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Doğu Arabistan'da bir bölge. 
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Umman körfezi sahili ile Hacer dağla
rı arasında kalan ovalık kıyı kesimi, ku
zeyde Hatmetülmilaha denilen bölgeye, 
güneyde ise Haylülumeyr kasabasına ka
dar uzanır. Uman toprakları içinde bulu
nan ve başşehir Maskat' ın batısı ile Sib 
kasab~sının güneydoğusuna kadar 270 
km. devam eden Batıne sahil şeridinin 
derinliği yer yer 15 ile 30 kilometreye 
ulaşır. Batıne ismi Zahire'nin karşıtı ola
rak alçak bölge manasma gelir. Zahire 
ise Hacer dağlarının batı kesimindeki 
yüksek bölgelere verilen addır. Batıne 

kıyı şeridinden Zahire yüksek bölgeleri
ne Vadilcizi ve Vadilhevasine geçitleriyle 
ulaşılır. Kıyıdan içeri! ere doğru 1 O kilo
metrelik bir kuşakta geniş hurma bah
çeleri vardır. Ayrıca tarıma elverişli olan 
bölgede muz, mango, buğday, arpa, pa
muk ve şeker kamışı yetiştirilir. Çevre
de koyun, keçi ve deve gibi hayvan be
siciliği bir hayli ilerlemiştir. İlk devirler
den beri bölgeden yukarılara Basra kör
fezi !imanlarına, Arabistan ' ın güney kı
yılarına. bugün Tanıanya'ya bağlı olan 
Zengibar adasına ve Hint yarımadasına 
deniz yolu ile ticaret yapılmıştır. 

Bölge halkı İslamiyet'i Asr-ı saadet'te 
kabul etti. Hz. Peygamber 629'da Uman'a 
bir mektup göndererek halkını İslam'a 
davet etmişti. Ebü Zeydel-Ensari ve Amr 
b. As es-Sehmi adlı sahabiler Hz. Pey
gamber'in mektubunu bölgede hüküm 
sürmekte olan ve Batıne bölgesinin en 
önemli şehir ve limanı olan Suhar'da bu
lunan Cülenda ' nın iki oğlu Abd ve Cey-
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fer'e götürdüler. Her ikisi de İslamiyet'i 
kabul ederek kabilelerindeki bütün hal
kı İslam'a davet etti. Amr b. As ile EbQ 
Zeyd Hz. Peygamber'in vefatma kadar 
burada kaldılar (Belazüri, s. 110). Hicri 
12. yılda Hz. EbO Bekir devrinde bu böl
geler İslam devletine bağlandı. Batıne 
bölgesi sulak ve mümbit toprakları ile 
tarıma uygun olmasından dolayı çeşitli 

güçlerin devamlı ilgisini çekmiştir. Sıra
sıyla Emevi, Abbasi, Büveyhi ve Selçuk
lu hakimiyetinde kalan bölge zaman za
man mahallf hanedanlar tarafından ba
ğımsız olarak da yönetildL XIV. yüzyı
lın ilk yarısında burada bulunan İbn Bat
tüta'ya göre bütün Batıne sahili o dö
nemde müstakil bir krallık olan Hür
müz adasına bağlı idi ve toplanan vergi 
Hürmüz hazinesine gönderiliyordu. Ci
hannüma müellifi ise bölgede hindistan 
cevizi ve hurmanın bol olduğundan, ka
rabiber ve demirhindi ağaçlarının yetiş
tiğinden bahsetmekte ve sahilde önem
li ticaret merkezlerinin bulunduğunu, 

alim ve salih kişilere sıkça rastlandığını 
söylemektedir. 

1522 'de bölgeye gelen Portekizliler 
1558' de burada yeni bir kale inşa etti
ler. 1616'da ise Suhar'ı ele geçirdiler ve 
vali ile kardeşini öldürerek şehri yakıp 
yıktılar. 1623'te Safeviler Portekizliler'e 
karşı bölgeyi müdafaa etmek istedilerse 
de muvaffak olamadılar. Nihayet 1643 ·
te Ya'rubi hanedanının (1624-1741 ı kuru
cusu Umanlı İmam Nasır b. Mürşid'in ku
mandasındaki ordu Suhar dahil Batıne 
bölgesindeki bütün Portekizliler'i kılıç

tan geçirdi. 1738'de Suhar, Nadir Şah 'a 

bağlı Safevi ordusu tarafından ilk Uman 
seferi sırasında kuşatıldı . Bu seferde ele 
geçirilemeyen şehir ve Batıne bölgesi 
Nadir Şah'ın 1742'deki ikinci seferi sı

rasında işgal edildi ; ancak bu dönemde 
bölgenin hakimi olan ve Ya'rubfler'in Su
har valisi bulunan Ahmed b. Said şehri 
dokuz ay gibi uzun bir süre Safevfler'e 
karşı korudu ( 1743) . Daha sonra Ahmed 
b. Said eldeettiği başarılardan da cesa
ret alarak Ya'rubfler' den ayrıldı ve is
tiklalini ilan etti. Bu şekilde başlayan 

BO Saidfler hanedam bugüne kadar de
vam etmiştir. Bölgenin mümbit toprak
lara sahip olması dolayısıyla korsanlar. 
sömürgeeBer (İngili z ler ve Portekizliler), 
yerli Uman halkı ve Safeviler Batıne'ye 
sahip olabilmek için devamlı mücadele 
halinde bulunmuşlardır. Nitekim 1819'
da İngiliz donanması ile bölge halkı ara
sında büyük bir mücadele olmuş ve so
nunda İngilizler üstünlüklerini kabul et-

tirmişlerdi. 1829'da Suhar'a gizlice sı

zarak kaleyi işgal eden Azzan b. Kays ' ın 

oğlu Hamid İngilizler'e karşı mücadeleyi 
sürdürdü. 1836'da Maskat'ta hüküm sü
ren Sultan Said b. Ahmed Suhar' ı da ken
dine bağlamak istedi ve Batıne bölgesi 
tekrar kardeş mücadelelerine ve nüfuz 
bölgeleri için çatışmalara sahne oldu. Ni
hayet 1852 ·de Su har ve Batıne tekrar 
Uman'a bağlandı. 

Maskat sultanının Sib, Berka, Musan
naa, Süveyk, Habüre ve Suhar bölgele
rinde valileri bulunur. Lorimer'in 1908 
yılı tesbitlerine göre Batıne'de yerleşik 
nüfus 105.000 civarındadır ve bu nüfu
sun yarısı sahil kesiminde yaşar. Hacer 
dağlarına doğru iç kesimlerde yaşayan
ların nüfusu nisbeten azdır. Bölgede yay
gın kabileler Sa'd, Hevasine ve Beni Ha
rus olup daha küçük kabileler ise Bidu
vat, Hamed, Cerad, Mevalik, Nevafil, Al-i 
BO Kureyn. Al-i BO Rüşeyd ve Şübül'dür. 

Bölgedeki halkın çoğunluğu İbazi ol
makla birlikte aralarında Sünniler de bu
lunmaktadır. 
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Naslann zahiri manalarını 
kabul etmeyen, gerçek anlamları 

ancak Tanrı ile ilişki kurabilen 
"masum imam"ın bilebileceği 

temel görüşünü savunan 
aşırı tırkaların ortak adı. 

_j 

"Gizli olmak; bir şeyin iç yüzünü bil
mek" anlamındaki batn veya butOn kö
künden türeyen batın kelimesine nis
bet ekinin eklenmesiyle oluşmuş bir te-



rimdir. Buna göre batıniyye ''g izli olanı 
ve bir şeyin iç yüzünü bilenler" anlamı
na gelir. Terim olarak "her zahirin bir 
batını ve her nassın bir te'vili bulundu
ğunu. bunu da sadece Tanrı tarafından 
belirlenmiş veya O'nunla ilişki kurmuş 

masum bir imarnın bilebileceğini iddia 
eden gruplar" diye tarif edilebilir ki mü
tedil süfilerden aşırı Şif fırkalara ve mül
hidlere varıncaya kadar birçok zümreyi 
içine alır. Ayet ve hadislerin zahirierin
de bulunmayan bazı anlamların mevcu
diyetini belirtmek üzere kullanılan ba
tın terimine ve nasları batınf manalarla 
yorumlama faaliyetine hicrf ll. asır Şif 

kaynaklarında rastlamak mümkünse de 
(bk Mufaddal b. Ömer, s. 58, 82, 116) ba
tıniyye kelimesi erken devir kaynakla
rında geçmemektedir. Yapılan tesbitle
re göre bu terim ilk olarak Makdisf'nin 
el-Bed, ve't-tilrf{:ı'inde kullanılmı ştır 
(V. 133) Bu hususu dikkate almak ve 
batını te'villerle ilgili literatürün teşek
külünü göz önünde bulundurmak sure
tiyle batıniyye teriminin hicrf IV. yüzyı
lın ilk yarısında ortaya çıktığını söyle
mek mümkündür. 

İslam düşünce tarihinde Batıniyye, 
nasları zahir-batın ayırırnma tabi tuta
rak te'viller yapan, İslam'ın temel hü
kümlerini (zarürat-i diniyye) bütün müs
l ümanların anlayışından farklı olarak yo
rumlayıp din anlayışlarını inkar veya iba
ha • sınırına kadar götüren itikadf fırka
lar yanında , son derece gizli bir şekilde 
teşkilatianmış örgütler vasıtasıyla mer
kezi idareye karşı girişiimiş isyan faali 
yetlerinin başını çeken çeşitli siyasi grup
lar için de kullanılmış ortak bir lakaptır. 

Ayet ve hadisleri süfi temayüle göre tef
sir eden mutasawıflara da bazan aynı 
lakap verilmiştir. Kaynaklar söz konusu 
fırka ve zümrelere bu lakabın verilme
sini, naslara zahiri manalarıyla ilgisi bu
lunmayan batını anlamlar yüklemeleri, 
gizli (mestür) bir imarnın peşinden git
meleri, inkar ettikleri halde inanmış gö
rünüp asıl gaye ve hedeflerini gizleme
leri, faaliyetlerini gizlice yürütmeleri, ale
min sırlarına vakıf olduklarını iddia et
meleri gibi çeşitli sebeplere bağlamış
lardır. 

Hicrf IV. yüzyıldan itibaren Batıniyye'
yi tanıtmaya çalışan kaynaklarda mev
cut bilgilerin büyük bir kısmı muhalifle
ri tarafından yazılmış reddiye tarzındaki 
eseriere dayanır. Ayrıca Batıniyye teşki
latma girip akldelerini öğrendikten son
ra bu zümreden ayrılanların veya kılıç 

zoruyla itirafta bulunanların verdiği bil-

gilerle bizzat bu gruba mensup dai*ler 
tarafından yazılan eserlerin ihtiva ettiği 
bazı bilgiler de mevcuttur. Bununla bir
likte Batıniyye 'yi gerçek yüzüyle ve ay
rıntılı olarak tanıtan kaynaklar son de
rece azdır. Şehristanf'nin de işaret ettiği 
gibi (ei-Milel, ı. 192) bunda. Batıniler'in 
çeşitli ülkelerde ve muhtelif zamanlar
da insanları farklı inançlara davet etme
lerinin ve bu yüzden farklı isimlerle anıl
malarının büyük bir rolü bulunmalıdır. 

Nitekim Batıniler Irak. Bahreyn, Şam, 

Mısır, Hindistan, Horasan, İran, Türkis
tan ve diğer İslam beldelerinde değişik 
adlarla anılmışlardır. Ca'fer es-Sadık'tan 
sonra imametin oğlu ismail'e geçtiğini 
savundukları için ismailiyye, alem ve ima
rnet anlayışlarında yedili bir sistemi be
nimsediklerinden Seb'iyye, hakikatin an
cak gizli bir imarnın talimiyle öğrenile
bileceğini öne sürdüklerinden Ta'lfmiy
ye, dinin haram kıldığı hususları helal 
saydıklarından İbahiyye, mal ve kadında 
ortaklığı caiz gören Mazdek ile Babek'e 
uyduklarından Mazdekiyye ve Babekiy
ye, İslam akaidine aykırı ulühiyyet te
lakkilerini benimsediklerinden Zenactıka, 
alemin yaratılışını ve ahiret hayatını in
kar ettiklerinden Melahide, Hamdan Kar
mat (Kırmıt). Nasır-ı Hüsrev, İbn Nusayr, 
Anuş Tegin ed -Derezf ve Hasan Sabbah 
gibi lideriere bağlı olduklarından Kara
mita, Nasıriyye, Nusayriyye, Dürziyye ve 
Sabbahiyye, Babek zamanında kırmızı 

elbise giydiklerinden Muhammire. Rey 
şehrinin Hürrem bölgesinde bulunduk
larından dolayı da Hürremiyye diye ad
landırılmışlardır. 

Doğuşu ve Gelişmesi. Batınf düşünce

nin ve dolayısıyla Batıniyye'nin menşei 

konusunda ileri sürülen farklı görüşleri 
üç noktada toplamak mümkündür. 1. Ba
tınf yazariara göre batını davet Ca'fer 
es-Sadık zamanında ve bizzat onun ta
rafından başlatılmış, daha sonra onun 
belirlediği esaslar çerçevesinde oğlu is
mail tarafından devam ettirilmiştir (Mus
tafa Galib. s. 22, 23). 2. Ehl-i sünnet ve 
Mu'tezile alimlerine göre Batıniyye'nin 
menşei Mecüsflik, Sabiflik. Yahudilik gibi 
eski din ve kültürlerdir. Batıniyye bun
ların karışımından oluşmuş İslam dışı 
bir inanç karışımı ve hatta yeni bir din
dir. Nitekim bu mezhebin önemli sima
larından Meymün b. Deysan ei-Kaddah 
Mecüsfliğe, Hamdan Karmat ise Sabifli
ğe mensuptur. İslam dininin yayılışını 
kabullenmeyen bazı eski din mensup
ları kılıçla engel olamadıkları yeni dini 
kültür değişikliğine uğratmak. böylece 
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temel hükümlerini bozup onu içten çö
kertmek amacıyla sözde Ehl-i beyt sev
gisi esasına dayandırdıkları gizli teşki
latlar kurmuşlardır. Batıniyye bu teşki
latların en etkili alanıdır. Mecüsflik ile 
Batıniyye'nin inançları arasında büyük 
bir benzerliğin bulunması bu konuda da
yanılan delillerden biridir. Kadf Abdül
cebbar ile Abdülkahir el-Bağdadf Batı
niyye'yi hiçbir dine bağlı olmayan ve ma
teryalist fikirlere dayanan bir mezhep 
(melahide ve dehriyye) olarak görürler. Bu 
müellifler Batınfler'in yaptıkları tutar
sız te'villerle temel İslami hükümleri ip
tal etmelerini, peygamberlere düşman
lık beslemelerini, haramları helal sayma
larını da görüşlerini ispatlayan deliller 
olarak kabul ederler (Kadi Abdü lcebbar. 
ll. 106. 367-387; BağdadT. el-Fark, s. 171-
172, 177-178). 3. Çağdaş bazı araştırma
cılara göre Batıniyye'nin kaynağı Yeni Ef
latunculuk, Yeni Pisagorculuk gibi gnos
tik felsefi akımlardır. İlk defa yahudi fi
lozof Philon bu felsefi görüşlerden fay
dalanarak batınf te 'vili Tevrat'a uygu
lamış, daha sonra da bu metot Batıniy
ye ile irtibatlı olan ismailiyye'nin önem
li kaynaklarından Resa, ilü İ{:ıvani'ş-Şa
fa'da aynen taklit edilmiştir (Ali Sami 
en - Neşşar . ll . 289-291; M. Ahmed ei -Hatib. 
s. 31 , 34. 48) Bunların dışında bazı ya
zarlara göre yahudilerdeki rec'at, mehdf, 
insanı tanrılaştırma, tenasüh vb. inanç
ların Batıniyye fırkalarında da görülmesi 
Yahudiliğin bu gruplar için kaynak oluş
turduğunu ispat eder niteliktedir. 

Mezhepler tarihi araştırmacıları Batı
niyye'nin bir mezhep olarak ortaya çıkı
şını ve kuruluşunu hicrf III. (IX.) yüzyılın 
ikinci yarısından başlatırlarsa da aslında 
bu hareketin başlangıcı ile doğuşunu ha
zı rlayan siyasi ve fikrf sebepler Il. (VIII.) 
yüzyılın başlarına kadar uzanır. Bu dö
nemde iktidarda bulunan EmevT idaresi
nin ırkçılık esasına dayanan baskı poli
tikası toplumda huzursuzluk kaynağı ol
muş ve böylece ortaya çıkan gayri mem
nunlar zümresinin Haşimfler'e karşı te
mayülünü arttırmış, sonunda da Abbasf
ler idareyi ellerine geçirmişlerdi. Bir ta
raftan büyük çoğunluğun inanışına uy
gun politikalar takip eden Abbasfler'in 
Şifler'e karşı çeşitli baskılarda bulun
ması onları gizliliğe itmiş , diğer taraf
tan da İslam 'a muhalif dinlerin men
supları bu harekete destek vererek sa
hip çıkmıştır . Ayrıca Emevfler'den itiba
ren aristokrat zümreye tanınan imtiyaz
lar sonucunda toplumdaki sosyal sınıf

lar arasında uçurumlar meydana gelmiş. 
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böylece halkın çeşitli siyasi -dini hare
ketlere itilmesine uygun bir zemin ha
zırlanmıştır. Nitekim Basra'daki Zenc is
yanında ve Bahreyn'deki Karmatf hare
ketinde fakir işçi ve kölelerin çoğunlu
ğu teşkil etmesi. Batınfliğin oluşmasın
da fikri sebepler yanında siyasi, sosyal 
ve iktisadi sebeplerin de rol oynadığını 
gösteren delillerdir. 

Batıniyye'nin ortaya çıkışını hazırlayan 
fikri hareketin kaynağını ise mOtedil ba
zı Şii yazarlarca da yahudi asıllı olarak 
tanıtılan Abdullah b. Sebe'nin ortaya at
tığı aşırı görüşler oluşturur. İbn Hazm 
kendi devrine kadar gelen Batınfler'in 

fikir babası olıarak Hz. Ali'yi ilahlaştıran 
Abdullah b. Sebe'yi gösterir (el-Faşl, I, 
326). Taberi'nin bir rivayetinde, "Sana 
Kur'an'ı farz kılan Allah muhakkak ki 
seni vaad edilen yere döndürecektir" 
(el -Kasas 28/ 85) mealindeki ayete Hz. 
Muhammed'in ölmediği ve bir gün mut
laka döneceği (rec'at) anlamını vererek 
Kur'an'ın batıni tarzda ilk defa Abdul
lah b. Sebe tarafından te'vil edildiği gö
rüşüne yer verilmesi (Ta rf!), IV, 340), İbn 
Hazm'ın tesbitini doğrulayıcı mahiyet
tedir. Son devir alimlerinden Muham
med Reşfd Rıza ile Sabir Tuayme ve M. 
Ahmed el-Hatfb gibi Batıniyye hakkın
da müstakil araştırmalar yapan bazı 

yazarlar da bu kanaattedir. İbn Sebe'
den sonra Muhammed b. Hanefiyye ile 
oğlu EbO Haşim'in imameti fikri etra
fında toplanan Keysaniyye grupları ve 
bilhassa Harbiyye, doktrinlerini batıni 

te'vil esasına dayandırarak islam akai
dine aykırı bazı aşırı görüşler ileri sür
müşlerdir. Onlara göre Hz. Peygamber 
vahyin zahirini getirmiş, Hz. Ali ile so
yundan gelen imamlar ise onun batını
nı ortaya koymuşlardır. İmamlar batın 
ilmine sahip oldukları için nasların za
hirlerini içlerinde saklı bulunan gerçek 
manalarla te'vil edebilirler. Galiyye'nin 
önemli simalarından sayılan EbO Man
sOr el- İclf böyle bir . ilm e sahip olduğu
nu iddia ederek cennetin dünyadaki ni
metler, cehennemin de dünyada çekilen 
sıkıntı ve ıstıraplar anlamına geldiğini 

ileri sürmüş ve batıni te'vili bir doktrin 
haline getirmeye başlamıştır (Bağdadi, 
el -Far/{:, s. 149, 150). Daha sonra Ebü'l
Hattab el-Esedf batını te'villerin esasları
nı koymuş ve geliştirip yaymıştır. Bütün 
Batıniyye fırkalarının reisi olarak göste
rilen Ebü'l-Hattab'ın görüşleri, Ca'fer 
es-Sadık'tan sonra oğlu ismiW'i imam 
kabul eden İsmailiyye mensupianna Mey
mOn el-Kaddah ve oğlu Abdullah vası-
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tasıyla intikal etmiştir. Bundan dolayı 

kaynakların bir kısmında halis ismailiy
ye ile Batıniyye tesiri altına girerek ade
ta onunla bütünleşmiş olan ismailiyye 
çok defa aynı mezhep kabul edilir ve İs
mailiyye'nin başlangıcı aynı zamanda Ba
tıniyye'nin başlangıcı olarak gösterilir. 
Esasen lll. (!X.) yüzyılın ilk yarısında ih
tilalci bir karakterle aniden ortaya çı

kan ismailiyye'nin, başlangıç tarihinden 
itibaren bir asrı aşkın devresi hakkında 
fazla bir şey bilinmemektedir. Öyle gö
rünüyor ki bu bilinmeyen devre halis is
mailiyye dönemidir. Ebü'I-Hattab'ın ölü
münden sonra batıni te'villere dayanıla
rak üretilen aşırı görüşler Hattabiyye'ye 
mensup olanlarca ismailiyye'ye taşınmış 
ve artık ismailiyye Batıniyye ·den ayırt 
edilemeyen bir mezhep halini almıştır. 

Böylece Karamita, Nusayriyye, Dürziyye 
gibi Batıniyye fırkalarının oluşmasına 

zemin hazırlanmıştır. Batıniyye'nin is
mailiyye ile aynfleşmesinin bir sonucu 
olarak bu hareketin tarihini ve önemli 
simalarını belirlemek de zorlaşmıştır. 

Abdülkahir el-Bağdadf Batıniyye tari
hini MeymOn el-Kaddah ile başlatırken 
(el-Far/{:, s. 169) Deylemf onu bu mezhe
be çağıran son daflerden biri olarak ka
bul eder (fVfe?hebi'l-Batıniyye, s. 3-4) 
Mezhebin gizlice kurulup faaliyet gös
terdiği düşünülürse MeymOn'u davetin 
açığa çıkarıldığı dönemi başlatan kişi 

olarak görmek mümkündür. Genellik
le Abbasf halifelerinden Me'mOn dev
rinde başlayıp Mu'tasım - Billah zama
nında yayıldığı ve Selçuklular dönemine 
kadar sürdüğü kabul edilen Batıniyye 

hareketi, Dımaşk civarında bulunan Se
Iemiye'de (Selemye) Abdullah b. MeymOn 
el-Kaddah; Basra'da Hamdan Karmat 
ve Abdan; Küfe'de Muhammed b. Ze
keriyya; Bahreyn'de İbn EbO Zekeriyya, 
EbO Said el-Cennabf ve oğlu EbO Tahir; 
Yemen'de Ali b. Fazi, İbn Havşeb; Cür
can'da EbO Ali ed-Deylemf; Horasan'da 
Mukanna' ve Hüseyin b. Ali el-Mervezf; 
Sicistan'da Muhammed b. Ahmed en
Neseff; iran'da Me'mOn b. Eş'as, Hasan 
Sabbah; Mısır'da Ubeydullah el-Mehdi; 
Mağrib'de EbO Abdullah eş-Şii ve daha 
pek çok Batınf-ismailf şahsiyetlerce yü
rütüldü. Yaklaşık üç asır boyunca islam 
dünyasının bu bölgelerinde huzursuzluk 
ve anarşi kaynağı olan Batıniyye dafleri 
başta Selçuklu Veziri Nizamülmülk ol
mak üzere birçok devlet adamı ile ba
zı Sünni alimleri öldürmüşlerdir. Büyük 
Selçuklu sultanlarının azimli mücadele
leri sonunda ismailiyye'nin gölgesi al-

tında faaliyetlerini sürdüren Batıniyye 

hareketinin gücü kırılmış ve sönmeye 
yüz tutmuştur. Moğol istilasıyla birlik
te halk içindeki yıkıcı etkileri de büyük 
çapta sona ermiştir. ismailfler'ce kuru
Ian çeşitli devletlerin yıkılmasından son
ra İslam dünyasında Batıniyye'nin, daha 
çok İslam akaidine muhalif inançlar ile
ri süren ve varlıklarını günümüze kadar 
devam ettiren Nusayriyye ile Dürziyye 
yanında son dönemlerde ortaya çıkan 

Babiyye, Bahaiyye, Kadıyaniyye gibi fır

kalarca temsil edildiği kabul edilir (Ab
durrahman Bed evi, ll, 1 O. 87, 152; A. Ş ük
rı EbO Avz, s. ı 5 ı). Zahid Kevserf Türkler 
arasında yaşayan bazı Şii-Bektaşi grup
ları da Batıniyye'den sayar. 

Batınfler genellikle müslüman çoğun
luğun benimsediği islam akaidine uy
mayan inançları telkin ettikleri ve islam 
ülkelerinde idareyi hedef alan siyasi fa
aliyetlerde bulundukları için daima gizli 
teşkilatlar kurarak gayelerine ulaşmaya 
çalışmışlardır. Bu gizlilik onların teşki
latları hakkında bilgi edinmeyi güçleş
tirmekle beraber muhtelif kaynakların 
kaydettiğine göre batıni teşkilatı şöyle 
şekillenir: 1. İmam. Teşkilatın en yetkili
si olup Batıniyye'yi sevk ve idare eder. 
z. Hüccet. Dördü imarnın yanında, sekizi 
de diğer faaliyet bölgelerinde bulunan 
on iki hüccetin her biri imarnın vekili du
rumundadır. Değişik bölgelerde imam 
adına faaliyette bulunan hüccetlere sa
hibü'l-emr de denilir. 3. Dili. Hüccetlere 
bağlı olan ve halkı Batıniyye'ye davet 
eden misyonerler mükelleb (eğitilmiş, av
lanmaya hazır köpek) ve me'zun kısımla
rına ayrılır. Mükelleb daf halk arasından 
mezhebe davet edilecek adayları belir
Ieyip bir süre eğitirken me'zun daf ya
vaş yavaş onlara bazı batıni esasları öğ
retir. 4. Mü'min-i müstecib. Bu zümreyi 
de Batıniyye'ye giren kişiler oluşturur. 

Görüşleri ve Davet Metotları. Batıniyye'
nin temel düşüncesi, herhangi bir ilmi 
ölçüsü bulunmayan ve genellikle islam 
dininin belli başlı esaslarını iptal etmek 
vesilesi olarak kullanılan te'villere daya
nır. Doktrinlerinde iki türlü te'vile rast
lanır. a) Ayetleri batıni manalarla yorum
lamak (mana te'vili). b) Ayetleri ihtiva et
tikleri harf sayısına göre ve ebced he
sabına dayanarak manalandırmak (hu
rOff te 'vil). Batınfler'e ait görüşlerin çoğu 
birinci tür te 'villerle ortaya konmuştur. 
Onlara göre nasların gerçek anlamı ke
limelerin içinde saklı olup sadece ken
di imamlarınca bilinebilir. Bu manaları 
imamdan talim yoluyla öğrenenler ayet-



!erin zahirini terketmelidirler. Zira za
hiri manalara uymak. batıni bilgileri el
de edemeyenler için söz konusudur. is
lam dışı kültürlerin izlerini taşıyan Ba
tıniyye görüşleri Galiyye fırkalarıyla bü- , 
yük bir paralellik arzeder. Bununla bir
likte müstakil olarak Batıniyye'ye atfe
dilen görüşler de mevcuttur. Bunları şöy
lece özetlemek mümkündür: 

1. Bilgi problemi. Akıl ve duyular yeter
li ve güvenilen birer bilgi kaynağı oluş
turmadığından her asırda insanlara ger
çek bilgileri öğretecek masum bir imam 
gereklidir: gerçek bilginin kaynağı odur. 

2. Uluhiyyet. Allah, başlangıçsız (kadim) 
"küllf akl " ı icat edip onu ulvf ve süflf bü
tün varlıkların illeti yapmış ve onun va
sıtasıyla küllf nefsi yaratmıştır. Akıl "sa
bık" (ilk varlı k), nefis ise "talf"dir (ikinci 
varlık ) . Tanrı 'ya herhangi bir sıfat nisbet 
etmek mümkün değildir (Deylemi, s. 6, 
3 ı ; ibn Teymiyye, lll , 22 ) N asiarda yer 
alan isim ve sıfatlar sadece ruhani ve 
cismanf sınırları belirler. Tanrı imamla
rın bedenine hulul eder ve kainatı onlar 
vasıtasıyla yönetir. 

3. Nübüwet ve imamet. Küllf akıl ile 
küllf nefis ulvf alemin iki sınırını teşkil 

ettiği gibi nebf ve imam da süflf alemin 
iki boyutunu oluşturur. Nebf "natık" (ko
nuşan), imam ise "samit"tir (susan). Sa
mite bazan "sakit" de denilir. Nebf küllf 
akıldan taşan manaları kutsf gücü sa
yesinde alarak zahiri bir kelama dönüş
türür ve insanlara bildirir. imam ise yap
tığı batıni te'villerle bu lafızların gerçek 
manasını ortaya koyar. Sanıldığı gibi ne
bi melek vasıtasıyla kendisine vahiy ge
len ve mucizeler gösteren biri değildir 
(Deyleml, s. 35-36) . Peygamberlere atfe
dilen mucizeler ya tamamen asılsızdır 

veya batıni manalara işaret eden sem
bollerdir. Kainatın bağlı bulunduğunu id
dia ettikleri yedili sistem peygamberler 
ve imamlar için de geçerlidir. Bir pey
gamberin dönemi kendisi ve daha son
ra gelen a ltı imamla birlikte yedi devir 
devam eder. sonra yeni bir peygamber 
gelir. Peygamberler insanlara farklı emir 
ve yasaklar getirerek birbirleriyle çeliş
mişler. güzel olan bazı hususları insan
lara yasaklamışlar. buna karşı lık zor 
olan bazı hususların yapılmasını emre
derek onları gereksiz yükümlülükler al
tına sokmuşlardır (i sferayfnL s. 85-86) 
Her asırda mutlaka bulunması gerekli 
olan masum imamlar. peygamberlerin 

. getirdiği nasları te'vil ederek onların 

gerçek manalarını açıklayan , böylece di
ni emir ve yasakları değiştirebilen kutsf 

varlıklardır. "Esas" ve "vasi" gibi lakap
larla da anılan. "yedullah" ve "vechul
lah" gibi unvanlar taşıyan imamlar as
lında ulühiyyetin beden kalıbına girdiği 
şahsiyetlerdir. imamlar silsilesi yedi dev
re halinde devam eder. biri sona erince 
yeni bir yedili devre başlar ve böylece 
sürüp gider. 

4. Ahiret. Alem hem ezelf hem de ebe
df olup onun nizarnı hiçbir zaman de
ğişmeye maruz kalmayacaktır. Kıyame
tin kopması. zamanın imamının ortaya 
çıkıp yeni bir şeriat getirmesi demektir. 
Ölen insanın bedeni toprağa karışıp as
lma döner. ruhu ise durumuna göre ya 
devamlı şekilde başka bir bedene gire
rek cismanf alemde kalır veya iyi ruh
larla beraber olur. Bir görüşe göre cen
net dünyada mutlu olarak yaşamayı , ce
hennem ise sıkıntı ve ıstırap dolu bir 
hayat sürmeyi ifade eder. 

5. İbaha. Nasların zahirierinden çıka
rılan bütün dinf yükümlülükler. bu nas
ların imamlar veya hüccetleri (yard ım cı

lar) vasıtasıyla bilinebilecek batını ma
nalarına vakıf olmayan halk için söz ko
nusudur. Batını manaları öğrenenlerden 
bütün dinf yükümlülükler kalkar. Bun
dan dolayı Batıniyye'ye girenierin namaz 
kılması . oruç tutması. hacca gitmesi ve 
zekat vermesi gerekli değildir . Zira Ba
tıniyye te'viline göre abdest almak za
hir ehlinin bilgisizliğini batıni te'villerle 
gidermek, namaz kılmak imama ve yar
dımcılarına itaat etmek, oruç tutmak 
imarnın sırlarını korumak, zekat vermek 
mezhep mensupianna ilim dağıtmak, 

hacca gitmek ise imamı ziyaret etmek 
gibi manalar taşır (DeylemL s. 45 -46) Bu
na karşılık zina sırları başkasına yayma. 
Iaşe batını olmayan zahir. domuz eti mü
nafık. şarap (Hz.) Ebu Bekir. kumar (Hz.) 
Ömer anlamlarına gelir. Ayrıca dinf yü
kümlülükler akla aykırı düştükleri için 
terkedilmelidir (isferayfnf, s. 86). 

6. Takıyye. Naslarda semboller halin
de saklı bulunan batıni manaları herke
sin anlaması mümkün değildir. Bir sır 
niteliği taşıyan bu manaları Batıniyye'ye 
intisap etmeyen ve dolayısıyla ehliyet 
kazanmamış bulunan kimselerden sak
lamak gerekir. Bunun için de takıyye* 
uygulamak vazgeçilmez bir prensiptir. 

Daha çok dinf kültürü zayıf olan, sal
tanat ve hükümranlıkları İslamiyet' in ge
lişiyle son bulan. çoğunluğa muhalif dav
ranmayı prensip edinen. ashaba dil uzat
makta sakınca görmeyen. mukaddesatı 
şüphe ile karşılayan. ağır cezaları gerek-
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tirici suçlar işleyen kimseler arasından 
seçilerek (Gazzali, s. 33-36 ) Batıniyye 'ye 

davet edilen insanlara kademeli olarak 
şu metotlar uygulanır: 1. Zerk ve teferrüs 
(dikkatli tetkik). Batıni daveti kabul etme
ye müsait olan aday teşhis edilip dinf 
temayülleri belirlenir ve ona karşı ne şe
kilde davranılacağı tesbit edilir. 2. Te'nis 
(dostluk kurma). Adayla dostluk kurulur 
ve son derece dindar görünüp güveni ka
zanılır. 3. Teşkik ( şüpheye düşürme). Güve
ni kazanılan adaya merak uyandıracak 
bazı sorular sorularak dinf konularda 
şüpheye düşmesi sağlanır. 4. Ta'lik ( şart 

lı erteleme) . Bu sorular karşısında mera
kını giderecek cevaplar bekleyen ada
ya, bu cevapları başkalarına duyurma
yacağına dair yemin etmesi ve bir süre 
beklernesi telkin edilir. 5. Rabt (bağlama) . 

Adaya Batıniyye liderlerine sadık kala
cağına dair yemin verdirildikten sonra 
bu vaad, caydığı takdirde eşinin kendi
sinden boşanmış olması gibi ağır bir şar
ta bağlanır. 6. Tedlis (aldatma). Herkesin 
takdirini kazanmış islam alimlerinin Ba
tınf olduğu söylenerek aday aldatılır. 7. 
Te'sis (batınl bir ÖZ oluşturma) . Her zahirin 
bir batını bulunduğu, zahirin kabuk, ba
tının ise öz olduğu, bunu yalnız Allah'ın 
bildiği , fakat O'nun gerçeği devamlı giz
li tutmasının da düşünülemeyeceği gibi 
batıni fikirler yavaş yavaş adaya telkin 
edilir. 8. Hal' ( sıyırma). Dini hükümlerin 
batıni manalarını anlama seviyesine ge
len adayın artık dinin zahiri yükümlülü
ğünden kurtulduğu söylenir. 9. İnsilah 
(sıyrı lma). Bu son merhalede aday çoğun
luğun benimsediği iman esaslarından da 
sıyrılarak Batınfliğe kabul edilir (Gazzali, 
s. 32; Deylemf, s. 30) . Bu son merhaleye 
el -belagu'J-ekber adı da verilir. 

İslam tarihinde önemli siyası ve itika
df tesirler meydana getiren Batıniyye 

tarih boyunca Sünni. Mu'tezili ve müte
dil Şii alimler tarafından islam dışı siya
sı güçlere ve kültürlere bağlı bir hare
ket olarak değerlendirilmiştir. Genellik
le Sünnf çizgiyi takip eden Abbasfler ile 
Selçuklular döneminde Batınfler'in bazı 

devlet adamlarını ve alimleri öldürerek 
devleti bölücü faaliyetlerde bulunmala
rı. merkezi idareden ayrılarak Mısır' da 
Fatımfler. Bahreyn ·de KarmatTI er dev
letlerini kurmaları dikkate alındığında 

Batıniyye'nin İslam dışı siyası bir hare
ket olduğu hükmüne katılmak gerek
mektedir. Batıniyye'nin fikir ve inanç 
temelleri bakımından yabancı kültürle
re dayandığı şeklindeki kanaate gelince 
onların inanç sistemlerinde yabancı un-
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surları tesbit etmek güç değildi r. Mese
la Tanrı'nın hiçbir niteliği bulunmadığını 
savunmuşlar, masum saydıkları imam
larını peygamberlerden daha mükem
mel ve yetkili görüp ilahlaştırmışlar, ka
dim kabul ettikleri alemin düzeni de
ğişmeden sürüp gideceğine inanarak 
ahiret hayatını inkar etmişler ve niha
yet hiçbir ilmi esasa dayanmayan batıni 
te'villerle İslam dininin temel hükümle
rini fiilen ortadan kaldırıp ibaha görü
şünü benimsemişlerdir. Şüphe yok ki bu 
tür bir dini anlayışı Kur'an ve Sünnet'le 
bağdaştırmak mümkün değildir. İslami
yet'i bizzat Hz. Peygamber' den görüp 
öğrenen ve kendilerinden sonraki nesil
lere aktaran ashab-ı kirarndan böyle bir 
din nakledilmediği gibi başlangıçtan gü
nümüze kadar müslümanların tamamı
na yakın büyük çoğunluğu da böyle bir 
İslam anlayışına sahip olmamıştır. Ba
tınfler tahrifi n adını te 'vii ile değiştire
rek dini ve ilmi hiçbir zaruret olmaksı

zın nasları keyfi yorumlara tabi tutmuş
lardır. Ayrıca Batıniyye- ismailiyye kültü
rünün temel kaynakları arasında yer alan 
İhvan-ı Safa RisaJeleri'nde mevcut gö
rüşlerin Yeni Eflatuncu ve Yeni Pisagor
cu felsefelerle uyuşması, Batıniyye'nin 
yabancı kültürlerin etkisi altında kaldı
ğını göstermektedir. 

Batıniyye, XII. yüzyıldan itibaren İslam 
alemindeki siyasi etkisini kaybetmesine 
rağmen fikri ve itikadi tesirler ini sür
dürmüş, batıni te'vil görüşüyle aşırı hat
ta mütedil çizgideki bazı mutasawıflar 
üzerinde (özellikle Hurüfilik, Bektaşilik ve 
Revşeniyye) etkili olmuş ve birçok teri
min taşawuf literatürüne girmesine yol 
açmıştır (Hanna el -FahürT, I, ı6o-ı6ı) 

Masum sanılan imamların tanrılaştını

ması ve ibaha anlayışıyla da günümüze 
kadar gelmiş bulunan aşırı Şii mezhep
lerden Dürzflik. Nusayrflik ve Babfliğe 

tesir ederek bir anlamda varlığını sür
dürmüştür. Tarihte Batıniyye ile adeta 
bütünleşmiş olan İsmailiyye'nin çağımız
daki mensuplarının da batıni te'vil gele
neğini devam ertirdikleri dikkat çekmek
tedir (bk. Mustafa GaJib, S . 7) İslam alim
lerinin kanaatine göre Batıniyye İslam 
dışı bir mezhep olup mensuplarına müs
lüman muamelesi uygulanmaz. 

Literatür. Mezhep tarihçileri Batıni ya
zarlarca kaleme alınan bazı eserlerin 
mevcudiyetinden söz ederse de bunlar
dan çok azı günümüze kadar gelebil
miştir. Batıni te'villeri ihtiva eden erken 
devir kaynaklarının ilki, Farsça olarak 
yazılan ve müellifi bilinmeyen Ümmü'l-
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kitab'dır. Eser W. ıvanow tarafından Der 
·rslam'da yayımlanmıştır (Berlin 1936, XXIII , 

l-132) Bir diğer kaynak da Mufaddal b. 
Ömer el-Cu'ff'nin Kitabü '1- Hefü'ş-şerif'i 
olup Mustafa Galib'in tahkikiyle neşredil

miştir (Beyrut ı 964, ı 980) İbn Havşeb 'in 
Kitabü'r-Rüşd ve 'l -hidaye'si (Kahire 
ı948) ile Ca'fer b. MansOr'un Kitabü 'l
Keşf'i de (Beyrut ı404/ ı984) ilk devir 
Batıniyye- İsmailiyye kaynakları arasın
da yer alır (E!r., III. 862). 

Kaynaklarda Batıni-İsmiiili müellifler
ce yazıldığı belirtilen birçok eser sıralan
maktaysa da bunların günümüze ulaştı
ğı bilinmemektedir. Bu eserlerin bir kıs

mı şunlardır: MeymQn el-Kaddah, el-Mi
zan; Abdan, el-Lamt, en -Niran, el 
MelaJ:ıim, el-BeJagatü's-sebca; Mu
hammed b. Ahmed en-Neseff, el-MaJ:ı
şı11; Ebü'l-Kasım el -Kayrevanf, el -BeJa
gu'l-ekber (bk. İbnü ' n - NedTm , s. 240 ; 

BağdadT, el-Far~. s. ı70; DeylemT, s. 43) 

Batıniyye literatürüyle ilgili olarak kay
dedilen ve bir kısmı günümüze kadar 
ulaşan eserlerin çoğu bu mezhebin gö
rüşlerini tenkit etmek maksadıyla yazı
lan reddiyelerdir. Makdisf'nin bel i rttiği

ne göre Batıniyye'ye karşı ilk reddiyeyi 
en-Naki cale'l-Batıniyye adlı eseriyle 
İbn Rizarn yazmıştır (Kitabü'l -Bed' ue't-ta· 

rfl]., ı. ı 37) Daha sonra onu Keşfü esra
ri'l- Bapniyye adını taşıyan eserleriyle 
İbn Pürek ve Bakıliani gibi ilk Eş' ariyye 
kelamcıları takip etmiştir. Ebü'l -Muzaf
fer el-İsferayfni de bu konuda el-Evsat 
adlı bir kitap yazdığım kendisi söyler (et

Tebşfr, s. 14). Muhammed b. Malik Ham
miidi'nin Keşfü esrari'l-Bapniyye'si, Gaz
zalf'nin Feda' iJ:ıu'l-Batıniyye veya di
ğer adıyla el-Müstazhiri'si, Deylemf'nin, 
Humeyd b. Ahmed el-Mahallf'ye ait el
lfüsamü '1-bettar li -me~hebi'l-~arami
tati'l-küffar adlı kitaptan faydalanarak 
hazırladığı Beyanü me~hebi'l-Bapniy
ye'si, Zeydiyye alimlerinden MüeyYed
Billah Yahya b. Hamza'nın el-İfJ:ıam li
et' id eti '1- Bapniyyeti 't- tagam (İ s ken
deriye ı97ı) ve Mişkdtü'l-envari'l-{J.a
dime li -ka va' idi'l-Batıniyyeti'l- eşrar 
(Darü'l-Yemeniyye ı 983) adlı eserleri, Ba
tıniyye'nin görüşlerini nakledip tenkit 
eden mevcut kaynakların belli başlıları 

arasındadır. Günümüzde de Batıniyye'yi, 
fırkalarını ve bunların itikadf görüşleri
ni konu edinen araştırmalar yapılmıştır. 
Bunların başlıcaları şunlardır: Yusuf Der
viş Gavanime, Gulatü'ş-Şica el - Batıniy
ye (Am man ı 98 ı); İbrahim b. Süleyman 
el-Cehban, el-Bapniyyı1n ve'l-hareka
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