
kemede bulunma, yahut Allah'ın nimet
leri üzerinde düşünme (tefekkür), dün
yanın ve içindekilerinin geçici ve aldatıcı 
olduğu bilincini besleyen ibret verici dü
şünme (i 'tibar) gibi fikri yönelişleriyle ta
sawuf, kendine özgü manevi eğitim yol
ları çerçevesinde entellektüel faaliyete 
şekil verir (Hifni, s. 46; Uludağ, s. 264, 
475-476) 

Özellikle ibnü'I-Arabfnin kurduğu, ma
rifete dayalı tasawufi gelenekte nesnel 
gerçekliği gözleme (müşahede), nesnele
rin gerçeğini görme (rü'yet). bunların ar
dındaki gerçeği bulma (keşf), bu entel
lektüel (akiT veya kalbi) faaliyetin mari
fete ulaşma yolundaki aşamalarını oluş
turur. ibnü'I-Arabf'ye göre müşahede 
belli bir bilgi veya itikad ışığındaki göz
lemdir. Bu sebeple daha önceden sahip 
olunan kanaat ve itikada göre sonuçları 
kabul de inkar da mümkündür. Halbuki 
rü'yet, gözlenen şey hakkında herhangi 
bir kanaat veya itikadın söz konusu ol
madığı durumlarla ilgilidir. Dolayısıyla 

gözlenen gerçek inkar olunamaz. Ancak 
müşahede keşiften farklıdır. Çünkü ilki 
nesnel boyutta kalırken ikincisi onun 
ardındaki anlam ve sırları ortaya çıka
rır. Bir entellektüel faaliyet olarak mü
şahede bilgiye götüren yol, mükaşefe 
ise bu yolun sonudur (Suad el-Hakim, s. 
662-664) 

Söz konusu müşahede ve keşif man
tığının entellektüel tavırları, ibnü'I-Ara
bl ekolüne mensup Kaşanl tarafından 
tasawufta akıl ile kalp arasındaki farkı 
belirtecek şekilde akıl, kalp gözü (ayn) 
ve hem akıl hem kalp gözü ile gerçek
leşmesi bakımından belli bir tasnife ta
bi tutulmuştur. Aklf tavrın tefekküre 
dayalı müşahedesinde yaratılmışlar (halk) 
apaçık görünür, yaratan (Hak) gizli ka
lır. Bu tavırda gerçek veya Allah, nesne
lerin görünen süretlerine ayna olduğu 
için süretler görünür, ayna görünmez. 
Kalp gözüyle müşahedede ise yaratılmış
lar yaratıcı gerçeğe ayna olurlar. Ger
çek görünür, nesneler görünmez. Niha
yet hem akıl hem kalp gözü ile müşa
hedede yaratılmış nesnelerle gerçek bir
birini perdelemez. Aynı varlık bir açıdan 
halk, öbür açıdan Hak olarak gözlenir 
(Kaşani, s. 162-1 63). 

Kaşanfnin bu tasnifindeki akli müşa
hede, tasawuf yolunun başlangıcındaki 
tefekkür ve i'tibara dayalı nazari hazır
lıktır. Yolun ortasında kalp gözü açılan 
salik Allah'tan başkasını müşahede et
mez olur. Çokluk dünyasındaki nesne 
ve hadiseler düşünme konusu olmak-

tan çıkar; müşahede kalbi tek olan Al
lah ile tamamen meşgul etmektedir. Ma
rifet yolunun sonunda ise arif her şeyle 
Allah'ı, Allah ile de her şeyi müşahede 
etmeye başlar. Allah'ın hem zahir hem 
batın. hem ewel hem ahir oluşunun bi
lincine böylece varılır (Hifni, s. 244) Bu 
son aşamada akıl ve kalp gözü, birbiri
nin düşünme ve görme fonksiyonunu 
perdelemeyecek tarzda bütünleşmiştir. 
Bu açıdan tasawuf entellektüel faaliye
ti nazari incelemeden ibaret görmez; 
ancak onu gereksiz de saymaz; nazari 
araştırma tasawufi müşahedenin bir bo
yutudur. Fakat tasawuf aklı sadece is
tidlall (discursive) bir düşünme meleke
sinden ibaret sayar ve mükaşefenin ya
ni metafizik ilkelere nüfuz etmenin ger
çek imkanını "kalp gözü" kavramıyla te
mellendirir. 
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DÜVEYHİ 
( ı.?'-t .,..uı ) 

İbrahim Reş!d b. Salih 
ed-Dünkulav'i eş·Şaikl 

(ö. 1291 / 1874) 

Şazeliyye- Reşidiyye tarikatının 
kurucusu Sudanlı sufi. 

_j 

1228'de (1813) Sudan'ın kuzeyinde 
Oongola yakınlarındaki Düveyh kasaba
sında doğdu. Şazeliyye tarikatının Mağ

rib'deki şubelerinden Yüsufiyye'nin ku
rucusu ibrahim Ahmed b. Yüsuf Reşld'in 

D ÜVEY H[ 

(ö 930/ 1524) torunlarındandır. ilk öğ
renimini doğduğu yerde yaptıktan son
ra Mekke'ye gitti. Şazeliyye'nin kolların
dan idrfsiyye'nin kurucusu Ahmed b. id
rls'e intisap etmek üzere oradan Arabis
tan'ın güneyindeki Asir bölgesine geçe
rek Sabya kasabasına yerleşti. Burada 
tasawufi terbiyesini tamamlayan Düvey
hf şeyhinin en seçkin halifelerinden biri 
oldu. Şeyhin vefatından sonra diğer iki 
halifesi Muhammed Osman ei-Mirgani 
ve Muhammed b. Ali es-Senüsf ile ara
larında hilafet konusunda meydana ge
len görüş ayrılığı sebebiyle Sabya'yı ter
kederek Sudan'a döndü. Dongola ve Lük
sor'da zaviyeler açarak irşad faaliyetine 
devam etti. Bir süre sonra tekrar Mek
ke'ye gidince (1 856) hilafet tartışmaları 
yeniden gündeme geldi. Anlaşmazlık, Şa
baniyye tarikatına mensup olan Hicaz 
Valisi Namık Paşa'nın aracılığıyla çözüm
lendi. Ancak tartışmalar sırasında bazı 
tasawufi meselelere değişik görüş ve 
yorumlar getirdiği için Mekke'nin Veh
habi uleması tarafından sert tepki gör
dü ve sapıklıkla suçlandı. Düveyhl bu suç
lamaları ikna edici delillerle çürütünce 
Suriye ve Hindistan hacıları başta olmak 
üzere çeşitli islam ülkelerinden birçok 
kişi ona intisap etti. Mekke'de bir zavi
ye kurarak vefatma kadar burada irşad 
faaliyetini sürdüren Düveyhf'nin ölümün
den sonra yerine yeğeni Muhammed b. 
Salih er - Reşldf (ö. 1909) geçti. Düvey
hf'nin temsil ettiği tarikat bu dönemde 
onun ismine nisbetle Reşldiyye adıyla 

anılmaya başlandı. Muhammed b. Salih, 
bir müddet sonra bilinmeyen sebepler
le Mekke'den ayrılıp Somali'ye gitti. Ora
da bir zaviye kurarak irşad faaliyetine 
devam etti. Kendisinden sonra yerine 
Muhammed Gülfd er-Reşldl (ö. 191 8) 
geçti. "Somali Mehdfsi" diye tanınan Sey
yid Muhammed b. Abdullah Hasan da 
bu tarikata intisap etti. 

Reşldiyye tarikatında, Düveyhf'nin şey
hi Ahmed b. idrls'e nisbet edilen idrlsiy
ye'nin adab ve erkanı devam ettirilmiş
tir. Oüveyhf'nin vefatının ardından Mu
hammed b. Salih tarikatı Somali'ye inti
kal ettirmiş ve bundan sonra tarikat Sa
lihiyye adını almıştır. Reşldiyye-Salihiy
ye, bugün Somali'de canlılığını koruyan 
tasawufi hareketlerden biridir. Salihl
ler'in Kadirfler'le sert tartışmalara gir
dikleri de bilinmektedir (İA, X. 757) Dü
veyhf'nin halifelerinden birinin oğlu olan 
Ebü'I-Abbas ed-Denderavf Reşldiyye'yi 
Mısır'da yaymış ve bu tarikatın Dende
raviyye kolunun kurucusu olmuştur. 
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~ RızA KuRTULUŞ 

DÜYEK 
( 4_,,)) 

Türk musikisi usullerinden. 
L _j 

Farsça "dü" (iki) ve yek" (bir) kelime
lerinden meydana gelmektedir. Türk mü
sikisinde en çok kullanılan usullerden 
biridir. Sekiz zamanlı ve beş vuruşlu bir 
küçük usuldür. İki adet dört zamanın 
veya başka bir ifade ile iki safyanın bir
leşmesinden meydana gelmiştir. 8 1 8 'lik 
birinci ve 8/ 4'lük ikinci mertebeleri kul
lanılmıştır. Bunlardan ikinci mertebesi
ne "ağır düyek" adı verilir. Bu mertebe
lerin şematik gösterilişi şöyledir: 

düm düm2 

) J 
Bit 1 

+ 1 it+ 
r ~ r 

tek2 tek tek2 

düm düm2 

J J 
flr + 1 ir 

i r i 
tek2 tek tek2 

Daha çok ilahi ve şarkılarta bazı peş
revlerin ölçüldüğü birinci mertebesi, özel 
usullerle ölçülme mecburiyeti olmayan 
küçük büyük hemen her tür formda kul
lanılmıştır. İkinci mertebesiyle de peş
rev, kar, beste. şarkı gibi din dışı ve Mev
levl ayini (özellikle ı ve 3. selamlar). tev
şlh, ilahi gibi dini formlar ölçülmüştür. 
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1 

( "="~ UY..,)) 

Osmanlı genel borçlarına 
ve bunların ödenmesi için kurulan 

L 
teşkilata verilen ad. 

_j 

Osmanlı devlet adamları. sık sık orta
ya çıkan para darlığına ve bütçe açıkla
rına rağmen dışarıdan borç para almak
tan şiddetle kaçınmışlardır; Tanzimat'
tan önce bu konudaki birkaç teşebbüs 
de başarısız kalmıştır. Fakat XVIII. yüz
yılın ikinci yarısında sanayi devrimiyle 
birlikte gelişen Avrupa sermaye çevre
leri, Osmanlı ülkesine sadece mal sat
makla yetinmeyip sermaye yatırımı yol
larını da aramaya başladılar. Büyük ban
kalar tarafından çıkarılan ve küçük ta
sarruf sahiplerince satın alınan tahviller 
aracılığı ile devletlere borç vermek, ka
zançlı bir iş olması yanında borç alan ül
keyi mali kontrol altına almayı da kolay
laştırıyordu. Bu yüzden ingiltere ve Fran
sa, Osmanlı Devleti'ni bir borç kıskacına 
sokmak için çeşitli yollardan baskı yapı
yorlar, bir taraftan da Tanzimat reform
larının başarısından söz ederek Batılı 

sermaye çevrelerinin güvenlerini arttır
maya çalışıyorlardı. Mustafa Reşid Pa
şa, 1850-1851 mali yılında hazinenin ma
aşları dahi ödeyemeyecek duruma gel
mesi üzerine ilk dış borç anlaşmasını im
zaladı. Fakat Sultan Abdülmecid'in eniş
tesi Fethi Ahmed Paşa ile Damad Meh
med Ali Paşa'nın dış borçlanmanın do
ğuracağı tehlikeler konusunda padişahı 
uyarmaları üzerine anlaşma onaylanma
dı. Hazine 2.200.000 Osmanlı lirası taz
minat ödeyerek anlaşmayı feshetti. 

Rusya'nın Akdeniz ticaretini ele geçir
mesinden çekinen ingiltere ve Fransa'
nın da kışkırtmalanyla başlayan Kırım 

Harbi (1853-1856) Osmanlı maliyesini da
ha da sarstı. Osmanlı yöneticileri, ordu
larıyla Osmanlı Devleti'ni destekleyen 
ingiltere ve Fransa'nın kredi açma konu
sundaki tekliflerini kabul ederek ilk borç 
anlaşmasını 24 Ağustos 18S4 tarihinde 
imzaladılar. Böylece Osmanlı mali tari
hinde dış borçlanma dönemi başlamış 
oldu. Alınan borç savaş giderlerini kar
şılamadığı için 27 Haziran 18SS'te ikin
ci bir anlaşma imzalandı. Mısır vergisi, 
Suriye ve İzmir gümrükleri gelirleri bu 
iki borca teminat olarak gösterildi. 

Dış borçlanma Osmanlı yöneticilerine 
kolay geldiği için kısa zamanda alışkan
lık halini aldı. 18S4'ten 1874'e kadar on 
beş dış borç anlaşması imzalandı. Dev-

let dışarıya ana para olarak 238.773.272 
Osmanlı lirası borçlandığı halde tahvilie
rin düşük fiyattan satılması ve komisyon 
masrafları yüzünden eline 127.120.220 
Osmanlı lirası geçmiştir. Bu dönemde 
sadece 18SS tahvilleri esas değerinden 
fazlaya (% 102.6) sattidığı için ele geçen 
miktar fazla olmuştur. Aynı dönemde 
alınan dış borçların sadece % 7,8'i Ru
meli demiryolu yatırımına harcanmıştır. 

Büyük kısmı ise bütçe açığının kapatıl
ması, iç ve dış borç taksitlerinin öden
mesi, değerini yitiren kağıt ve bakır pa
raların tedavülden kaldırılması gibi cari 
harcamalar için kullanılmıştır. Her borç 
atışta devlet gelir kaynaklarının temi
nat olarak gösterilmesi ise ülkeyi ipo
tek altına sokuyordu. 

istikrazlar 
Borçlanılan Ele geçen Faiz 
ana para miktar (o/o) 

1854 3.300.000 2.640.000 6 

1855 5.500.000 5.644.375 4 

1858 5.500.000 4.180.000 6 

1860 2.240.942 1.400.588 6 

1862 8.800.000 5.984 .000 6 

1863 8.800.000 6.248.000 6 

1865 6.600.000 4.356.000 6 

1865 !Umumi 40.000.000 20.000.000 5 
Borçlari 

1869 24.444.442 13.200.000 6 

1870 34.848.000 11 .194.920 3 

1871 6.270.000 4.577.100 6 

1872 5.302.220 5.222 .686 9 

1873 !Umumi . 12.612.110 6.832.551 5 
Borçları 

1873 30.555.558 16.500.000 6 

1874 !Umumi 44.000.000 19.140.000 5 
Borçları 

TOPLAM 238.773.272 127.120.220 

Cari harcamalardan doğan bütçe açık
larını kapatmak için hızlı bir borçlanma 
dönemine giren Osmanlı maliyesi sonun
da iflas etti. 187S mali yılı bütçesi açığı 
S milyon lirayı geçiyordu. Aynı yıl ana 
para ve faiz olarak 14 milyon lira dış 
borç taksitinin ödenmesi gerekiyordu. 
Rumeli'de isyantarla uğraşan ordu için 
acilen 2 milyon liraya ihtiyaç vardı. Bu 
durum karşısında Sadrazam Mahmud 
Nedim Paşa, bütün dünya borsalarını 

ayağa kaldıran bir mali operasyona gi
rişti. Konuyu Midhat Paşa'nın da dahil 
olduğu bir komisyona incelettirdikten·ve 
alınan kararları Sultan Abdülaziz'e onay
Iattıktan sonra 6 Ekim 187S tarihinde 
bir kararname yayımladı. Burada dış borç 
taksitinin yarısının nakten ödeneceği, 

yarısı için de beş yıl vadeli ve % S faizli 
yeni tahvil verileceği, bunlar için bütün 


