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Zaim HINŞELAvf* 

(tre. Dilaver GÜRER*) 

Cezayir'in "hicret bölgesi" ve "iman yurdu" diye isimlendirilme
si, Resülullah'ın kızı Fatıma annemizin soyundan . Emlrü'l-Mü'minln 
Ubeydullah el-Mehdi zamanma kadar uzanır. Ubeydullah el-Mehdi, bir 
tüccar kılığına girerek, oğlu Kaim'in refakatinde, Şam'ın üst taraflarında 
bulunan Selemiye'den göç etıniş ve Ketame bölgesine yerleşerek orada, 
küçük kabuelerin yaşadığı dağlık bölgede, Fatımiler Devleti'nin kuruluşu
nu 21 Rebiu'l-evvel297 yani miladi9 Ocak 910 tarihinde ilan etıniştir. 

Cezayir Tasavvufunun Nebevi Damarları 

Şüphesiz ki, tasavvuf fecrinin Mağrib'in kalbinden parlaması ve 
maneviyat kültürümüzü günümüze kadar taşımış olan hikmet pınar
larının fışkırması, insanlığın rUharn tarihine damgasını vurmuş büyük 
hadiselerden birisidir. İşte bu manevi miras Cezayir halkı tarafından yüz
yıllar boyunca nesilden nesile günümüze kadar ulaşmış ve böylece onun 
ışıkları dünyanın dört bir tarafına ulaşarak, uzak-yakın herkes bu nurarn 
hediyeden istifade etıniş, bu irfan zemzeminden yudum yudum içmiştir. 

Cezayir tasavvufu, Doğu ve Batı'nın rUharn birikimini, tertemiz top
rağımn kutsallığından ve maneviyatından aldığı ilhamlarla bereketlen
dirip ve ona güzellikler kattığı herkesin malumudur. Öyle ki, bölgenin, 
şehadet şerbetini defalarca içmesi ve şer kuvvetlerini nfuun eşikleri önün
de defalarca kurban etınesi ona kaderin yazdığı şereflerden olmuştur. Bu 
sayede bu topraklarda şanlı evliyaullahın ışıkları parıldamış ve onların 
makamlarını ziyaret eden insanların karanlık ufukları aydınlanmıştır. 

Cezayir irfaru evrensel bir boyut kazanarak ülke topraklarımn dışına 
taşmış, on dört asırdan beri yeryüzünün her tarafında Allahu Teala'ya 
hizmet etıne aşkıyla kesintisiz olarak devam etıniştir. Bu sebeple, Cezayir 
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tasavvufunun hitab-ı ilahinin içerisinden süzüldüğü bir pencere olmasının 
yanında, aynı zamanda Cezayir toprakları da övülmeye değer ve gerçekten 
-çok kıymetli bir tasavvuf madeni olup, eşsiz hazinelere sahiptir. 

Cezayir'de tasavvufun temelleri İslam'ın ilk zuhur ettiği yıllara, bu top
rakların Resülullah'ın nesli için güvenli bir sığınak olduğu zamanlara kadar 
gider. O dönemde Ehl-i Beyt neslinden bazı kimseler, bu toprakları, özellik
le 680 yılında vukü bulan Kerbela faciası ve 786'daki elim Fah hadisesinin 
ardından Emeviler'den ve Abbasller'den kaçıp sığındıkları bir yer olarak 
kabul etmişlerdi. Böylece Cezayir, Ehl-i Beyt tarafından "Darü'l-hicret ve 
müstekarru'l-lınan" yani "hicret yurdu ve lınan bölgesi" diye isimlendiril
miştir. Muhammed en-Nefsü'z-Zekiyye b. Abdullah el-Kamil b. El-Haseni'l
Müsenna b. el-Haseni'l-Bast b. Ali b. Ebi Talib'in, Medine'nin imaını olan 
İmam Malik'in tebriklerine mazhar olan başkaldınsının hastınlması üze
rine, onun kardeşi Süleyman, Tilimsan'daki Aynü'l-Hüt mıntıkasını kendi
sine seçmişti ki, Orta Mağrib'de inşa edilen ilk mescid olan Eğadirü'l-Atik 
Camisinin temelleri, Hz. Peygamber'in Cezayir'in çeşitli bölgelerine dağıl
mış olan diğer aile fertleri gibi, dedesinin mübarek mirasına sahip çıkan bu 
tarunu tarafından burada atılmış ve bu zat 795 yılındaki vefatma kadar 
dedesi Hz. Peygamber'in getirdiği dini bu bölgede yaymaya devam etmiştir. 

Q .tertemiz _aileden, şefaatçimiz Fatıma tü' z-Zehra validemizin mübarek 
neslinden gelen şerifterin Orta Mağrib'e yerleşmesiyle birlikte zühd ve ta
savvuf tohumlarının bu topraklara atılması da gerçekleşmiş oldu. Böylece 
halk kesimleri arasında eşitlik rUhu yayıldı. O halde bu konuda şunu söy
leyebiliriz: Cezayir'deki İslam tarihi sürecinin, Ehl-i Beyt'in rUhamyeti ile 
doğrudan bir bağlantısı vardır. Çünkü onlar Berberilerin önce kalplerini 
fethetmişler ve daha sonra da onların topraklarına hükmetmişlerdir. 

Maliküerin kadısı ve yirminci yüzyılın başlarında Cezayir naklbü'l -eşrafuğı 
yapmış olan Seyyidi Ali Haşlat:ın, Hz. Fatımetü'z-Zehra'dan merfü olarak 
rivayet ettiği şu hadis bu konud~ delildir: "Nasıl ki, benim Medine'de Ensar'ım 
var ise, oğlum için de Mağrib'de Ensar olacaktır, ey Fatıma. Hasan ve Hüse
yin öldürülecek ve onların nesiine Berberilerden başka Ensar/yardıma çık
mayacaktır. Onları öldürenlerin vay şakavetine! Ey Fatıma! Onları sevenlere 
mutluluklar olsun. Allahü Teala, Berberilerin gönlüne benim zürriyetim için 
bir muhabbet ve bir merhamet koymuştur. Berberilerden bir grup, kıyamete 

~ kadar yakW bilgi ve geçrek din üzerinde olacaktır." Buna ilaveten, halk inanı
~ şma göre yedi kişi hayatta iken Hz. Peygamber ile buluşarak, Berberi lisamyla !! 

onunla konuşmuşlar, Hz. Peygamber de onlara kendi dillerinde cevap venniş 
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ve Mağrib halkı için mühürlü bir yazılı kağıdı onlar vasıtasıyla göndermiş
tir. Bu yazılı kağıdın, Berberileri, Risalet-i Muhaı::p.mediyye'nin kaynağı olan 
urvetü'l-vüska yani sapasağlam kulp olduğuna ve böylece emanet-i ilahiyyeyi 
onlar üzerine yüklediği anlanıına geldiğine inanılır. 

Cezayir halkı tarafından kendilerine karşı en yük~gı ve ihtiramm 
gösterildiği Fatırnl şeriflerin, Emevi valilerinin Arap o~ayan Mevalinin 
haklarını kazanmaları konusurıda ellerinden gelen bütün çabaları son 
noktasına harcadıkları herkesin malumudur. Bu şeriflerin mukavemeti 
olmasaydı, dedelerinin kurmuş olduğu İslam dininin öğretilerine aykırı 
olarak, bu valiler, Berberilerin mallarından, zekat ve öşrün dışında, sanki 
farzmış gibi, fey vergisi iddiasıyla humus vergisini de bir hak olarak ala
caklardı. Şeriflerin bu davranışı, Berberilerin kendilerine karşı fıtrattan 
duymuş oldukları sevgi, saygı ve ilitirann daha da artırdı. 

Onlardan geriye kalan irfamn güzelliklerinden birisi de, Berberilerin, 
Ehl-i Beyt'ten İmam Rıza'nın davetini ve onun yeşil ve kırmızı bayrağı 
altında toplanınayı bir emanet olarak kabul etmiş olmalarıdır. Öyle ki, o 
renkler bugünkü Cezayir bayrağının darenkleridir. Yine onlar, mestı1r/gizli 
imam Ubeydullah el-Mehdi b. Ahmed b. İsmaıl b. Muhammed b. İsmaıl b. 
Ca'fer es-Sadık b. Muhammed el-Bakır b. Ali Zeyne'l-Abidin, b. El-Hüseyn 
b. Fatımatü'z-Zehra binti Rası1lillah'ın öncülüğünde Fatımı hilafetinin 
Cezayir'de kurulmasını sağlamışlardır. Çünkü Ubeydullah el-Mehdi, bir 
tüccar kılığına girerek, oğlu Kaim'in refakatinde, Şam'ın üst taraflarında 
bulunan Seleırıiye'den göç etmiş ve Ketame bölgesine yerleşerek, İkcan'da 
Feccü'l-Ahyar diye bilinen ve küçük kabuelerin yaşadığı dağlık bölgede, 
iki asırlık bir mücadeleden sonra, Fatımüer Devleti'nin kuruluşunu 21 
Rebiu'l-evvel297 yani miladi 9 Ocak 910 tarihinde ilan etmiştir. 

Berberi Ketame kabilelerinin omuzları üzerinde kurulan bu batını 
memleketin kültürel ve fikri alanlarda sayılamayacak kadar eserleri de ol
muştur. Mesela, Cezayirlilerin fikri ve ekonomik katkılarıyla hicri dördün-
cü asrın ortalarında Kahire'de inşa edilırıiş olan Ezher Caırıii bunlardan 
birisidir. Ebedi fikir kaleleriırıizden birisi olan bu mekanda İsıarnı irfan 
medresesinin felsefi dayanaklarının yükseldiği ilk müzakere ve tartışma 
meclisleri düzenlenmiştir. Haldkat-i muhammediyye ya da kelimetullah 
prensibi ile bağlantılı olup, Yuhanna İncil'inden intikal ederek, kutupluk 
fikrinin doğmasına ve sonra da, hadiste geldiği üzere, sı1filerdeki abdal, '"s
evtad, nukaba ve nüceba medtibinden alınmış olan İsmaili tertip şeklin- j 
de tamamlanan insan-ı kamil nazariyesinin tebellür etmesi de yine bura-
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da gerçekleşmiştir. Doğunun ve batının, mazinin ve şimdinin rUhaniyeti 
_ Ezher'in gölgesinde birleşmiştir. Bu sayede İslam irfam ile Babil ve Pira
vunlara ait olan hilanetler birbiri içine girmiştir. Tasavvuf medresesinin 
aşılanmasında pay sahibi olan Gnostik ve Herrnetik fikirleri de unutma
mak gerekir. Böylece Cezayir'in sahiplenmekten ve tabisi olmaktan şeref 
duyduğu yepyeni bir rUhani düşünce ortaya çılamştır ki, bu düşünce faali
yeti, manevi küreselleşmenin de ilk başarılı örneği sayılır. 

Elbetteki burada, tasavvufl.a içiçe girmiş olan "mevla es-saa" (saatin ve 
zamanın sahibi, ibnü'l-vakt, ebu'l-vakt) şeklindeki Mehdevi akideyi de ha
tırdan uzak tutmamalıyız. Her ne kadar birçok evliya nesiinde bu fikir yan
sımış ise de onun nihai şeklinin, zaman çerçevesinin dışına çıkmış olan bu 
kişinin şahsiyetinde tebellür ettiğini görüyoruz. Afet, zorbalık ve zulüm 
devrinin ortadan kalkması ve doğu inançlarında bahsedilen "altın çağ"a 
veya "büyük devir"e benzetilen huzur, selamet ve adalet döneminirı açıl
ması için sıddıkların bir araya gelmesi onun vasıtasıyla olur. 

Cezayir; Arap ve Yunan felsefecilerin sık sık kullandığı "Medine-i Fazıla"dır, 
erdemli şehirdir. Kitab-ı Mukaddes'in bahsettiği, kendisinden sonra kıyamet 

_kopacak olan Mehdi'nin yeryüzüne inerek zuhı1r edeceği "mutluluk asn" olan 
"ahir zaman müttakileri"nin şehridir. İşte bu manzara, Cezayir rUhaniyetinde 
mayalanmakta, bizi şerririıize karşı haynmızı artınnak ve halen ve manen 
kayıp olan Firdevs'e kavuşmak için gayret göstermeye teşvik etmektedir. 

Ehl-i Beyt, beden ve ruh temizliğine sahip olmalan ve hakikat ilimlerin
de derin bir irfana sahip olmalan sebebiyle, süfilerin önderi ve irfanlarımn 
kaynağıdır. Dolayısıyla tarikat şeyhleri mezheplerini ve düşüncelerini onla
ra dayandırmışlar, o mübarek sUsilelerinin başına onları yerleştirrnişlerdir. 
Yine onlar ister velayet, ismet, l<eramet, şefaat, kitman ve şerlatin batını 
yorumu gibi konularda yani seyr u sülüklerinde olsun, isterse murakka, 
hırka, sohbet gibi manevi derecelerinin yükselmesine yardımcı olan şekli 
hususlarda olsun hep Ehl-i Beyt'i örnek alıp onlara değer vennişlerdir. 

Bilindiği gibi, hakikat yolunda yürüyen ve bugün Cezayir'deki sayılan 
kırktan fazla olan süfi tarikatlerinin kurucularımn-tamamı olmasa da
bü}rük bir bölümünün aslı bir şerife dayanmaktadır. Dolayısıyla, meşak
katli ve zor bir görev olması sebebiyle zahiri hilafet onların üzerinden gitse 

~ de, onlar bunun yerine batını hilafetle halifelik ederler ve velilerin kutbu 
~ onlardan başkasından olmaz. Bu husus süfilenn. · kitaplarında bu şekilde s 

yazılıdır ve Cili, İbn Edhem, İbn Arabi gibi büyük süfiler bu husüsu açıkla-
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mışlardır. Bu, "hilafet-i uzma" yani en büyük hilafertir. Bu rUhfull silsilede 
yer alan en meşhur tarikatler ebced tertibine göre şöyledir: 

1 Bekkaiye 
i Bekriy,_e __ __ 

1 Elizeydiye 
1 Büseniye 
1 Eliabdaliye 

1 Büaliye 
i Ticaniye 

--~---+I_Z_e_rr_Wci~·y~e--~l_s_ı_d_dtld~·y~e---~diri~·-·yLe __ ~ 
ibiye 1 Zeyaruye 1 Tayyibiye 1 Kerzaziye 

Raşidiye 1 Şaziliye 1 Arnmariye 1 Hebriye 
Ralımaniye 1 Şeyhiye 1 İsaviye 1 Vezzaruye 

Son olarak zikrettiğimiz konuda, yani tarikat kutuplarının kendilerine da
yandığı kişiler arasında mesela hakikat ve şeriati kendi şahsında cem etmiş 
olan Ebü'l-Hasan Ali er-Rıza b. Musa el-Kazım b. Ca'fer es-Sadık b. Muham
med el-Bakır b. Ali Zeyne'l-abidin b. el-Hüseyn b. Ali b. Ebi Talib'i zikredebili
riz. Cezayir'de olsun dünyanın diğer bölgelerinde olsun bilinen bütün tarikat 
silsilelen Ali er-Rıza'ya dayanır ve bu silsile bütün tarikat sUsilelerinin esası 
olup, "altın silsile" ismiyle meşhurdur. Bu şahıslar, N orman hakimiyetinin ar
dından İmam Musa Kazım'ın zürriyetinden gelen amca çocuklarıyla birlikte 
Sicilya'ya bırakılmışlar ve on birinci asrın sonlarına doğru Endülüs'e sığınınış
lardır. On dördüncü asrın başlarında oradan ayrılarak Orta Mağrib şehirlerine 
ve bilhassa Bicayetü'n-Nasıriyye'ye göç etmişlerdir. Böylece tarikatierin şekli 
ve resm1 yapılarını düzenleyen kaideler de onlarla birlikte gelmiş ve kendine 
has fikir, ıstılah ve üslübu ile yepyeni bir medrese doğmuştur. 

Kendilerini Sultanü'l-Evliya Seyyidi Abdülkadir el-Geylarnye (1077-
1166) nispet eden Cezayir'deki bazı şerif ailelerin asılları da şu anda İran'da 
Hazar Denizi'nin güneyinde bulunan Clian ya da Geylan diye isimlendiri
len bölgedendir. Başta İbrahim olmak üzere onun oğulları Bağdat'tan bu 
bölgelere göç etmişler, buralarda babalarının tarikatlerini yaymak için, 
Oras'taki el-Min'a zaviyesi gibi zaviyeler açmışlardır. Bu sebeple Kadiriye 
Cezayir' e dışarıdan gelen ilk tarikatlerden birisi olarak kabul edilir. 

Vera ve zühd sadece hükmedilenler için değil, belki aynı derecede hü
kümdarların ve meliklerin burçlarını yıkmak için de önemlidir. Murabıtlar 
Devleti'nin, hicri beşinci asrın ortalarından altına asrın ortalarına kadar 
Cezayir' e hükmeden sultanları aynı zamanda, zühd ve tebettülde birer örnek 
şahsiyet idiler. Hatta onlar melikten ziyade rahiplere benziyorlardı. Bunların 
başında da Yusuf b. Taşifin gelir ki, tevazu ve inkisan sebebiyle sadece yün 
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elbise giymiş, şerlatin mübah kıldığı diğer giysileri giyrnekten kaçınrnışbr. 

Murabıtlardan sonra, Orta Mağrib'de tasavvufi şahsiyetler arasında 
zikredebileceğimiz isim, Muvahhidl;rin imaını ve mehdeviye (mehdilik*) 
fikrinin sahibi el-Kaim bi-Emriilah Muhammed b. Tömert'tir. Kasantina, 
Bicaye ve Tilimsan gibi yerlere tebettül ve müsamaha elbisesini giydiren 
kişidir kendisi. O aynı zamanda davet merkezi olarak Rabat'ı seçmiş, ger
çek bir marifete ulaşmak için gerektiğine inandığı vesile ve tevessül inan
cı gibi fikirlerini yaymak için burada çaba sarfetmiştir. Sufiye medresesi, 
keşif ve yakini elde etmede ve rı1hi tecrübesini güçlendinnede ona itimat 
etmiştir. 

Cezayirli hükümdar, emir ve komutanlar, şüphesiz ki, süffiere olan 
hürmetleri ve onlara ihlas ve güzellikle hizmet etmeleri cihetiyle diğer hü
kümdarlardan ayrılırlar. Bununla birlikte onlardan birçoğu sfı.f/yün elbise 
giymiş ve ribatlarda kalmışlardır. Böylece onların velayetleri sağlarnlaşrnış
br. Mesela, Büyük Mağrib ve Endülüs'teki Muvahhidler Devleti'nin kuru
cusu Emirü'l-Mü'minin Abdülmün'im b. Ali en-Nedrüıni, Sultan ez-Zenati 
Yağmürsen b. Zeyyan, el-Emir el-Hammadi Ebu Yusuf Ya'küb es-Sanhad 
ve el-Eınlr Abdülkadirel-Cezairi bunlardandır. Şu andaki Cumhurbaşkanı 
Ab dülaziz Bu Teflika zamanmda da tasavvufi miras, itibanna tekrar kavuş
muştur. Sayın cumhurbaşkanı özümüze dönmek ve köklerimizi tekrar ya
kalamamız konusunda tam bir bilinç ve gayretle hareket ederek yepyeni bir 
dönem başlatrnışbr. Zira zamanla insanların ve müesseselerin unutulmaya 
yüz tuttuğu, bir vakıadır. Şimdilerde Cezayir, kendisini reddeden ve öz de- . 
ğerlerini inkar eden görüntüden sıyrılmış ve milli değerlerine, tasavvufi ve 
irfam mirasına, manevi hazinelerine dört elle tekrar sarılrnışbr. 

Küçük Cihattan Büyük Cihada 

Tasavvuf Cezayir'de zarhanla güçlenmiş, Sudan ile Orta Akdeniz ara
sında geniş yollarda gerçekleşen ticaret sayesinde, buralarda da teşkilatla
narak Büyük Salıra'dan Çad sahillerine ve Tirnbuktu'ya kadar yayılmışbr. 
Üstelik Avrupa, Afrika ve Hindistan arasında gelip giden gemiler de bu ha-

. rekete müspet katkı sağlamışbr. Böylece sahillerin güvenliğini de sağlayan 
ribatlar kurulmuş, yeni bir açılım meydana gelmiş, bütün tarikatierin özü 
olan zühd ve murabata hareketinin temelleri buralarda atılarak isar, yar
dımseverlik ve diğergamlık gibi fütüvvetin esasını oluşturan güzel ahlak 
prensipleri yaygınlaşbrılrnışbr, 
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Fakat tarihi kaynaklann işaret ettiğine göre, h. VI. asırdan itibaren 
farklı bir özellik zuhur etmiştir. Bu dönemde teemmül ve zaviyelerde -ki 
bu kelime "zeviyy" masdarından inziva ve zaviye şeklinde türeıniştir, uz
let ve halvet yapılan yer demektir- öğretilen "kalp namazı" için yeni yerler 
tahsis edilmeye başlamıştır. Bu zaviyeler yavaş yavaş, hicri birinci yüzyılın 
sonlanndan itibaren savunma amaçlı olarak kurulmuş olan ribatlann ye
rini almaya başlamıştır ki, ribatlann Cezayir dolaylarınd~ası ancak 
h. V. asrın girmesiyle mümkün olmuştur. Bunlann en meşhurları da Anabe 
ve Şarşal ribatları ile Vehran'daki el-Fetih ribatıdır. Doğuda Kalle limanın
dan, batıda Gazevat limanına kadar geniş bir alanda yer alan ribatlardaki 
insanlar; küçük cihat dediğimiz mücadeleyi yaparak bölgelerini savunuyor, 
denizden gelen düşmanı gözetliyor, çeşitli teknik ve taktikler ile sürekli 
olarak savaşa hazır halde bekliyorlardı. Bunun yanında zaviyelerdeki "bü
yük cihat" vazifelerini de unutınuyorlar, bu ribatlarda itikafa çekiliyorlar, 
tebettül ediyorlar, nefs m urakabesine önem veriyorlar, zamdane yaşıyorlar, 
zamanlannı Allah'a ibadet ile geçiriyorlar, onun güzel isimlerini ve "ism-i 
a'zam"ını dillerinden düşünneyerek kendilerini tam manasıyla O'na veri
yorlardı. Böylece İslam'ın "La ilahe illallah" ya da "la mevcüde illallah" cüm
lesi ile bildirmiş olduğu nefy ve is bat dengesini kendi nefslerinde tahakkuk 
ettiriyorlardı. 

Hammadllerin başkenti Bicaye'nin Lü'lüe mahallesinde bulunan Ebu 
Zekeriya Yahya ez-Zevavi'nin zaviyesi, bir iman merkezi olmasının yanın
da, aynı zamanda kutsiyeti ve saflığı ile içerisine giren yabancılann, garip
lerin ve yolculann sığındığı güvenli bir sığınak idi. Buraya konuk olanlar 
onun surlarına doğru yürümeden önce "selam kuyusu"ndan abdest alır
lardı. Bu kuyunun, böyle bir inayet ve iltifata mazhar olmasının sebebi, 
Kehf Süre'sinin 83-87. ayetlerinde geçen ve Zülkarneyn aleyhi's-selam'ın 
rüyasında zikredilen "güneşin kendisinde battığı kaynak" olduğuna ina
nılmasıdır. İşte Bicaye'nin eteklerinde büyüyen ve onun bu güzelliklerin
den feyizyab olanlardan birisi, kutupluğu herkesçe malum olan Şeyh-i 
Ekber Kibrit-i Ahmer İbnü'l-Arabi, diğeri de doğunun ve batının şeyhi, 
Bicaye'den Tilimsan'a kadar Cezayiriiierin medar-ı iftiharı, makamının ve 
mertebesinin yüceliğinden dolayı "gavs-ı a'zam" lakabıyla anılan Seyyidi 
Ebu Medyen Şuayb b. el-Hasan el-Ensm'dir. 

Murabıtlann ve sılfilerin Cezayir'de hızla intişar etınesi, on beşinci 
asırdan, zaviyelerin nihai vazifelerini tamamladığı Osmanlı dönemine ka
dar devam etmiştir. Bu dönemde sülük ve mücahede yolları artmış, hal vet, 
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ibadet ve içerisinde Allah'ın isimlerinin okunduğu salat ve selamlar bol bol 
icra edilmiştir. 

Zaviye ve ribatlardan abid ve zahidler ile "murabıt" diye bilinen büyük 

şahsiyerlerin yetişmesi aralıksız devam ettiği gibi, buralardan İspanya, 
Portekiz ve N ormandiyalılara karşı birçok defa gaza da gerçekleştirilmiş
tir. Bu sebeple günümüzde bu bölgelerde murabıt ile sılfi kelimeleri arasın

daki fark hala fark edilememektedir. 

Özellikle Fransız ihtilalinin hemen akabinde zaviyeler, bozulmuş halka ve 
müesseselere karşı mücadele veren cesaret örneği şahsiyerlere cihat görevle

rini hatırlatınada gecikrnedi. Bu şahsiyetler arasında şunları zikredebiliriz: 
Maasker'de Kadiriye tarikatinin önde geleni Emir Şerif Seyyidi Abdülkadir 

b. Muhyiddin. Zevava kabilelerinin önünde, Ralımaniye tarikatinin mu
kaddeıni Seyyidl Muhammed b. Isa'nın kızı murabıta Şerife Lale Fatıma 

Ensılrner. Sur Gazelan ve Cezire dağlarındaki "el-İhvanü'r-Rahmaniyyıln" 
yani Rahmani Kardeşler" halk ayaklanmasının önderlerinden "Bıl Buğle 
Mevla es-Saa" diye meşhur olan mücahit Şerif Seyyidi Muhammed b. Ab

dullah. Tayyibiye zaviyesinden çıkarak Zahra ayaklanmasına komuta eden 
ve "Bıl Maazza" adıyla bilinen Şerif Seyyidi Muhammed b. Abdullah. Şeyh 

Bı1 Arname ki, kendisi yaklaşık yirmi beş yıl kadar süren ve Cezayir halkının 
gerçekleştirdiği ayaklanmaların en uzunu ve en yaygını olan ayaklanmanın 
önderliğini yapan Şeyh Abdülkadir b. Muhammed kabrinin bulunduğu Eb

yaz yani Beyaz Vaha halkını savaşa çağırarak, ayaklanmanın genişleyerek 
devarn etmesini sağlayan Senılsiye tarikatinin önderlerinden biridir. 

Zaviye veribatlarda yetişip de savaş meydanlarındaki kudret ve cesaretleri 
ile öne çıkmış başka isimler de vardır. Mesela Şeyhi el-Ecell'in vefatından 

sonra Ralımaniye Tarikati postuişinliğine geçmiş ve Şeyh Makranı kabileleri 
bölgesinde onun vekilliğini yapmış olan Şeyh Şerif Ahdad ve Zaataşe ayaklan

masının korkusuzca önderliğini yapmış olan Şeyh Bı1 Zeyyan burada zikredi
lebilir. Yine burada, 1954 Kasım'ındaki Büyük Kurtuluş Savaşı ayaklanmasım 
gerçekleştiren çağdaş isimleri ve kahramanları da unutmamalıyız. Mesela: 

Tilirnsan'daki Heberiye zaviyesi mensuplarından ve Cezayir Milli Hareketi'nin 
önderi Haa (el-Hac) Misali. Aynü Tayla'daki Mühayediye zaviyesinin yetiştir

diği kahramanlardan birisi olan el-Arabi b. Müheydi. Oras'taki Ralımaniye 
zaviyesinde yetişip büyüyerek birer kahraman ve şehit olan Mustafa b. Bı1 el
Iyd ve Seyy el-Havass. Bunların dışında daha nice mücahit ve şehitler Cezayir 
zaviyelerinin övünç kaynağı olan kahrarnanlardır. 



Cezayir Tarihinde Tasavvuf 

Cezayir Murabıtlannın milli savaşı sadece onlann ana vatanlannın 
sınırlarında kalmamış, aksine Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan Büyük 
Salıra'nın güneyine, doğuda Somali sahillerinden batıda Senegal'e kadar 
yayılmıştır ki, burada Libya'nın İtalyan sömürgesinden kurtularak ba
ğımsızlığına kavuşmasını sağlayan büyük kahraman ve şehit, Senüsiye 
Tarikatinin mukaddemlerinden Ömer Muhtar'ı zikretme~ gerekir. 

On yedinci yüzyılda, Senüsiye'nin kurucusu Şeyh Senüsi, Beyza zaviyesi 
diye bilinen Libya'daki zaviyesini inşa ettiği el-Ceb~dar'a (Yeşil 
Dağ) intikalinden önce, Mekke-i Mükerreme'de Ebu Kub~ys Dağı'ndaki 
zaviyesinden çıkıp gelerek, Cezayir'deki Fransa sömürgesine karşı savaş
mış ve bu sebeple başta sömürgenin üç elebaşısı olan Fransız, İngiliz ve 
İtalyanlar olmak üzere bütün Avrupa onu kendileri için, Afrika'daki "en 
büyük düşman" Ilan etmişlerdi. Afrika' da, küçük cihat ile büyük cihadı bir
leştireren bu büyük mücahit süfinin gayretleri sayesinde özellikle Nijer, 
Kongo ve Kamerun'da pekçok kişi Müslüman olmuştu. Bilhassa Sudan şe
hirlerinde görülen "köle ticareti" nin kökünü kazıyarak binlerce siyah AITi
kalının kölelikten kurtulmasındaki şeref de yine Şeyh Senüsi'ye aittir. Şeyh 
Senüsi, vefatından sonra geriye cihanşümul bir zaviyeler ağı bırakmıştır 
ki, bunlar bilhassa ana vatanı olan Cezayir ile hicret vatanı olan Libya'da 
bulunmakta idi. Tünus, Mağrib (Fas), Doğu ve Batı Sudan, Mısır, Hicaz, 
Yemen, Türkiye ve Hindistan'da da Senüsiye zaviyeleri kurulmuştur. 

Senüsiye Tarikati, böylece, Ticaruye gibi, İslam'ın Orta ve Batı Afrika 
bölgelerinden Nil vadisine, hatta Habeş sınırına kadar yayılmasında pay 
sahibi olan Cezayir tarikatlerinin en büyüklerinden birisi olmuştur. Cezayir 
asıllı olup, Afrikalı bir meşrep taşıyan bu tarikat, günümüzde sadece asli 
vatanında değil, diğer kıtalarda da birçok zaviyeye sahiptir. 

Afrikalı göçmenlerin Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'da açtıklan 
zaviyelerin/ dergahlann yanında, Ticaniye, aslen Güney Doğu Avrupa 
kökenli olup, oradaki on bir büyük tarikatten birisi olarak kabul edilir. 
Ticaruye, Balkan Müslümanlan hakkında Bulgar ve Yunan ordulannın 
yaptığı tahribata rağmen, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra gayet düzen
li ve muntazam bir şekilde büyüyerek gelişiniş bir tarikattir. Tarikatin 
mürldlerinin çoğunluğu Kosova ve Arnavutluk'tan olmakla birlikte, Orta 
Doğu'da ve bilhassa Mısır, Şam, Filistin ve Anadolu'da tarikate intisap 
edenler olmuştur. Arap yarımadasından yola çıkan Ticanller, Malezya ve 
Endonezya'ya, Güney Doğu Asya'nın çeşitli bölgelerine kadar ulaşmış
lardır. Ticaniye bugün dünyadaki büyük tarikatlerden birisi olarak kabul 
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edilmektedir. Resmi olmayan bazı sayırnlara göre 140 devlette 250 milyon 
dvannda müntesibi bulunmaktadır. 

Bu noktada el-Hac İbn Yels'in Fransız sömürgecilerinin zorunlu asker
lik uygulamaları sebebiyle Tilimsan'dan Şam'a hicretini ve orada Şağor 
mahallesine yerleşmesini zikredebiliriz. O burada bir yandan Derkaviye 
Tarikatinin intişarma önem verirken, diğer yandan istilacı güçlere karşı 
halkı teşvik etmiştir. 1925'teki SUriye ayaklanması sırasında Fransız sul
tası İbn Yels'i ve Şam'daki zaviyesinde yerine halife olarak bıraktığı oğlu 
Seyyidl Ahmed'i yakaladılar ve şeyhi Cezayir'den pasaportsuz ayrılmak 
töhmetiyle, 1927'de vefat edinceye kadar cezalandırdılar. Kabri Şam'daki 
el-Babü's-Sağir mezarlığında, Hz. Peygamber'in müezzini Bilal-i Rabeşi'nin 
kabrinin yakınlanndadır. 

Sanırız kısaca sunduğunıuz bu açıklamalar Cezayir tasavvufunun 
dünyadaki kuvvetli tesirini göstennek için yeterlidir. Gerçekten de Cezayir 
tasavvufu, Cezayir toprakları dışındaki bütün Müslüman cemaatler ta
rafından hüsn-i kabul ile karşılanmıştır. Esasen onun tasavvuf anlayışı
nın önemi, Cezayir'e has bu "özgürleştirici/kurtarıcı İslam" özelliğinden 
kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan bu rühaniyetin, omuzlarında nübüv-

- vetin gizli bir mesajını taşıdığını düşünebiliriz. Bir başka taraftan ise, 
Kelamullah'ın rüham manasma işaretinin yanında, onun peygamberlerin 
ve evliyaların getirdiği temel öğretilerden olan şefkat ve rahmet kavramla
rını fiiliyatta gerçekleştiren "ilm-i irfan"ın sürekliliğini de görebiliriz. 
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Cezayir Tasavvufunun Kutupları 

İslam'ın zuhürundan itibaren kader, Cezayir'in, meınleketimizde 

"Salihler Divam" diye adlandırılan, görünmez batını bir hükümet olup ve 
kendi aralarındaki bir hiyerarşiye göre tanzim olunan ve "ilahi mahfil"i 
teşkil ederler. Kutuplar, gavslar, evliyalar ve murabıtların adeta yatağı ol
masını dilenıiştir. Bunlar tertemiz bir rüham mizaç ve şefaat sahibi sıddık
lardır. Lahüti (meleküti). devletin hizmetinde olup, nasüti (dünyevi) devlet . 
ile onların alakaları yoktur. Onların işlerinin hakikatini, sayılarını ve isim-

·lerini Allahü Teala'dan başka kimse bilmez. 

Bilinmezlik çizgisinden çıkarak, ünleri Cezayir sınırlarını aşıp yeryüzü
nün her tarafına yayılmış ve böylece insanlık mirasına katılmış olan bu tarihi 
gaybi şahsiyetlerden bazı isiınleri zikredebiliriz. Bunlar uzak yakın herke
sin bildiği, kabir ve makamları üzerinde kubbeler yükselen, mekanları her 



Cezayir Tarihinde Tasavvuf 

zaman aydınlık, mübarek mahallerini dlhillerin ve inkarcıların ayaklarıyla 
kirletemediği, nurani şahsiyetleri baş tacı edilen ve ilahi sırlarının mübarek 
olduğuna inanılan zatlardır. Onların kabirierinden etrafa ıman şüleleri da
ğılır. Gıpta ve minnet reyhanlarının kokuları yayılır. ~er taraftan, onların 
meleki kokular sinmiş mübarek kabirierinin üzerinde~ sancaklar, Allahü 
Teala'nın yeryüzündeki gözleri olan bu velilerin ruhlarına hürmet olarak, 
onların manevi sal tanatlarının adeta birer ilanı niteliğindedir. ' 

ı 

Tasavvuf; hicri altıncı asırda daha çok Abdülkadir-i Geylam ismi ekse
ninde Irak'tan doğu ülkelerine doğru yayıldığı gibi, onun batı ülkelerinde 
yayılması da büyük sufi Ebu Medyen Şuayb b. el-Hasen el-Ensm sayesinde 
olmuştur ki, bu zat, adeta Muhammedi bereketin doğudan batıya 
intikalinin bir sembolü olmak üzere, hac için gittiği Mekke-i Mükerreme'de 
Abdülkadir-i Geylani'den tarikat hırkası giymiştir. 

Tarihi kaynaklar Ebu Medyen el-Gavs'in Beyt-i Makdis'in fethine iştirak 
ettiğini kaydeder. O, Salahaddin-i Eyyübi'nin Haçlılara karşı hamlesi için 
sadece dua etmekle kalmamış, aynı zamanda onun ordusunun ön saflarında 
Müslümanlar zafer kazanıncaya kadar savaşmıştır. 1187'deki meşhur Hıttin 
muharebesinde bu büyük velinin kolu kesilmiş ve mukaddes toprakların 
Cezayir kanıyla sulanmasına şahitlik edercesine oraya gömülmüştür. Onun 
fedakarlığına bir mükafat ve cesaretinin herkesçe bilinmesine bir nişane ol
mak üzere, Sultan Salahaddin, Kudüs-i Şerif'teki bir semti meınleketinden 
ayrı kalanlar için vakfederek, idaresini Cezayirli ailelere bırakmıştır. Bu du
rum, Kudüs-i Şerif'in düşmesinin ardından, kalıntılanmn yok edilip, "ağ
lama duvarı" diye bilinen yerin siyonist Yahudiler tarafından genişletildiği 
zamana kadar devam etıniştir. Bilindiği gibi, ll Temmuz 1967 sabahında 
İsrail'in yıkım makineleri, on binlerce metrelik tarihi eserler ile birlikte do
kuz asırlık Cezayirlilere ait tarihi mirası da yok etmişti. Bu yıkım işi, askeri 
kuvvetler tarafından gerçekleştirnmiş ve eski şehrin işgalinin ardından yak
laşık dört gün sürmüştü. Arkasından 650 kişi, yaklaşık 135 aile evlerinden 
çıkarılımş ve bölgeyi boşaltmaları için kendilerine üç saat süre tanınmıştı. 

İşte tarihi on ikinci asra kadar giden bu "göçmenler mahallesi" bu şekil
de yok olmuş ve onunla birlikte Endülüs Arap kültürünün Filistin'deki son 
kalıntısı da ortadan kalkmıştır. Şüphesiz ki, Seyyidi Ebu Medyen bu vak
fın, hac maksadıyla veya ilim talebiyle bölgeye gelen Cezayir li vatandaşları 
ve ihvanı için, onlann yaşayabilecekleri emniyetli bir yer alınasını ve aym 
zamanda buranın Hıristiyanlar ile Müslümanlar arasındaki yakınlığın art
masına bir veslie alınasım arzu etmişti. 

231 



Zaiın HINŞELAVİ (tre. Dilaver GÜRER) 

Ebu Medyen'in lakabı "Şeyhler şeyhi" ve "ahyar imamlannın irnarnı" 
şeklindedir. Onun şöhreti dört bir yana yayılmış ve onun velayeti ve 
-şa.nınm yüceliği hususunda ittifak edilmiştir. O, dairenin merkezi olup 
dünya ve ahiret adarnıdır. O aynı zamanda doğu ve batı tasavvufunun 
buluştuğu noktadır. Onun tilmizinin tilmlzi (halifesinin halifesi) Seyyidi 
Ebü'l-Hasan Şazili (1196-1258), zamanın kutbunu araştırırken Ahmed 
er-Rifa.J: Hazretlerinin mukaddemlerinden Ebü'l-Feth el-Vasiti ile karşıla
şınca yönünü Irak'tan kendi memleketine doğru çevirir ve şöyle der: "Ku
tup senin memleketinde, sen ise onu Irak'ta arıyorsun! Oraya dön, kutbu 
orada bulacaksın." Bu söz manevi saltanatın batıda ve Endülüs'te kibar-ı 
sı1fiyeden pek çok kimsenin şeyhliğini yapmış olan Ebu Medyen'in şahsın
da, Cezayir' e intikal ettiğine işaret etmektedir. 

Ebu Medyen, Şeyh-i Ekber İbn Arabi el-Hatemi et-Taı'nin hayat
ta görüştüğü şeyhtir.1 Yine Ebü'l-Hasan Ali eş-Şazili'nin şeyhi Mağrib 
kutbu Abdüsselam b. Meşiş de onunla görüşmüş ve ondan hırka giy
miştir. Ebü'l-Hasan Ali Şazili, şeyhinin şeyhi Ebu Medyen'in tarikatini 
Mısır'da yaymıştır ki, bu durum şeriat-hakikat ile Kahire-Tilirnsan ku
tupları arasındaki yakın alakaya da işaret etmektedir. Ebu Medyen'in 
_tilmizinin tilmizi (Şazili) bu kıymetli topraklarda büyük varisler bırak
mıştır. Mesela: İskenderiye'nin hamisi, sekerdan-ı evliya Seyyidi Ebü'l
Abbas el-Mürsi; Mısır'da tevhld ve marifetullah hakkında en önemli 
eserlerden birisi olarak kabul edilen el-Hikemü'l-Ataiyye'nin müellifi İbn 
Ataullah el-İskenderi ve Fütüvvet ehlinin babası (Ebü'l-Fityan) Seyyiill 
Ahmed el-Bedevi bunlardandır. Elbetteki burada, Hz. Peygamber'in 
methini işleyen en güzel naatlardan birisi ve kendisinden önce öyle bir 
eser ne gelmiş ne de gelecek olan, daha çok Kaside-i Bürde diye bilinen 
el-Kasfdetü'l-Mfmiyye'nin sahibi, Hz. Peygamber'in bülbülü, Hammad 
oğullarının övüncü Ebu Abdullah Şerefüddin el-Busıri'yi de unutmama
mız gerekir. 1197 yılında vef~t eden ve İslam :rnlmarisinin en güzel ör
neklerinden birisi olarak kabul edilen ve kabri Tilimsan'da bulunan Şeyh 
Ebu Medyen'in senedille yani ondan sonra tarikatini devam ettirenlere 
gelince; bunlar arasında da şu isimleri zikredebiliriz: Cezayir'in hamisi, 
ünlü sı1fi, veli ve müfessir Seyyiill Abdurrahman es-Saalib! ve Mağrib'in 
ö:O:emli şehirlerinden biri olan Melyana'nın hamisi Seyyidi Ahmed b. 

~ Yusuf el-Melyam. Böylece bu tarikatin bu topraklardaki nüfüzu, mürid-

~ s 
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1 Tasavvuf tarihçilerinin yaygın kanaatİ İbnü'l-Arabi'nin EbU Medyen ile yüzyüze hiç 
görüşmediği şeklindedir (mütercim). 
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Zaviye Risa.J.esi 

Tasavvufun Cezayir halkına tesir etmesiyle birlikte bu bölge halkının 
inancı daha çok evliyaya saygı gösterme merkezli bir durum almıştır. Yir
mi birinci asnn eşiğinde olduğumuz şu günlerde, dağ ve tepelerdeki kar 
beyazı bunca makamlar ve el-İttihadü'l-Vatani'nin (Milli Zaviyeler Vakfı) 
verilerine göre sayılan on bin civannda olan zaviyeler bu inancın ne ka
dar hayati ve önemli olduğunu göstermektedir. Yine bu durum Cezayir'in 
sosyal, ekonomik, kültürel ve siyası hayatının murabıti tasavvuf boyasıy
la nasıl boyandığını da göstermektedir. Hatta Cezayir Tarihinin süfiyane 
bir tarih olduğunu dahi söyleyebiliriz. Buna kıyasla, tasavvufun şu andaki 
Cezayir hayatına yön verdiği ve istikbaldekini de şimdiden şekillendirdiği 
sonucunu çıkarabiliriz. Zira Cezayir'de tasavvuf; edebiyatı, seyr u sülükü, 
müsiklsi, imareti vb. gibi bütün mefhum ve uygulamalan ile, asırlardır fert 
hayatını şekillendiren bir yapıya ve etkiye sahiptir. 

Cezayir'in, bedelini kanıyla ödeyerek elde ettiği hürriyetinin gölgesin
deki bunca saygı ve ilitirarn aslında bir hakkı gözetme ve hatırayı yad etme 
olarak kabul edilebilir. Çünkü, bugün ümmetimizin birlik ve beraberliğini 

_ koruyan ve en önemli kıyınetini ifade eden dilimizin ve dinimizin temel
lerini kökünden sarsarak, kimliğimizi silmeye çalışan bir buçuk asn aşkın 
sömürge dönemine rağmen, kimliğimizin ve şahsiyetimizin korunmasın
da en önemli pay hiç şüphesiz zaviyelere/tekkelere mahsustur. 

Zaviyeler aynı zamanda aklın işletildiği birer merkezdir ler. Bu me kanlar, 
asli vazifemiz olan halvet ve tefekkür ile rühl yapımızı güçlendirdiği gibi, 
aynı zamanda Fıkıh, Usül ye Tevmd'in yanında Kur'an, Hadis, Tilavet, 
Tefsrr, Kıraat gibi dini ilimleri Lügat, Beyan, Nesir, Şiir ve Sema' gibi dil 
ilimlerini ve Cifr, Tılsım ve Astroloji gibi gizli iliınlerin yanısıra, Tarih, Fel
sefe, Nazari Tasavvuf, Mantık, Veterinerlik, Çiftçilik, Tıp, Ziraat, Bezacılık 
ve Kimya gibi çeşitli ilim dalliınnda, kısaca pek çok akll ve nakli ilim alan
larındaki hayati vaz!felerimizin de icra edildiği mekanlardır. Bunların ya
nında zaviyelerde matematik ve astronomi ile ilgili ilimler de okutulmuş 
ve bu alanlarda çalışmalar yapılmıştır. 

· İnsanın yetişmesiyle ilgili bu görevlerin yanında zaviyeler, sosyal hayat 
ve hayıda ilgili birçok konuda da insanlara yardımcı olmuştur. İster tale
be olsun, ister olmasın zaviye ve tekkelere gelen herkes orada barınma, 
iaşe ve ibate ihtiyacını karşılamış, kendisi için yiyecek, içecek, giyecek, ilaç 
ve benzeri şeyler bulabilmiştir. Vakıf ve sadaka esasına dayanılarak karşı-
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lanan bu hizmetlerden garip, yolcu, dul, yetirn, rnuhtaç\azlurn, hasta, 
rnecnun ve evsiz-barksız olanlar hatta kanun kaçaklan gibi sığınacak yeri 
olmayıp da zaviyelerin kapısını çalan herkes, kadın erkek farketmeksizin 
istifade etmiştir. Bu insaniann hepsi, diğer insaniann ateşin4en, şerrin
den kaçarak zaviyelerde kendine göre bir korunak bulmuş, oranın bereke
tine sığınrnıştır. 

Özet olarak tasavvuf, hayatın hemen hemen her alanındaki bütün is
teklere merhamet ve ineelikle cevap venneye çalışmaktadır. O, Halık ile 
rnahlük, ruh ile beden, fert ile toplum, vatan ile lınanın arasını birleş
tinnektedir. Cezayir'de nesilden nesile aktanlan bu hikmet dolu miras, 
"İslam insanlığı" nı ve Allah u Teala'nın halifesi olma görevini beraberce ye
rine getirmeleri dolayısıyla kadına ve erkeğe verdiği asli değere ait mesajı 
ifade etmektedir. Bu da fıtratı koruma, erneğe saygı, duygu ve düşünce 
serbestliği gibi insanın en temel özelliklerine ve hakianna rnatuftur. 

Zaviye tamarniyle rühi hayattan fışkıran düşünce halinin adeta vücut 
bulmuş canlı bir şeklidir. O, rnü'rninin çevresini değiştirerek, bağlı oldu
ğu toplurnun ve yaşadığı çevrenin gerçeklerinden de koparmaksızın onu 
rnele-i a'laya ve göğün yücelerine yükseltıneye çalışır. İşte o zaman insan 
bu açık ve çekici alanlarda rUhunun yükseleceği rnerdivenler, yapabileceği 
köşkler bulabildiği gibi, muhabbet ve banş gibi değerlere hakkıyla riayet 
etme imkarn da elde edebilir. 

Birbirine zıt kutuplara da şamil olması dolayısıyla zaviye, insan tecrü
besinin gerektirdiği pek çok vazifeyi yerine getirmiştir. Asli vazifesi olan 
"Kutsal" ile irtibatı sağlamanın yanında o, "mutlak" üzerinde görünme
yen, gizli bir kapı açar ve potansiyel gücün ortaya çıkmasına yardırncı olur. 
Şüphesiz ki, asırların birikimi olan bu rUharn miras, kültürümüzün derin
liklerine kadar işleıniştir. 

Terterniz bir sırn taşıması ve iç dünyamızdaki temel direkleri yükselt
rnesi sebebiyle tasavvuf, aydınlık dünyaınızda lınal ettiğimiz fikirlerin 
tohuınlannı oluştunnakta ve keşfi tevili sayesinde tarihin ve bütün d1n1 
alanlan kapsayan "hakikat" in rüh1 anlaınlarını bize keşfettirrnektedir. İşte 
bütün bu güzellik ve özellikler, Cezayir'in sahip olduğu tasavvufi anlayışın 
diğer ürnrnet ve kültürlerde benzeri görülmeyen bir hoşgörü ve cömertlik 
hazinesine ve ilam sır ve nurlarla dolu bir defineye sahip olmasından kay
naklanmaktadır. 
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