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Dinler· ve Mezhepler Tarihiincelendiğinde, 1nsanlannher devirde itikadl:,:
ihtilaflarla gruplara ayrıldığı görülür. Her ekol kendi görüşlerini sağlam teme1ler6
oturtmak için akl! ve nakli bir takım deliliere başvurmuştur.Bunlardan kimi çok
taraftar bularak genişlemiş, kimi de marjinal gruplar halinde varlığını devam
ettirmiştir. Yine çoğunluğu dini inançlarını gizleme gereği duymadan, ya da bir
takım karmaşık te'villere yönelmeden açıkça ortaya koyarak savunmuş, az bir kısmı
ise, her halde biraz korku, biraz da kendilerini ifade edememekten dolayı gizlenerek
ve biitıni yorumlamalada kapalı birer cemaat olarak varlıklannı sürdürmüşlerdir.
İşte bu son söylediğimiz dini gruplardan birisi, bir kısmı ülkemiz sınırlan içerisinde
yaşayan Nusayri vatandaşlarımızdır. Yaşadıkları bölgelerde kendileri dışındaki
insanlar tarafından daha çok "Alevi", ya da "Fellah" olarak nitelenen bu insaniann
Kelam ve Mezhepler Tarihi kitaplanndaki teknik adlan Nusayriliktir. Nusayrilerin
düşünsel kökenierini açığa çıkarmak ve günümüze yansıyan inançlarını irdelemek
amacıyla, biz daha önce kendileri hakkında yazılmış eserler ve yakın dönemlerde
yapılmış araştırmalara bağlı kalarak bazı incelemelerde bulunduk.
Günümüzün en büyük inanç problemlerinden biri ve en önemlisi, Yüce
Allah'ı en net ifadelerle nitelendirerek beyan eden Kur'an-ı Kerim'de insanlara
bildirdiği gibi bilememe ve farklı Tanrı tasavvurlan geliştirme anlayışıdır. İslam
tarihi içerisinde kaynağını Kur'an'dan aldığını iddia ederek ortaya çıkmış bir çok
kelami düşünce ve ekol/mezhep vardır. Bu ekallerin bir kısmı, ya taraftadannın
kalmaması, ya da taraftar bulamaması gibi nedenlerle tarih içerisinde varlığını
sürdüremeyerek kayıplara kanşmış, bir kısmının görüşleri ise ya kendi eserleri veya
hasımlannın eserleri ile günümüze ulaşmıştır. Bir kısmı da diğer ekallerden biri
veya bir kaçı içerisinde, onlann düşünce rengini alarak ya da kendinden ona renkler
katarak günümüze ulaşmıştır. Bu bildiride Tanrı tasavvurlarını ve reenkarnasyon
(hulul) görüşlerini irdeleyeceğimiz Nusayrilik ise kuruluşundan itibaren gizli ve
müstakil bir akım olarak günümüze değin varlığını sürdürmüştür.
Hz. Ali'nin Hz. Hüseyin tarafından devam eden neslinden olan ve On iki
İmam'dan onuncusu Ali en-Naki (ö.254/868) ile bunun büyük oğlu Muhammed'in 1,
başka bir rivayette lmamiyye'nin on birinci imamı Hasan el-Askeri (ö.260/873)'nin
Bab'ı olduğunu iddia ederek ortaya çıkan2 Muhammed b. Nusayr (ö.259/873)'dan
adını Nusayrilik aşırı bir Şia fırkasıdır. Şia'nın ilk mezhepler tarihi yazarlanndan
en-Nevbahti (ö.310/922)'ye göre ise İbn Nusayr, Şii lmamiyye'nin onuncu imaını
Ali en-Naki tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğunu iddia ederek

• KSÜ. diihiyat Fakültesi Keliim Ana bilim Dal> Ö€retim Üyesi
1
Bkz. <slam Ansiklopedisi "Nusayriler" Md., Milli E€itim Bas>mevi, <stanbul ı 988, c.IX., s.368.
2
Ahmet Turan, Les Nusayris de Turquie dans la Region d'Hatay, (Doktora Tezi), Paris 1973, s.2 ı.
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tenasuhtan söz eden bir kimse idi.3 Nusayrilik, Kôfe ile Halep arasında bir yerleşim
birimi olan Cunbula' da ortaya çıkan Hüseyin b. Hamdan el-Hasibi (ö.346-957 veya
358/968) adlı bir şahıs tarafından ekolleştirilmiş bir Şii fırkasıdır. 4 Bu şahıs aynı
zamanda, önce beş sure, daha sonraları bir takım ilavelerle bu günkü on altı sureden
oluşmuş Nusayrilik kutsal kitabı olan Kitab el-Mecmu'nun da yazarıdır.5 Bu ekol
mensupları, kuruluşundan bu güne değin genellikle Sünni iktidarların egemenlik
bölgelerinde azınlık gruplar halinde yaşamış olduklarından batını mana
nazariyesine bağlanarak yaşarnlarını sürdürmüşleridir.
Haçlı Seferleri sırasında Sultan Baybars (ö.1277m.), Nusayrilerin
yaşadıkları bölgeleri carnilerle doldurmuştu. Timur (ö.1405m.) ve I. Selim (1405m.)
dönemlerinde bir takım baskılar yaşamış oldukları iddia edilir. 6 Abbasiler
döneminde ortaya çıkmış olan Nusayrilik, daha sonra sırasıyla Karmatiler,
Selçuklular, Eyyfibiler, Franklar ve Osmanlılar'ın egemenlikleri altında kalnıışlardır.
Karmatilerin Suriye'yi ele geçirmesi (291/903) üzerine bir kısmı Antakya
dolayiarına çekilmiş (291/903), Malazgirt Savaşı (1071m.)'nın ardından Antakya,
Selçuklular tarafından ele geçirilmişti. Ancak Frankların bölgeyi işgali (49211 098)
üzerine bir süre Haçlıların egemenliği altında yaşadıktan sonra Selahaddin-i Eyyı1bi
tarafından 584/1188 yılında yaşamakta olduklan bölgeler tekrar Müslümanların
eline geçmişse de, ölümü üzerine Haçlılar bölgeyi tekrar zaptetmişlerdir. 7
Selçukluların Haçlıları bölgeden tamamen kovmasından sonra Anadolu
Selçukluları'nın egemenlik bölgelerinde uzun zaman yaşayan Nusayriler, Osmanlı
sultanlarından Yavuz Sultan Selim'in 1516-17 yıllarında Suriye ve Mısır'ı tamamen
ele geçirmesiyle Osmanlıların egemenliği altında kalmışlar, Osmanlıların
yıkılışından sonra da bir kısmı Suriye, bir kısmı da Türkiye'de kalarak varlıklarını
sürdürmektedirler.
Alıdulkerim eş-Şehristani (ö.548/1 153), el-Milel ve'n-Nihal adlı eserinde,
Nusayrilerin "Şia'nın Öulat" (Aşırılar) ından olduğunu bildirir8 ki, Hz. Ali hakkında
aşırı sözler söyleyenierin hepsine birden "Öaliyye" denir. Bunlar Ehl-i Beyt
lmanılarına "ulı1hiyyet" (tanrılık) isnat etmelerinden dolayı "İlahiyye" adı ile de
anılırlar. Ruhun cismani beden şeklinde göründüğünü, Cibril'in bazı kişiler şeklinde
ortaya çıktığını, şeytanın da insan biçiminde ortaya çıkarak kötülük yaptığını,
cinlerin de insan diliyle konuştuğunu ve daha da ileri giderek Allah'ın şahıslar
suretinde göründüğünü ileri sürerler. 9 Nusayriler, Muhammed b. Ali hayatta iken,
bunun imametini savunanlardan 10 ve kendisinin Ebu'I-Hasen el-Askeri (232-260h.)

3

Nevbahti, Fwdku'fl-fiid, Nflr. M.Siid>k, Necef 1936,s.98.
Ethem Ruhi F>€lab, Ça€>m>zda İtikddi <sldm Mezhepleri, <st.l 980, s. I 44.
5
Abdulhamit Sinano€1u, Nusayrilerin manç Dünyas> ve Kutsal Kitab>, <st.l997,s.l9.
6
<slam Ans. C .IX, s.366.
7
F>€lah, age., 144.
" Muhammed b. Abdulkerim efl-fiehristiini, el-Milel ve 'n-Nihdl, Thk. Muhammed J(i)iini, Diiru'l-Miirife,
Beyrut, tsz., III 88.
9
fiehristiini, age., ay.
10
Bunlara göre, Musa Kiiz>m (128-183h.)o€lu Ali er-R>za (151-203h.)'mn o€lu Hasan (el-Askeri) ve kardefli
Cafer asl>nda <miim de€illerdi. <mam, babas>mn sa€h€>nda ölen Muhammed idi. Hasan ölmüfl ve o€1u da
yoktu, Cafer de fiis>k bir kimse idi. Buna göre Muhammed b. Ali (195-225h.)'den baflkas> imam olamaz.
"<sna Afleriyye" diye bilinen "On iki <mamc>lann dokuzuncu imam>d>r. Babas> ölünce Abbasi halifesi
4
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Nebf olarak gönderildiğini ileri süren Muhammed b. Nusayr enNerniri'ye nishetle bu adı almışlardır. Bu şahıs Ebu'I-Hasen hakkında tenlisuh ve
uluvvu savunuyor ve el-Askeri' nin rububiyyetini iddia ediyor, haramlan mubah
sayıyor, ayrıca erkeklerin de birbirleri ile nikahlanabileceklerini; bu işin de tevazu
ve tezellülden olduğunu söylüyordu.! 11
Tarih boyunca kapalı bir cemaat olarak yaşadıklanndan inançlannı genelde
gizlemişlerse de, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Fransızlann bölgeyi işgalleri ile
Louis Massignon gibi doğubilimcilerin, Fransızların bölge üzerindeki işgallerine
gerekçe bulabilmek maksadıyla bunlan Frankların yerli halkla karışımı sonucunda
oluşan bir topluluk olarak gösterme çabalan ve bunlann inanç yapılan üzerinde bazı
araştırmalar yapınalan sonucu Nusayrilerin bir takım gizli inançlan gün yüzüne
çıkmış, daha sonraki bir takım araştırmalarla daha yakından tanınmaya
başlamışlardır. Kendileri hakkında en ayrıntılı bilgileri, önce bir Nusayri iken daha
sonra onlan terk ederek sırlannı açığa vuran ve bu nedenle de Tarsus'ta Nusayriler
tarafından öldürülen Süleyman el-Adani (ö.1867m.)'nin "Kitabu'l-Bakı1ra" adlı
eserinde bulabiliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her din ve mezhep
mensubu, inançlarını siyasete karıştırmamak şartıyla, düşüncelerini açıklama ve
özgürce ibadet edebilme imkanına sahip olmasına rağmen, ne yazık ki Nusayriler
halen kendilerini çok açık ve net ifade etmemektedirler.
Nusayriler Hz. Ali'nin ulı1hiyeti esasına dayanan, Hrıstiyanlıktaki Testis
akidesine benzer bir Üçlü inanç formülü geliştirmiş ve Sahillikteki Yıldız
Mertebeleri ve bunlara kutsallık atfederek karmaşık bir Tanrı anlayışına sahip olan
bir fırkadır.

TANRI NEDİR VE NUSAYRİLERCE NASIL ALGILANMAKTADIR?

Tarih boyunca "Tanrı" olgusu ve kavramı insanlar tarafından çoğunlukla
kabul edilmiş, fakat kendisine inanılan tanrı ya da tannlann nitelikleri çeşitli zaman
ve mekanlarda farklı şekillerde algılanarak ortaya konmuştur. İslam inancına göre
Hz. Adem'den itibaren tek tanrılı dinlerdeki Tanrı ise hep aynı olmakla birlikte,
zaman içerisinde bu Tanrı'dan uzaklaşarak O'na farklı nitelikler atfedilmiş ve
böylece yanlış tanrı anlayışları ortaya çıkmıştır. İslam inancına göre ise bu Tanrı,
en net ifadelerle son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'de anlatılınasına rağmen, yine
Kur'an'dan referans alınarak ve belki biraz da dilin yapısından kaynaklanan çeşitli
Tanrı betimlemeleri ortaya çıkanlrnıştır.
En geniş biçimde "varlık"ı konu edinen Felsefe de Tanrı konusunu
incelemiş, hemen her filozof Tanrıbilim yapmıştır. Plotinos (ö.270m.), Spinoza
(ö.l677) ve Farabi (ö.950m.)'nin de aralannda bulunduğu bir takım filozoflara göre
Tanrı sadece va,rolan bir şey değil, varolanın tümü ve bütünüdür. Buna göre

Me'mun onu yan> na alarak k>z> Ümmü'I-Fadl ile evlendirmiflti. Bkz. Hüseyin Atay, Ehl-i Sünnet ve fiid,
Ankara Üniv. Bas>mevi, 1983, s.98,104-105.
11
fiehristiini, age., 2 no'lu dipnottan. Aym dipnotta bu iddialarm kayna€>mn en-Nevbahti'nin "Furuku'fl-fiiii
an F>rkati min!lıliiti'fl-fiia" oldu€u ifade edilir.
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Tanrıbilim

Ontoloji'dir. Aristo da ontolojiyi Teoloji ile özdeş tutar. Ancak o,
ontolojinin alanının Teolojiden daha geniş olduğunu vurgulamıştır. 12
Tanrı var mıdır? biçimindeki bir soru, felsefe tarihinde hemen hiç gündeme
gelmemiştir. Çünkü sorunun kendisi yanlış konumlandınlmıştır. Bir kere soruda
özne konumundaki "Tanrı", önce varlık olmak bakımından onaylanıyor, sonra da
"var mıdır?" yüklemiyle tekrar soruluyor. A, A mıdır? sorusu mantıksal açıdan ne
kadar yanlış ise, "Tanrı var mıdır?" sorusu da o denli yaplıştır! 13
Eski Yunan filozoflarından Xenophanes (569-477)'in savaştığı halk dininin
insan biçimci Tarın anlayışlan olduğu bildirilir. 14
"Var olan" (Tanrı) ile "obje" (Tanrı anlayışı) aynı değildir. İbn Sina
(ö.1037m.)'nın yerinde tesbitiyle, "düşünce, varlıktan sonra"dır. Yani Tanrı var
olduğu için birey inanmaktadır. Birey, Tanrının varlığını çıkarsanan bir düşünce
olarak değil, tüm bilişsel yöndişiyle tecrübe edilen birfenomen olarak duymalıdır.
Burada birey, Tann ile ilişkiye girdiğinde kaçınılmaz olarak öznel yanını bir kenara
bırakamayacağı için, antropomorfik öğelere yer verecektir. Belki Tanrı ile birey
arasındaki bu ilişki türünün sakıncalı yanı budur. 15
Monoteist (tek Tanrı inancına sahip) karakterli bir dinde, şahsi olmayan bir
Tanrı idesi ve Tanrı anlayışı, antolajik açıdan imkan dışıdır. Tanrıyı evrenin içinde
veya ötesinde varolan bir güç, bir eneıji vb. şeklinde tasavvur etme, ahlaki ve dini
değer taşımamak yanında, bilimsel gerçeğe de aykırı düşmektedir. 16 Bütün Kelami
ekollere göre Kur'an'da Yüce Allah'ın bu dünya hayatında insanlar tarafından
görülemeyeceği 17 , O'nun hiçbir benzeri olmadığı 18 , ve hiçbir şeyin O'na denk
olmadığı 19 çok açık ifadelerle ortaya konmuş olmasına, akıl bakımından da her
şeyden büyük olan ve yarattığı varlıkların içerisine girmesi mümkün olmamasına
rağmen, Tanrı'nın Ali veya bir başka biçimde görünmesi çok aşın ve profan bir
anlayışın sonucu olmalıdır.
Kur'an-ı Kerim'e inandıklarını iddia eden Nusayriler, Kur'an'da Allah'ın
kendi kendini betimlediği tarzda anlamak yerine, bir takım biitıni yorumlada Allah'ı
Ali' de tecelli ettirme cihetine gitmektedirler. İşte bu bildiride Tanrı anlayışlarını
incelediğimiz Nusayriler, Kelam ve Mezhepler Tarihinde önemli bir yer işgal eden
insan biçimci Müşebbihe ve Mücessime fırkalarındaki Tanrı anlayışiarına benzer
bir inanç biçimiyle karşımıza çıkmaktadırlar. İnsan biçimci iki ekol Tamıyı
herhangi bir insan veya varlık biçiminde betimlerken, Tanrı biçimci Nusayriler,
biçimlendirdikleri Tanrı'yı Ebu Talib'in oğlu Hz. Ali suretinde tasavvur
etmektedirler. Daha açık bir söylemle Hz. Ali onlara göre, Kur'an-ı Kerim'in Yüce
Allah' a atfettiği bütün sıfatıara sahip olmakla birlikte, TanrıcAli ilk insandan
itibaren bütün peygamberler ve bir takım büyük filozoflar biçiminde zuhur etmiş ve
12
Ahmet Arslan, Felsefeye Girijf; Vadi Yay., Ankara 1996, s.89-90; fiahin Filiz, <slam Felsefesinde Bireyin
Karflmnda Bireyin Konumu Problemi, AÜ<FD., Ank., 1999, s.224.
13
fiahin Filiz, agm., 226.
14
Bkz. Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, Ank. 1990, s.27; fi.Filiz, agm., 232.
15
fi. Filiz, agm., 240.
16
M. Sait Aydm, Tann-Ah/dk <liflkisi, TDVY., Ank., 1991, s.163.
17
A'raf/143.
1
' Bkz. fiflra/1 I.
19
<hliis/4.
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Tanrı

onların

suretinde ortaya çıkarak görünmüştür. Bu Tanrı adeta şekil değiştiren bir
mesabesindedir. Elimizde bir nüshası bulunan kutsal kitapları "Kitabu'lMecmu"un Birinci Suresi olan "el-Evvel"de bu inançlarını şöyle ifade
etmektedirler:
"Ey delilleriyle delil, kudretiyle zahir, hikmetiyle batın olan, zatı ile zatına
icabet, sıfatları ile ismine muhatap olunan ... Ey O, ey Kadim, ey varlığı Sonsuz, ey
Nedenlerin Nedeni, ey devletlerin hareketlerinden Müstağni, ey Gayelerin Gayesi,
Nihayetlerin Nihayeti...Ey Gizli Sırları Bilen, ey Hazır, ey Mevcfid, ey Zahir, ey
Maksud, ey kılıfı olmayan Batın, ey bütün nurların senin nurlarından doğup yine
sende battığı, sende başlayıp yine sana döndüğü ... Ey bütün nurları görünür kılan,
bütün mekanları makam, bütün makamları Bab kılan, Bab'ı irşad eden ve
kendisinden Bab'a girilen ... Ve Sen ey Arılar Emirf0, ey Ali b. Ebi Talib'in
kendisine delil olduğu ... Her şey sana aittir!" 21
Nusayriler yaratılış nazariyesi itibariyle de batıni anlayışa sahiptirler.
Kendileri Hz. Ali'nin uluhiyetine inanmak ve onun yücelik nimetine ermek
bahtiyarlığına sahip olan seçilmiş varlıklar olduklarını kabul ederek bundan gurur
duyarlar.22 Bütün Nusayri grupları, kendilerinin alem yaratılmadan önce ışıklı
nurlar ve nuranı yıldızlar olduklarına ve orada taat ve masıyyetten uzak; yemeden,
içmeden ve abdest bozmadan 7077 sene 7 saat kalmış olduklarına inanırlar. İşte
onlar bu durumda iken, Nuranf Alevf Alemi'nin Nur Ehli'nin kendisiyle imtihan
olunduğu Ali, kendilerine başı ve sakalı bembeyaz bir şeyh suretinde görünmüş,
onlar da bu sureti kendilerine göründüğü biçimde sanmışlardır. Kendilerine
kendileri gibi bir insan suretinde görünerek "Ben sizin Rabbiniz değil miyim"
sorularına doğru yanıt veremediklerinden Ali-llahları onları yeryüzüne atmak
suretiyle cezalandırmıştır. Ali onlara ilk defa bu biçimde görününce "Ben kimim?
Diye sormuş, onlar da "bilmiyoruz" diye cevap vermişler, Ali ikinci kez bir aslana
binmiş olarak kızgın bir surette kendilerine görünmüş, daha sonra da üçüncü kez bir
çocuk olarak görünerek23 "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diyerek Ismini,
Bab'ını ve Büyük Nurani Alemin Ilk Yedi Mertebesi'ndeki Kutsal Mertebeleri
tekrar etmiş! İşte Hz. Ali'nin bu üç çeşit görünümünü Nusayrilerin Kilazi Koluna
mensup olanlar Ay'a tabir ederek; hilalin onun "çocukluğu", dolunay "gençliği",
hilalin yarılanmışa yakın bir görünümü de "şeyhliği" yani yaşlılığı demek olduğuna
inanırlar. Ali-İlahiarını nurlar aleminde görüp de tanımadıkları için yer yüzündeki
aşağılık yurtlara atılan Nusayrilere, Ali bu dünyada kendilerine, kendi cinslerinden
biri gibi görüneceğini; dünyada kim kendisini, Bab'ını yani Selman el-Farisi'yi,
Hicab'ını yani Hz.Muhai:nmed'i tanırsa tekrar nurlu yıldızlar alemine
döndüreceğini, kim de O'nu tanımaz ve O'na isyan ederse, o kişiyi zıtlıktarla ve
masıyyetlerle çeşitli hayvan suretlerinde yaratarak devam ettireceğini söylemiştir. 24
Görüşlerinin temelini Ali'nin Tanrı, Muhammed'in İsim veya Hicab,
Selman el-Farisi'nin de onun Bab'ı yani kendisine girilen Kapısı olarak kabul eden
Tanrı-Ali

20

Nusayriler melekleri "anlar" olarak adlandmp, Hz. Ali'ye de "Anlar Emiri" derler.
Bkz. Abdulhamit Sinano€lu, Nusayrilerin manç Dünyas> ve Kutsal Kitab>, Esra Yay., <stanbul, I 997, s.40.
Bkz. Ethem Ruhi F>€lal>, Ça€>m>zda <tikddi <slam Mezhep/eri, <st. I 980, s. 149.
23
Kur'an- Kerim: A'raf, 7/172.
24
Süleyman el-Adani, Kitdb el-Bdkurd, (El yazmas> ), IV. Fas>!: Hibta ( <nme), tsz ..

21

22
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Nusayriler, bunu Arapça Ayn-Mfm-Sfn (AMS) harfleri ile formüle ederler. Bu
formülasyanun kaynağı, ınezhebin ekolleştiricisi Hüseyin b.Haından el-Hasibi
(ö.34.6/957)'dir. Bir Nusayri din adaınından öğrendiğiıne göre bu formül, Abbasller
Döneminde Şiilerin sürekli olarak takibata uğrayarak cezalandınlınaları üzerine,
Nusayriliğin doktrinel kurucusu Hüseyin b. Hamdan el-Hasibi tarafından
birbirlerini tanıma şekli olarak ortaya konarak geliştirilıniştir.25 Nusayrilere göre
Ali ne doğdu, ne de doğduruldu. O ölüınsüzdür, her zaman vardır. Zatı yıldızlara
hakim olan Nür'dur, Nürun Nüru'dur. İlahi Zatı itibariyle ise gizlidir. 26 Ali'de
cisiınleşıniş olan Tanrı, Hz. Adeın'den itibaren bütün nebilere hulul ettiği gibi,
Kur'an'da adı geçen bazı kutsal hayvaniara da hulül etmiştir. Eshab-ı Kehf'in
köpeği Kıtınir, Hz. Salih'n devesi ve Hz. Musa'nın kesilmesini eınrettiği ineğin de
Ali olduğunu iddia ederler. 27
Nusayrilerde ulühiyet ve nübüvvet inancı iç içedir. Ali, ilah olarak veya
Allah, Ali olarak görünmüş (zuhur), nebiler ve filozoflar onun görüntüsü olarak, bu
dünyada diğer insanlar arasında bulunınuşlardır. Hz. Muhammed onun adına
konuşan (Natık) İsmi ve Hicabıdır ve Onun Manasıdır. Muhammed'in temsil ve
tecelli ettiği yer Güneş'tir. Bütün nebilerin küllüdür ve bütün nebilerin küllü olan
Muhammed, tekrar Bir olan Ali'ye döner. 28 Peygamber aynı zamanda ulühiyyetin
ilk sudürudur. Bu görüş hem lsınaililer, hem de Nusayrilerin müşterek üstadı Ebu'IHattab adlı birinin görüşüdür. 29 Saf uluhiyyetin, kendisine ibadet edilen varlığın
tavsif ve tabiri mümkün olmadığına göre, onun ilk suduru Ad (İsim), ilahi azametin
manasını telaffuz eden peygamber (Natık)in sesidir. 30 Bu nedenle ulühiyyeti temsil
eden ve Ali-İlahiarının bir görüntüsü olduğuna inandıkları peygamberlerin yiyip
içtiklerine, büyük abdest bozduklarına ve evlendiklerine inanınazlar. Aksine bir
inanca sahip olan diğer insanlara söverler ve bu sövıneyi Birinci Kısım Cihad
sayarlar. 31 Ayrıca Nusayriler Ali b. Ebi Talib'in Rab olduğuna dair inançlarını
savunurken, Hasan ve Hüseyin 'in görünüşte onun oğlu, fakat batmen oğlu
olmadıkianna ve aslında evlenınemiş olduğuna inanırlar. 32
Görüldüğü gibi Nusayriler, Tanrı inançlarını hep AMS Formülüne göre ve
üçlü bir sistemle yoruınlaınışlardır. Nusayrilerde teslis, yani "üçlü tanrı" anlayışı,
anlaşılınası son derece zor bir görüştür. Bu inanç biçimi, o dönemde Hrıstiyanlığın
da yaygın olduğu Irak bölgesindeki Hrıstiyanların Teslis akidesinin Şia'ya etkisinin
olabileceğini düşündürmektedir. Nitekim Kitab el-Bakura'da bu üçleme şekli şöyle
izah edilmiştir:
Ali kelimesi "üç harf' olduğu gibi, sema (gök), şafak (tan yeri),
leın'(parlaklık), kavs-ı kuzh (gök kuşağı) kelimeleri de üçer harflidir. Kamer (ay)
kaybolunca şeıns (güneş), güneş kaybolunca necın (yıldız) görünür. İşte bütün
25
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bunların Ali'nin görüntüleri olduğuna inanarak; hepsinin üçer harften oluşmasını
mezheplerinin doğruluğuna delil gösterirler! 33 Buna göre Ali=Sema, Ali=Şafak,
Ali=Lem', Ali=Gök Kuşağı, Ali=Kamer, Ali=Şems, Ali=Necm'dir!
Nusayrilik hakkında en ayrıntılı bilgileri kitabından öğrendiğimiz
Süleyman el-Adani, Kitabu'l-Bakura adlı eserinin sonunda onlara şöyle hitap
etmektedir: "Ey Göğe, güneğe, aya, havaya, köpeğe, ineğe, deveye ve insana ibadet
eden Nusayri' taifesi! Bilin ki bu ibadetler(iniz),batıl olan putperestliktir. Bu
taptıklarınızın kendilerine bile bir yararı olamaz. Bunları tanımak bir fazilet de
değildir. Şüphesiz ki siz, bunlar sebebiyle cehenneme düşeceksiniz! O halde bunları
terk edin ve savunmayın. Çünkü ben de sizin gibi zulmette iken bunları
savunurdum. Ancak, Allah'ın Kitab'ı ve peygamberlerine muttali olduktan sonra,·
bu inancınızın yalan olduğuna kani oldum.
Yine biliniz ki, milletierin dinleri, maşukların durumuna benzer. Bunlara
bağlı olanlar da aşıklar gibidir ve herkes kendi maşukunu över. Çünkü onların aklı
buna yetmekte ve herkes kendi maşukunun en kerim ve en cömert olduğunu
sanmakta, başkalarının maşuklarını da çirkin görmekte ve kendi maşuklarının
kusurlarını göremeyerek diğerlerinden nefret etmektedir. İşte, hurafeler de bu
nedenle ortaya çıkmaktadır. Herkes, sadece kendisinin doğru olduğunu ortaya
koymaya çalışmıştır. Ancak, kim hakka vukfifu diler ve kendi mensup olduğu dinin
kusurlarını görmek isterse; kendi aklını imtihana çeksin! Böyle yaptığı takdirde
inanmış olduğu birçok şeyin bozuk olduğunu görecektir. lnat ve taassubu bırakırsa,
mutlaka bu böyle olacaktır." 34
Sonuç olarak bu inanç biçimi çok ilginç, anlaşılmaz birtakım batıni
yorumlada ortaya konmuştur. Aslında Nusayrilerin tanrı anlayışları ve
reenkarnasyon görüşleri saf aklın kabul etmesi çok zor bir inanç problemidir.
Onların inanç yapılan bu bildiride özetlenıneye çalışılanlardan farklı özelliklere de
sahip olabilir. Bizim çalışmamız kendileri hakkında bilgi veren bazı kaynaklarla
sınırlı kalmıştır. Yirmi birinci yüzyıla girdiğimiz şu günlerde böylesine problemli
bir inanç örgüsüne sahip olan Nusayrilerin açıkça ortaya çıkarak kendi kendilerini
ifade etmelerini bekliyoruz. Çünkü artık her türlü inanç, akıl ve bilim ışığında
özgürce ortaya konarak tartışılmalı, kimse birbirini kırmadan eleştirebilmeli,
düşünceler kapalı kalmadan gün yüzüne çıkarılmalıdır. Çünkü bir inanç biçimini en
iyi tanıtacak olanlar, o inanca mensup olanlardır. Başkalarının değer yargıları çoğu
zaman objektiflikten uzak, ya da hatalı olabilir. Biz de bu bildiride Nusayrilerin
Tanrı tasavvurlarını, çoğunlukla başkalarının veya hasımlarının eserlerinden alarak
ortaya koymaya çalıştık. Biz kendilerini yargılamaktan oldukça uzak durarak,
akademik bir çalışma yaptık.

"S. Adani,age.,VILFas>l; A. Sinano€1u, age.,45.
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