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ma icazeti verilebilir. Ancak tarikata haki
katen intisap etmek isteyen kişinin mür
şid-i kamilden zikir telkini alıp seyrü sü!G
ke başlaması gerekir. Tarikatta müridiere 
bulundukları seviyeye göre fukara veya der
viş , çavuş. nakib, halife gibi isimler verilir. 
Muhammed Gazi, tarikattaki bu yükseliş 
basamaklarının askeri sistemle benzerlik 
gösterdiğini söyler. Ona göre bu sıralama 
sufılerin ribatlarını, zaviyelerini İslam coğ
rafyasının çeşitli bölgelerinde kurmaya baş
lamalarıyla birlikte ortaya çıkmış. özellikle 
Haçlı saldırılarına karşı kurulan ve daha 
sonra zaviyeye dönüşen ribatlarda uygu
lanmıştır. Askeri amaçlarla ihdas edilen bu 
sistem sonraki dönemlere müridierin işle
rine bakma, zikir merasimlerini idare et
me gibi hususlara da intikal etmiştir (et
Tarf/!:atü's-Sa'diyye, 1, 147). 

Ayinler sırasında meydana gelen vecd, 
cezbe, istiğrak hallerinden dolayı Sa'diyye 
tarikatına ve müntesiplerine tenkit ve iti
razlar yöneltilmiş, Şeyh Zeynelabidln Mu
hammed b. Muhammed el-Bekrl'nin en
Nuşretü '1-ilahiyye li't-ta'iieti's-Sa'diy
ye, Şeyh Ebu Bekir Abdülbasıt el-Hame
vi'nin en-Nuşretü'l-Mevleviyye li'l-uşa
beti's-Sa'diyye, Ebü't-Tayyib el-Gazzl ed
Dımaşki'nin en-Nef}Jatü'r-rabbdniyye fi't
tari)fati's-Sa'diyye, Şemseddin Muham
med b. Zeynüddin ömer'in er-Risaletü'l
Mu]Jammediyye fi'r-red 'ani's-sadati's
Sa'diyye adlı eserlerinde bu tenkitlere 
cevap verilmiştir. Abdülganl en-Nablusl, 
Cem'u'l-esrar fi men'i'l-eşrar mine't
ta'n fi'ş-şufiyyeti'l-a}].yar ehlü 't -tevacü
di bi'l-eg,kdr adlı eserini bu cevapları der
teyerek meydana getirmiştir. 
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1 Mart 193S'te Irak Kazımiye'de doğdu . 

İlml geleneği olan bir aileye mensuptur. 
Küçükyaşta babası vefat ettiğinden iki kar
deşi ve annesiyle birlikte sıkıntılar içinde 

Muhammed 
Bakır es-Sadr 

SADR, Muhammed Bakır 

büyüdü. İlköğrenimine Kazımiye'de başla
dı. 1945'te ailesiyle beraber göç ettiği Ne
cef'te Ayetullah Ebü'l-Kasım el-H Gl ve Aye
tullah Şeyh Muhammed Rıza Al-i Yasin'in 
fıkıh ve usul derslerine katıldı. On beş yıla 
yakın bir tahsil döneminin ardından ders 
vermeye başladı. 

Irak'ın siyasi kargaşa içinde bulunduğu 
1958 devriminin ardından Sadr kendini, 
geleneğe bağlı ulema ile komünistler ara
sında yaşanan ve giderek sertleşen tartış
maların ortasında buldu. Komünistler top
lumda laikliği ve din karşıtı fikirleri yay
maya, dindarları gerici, dini de gelişmeye 
engel diye gösterip karalamaya başlamış
lardı. Ulema ise siyasi yapılanmalar aracı
lığıyla bunlara karşı direnmeye çalışıyor. 
bir yandan rejimi normalleştirmeye uğra
şırken bir yandan broşür ve vaazlarla ko
münistlere karşı mücadele veriyordu. Bu 
dönemde Sadr Felsefetüna adlı eserini 
yazdı. Kapitalizm, Marksizm ve sosyaliz
min temel tezlerini eleştirerek bunların 
toplumsal sorunları çözemeyeceğini, fert
terin ve toplumun huzurunu ancak İslam'ın 
getirdiği ahlak anlayışının sağlayabileceği
ni vurguladı. Bir diğer önemli eseri İ)ftişa
düna'da ise kapitalizm ve sosyalizmin ik
tisat teorilerini tenkit ederek modern dün
yanın problemlerine çözümler üretmede 
İslam'ın yetersiz olduğu iddialarına cevap 
vermeye çalıştı. Bu eseriyle İslami esasla
ra dayalı bir ekonomi doktrini oluşturma 
yönündeki çabalara öncülük etti. Siyasi ha
reketleri yakından takip eden Sadr ayrıca 
müslümanları teşkilatlandırıp bir İslam dev
leti kurma gayesi taşıyan İslam Da'vet Par
tisi'ne katıldı. Partinin ideolojisinin oluşu
munda ve örgütlenmesinde etkin rol aldı
ğı gibi partinin aylık yayın organı el-Eçlva' 
dergisinin editörlüğünü de yaptı. 

1960 yılına gelindiğinde ulema arasında 
önemli bir konuma yükselmiş olan Sadr'a 
başta dönemin merci-i taklldi Ayetullah 
Muhsin el-Hakim olmak üzere hocaları si
yaseti bırakarak merci-i taklld makamı için 
gerekli çalışmaları yapmasını, fıkıh alanın-
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Muhammed Bakıres-Sadr'ın el vazısı ve mührü 

da ders vermesini ve eser yazmasını tavsi
ye ettiler. Bunun üzerine bir süre aktif si
yasetten çekilip Necef'teki el-Havzetü'l-il
miyye'nin yeniden yapılandırılması için ça
lışmalarda bulundu ve ders kitapları yazdı. 
Abdüsselam Muhammed Arif'in iktidarı 
döneminde ( ı 964- ı 968) Şii uleması rahat 
çalışma ortamı buldu. İslam Da'vet Parti
si üniversite ve aydınlar arasında yayılma

ya başladı. Ayetullah el-Hakim, Havze'deki 
etkinliğini arttırdı; ayrıca Irak'ın diğer şe

hirlerinde yeni merkezler ve kütüphaneler 
kuruldu. Ancak 1968'de Baas rejimi ikti
dara gelince Ayetullah Muhsin el-Hakim 
ve Muhammed Bakır es-Sadr gibi Şiilider
leriyle hükümet arasında çekişmeler baş
ladı. Yeni rejim Şi'ller'in gücünü kırmak için 
öncelikle eğitim faaliyetlerine büyük oran
da kısıtlamalar getirdi. Okulların çoğu ka
patıldı, vakıflara ve diğer gelir kaynakla
rına el konuldu. Ayetullah el-Hakim ve 
Sadr'ın, yönetimi barışçıl yollardan çözü
me zorlamak için Irak içinden ve dışından 
destek arayışları da sonuçsuz kalınca Sadr 
ve taraftarları imam Ali Türbesi'nde rejim 
karşıtı bir miting düzenledi. Ayrıca Bağ
dat'ta büyük bir gösteri tertip etmek is
tiyorlardı, fakat bunu gerçekleştiremedi
ler. Baas rejimi, Şiiliderlerini yerli işbirlik
çiler ve Batı desteğiyle rejimi devirmeye 
kalkışmakla s uçladı. Mehdi el-Hakim yurt 
dışına kaçarken Muhsin el-Hakim Necef'e 
döndü ve kısa bir süre sonra orada öldü. 
Yerine geçen Ayetullah Hfı'l siyasete mesa
feli durduğundan Baas rejimine karşı her
hangi bir girişimde bulunmadı. 

Muhsin el-Hakim'in vefatından sonra Ba
as rejimi Havze üzerindeki baskılarını iyice 
arttırdı. Partinin birçok üyesi öldürülürken 
Sadr birkaç defa tutuklandı ve sorgulan
dt Havze'nin genelde siyaset dışı kaldığı 
bu dönemde Ayetullah HG'l'nin muhtemel 
halefi olarak görülen Sadr merciiyyet ma
kamının kurumsal hale getirilmesi, mer
ci ile halk arasındaki bağın güçlendirile-
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rek bu müessesenin yeniden yapılandırıl
ması gerektiğini söylüyordu. Bu dönemde 
el-Fetava'l-vazıf:ıa adlı eserini neşrede
rek bir anlamda merciiyyet makamı için 
hazırlıklara başlamış oldu. Merciiyyet ma
kamı ulemayı rejime karşı koruyan bir zırh 
işlevi de görüyordu ve Sadr siyasi faaliyet
leri için muhtemelen bundan istifade et
mek istiyordu. 197Tde Irak rejimi, ayetul
lahların gücünü ve şöhretini arttırdığı ge
rekçesiyle Necef ve Kerbela'da her yıl ya
pılan anma törenlerini yasaklamak istedi, 
bunun için sıkı önlemler aldı. Buna rağmen 
binlerce gösterici rejim karşıtı sloganlarla 
yürüyüşe geçti, hükümet gösteriyi zorluk
la bastırdı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı, 
Sadr da gösterilerde rolü olduğu iddiasıy
la gözaltına alınıp serbest bırakıldı. 

1979 İran islam Devrimi'nden övgüyle 
söz eden Muhammed Bakır es-Sadr, islam 
devletinin temelleri üzerine makaleler yaz
dı. Irak halkından Baas Partisi'ne ve ilgili 
kuruluşlara katılmamalarını istedi. Humey
ni ile Sadr arasındaki yakınlık ve Sadr'ın 
iran'daki islam devrimini açıktan destek
lemesi birçok şehirde geniş çaplı gösteri
lere vesile oldu. Bu yıllarda Necef en ha
reketli günlerini yaşıyordu. Ancak Baas re
jimi muhalif hareketleri bastırmakta ka
rarlıydı. Sadr'ın destekçilerinden ve islam 
Da'vet Partisi'nin üyelerinden yüzlercesi tu
tuklandı, bir kısmı idam edildi. Bu sırada 
Sadr da tutuklandı, fakat birçok şehirde 
protesto gösterileri başlayınca serbest bı
rakıldı. Baas yönetiminin bütün uzlaşma 
çabalarına rağmen Sadr, İran devrimine 
olan desteğini ve Baas rejimine karşı sert 
tutumunu değiştirmedi; rejimin yıktima
sı ve yerine İslami esaslara dayalı bir sis
temin kurulması çağrısında bulundu. Bu
nun üzerine yönetim, Mart 1980'de islam 
Da 'vet Partisi'nin bütün üyeleriyle aynı ama
ca yönelik faaliyetlerde bulunan herkesi i da
ma mahkUm eden bir karar çıkardı. Kısa bir 
süre sonra da Sadr ve kız kardeşi tutukla
nıp hapiste öldürüldü (Nisan 1980) 

Eserleri. Muhammed Bakır es-Sadr'ın 
önemli eserleri şunlardır: Fedek fi't-taril]. 
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1959; Abdurrahman Sarıoğlu tarafından 
Türkçe'ye çevrilmiş [İslam ve Filozofi, is
tanbul 1980]. eksik olan bu çeviriyi Suat 
Çağlayan gözden geçirerek Felsefemiz adıy
la yeniden yayımiarnıştır [Ankara ı 99ı )); 
İ]ftişadüna (Necef 1381/1961; eseri Sa
dettin Ergün - Mehmet Keskin İslam Eko
nomi Doktrini [İstanbul ı 978]. Mustafa Ay
kaç İslam Ekonomi Sistemi [I-III, istanbul 
ı 993] ismiyle Türkçe'ye çevirmişlerdir); el
Me'alimü'l-cedide li'l- uşul (Bağdat 1385/ 

ı 965; Tahran ı 975); el-İslam ye]füdü'l-J:ıa
yat (Beyrut 1980); Baf:ış J:ıavle'l-Mehdiy
ye (Beyrut 1981); el-Üsüsü'l-mantı]fıyye 
li 'l-istikra' (Beyrut 1972); el-Fetava'l-va
zıf:ıa (Necef 1396; Beyrut 1983); el-Ben
kü'l-la-ribevi fi'l-İslam (Beyrut 1983); Ni
?:amü'l-'ibadat ti'l-İsldm (Tahran 1404): 

el-Medresetü'l-İslô.miyye (Beyrut 1973); 

Mu'cez ii uşuli'd-din (Beyrut 1987); el
Medresetü'l-Kur'ô.niyye (Beyrut 1980; 

Kur'an Okulu, tre. Mehmet Yolcu, Anka
ra 1995); Buf:ıuş İslô.miyye (Beyrut 1991); 
Dürus ii 'ilmi'l-uşul (Beyrut 1989); Eh
lü'l-beyt: Tenevvu'u edvar ve vaf:ıde
tü hedef (Beyrut, ts.) . Sadr'ın başlıca eser
leri el-Mecmu'atü '1-kamile li-mü' ellefa
ti's-Seyyid Muf:ıammed Ba]fır eş-Şadr 
adıyla on beş cilt halinde ayrıca yayımlan
mıştır (Beyrut, ts.). Bu külliyatta yukarıda 
zikredilenlerin bir kısmı yanında şu eser
ler yer almaktadır: Buf:ıuş ii şerf:ıi'l-'Ur
veti'l-vüş]fa, Na?:ra 'amme fi'l -'ibadô.t, 
en-Nübüvve el-Ijatime, Bal].ş J:ıavle'l
vilaye, es-Sünenü't-taril].iyye fi'l-Kur'an, 
el-Mif:ıne, Minhdcü 'ş -şalif:ıin . 
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Osmanlılar'da devlet idaresinin 
padişah vekili olarak 

önde gelen sorumlusu, 
başvezirin unvanı. 
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Osmanlı devlet teşkilatında başlangıç
tan beri güçlü bir kurum olan sadrazam
lık, Türk-İslam devletlerinde ve özellikle Sel
çuklular'da başvezirliğin bir devamı olarak 


