
edilmişse de (İA, IV, 391; Koçyiğit, VIII 
[I 960]. s. 166) müellifin Mu'tezile'den 
ayrıldıktan sonra yazdığı el-İbdne'sinin 
bile bazı katı Hanbel'ller tarafından kabul 
görmemesi (Ahvazl, s. I 57-159; İbn EbG 
Ya 'la, II . 18) risalenin. Ehl-i sünnet men
suplarının kelama karşı tutumlarını ten
kit ve yumuşatmayayönelik bir çalışma 
olduğu ihtimalini güçlendirmektedir. An
cak bu defa Eş' ari'nin Ehl-i sünnet safla
rına geçtikten sonra kaleme aldığı eser
leri arasındaki farklılık gündeme gelmek
tedir. el-İbane'yi kaleme alan bir kimse
nin el-Ijaşş'ı yazamayacağı (Makdisi, Il, 
23) veya Eş'ari'nin çifte şahsiyetli olabile
ceği (Wensinck, s. 9 ı) şeklindeki iddia
lar. müellifin Mu'tezile'den ayrıldıktan 
sonra karşı karşıya bulunduğu zor şart
ları dikkate almadan ve el-İbdne 'deki gö
rüşleri iyice incelemeden, ayrıca Ehl-i sün
net' e geçtikten sonra yazıldığında şüphe 

bulunmayan el-Lüma'ı hesaba katmadan 
öne sürülen iddialardır. Eş'arl, Mu'tezi
le'den ayrıldıktan sonra ashabü'l-hadlsin 
çizgisini olduğu gibi benimsernek yerine 
el-İbane'den başlayarak kelam metodu
nu selefin itikadl görüşlerine uygulamak 
istemiştir. Nitekim İbn Asakir. Şeyzele'
den (Ebü"l-MealT AzTzT b. Abdülmelik) Eş'ari'
nin Mu'tezile ile Haşviyye arasında orta 
bir yol seçtiğini naklettikten sonra el
İbdne'deki insaflı tutuma rağmen bir kı
sım Hanbeiller'in tepkilerinden yakınır 
(Tebyinü ke?ibi'l-mü{teri, s. 149-163). Ay
rıca yapılan karşılaştırmada, el-Lüma' 
kadar Eş'ari'nin kelaml görüşlerini yan
sıttığı belirlenen (Gimaret , s. 10-13) el
İbdne'de doğrudan kelam ilmini itharn 
eden bir ifadeye rastlanmamaktadır. Mu'
tezile'den ayrıldıktan hemen sonra yaz
dığı Risale ila ehli'ş-Şegr'de alemin hu
düsu. Allah'ın varlığı, ahiret ve nübüwe
t in ispatına yer verip istidlaller yapma
sı da ( Uşülü Ehli's-sünne, s. 34-53) Eş
' ari'nin mezhep değiştirdikten sonra ke
lamcılığı bırakmadığın ı gösterir. Onun 
Ehl-i sünnet yoluna geçtikten sonra gi
derek hadis ehlinden farklı bir yola girdi
ği ve yeni bir kelam metodunu yerleştir
meye çalıştığı kendi adıyla oluşan ekaı
den anlaşılmaktadır (bk. EŞ'ARi, Ebü'I
Hasan; EŞ'ARİYYE). 

Risalenin. basımında esas alınan ve ne
rede olduğu belirtilmeyen nüshasından 
başka iki yazma nüshası daha tesbit edil
miştir (Millet Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 
2 I 6 1/2; Berlin K tp., Landberg, nr. I 030). 
Selman b . Nasır en-Nisabüri'nin 592 
(1196) yılında istinsah edilen el-Gunye'
sinde aynen aktardığı metin (vr. 9•- ı ı •ı , 

birbirine oldukça yakın olan HaydarabM 

baskısı ile Feyzullah Efendi nüshalarına 
göre biraz daha kısadır. Cüveynl'nin öğ
rencilerinden olan Nlsabüri'nin kaynağı 
ise en eski nüshalardan biri olmalıdır. 

Richard J. McCarthy, Haydarabad bas
kısını esas alarak eseri el-Lüma' ile bir
likte Risale ii istif:ısani'l-{Javz ii 'ilmi'l
keldm adıyla yeniden yayımiarnıştır (bk. 
bibl.). Richard M. Frank ise yazdığı bir 
makalede eserin mevcut yazmalarını in
celedikten sonra tesbit ettiği iki metin 
grubunu ayrı ayrı göstermiştir (MIDEO, 
XVIII [1988]. s. 135-151). el-lfaş 'ale'l
baf:ış çeşitli dillere çevrilmiştir. İlk olarak 
M. Horten, Die Philosophischen Syste
m e der Spekulativen Theolagen im 
Islam adlı eserinde (Bonn ı 912, s. 623-
626) risaleyi Almanca'ya çevirmiş, daha 
sonra Richard J. McCarthy A Vindica
tion of the Science of Kalarn adıyla İn 
gilizce tercümesini yapmıştır (The Theo
logy of al-Ash'ari, s. ı ı 7- ı 34). Hisalenin 
Türkçe tercümesi bazı notlar ilavesiyle 
Talat Koçyiğit tarafından gerçekleştiril
miş (bk. bibl.). Nadim Macit de bir girişle 
birlikte eseri Türkçe'ye çevirmiştir ("Eş'a
rl'nin ilm-i Kelam'ı Müdafaası", Yüzün
cü Yıl Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Der
gisi, III (1994). s. I 10-120). 
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HAS BEY 
(ö. 548/1153) 

Irak Selçuklu Sultanı 
Mesud'un emir-i hacibi. 

HAS BEY 

_j 

Asıl adı Bey Arslan olup XII. yüzyılın bi
rinci yarısında Türkistan'dan Azerbay
can'a gelen Oğuz beylerinin ileri gelen
lerinden Belengerl'nin oğludur. Sultan 
Mes'üd b. Muhammed Tapar (ı ı 34-1 ı 52) 
Erdebil yöresinden geçerken karşılaştığı 
Bey Arslan'ı beğenmiş ve hizmetine al
mıştı. Hükümdar ve beylerin büyük ilgi 
gösterdiği çevgan oyununda maharet sa
hibi olan Bey Arslan , sultana en yakın bey
ler arasında yer almış ve bundan dolayı 
kendisine Has Bey denilmiştir. 

Emir-i hacib Abdurrahman b. Togayü
rek'in, Rey valisi Emir Abbas'ın yardımı 
ile naibi Cemal ei-Cacerml'yi Sultan Me
sud'a vezir yapma girişimi, Arran Valisi 
Emir Çavlı Candar ile Has Bey'in muhale
feti üzerine sonuçsuz kalmıştı (1141). 

1145 yılında Rey Valisi Abbas ile Fars Va
lisi Boz-aba (Boz-apa). bazı Selçuklu me
likleriyle birlikte bağlılıklarını arzetmek 
için huzuruna geleceklerini Sultan Me
sud'a bildirdiler. Ancak asıl amaçları onu 
t ahttan indirmekti. İki emirinin maksa
dını anlayan Sultan Mesud, emir-i hacib 
Abdurrahman ve Has Bey ile birlikteBağ
dat'a gitmek zorunda kalmıştı. 

Ertesi yıl Emir Çavlı ile "devletin direk
leri" denilen mirahur ve İsfahan Valisi 
Sa'düddevle Yarınkuş'un ölümü üzerine 
emir-i hacib Abdurrahman b. Togayürek, 
hem Has Bey'in yükselişini önlemek hem 
de sultandan emin olmak için görünüşte 
sultanaitaat ettirdiği Fars Valisi Boz-aba 
ve Rey Valisi Abbas ile anlaşıp Sultan Me
sud'a karşı üçlü bir ittifak oluşturdu. Emir 
Tatar da bu ittifaka dahil edildi. Sultan 
Mesud ise tahtını korumak için nasıl is
terlerse öyle hareket edeceğine yemin 
ederek onları yatıştırdı. Abdurrahman b. 
Togayürek Arran valisi oldu. Boz-aba'nın 
naibi vezir yapıldı. İçlerinden biri de sul
tandan emin olmak için askerleriyle bir
likte onun hizmetinde bulunacaktı. Has 
Bey'in sultanın yanından uzaklaştırılıp 
emir olarak Abdurrahman'ın hizmetinde 
bulunmasına karar verildi. Abdurrahman, 
Arran ve Azerbaycan'daki bazı yerlerin 
valisi sıfatıyla Gürcüler'e karşı yapılacak 
sefer için Arran'a giderken Has Bey'i de 
yanında götürdü (I 147). Sultan da aynı 
yılın sonbaharında Rey Valisi Abbas ile 
Bağdat'a gitti. Sultan Mesud, Has Bey'e 
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Arran'a giderken bir fırsatını bulup Ab
durrahman'ı öldürmesini söyledi ; Has 
Bey de Gence önünde Abdurrahman'ı öl
dürdü (Mart 1147). Bunu haber alan Sul
tan Mesud, emirlerinden Irak'ta bulunan 
Alp Kuş KCınehar ile Tatar'ı yanına getir
tip Emir Abbas'ı öldürttü (Nisan 1147). 
Boz-aba'ya da bir mektup yazarak ken
disine itaat ettiği takdirde yerinde bıra
kılacağını bildirdi. Ancak Boz-aba askeri
ni toplayıp Hemedan üzerine yürüdü. Ya
nında eskisi gibi Selçuklu melikleri vardı. 
Bu sırada Bağdat'tan Hemedan'a dönen 
sultan ordusuyla birlikte gelmesi için Has 
Bey'e haber gönderdi. Has Bey, Abdur
rahman'ı ortadan kaldırıp uç bölgesi Ar
ran'ın idaresini kendine bağladıktan son
ra Erdebil'i de Ak Arslan'ın elinden kolay
ca almış. ancak Aksungur'un oğlu tara
fından şiddetle müdafaa edilen Meraga 
önünde beklemek zorunda kalmıştı. Ace
le olarak yetişmesi için sultandan haber 
alınca Aksungur'un oğlu ile bir anlaşma 
yapıp Hemedan'a hareket etti ve Boz
aba'nın yaklaşmasından önce şehre ulaş
tı: İki ordu Hemedan'a bir konak uzaklık
taki Kara Tegin çayırında karşılaştı. Yapı
lan savaşta su1tanın ordusunun sağ ve 
sol kolları bozguna uğrayıp Hemedan'a 
doğru kaçmaya başladıysa da sultan ve 
Has Bey'in başında bulunduğu merkezde
ki kuwetler savaşa devam etti ve Boz
aba yakalanıp Has Bey tarafından öldü
rüldü. 

Savaşın kazanılmasında önemli rol oy
nayan Has Bey' e emir-i Mciblik verilerek 
en yüksek mevkiye çıkarıldığı gibi atabeg 
unvanı da tevcih edildi. Ancak birçok emir 
Has Bey'e gösterilen bu teveccühü kıs
kandı. Selçuklu hanedanının memlükleri 
olan bu emirler, Has Bey'in eski aleyhtar
Iarından Hacib Thtar'ın hapsedilip öldü
rülmesi üzerine Sultan Mesud'un hizme
tinden ayrılarak Bağdat'a gittiler. Mak
satları, sultanı Abbasi halifesinin hizme
tine girmekle tehdit edip isteklerini ka
bul ettirmekti. Kendilerine kötü davra
nan bu emirlerle Bağdat halkı arasında 
bazı çarpışmalar oldu; halktan birçok kişi 
öldü. Bir süre sonra Sultan Mesud emir
Ieri bağışladı ve dirliklerini geri verdi. 

Has Bey'in t ecrübeli emirlerin başına 
geçirilmesinden dolayı ortaya çıkan hoş
nutsuzluğa, Mesud'un amcası ve met
büu Büyük Selçuklu Sultanı Sencer ilgisiz 
kalmadı. Bazı kaynaklara göre Mesud'a 
Has Bey'i uzaklaştırmasını, bunu yapma
dığı takdirde tahtını elinden alacağını bil
dirdi. Sencer'in 1148 yılının sonlarında 
Rey'e gelmesi muhtemelen bu meseley-
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le ilgilidir. Sultan Sencer'in Rey'e geldiği

ni Bağdat'a giderken Esedabad'da haber 
alan Mesud. Has Bey ile vezirini ve maiye
tini orada bırakıp Sencer'in huzuruna çık
mak için hareket et ti. Mesud'u çok iyi 
karşılayan Sencer, hakkında bilgi edindi
ği Has Bey'in meziyetlerine hayran kala
rak yeğenineonun daha fazlasına layık 
olduğunu söyledi. Sultan Mesud'un Has 
Bey' e gösterdiği teveccüh artarak devam 
etmiş. onun 11 SO yılında yakalandığı bir 
hastalıktan kurtulması üzerine "müküs" 
denilen ve halka ağır gelen gayri şer'iver
giyi kaldırmıştır. 

Sultan Mesud'un vefatı üzerine (Re
ceb 547/Ekim 1152), oğulları daha önce 
öldüğünden kardeşi Mahmud'un oğlu 
Melikşah, Has Bey ve diğer beyler tarafın
dan Selçuklu tahtına oturtuldu. Sultan 
Mesud'un ölümünü fırsat bilen Halife 
Muktefı- Liemrillah Bağdat'ta sultan ve 
beylerin konaklarına el koydurdu; ayrıca 
Vasıt, Hilleve Küfe'deki Selçuklu valileri
ni uzaklaştırarak buraları kendi idare
sine aldı. Melikşah ise devlet işlerini Has 
Bey' e bırakarak eğlence ile vakit geçirme
ye başladı. M elikşah ile devleti idare ede
meyeceğini anlayan Has Bey onun yerine 
Melik Muhammed'i tahta geçirmeyi dü
şündü. Emirlerin de bu görüşe katılması 
üzerine Melikşah'ı Hemedan Kalesi'nde 
hapsettirdi~en sonra (Ocak 1153) bir.ve
zirle bir emiri Hüzistan'da bulunan Melik 
Muhammed'e gönderdi. Ancak bunlar. 
Has Bey'e ihanet ederek Muhammed'e 
Has Bey'i kötüleyip onu öldürmeden ra
hat şekilde hükümdarlık yapamayacağı
nı ve ortadan kaldırılmasına herkesin se
vineceğini söylediler. Bu durumdan ha
berdar olmayan Has Bey, Kaymaz oğlu İl 
Kavşut vasıtasıyla Melik Muhammed'i 
sultan ilan etmek üzere Hemedan'a da
vet etti. Muhammed Hemedan'a gelince 
kendisine çok değerli hediyeler sundu. 
Fakat Muhammed, gelişinin üçüncü gü- · 
nü tahtın devri hususunu konuşmak için 
Has Bey'i huzuruna çağırdı ve Has Bey ile 
birlikte Emir Zengl Candar'ın boyunlarını 

vurdurdu. Has Bey'in askerleri Muham
med'in köşküne yürüdülerse de Has Bey 
ile Zengi Candar'ın kesik başları ile karşı
laşınca dağıldılar. Has Bey'in çok zengin 
hazinesi Sultan Muhammed ve adamla
rının eline geçti. 

Samimiyeti, saflığı ve kıskançlığın kur
banı olan Has Bey'in başı Meraga hakimi 
Nusretüddin ile Arrc1n Valisi Şemseddin 
İldeniz'e gönderildi. Olaya büyük tepki 
gösteren Nusretüddin ile Şemseddin, 
Zencan Valisi Bazdar ve Yarınkuş oğlu 

Alp Argu ile birleşerek Hemedan'a yürü
yünce Sultan Muhammed İsfahan'a kaç
mak zorunda kaldı. Emirler onun yerine 
amcası Süleyman'ı Selçuklu tahtına ge
çirdiler. 
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Konya'da 
Karaınanlılar dönemine ait 

bir darülhuffiiz_ 

Mimari kuruluşu, çini mihrabı ve dış 
bezemeleriyle dikkate değer bir eser 
olan Gazi Alemşah mahallesindeki bu kü
çük yapı, kapısının üzerinde bulunan ki-
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