
Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi 
The Journal of International Social Research 

Volume 2 / 9   Fall  2009 
 

HOR�S�N VE M�VER�ÜNNEH�R’DE D�N AL�MLER� VE MUTASAVVIFLAR* 
 

Theologen und Mystiker in Hur�s�n und Transoxanien 

 

Bernd RADTKE 

Çeviren:  Ergin AYAN** 

 

 

 
  Özet 

 Bernd Radtke, “Hor�s�n ve M�ver�ünneh�r’de Din Alimleri ve Mutasavvıflar” ba�lı�ı altındaki 
yazısında “hikmet”i tartı�makta ve bununla basit neoplatoncu teorilere kar�ı duran �slâmi unsurlar arasındaki 
açık ba�lantıları vurgulamaktadır. Bu yöntemle hal-i hazıra açık i�aretler göndermeye adım atmaktadır. Din 
felsefesi eski ve yeni olmak üzere ikiye ayrılır. Radtke eski �slâm felsefesine �bnü’l-Arabî’yi,  yeni din �slâm 
felsefesine de Tirmizî’yi referans gösterir. 

 Anahtar  Kelimeler: Vâiz-i Belhî, Tirmizî, Fedâi-i Belh, Neoplatonizm, Hikmet 

 

 Abstract 

 Bernd Radtke discussed “hikmah” and related issues more specifically in an article on “Theologen 
und Mystiker in Hur�s�n und Transoxanien” where he emphasized the Islamic component against too 
simplistic Neoplatonic theories. The present volume evidently marks a further step in this process. 
Theosophy, now is divided into two kinds, the older and the younger. By younger theosophy, Radtke means 
Suhraward� and �bn al-‘Arab�, whereas the ”old Islamic theosophy is, of course, represented by Tirmidh�.  
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I. Fad�’il–i Balh 

Tabar�’nin Ta’r�h’i, �bn al-As�r’in K�mil’i, �bn al-Cavz�’nin Muntazam’ı gibi dünya tarihleri; �bn 
V�sil’in Mufarric al-kur�b’u gibi haned�n tarihleri, Safad�’nin V�f�’si gibi biyografik lexikonlar, �ehir ve 
bölge tarihleri, bizim Ortaça� �sl�m tarihindeki ana ba�vuru kaynaklarımızdır. Mısır için �bn ‘Abd al-
Hakam’ın Fut�h Mısr’ı, Dima�k için �bn ‘As�kir’in Ta’r�h Dima�k’ı, Ba�d�d için Hat�b al-Ba�d�d�’nin 
Ta’r�h Ba�d�d’ını zikretmek gerekir. �ran’ın bölgeleri F�rs, Curc�n, S�st�n için bölge tarihleri; Ni�abur, 
Buhara, Semerkand, Merv ve Herat için �ehir tarihleri vardır. Ayrıca, bir de 617/1220’deki Mo�ol 
istil�sında tahrip edilinceye kadar parlayan Belh �ehri tarihi vardır: Fad�’il-i Balh (Storey I/2, 1296; 
Bregel’ 2, 1053 vd.). 

Kroni�in her iki topo�rafik mukaddeme bölümü, Ch. Schefer tarafından Chrestomathie persane’de 
yayına hazırlanmı�tır (s. 65-103 Text, s. 56-94 Mukaddeme), eserin tamamı ilk olarak 1972/1350 h�.’de 
‘Abd al-Hayy-ı Hab�b�  tarafından �nti��r�t-i buny�d-i farhang-i �r�n’da ne�redilmi�tir. Schefer 
tarafından ne�redilen bölümün yanında, esas metin (s. 56-390), Belh’de ya�ayan, ölen veya herhangi bir 
nedenle �ehirle ba�lantılı olan yetmi� �ahsiyetin biyografisini ihtiva eder. Fad�’il-i Balh’in te�kil tarzı 
Ta’r�h Dima�k ile Ta’r�h Ba�d�d’a benzer: topo�rafik bir mukaddemeden sonra, ana metinde biyografiler 
vardır. Bizim kroni�imizin Dima�k ve Ba�d�d �ehir tarihlerinden farkı, biyografilerin alfabetik olarak 
de�il de, kronolojik sıraya göre dizilmi� olmalarıdır. 

Müellif kendisini (4,1) Ab� Bakr ‘Abdall�h b. ‘Umar b. Muhammad b. D�v�d al-V�‘iz Saf� ad-d�n 
al-Balh� olarak tanıtmaktadır. O bu eseri, �ehrin (Mo�ollar tarafından) istil� edilmesinden birkaç yıl önce, 
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Ramaz�n 610/1214 tarihinde ve Arapça olarak telif etmi�tir. Yetmi� yıldan az bir süre sonra 676/1278 
tarihinde bu kronik ‘Abdall�h b. Muhammad b. Al-K�sım al-Husayn� tarafından Farsça’ya çevrilmi�tir. 
Bu Farsça metin ele geçen tek nüshadır.  

 

 

II. Fad�’il-i Balh’in Kaynakları  

Kroni�imizin de�eri V�‘iz-i Balh�’nin büyük bir kısmı kaybolmu� veya bilinmeyen kaynakları 
kullanmasından ileri gelmektedir. 

 

1. ‘Abdullah b. Muhammed b. C�far el-C�yb�r�: Tabak�t �eklinde 5 defter yazmı� olmalıdır. 
Sah�v� tarafından (Rosenthal, History, s. 463 ve dipnot 4.) künyesi Ab� ‘Abdullah Muhammed b. C�far 
el-C�biy�r� olarak kaydedilmi�tir. H. 300/M. 912’de henüz hayattaydı. 

2. Ab� �sh�k el-Mustaml�: Kit�b�’l-‘�lam�-i Balh, 14 defter halinde, alfabetik 
olarakdüzenlenmi�; Sah�v� (Rosenthal, s. 463 ve dipnot 3.) tarafından kaydedilmi�; müellif olarak kar�. 
Biyografi kısmı Nr. 52. 

3. ‘Al� b. Fadl b. T�hir: Hat�b al-Ba�d�d�’nin Ta’r�h Ba�d�d (8, 223, 8 vdd.) adlı eserinde 
zikretti�i 4 ciltlik Tabak�t çalı�masının müellifidir. Ayrıca Sah�v� tarafından da kaydedilmi�tir 
(Rosenthal, History, 464 vd.ve not. 1); ölümü 323/934-935. 

 4. Yûnus b. T�hir en-Nusayr� al-Balh�: Kit�b�’l-bahça. s. 319’da belirtildi�i gibi Ab� Han�fa’nin 
ö�rencilerine (ash�b) dairdir. Sah�v�’de kayıtlıdır (Rosenthal, History, 464); Müellif olarak kar�. 
biyografi Nr. 53. 

 5. Nas�redd�n Ab�’l-K�sım a�-�ah�d as-Samarkand� = Muhammed b. Y�suf b. ‘Al� as-
Samarkand�: Belh me�hurları hakkında 5 defter yazmı�tır. Bu eser Sah�v� zamanında henüz vardı (Ros., 
History, 463); Müellif 556/1161’de ölmü�tür; Kar�. GAL, G I, 381; S I, 733. 

 Bütün bu kaynaklar kayıptır. 

 Di�er kaynaklardan a�a�ıda söz edilecektir. 

 6. Ab� Zayd al-Balh�: Man�kıb Balh (54,-3); Müellif için kar�. EI, Yakut, �r��d I, 143, 9, 
Fad�’il-i Balh’in geçti�i yer. 

 7. Kit�b al-had�’ik li-ehli’l-hak�’ik (121, 7): �bn al-Cavz�’nin aynı adlı bir eseri vardır; GAL, S I, 
918. 

 8. ‘Abb�d b. Kas�r: Kit�b az-zuhd (135, -1vdd.). �bn Hacar bu isimde iki ki�iden bahsediyor: 
‘Abb�d b. Kas�r at-Takaf� al-Basr� (Tahz�b 5, 100, nr. 169) ve ‘Abb�d b. Kas�r ar-Raml� el-Filist�n� 
(Tahz�b 5, 102, nr. 170). 

 9. Kit�b  as-salva (140, 2); Salvat al-‘�rif�n (224, 6), Salvat as-s�bir�n (223, 8) veya Kit�b al-
‘�rif�n va an�s  al-must�k�n (283,-1) olarak da tanınır. Brockelmann (GAL, S I, 773) Subk�’de geçen �u 
�ekliyle almı�tır: Salvat al-‘�rif�n ve uns al-must�k�n (Tabak�t a�-��fi‘�yye 3, 76). Müellifi Ab� Halaf 
Muhammad b. ‘Abd al-Malik b. Halaf at-Tabar�’dir. 470/1077’de ölmü�tür. Eser 22 bölümden meydana 
gelmi�tir, bunlardan son biyografiler sufileri ihtiva eder. Subk� bunu Ku�ayr�’nin Ris�la’sı ile aynı 
de�erde tutar ve sadece bunun vasıtasıyla iktibas edilmi�tir. Dolayısıyla Subk�’nin eserin sadece bir 
kopyasını Dima�k'daki E�refiyye kütüphanesinde bulmasına �a�ırmamalıdır. Eser Rabi‘ II/Mart 1067’de 
tamamlanmı�tır. 

 10. Ab� Lays as-Samarkand�: an-Nav�zil fi’l-fur�‘ (151,3); kar�. GAS I. 447, Nr. 6; kar�. 
biyografi Nr. 51. 

 11. Nuzhat al-h�z�r (176,3); tesbit edilemedi. 

 12. Ab� Y�suf al-K�d�; Kit�b al-k�d�yy� (177, -2); muhtemelen Adab al-k�d� ile aynı; kar�. GAS 
I, 421. 
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 13. Bay�n al-hakk �ih�b ad-d�n Mahm�d b. Ab� l-Hasan an-Nay��b�r�: Cumal al-gar�‘ib (195,-
4); Ka�f az-zun�n’da geçer I, 601vd.; müellif için kar�. GAL, S. I, 733. 

 14. ‘Al� b. Hasan al-Mustaml�: Kit�b al-‘afiya (228, -2); müellifi tesbit edilemedi. 

 15. Ab� l-‘Abb�s C�‘far b. Muhammad an-Nasaf� al-Musta�f�r�: ad-Dal�’il al-bayyin�t; Dal�’il 
an-nubuvva kasdedilmi�tir; kar�. GAL, S I, 617; müellif 432/1040’da ölmü�tür; Daha geni� biyografik 
bilgiler için bk. �bn Ab� l-Vaf�: Cav�h�r 2, 19, Nr. 406. 

 16. Ab� Bakr al-F�ris�: ‘Uy�n al-mas�’il; Zirikli: A‘l�m I, 110’da zikredilmi�tir; müellif 
305/917’de ölmü�tür. 

 

III. Fad�’il-i Balh’in 70 Biyografisi 

�imdi 70 biyografi hakkında bilgiler verilecek. N��ir, notlarda çok sayıda paralel kaynaklar veriyorsa 
da bunların tekrarından kaçınılacaktır. Sadece yeni ya da n��ir tarafından bilinmeyen bilgiler ve batı 
litaratürü verilecektir. 

1. R�m�n al-Balh� (56-61); Peygamberin bir mevl�sı idi. Belh’deki nesebi meçhuldür; kar�. Safad�: 
V�f� 15, 285, Nr. 405. 

2. Zahh�k b. Muz�him (62-71); GAS I, 29vd.; Belh’de 100/718-9 veya 105/723 tarihinde vefat etmi� 
olmalıdır; tanınmı� Kur‘�n yorumcusu ve muhadd�s. 

3. Sa‘id al-Makbar� (69-71); kar�. V�f� 15, 250 Nr. 354; ölümü 123/740-1 ya da 126/743-4; 
muhadd�s. 

4. ‘At� b. Ab�’s-S�’ib (71-73); ölümü 136/753-4; muhadd�s. 

5. Muk�til b. Hayy�n (73-82); kar�. GAS I, 36; muhadd�s ve Kur‘�n müfess�ri. Ab� Musl�m’in 
önünden Kabul’e kaçmı�tır. 13. yüzyılda hala me�hur olan mezarı Gazne yakınlarındaki Gerd�z’de 
bulunmaktadır (74,-5). 135 veya 150/767’de ölmü�tür. Ab� Han�fa’nin ö�rencisi olup Belh valili�i (75,-
2) ve Semerkand kadılı�ı (78,8) yapmı�tır. Muhtemelen babası da Semerkand valisi idi (77,-6). 
Emev�lerle ili�kileri iyi olup, Ömer b. Abdül‘az�z’in güvenini kazanmı�tı (76, 2 vdd.). O, Hacc�c b. 
Y�suf’a, Sa‘id b. Cubayr’in �sfah�n’daki saklantılarını haber vermi�tir (77,-5) (Sa‘id b. Cubayr için kar�. 
GAS I, 28 vd.; V�f� 15, 206, Nr. 287; Hily�t al-avliy�’  4, 272 vdd.; Ahb�r �sbah�n I, 324 vd.; As-Sayed: 
Die Revolte des Ibn al-A�‘at 352 vd.). 

6. ‘At�’ b. ‘Abdall�h al-Hor�s�n� (82-85); kar�. GAS I, 33; ölümü 135/757; müfess�r ve muhadd�s. 

7. Al-Mutavakkil b. Humr�n al-K�d� (85-89); ölümü Belh 141/758-9 �ehit olarak (85,6). Aslen 
Kirm�nlı olmalıdır (86,1). Kutayba b. Sa‘id tarafından Belh ve Ca�aniyan k�dısı olarak tayin edilmi�tir. 
Mütevekkil, Belh halkıyla birlikte Ab� Muslim’e kar�ı çıkmı� ve ma�lup olmu�tur (kar�. Madelung: 
Early Murji’a 38, not 25). Bunun üzerine di�er ileri gelenlerle birlikte gizlenmi�tir (86,3 vdd.). 
Affedildikten sonra kadı olarak mevkii kendisine iade edilmi� ve fakat iktidarla olan ili�kileri öldürülene 
kadar gergin bir �ekilde devam etmi�tir (87, 1 vdd.). 

8. Muk�til b. Sulaym�n (89-93); GAS I, 36 vd.; ölümü 150/767 veya 158/774-5; kar�. Nwyia: 
Exégése 26 vd.; tanınmı� müfess�r. 

9. �br�him b. Adham (93-118); ölümü 161/177-8; kar�. EI,  tanınmı� z�hid ve mutasavvıf. Anne ve 
babasının Mekke’yi hac için ziyareti sırasında do�du�u rivayet edilir (94, I vdd.) (Aynı bilgi �bn Karr�m 
tarafından da verilmi�tir; kar�. Van Ess: Ungenützte Texte 30). Babası g�z�, müc�hid, z�hid, ‘abid ve 
mur�bit (mur�bit/rib�t için kar�. Meier: Almoraviden 81 vdd.) olmalıdır; Babasının  künyesi Adham b. 
Mans�r b. Yaz�d b. C�bir al-‘Icl� olarak verilmektedir. Dolayısıyla �brahim saf Arap men�elidir. O, 
‘Abdall�h b. Al-Mub�rak, Avzai ve Sufy�n as-Savr� ile görü�mü� (100, 2vdd.) ve ayrıca Halife 
Mans�r’un huzuruna da çıkmı�tır (116, 5vdd.). Muhadd�s Ri�d�n b. Sa‘d ile görü�ebilmek için Mısır’a 
seyahat etmi�tir (109, -4). 

10. Ya‘k�b al-K�ri‘ (118-124); ölümü 163/779; Di�er biyografik eserlerde adından söz edilmez.. O, 
fak�h ve z�hid olup, Süfy�n as-Savr� ile tanı�ıyordu. Kaynak olarak Kit�b al-had�’ik li-ahl al-hak�’ik 
(Kaynak Nr.7) (121,7). 
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11. ‘Umar b.Maym�n ar-Ramm�h (124-129); ölümü 171/787-8; kar�. Cav�h�r 2, 672, Nr. 1077; 
Halm: Ausbreitung 74. Mütevekk�l b. Humr�n’dan sonra Belh kadılı�ı yapmı�tır (Nr. 7) (124, 6). Cahm b. 
Safv�n (hakkında bk. EI, ; Van Ess: Dirar b. Amr 279) ile “rüyada Allah’ı görmek” hakkında tartı�mı�tır. 
Ab� Han�fa, �bn ar-Ramm�h’a fevkalade saygı göstermi�tir (126, 10). 

12. �ak�k al-Balh� (129-142); ölümü 194/809-10, V��cird (V��cird için bk. Barthold: Turkestan 71; 
ayrıca Meier: Aussprachefragen 102) ile Huttal�n arasındaki Kulan’da müc�hitlik yapmı�tır; kar�. Nwyia: 
Exégése 213 vdd. Mezarı müellif tarafından 588/1192 yılında ziyaret edilmi� ve yerle�ik halkın nazarında 
yüksek bir mevkie sahip oldu�u görülmü�tür (130,2 vdd.). �akik, Ab� Y�suf al-K�d� ile beraber Ab� 
Han�fa’dan ders almı�tır  (131,4vdd.). O, �br�h�m b. Adham’ın  (Nr. 9) ö�rencisi (135,6) ve H�tim al-
Asamm’ın da hocasıdır (132,-7vd.) (Nr.19). �akik için kaynak Salvat al-‘arifin’dir  (kaynak Nr. 9) 
(140,2). ‘Abb�d  b. Kas�r’den bir Kit�b az-Zuhd (kaynak Nr. 8) almı�tır (135,-1vd.). Ad�b-ı tarik�tı 
ma‘rifet ehylinden ö�renmelidir (�d�b-ı tarik�t-r� az ahl-i ma‘rifat giriftam) (ma‘rifanın anlamı hakkında 
kar�. burada EK IV). 

13. Ab� Mu‘�z H�lid (metinde H�ris) b. Sulaym�n; 142-146; ölümü Muharrem 199/A�ustos-Eylül 
814. Ab� Han�fa’nın (143,1vd.) ö�rencisi olup, Ab� Y�suf al-K�d�, Ab� Mut� (Nr. 14) ve �akik al-Balh� 
(Nr. 12) (143, 2vd.) ile akran idiler. Ab� Mu‘�z da iktidarla ihitl�fa dü�mü�tür: Abb�s� valisi ‘Al� b. ‘�s� 
b. M�h�n zamanında (145, 1vdd.), Ab� Muhammed al-A‘ma�, Belh kadısı idi ve ruk� ile suc�dun din� 
ibadete girmedi�ine dair görü�ü temsil ediyordu (145,2). Ab� Mu‘�z ise bu ö�retiyi küfür olarak 
de�erlendirdi (145,3). Bunun üzerine fiziksel �iddete maruz kalarak Belh’den kovuldu.  Oradan gitti�i 
Tirmiz’de kadı ‘Abd al-‘Az�z b H�lid tarafından ilk defa dostça kar�ılandı, fakat daha sonra bununla 
birlikte �a� ve Fergana’ya kaçmak zorunda kaldı (145, -2vdd.). Bu ikisi burada 100.000 gayrimüslimi 
Müslüman etmi�lerdir (146, 1). Ab� Mut�‘ (Nr. 14) Belh kadılı�ına tayin edildikten sonra, A‘ma� kaçmak 
zorunda kalmı� ve Ab� Mu‘�z ve ‘Abd al-‘Az�z geri dönebilmi�lerdir (146,2vdd.).E�er burada tanınmı� 
Ab� Muhammed al-A‘ma� kasdediliyorsa (bunun için bk. V�f� 15, 429, Nr. 583; Van Ess: Zwischen 
Hadis 9 vdd.), metnin verdi�i bilgi do�ru de�ildir, zira A‘ma�, ‘Al� b. ‘�s�’nın Hor�s�n valili�i sırasında 
(Tabar�: Annales III, 645) 148/765’de ölmü�tür. A‘ma� hakkındaki tasvirler muhteliftir (Zahab�: M�z�n 2, 
224, Nr. 3517; �bn Hacer:  Tahz�b 4, 222, Nr. 376). Muhadd�s olarak güvenilmezli�inin yanında, �ii 
e�ilimli olmakla da suçlanmı�tır (Tahz�b 4, 223). Kaynaklar onun Belh kadılı�ından bahsetmezler.‘l� b. 
‘�s�, Yahya b. H�lid Barmak�’nin tavsiyesi üzerine Belh valili�ine tayin edilmi�tir (Tabar�: Annales III, 
702). O, Merv (aynı eser, 647) ve Belh’de (aynı eser 708) ikamet etmi� ve halkın �ikayeti üzerine 
191/807’de azledilerek (aynı eser 713 vdd.) Ba�d�d’a getirilmi� ve hapsedilmi�tir. 

14. Ab� Mut�‘ al-Hakam b. ‘Abdall�h al-K�dı (146-154); ölümü 204/819-20 veya 197/812-13; kar�. 
GAS I, 414; Halm: Ausbreitung 74; Ta‘r�h Ba�d�d 8, 223-25; Van Ess:Zir�r 2, 24. Ab� Han�fa’nin 
ö�rencisidir (147, I vdd.). Daha sonraları (Zahab�: M�z�n I, 574, Nr. 2181; al-Hat�b al-Ba�d�d�) onu, 
cennetin nihayetini ö�reten bir Cahmit� olarak tavsif ederler. Al-Hat�b al-Ba�d�d�’nin kayna�ı ‘Al� b. Fazl 
b. T�h�r’dir (kaynak Nr. 3). W�‘iz-i Balh�, Ab� Mut�‘ hakkında kaynak olarak Kit�b an-Nav�z�l’i (kaynak 
Nr. 10) kullanmı�tır (151,3; 153,-3). Ab� Mut�‘ ardında üç erkek ve sekiz kız evl�dı bırakmı�tır (152, 7 
vdd.). En büyük kızı, al-K�sım b. Zurayk (Nr. 20) ile di�er bir kızı da Talekan valisi ile evliydi. 
Ma‘m�n’un hal�fe olarak tanınmasına Ab� Mut�‘ açıkça kar�ı çıkmı�tır (149, 7vdd.=Ta‘rih Ba�d�d 8, 
224, 3vdd.). 

15. Vusaym (Vas�m) b. Cam�l at-Takaf� (154-156); ölümü 182/798. abitlerden biri idi (154, 5) (ıstılah 
için bk. Meier: Der mystische Weg 117) ve muhadd�s Kutayba b. Sa‘�d’in amcasıydı (Nr. 30). 

16. Salm b. S�lim (156-160); ölümü 174/790 Mekke (156,-I); kesin olmamakla beraber Safad�’ye 
göre (V�f� 15, 300, Nr. 419) 194/809-10; kar�. Cav�h�r 2, 232, Nr. 621. Salm, iktidarın adaletsizliklerine 
kar�ı çıkan bir din adamıydı (157,-5vdd.). Vali ‘Al� b. ‘�s� (bk. Nr. 13) tarafından H�r�n er-Ra��d’e 
�ikayet edilmi� ve Ba�d�d’da zindana atılmı�tır. Ba�ka bir rivayette onun Ba�d�d’da bulundu�u sıralarda 
H�r�n ar-Ra��d’e küfür ve hakaret etti�i kayıtlıdır (Ta‘rih Ba�d�d 9, 141, 14). H�r�n’un ölümünden sonra 
zevcesi Zübeyde ve yeni hal�fe Am�n tarafından serbest bırakılmı�tır. �bn Sa‘d, onu bir murci’� (o 
zamanda bu ıstılahın anlamı hakkında bk. Madelung: Early Murji’a 32 vdd.) ve güvenilmez (za‘�f) bir 
muhadd�s olarak tanıtmaktadır (Tabak�t, 7, 2, 106). Ondan Hak�m Tirmiz�’nin babası ‘Al� at-Tirmiz� 
nakletmi�tir (H T 14). 

17. ‘Umar b. H�r�n al-Balh� (160-162); ölümü 196/811-12; kar�. Zahab�: M�z�n 3, 228, Nr. 6233; 
orada za‘�f olarak tavsif edilmektedir. Kutayba b. Sa‘id de ondan had�s nakletmi�tir (Nr. 30). Belh 
murci’�leriyle arası iyi de�ildi (Ta‘rih Ba�d�d 11, 189, 6). Hat�b Ba�d�d�, kaynak olarak, Ahmad b. K�� 
al-Varr�k tarafından önerilen ‘Al� b. al-Fazl’ı (kaynak Nr. 3) kullanmı�tır. 
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18. ‘Abdall�h b. ‘Umar b. Maym�n ar-Ramm�h (162-165); ölümü 197/812-13, Ni�abur kadılı�ı 
sırasında; kar�. Halm: Ausbreitung 67; Bulliet: Patricians 256, Nr. 6; ayrıca Cav�h�r 2, 319, Nr. 715. 
‘Umar b. Maym�n ar-Ramm�h’ın o�lu idi (Nr. 11). Ab� Mut�‘ nin (Nr. 14) 197/812-13’deki ölümünden 
ve �add�d b. Hak�m (Hukaym) Belh kadılı�ı makamından kaçı�ından  sonra, Halaf b. Ayy�b (Nr. 21) ve 
Y�suf b. V�kid ile birlikte Ma’mun tarafından Merv’e ça�rılmı� (162, 7 vdd.) ve kadılı�a tayin edilmi�tir 
(164, 3vdd.). 

19. H�tim al-Asamm (165-177); ölümü 237/857-58, V��cird’de bir ribatta. Mezarı 588/1192’de 
müellif V�‘iz-i Belh� tarafından (166, 4vdd.) ziyaret edilmi�tir. H�tim, z�hid, ‘alim ve hak�m olarak 
tanınmaktadır (166, 1vd.). �ak�k al-Balh�’nin talebesi (Nr. 12) ve Ahmad b. Hidroya’nın (Nr. 29) 
hocasıdır. Ba�d�d’da Ahmad b. Hanbal ile kar�ıla�mı�tır (174, 8vdd.; kar�. Ta‘rih Ba�d�d 8, 242, 3 vdd.). 
Ku�eyr�’nin Ris�la’sı (169,3) (kaynak Nr. 11) yanında Nuzhat al-h�tir (176, 3) de H�tim için kaynaktır. 

20. Al-K�sım b. Zurayk (177-178); ölümü 201/816-17; kar�. Cav�h�r 2, 170, Nr. 562. Ab� Mut�‘nin 
damadı idi (Nr. 14). 

21. Halaf b. Ayy�b (178-185); ölümü Ramazan ba�ı 205/�ubat 821 Belh, 69 ya�ında (179, 1vd.); 
Cav�h�r 2, 170, Nr. 562. Ab� Han�fa’nın ö�rencisi Muhammed e�-�eyb�n�’nin ö�rencisiydi (180, 1). Ab� 
Y�suf K�dı onun hakkında: “in morde ki ‘ilm-i ma-r� be Hor�s�n ihy� kunad (bu adam benim ilmimi 
Horasan’da ihya edecektir)” demi�tir (180, 8). Halaf kadı olarak tayin edilmi�, fakat bunu reddedince 
hapse atılmı� ve ölmü�tür (184, 8) (kar�. Nr. 18 ve Ma‘m�n’un huzuruna çıkı�ı). Halaf’ın o�lu, Sa‘�d b. 
Halaf, bir süre için Buhara kadılı�ı yapmı�tır (185, 2 vdd.); kar�. Halm: Ausbreitung 105; Nar��h�: Ta‘r�h 
Buh�r� 5/tercüme Frye 5, not 9. 

22. �add�d b. Hak�m (185-195); kar�. Ayrıca H T 12. �add�d 6 ay Belh kadılı�ı yapmı� ve sonra 
makamından kaçmı�tır (kar�. Nr. 18). 89 ya�ında 214/829 yılında ölmü�tür. �add�d, zühd ve takvanın 
açıkça gösterilmesini reddetmi�tir: ‘alim çunan mast�r b�yed ki heç kes ber ‘ib�det-i vey muttali‘ 
negerded t� �n h�ss mar-hud�y-r� n�fi‘ buvad (188, -1). Kaçtı�ı Ba�d�d’da Ab� Han�fa’nın talebesi 
Zufar ile tanı�tı (192,-4vdd.). Ahmad b. Hanbal, Halaf b. Ayy�b ile �add�d hakkında dostça sözler 
söylemi�tir: racul�n kad ictama‘a ‘aleyhim� ahl k�ratihim� bi’s-sıdk va’sal�h  �add�d Hak�m 
Tirmiz�’nin babası ‘Al� at-Tirmiz� hakkında malumat vermi�tir (H T 12) 

23. ‘�s�m b. Y�suf (196-201); ölümü 215/830; kar�. ayrıca Cav�h�r 2, 527, Nr. 934. ‘�s�m, zengin ve 
cömert biri idi (197, -5). O�lu Ab� Muhammed ‘Ubeyd b. ‘�s�m, Ahmad b. Mudrik’ten sonra Belh valisi 
oldu (Hakim Tirmiz� bu adda bir muhadd�s tanımı�tır; kar�. H T 21) (196, 4vd.). ‘�s�m aynı zamanda Ab� 
Han�fa’nin mezhebindendir (198, 6vdd.). 

24. Makk� b. �br�h�m (202-206); ölümü 215/830; kar�. H T 13; ‘Ali et-Tirmiz� hakkında malumat 
veren kimsedir; Ta‘r�h Ba�d�d 13, 115, Nr. 7098. Ahmad b. Hanbal, Makk�’nin sıdkını çok takdir eder 
(202, 5vdd.). Makk� bizzat kendisi sıdk ve ihl�s ile ilmi buldu�unu söylemi�tir (206, 5vdd.). O, A‘ma�’ın 
talebesiydi (kar�. Nr. 13). Hasan ve Ya‘k�b adlarında saygıde�er iki o�lu, Hasan’ın da Muhammed 
adında bir o�lu vardı. Makk�’nin bir de �sm�‘�l adında kade�i vardı (203, 1-3; kar�. Ta‘r�h Ba�d�d 13, 
116, 20).  

25. �ih�b b. Ma‘mar (206-208); ölümü 216 (296 yerine böyle okunması daha do�rudur)/831-32; kar�. 
�bn Hacar; Tahz�b 4, 368, Nr. 624. 

26. Lays b. Mus�f�r (208-210); ölümü 224/838-9 veya 226/840-1; kar�. Cav�h�r 2, 731, Nr. 1133. 
Lays, 11. Belh k�dısıdır (208,-6). Bu cümleden olarak müellif Lays’a kadar Belh k�dılarının bir listesini 
vermekte ve bu konudaki bilgilerimize ı�ık tutmaktadır (kar�. Halm: Ausbreitung 74). 

Liste (208,-3): 1. H�ris  b. Sry’t (?). -2. Hil�l b. Hass�n. -3. Sulaym�n b. Bi�r, Muk�til b. 
Sulaym�n’ın babası (nr. 8). -4. Nasr b. Mu��r�s. -5. Mutavakkil  b. Hurm�n (Nr. 7). -6. ‘Umar b. Maym�n 
ar-Ramm�h (nr. 11). -7. Ab� Muhammad al-A‘ma� (kar�. Nr. 13). -8. Ab� Mut�‘ (Nr. 14). -9. �add�d b. 
Hak�m (Nr. 22). -10. ‘Abdall�h b. ‘Umar b. Maym�n ar-Ramm�h (nr. 18), aynı zamanda Ni�abur valisi 
idi. -11. Lays b.Mus�f�r (Nr.26). 

Halm bu 11 k�dıdan sadece ikisini verir (Nr. 6 ve 8). Bu listeyi teyid eden ba�ka bir kadı listesi de, 
Nas�r ad-d�n-i Samarkand�’nin Ta‘r�h Balh adlı eserinde bulunur  (kaynak Nr. 5). 
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Lays i�kence (mihne1) altında makamından istifa etti (210, 2 vdd.). Gerekçesi �u idi: “her ki da‘v� 
koned ki kur‘�n mahl�k est k�f�r ba-hud�y. Lays’dan sonra uzun bir süre Belh’de k�dı olmadı, sadece 
ash�b al-maz�l�m vardı (209, 2vd.). 

27. Ab� Sulaym�n M�s� b. Sulaym�n al-Cuzc�n� (210-214); kar�. ayrıca GAS I, 433. Ab� Sulaym�n, 
�ayb�n�’nin yazılarının Ba�d�d’dan Hor�s�n’a getirilmesinde aracılık yapmı�tır. (211, 1vd.). O, Bi�r al-
Mar�s�’yi (hakkında bk. EI; Van Ess: Zir�r b. Amr 30 vdd.) Kur‘�n’ın mahl�k oldu�unu savundu�u için 
mürted olarak kabul eder. Müellif V�‘iz-i Balh�, 582/1186-87 yılında F�ry�b/Cuzc�n�n’daki mezarını 
ziyaret etmi�tir (213, 2vdd.). 

28. �br�h�m b. Y�suf (214-19); ölümü 239/853-54 veya 241/855-56; kar�. Cev�h�r I, Nr. 62. ‘�s�m b. 
Y�suf’un (Nr. 23) karde�i ve Ab� Y�suf al-K�dı’nın talebesiydi. Tanınmı� Ni�abur’lu mutasavvıf (ö. 
234/848) ve �bn Karr�m’ın (kar�. Massignon: Essai 259; Van Ess: Ungenützte Texte32; Chabbi: 
Mouvements 30,33) hocası olan Ahmad b. Harb, �br�h�m’i çok takdir eder (216, 2f). O, V��cird ve 
�sfic�b (�sfic�b için bk. Barthold: Turkestan 175-178) rib�tlarını methetmi�tir (215,6).  �br�h�m, Kur‘�n’ın 
mahluk olup olmadı�ını tartı�ıp, kararsız bir tavır takınarak de�erini dü�ürenleri sert bir �ekilde mahkum 
etmi�tir: avkafahum All�h ‘al� cisr cahannam laysa fi’l-kur‘�n vakf (215, 1vd.) (V�kıfiyye hakkında bk. 
Van Ess: Zir�r 2, 18). O�lu Ab� Nasr Y�suf b. �br�h�m b. Y�suf ünlü bir ‘alim idi; 303/915-6’da 
ölmü�tür. �br�h�m hakkında bir hik�ye Ab� Bakr al-Varr�k at-Tirmiz�’nin Fav�’id’inde yer almaktadır 
(bk. burada Nr. 40) (218, -4vdd.) 

29. Ahmad b. Hidroya (219-230); ölümü 240/854-5. H�tim al-Asamm’ın (Nr. 19) ö�rencisi olup 
S�lih b. ‘Abdall�h at-Tirmiz�’den de kendi Tefs�r’ini dinlemi�tir (S�lih b. ‘Abdall�h kar�. H T 27, Nr. 
141). Ahmad için kaynak (220, 1) Ab� Nu‘aym’ın Hilyat al-avliy�’sıdır (orada 10, 42 vdd.). Ab� Hafs al-
Hadd�d (Sulam�: Tabak�t 103, 6; kar�. H T 86) tarafından çok övülmü�tür (220, -6vdd.). Talebesi 
Muhammad b. H�mid at-Tirmiz� (221, -5) (Sulam�: Tabak�t 280, 5; lakiya’l-ma�ayih bi-Balh misl Ahmad 
b. Hidroya). Ahmad’ın Belh’deki mezarı müellifin zamanında me�hurdu (222, 1vdd.) ve 5./11. yüzyılda 
Gaz�l�’nin hocası �m�m al-Haramayn Cuvayn�, dualarının kabul edilmesine vesile olması için vaaz 
etmi�tir (222, 3vdd.). Ahmad sıdk nasihat etmi�tir (kaynak Hilya 10, 42, 11vd., Sulam�’deen, fakat 
Tabak�t’dan de�il). Ahmad’in hayatı için ba�ka bir kaynak da Salv�t al-‘arif�n’dir (kaynak Nr. 9) (223, 8; 
224, 6). Orada ayrıca Ahmad’ın, Ahm�d b. Harb ile kar�ıla�tı�ı yazılıdır (kar�. Nr. 28). Ahmad’ın e�i 
Umm ‘Al�, annesi Hor�s�n valisi Hasan b. ‘�mr�n’ın kızı olan M�lik b. S�lih’in kızı idi (bu isim tesbit 
edilemedi; kar�. Hilya 10, 42, 5 vd.). Umm ‘Al�, S�lih b. ‘Abdall�h at-Tirmiz�’den kendi Kit�b at-
Tafs�r’ini dinlemi�tir. Bu kadın malını ve mülkünü 79.000 dirheme satıp Mekke’ye yerle�mi�tir. Orada 7 
yıl kalmı�tır: dar c�mi‘-i ‘ul�m m�hir �od va ah�d�s istima‘ kerd, sonra da Belh’e geri dönmü�tür. 
Ahmad’ın ba�ka bir hanımı da hak�me  olarak tanınmaktadır. 

Ahmad’ın bir ö�rencisi olan Ab� Bakr al-Varr�k (Nr. 40), hocasının tasavvuf yolunu 10 kısma 
ayırdı�ını söyler. Bunlardan be�i insan� çabaları, be�i de il�h� merhameti elde etmek içindir (227, -3vdd.). 
5 insan� �unlardır: tevbe, nafy al-man�h� va mal�h�, zühd, hilm, ihtim�l al-ad� va-zahmat al-a�y�r (228, 1 
vdd.), 5 il�h� �unlardır: minna, �ukr, am�na, mahabba, valah: va �n g�yat-i darac�t ast va har ki dar 
mahabbat v�lih �ud hama az mahb�b ande�ad. Muhtemelen Ahmad’ın talebesi olan Hak�m Tirmiz� (kar�. 
H T 36), tasavvuf yolunu 7 kısma ayırmı�tır (H T  83) 

Ahmad hakkındaki di�er bir kaynak da ‘Al� b. Hasan al-Mustaml�’nin (kaynak Nr. 14) Kit�b al-
‘afiya’sıdır. Ahmad’ın çok sıkı takibatlara maruz kaldı�ını belirtmektedir (230, 1 vdd.) 

30. Kutayba b. Sa‘id (230-239); ölümü 240/854-5; me�hur bir  müfess�rdir (kar�. H T  26, Nr. 132). 
Kutayba için kaynak Ab� �sh�k al-Mustaml� (238, 1) (kaynak Nr. 2 ve burada Nr. 52). 

31. Muhammad b. Al-K�d� Ab� Muti‘ (239-244); ölümü 244/858-9. Nr. 14’deki Ab� Muti‘ al-
Hakam’ın o�lu olup, Hak�m Tirmiz� hakkında malumat veren ki�idir (H T 24, Nr. 96). 

                                                 
1 H. II. Asrın sonlarından itibaren ortaya çıkan Kur‘�n’ın mahl�k olup olmadı�ı meselesi �sl�m aleminde 
geni� bir fikir mücadelesine yol açtı. Bir çok alimin eza ve cefa görmesine sebep olan bu tartı�ma, 
Me‘m�n’un hal�fe olmasıyla (198-218/813-833) iyice su yüzüne çıktı. �lme kar�ı a�ırı bir muhabbeti olan bu 
Hal�fe, Mutezile imamlarının tesiri altında kalarak, Kur‘�n’ın mahl�k oldu�u görü�ünü iyice kabul ve 
resmen il�n etmi�ti. Bu arada çe�itli muhadd�s ve fak�hleri Kur‘�n’ın mahl�k oldu�u fikrini ikrara zorlamak 
için  imtihana tabi tutmu�, ikrar etmeyenleri çe�itli i�kencelere tabi tutmu�tur ki, mihne  bu i�kencelere 
deniyordu. Tanınmı� bir çok alim bu i�kenceler altında can vermi�tir. Bunlardan biri de Ahmed b. Hanbel 
(780-855) olmu�tur. (Çevirenin notu.) Bk. �. Cerraho�lu, Tefs�r Us�lü, Ankara 1989, s. 190; ayrıca bk. 
Goldziher, “Ahmed b. Muhammed Hanbel”, �A, I. 
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32. Muhammad b. Ab�n (244-246); ölümü 244/858-9; Hak�m Tirmiz� hakkında malumat vermi�tir 
(H T 24, Nr. 95). Öldükten sonra bütün kitaplarının Ceyhun nehrine atılmasını vasiyet etmi�tir (245, 4 
vd.) Aynı vasiyeti Hak�m Tirmiz�, ya�arken yapmı�tır (H T  154, not 234). 

33. Muhammad b. M�lik b. Bakr (246-248); ölümü 244/858-9. O zamanki Tah�r�lerin Belh valisi 
olan D�v�d b. ‘Abb�s al-B�nic�r� (kar�. H T 34) bu fak�h hakkında cenaze töreninde konu�ma yapmı�tır 
(246-7). Muhammad, maiyetinde 3.000 ki�i olan büyük bir efendiydi. (24, 8 vdd.). Babası M�lik, Ab� 
Han�fa’nın talebelerindendi (247, -5). 

34. Ahmad b. Ya‘k�b b. Marv�n (249-250); ölümü 247/861-2, 84 ya�ında; kar�. ayrıca Cav�h�r 1, 
356, Nr. 284. Geceleyin gömülmü�tür (249, 6). 

35. Muhammad b. ‘Abdall�h b. ‘�s� b. �br�h�m, Muhammad b. Farr�h olarak tanınmı�tır. Zuhh�d ve 
‘ubb�d arasında gösterilmi�tir (250-252); ölümü 275/888-9. Fudayl b. ‘�y�d’ın talebesi olmalıdır (251, 
2vd.). 

36. Muhammad b. Al-Fudayl al- ‘�bid (252-257); ölümü 261/874-5. Belh’deki k�dı ailesi ile 
akrabadır: Büyükannesi �mina, yani babası al-Fudayl b. Sahl’in annesi, Mutavakkil b. Humr�n’ın (Nr. 7) 
karde�i ‘Abdall�h b. Humr�n’ın kızı idi. Babasının kız karde�i ‘�tika bt. Sahl, Ab� Muti‘nin (Nr. 14) 
karısı  idi (255,4vdd.). Muhammad bizzat ‘�s�m b Y�suf’un (Nr. 23) ö�rencisi idi (256,-5. 

37. Nasr (Nusayr) b. Yahy� al-Balh� (257-259); ölümü 268/881. Z�hid bir ‘alim idi. Caiz olmayan bir 
�ekilde rüyalanmak istemezdi. (257, -5vd.). Aynı �eyi ça�da�ı Hak�m Tirmiz� de iddia etmi�tir (H T 144, 
not. 76). 

38. Ab� Bakr b. ��d�n (259); ölümü 267/880. Müfess�r. 

39. Muhammad b. Salama (259-261; ölümü 78 ya�ında, 278/891-2 veya 279/892-3. Müfess�r. 

40. Ab� Bakr al-Varr�k Muhammad b. ‘Umar at-Tirmiz� (261-273). Belh �ehrindeki Köy-i ‘�y�d’da 
ya�ıyordu (262,-1). Belh’de hasta olunca, Tirmiz’e getirildi. Belh ile Tirmiz arasındaki Siy�hcird yolunda 
294/906-7’de vefat etti (Siy�hcird için bk. Barthold: Turkestan 76). Tirmiz’deki türbesi 6./12. yüzyılda 
çok saygı görmü�tür. Müellif V�‘iz-i Balh�, onu defalarca ziyaret etmi�tir (262, 6vdd.) (kar�. Meier: Ab� 
Sa‘�d 201). Ayrıca Belh’deki Mesc�d-i C�mi’de fikirleri va‘zedilmi�tir: o-r�  c�mi‘-i Balh c�y-i mu‘ayyan 
ast va mihr�be mu‘tabar ast der g�yat-i �uhrat. (262,-6vdd.). Ahmad b. Hidroya’nın bir talebesi olarak 
Ab� Bakr al-Varr�k, imanlı bir hak�m idi (262, 2vd.). Sayısız yazılar yazmı�tır (262,-5vd.; kar�. Sulam�: 
Tabak�t 221, 6). Zikredilen Fav�‘id’in yanında (kar�. burada Nr. 28) V�‘iz-i Balh�, Ab� Bakr’ın 9 ayrı 
çalı�masının adından söz eder: 1. Kit�b al-‘�lim va’l-muta‘allim (262, -5vd.); kar�. GAS 1, 646. 2. Kit�b 
al-ihl�s (262, -1; buradan iktib�s 271, -4vdd. 3. Kit�b al-hur�f (262, -1). 4. Kit�b al-‘itk va’l-fik�k (263, 
1). 5. Kit�b ad-darac�t (263, 1). 6. Kit�b al-‘ahd (263, 1). 7. Kit�b as-saf� (263, 1). 8. Kit�b al-‘ucb (263, 
2). 9. Kit�b hidmat al-b�tin (263, -2vd.). 

Bir keresinde Ab�’l-‘Al� al-Hamad�n� müelliften, Ab� Bakr’ın kitaplarına sahip olmayı dilemi�tir. 
V�‘iz-i Balh� ise onlardan ayrılmaya henüz hazır de�ildi. Ab� Bakr’ın yazıları Irak’ta da çok 
yaygınla�mı�tı (263, -2vd.). 

41. Muhammad b. Muhammad b. Sal�m al-Fak�h al-Balh� (273-278); ölümü 305/917-8. Muhammad 
için kaynak Nuzhat al-h�tir’dir (kaynak Nr. 11). 6./12. yüzyılda Muhammad’ın türbesi çok ziyaret edilen 
kutsal bir mekana dönü�mü�tü (276, 1vdd.). 

42. Muhammad b. ‘Ak�l b. Al-Azhar al-Balh� (279-280); ölümü 316/928-9. A�a�ıdaki eserlerin 
sahibi bir müfess�rdir: 1. Kit�b as-sah�h  2. Kit�b ad-dak�’ik va-�am�’il as-s�lih�n (279, 6vd.). 

Karde�i Ahmad b. ‘Ak�l b. al-Azhar de aynı �ekilde müfess�rdi (279, -2vd.); Muhammed’le aynı 
yılda ölmü�tür. 

43. Muhammad b. al-Fazl al-Balh� (280-288); Belh’den sürüldükten sonra Semerkand’da 319/931’da  
ölmü�tür. Ahmad b. Hidroya ekolüne mensuptu (283, 2) ve Ab� ‘Utm�n al-H�r�  gibi Ni�abur’lu 
mutasavvıflarla da ili�kisi vardı (283, 9vdd.; kar�. H T  86, not 287). Biyografisi hakkındaki kaynaklar 
Salvat al-‘arif�n (283, -1vdd.) (kaynak Nr. 9) ileAb�’l-‘Abb�s al-Musta�fir�’nin ad-dal�’il al-
bayyin�t’ıdır (286, -2vd.). 

44. Ab�’l-K�sım as-Saff�r al-Balh� (288-291); ölümü 326/937-8; kar�. Cav�h�r 1, 200, Nr. 141. 
Fak�h. 
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45. Muhammad b. Sa‘�d, Ab� Bakr (291-294); ölümü 328/939-40. Ab� Ca‘far al-Hinduv�n�’nin (Nr. 
49) (292, 1vd.) hocası idi. S�m�n� vez�ri Ab�’t-Tayyib’in o�lu Hasan b. Ab�’t-Tayyib al-Mu‘ab� ile 
çatı�malar ya�amı�tır (293, 5vdd.). Bu cümleden olarak Ab�’t-Tayyib, Karmat� olarak tavsif edilmi�tir 
(294, 1; onun hakkında bk. Barthold: Turkestan, 245). 

46. Muhammad b. ‘Al� b. Tahr�n (295); ölümü 333/944-5. Müfess�r. 

47. Muhammad b. Ahmad b. �sk�f (296); ölümü 333/944-5. Fak�h. 

48. ‘Al� b. Ahmad b. M�s� b. Marv�n al-F�ris� (297-299); ölümü 335/946-7. 

49. Ab� Ca‘far al-Hinduv�n� (299-310); 362/972-3’de Buhara’da zehirlenerek ölmü�tür (299, 5vd.). 
Ab�’l-Lays as-Samarkand� ondan nakiller yapmı�tır (burada Nr. 51) (302 , 3vd.). Ab� Ca‘far, Kur‘�n 1/7 
üzerine �unları söylemi�tir: “Merhamet gösterdiklerinin yolu”: ‘Bu yol Hz. Muhammed ile dostları (har 
do y�r-i o) Hz. Ab� Bekr ve Hz. Ömer’ın yollarıdır.’ (302, 4). Burada bir kez daha sadece Hz. Ab� Bekr 
ve Hz. Ömer’ı kabul eden 4./10. yüzyıldaki eski murci’� telakk�si görülmektedir. Hz. Osman ve Hz. Ali 
ile di�er ash�b hakkındaki hüküm ise askıya alınmı�tır (kar�. Madelung:  Early Murji‘ a 32). 

50. Ab�’l-K�sım b. Ab� Bakr b. Ab� Sa‘�d (310-311); ölümü 370/980-1 56 ya�ında. Ondan Y�nus b. 
T�hir nakletmi�tir (Nr. 53) (310, -1vd.). 

51. Ab� Lays Nasr b. Muhammad as-Samarkand� (311-316); ölümü 376/986-7; kar�. GAS I, 445. 
Ab� Ca‘far al-Hinduv�n�’nin talebesiydi (Nr.49) (313, 8 vdd.). 

Eserlerinin bir listesi (312, -3vdd.): 1. Kit�b al-mabs�t 2. Kit�b al-c�mi‘ayn 3. Kit�b az-ziy�d�t 4. 
Muhtalif ar-riv�ya (GAS 1, 447). 5. Kutub Tafs�r (GAS 1, 445). 6. Tanb�h al-g�fil�n (GAS 1, 449). 7. 
Bust�n al-‘arif�n (GAS 1, 449). 8. Sif�rat al-fıkh (GAS 1, 446=Hiz�nat al-fıkh ?). 9. Kit�b ru‘�s al-
mas�’il (GAS 1, 447= ‘Uy�n al-mas�’il fi’l-fur�‘?).  

52. Ab� �sh�k al-Mustaml� (316-319); ölümü 376/986-7; kar�. na�irin önsözü s. 29 vdd.. O, kaynak 
Nr. 2’nin müellifidir: va o musann�f-i kit�b al-kab�r ast dar zikr-i ‘ulam�’-i Balh va �n çah�rdah daftar 
ast (318, -5vdd.). 

53. Y�nus b. T�hir an-Nas�r� (an-Nusayr�) (319-322; ölümü 411/1020; kar�. Cav�hir (H) 2, 236, Nr. 
737. Burada geçen adı Sam‘�n�’nin Ans�b’ından alınmı�tır: al-Hayy�’�; Bulliet’de: Patricians 52: an-
Nadr� al-Kh�v�. Y�nus, Belh’de �eyhülisl�m  unvanını ta�ıyan ilk ki�idir (319, -1) (Bu ıstılah için bk. EI 
s.v.; Bulliet: Patricians 51-58). Kit�b al-Bahç� “dar zikr-i ash�b-ı Ab� Han�f�” yı telif etmi�tir (319, -
3vd.) (kaynak Nr. 4). Gazneli Mahm�d, fetv�larından dolayı Y�nus’a ba�vurmu�tur. (320, 4-322, 2) 

54. Muhammad b. Al-Fazl b. Ahmad (323-325; ölümü 413/1022-23; kar�. Cav�hir (H) 2, 111, Nr. 
332. Ab� Bakr b. Am�rak ar-Ravv�s al-Balh� (323, 5vd.) künyesi ile maruftur. Bir süreli�ine Belh’de 
kadılık makamında görev yapmı� (323, -1) ve büyük bir tefs�r kitabı tyazmı�tır: Kit�b al-kab�r al-mabs�t 
al-mur�c (sic) bi-c�mi‘ al-‘ul�m (324, 3vdd.). Di�er eserleri: 1. Kit�b kar�mat al-mu’min /Had�s).  2. 
Kit�b ad-diy�na “dar takr�r-i mazhab-i sunnat va cam�‘at” Gazneli Mahm�d’a ithaf edilmi�tir. �bn 
Ab�’l-Vaf� bu kitabı Kit�b al-i‘tik�d f� ‘tik�d ahl as-sunna va’l-cam�‘a adıyla zikretmi�tir. 

55. ‘Abd ar-Rah�m b. ‘Abdall�h b. Ahmad as-Sayraf� (325-326); ölümü 454/1062. �eyhülisl�m ve 
k�dı’l-kud�t idi (325, -5). K�dı’l-kud�tlık hakkında bk. Halm: Ausbreitung 30.  K�dı’l-kudatlık 
müessesesi burada ilk defa ortaya çıkmaktadır. Biyografisi hakkında kaynak Nasir ad-d�n-i 
Samarkand�’dir (326, 1) (=kaynak Nr. 5). 

56. Hasan b. ‘Al� b. Muhammad  al-Vah�� (326-330); ölümü 471/1078-9. K�dı’l-kud�t idi (326, -2). 
Kit�b al-am�l� adında bir eser telif etmi�tir (Ka�f az-Zun�n 1, 163). �bn Hacar (Lis�n 2, 241 vd., Nr. 
1013), Niz�m al-mulk’un Hasan’a Belh’de had�s dersleri için bir medrese in�a ettirdi�ini nakleder. Bu 
medere ilk Niz�miyye olmalıdır (kar�. Halm: Ausbreitung 73; Niz�miyye’nin Belh’de kurulu�u hakkında 
bk. Subki: Tabak�t 2, 137). Hasan, Melik�ah’ın karde�i Töki� tarafından türbesine nakledilmi�tir (327, 
2vdd.). Töki�, Belh’i 466/1073-4’de karde�inden ikta olarak almı�tır (�bn al-As�r: K�mil 10, 92). Hasan, 
Ab� Nu‘aym al-�sbah�n�’nin musteml�si idi (328, 4vd.). Faaliyetleri hakkında kaynak Ab�’l-K�sım as-
Samarkand�’dir (329, 3vdd.) (=kaynak Nr. 5). 

57. Ab� Bakr al-�sk�f� (330-332); ölümü 475/1082-3. K�dı’l-kud�t idi (330, -3) ve büyük bir aileden 
geliyordu (331, 2); Am�l�’yi telif etmi�tir (331, 6). 

58. Hal�l b. Ahmad as-Sicz� (332-335): ölümü 481/1088-9; kar�. Cav�hir 2, 177, Nr. 567. K�dı’l-
kud�t idi (332, -4). Onun adına bir medrese in�ası için Gazne sultanından izin istenmi�tir (333, 4vdd.). Bu 
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medrese müellifin zamanında Medrese-i Hal�liye  adıyla henüz mevcut idi (333, 7). Müellif, sadece bu 
Hanef� medresesinin kurulu�unu zikretmekte, Nr. 56’da adı geçen �af�i medresesinden söz etmemektedir. 
Burada hangi Gazneli hükümd�rından söz edildi�i ise meçhuldür.  

59. Muhammad b. Ab� Sahl as-Sarahs� (335-343); ölümü 481/1082-3; kar�. GAL G I, 373; S I, 638. 

60. Al-Husayn al-Mahm�d� (343-345); ölümü 506/1112-3. K�dı’l-kud�t idi (343, -8). Mahm�d� ailesi 
Talikanlı idi (343, -4). Üç karde� idiler: Husayn (Nr. 60), Hasan ve ‘Umar (kar�. na�irin ilaveleri 394 vd.). 
Her üçü de k�dılık yapmı�lardır. 

61. Muhammad b. ‘Umar b. ‘Al� an-Nacc�r az-Zar�r (346-348); ölümü 511/1117-8. Nr. 56, 57 ve 
58’in talebesi olup, bir çok yazıları vardır (347, 3). Kitaplarının adları (347, 4vd.): 1. Kit�b as-�amma fi’l-
us�l  2. Kit�b da‘vat al-hind; M�ver�ünnehir ve Hindistan’a seyahat etmi�tir (347, 6). 

62. Muhammad b. Ab� Muhammad b. Ab�’l-K�sım b. Ab�’l-Kas�r al-Balh� (348-349); ölümü 
511/1117-18. �eyhülisl�m ve k�dı’l-kud�t idi (348, 3). Ailesinin kökeni Muhallab b. Ab� Sufra’ya 
dayanıyordu (348, -7vdd.). 

63. Muhammad b. Muhammad b. Al-Hasan az-Z�l� (349-351); ölümü 517/1123. �eyhülisl�m idi 
(349, -3). Kaynak Nr. 5’in müellifi Ab�’l-K�sım as-Samarkand�, onu �ahsen tanımı�tır (349, -1vd.). 

64. Al-Hasan b. ‘Al� b. Ab�’t-T�lib al-Husayn�, �araf ad-d�n (351-353); ölümü 532/1137-8. Alev� idi.  
Belh mezarlı�ında Masc�d-i �araf ud-d�n adını verdi�i bir cami yaptırmı�tır (351, 9). 

65. Muhammad b. al-Husayn b. ‘Al� al-Kal�nis� (353-354); ölümü 535/1140-1. �eyhülisl�m idi. 

66. ‘Usm�n b. ‘Umar al-Gaznav� (354-356); ölümü 536/1141-2. Fak�h, lisaniyatçı ve lugat yazarı 
(355, 5) 

67. Muhammad b. al-Husayn al-Husayn� (356-358); ölümü 537/1142-3. Hayatı hakkında kaynak Nr. 
5 (356, -4). Ailesi, ‘Al� b. Eb�’t-T�lib’in torunu Ab� Abdall�h al-A‘rac’ın soyundan gelir (356, -1vd.). 
Muhammad Belh reisi idi (357, 6). Bu terim burada ilk defa geçmektedir. O�ullarından birisi Niz�m ud-
d�n Muhammad, Hor�s�n reisi olup, Alev� asilzadesi idi (357, 12 vdd.). 

68. Muhammd b. Al-Mu‘tasım al-Marc�n� (358-362); ölümü 572/1176-7. Z�hid bir ‘alim idi. 

69. Muhammad b. ‘Abdall�h b. Nasr al-Bast�m� (363-370); ölümü 562/1166-7. Müfess�r. 

70. Muhammad b. Ahmad b. �br�h�m az-Z�hid al-Balh� (370-386); ölümü 584/1188-89), 84 ya�ında. 
Müellif bunun talebesidir (371, -8). O�uz istil�sı sırasında Belh’den Tirmiz’e kaçırılmı�tır (372, 2 vdd.). 
Muhammad, orada tehlikeli �artlarda Hak�m Tirmiz�’nin türbesini aramı�tır (376, 4vdd.). Bu da 
Timurluların in�asından evvel Tirmiz’de Tirmiz�’nin bir türbesi oldu�unu gösteriyor (kar�. H T 15).  

V�‘iz-i Balh�’nin, malzemenin de�erlendirilmesinde kaynaklardan bizim kapsamını bilmedi�imiz 
ama di�erleriyle kar�ıla�tırmada yazımızda nazarı dikkate almamız gereken, bir seçim yapmı� oldu�unu 
belirtmeliyiz. Bu nedenle bizim mukayeselerimiz genellikle biraz keyfidir. 

Önce belirtmeliyiz ki, sadece fukah�‘, ‘ulam�, kud�t ve zuhh�t zikredilmi�, fakat siyasi �ahsiyetler 
(melikler, valiler) ile ayrıca yazarlar, udab�, filozoflar, doktorlar ve tabii bilimciler eksik kalmı�tır. 
Hemen hemen bütün �ahsiyetler Hanef� mezhebi mensupları olup, di�er mezhep mensupları listeye 
alınmamı�tır. Dolayısıyla kroni�imiz bir �ehir kroni�i olmayıp, Belh’deki Hanef� mezhebi kroni�i olarak 
de�erlendirilmelidir (Hafsi: Recherches  II, 11vdd.). 

Kayna�ımızın bu tek taraflılı�ına kar�ın, �ehrin müessese tarihi ve siyasi atatüsü hakkında bazı 
gözlemler yapılabilir. Belh, Emev�ler zamanında bir valilik merkezi idi. (Nr. 5). Abb�s�lerin ilk 
zamanlarında Merv’in yanında Belh’de bir valinin oturdu�unu görüyoruz (Nr. 13). O, açıkça do�rudan 
Ba�d�d merkezine ba�lıydı. 3./9. yüzyılda 3 valinin adı zikredilir: Ahmad b. Mudrik, ‘Ubayd b. ‘�s�m (Nr. 
23) ve T�hir�lerin valisi D�v�d b. ‘Abb�s al-B�nic�r� (Nr. 33). O, 258/871’de Belh’i fetheden 
Saf�r�lerden Ya‘k�b b. Lays’ın önünden kaçmı�tır (T�r�h-i Sist�n 216 vd.). S�m�n�ler ve Gazneliler 
devrinde hiçbir validen söz edilmemektedir. Selçuklular zamanında Belh, bir Selçuklu melikinin idare 
bölgesiydi (Nr.56). 6./12. yüzyılda �ehirde Alev�ler tarafından yürütülen bir reislik  makamı görülüyor 
(Nr. 67). 

Gazneliler zamanında iki yeni müessese ortaya çıkmı�tır: k�dı’l-kud�tlık (Nr. 55, 56, 57, 58, 60, 62) 
ve �eyhülisl�mlık (Nr. 53, 55, 62, 63, 65). Zaman zaman (Nr. 55 ve 62) her iki makam tek elde 
birle�mi�tir. 
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Fukah�’, kud�t ve ‘ubb�dın iktidarla münasebetleri, özellikle Abb�s�ler devrinde sıkça 
gerginle�mi�tir (Nr. 7, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 26). S�m�n�ler devrinde (Nr. 45) ‘ulam� ile iktidar arasında 
uyumsuzluklardan bir örnek verilmektedir. Gazneliler ve Selçuklular zamanında bir de�i�iklik olmu�tur 
(Nr. 53, 54, 56): Belh ‘ulam�sı Gazneli Mahm�d’un saray alimleri idi ve Selçuklu melikleri bunları 
kendileri tayin etmi�lerdir. 

2. ve 3./8. ve 9. yüzyıl kaynakları ‘ulam�  arasındaki akrabalık ili�kilerinden söz ederler: Nr. 20, Nr. 
14’ün kızı ile evliydi; Nr. 15, Nr. 30’un amcasıydı; Nr. 18, Nr. 11’in o�luydu; Nr. 23 ve 28 karde�tiler; Nr. 
7’nin karde�inin kızı Nr. 36’nın büyükannesi idi; Nr. 14’ün e�i, Nr. 36’nın teyzesi olup, aynı �ekilde Nr. 
20 ile akrabaydı. Sonraki yüzyıllardaki akrabalık ili�kileri hakkında bilgiler eksiktir. 

Abb�s�lerin ilk zamanlarında k�dıların ve ‘ulam�nın hemen hepsi do�rudan Ab� Han�fa’nın (Nr. 11, 
12, 13, 14, 23 (?), 33’ün babası) ya da ö�rencileri Ab� Y�suf, �ayb�n� ve Zufer’in (Nr. 21, 22, 27) 
talebeleri idiler. Belh, Hanef� mezhebinin do�uda yayılması açısından merkez� bir rol üstleniyordu (kar�. 
Madelung: Early Murji’a 32 vdd.). 2./8. yüzyılın iki �ahsiyeti Sufy�n at-Tavr� ile ili�kili olarak 
zikredilmi�tir (Nr. 9, 10). 3./9. yüzyılda Ahmad b. Hanbal, Belhliler için Ba�d�d’daki en önemli otorite 
olarak görülmektedir (Nr. 19, 22, 24). 

Sadece Belh’de a�a�ıdaki talebe-hoca ili�kileri tesbit edilebilir: Nr. 36, Nr. 23’ün ö�rencisi; Nr. 45, 
Nr. 49’un hocası; Nr. 49, Nr. 51’in hocası; Nr. 50, Nr. 53’ün hocası; Nr. 56, 57, 58, Nr. 60’ın hocası idiler. 

Belh k�dı ailesinin bazı mensupları, di�er �ehirlerde de adli görevler ifa etmi�lerdir: Nr. 18 Ni�abur 
k�dısı, Nr. 21’in o�lu Buhara k�dısı, Nr. 45 aynı �ekilde. Nr. 28 ve 29’da Ni�abur ile ba�lantılıdır. 

 

       IV. Ek: 3./9. Yüzyıl Tasavvufunda hikma/ hak�m ve‘ilm al–b�tın Hangi Anlamları Ta�ır? 

Belh, 4./10. yüzyıl ba�larına kadar �sl�m mistisizminin merkezi idi. �br�h�m b. Adham, �ak�k al-
Balh�, H�tim al-Asamm, Ahmad b. Hidroya, Ab� Bakr al-Varr�k ve Muhammad b. al-Fazl (Nr. 9, 12, 19, 
29, 40, 43) Belh me�eli idiler ya da bu �ehirde ya�amı� ve faaliyet göstermi�lerdir. Bunlardan Ahmad b. 
Hidroya gibi bazıları, �ehir e�rafı ile akraba ve hısım idiler.  

Zikredilen bütün mutasavvıflar, 4./10. ve 5./11. yüzyılın biyografi ve el kitaplarında ve daha sonraki 
dönemlerde s�fiyya olarak görülmektedirler. Kayna�ımızda ise s�f� ve türevleri öne çıkmaz. Burada 
bunun yerine hak�m veya ‘�bid  denmi�tir. �sl�m mistisizminin el kitaplarındaki temsili, bir çok 
kaynaklardan aktarılmı�tır ve sadece bunlardan te�kil edilen Hor�s�n ve M�ver�ünnehir tasavvufunda, 
s�fiyyadan  önce hukam�dan söz edilmi�tir. 4./10. yüzyılda 4./10. yüzyılda s�f�/tasavvuf , mistisizmin 
genel olarak adıdır ve daha sonraki Belh mutasavvıfları bu �ekilde tesmiye edilecektir. 

Belh’in kom�u �ehrinde 3./9. yüzyılda Ab� ‘Abdall�h Muhammad b. ‘Al� al-Hak� at-Tirmiz� adında 
bir hak�m vardı. Bazı müelliflerin tereddüt göstermesine ra�men, o da 4./10. yüzyılda, mutasavvıflar içine 
alınmı�tır. (H T 94 vd.). Hak�m Tirmiz�’nin Belh ile dar bir ili�kisi vardır. Ahmad b. Hidroya’nın talebesi 
olmalıdır (H T  17, 36), Belh Hanef�leri onun ve babasının had�slerini nakletmi�lerdir (H T 30) ve Belh’in 
son hak�mi Muhammad b. al-Fazl (Nr. 43) onunla mektupla�mı�tır (H T 86; 119 vdd.) 

Annemarıe Schımmel, Tirmiz�’nin ta�ıdı�ı hak�m lakabından, onun neoplatonik2-gnostik3 e�ilimli 
tasavvufun temsilcisi oldu�u sonucunu çıkarmı�tır (Mystical Dimensions, 56 vd.). �imdi Belh 
hukam�sının arasında hellenistik-neoplatonik ö�retiye e�ilimli tasavvufun temsilcisini görmek akla yatkın 
geliyor ve Belh ve Tirmiz için -en eski hak�m H�tim al-Asamm’ın hocası �ak�k al-Balh� 810’da öldü�üne 
göre- ba�langıcı 2./8. yüzyılın ikinci yarısı olan neoplatoncu bir tasavvuf okulunun varlı�ını kabul 
etmeliyiz. 

3./9. yüzyılın ilk yarısında batıda Suriye ve Mısır’da faaliyet gösteren Z�n-N�n da hak�m lakabını 
ta�ıyordu (ilk defa Mas‘ud�: M�r�c 2, 88, Pr. 812). Z�n-N�n, simya ile ilgili yazılar telif etmi�tir (GAS 4, 

                                                 
2 Yeni Platonculuk ya da Yeni Eflatunculuk da denilmektedir. Platon’dan ba�ka Aristoteles’e, stoalılara, 
Pitagorasçılara da dayanan, ayrıca do�u dinlerinden ve Hıristiyanlıktan etkilenmi� olan, bütün bunları 
kendi içinde karı�tırıp eriten felsefe ekolü. M. S. 2.-6. yüzyıllar arasında türlü biçimlerde ortaya çıkmı�tır. 
Çevirenin notu. 
3  Gnostik,  M.S. 1. yüzyıldaki dinsel felsefe akımlarına ve tarikatlarına verilen addır. Bunlar yunan 
felsefesindeki dü�ünceleri, Helenistik ça�daki gizem dinlerinin ve do�u dinlerinin tasarımlarıyla 
birle�tiriyorlar ve kilisenin ö�retisinde, Allah’ın ve il�h� �eylerin daha yüksek bir plandaki bilgisi için 
yalnızca bir ön basamak buluyorlardı. Özellikle de kurtulu�u spekülatif bilgide arıyorlardı. Çevirenin notu. 
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273; Ullmann: Naturwissenschaften 196 vd.) ve ma‘rifadan söz eden ilk ki�idir. Ma‘rifa,  genelde bilgi 
olarak tercüme edilir ve bununla alı�ılmı�ın sınırları içinde yatan idrakin bir �ekli kasdedilir. Böylece 
Z�n-N�n’un lakabı ve ö�retisinin durumu, �sl�m tasavvufunun 3./9. yüzyılda gnostik-antik tasarımlardan 
geldi�ini ispat eylemektedir. 

�sl�m tasavvufunun gnostik-neoplatonik ba�ımlılıkları Suzanne Diwald (Philosophie 23) tarafından 
da tesbit edilmi�tir. Ona göre bu çok önceden ispat edilebilirdi, ancak deliller yetersizdi. Aynı �ekilde 
onun tarafından iddia edilen Ihv�n as-saf� sistemi ile erken tasavvuf (Philosophie 20) terminolojisi 
arasındaki ili�ki, kaynak kriti�i ile tartı�ılmı�tır. Metinde beyhude yere suf� müellif ve eserlerinin tanıtımı 
aranır. 

Bir yandan F�r�b� sistemi ile Ihv�n as-saf� arasındaki akrabalı�ı ve di�er yandan Hak�m Tirmiz�’nin 
tasavvufunu Yves Marquet ile ‘Abd al-Fatt�h Barak�t ispat etmek istediler 4 . Marquet, Barak�t’ın 
çalı�masının bir kritik raporunu sunmakta, yer yer tenkit ve ilaveler yapmaktadır. Her iki yazarın 
çalı�ması, Tirmiz tasavvufunun tarihi olu�umu ve prensiplerinin bir de�erlendirilmesine, Husayn� ve 
Gheyoushi’nin5 çalı�maları kadar az hizmet edebilir. Marquet’in yazısı iddia edilebilir ki, ba�lı�ından son 
cümlesine kadar kabil-i itirazdır. Ba�lıkta mantıksızlık vardır, zira Tirmiz�’nin tasavvufu, F�r�b�’nin 
felsefesiyle ve Ihv�n as-saf� ile kar�ıla�tırılmı�tır ki, bunlar 4./10. yüzyılın ilk yarısına tarihlenirler. 
Tirmiz�, tarafımızdan H T 38’de gösterildi�i gibi, büyük bir ihtimalle 820’de do�mu� ve 10. yüzyılın ilk 
10 yılında ölmü�tür. Dolayısıyla onun faaliyeti 3./9. yüzyılın 2. yarısına rastlar. Onun devrinin 
neoplatonizmi –Marquet’in ba�lı�ındaki- Ab� Ya‘k�b al-Kind� veya talebesi Ahmad b. at-Tayyib as-
Sarahs� ’nin eserlerinde aranmalıdır; daha do�rusu  F�r�b�’de ve Ihv�n as-saf�da de�il, Platoniana 
arabica’da aranmalıdır. Marquet tarafından kritize edilen “analogies frappantes” (Néopltonisme I, 263), 
bana göre Tirmiz�’nin eseriyle Ihv�n as-saf� ö�retisi arasında sonuçta ba�lantı kurmaktadır. Örnek olarak 
Néoplatonisme (2, 178vd.) adı verilen Tirmiz�’nin ‘ilm al-b�tinında, b�tın� ilmi (science ésotérique: 
gizemli, sadece belli bir gruba ö�retilen ilim) olarak anla�ılacak –bu da bir “Ihv�n as-saf� dü�üncesi”dir- 
ve böylece Tirmiz� ism�‘�l�-fatim� ekolüne yakla�tırılmı� olacaktır6. Burada, Endülüslü mutasavvıf �bn 
Masarra’nın da (ö. 319/931)  aynı �ekilde ‘�lm al-b�tın kavramının tutarsız bir yorumunu �i�-fatım� 
fırkasına atfetti�i ilave edilmelidir7.  

Hak�m telakkisi, hellenistik-neoplatonik gelenekten yeti�mi� olan filozoflara nasıl gelmi�tir? 
Annemarie Schimmel, bu içtihadı Massignon’dan (Essai 286) aktarır; Ba�ka bir yerde (Halladsch 26) 
Tirmiz�’yi �eylere filozofça nüfuz eden bir �ahsiyet olarak tanımlar. Esas temel kelimenin ana kullanım 
alanında yatmaktadır: Bayhak�, Kıft� ve �bn Ab� Usaybi‘a’nın  biyografik eserlerinde zikredilen  hukam�,  
Grek felsefesi ve tabii bilimler kategorisinde sunulmu�tur – örnek olarak Filozof Yahy� b. ‘Ad� (ö. 
364/974) Tahz�b al-ahl�k’da hak�m olarak tavsif edilmi�tir. 

Aynı sonuç Hak�m Tirmiz� ve di�er Belh hukam�sı için geçerli midir? �sl�m tasavvufu 3./9 ve 4./10 
yüzyıllarda neoplatonik alamet göstermi� midir? �sl�m-Arap neoplatonizmi Tirmiz� ve di�er ça�da�ları 
mutasavvıflar tarafından tanınıyor muydu? 

Tasavvuf tanımlanırsa tabii bilimler gibi tecrübeler üzerine kurulmu�tur. Bu aklın idrakini tasvir ve 
onunla rasyonel ili�kiler tesbit eder. Tasavvuf, zihnin tecrübelerini tavsif edip, bunları açıklamaya çalı�ır. 
Böyle tecrübeler günlük i�lerle tezat te�kil etmedi�i için, onların gerçekli�i hakkında hiçbir beyanda 
bulunmaz. Mistik tecrübeler ve fikri hadiseler de akli tecrübeler gibi kendilerini de�i�tirirler: devam 
ederler, daralırlar, keskinle�irler ve da�ılırlar. Mistik tecrübeleri lisan yoluyla bilince katınca varlı�ı 
de�i�ebilir. Sözgelimi mutasavvıf, kendi içinde geleneksel kültürden ba�ımsızdır –tabii bilimciler de öyle. 
Tasavvuf� olarak nitelendirilen fikri tecrübeler ve telakkiler, her mutasavvıfın subjektif hakikatlerini te�kil 
eder. Her mutasavvıf, ö�retisini ve tecübelerini sözle ifade edebilirse ve kendi devrinin kültüründen ilim 
yapabilirse ba�arılı olabilir. 

�sl�m kültüründe mistik tecrübeler oldu�unu teslim etmeliyiz. Aslında açıklanması gereken tasavvuf 
ilmidir. 

�lk olarak sorgulanması gereken, hangi telakki sisteminin, 3./9. yüzyıl �sl�m tasavvufu için, mistik 
tecrübelerin ilmi alana tahvilinde kullanıma hazır durdu�udur. E�er o zamanki mutasavvıfların e�itim 

                                                 
4 Kar�. burada V, Bibliyografya. 
5 Kar�. burada V, Bibliyografya. 
6  Marquet’in erken devir �sm�‘�l�yye ve Ihv�n as-saf� ili�kileri hakkındaki tuttarsız yorumları için kar�. 
Halm, Kosmologie, 138. 
7 Bu ilave ilgili gerekli bilgiler için bk. Stern, Ibn Masarra, 326; ayrıca G. Hourani, Secular Sciences, 146 vd.  
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süreci, hoca, talebe, arkada� vs. gibi bilgilerine sahip olunursa ve e�er hangi kitapların onlara hizmet 
ettikleri bilinirse cevap kolay dü�er, fakat çok nadir durumlarda tafsilat elde edilebilir. Bu nadir 
durumlardan birisi de Hak�m Tirmiz�’dir. Otobiyografisinden nasıl bir e�itim aldı�ını ve çok sayıdaki 
eserinden ö�retisini bilebilmekteyiz. 

Tirmiz�’nin kariyeri bir ‘alim, bir fak�h ve muhadd�s idi (H T 1). Burada onun alanı 2 ilim dalı, 
kozmoloji ve antropoloji üzerine gösterilmi�tir. 

Tirmiz�’nin kozmolojisi Anton Heinen tarafından �sl�m� olarak tavsif edilmi�tir (Heinen, Cosmology, 
76 vdd.). Yaratılan Dünya yedi kat gök ve yedi kat yer olarak ar�-ı alada hareket eder (H T 61; Tirmiz�,  
‘�lm al-avliy� 117, 13 vdd.). Bu sistemin kaynaklarını had�s ve tefs�rlerde aramalıdır. Ayrıca umumi 
tarihçi Tabar� ve nakilcileri (�bn al-As�r, �bn Kas�r) bu dünya modelini zikretmi�lerdir (Tabar�, Annales I, 
29, 7 vdd.). Kurub al-‘azamada (Heinen, Cosmology 37 vdd.) da böyle bir tasvir vardır. Bu kozmolojik 
model ile benim fantastik-rasyonel buldu�um bir kaninat açıklaması ilintilidir 

�sl�m� kozmoloji ve kainat açıklaması yanında, 2.-3./8.-9. yüzyıl’ın tercümelerinden itibaren 
zikredilen antik model ve metodlar �sl�m dünyasında bilinmekte idi. Tirmiz�’nin eserlerinde bunlardan 
hiçbir iz yoktur. Tercüme litaratürü ona tanıdık de�ildi, ça�da�ı Tabar�’de de aynı �ekilde çok azdı. 

Buna mukabil �sl�m� ve antik kozmoloji sentezinin ana unsurları 4./10. yüzyılın ilk yarısı 
tarihçilerinden Mas‘�d�’de bulunur (Mur�c I, 31 vd., pr. 34 vdd.); bunlar Mutahhar b. T�hir al-Makdis� 
tarafından Bad‘ va’t-ta’rih’te tam olarak geli�tirilmi�tir8. Makdis�, kozmolojiyle tabii bilimleri birbirine 
ba�lar. O, �sl�mi gelenekten alıntılar yapar ve Platica philosophorum’un tercümesini bilir (Daiber, Aetius 
80 vdd.). 

Antik ö�retilerin yo�un tesirleri tesbit edilmekle bareber, Tirmiz� antropolojide de �sl�m� gelenekleri 
izlemi�tir. Bu tesir sistemin tamamını destekleyen sistematik bir iktibas �eklinde de�ildir. Onun adı 
altında ananele�en yazılar dört antropolojik sistemi kanıtlarlar. Bunlar Barakat/Marquet’de birbirinden 
ayrılmamı�tır. Fakat, bu sistemlerin ikisi, tek bir yazı halinde görülmektedir. Bu iki yazının Tirmiz�’nin 
birbirinin yerine koydu�u -Fark- veya –Cavr gibi- sonraki çalı�maları oldu�unu iddia etmek istiyorum9. 
Dördüncü antropolojik sistemin tasvir edildi�i Kit�b al-Hacc’ı ben H T 35’de Tirmiz� men�eli olmamakla 
beraber açıkladım. Tirmiz�’nin sahih sistemi, �sl�m� tasavvuf�-din� gelenekten anla�ılabilir (H T  63 vdd.): 
Burada merkez nefs ile kalb arasındaki tezattır. Nefs karnın alt bo�lu�unda durur ve oradan ma‘rifanın 
kalpte gizli olan ı�ı�ından insanı menetmeye çalı�ır. Akıl, kafadan kalbe nüfuz eder ve orada ma‘rifanın 
müesseriyetini muhafaza eder. Bu sistem Platon’un nefsi üçe ayırmasını hatırlatır, ama aynısı de�ildir. 
Tirmiz�’nin nefs hakkındaki bazı açıklamaları, Aristocu veya Stoacı felsefenin tesirlerini gösterir (H T  
150), bununla birlikte sistematik alıntılardan söz edilemez. 

Ma‘rifa umumiyetle ruhani bilgi ve yüksek bilgi kuramıyla tercüme edilirse, Tirmiz� için bir malumat, 
Allah’ın her insana ödünç verdi�i orijinal bir cevherdir–o, ma‘rifayı im�n ve ‘ilm ile e�anlamda 
kullanmı�tır. �nsanlarda yaratılı�tan var olan il�hi bilgi kuramı �sl�m teolojisinden kaynaklanır (Van Ess: 
�c� 161) ve Hıristiyanlık modeline geri gider (Seale: Theology 18; Van Ess: Anfaenge 242). Bu �sl�m� 
ö�reti, Tirmiz� tarafından, insanın fıtratında saklı olan cevheri betimleyen ruhani-antik tasavvurla 
ili�kilendirilmi�tir. �l�h� cevhere müdrik olma, akıl yoluyla nefse tesir eder (Radtke: Der Mystiker 246 
vd.). Tirmiz�’nin bilmedi�i, Tanrı ile birle�mek üzere il�h� tözün insanda, akli kainat vasıtasıyla ortaya 
çıktı�ını ileri süren, ruhan�-antik tasavvurdur. 

Kozmolojide oldu�u gibi, �sl�m� ve antik antropoloji alanında da sentezler ilk olarak 4./10. yüzyılın 2. 
yarısında ortaya çıkmı�tır. Bunlar F�r�b�’de veya Ihv�n as-saf�’da de�il –bu nedenle Barakat-Marquet’in 
kar�ıla�tırmalı dayanakları tutarsızdır- Ab� Hayy�n at-Tavh�d�’de tesbit edilebilir. 4./10. yüzyılın 2. 
yarısındaki tasavvuf el kitapları  (Sarr�c, Kal�b�d�, Ab� T�lib al-Makk�, Sulam�) geleneksel teoloji, 
antropoloji ve kozmoloji ö�retirken, filozof Ab� Sulaym�n as-Sicist�n� al-Mantik�’nin bir talebesi olan 
Tavh�d�’nin yazılarında ba�ka bir dü�ünce hakimdi. Tavh�d�, 3./9. yüzyıl suf� gelene�ini biliyor ve �ahsen 
suf� olarak tanınıyordu (�mt�‘ 3, 91, -5vdd.), fakat aynı zamanda felsef� antropolojiye inanıyordu; bunu 
�mt�‘ (3, 112vd.) gösteriyor. Tavh�d�’nin tanıdıklarından sayılan filozof ‘�mir� de tasavvuf üzerine bir 
kitap yazmı�tır (�mt�‘ 3, 94, -2vd.). 

                                                 
8 Bu hususta daha geni� bilgiler benim umumi �sl�m tarihçilerinin dünya görü�leri hakkındaki ayrıntılı 
yazımda bulunabilir. 
9 Bununla H T 70 vd.’de açıkladı�ım teoriyi de�i�tiriyorum. 
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Onların �sl�m� ve antik antropoloji hakkındaki kesin sentezleri Gaz�l�’nin �hy�’sında, burada 
özellikle üçüncü kısımda Kit�b ‘ac�’ib al-kalb’de bulunur. Gaz�l�, birkaç asırlık geleneksel misti�i, bir 
kavrayı� sistemi içine yerle�tirmeye gayret göstermi�tir10.  

Biz yine hak�m/hikmanın 3./9. yüzyıldaki anlamı hakkındaki sorumuza geri dönelim. Seçilen her iki 
örnekten, Tirmiz�’de neoplatonik kavrayı� sisteminin, konu�ulamayacak münferit özelliklerinin 
görüldü�ü anla�ılıyor –ve bizim kanaatimize göre Z�n-N�n da böyledir. Bununla birlikte Belh ve 
Tirm�z’de, 3./9. yüzyılda gnostik-hellenistik bir mutasavvıf okulunun mevcudiyeti ortaya çıkıyor. E�er 
Tirmiz� de Z�n-N�n da filozof olarak kabul edilebilirse, hak�m kavramının 3./9. yüzyılda hangi ba�ka 
anlamlar ta�ıyabilece�i sorusu akla gelir.  

Tekrar Tirmiz�’ye dönüyoruz: O, Allahın kendi varlı�ını üç çe�it vahyetti�ine karar vermi�tir: �l�h� 
vahiyle peygamberler vasıtasıyla, yaratma yoluyla ve ma‘rifa yoluyla. Bu üç çe�it il�h� vahiy, üç insan� 
bilme yetisine tekabül etmektedir11: 

�lk olarak insan vahy-� il�h� yoluyla yasakları  bilir. Böylece insan bir ‘�lim bi’l-hal�l va’l-har�m, 
yani Allah’ın emir ve yasaklarına amade olur. Bu, fukah�, ahl a-had�s, ahl ar-ra’y ve müfess�r�nun 
bilgisidir.  

Allah hikmeti yaratmı�tır. Allah’ın hikmeti, kainatın yaratılı�ında, tabiatın evveliyatı içinde ve 
insanın kendisinde, bedeninin yaratılmasında, ruhunun tabiatında vahiy edilir. Hak�m odur ki, il�h� 
hikmeti kainatta ve kendi nefsinde tanır, kim ki bir taraftan haram ve yasakları ve yaradılı�ın ilmini elde 
eder (‘ilm at-tadb�r), di�er taraftan nefsi kendi yaratılı� �artları içinde kavrar ve bu �ahsi çabadan kendini 
e�itebilme güç ve malzemesini bulur, ‘ilm al-b�tini kazanır ve kullanır. 

Üçüncü ve en yüksek mertebe yani ‘�lim bill�ha eri�enler, her iki alt mertebeyi fikh ve hikm�yı 
kavrayanlar ve kendiliklerinden üçüncü il�h� vahye, ma‘rifaya konsantre olanlardır (H T  72 vdd.). 

Tirmiz�’ye göre, tabii bilimi, maneviyatla ve e�itimle birle�tiren mutasavvıf, bir hak�mdir. Hakimin 
tabii bilimi �sl�m�dir. O, tasvir edilmi� kozmolojik modeli kullanır, ama antik olmayan bir biçimde; 
kainatın açıklaması hakkında özel bir yöntemin geli�mesine hizmet eder ki, ben bunu rasyonel-fantastik 
olarak tanımladım. Bu tabii bilim için karakteristik olan, akli idrak ile geleneksel niceliklerin yan yana 
olmasıdır. Bu tabiat modelinde ya�mur �öyle olu�uyor: Allah, rüzg�rı gönderir, bulutlar hızla yükselir. 
Sonra O, göklerin deryasından, rüzg�r ve bulut vasıtasıyla akan  suyu gönderir (Makdis�, Bad’ 2, 32, 2 
vdd.; Heinen, Cosmology 110, 12, 227; aynı tasavvurlar Nastur� Narsai’de (5. Yy.) vardır: Hom. VI, Vers. 
165-168). Burada nazarı dikkati çeken �ey, rüzg�r, bulut, su ve ya�murun olu�umu gibi akl� unsurlar ile 
ilah� su gibi eski mitolojik tasavvurların ba�lanmasıdır, di�er taraftan tabiatta her elementin -kendileri 
herhangi bir de�i�ime u�ramadan- ayrı ayrı birbiri ardı sıra hareket etmesi gibi gerçeklikler, eski antik 
bilimden tamamen farklıdır (Makdis�, Bad’  2, 45, 1; Daiber, Aetius 6, 560; Van Ess, Frühe 101 vd.). 
Ya�mur, rüzg�r, bulut yan yana duran sabiteler olarak ele alınmı� ve birbiri ardı sıra açıklanmamı�tır. 
Burada ba�lantılar Arap edebiyatına geçmi�tir (Heinrichs, Dichtung 20 vd.; buna kar�ılık Ullmann, 
Gespraech 136 vd.). 

Tabiatın yaratılı�ında insan� gözlemlerle örtü�en �ey, içlerindeki düzen prensiplerinin, tabiat kanunu 
de�il, Allah’ın bilgisi oldu�udur. Kainatın yaratılı�ında bir denge kurulmu�tur ve bu bilgi düzeni 
içerisinde yarı ve yalnız olarak insan iradesi vardır (Tirmiz�, Riy�da 34, 3 vd.; Tabar�, Annales I, 2, 6 
vdd.). Bununla insanın fıtratındaki, Allah’a ibadet etme görevi, mümkün kılınmı�tır (H T  61 vd.). 

Tabii bilimlerin vazetti�i bu bilgi kuramına genellikle tefekkür/fikre/fikr denir (Heinen, Cosmology 
44-52). Hak�min  görevi, tefekkür’ün bilgi kuramıyla , tabiatı bilgi dolu olarak insanlara açıklamak, ikinci 
olarak da nefsi, varolu�un mükemmel bilgisiyle ahenk haline getirmek, zira genel olarak 3./9. yüzyıl 
tasavvufunda oldu�u gibi, Tirmiz�’ye göre de nefs Allah’a aykırı bir prensiptir (Reinert, Tavakkul  79 
vdd.). Buradaki nefs hakkındaki psikolojik ilme ‘ilm al-b�tin  deniyor (Meier, Ein wichtiger 

                                                 
10  Bu Erika Glassen’in Gaz�l� hakkındaki çalı�masında nazarı itibara alınmamı�tır ki, Gaz�l� burada 
kendisine ait olmayan, fikr� bir orijinalite elde ediyor. 4./10. yüzyıl �sl�m tasavvufu bize kadar gelen yazılı 
�ekliyle, entellektüel elit tabakanın fikri çalı�masının ürünüdür. 3./9. yüzyılın orijinal yazıları (Muh�sib�, 
Harr�z, Cunayd, Tirmiz�, Tustar�) mistik tecrübeleri sözlü olarak ifade eden, ilmi bir tabakanın te�kil 
edildi�ini göstermektedir. Bu mistik üzerine Gaz�l� �u sonuca ula�mı�tır ki, halkın dini yönüne, yaygın bir 
�ekilde zıt e�ilimlerin nüfuz etmesi yerine, resm� ve sünn� �sl�mla uzla�tırılmalıdır. Bu fikir ilk defa 
Gaz�l�’den çıkmı�tır (kar�. Glassen: Mittlerer Weg 177). 
11 Bilimlerin (bilme) bu �emasını Tirmiz� açıkça Muh�sib�’den almı�tır; kar�. Librande: Al-Muh�sib� 131; 
Arapça metin aynı yer, 141, 5 vd. 
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handschriftenfund 103 vd.; H T 73; kar� ayrıca Sarr�c, Luma‘ 23 vd.). Ama bu kavramı isim 
benzerli�inden dolayı batın� fikirlerle karı�tırmamalıdır (Marquet, Néoplatonisme  179; kar�. 553). ‘ilm 
al-b�tin, fıkh ve had�s gibi �sl�m ilimlerinin geni�letilip, geli�tirilmesidir. ‘Ul�m az-z�hir, aklın 
tecrübeleri yoluyla akılla ba�lantılı olan idraki iktisap ederler. Tirmiz�, Ab� Han�fa ve ö�rencileri 
tarafından geli�tirilen bilgi metodu olan kıy�sı yeterli bulmamı�tır (Fur�k 94 b, -8 vd.). Kıy�s  metodu 
aracılı�ıyla ula�ılan sonuçlar–Tirmiz�, kıy�sı hukuku bulmanın aracı olarak (‘�lal 34a vdd.) kabul etmi�tir; 
burada men�einin Hanef� ekolü oldu�u anla�ılmaktadır- dı� kıyas yani mu��kala ile ula�ılan sonuçlardan 
fazladır, böylece hüküm veren fak�h meselelerin ruhunu bilmelidir, zira ancak bu yolla, içinde Allah’ın 
varlı�ının ifade edildi�i, �l�h� kanunların sebepleri hakkında  fikir sahibi olabilir (‘�lal  36a, 8 vdd.). �nsan 
bu sebepleri, e�er nefsin gizli derinliklerini ve dünyayı ara�tırırsa ve ayrıntıların tecrübesini ilim haline 
getirirse bulur: ‘ilm al-b�tın, illetlere vakıf olmadan kıyas mümkün olmaz demektir (Van Ess: Logical 35 
vdd; ders., �c� 321), yeni bir tecrübe alanına, maneviyata yönelmelidir. Bununla ruhun bilinmesi mümkün 
olacaktır. 

‘�lm al-b�tın kavramının fıkıhta da oldu�unu ��fi‘�’nin Ris�la’sı da göstermektedir (Ris�la 476 vdd., 
pr. 1327, 1328, 1332, 1350 vdd., 1368, 1388). Burada da ‘�lm al-b�tın, kıy�sın problemi (��fi‘�’nin kıy�s 
ile ilgili pozisyonu hakkında kar�. Schacht: Orijins 122 vdd.) ile aynı illiyete getirilmi�tir: ��fi‘�’ye göre 
bir insanın adaletine, maneviyatına göre de�il, eserlerine göre karar verilir. O, insanın iç dünyasını bir 
hükmün temeli yapma olasılı�ını kesinlikle reddeder. Bu nedenle ona göre, maneviyatın ilmi yoktur (kar�. 
Ayrıca Meier: Ein wichtiger handschriftenfund 103), maneviyatı ancak Allah bilir (Ris�la 498, pr. 1425)- 
��fi‘�’nin bu tutumunun aynısını, Tirmiz�, Ab� Han�f� okulunu kınayarak sergiler. 

�nsanların eserleri hakkında, akli göz �ahitli�i veya bir ruh biliminden kazanılan kriterlerle hüküm 
verildi�i halde, sosyal olarak birlikte ya�ama, sayısız sonuçlar ortaya çıkarır. Din ilminde bunlar �sl�m ve 
�m�n ili�kilerini kapsar (kar�. H T  74 vdd.). Burada bir noktada yeniden irade hürriyetine temas ediliyor 
ve imamların sorusu, resm� ideoloji ile direkt ba�lantı kalıyor. Bu nedenle Tirmiz�’nin eserinin, 
denenenden daha azını ihtiva etmedi�ine dair bir tesbite �a�mamalıdır; ‘ilm al-b�tın temelde �sl�m 
hukukunun yeniden yapılandırılmasını ve bununla toplumda köklü bir reforma giri�ilmesini 
öngörmektedir. Bu tez hakkındaki bir kanıt, ba�ka bir yerde gösterilebilir12 –burada Gaz�l� de eski bir 
ananeyi kabul eder13. 

Tirmiz�’ye göre hak�m, temelde �sl�m� gelenekten te�kil edilmi� ve daha sonra geli�tirilmi� maddi ve 
manevi bilimlerden Allah’ı arama gayretinde olandır. Hak�min ilmi hikmadır, makro ve mikro kainatın 
maneviyat prensiplerinin bilgisi: ‘ilm al-b�tın, hikmadır (‘�lal Berlin 2b, 11/Velieddin 35a, 8 vd.)14. 

Tirmiz�’nin hikmayı kullanı�ı soyutlanmı� de�ildir. O, kendisini ça�da�ları mutasavvıflara tasdik 
ettirmi�tir. Z�n-N�n, Ab� Sulaym�n ad-D�r�n� ve H�tim al-Asamm, hikma, inziva ve nefsi terbiye 
arasında ba�lantı ortaya kurarlar. Ab� Sulaym�n: E�er hak�m dünya i�lerini terk ederse hikmanın ı�ı�ı ile 
aydınlanır (Sulam�: Tabak�t Kahire 81, 4 vd./Leiden 73, 2). Z�n-N�n: Yemekle dolu olan bir midede 
hikmaya yer yoktur (Ku�ayr�: Ris�la 1, 60-2). H�tim al-Asamm:Hikmayı  bo� bir mide, güçlü bir nefs ile 
ve geceleri uyumayarak elde ettim (Tavh�d�: �mt�‘ 3, 85, 3). 

Ruh� fenomenlerin yetkesini kontrol etmek için, Ab� ‘Utm�n al-H�r� bir hüküm ve mütalaa 
ne�retmi�tir. H�r�: Hikma, il�h� ilh�m (kavram için kar�. Meier: Kubr�) ile nefs� vesvese (kavram için 
kar�. H T  157)) arasında karar veren bir ı�ıktır (Hak�’ik 16 b, -6 F/20 a, 11 vd. L).. Anonim: Hikma, sana 
hükmeden nefsten de�il, Allah’tan gelen (hav�tir; kavram için kar�. Meier: Kubr� 127 vdd; Gramlich: 
Dervischorden 2, 217 vdd.) kudrettir (Sulam�: Haka‘ik 16 b, -4 F/20 a,-7 vd. L). Belh hukam�sından biri 

                                                 
12 Bu Tirmiz�’nin ana eseri Hatm al-avliy�’ nın yeni edisyonunda (orijinal ismi S�rat al-avliy�) geçer. E�er 
Zimmermann (Besprechung H T 139) benim notlarıma H T 39 daha fazla nazar sarf etseydi, belki de 
kendisinin tuhaf hatalarını yapmamı� olurdu –e�er fikirlerinde ciddi ise.  Yahy� tarafından kullanılan her 
iki el yazısı F ve V’nin nüsha kar�ıla�tırması gösteriyor ki, Yahy� tarafından sunulan metin, müellifin temiz 
bir ürününden ba�ka bir �ey de�ildir –bu metin ve di�er varyasyonları için de geçerlidir. Zimmermann’ın, 
Yahy�’nın el yazması metninin  -kendisi tarafından kullanılanların da- bulunamazlı�ı konusundaki zayıf 
çıkarımları da (Besprechung H T  140 vd.) mesnetsizdir. Hangi ilmi metodun, sapıklık olarak 
(Zimmermann’da  aynı yer 139 benim Yahy�’nın eseri konusundaki �üphem hakkında) de�erlendirilece�i 
kararını, daha geni� bir kamuoyuna bırakmak istiyorum; aynı �ekilde, Zimmermann’ın Tirmiz�’nin �sl�m 
tasavvuf tarihindeki rolü hakkındaki  de�erlendirmesi konusundaki kararı da. 
13 Kar�. Glasen: Der Mitlere Weg 170 a�a�ıda; orada S�f�li�in karakteri hakkındaki yanlı� tasavvurların 
esasları görülmemi�tir. 
14  E�er Massignon, Tirmiz�’nin ‘�lal a�-�ar�‘a (Essai 288 vd.)’sının esaslarından söz ediyorsa ki, Tirmiz� 
�ar�‘a’nın rasyonel bir anlamını vermeye çalı�mı�tır, ilk bakı�ta haklıdır; fakat sonuçta Tirmiz� tarafından 
aranılan ‘ilal, rasyonel bir maneviyatı kar�ılayan nefstir.  
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olan Ab� Bakr al-Varr�k (Nr. 40), hukam�yı Hz. Peygamber’in gerçek halefleri olarak niteler 
(de�i�tirilmi� sahih olmayan had�se göre: al-‘ulam�‘ varzat al-anbiy�); Hukam�nın hediyesi olan hikmayı  
�eylere h�kim olma (ihk�m al-um�r) olarak niteler; onun ilk i�areti sürekli suskunluk ve lüzumsuz 
sözlerden sakınmaktır (Sulam�: Tabak�t 226, 17 K/221, 7 L). 

Bütün bu örneklerden hikma insanın kendi gayretlili�iyle elde etti�i bir muktedir olma olarak 
anla�ılacaktır.  Sulam�’nin böyle anonim bir vecizesi (Hak�’ik 16 b, -8 F/20 a, 9): hikma il�h� men�eli bir 
ilimdir (‘ilm ladun�). �br�h�m al-Havv�s’a göre, hikma ar�-u �l�dan yalnızca dünya zevklerinden arınmı� 
bir kalbe iner (Ab� Nu‘aym: Hilya 10, 326, -7 vdd.). Ayrıca tasavvufun  el kitabı Adab al-mul�k’un 
müellifine göre (Meier: Ein wichtiger handschriftenfund 82 vdd.), ‘ilm al-b�tin  il�h� lütuf vasıtasıyla 
ödünç verilmi� ilimdir (Adab al-mul�k 37, 12 vdd.)15. 

4./10. yüzyılın ortalarında hak�m kavramı mistik nefis terbiyesi üstadını ifade ediyordu. ��r�zlı �bn 
Haf�f, tasavvuf� nefis terbiyesini müridlere ö�reten ve onları hak�m olmaya yönlendiren küçük bir el 
kitabına ba�ladı. Bu kitap Hz. Peygamber’in sünnetini esas alıyordu ve tarikatın gerekli manevi 
tecrübelerini sunuyordu (�ktis�d 77 b, -12 vd.). Aynı fikri Muzaffar al-Kirmis�n� açıkladı (Sulam�: 
Tabak�t, 398, 9 K/413, -1 L) ve hikmanın felsefe olmadı�ını Filozof Ab� Sulaym�n as-Sicist�n� yazılan 
�sl�m� tabii bilimlerde ifade ediyordu (Tavh�d�: �mt�‘  2, 18, -2 vdd.). 

Tamamen farklı bir kozmoloji ve antropolojiyi, 4./10. ve 5./11. yüzyılın Grek felsefesine güvenen 
müellifleri, tasavvuf� olarak hikmanın kullanımında varsayarlar. Burada (Miskavayh: Tahz�b al-ahl�k 7, 
18 vd.) hikma, insan fıtratının en yüksek karakteri olan mantık nefsinin (nafs n�tika) bir erdemidir ki, bu 
yolla insan kendini tanıma temayülünü hedefler ve sa‘�da ‘uzm�, daraca ‘uly�, hayat il�hiyya (Tavh�d�: 
�mt�‘ 2, 11, -5), kam�l al-ins�niyya, rutba r�h�niyya’ya ula�ır (‘�mir�: �‘l�n 174, 7 vd.) –ruhan�yetin bir 
bölümünü ihtiva eden bu yol Yahy� b. ‘Ad� (Tahz�b al-ahl�k) ve Miskaveyh tarafından tafsilatıyla izah 
edilmi�tir. Bu nefis terbiyesi yoluyla ins�n-ı tamm, meleklere daha fazla yakla�tı�ı manev� bir mertebeye 
ula�ır (Yahy� b. ‘�a�: Tahz�b 122, -5 vdd.). 

Tasavvuf� ‘ilm al-b�tın  ile felsef� etik arasında bir mukayese burada yapılamaz. Ancak, farklı kainat 
tefsirlerinin –bir tarafta fantastik bir rasyonalite, di�er tarafta antik bilim; bir tarafta nesnelerin il�h� ilimle 
telaffuzu, di�er tarafta tabiat kanunlarını arama- maneviyata yansıyıp yansımadı�ı ara�tırılabilir. Her iki 
sistemin arkasında iki esas farklı varlık tecrübesi duruyor: Tasavvuf� hak�m dı� dünyaya bakıyor ve orada 
Allah’ın varlı�ının tesirini görüyor. Kendi içinde, nefis terbiyesi yoluyla idrak etmek istedi�i ma‘rifayı 
buluyor. Buna mukabil felsef� hak�m, kendi içinde varlı�ın yüksek bir üyesi olarak nafs n�tikayı ya�ıyor 
(kar�. ayrıca Makdis�, Bad’ 1, 23, -5 vdd.). Bu onu, dı� dünyanın görüngülerini kanunlara göre düzenleme 
konusunda yetkelendiriyor. Ahlak� bakımdan tekemmül yoluyla nafs n�tikanın, kainat düzeninde daha 
yüksek bir mertebeye çıkması mümkün olabilir. Mistik ma‘rifa nefis içinde kendini gerçekle�tirir, felsef� 
idrak ise yüksek bir mertebede evrensel bir olaydır. 

Bu gözlemlerin çıkı� noktasına, yani 3./9. yüzyıldaki Belh ve Tirmiz’de hak�m lakabını ta�ıyanların 
varlı�ına geri dönelim. Jacqueline Chabbi, Belh’de aralarında Hak�m Tirmiz�’nin üstad olarak bulundu�u 
bir hukam� okulundan söz ediyor (Remarques 69, Not. 2). Bu okul mevcut olmu� mudur ve Tirmiz� bu 
okulun mesubu mudur? Birinci nokta kabul edilebilir, �ayet Fritz Meier (Hor�s�n 556 vdd.) tarafından 
yapılan tesbitler, mütalaaya eklenecek olursa:  

Tasavvufun 3./9. yüzyıldaki te�kil�t yapısı henüz daha olgunla�mı� de�ildi; do�rusu tam olarak oturmu� 
okullardan söz edilemez. Tirmiz�nin, Belh’deki bu daima te�kilatlandırılan okullara mensubiyeti, do�ru 
de�ildir. Her ne kadar muahhar kaynaklar, Tirmiz�’nin Hak�m Ahmad b. Hidroya (Nr. 29)’nın talebesi ve 
hak�m Ab� Bakr b. Al-Varr�k’ın (Nr. 40) hocası oldu�unu nakletmi�lerse de, bu söylemler, H T 36, 38’in 
gösterdi�i gibi, büyük bir ihtimalle mümkün de�ildir. Bu daha çok �öyledir ki, Tirmiz�’nin ö�retisi 
merkez noktalarında Belhlilerden farklıdır. Belhli hukam�’  daha çok Ni�abur tasavvufuna yakındır: 
Ahmad b. Hidroya, Ab� Hafs al-Hadd�d ve Ahmad b. Harb ile beraber �bn Karr�m’ın hocasına (kar�. Nr. 
29) ba�lanmı�lardı;  Ahmad b. Hidroya ve Ab� Hafs al-Hadd�d’ın talebeleri Ab� ‘Utm�n al-H�r� ile 
Muhammad b. Al-Fadl al-Balh� ise tam zıddı bir ekole ba�lanmı� olduklarının farkındaydılar (H T  86). 
Belh’in Hanef� ‘ulam� ve hukam�sı  arasında sıdka yüksek saygı duyuluyordu (kar�. Nr. 22). Nitekim 
Belh’in son hak�mi Muhammad b. Al-Fadl, �ehirden sürüldü�ü zaman, gelecekte �ehir halkının sıdka  
yönelmesi için Allah’a dua etmi�ti (H T  86 vd not 286). Belhlilerin manev� e�itim konusundaki böyle bir 
tutumu Ni�aburlu Ab� Hafs al-Hadd�d ve Ab� ‘Utm�n al-H�r� tarafından nakledilecektir ( Meier: 
Hor�s�n 556vd.). Ab� ‘Utm�n ve Muhammad b. Al-Fadl ile mektupla�an Tirmiz�’nin, kendi görü�üyle 

                                                 
15 Bu eser muhtemelen 4./10. yüzyılın sonunda yazılmı�tır. 
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açıkça sıdka  temayülü reddetti�ine dair rivayetler, kaynakların yanlı�lı�ı veya kendi fikirleridir (H T  85 
vd.). Had�s ö�renimi sırasında ve babası ‘Al� at-Tirmiz� vasıtasıyla bir çok Belhli ‘ulam� ile tanı�mı�tır (H 
T 30). Muhammad b. al-Fazl ve Ab� ‘Utm�n ile yazı�malarında mektup arkada�larını, gerçek tasavvuf� 
idrakın, insanın karma�ık mütevaz� maneviyatıyla ba�lantılı olan sıdka yönelmeyle elde edilebilece�i 
konusunda uyarmayı denemi�tir.  

Brockelmann (GAL S I, 355)’dan yapılan alıntıya göre, Massignon (Essai 287), Tirmiz�’nin “b. 
Karr�m’ın fikriyle dogmatik felsefeyi kurmaya çalı�tı�ı” tezini ortaya atmı�tır16. Mamafih, -“felsefeden” 
Yunan felsefesi anla�ılıyorsa; Massignon felsefeyle muhtemelen, antik felsef� gelenekten etkilenmemi� 
olan mutasavvıfların fikirlerini kasdetmi�tir- �imdiye kadarki tesbitler, Tirmiz�’de felsefeden hiç söz 
edilemeyece�ini göstermi�tir. O halde onun, Karr�miyya ile ne münasebeti olabilir? Van Ess tarafından 
sözü edilen Ungenützte Texte (Kullanılmamı� Metinler)’de zikredilen yazılar üzerinde çalı�ılmadı�ı 
sürece, hüküm vermedeki temellerimiz zayıf kalacaktır. Bununla beraber Tirmiz�’nin Karr�miyya ile 
birkaç ba�lantısı te�his edilebilir: Onun tarafından sık sık zikredilen muhadd�s S�lih b. Muhammad at-
Tirmiz�’nin (H T 27) Karr�m� bir Kur‘�n müfess�rine isnad etti�i görülüyor (Van Ess: Ungenüztzte Texte 
44, 48). Tirmiz�,  de�i�ik olarak iktisab problemine de�iniyor (Hatm 362, -2 vd.; hususen Hatm 363, 8). 
Bu hususta telif etti�i Bay�n al-kasb adlı yazısında iktisabın vaziyetinin manev� inkı�afa ba�lı oldu�unu 
beyan etmi�tir. Her kim en yüksek mertebeye ula�ırsa dünyaya ve iktisaba yeniden yönelebilir, çünkü 
nefsini yener ve sadece Allah’a döner (Bay�n al-kasb 116a, -4 vdd.). Öte yandan Tirmiz�’nin beyanatları, 
tahr�m al-mak�sib’i ö�reten (Van Ess: Ungenützte Texte 31, 75 vd.; �bn ar-Ravand� 24) �bn Karr�m’ın 
müridlerini mahk�m edebilir. Fakat, Belh’de de �akik al-Balh�’den beri tahr�m al-mak�sib gelene�i 
mevcut olmu�tur (Reinert: Tavakkul 320; Van Ess: �bn ar-Ravand� 24). 

Tirmiz� de Karr�miyya gibi, mutasavvıflar için mukaddes  vel�, evliy� kelimelerini kullanmı�tır (Van 
Ess: Ungenützte Texte 25). Tıpkı �bn Karr�m’ın müridleri gibi il�h� ker�metlerin mümkünatını 
savunmu�tur (Van Ess: Ungenützte Texte 25; H T 93). Onun ö�retisine göre, mükemmel vel�, ilk iki 
hal�fenin yükseklik derecesine ula�abilir (Hatm  436, 9 vdd.) (anti-Murci’�-Hanef�; kar�. Burada 
Bibliyografya Nr. 49; kar�. Ayrıca �bn Taymiyya’nın Tirmiz�’nin Hakika 59’sını kriti�i; müteakip il�veler 
için kar�. Meier: Das sauberste 75-7; �bn Taymiyya Tirmiz�’nin fikirlerini kısmen do�ru olarak 
vermektedir), Karr�m�lerin evliy�yı bir çok sahabenin üstünde görmeleri görü�ünde onlarla örtü�mektedir 
(Ba�d�d�: Us�l 167, 7 vd.; 298, 8 vd.). Ba�d�d� tarafından Karr�m�ler adına yazılan tafz�l al-avliy�’ 
‘al�’l-anbiy�’yı Tirmiz� �iddetle reddetmi�tir (H T  92). O, daha sonra aksini iddia edenleri mülhit olarak 
kabul etmi�tir (H T 92, not. 323). 

Böylece Van Ess’in “Karr�miyya, �imdiye kadar inandı�ımızdan fazla iz bırakmı�tır” görü�ü burada 
tasdik ediliyor (Ungenützte Texte 81). Hak�m Tirmiz�’nin yazıları hakkında yapılacak bir ara�tırma, belki 
de bu alametleri �uurlu bir �ekilde izlememize yardımcı olacaktır. Tirmiz�’nin eserleri, bu okulun tesirleri 
hakkında birinci elden kanıtlardır. Do�u �ran’da 3./9.-4./10. yüzyıldaki dogmatik-tasavvuf�-zühd� 
hareketlerin ke�fi konusundaki müteakip bir a�ama, Hanef� fıkhı ve dogmati�i konularını ihtiva etmelidir. 

                                                 
16 Bu ili�ki Daiber (Besprechung H T 456) tarafından fark edilmemi�tir. Daiber, benim bibliyografyamda 
Husayn�’nin eseri al- Ma‘rifa’yı karı�tırmı�tır. Bu H T, S. I’in Önsöz’ünde ve Bibliyografya S. 175’de 
zikredilmi�tir. Hasan Kasım Murad’ın Hamdard Islamicus (2/1, 1979, 65-77)’daki Tirmiz� maddesi , 
Husayn�, Gheyoush�, Barak�t ve Marquet serisinde “kıymetli” oldu�unu gösteriyor. Paul Nwyıas, Tirmiz� 
maddesinde Cavr al-um�r’a istinat ediyor, burada belirtildi�i gibi büyük bir ihtimalle nakledilen �ekliyle 
Tirmiz�’den kaynaklanmıyor. “Tirmiz�’nin metni ve ahl�fının (mesel� �bn ‘Arab�) tam olarak kar�ıla�tırılması 
belki bazı �eyleri daha fazla açıklı�a kavu�turabilir” cümlesini (Deiber: Besprechung H T 456), bir çok 
nedenlerden ötürü kabul etmiyorum. Bir kere açıkça “Tirmiz�’nin metninden” denmeli, sonra insan kendi 
kendine soruyor, Daiber Tirmiz�’nin ve �bn ‘Arab�’nin hangi metinlerini kasdediyor. Ben, çalı�mamda 
Tirmiz�’nin külliyetli miktarda metnini zikrediyorum! �ayer Daiber, Hatm al-avliy�’da Tirmiz�’nin retorik 
sorularını ve �bn ‘Arab�’nin �erhini  kasdediyorsa (Hatm 142-326), söylemek gerekir ki, Tirmiz�’nin tasavvuf 
anlayı�ı hakkındaki böyle bir kıyas, hiçbir �ey ifade etmez, çünkü �bn ‘Arab� Tirmiz�’nin metnini sadece, 
kendi ö�retisini te�kil etmek için vesile ittihaz etmi�tir. Daiber’in ifade etti�i gibi (Besprechung H T 456), 
Tirmiz�’nin, “kalplerin Allah’a ula�masında ilim olarak….Mu‘tezil� geleneklerinin tasvirini izlemesine 
ra�men.”, Tirmiz�’nin ma‘rifası Mu‘tezile’nin Allah kavramından  biraz de�i�ik oldu�u ve di�er taraftan 
Tirmiz� burada tasavvuf gelene�inde durdu�u için, bu kesin de�ildir. Daiber (Mu‘ammar 310, not 3 ve 366) 
tarafından zikredilen Tirmiz�’nin eseri Fark, daha önce belirtildi�i gibi büük bir ihtimalle onun de�ildir. Yine 
Daiber’in (Nu‘ammar 366, not 3) Tirmiz�’nin yeni Eflatunculu�unu ispat için, neoplatonik ruhun ı�ı�ı ile  
Tirmiz�’nin n�r al-kalb, n�r al-ma‘rifasını kar�ıla�tırması (kar�. Ayrıca Mu‘ammar 342) da bu nedenden 
dolayı tutarsızdır. 



 

Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi 
The Journal of International Social Research 

Volume 2 / 9   Fall  2009 
 

- 374 -

Belh ve Tirmiz Belh ve Tirmiz hukam�sı hakkındaki bu tetkiklerin sonunda, neoplatonik de�il, 
zühd�-dogmatik ve fıkh� okullara ula�tık. Bu izlerin takibi, bizim Do�u �ran sahası ruhan� tarihine 
vukufumuzda bir terakki vaad eder. 

 

Ek: ‘Al� �ar�‘at�’nin (ö. 1977) 80. ya�ında, G. Lazard’ın yanında doktora tezi olarak hazırladı�ı ve 
bundan bir müsveddenin mevcut oldu�u,  Fad�’il-i Balh’in tashih ve tercümesi hakkında tamamlayıcı bir 
not çıkarıyorum (Mardomnameh 1981, 178).17 
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