Osman'dan 
sonra Erneviierin reisi olduğuna binaen ve servet ve iktidarına guıurlanarak 
emaret ve saltanat sevciasına düştü. 17 Böylece, tabiatı gereği soyut hareketliliği 
süratle somuta dönüşen ideolojizm potansiyeli, öncülüğünün yapıldığı Ümeyye 
oğullarından, asabiyye teamülü doğrultusunda peygamber soyuna da sirayet 
etmiş oldu. Buna bağlı olarak, taraflar arasındaki mücadelenin seyri, resmi 
nitelikte üst kimlikli sembol rekabetine dönüşmüş oldu. Her ne kadar İslam 
Peygamberi geleneksel asabiyye hırçınlığını, ilahi mesajlarla insanların 

bilincinden ve vicdanından izale -~nueye çalışmış .ise _de, "inadına asabiyye" 
engelini aşamamıştır. Kendini, Kureyş kabilesinin rakipsiz üst kimliği olarak 
gören Emevi ailesi, kibir ve azarnet haleti nıhiyesi ile baskı, yıldırma ve şiddet 
politilmsı uygulayarak üstünlük lrurmaya çalışıyor, kendi soyundan atadığı 

valiler tarafından halk,"Irak bölgesi Kureyş'in çiftliğidir .... Savulun Kureyş 
geliyor." 18 tehditleriyle tehcire zorlanıyordu. Politik erk, Ümeyye oğullaı111111 

. eline geçince, asbiyye gerçek hüviyetirie kavuşmuş ancak, Emevi ailesinin 
kimliğinde Arap ırkçılığına dönüşerek kavmin kendi içindeki bölünmeleri dahi 
önleyemem.iştir. Binaenaleyh düşüncemiz odur ki, asabiyyenin hakim olduğu bu 
tarihi seyir, Şia Ali oluşumunda birinci derecede amil potansiyel olmuştur. 

B) Dıştan Müdahale İle Trajik Mizanseııin İstismarı: Yahudi Lobisi 

İslaınlıktan önce ve sonra bölgede etnik ve siyasi bir varlılc olarak kendilerini 
gösteremeyen ve dağınlk: bir halde yaşayan Yahudi kabileler, bu hengamede çok 
boyutlu, karmaşlk: ve geleceği kestirilemeyen olayların zararlı etiillerinden 
konınabilınek için stratejiler geliştirmekte geç kalmadılar. Hz. Peygamberin: 
"Yahttdi!eri Arap yanmadasından pkarmız." 19 Hadisinin Müslümanlar tarafından 

16Ethem R. FIGL-\LI, Türkiye de Alevilik Bektaşilik, Selçuk Yayınları, Ankara, 1996, s. 23. 

17Cevdet PAŞA, Kısas-1 Enbiya, Üç dal Neşriyatı, İstanbul, 1968, s.280-300. 

18Neşet ÇAGATAY, İ. Agah ÇUBUKÇU, İslam Mezhepleri tarihi, ilahiyat fakültesi yayınları, 
Ankara, 1976, s.7. 

19 "Cizye" maddesi, Buhari, s. 6. 
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mudaka yerine getirilmesi gereken kutsal bir mesaj olduğunun bilincinde olan 
Yahudiler, bizce vurgulu üç nedenle Müslümanlar arasında cereyan eden 
olaylara nı.üdahale ettiler: İlki: Kendi soyundan gelenlere dahi soykırım 
uygulamaktan çekinmeyen Emevi ırkçılığ111111 yönünü, kendilerine yöneltme 
endişesinin vermiş olduğu korkuyu, kabilevi bozguna uğramamak için yeruneye 
çalışmak. İkincisi: Müslümanlar arasındaki birliği ve beraberliği bozmak 
suretiyle, bölgedeki Yahudi kabilderin daha rahat hareket edebilinelerini 
sağlamak için, kendileriyle uğraşılınas1111 engellemek, daha doğtusu Arapların 
başına, Yahudilerle uğraşamayacaldarı gaileler açmak. Üçüncüsü ve en önemlisi 
ise; Yahudi metafiziğille evrensel rakip olarak gördükleri ve hatta kendi 
iddialarına göre, İsrail oğulları kozmolojisinden teolojik incihal olarak kabul 
ettilderi-ki günümüzde dahi her fırsatta çeşitli vesilelerle lciıni zaman iınalı 

vurgular, lciıni zaman da sözlü beyanlada bu iddia, çeşitli vesilelerle dile 
getirilmektedir-İJ/dm postulas111111 özünü bozmak. Bu nedenledir ki Yahudi 
azınlıldar, ~41/ab, iıliıtbamllled, -"4/i kelimelerinin tek bir kelime olduğunu söyleyip 
tıpkı Hıristiyanlar gibi bir teslis akidesi uyduımuşlardı?' 

Sosyal organizasyonlardan bölünmenin kalıcı ve ayrışmanın belirgin olduğu 
dinin diğer sosyal ünitelere nazaran daha nüfuzlu olduğunu bilen ve gelecekte 
evrensel İslam birliğinin bozulmasına temel dayanak teşkil edecek olan, özü 
bakımından dejenere olınuş bir islami değerler sistemini, muhtemeldir ki ilerde 
ebedi bir kuvvete dönüşecek olan ümmetin birliğini bozmak için ilmme etmek 
arzusu, uzun vadeli stratejinin özünü teşkil etmektedir. Bunu yaparken de, 
özellilde diı~ akidevi yönünü ilgilendiren verileri, siyasi ve dini poleıniğe 

dönüştürerek halk avcılığı yapmak suretiyle amaca ulaşmaktır. Nitekim 
Yahudilerin bölgede üsdendilderi ro llerin replildeı1. de bu muhtevada yön 
buluyordu. 

Tarilli verilerin kahir ekseriyetine göre, bu dramatil<: spekülasyonun ve 
akabinde gelişen sürecin senarisri ve baş aktörü, San'alı Yahudi kökenli 
Abdullah ibni Sebe dir. Hz. Muhammed'in bir bakıma Müslümanların 

beldentisiıı.e de cevap niteliği taşıyan, tüm Yahudi kabileleı-in bölgeden tehciri 
ile ilgili vasiyeti üzerine, Halife Ömer'iıı., bulunduldan bölgeleri terk etmeleri 
içiıı., Yahudi kabileler üzeriıı.de yapmış olduğu baskı ve akabinde onların bölge 
dışına göçe zorlanmaları, başta İbni Se be olmak üzere bütün Yahudilerin Halife 
Ömer'e karşı olan gizli kinlerini ve intilmmalına hırslannı artırdı. "Yahudileıin 
bilhassa l'v'lüslümanlara buğz etıneleıinin sebebi, Müslümanların onlann 
dedelerinin belini kırmış olınaları; kölderini kunıtmaları; önce Hz.Peygamberin 
sancağı altında Medine de ilmmeteden selefieri Benlı Kaynuka, Nadir ve Benu 
Kurayza kabilelerini Medine'den çıkarmaları; Hz. P~ygamberin vefatından 

20Abdurrahim ZAPSU, Büyük İslam Tarihi, Sebil Yayınevi, İstanbul, 1978, s. 192. 
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sonra da Hz. Ömer'in bilafeti zamanında Arap 
atılmalarıdır. "21 tarzında dile getirilen "neden" 
desteklemektedir. 

yarım adasının dışına 

beyaru, bu hususu 

Yahudiler, Ali ile Muaviye arasındaki anlaşmazlığa neden olan hilafet 
meselesinde, güya suret-i haktan yana gözükerek, Ali'nin safında yer aldıklaruu 
göstermek ve siyasi ortamın gerginliğini daha da artırmak için, politik söylemli 
imatmt fikrini ortaya attılar.Ve, "Yuşa bin Nun'un Hz. Musa'nın varisi olduğu 
inancına dayanarak Hz. Ali'nin de Hz. Muhammed'in varisi olduğu fikrini 
Müslümanlar arasmda yayclılar. "22 İbni S eb e ve adamları bir yandan Ali ve 
taraftarları lehinde propaganda yaparak onların güvenini kazanmaya çalışırken, 
bir yandan da halife Osman aleyhinde menfi isnatlarda bulunarak, zaten 
Müslümanlar arasında zedelenmiş olan güven ortamının bütünüyle ortadan 
kalkmasına neden oldular. Böylece islami birliğin parçalarunasının zıt 

kutuplaı1111 temsil eden ilci ana ucun varlığı ortaya çıkmış oldu. Önce birleşik bir 
İslam ümmeti prototipinin şuursal muhtevalarda yer etmesiyle birlikte sağlanan 
uzlaşma kültürü, sonra Araplaı111 Sezar'ı23 olarak kabul edilen Muaviye ile, Ali 
aJ_~s!nd.a ç~ılmn siyasi ihtilafın zihinleri-altüst etmesiyle birlikte~lrntsal-seınbollerle 
idealize edilen İslam birliğinin onulınaz yaralar alması, dolayısıyla vurgulanan 
bu birliğe indirilen tarihi darbe, sadece politilı: düzlemde bölünmeyle kalınamış 
dini, sosyal tüm kumınlaı1 da etkilemiştir. 

Aslında Ümeyye oğullarıyla Haşimi oğulları arasında, İslam öncesi 
dönemden beri sü.re gelen bu gizli-açık ailevi rekabetin, İslam-Arap toplumunu 
ailelerin taıilii şahsiyetleri etrafında kutuplaştırınası hadisesi, Peygamberin 
vefatından aşağı yukan yirmi beş yıl kadar sonra miladi 656' da patlak veren Ali 
ile Muaviye arasındairi sivil savaşta su yüzüne çıkmıştı. Ancak, Burada 
vurgulanması gerekir lci Şii düşünce geniş ölçüde İranlılarla bağdaştınlınış olsa 
da, İslam dünyasında ilk savunuculaı1 Araplardı.24 Bundan başka ünlü 
müsteşrilderden Goldziher, Watt ve W.Barthold'un da, politik oluşum 

doğrultusunda filizlenen Şii manifestonun, Arap kültüıü içinde geliştiği 

göıüşünde olınalarıdır. Bugün üzerinde çalıştığımız Nusayı1 Arap ileti 
gelenlerinin:"Şiı1ik-Aleı,ı1ikArap ırkımn dm;asıdır, onıtn kiiltiiriiniin kendine has tarihi 
!Je so.ryo-kiiltiirel bir mi.ryomtdıtr,· bıt nedmle Arap olmqyan lVIiisliiman Itimlarm Şiı'liğe ya 

21İhsan İlahi zAHiR, Şiarun Kur'an imarnet ve Takiyye Iilllayışı, Çev. Sabı1 r-rtz:METLİ, 
Hasan ONAT, Afşaroğlu Matbaası, "-\.nkara, 1984, s. 47. 

22 a.g.e. s. 20. 

23]. Obert WOLL,İslam Süreklilik ve Değişim, c.I, s. 23. 

24rviontgomery WATT, İslam' da Siyasi Düşüncenin Oluşumu, Çev. Ulvi j\,f. KILA 'i!UZ, Birey 
Yayıncılık, İstanbul, s. 76. 
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da Alm'/iğe sa/Jiplenmuini balka nedenlerde ammak daha mantıklı /Je daha gerrekti olur. 
Diğer iJnemli bir bl!sl!s da Şi/ dii}iincenin baJiangıcım J'allll=\f'CI Ali ile lvl!tm'!Je arasmda 
cerf!)'tllt eden politik cmktp?ıa:jığa bağlamak batalı bir teJpittiJ:Bmımı rok dalıcı baJkcı 

nedenleri /Jar !Je tmi!J/ kô"kleli İslam ô·mui _,4mp toplımJ!amıa kadar iner." Şeklindeki 
değerlendirmeleri, söz konusu müsteşıilderin göıüşleı1ni. ve yerinde tespit 
ettiğimiz bulguları teyit eder mahiyettedir. Bu nedenle, farldı tarihi hermenötik 
replilderin doğrultu tutarlılıldanyla ilgili konunun özüne uygun şekillenmedeki 
örtüşmelerin, Ilipotetik varsayımların muteberliği açısından yerinde olduğu 

gözden kaçmamaktadır. Ancak göz önünde bulunduıulınası gereken bir husus 
vardır ki o da, Yahudilerin, ailevi rekabete odaklanan asabiye potansiyelindeki 
Emevi-Haşiıni çekişmesiııi, teleolojik bilinçle politik arenada ve sosyal karmaşa 
ortamında, stratejilı;: muhteva olarak kusursuz bir şekilde kullanmış olmalarıdır. 
Esasen Hizb-i /lli protestosunun süreklilik ikileıniııde güncelleşmesiııi sağlayan 
temel diııanıizm, bizce bu dönemde etkin olan Yahudilerill spesifık tutum 
motivasyonudur. Böylece Yahudiler, Ali taraftarlığına dini-siyasi bir kiınlilı;: ya 
da veçhe kazandırmak için, EmetJl-HdJimi ailesine muhalif olarak "Fars" 
alternatifıni de kullanmak suretiyle faaliyet alanlarına farldı bir boyut 
kazandıı1n1ş oldular. Entelektiiel muhtevadan ve so~yalt;ar/ık olına kriterleriııden 
henüz yoksun olan Hadcilerin ve bunlardan neşet eden Harici intifadanın 
kullanılınası Yahudi lobiler için zor olmadı. Cehalete endeksli iyi niyetliliğin 

faturası, Arap ve özellikle de İslam dünyasında onulınaz yaralar açtı; kuşkusuz 
bu olumsuzluldarın asimetrilı;: değerler içerisinde kutsallaştırılınasını sağlayan 

etkenlerden biri de Harici intifadası olınuştur. 

C) İsHim Tarihinde İlk Kur'ani-Politik Slogan: "la hükme illa 
Iilialı" (Tek otorite sahibi Allah' tır) Protestosundaki Harid-Bedevi 
Tepkisellik 

Teolojik-mistik yöı-i.ingedeki insanlık tarillinde bellci illı;: kez kutsallık 

eksenincielci kendi kı:iltünü inkar edip, kafu sayan ters algı sendromundalu 
hallun sıfatı olan (Harici] adı itilmdi sapıldılda bir ilgisi olınayıp, sadece 'isyancı' 
veya 'ilıtilalci' anlamına gelir.25 

Kutsal metinlere kaşı alternatif çözüm önerilerine yükselen itirazlı sesleı-in 
neden olduğu ayaldanma hareketinin olaylara müdahalesi neticesinde 
belirginleşen "Şia-Ali" oluşumuna farklı bir veçhe kazandırma açısından bir 
başka potansiyel faktörün, Muaviye'ye karşı önceleri Ali'nill safında yer alan, 
bedevi gelenekselliğin tam anlamıyla taşlaştığı Müslüman bedevi Araplar 

25Fazlur RAHrviAN, İslam, Çev. Mehmet DAG, I'ılehmet Al:.'DIN, Selçuk Yayınlan, .Ankara, 
1981, s.212. 



84 Harran Ün. ilahiyat Fak. Dergisi, Yıl: ll, Sayı:15, Ocak-Haziran 2006 

arasından çık.nuş olmasıdır. Olayların miliverinde yer alan Illiafet 
anlaşmazlığında uzlaşmanın sağlanabilınesi için, hakem tayini meselesinde 
hükınün Allah'a ait olduğunu, bu nedenle beşeı-l unsurların Allah adına hakem 
tayin edemeyeceğini ve hakem olamayacağını, aksi halde bu tutumun Allah'ın 
iradesine müdahale olacağını ileri sürerek, hem Muaviye ve yandaşlarl.l?J11 hem 
de Ali ve taraftarlarının k4Jir olduklarına hükmeden ve elini-siyasi söyleınli 

muhalefetlerini protestoya dönüştürmek suretiyle, bölünmenin uçlarında yer 
alan ve kendileıine protestolu çıkış yapınalan nedeniyle Abdullah bin V ehb 
liderliğinde dogmatik yaklaşımdaki yoıuınsal indirgemeci tutuınlarıyla 

"H aricil er" denilen gmbun müdahalesi de, Şii oluşumun luzlanınasında· önemli 
rol oynamıştır. Bedevi koşulların başinliğinde duygusal, düşünsel, ahlaki, 
vicdani, davranışsal ve mantıksal olarak gelenekselleştirdiği hatta imanlaştırdığı 
vahşetin ve yabaniliğin tüm olumsuzluk çizgilerini inatla ve ısrarla yaşayan ve 
yaşatan Harici zihniyet, hayatın insani öznelerini, cevap anahtarlarını 

kendilerinin hazırladığı sınava tabi rutınaktan çekinmedi. Sınavı kaybeden ya da 
Harici zihniyet muhalifi olan (çocuklar da dahil)her kim olursa olsun insanlar, 
acımasız yargılarla ve sert kararlarla mutlak ölc1iil,-ülıneleri g~ı:eken ye kiifir 
huTıniünde kabtll edilen kişiler olarak kabul gördü. Taassubun ve fanatizmin 
köıüklediği kabilevi zihniyeti henüz aşamayan, bedevilil<ten yerleşil< hayata 
geçişin sancılı olumsuzluklarını yaşayan bir toplumun, İslam'ın evrensel 
değerlerini kavrayabilmesi ve özümsernesi mümkün göıünıneınekteydi. 

Baricilerin tutumundaki anamali hali, davranışsal sapma ve mantıksal 

tutarsızlık, bir yandan beşeti hükme karşı çıkarken, diğer yandan insanları Allah 
adına bu defa kendileri yargılayıp kcifir olduklarını söylemek suretiyle sözde 
savunduklan kur'ani değerlerin özüne ters düşmek gibi bir elini cehaletinneden 
olduğu zihniyet garabetini de berabeıinde getinniştir. Yaşanan bu haleti 
ruhiyenin zamanla sözlü hezeyana ve bunun dışa yansıması olan davranış 
bozukluğuna yol açması nedeniyle; grupta görülen elini bağnazlıkla ilgili zihinsel 
mekanizmalaım, keza duygu ve düşünceleri dinsel öğelerde yoğunlaştıtmanın 
bir tezahüıü olan dinde aşırılığın, hamasi motiflerle gizlenmeye çalışılınış 

olınasındandır. Söz konusu dini duygu ve düşüncelerdeki deformasyonun 
göstergesi ise, toplumsal cinnet olınuştur. Günümüz radikal ya da siyasal 
İslamcı oluşuınlann, eylem ve ilham periyodunda fikir babalan diyebileceğimiz 
ve kültürel ihtidalaı111 yoğun olduğu kaos döneıninin toplumsal manifestosunun 
arketipleri olarak nitelendirebileceğimiz partikülaı1st Hariciler o kadar 
fanatil<tiler ve bedevi hayat şartları onları o kadar gaddar yapmıştı ki, Harici 
düşüncesinde kendilerinden alınayan Müslümanları öldürmek gerektiği gibi, 
bunların kaıılarını, çocuklarını da öldürmek gerekirdi. 26 Bu nedenle Haı1ciliğin 
kabile ıuhunda; kutsallaştıı1lmış bedevi anarşizm, hiçbir alternatif kabul 

26Taha AK\'üL, Hariciler ve Hizbullah, Doğan K:itapçılık, İstanbul, 2002, s. 17. 
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etineyen spiritüel nihilizın, spesifık kabile zil1niyetiyle sınırlı katılaştıtılmış 

geleneksel-normsal idealizm, soylulaştıtılmış otoı1.tarizın tanımazlığının yanısıra, 
eınperatif (buyurgan) teklifiere ve yönlendiı1.ci dayatınalata terörle karşılık veren 
tepkisellil<: ile, haksız da olsalar uyatılınayı zillet sayan karakterler vardır. O 
nedenle, halife Osman'ın ölümüyle sonuçlanan olaylar, kanaatiınizce ilk 
Haricilik hareketlerinin habetcisi olarak kabul edilebilit. Nitekim, Haricilerle 
Şilierin bu olaylarda ve ilerde ·vuku bulacak olan Ceınel ve Sq.fziı'de beraber 
hareket ettilderini gösterıniştir.27 Bapzz topluluk hiyerarşisinin 
gelenekselleştirildiği deınografık yığın özelliği gösteren; değer yargılarını, 

doğruluk-yanlışlık ölçi.üerini ve yaşama normlarını "biz" tarafındaki öznelere 
göre tasarlayan Hariciler~ İbni Haldun'un tavırlar nazariyesine göre böyle bir 
anlayışa sürükleyen neden; Haricileı1.n şehir hayatından diğer bir ifadeyle, 
Mülkten yani hadari ümrandan kaçınınalarıdır.28 

Dini vetileri algılamacia görülen bu sapınanın kişilik bunalımına sebep 
olduğu gibi, grubun Ali'ye karşı tavır alışı, Muaviye cephesinin yanında ilcinci 
bir cephenin açılınasma da neden oldu. Bu durum Ali'nin masumiyecine ve 
onun yanında yer alınınası gerektiğine inananiann "Ali Taraftarlığı"nı 

oluşturınalatını çabuldaştıtdı. Şüphesiz bunda Müslümaniann "Elli-i Beyt" e bir 
vefa borcunun ve peygamber soyuna duyulan saıniıni bir sadakacin önemli payı 
olınuştur. Keza, Harici oluşumun çıluşıyla Ali'nin, haksız yere kutsala 
muhalefetle suçlanınası ve akabinde ana kaı1zına Elli-i Beyt kilitünün yine 
Hariciler tarafından reddi, politil<: ınağduriyetin yanında bir de iftiraya ınüstenit 
hissedilen ınasuıniyet serzenişiyle birlil<:te vicdanların, Ali hattında yer alınasına 
neden oldu. Böylece, duygusal ve düşünsel soyutlaruna taşkınlığını kutsal adına 
her fırsatta şiddete dönüştürerek gündeme getiren Hariciler, marjinal değerler 
içeten ancak toplumsal sarsıntısı kapsamlı olan popiller radilmlizıni ve 
fanatizıni, dinsel hayatın tüm safl1alarına kalıcı bir şekilde kazandıı1:Illş oldular. 
Bundan olınalı ki, "İslam bunları alullaı1 tam başında kişiler sayınıyordu; İslam 
için bunlar deve hırsızlarıydılar. A'rabi adlandırması, medeniyetsiz, dinsiz 
insanlar için kullanılan bir küfür keliınesiydi. "29 Değerlendirmesi gerek bilinen 
tarilu-sosyal, gerekse dini-politil<: literatürlerde tepki görmedi. 

Sonuç olarak, iç müdahalenin tipil<: öıneği olan ve özgün yansıtınalarla 
donanımlı bireylerden oluşan Haı1.d teplciselliği, zıtlaşınayı sürdüren merkezi 
konuındalci hem Eınevi, hem de Haşirni aileleı-ini ilahi vahiy adına protesto 
ederek, salt kendi tarafında tavır koyan bir özelliğe sahiptir. Binaenaleyh, 

27"\dnan DEMİRCAN, Baricilerin Siyasi Faaliyetleri, Beyan Yayınla11, İstanbul, 1996, s.87. 

28İbni HALDUN, ;\fukaddime, Çev. Süleyman ULUD./I .. G, Dergah Yayınlaı1, İstanbul, 1982, 
1. s. 548. 

29Julius \'\TELLHAUSEN, İslamiyet'in İlk Devrinde Dini-Siyasi Mulıalefet Partileı-i, Çev. Fikret 
IŞILT"-\.N, T.T.K. Yayınlaı1, Ankara, 1996, s. 10. 



86 Harran Ün. ilahiyat Fak. Dergisi, Yıl:11, Sayı:15, Ocak-Haziran 2006 

kmdine göreli objektivitenin peşinde olan ve fakat şuunında olmayan Haricilik:, 
taşıdığı bu karakteriyle özgündür. Şuunında olunmayan objektiflik ise, gerek 
dinsel, gerek toplumsal olsun bir dizi olumsuzluldarı da beraberinde getirmiş 
olmasıdır. Dolayısıyla bu hareket, İslam dünyasında ilerde vuku bulacak olan 
çok yönlü aynı zamanda köldü ve .kalıcı bölünmelere öncülük etmesi 
bakunından da önemlidir . 

. 0) Şii Aynşımın Oluşumunda Fars Vurgusu:İkinci Dış Müdahale 

Bilindiği gibi ilk yabancı müdahale coğrafi birlik içinde etnil\: farldılığı temsil 
eden Yahudiler tarafından gerçeldeştirilmişti. İkinci yabancı müdahale ise hem 
coğrafi, hem de ırki bakımdan Araplardan tümüyle ayn İranlılar tarafından, 
nispeten Yahudilerle belki bilinçli değil, ama tevafuk yoluyla koordineli olarak 
yapılıruştır. 

Tarihsel gelişim çizgisi içerisinde kalıp yargıları bir kenara bırakacak olursak, 
Şiiliğin oluşumunda ön plana çılmn kendine özgü değerler sisteminin dini-siyasi 
b_o:y:utlan,_daha ziyade etnil\: düzlemde -filizlendiği-göı-ülür. Özellikle_li_Şah İsmail 
ve Safaviye döneminden beri Şiilik, islamı kabul eden Farslıların milliyetçilik 
duygularının dışa bir yansıması olınuştur. 11311 ş eldinde yapılan bir değerlendiıme, 
bizce yeı1nde yapılan bir tespittir. 

Bıma göre, Şiizm'in belirgin projeksiyonlaı1 bize göre ilci ana formatta 
Sünniliğe karşı tavırla alternatif anlayış geliştirmiştir: Birincisi, ilahi vahyin 
şifrelerini batıni (içsel, deruni) kodlamaya tabi tutarak, kutsal. metinlerio 
yonımunda, Sünniliğin üslubu olan-genelde-zahiri tefsire, daha doğnısu bir 
emri valci olarak telaldci ettiği doğnıdan dinsel teklife muhalefet etmek; diğeri 
ise, özünde politil\: temalar taşıdığı düşünülen ya da öyle olduğu sanılan kur'ani 
veı1leı1., eyleme dönük devrimci niteliğe dönüştüımek suretiyle, özgün Fars 
Müslümanlığını; Sünıli Müslümanlığın manevi kurmayları olarak takdis edilen 
Ebu Bekir, Ömer ve Osman'ın Halifelikleı1.ııi reddederek ayrışmanın uç ve 
öncü noktasında şelcillendirmek ... Böylece söz konusu ayrışma, kendilerinden 
olmayan "ötekiler"e (Şii olmayan Müslümanlar)ebedi muhalefetin neden olduğu 
keınildeşen karşı tavır alışlarla, farklı kutuplar arasında sürtüşmenin ve çatışma 
bahanesinin mazereti olurken; birbirine zıt ili k-utup arasındalci kalıp değerler 
sisteminin kendine haslığı, İsliım'ın Şii versiyonumda şelcillenmiş oldu. 

Diğer uluslarda olduğu gibi, İranlının kolektif şuunınun genetik 
kodlamasında da, kısa vadeli tali ve uzun süreli asli hedefler olmuştur. Bunu 

300rhan TüRI<DOGAN, Alevi Bektaşi Kimliği, Timaş Yayınlan, İstanbul, 1995, s. 542. 

31Ingmar I<:.,\RLSSON, İslam ve Avrupa, s. 138. 
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R.Merton'nun geliştirdiği "açık işlev", "gizli işlev" mantıksal paradigınasıyla 

yonıınlamaya çalışacak olursak, "açık işlev" pozisyonunda tali amaçbrın ön 
planda tutulduğu görülür. Bu vaziyet alışın belirleyici unsurları, islami değerlerle 
ekonomik diplomasidir. 31 İkincisi ve en öneınlisi ise, asli amaçların "gizli 
işlev" in kavramsal yapısında yoğunlaştığıdır. Tayin edici öğeler; yabancı telilif ve 
tebliğiere karşı kültürel kök hücreleri canlı tutmak ve onları duyarlı hale 
getirmek, bunun için de kadim Pers milliyetçiliğinin kült haline getirilmesini 
sağlamak, etnik kiınliğin baskınlığında diğer kavmi değerlere ait unsurların 

çıkarlarını kommak ve kollamaktır. Aslında bu tuhım göstergesi, Şia'nın 

geliştirdiği özgün Fcml takiyye'ye de uygun düşmektecl.iJ:.. V e bu nedenledir ki 
İranlı, tak!J!J'eyi iınanlaştırmıştır. Görülüyor ki bu kısa değerlendirmeyle, "açık 
işlev" kodunda yer alan ikincil temalar, "gizli işlev"de yer alan birincil kalıp 
değerleriı1 hizmetine sunulmuş olınaktadır. 

Tarihi gelişiın içinde etnil<:-kültürel entegri;;y;Ji toplumsal arenaya taşıyarak, 

bölünen ve islami kitlenin karşı tarafında yer alan Farslı, bugün de Şii 

entegri::;plini dini, siyasi ve iktisadi platfoıma çekerek, asli amaçların güdümüne 
sakınaya çalışmaktadır. Kuşkusuz bu yaldaşımın yansunasında İranlı, etnil<:-dini 
potada lrunlik vurgulaması yapmak istemektedir. 

Tarihin derinlilderinden gelen Persi büyüldük kumnhısu(ırki megalomanie) 
geleneği, daiına ve bilhassa Müslüman komşulan ile kendileri arasına genel 
anlamda bir mesafe koymanın gereldiliğini zomnlu kılınıştır. Şüphesiz bununda 
mantıksal mazeretinde, Farslının bilincinde yoğunlaşan İslam sonrası geçmişe 
ait Şit-entegrist set yer alınaktadır.Bu spesifil<: tutumun sosyolojik ifadesi, 
İranlılann esiriden dduğu gibi şiındi ve bundan sonra da, global anlamda tüm 
türevleriyle birlikte islami entegrasyonun dışında kalacağıdır. Kutsallaştırılan 

dini, siyasi, kültürel, etnil<: ve iktisadi itirazlar ile, geliştirdiği kendine has iletişiın 
bürokrasisi mesafesi bunun en belirgin kanıtlarıdır. O nedenle İranlı, kendi 
liderliğinin baskınlığında alınayan bir islami entegrasyonu, ilahi vahyin teklifine 
rağmen hiçbir zaman kabul etmeyen bir mizacı geninde taşunaktadır. 

Bu sıra dışı ırki zihniyetin tarilli geçmişinin verileri üzerinde kısaca duracak 
olursak, Hz. Peygamberin İslam'ı tebliğ için Pers İmparatorluğuna gönderdiği 
elçiye karşı, İran Kisra'sı Büsrev'in gösterdiği öfkeli ve aşağılayıcı teplri, aslında 
bu ayrış1111111 başlangıç noktasını teşkil etmektedir. Geneeli Nizaıni'nin "Hüsrev 
ve Şirin" adlı eserinde bu tepki kısaca şöyle zikredilir: "Peygamberiınizin elçisi 
bu mektubu (İslam'a Davet mekhıbu) takdim ettiği zaman Büsrev'in yüzü 
hiddetle gazapla bozuldu, ... Hüsrev:Bana karşı bu küstahlığa cüret eden lrimdir? 
Kimdir o adam ki ismini beniın isınilnden önce yazmak cesaretini gösteriyor?" 
Kuşkusuz, İran Kisra'sına bu aşağılayıcı çılaşı hazırlayan tarilli arka planın 
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zeıniııinde; üç bin yıllık yerleşik hayatta uluslaşnuş bir toplumun, kimi zaman 
kaybetmiş, kimi zaman kazanmış, ama büyük ordulada savaşmış bir ordunun 
tek hakimi kimliğin; buna mukabil, ilk dönemlerde yerleşil\: hayata geçememiş, 
dolayısıyla uluslaşmasını tamamlayamaıruş olmasının yanında, henüz büyük 
medeniyet _ordularıyla savaşınanuş, ancak kendi aralarında ve çoğu kez de 
akrabalar arasında kan davasından kaynaklanan ya da çapullama veya 
yağmalamaya. yönelik çadır baskınları çapında çarpışmalardan öteye gitmeyen 
bir geçıruşın, muhatabına göre peygamberlik iddiasındaki bir zatın 

bulunmasıdır. Bu nedenledir ki İran hükümdarları, sürekli olarak Arapları ve 
peygamberi· her fırsatta aşağılayan hakaret dolu sözlerle İslaın'a daveti, ilk 
başlarda reddetmişlerdir. Gerçi bu dummu, dönemin son zamanlannda 
Rumlada Farslılar arasında vuku bulan savaşta Müslümanların, kitabi olmaları 
nedeniyle kitap ehli olmayan Mecfısi Farslılara karşı Rumların Yanında saf 
alınalanna bağlayanlar32 varsa da gerçekte valaa, Arap ortodoksisini tanımak 
istemeyen kolektif bir etnik benliğin, Hiisrev kirnliğinde direnişi vardır. Nitelciın 
aynı kirnliğin .KiJrdsı, "O benim kö!emdit~ bımıt bana nasıl yazabilir?"33 

11JjJ.nifesJQsuyla __ üstünlük_. atağırıa . geçmiştir.- Buna-mukaoil- Hz"'--Muhammet, 
"Allah 'ta O/ttm JJtiilkiinii parampatl'tl etsin"34 bedduasında bulunmuştu::r. 

Denilebilir ki bugünkü İranlılaım yaşadığı entegrüt ve ıstarcı etnik-Şu 
ayrışımın harcı, o günkü atalarının tarihi öfkesiyle yoğmlınuştur. Halife Ömer 
tarafından Pers İmparatorluğuna son verilmesiyle birlikte topraklarını 
kaybetmesinin yanısıra, siyasi ve askeri yönden de mağlubiyeti yaşayan ve yüz 
yıllardır büyüklük vehmiyle beslenen ~oyluluk geleneğirıin, küçümsediği kavim · 
tarafından alaşağı edilip ayaklar altına alınan bir ulusun başlangıçta, İslam'ı 
kendi iradeleriyle benimserneleri zor göı-fu:ımekteydi. O bakımdan, İranlıla1111 
çok öncesi İslam'ı kabulleri, o günkü şartlaım ilişkileri zoraki yönlendirmesiyle 
olmuştur denilebilir. N eticede bu isteksizliğin ve bu kerhen ilişkinin daha 
sonraki menfi tezahürleri İslami bütünleşmeyi ve kaynaşmayı engelleyen Şii 
ayrııncılığın temel dinamiğini oluşturmuştur. 

Buna göre,"Bi!Jiik bir coğrafi mekanda iiç bin yıldır kesintüiz olarak tJar!ığım !Je 
kimliğini se1;gilemıj olmmı olgıtsıt Farsıye bi!Jiikliik !Je det.JaJJtlılık dt!Jgtlslt !Jerir."35 

niteliği, aynı şekilde ırk! hasletlerinden olan siireklilik duygusuyla Farslı; 

toplumun, hangi yabancı kültütü şu veya bu nedenle alırsa alsın ve çağın hangi 

32 Abidin SÖNJ'viEZ, Rasillullahın İslam'a Davet 1fektuplaı1, İnkılab Yayınlan, İstanbul, 1984, 
s. 131. 

33İbni Kesir, Es-Siretün'n-Nebeviyye, İmadü'd-Din Ebu'l-Fida ed-Dımeşlci, Beyıut, 
1396/1955 (tahkik Mustafa "-\bdü'l-Vahid) C. III, s. 508, 

34Ahmed b. Hanbel, El- Müsned, Beyıut, 1390/1970, C. III, s. 442, C. IV, s. 75. 

35Daıyush SHAYEGAN, Yaralı Bilinç,(I<:ültürel Şizofreni) Çev. Haldun B"'\.\'RI, Metis 
Yayuılan, İstanbul, 1991, s. 169. 
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zaman dilimi içinde yaşarsa yaşasın, yahut hangi dini,politik: ve ideolojil<: rejimin 
güdümünde olursa olsun, bağımsızlık brakterini koruyabilıniştir.Bundandır ki 
İranlı, 1950'li yıllarda dünyada ivme kazanan kutuplaşmada yer almamış ve yine 
bundandır ki aynı dine mensup oldukları halde diğer İslam ülkeleriyle birlikte 
yer alınaya ve hareket etmeye yanaşmamıştır . .Aslında bu direngen muhalefetin 
kaynağında ulusal kaygı v~rdır; bize göre bun.lar:Kavmi unsurlaı1 sonsuza dek 
ayakta ttıtaeağına ve onlarsı~ İranlının tarih sahnesinden silineceğine inandığı ve 
bu nedenle de kutsallaştırdığı etnik-kültürel yapının yozlaşması korkusu; dünya 
ile çağdaş ekonomil<: seviyede obınamanın vermiş olduğu iktisadi az 
gelişmişliğin ve dışa bağımlılığın artması nedeniyle, halinn daha da 
yoksullaşacağı endişesi;telmolojik birilcimin ve gelişimin yetersizliği ile, 
uluslararası siyasi arenada yeterli derecede etkin olamayacaklaı1 düşüncesi; 

ayrıca başka uluslara benzemenin vermiş olduğu sıradanlığa düşme kaygısı, 

uluslararası statü kaybı çekincesi,tarihi geçmişten miras kalan "büyüldük" 
duygusunun "uydu" alt kimliği ile zedelenmesi endişesi, farklılığın ve "başka 
oluş" un boyutlarını belirleyen sınırların ortadan kallanası gibi hususların neden 

ı bil ~ · ll ilik' ı ll ll L~ " llil ll ..J". ll d d ı ll o a ecegı s top um , ırı.u marıma <: senw:omu ve sıra an ev et 
imajının verebileceği kompleksli ruh hali gibi hususlardır. 

Özgün İran Şiasının oluşum nedeni, özü bakırnından salt Ali haklılığına 
dayanan bir itiraz olmayıp, daha çok milliyetçi duyguların lusıınlıkta 

düğüınlenmiş olınasıdır. Bu durumu kurgulanan şu analojik hiyerarşide daha 
belirgin bir şekilde görebiliriz;"Nevroz derecesinde şoven olan Farsi'nin İmama 
hayranlık duyması (İmamın)Farsi üll<:esinin dama~' olmasındandır, Platon'a 
Zerdüşt'ün yandaşı alınasından ötüıüjFeygamber'e, yol gösterici olarak Selınan
ı Farisi'yi izlemesinden ötüıü ve Isa'ya, .Nlitra'nın başka bir cisimleşmesi 

olmasından ötürü hayranlık duyar. "36 Çağdaş İranlı yazara ait bu referansın 
yorumsal ifadesi; Farslı, karşılaştığı yabancı ki.ütüıü kabullenebilınesi için o 
kültüıün içinde mutlaka kendi ki.ütüründen izler arar, bulamadığı takdirde 
tepkisi ilgisiz kalınak olur.Bu nedenle Arab'ın veya başka bir tılusun kendi iç 
çekişınesi hiçbir zaman Farslının benlikçi karakterini ilgilendirmezDolayısıyla 
Ali'nin masuıniyeti, mazluınluğu ve haksızlığa maruz kalınası gibi vicdani 
kaygılar veya cesareti,şecaati,ya da bilgide üstünlüğü gibi insani ve entelektüel 
değerlerle ilgili özellildeı-i yahut da Müslümanlar arasındaki anlaşmazlığı 

halletine bağlamında "İslam davası" gayreti gibi hususlar, İranlının duyarsız 
kaldığı konulardır. "Aslında bir tek kendi üll<:esiyle, kendi tarihiyle ve kendi 
şairleı-iyle ilgilenir. "37 Tüm bu ve buna benzer et!loJa!ltliJt yaldaşırnlar İran 

' Efsaneye göre İmam Hüseyin'in ka11sı, Sasani hanedarurun son hükümdaı1 olan III. 
Yezdcürd'ün kızıdır;bkz. Daryush SHA r'EG"ill, Yaralı Bilinç, dip not, s.170. 

36a.g.e. s. 170. 

37 a.g.e. s. 170. 
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Şiizıni'nin oluşumunda ve tarihi seyrinde öncelikli, canlı ve baskın tutumlar 
olmuştur. Bugün hala Humeyni rejiıninin yapılandırdığı İran İslam Cumhuriyeti 
yöneticileri, tarilli benliğin beslediği tutuın öğeleriyledir ki, diğer Müslüman 
ülkelere ve onların halklarına karşı mesafelidirler. O yüzden, dışardan gelen 
yüksek düzeyde resın1 zevattan, her halükarda ve bazı dummlarda kendi devlet 
protokollerine mudaka uymalannı isterler, fakat resnil görüşmeler için dışaı1ya 
gönderdilderi yetkililer, fırsat bulurlarsa o üll\:enin protokolüne uymamaya özen 
gösterirler. İranlının gelenekselleştitdiği ultta kimlil\: siyasetinde, prestij 
protokolünü ve ideolojil\: asabiyenin gerektirdiği protokole uyum merasiınini, 
resmi statüdeki yabancı ınisyon şefleılı:ıe tek taraflı olarak dayatmalaı1 

bundandır. Ondandır ki İran Şiası; her ne kadar göıünüşte dini siyasi bir 
ayı1şmanın paradigınası olarak tezahüt etse de, amacın derinliğinde, kültürel 
aynşma doğıultusunun zorunluluğunda merkezde Arap kültüıü olmak üzere 
İslam-İslam dışı diğer tüm yabancı kültürleı-i, "karşı taraf''a alan kültürel bir 
çatışmanın süteldiliğini simgeleyen sembolün Farslıya has kültüdüt. Zira, 
geçmişin büyüklük tutkusunu Pers bilincinde adeta ilahlaştıtan İranlının, 
kolektif vicgam.gg hakirn __ Qlan _etnik:kültürel asabiyye, her fırsatta~aşağıladığı 
Arab'ın teklif ettiği teolojik sunuınu, olduğu gibi kabullenıneyi bir türlü içine 
sindirememiştit. Çağdaş İranlının dinsel argümanlannda müşahede edilen ve 
fakat iınanlaştıtılan gerek arneli ve gerekse akidevi farldılıkların, diğer İslam 
toplumları arasındaki doğal dinsel algı farklılıklaıma nazaran daha derin olması, 
üstünlüğe dayalı saygınlık statüsünün ana karakteri olan diğer toplumlarla 
benzeşmeme kaygısından ileri gelmektedir. 

Özede, karşı uygarlığa ve onun temel iç dinarnilderi olan kültürel unsurlara 
muhalefet veya o kültür içerisinde kendi kültürüyle benzeşen yönleı-ini, ilgi 
alanına alına ya da aynı kulvardaki dini temalan ihtiva etse bile, özgün kültüıün 
ayrışan yönleı-ini ekarte etıne gibi karşı tutum; geleneksel toplum özelliği 

gösteren Farslının sosyo-anttopolojil\:, sosyo-kültürel yapılanınasında özgün 
yerini koıumaktadır. Buna göre Şia Ali protestosunun retorilmsını kavramsal 
postulalada zenginleştiten iki temel öğe olmuştur; bunlardan biı-i, Ümeyye 
oğullarına karşı Haşiniller tarafında ve fakat ehl-i brytte merkezileşen hısımlıl\: 
asabiyesi; diğeri, kadim Pers kültürünün ana teması olan ve sonraları İran-İslam 
Şiasının .Ayetıtllahlar ı-lıhanisini oluşmasında katkıda bulunan 
ezoteı-ik(batıni)yorumun, her türlü sosyalleşmeyi de farklılaştıtacak olan yeni 
dinsel kültüre olan edcisi. Nitelcim kc!Jbolcm imamlar miti ve Nlehdi 1\llımtazar 
kültü, bu oluşumun en açık göstergeleridirler. 

Sonuç 

Elde edilen bulgular neticesinde ve tespit edilen detaylar muvacehesinde 
konuya ilişkin araştıtma varsayımlarıyla örtüşen ya da kesişen duygu ve düşünce 
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boyutları, şu şekilde tezahür etmektedir;yaşayan Nusayri(Arap Alevi'si) idrakin 
spesifıkliğine göre Şia çıkışı; ağıtlanyla, gözyaşlarıyla ve akıtılan kanlarıyla ebedi 
olarak kiilt haliıli alan tarilı.sel ınizansende; etnik ve kültürel olarak, kendilerini 
lıiç de ilgilendirmeyen yabancı kolonizatör ajanların, kültürler arası egemenlik 
rekabetini intikama dönüştüren ve Arap kavnıiııi hedef alan tasatımlı ve bilinçli 
bir komplosudur. Bu bakundan kompleks tragedya arenasında Emevi 
denkleminde göriilen ve bilinçli olarak gizli güçler tarafından tahrik edilen ussal 
politik mücadele; Ali taraftarlığındaki halk hareketinde, duygusal yoğunluklu 
ınistik bir intifadaya galebe çalınıştır. Esasen, İslam öncesinden başlamak üzere 
istismara müsait çatışmanın kaynağında; Ümeyye oğulları tarafında yaşanan 
güce dayalı ceberut feodalite zihniyeti ile, Haşim! oğulları tarafında görülen 
ailevi karizmatik popülarite dinamilderi arasındaki farklı tezahürlerle kendini 
gösteren kimi zaman açık, kiıni zaman da gizli ve fakat farklı kulvarlarda 
asabiye rekabetinin kölderi vardır. Bu nedenle, Nusayri algısal formun 
muhtevasını oluşturan tasarını.ın çerçevesindeki ailevi kıyunın ınistik retoriğinde 
yer alan "mağdur Ali" süjesiııin; evrensel ağırlığının altında ezildildel'i ve fakat 
Arap'a layık görmedikleri metafızik koleksiyandaki zenginliği bir bakıma 

çekemeyen yabancı kültür müdahalecileı1.rıin, "alternatif kült" kimliğinde Arap 
kültürünün özünü bozmak içiıı istismar edilmesi vardır. Nitekim, araştırma 

alanındaki Nusayrilel'in çoğunluğuna göre sanıldığı gibi Sünni İslam, lıiçbir 
zaman Arapların önderliğinde bir İslam dünyasının oluşmas1111 sağlayamaınış, 
aksine Arap birliğini bozmuş, özgün Arap kültürünü dejenere etıniş; dahası, ebi
i bf)'t kültünü Arab'ın geçınişine ve özüne yabancılaştırınıştır. 

Analitik hermenötiğin akış modeline ve olgu-merkezli kavramlaştırmanın 
fenomenolojik çözümleme yöntemine göre, burada verilmek istenen örtülü 
mesaj; gerek İran-İslam Şiasının, gerekse diğer etnil\: kültürel farldılıktaki islaıni 
kutupta yer alan Şii versiyonlaıiD, İslam'ın bizatilıi ana kültünden olmayıp, sui 
generis ve hazırhl\:sız ani kültürel şoldarın zorunlu ve fariili tezahürleı-i 

olduğudur. Buna bağlı olarak çalışmayla ilgili haliscik temacia temel değer olarak 
alınan hedef cümle, Şüzmin; İslam öncesi Ümeyye oğulları genotipinde göıülen 
demografık nicelik üstünlüğüne bağlı ve iktisadi güce dayalı asabiye 
güdümündeki ailevi rekabet ile, Haşiıni oğullaıiDdaki dini-manevi prestij 
baskınlığının; üçüncü şahısları kolayca bağlılığa çekebilen karizmatik aile gücü 
arasındaki hesaplaşmanın İslam sonrası tarilu, sosyal, kültürel ve politik 
temelleriyle güneelleşen konjonktürel zorunluluğun sonucu olduğudur. 

Dolaysıyla "Hizb-i Ali" ya da "Şia Ali" ezoterik-teosojik kodlarıyla soyut 
denldenı.lerde yer alan akidevi JJJetafotiar, aslında İslam toplumlarının kendi 
aralarında meydana gelen medeniyet eksenli sosyo-kültürel çatışmala11.11111 

kaç1111lmaz sonucu ve buna bağlı olarak sosyolojik deteıminizınin tabii 
yansunalarıdırlar. 
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Etnik-kültürel tarihi mirasçılardan elde edilen verilere göre; Şia Ali 
protestosuna temel teşkil eden İslam öncesi Ernevi-Haşimi çekişmesinde 
asabiyye ve üstünlük vurgusu, politik olmayıp sırf sosyal statü rekabetine 
dayanırken; İslam sonrası dönemde, bilhassa halife Osman'ın öldürülmesiyle 
birlikte siyasi-bölgesel rekabete dönüşmüş oldu. Bu siyasi-bölgesel rekabet, 
Ali'nin Harici militanlar tarafından öldiirülınesiyle birlikte mezhepsel kategoride 
politik, aynı zamanda evrensel bir nitelik kazandı. 

Öyle görünüyor ki; zamanın vebaline bırakılan yükümlülüğe ve sürecin 
inisiyatifine tevdi edilen random faktöıiine göre, haklı-haksız demagojisinin ve 
polerniğinin tarihsel ve felsefi parodisini oynamak tarihçilere düşerken, taıili:in 
olumlu-olumsuz konjonktürel sürprizleriyle karşılaşmak da İslam toplumlarına 
düşmektedir. Her ne kadar geçmişe ilişkin gerçekliğe en yakın verilerin kaynağı, 
tarihin mezarlıklarında olsa da, göıiinen odur ki yaşayan özgün taril1, kronolojik 
demagojiler ve taraflı polemiklerle rivayet zincirine indirgeruniş geçmişi geçersiz 
saymaktadır. Yeter ki, bilhassa tarihi seyir içerisinde meydana gelen hassas 
nitelil<.teki kompleks vala.alaım ayrıntıları, sübjektiviteden uzak tutarhlıklarla göz 
önünde bulunduıulmuş olsun ... -Şia tepkiselliğinin oluşumunu çalışmaeksenine 
alırken; ideal standartlardaki bilimsel sonuca ulaşabilınek için, iki yönlü 
indirgerneden uzak duıulması gerektiği kendiliğinden ortaya çıkmıştır; 

bunlar," ... öncesi" ya da " ... sonrası" gibi tek yönlü tarih indirgernesi veya 
eksikliği ile, veriler ve veı-ilerle ilgili değerlendirmelere şu veya bu nedenle 
indirgemeci yaklaşımlardır. Halbuki Hizb-i Ali kültü, yapısal-fonl<siyonel olarak 
çok yönlü fenomenolojik ve konjonktürel metaforların bir sentezidir. 
Düşüncemiz odur ki, İslamhl<tan sonraki yeni dini-siyasi yapılanınayla birlil<te 
belirginleşen toplumsal kategoı-ileri ve buna bağlı olarak gelişen tarihi 
fenomenleri, isabetli değerlendirmelerle sonuçlandırabilınek için, İslam öncesi 
cahiliyye dönemine ait özgün asabiyye geleneğine ait strateji!< zihniyet yapısının 
ve bu yapının fonksiyonel karakterinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Zira, 
zamana galip gelen bu spesifik zihniyet yapısı, İslam sonrası dönemler de dahil 
olmak üzere, günümüze kadar kültürel miras olarak taşınmıştır. İslam 
dünyasında asabiyeye odaklaşan ikinci etnik platform .Fars ortodoksisidir. Kiilt 
haline getirilen asabiye geleneğini; siyasi, sosyal, etnik ve kültürel değerlerde 
temel strateji olarak etatik ve toplumsal yapılanmanın zerninine sonsuza değin 
yerleştirmiş olmalılar ki Arap-Fars asabiyesi, İslam dünyasının kendi içinde bile 
entegrasyonu zorlaştıran, hatta imkansızlaştıran birbirine zıt iki uç haline 
gelıniştir. Binaenaleyh, gerek İran Şia'sı fenomeni ve gerekse Arap ortodoksisi, 
zıt kutuplu asabiyeyi perçinleştirmek ıçın, taıili:in her dönemindeki 
sosyalleşmeleı1nde "yapısalcılığı", "işlevselciliği" ve "etlcleşimciliği" aynı anda 
ön plana çıkarınışlardır. Öte yandan Arap dinsel-kültürel gbreceliği, hangi idrak 
doğrultusunda olursa olsun, asabiye nedeniyle daima zıt kutuplu ve fakat çift 
alternariili bir indirgemeciliği daima esas alınıştır. Nitelilin Sünni ortodokside 
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dünyayı "Müslüman olanlar", "Müslüman olmayanlar" şeklinde ya da Ali 
taraftadığındaki Arap Aleviliğinde "Nusayri olanlar", "Nusayd olmayanlar" 
tarzında ilciye bölmesi bundandır. O nedenle, ~-4/i kiiltiinün oluşumunu, salt 
İslam sonrası veya yalnızca İslam öncesi ya da politilı: içeriiili salt Ali-I\'hıaviye 
anlaşmazlığına veya sadece sosyal statü rekabetine endeksli Emm"-fTdliml 
çelcişmesine bağlamak, gerçeldere ulaşmayı amaçlayan çalışmaların güvenirliğini 
zedeler düşüncesindeyiz. 
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