SERTF HÜSEYiN
nuçlandı. İngilizler, önceleri stratejik anlamda pek önemli görmedikleri Şerif Hüseyin isyanına Çanakkale savaşlarında yaşadıkları hayal kırıklığından sonra ağırlık
verdiler. Bu yaklaşımda, Suriye ve Kanal
üzerindeki Osmanlı savunmasını zaafa uğ
ratma arzularının yanı sıra hilafete karşı
Arap ayaklanmasının islam dünyasında
meydana getireceği manevi etkinin ingiltere'nin savaş yükünü hafifleteceği düşün
cesi de rol oynadı. ingiltere, Şerif Hüseyin
ile olan müzakerelerini Fransızlar'a ancak
Kasım 1915'te bildirdi. 9-16 Mayıs 1916
tarihinde yapılan Sykes-Picot Antiaşması
uyarınca Suriye'nin Akka'dan itibaren kuzeye doğru bütün kıyıları, Adana ve Mersin bölgeleri Fransa, Bağdat-Basra arası
ile Dicle-Fırat bölgesi ingiltere çıkar bölgeleri olarak belirlendi. Bu durumda ingiltere'nin daha önce Arap krallığı sınırları içinde kabul ettiği bazı bölgeler Fransızlar'a bı
rakılıyordu . İngilizler, Aralık 1915'te Necid
bölgesi emiri İbn Suud ile de bir anlaşma
yaparak daha önce Şerif Hüseyin'in egemenliğine bırakılan Basra körfezinin güney
kıyılarında Suud hakimiyetini kabul etti.

Cemal Paşa'nın Ağustos 191 S ve Mayıs
1916'da Beyrut ve Şam'da devlete ihanetle suçladığı bazı Araplar'ı idam ettirmesiyle oluşan gergin ortamı değerlendi
ren Şerif Hüseyin Haziran 1916'da Mekke'de isyanı başlattı ve 27 Haziran tarihli
bildirisinde İttihat ve Terakki yönetimini
dinsizlikle suçlayıp isyanını meşrulaştır
maya çalıştı. 16 Haziran'da Cidde, 17 Eylül'de Taif düştü . Böylece Medine dışında
ki önemli Hicaz şehirleri isyancıların eline
geçti (Medine Ocak 1919'a kadar Osmanlı yönetiminde kaldı) . Şerif Hüseyin Kasım 1916'da kendisini Arap ülkelerinin kralı ilan etti. Ancak isyan ederken beklediği
desteği bulamadı. Pek çok yerden ardı ardına yapılan açıklamalarda Şerif Hüseyin
ihanetle itharn edildi ve müslüman bir
devlete karşı İngilizler'le iş birliği yapmış
olmaktan dolayı lanetlendi. 191 7 Bolşevik
ihtilali'nden sonra savaştan çekilen Ruslar tarafından 1916 tarihli Sykes-Picot AntIaşması'nın ifşa edilmesiyle Filistin toprakIarında bir yahudi devletinin kurulması
nı destekleyen Kasım 1917 tarihli Balfour
Deklarasyonu, Şerif Hüseyin'in gücünü kı
ran gelişmelerdi.
Araplar'ın liderliği iddialarını zayıftatıcı

bu gelişmelere rağmen Şerif Hüseyin, Ekim
1918'de I. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle Arap krallığı kurma girişimine devam
etti. Fakat 1919 Paris barış görüşmelerin
de beklediği ilgiyi ve desteği göremedi ve
Hicaz'daki etkinliğini yitirmeye başladı. Fi-

586

listin topraklarını ingiliz manda yönetimine bırakan barış antlaşmasını kabul etmedi. Bu arada İbn Suud ile Hicaz hakimiyeti konusunda çatışmaya girdi. ingilizler'in
Şerif Hüseyin'in iki oğlundan Abdullah'ı
Ürdün, Faysal'ı Irak kralı yapması Şerif Hüseyin'in Arap dünyasındaki itibarını iyice
sarstı. 6 Mart 1924'te Türkiye'de halifeliğin kaldırılmasının ardından kendini halife ilan ettiyse de bu hareketi yakın çevresi
dışında islam dünyasının her yerinde tepkiyle karşılandı. Mekke'yi kuşatan Abdülaziz b. Suud tarafından krallığına ve halifelik iddialarına son verildi (ı 6 Ekim 1924)
Emir Hüseyin, Akabe üzerinden Kıbrıs'a
giderek ingilizler'e sığındı. Sürgün hayatı ,
1930 yılında rahatsızlanarak Ürdün emiri
olan oğlu Abdullah'ın yanına gidişine kadar sürdü. Bir yıl sonra öldü ve Kudüs'te
defnedildi.
Şerif Hüseyin'in başlattığı isyan, dönemin şartları ve takip eden yıllarda doğru
dan ilgili pek çok çevrenin siyasi-ideolojik
tutumuna bağlı olarak farklı şekillerde yorumlanmıştır. Bunlar arasında yer alan,
Osmanlılar'a karşı bütün Arap alemini temsil eden topyekün bir bağımsızlık hareketi
tezi mevcut bilgi ve belgeler ışığında bugün artık geçerliliğini yitirmiştir. Şerif Hüseyin, ingilizler'le pazarlığında 1OO.OOO'i
aşkın bir kuwet toplayabileceğinden söz
etmiş olsa da İngilizler'in muazzam para
ve lojistik desteklerine rağmen Osmanlı
lar'a karşı savaşmak için ancak 4-5000 civarında silahlı bir güç oluşturabildiği, bunların da Mekke-Maan hattında İngilizler'e
destek oldukları kayıtlarda yer almıştır.
Bu gücün ı. Dünya Savaşı'nın Suriye-Filistin bölgesindeki gelişmesi üzerinde ne kadar etkili olduğu tartışmalı bir husustur.
Bunların dışında Araplar'ın çoğunlukla Osmanlı Devleti'ne sadık kaldıkları bilinmektedir.
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Bazamanlarda Bağdat'ta Tfılibi
ler'in nakibliği görevini üstlenen ve imam
Musa el-Kazım neslinden gelen Ebu Ahbası , değişik

SERIF ei-MURTAZA
med Hüseyin, annesi, Taberistan ve 01lan'ın doğusunun hakimi olan Zeyd! imamı Hasan el-Utrüş ' un torunlarından Fatı
ma bint Hüseyin'dir. ilk eğitimini aile çevresinde aldıktan sonra imamiyye fıkhı ve
kelamını dönemin meşhur alimi Şeyh Müfıd'den öğrendi. imamiyye nakilleri ve hadis konusunda başta ibn Babeveyh elKumml'nin kardeşi Hüseyin b. Babeveyh
olmak üzere muhtelif hadisçilerden istifade etti. Arap dili ve edebiyatı alanında
ilk bilgileri Ebü Nasr Abdülazlz b. Nübate'den öğrendi. Ardından ibn Cinnl ve Mu'tezile temayüllü Şii Merzübanl'den önemli ölçüde etkilendi. Mu'tezile'ye dair bilgilerini Ebü ishak en-Naslblnl'den ve özellikle 389 (999) yılında hac dönüşü Rey'e
giderken Bağdat'ı ziyaret eden Kadi Abdülcebbar'dan aldı (etkilenmesi konusunda gen i ş bilgi için bk. Abdülfettah Laşi n ,
s. 563-648 )
Nakiblik görevine 380 (990) yılında küçük kardeşi Muhammed'le ( Şerif er-Radi )
birlikte babasının yardımcısı olarak başla
dı . Dört yıl sonra babası ve kardeşiyle beraber bu görevden aziedildL 397'de ( ı 007)
Büveyhller'den Bahaüddevle'nin Halife Kadir-Billah'a baskı yapması üzerine Muhammed "er-Radi Zü'l-hasebeyn" unvanıyla naki b tayin edilirken kendisine de "el-Murtaza Zü'l-mecdeyn" unvanı verildi ve bundan sonra Şerif el-Murtaza diye meşhur
oldu. Kardeşinin vefatı üzerine Murtaza
nakibü'n-nukaba olarak tayin edildi. Görevi dolayısıyla Kazımiye'de oturan Murtaza'ya mezalim konusunda hükmetme
yetkisi ve hac emirliği görevi de verildi.
"Alemü'l-hüda" unvanı ise Büveyhller'den
Celalüddevle'nin veziri Amldüddevle tarafından tevcih edilmiştir (420/1 029) . Şerif
el-Murtaza bu görevlerine ölümüne kadar
devam etti ( İ bn lnebe, s. 235).
itidalli şahsiyeti, büyük serveti , resmi
görevleri, geniş bilgisi, edebi yetenekleri,
öğ ren ci yetişti rme ve eser telifi gibi faaliyetleri, Şerif el- M u rtaza 'yı devrinde Ba ğ 
dat' ın siyasal ve sosyal hayatında etkili bir
kişi haline getirdi. Bir anlamda halifeden
bağımsız bir görev olan nakiblik, Büveyhiler'in ilk döneminde Zeydller tarafından ifa
edilirken sonraları Şiiler'e has beyaz elbise giyilmesi halifeye karşı bir tavır niteliği taşıyordu. Bu görev Murtaza' nın babasından itibaren imami nakiblere intikal
edince halife tarafından verilmiş bir hediye statüsünde değerlendirildi. Abbasller'in
rengi sayılan siyah elbiseler giyilerek gerek
Büveyhiler gerekse Abbas! halifesiyle iyi
ilişkiler kurulmuştu. Şerif el-M urtaza görevinde halifeye sadakat gösterdi, kendi-

sinin bu makamda bulunuşunun meşru
iyetini ortaya koydu; idareci zalim de olsa
böyle bir görevi kabul etmenin gerekliliği
ni vurguladı. Görevi sırasında Tai'-Lillah ,
Kadir-Billah ve Kaim-Biemrillah ile yakın
ilişkiler içinde bulundu. Kaim'e ilk biat
eden Şerif el-Murtaza oldu. Özellikle Kadir-Billah tarafından 402 (1011 ) yılında yayımlanan, Fatımller ' in şeceresinin sahte
olduğuna dair bildiriye imza koydu . Büveyhiler'in vezirleriyle, bilhassa Bağdat valisi olan Vezir Fahrüddevle ile yakın arkadaşlık tesis etti, onu öven şiirler yazdı. Büveyhiler son zamanlarında ordu üzerinde
hakimiyetlerini kaybetmeye başlayınca
Murtaza. zaman zaman onlarla Bağdat' 
ta bulunan Türk birlikleri arasında aracı
lık etmekle görevlendirildi. 422 ( 1031 ) yı 
lında Celalüddevle'nin veziri Rukkaci ile
beraber emirleri altında bulunanlara kötü muamele yapmakla suçlanan iki Türk
kumandanının Bağdat'a getirilmesi için
Medain'e gönderildi. Özellikle Bağdat'ın
Kerh bölgesinde 420 (1029) yılından itibaren ortaya çıkan Sünni- Şii çatışmalarında
Şiiler ' in sözcülüğünü üstlenen Murtaza,
gerek Büveyhi emirleri gerekse halife nezdinde önemli teşebbüslerde bulunarak ihtilafların çözümü için çaba sarfetti. Şerif
el-Murtaza 25 Rebiülewel 436 (20 Ekim
1044) tarihinde vefat etti. Yaşadığı dönemde imamiyye Şlası'nın en yetkili alimi
olarak tanınan Şerif el-Murtaza, Bağdat'
ta kendisine sorulan soruları cevaplandır
dığı gibi Bağdat dışındaki şehirlerden gelen sorulara da yazılı cevaplar vermişti r.
Bunun yanında büyük servetiyle Şii öğren
cilerin yetişmesine destek olmuş , 80.000
cilt kitap ihtiva ettiği söylenen bir kütüphane kurmuştur (İ b n lnebe, s. 235; K. Avva d. S. 23 4-2 35 ). Şeyhüttaife Ebü Ca'fer
et-Tüsi, Ahmed b. Ali en-Necaşi, Kadi Abdülazlz b. Berrac et-Trablusi ve Halep bölgesi halifesi Ebü's-Salah ei-Halebl gibi şah
siyetler Murtaza' nın önde gelen öğrenci
lerindendir.

zili temayüllerine rağmen felsefeye karşı
çıkarak felsefecileri şiddetle eleştirmiştir.
Yahya b. Adi'ye yazdığı reddiyelerde heyOlanın (ilk madde) varlığını ve tabiat kanunları kavramını reddetmiş , bu kanunların Allah'ın koyduğu düzenden (adetul la h) ibaret olduğunu belirtmiştir. Onun felsefeye
karşı çıkması, Mu'tezile'den uzaklaşıp Eş
'ariyye doktrinine yaklaştığı izlenimi vermektedir. Yine astrolojiyle ilgili bütün inanç-

Bağdat imamiye ekolünün (Usüliyye)

Muhamm ed Hasan Alü Yasin, Nefa'isü 'lmal]tQtat içinde. Bağdat ı 954, ı 962); i~ö.
?ü'l-b eşer (İnkfi?ü 'l-beşer) mine'l-cebr
ve 'l-~ad er ( n ş r Ali el-Hakan! en-N ecefl,
Necef ı 354/ l 935; n ş r. Muhammed Amare,
Resa'ilü '1-'adl ve 't· te v/:ıid içinde, Kah i re
197 ı ); Mecmu'a fi fünun şe tt d min 'ilmi'l-keldm (n şr. Muhammed Hasan Al-i
Yasin, Nefa'isü 'l-mal]tütat V içinde, Bağ
dat ı 955) ; el-Mu~ni' fi'l-gaybe ( n şr. Muhammed Ali el-Hakim. Kum 1416/ 1995);
M es'el e v eeize fi'l-gay be ( n ş r. Muhammed Hasan A.ı- i Yasin , Nefa'isü'l·mal] tütat!V içinde, Bağd at ı 955 ); Tenzihü 'l-en-

akılcı yönü Şerif el-M urtaza

ile zirveye ulaş
sem'i deliller
dini bir hükme varamaya-

mıştır. Hocası Şeyh Müfıd ' in

olmadan

aklın

cağı şeklindeki düşüncesine karşı çıkan

Murtaza, dinin temel gerçeklerinin tesbitinde akla büyük pay ayrılmasının gerektiğini söyleyerek Mu'tezile'ye uygun bir
düşünce ortaya koymuştur. Bazı Şii rivayetleri kabul etmeyip Kur'an'ın elde mevcut nüshasının Hz. Peygamber devrindeki
metinle aynı olduğunu vurgulayan Murtaza, Kur'an ' ı mahlük diye nitelemenin uygun sayılamayacağın ı belirtmiştir. Mu'te-

ların yanı sıra rüyaların çoğunun anlamsız
olduğunu söylemiş , rüyaları "ruhun asrı alemine yükselmesi" şeklinde açıklayan felsefi izahları gülünç bulmuştur. imamiyye
geleneğine sıkı bir şekilde bağlı bulunan
Şerif el-Murtaza, Hz. Ali'nin Resülullah tarafından tayin edilmiş vasi olduğunu yahut
diğer imamlardan herhangi birinin imametini kesinlik derecesinde reddeden kimsenin küfre gireceğine hükmetmiştir. Bu
noktadan hareketle birçok Şii alimi gibi
ashabın büyük çoğunluğun u nifakla itharn
etmiştir. M urtaza'nın rivayet yöntemini benimseyenlere (Ahbariyye) muhalefeti, kendisini hocası Müfıd ' in fıkıh ve fıkıh usulü
konusunda destekleyici bir unsur olarak
kabul ettiği ahad haberleri reddetmeye
yönlendirmiştir. Ona göre ravileri güvenilir bile olsa ahad haberler fıkıh konusunda muteber delil kabul edilemez. Zira bu
tür rivayetler, ibn Babeveyh istisna edilirse Kum'daki teşbihe ve kaderciliğe meyilli
raviler tarafından nakledilmiştir. Kur'an ' ın
i'cazı meselesinde sarfe nazariyesini benimseyen Murtaza'nın bu görüşleri imamiyye arasında uzun süre etkisini sürdürmüştür. Onun ve hocası Müfıd'in kelama
dair düşünceleri , VI!. (Xlll.) yüzyılda Naslrüddln-i Tüsi ve diğer kelamcılar tarafın
dan ibn Sina felsefesinden faydalanılarak
ortaya konulan yeni kelam sistemine kadar
devam etmiş , ancak ahad haberlerin fıkıh
alanında reddedilişi kabul görmemiştir.

Eserleri. Velüd bir müellif olan Şerif eleserlerinin bir kıs

M urtaza'nın yayımlanan

mı şunlard ır: el-Uşulü'l-i 'ti~iidiyye ( n ş r.
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biya' (bütün peygamberlerin ve imamların günahlardan korunmuşluğunu ele alan
bir çalışmadır; nşr. Muhammed el-Kütübl,
Necef 1379/ ı 960; Beyrut ı 988); el-Müla]J.]J.aş ii uşuli'd-din (nşr. Muhammed
Rıza Ensart Kum ml, Tahran ı 38ı }; Resa'ilü'ş-Şerif el-Murtaza (kendisine sorulan
sorulara verdiği cevaplardan oluşmakta
dır; n ş r. Ahmed Ali Hüseyin el-Eşkurl, Necef ı 386/1967; n şr. Mehdi er-Recai, Kum
1405); eş-Şafi ii'l-imame (Kadi Abdülcebbar'ın el-Mugnf'sinde imamete dair
bölümler hakkında bir reddiyedir; Hacer
130 1/1884; nşr. Abdüzzehra el-Hüseynl elHatlb, Beyrut ı 988); e~-Za]]ire ii 'ilmi'lkeldm (nşr. Seyyid Ahmed el-Hüseynl,
Kum 1411}; el-Milzı]J. 'an ciheti i'cazi'lKur'an (nşr. Muhammed Rıza el-Ensarl
el-Kumml, Meşhed 1424); Gurerü'l-fevfi"id ve dürerü'l-ljala'id* (eserde bazı
ayetlerle hadislerin Mu'tezill açıdan yorumu, kela ma ve edebiyata dair konular,
Mu'tezile ile ri gelenleriyle bazı şairlerin
biyografileri, edebi sanatlar vb.ne yer verilir; eser ilk defa Tahran'da 1ı272J , ardın
dan Kahire'de 11 32 51 basılmış , daha sonra çeşitli neşirleri gerçekleştirilmiştir; mesela bk. nşr. Muhammed Ebü'l-Fazl İbra
him, Kah i re 1373/1954 }; el-Cevami'u'ltı]fhiyye (nşr. M. Bakır Hansarl, Tahran
1276/1859); ez-Zeri'a ii 'ilmi uşuli'ş-şe
ri'a (HI, Tahran 1346-1348; nşr. Ebü'l-Kasım Gürel, Tahran ı363 hş.); Cümelü'l'ilm ve'l-'amel (Şia akaid esaslarıyla fık
hl konuların ele alındığı bir eserdir; nşr.
Reşld es-Saffar, Necef 1967; nşr. Ahmed
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Ali ei-Hüseynl el-Eşkurl, Bağdat 1967; Necef 1968}; Mes'ele ti'l-'amel ma'a's-sultôn (Şii imam! inancını benimsemeye n bir
devlet başkanının emrinde çalışmanın caiz olup olmayacağına dair bir eser olup ingilizce tercümesiyle birlikte Wilferd Madelung tarafından yayımlanmıştır; BSOAS,
XLIII 1Hertfordı980]. s. 18-31}; el-İntişar
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n ş r. Seyyid Muhammed Rıza el-Horasanl, Kum ı404; Kum-Necef 1391 / 197ı;
Beyrut ı405/ 1985}; Şer]J.u'l-Kaşideti'l-mü
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ve yaş ldığı tasvir eden şiir antolojisi niteliğinde bir eser olup Cahiz'in Süluetü'l-J:ıa
rif bi-mün~arati'r-rebf ue'l-/:ıari{'i yle birlikte basılmıştır; istanbul 1302; Beyrut
1403/1982} ; Tayiü'l-]]ayal (Arap aşk şiir
lerinin çeşi tli yönlerden ele alındığı bir
eserdir; nşr. Muhammed Seyyid Kllanl,
Kahire 1955}; Divanü'ş-Şerii el-Murtaza (nşr. Reşld es-Saffar, Kah ire ı 958). Müellifin kardeşi Şerif er-Radi tarafından derlenen Nehcü'l-beldga zaman zaman Şerif
ei-Murtaza'ya nisbet edilmiştir.
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!baskı yeri yokj1417 (Müessesetü neş ri ' l-fekahe),
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Tahran 1353/ 1934, s. 61-63; İbnü'I-Cevzi, el-Munta?am, Yili, 120-126; Yakut, Mu'cemü'l-üdeba',
V, 173-178; Yili, 146-147; İbn Hallikan, Vefeyat,
lll, 313-317; Abdullah Efendi, Riyazü'l-'ulema' ve
f:ıiyazü'l-fuzala' (nşr. Ahmed ei-Hüseynl). Kum
1401, IV, 14-65; İbn lnebe, Umdetü 't-talib, Beyrut, ts . (Daru mektebeti'l-hayat). s. 234-236; İbn
Hacer, Usanü 'l-Mfzan, IV, 223; Hansarı. Ravzatü'l-cennat (nşr. Esedullah ismailiyya n). Kum
1391, IV, 296-312; Kehhale, Mu'cemü'l-mü'ellifin, VII, 81-82; W. Madelung, "Imarnism and Mu'tazilite Theology", Le Shi'isme lmamite, Paris
1970, s. 25-27; a.mlf., "A Treatise of the Shaıif
al-Murtada on the Legality of Working for the
Govemment", BSOAS, XLlll (1980). s. 18-31;
a.mlf., "'Alam-aı-Hoda ", Elr., ı, 791-795; AbdGlfettah Laşin, Belagatü'l-~uran fi tışari'l-Kaçlf
'Abdilcebbar ve eşeruha fi'd-dirasati'l-belaga,
Kahire 1978, s. 563-648; Hasan es-Sadr, Te'sfsü'ş-Şi'a, Beyrut 1401 /1981, s. 391-393; K. Avvad, ljaza'inü 'l-kütübi 'l-kadfme fi 'l-'Jrak, Beyrut 1406/ 1986, s. 234-235; Vahid Akhtar, "al-Sayyid al-Murtada, Life and Works", ai-Tawhid, IV/
1, Tehran 1407/ 1986, s. 125-152; Ahmed Muhammed ei-Ma'tGk, "eş-Şerif el-Murtaza: I:IayatühG,
şe~fetühü, edebühü ve na~düh ", el-Mecelletü'l'Arabiyye li'l-'ulumi'l-insaniyye, sy. 44, Küveyt
1993, s. 30-73; C. Brockelmann, "al-~artf alMurtaçla", EJ2 (ing.). Vll , 634; M. Kerim! Zencanı.
"Seyyid Murtaza", DMT, IX, 463-471.
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