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Gell ner’a gö re her iki dinî ge le nek de 

sos yal ya pı içe ri sin de bel li bir fonk si yon 

ic ra et mek te dir. Ka bi le ler için de ve kır-

sal ke sim de hâkim olan ta ri kat ya pı la rı, 

grup lar ara sın da ara bu lu cu luk yap mak, ti-

carî vb. mü na se bet te min et mek, okuma 

yaz ma sı ol ma yan ke si min kitâbî din le öz-

deş leş me si ni sağ la ya cak şe kilde dinî sem-

bo lizm oluş tur mak su re tiy le kırsal böl ge 

şart la rın da önem li hiz met ler görmek te-

dir. Halk İs lâm’ı ge le ne ği ay rıca vec de da-

ya lı ri tü el ler sa ye sin de fa kir kesime için-

de bu lun duk la rı sos yal şartlardan mânevî 

ka çış imkânı da sun mak ta dır. Yük sek 

İs lâm ise şe hir li nü fus ya nın da bel li öl-

çü de top lu mun ta ma mı kut sal me tin ler 

ta ra fın dan be lir le nen ka nun ve ni za mı-

nı teş kil et mek te, böy le ce ge rektiğin de 

âdil ol ma yan bir dev let dü ze ni ne kar şı 

di re ni şi de ha re ke te ge çir mek te dir. Bu 

iki sis tem ço ğun luk la bir bi riy le uyum ha-

lin de ol sa da top lum da za man za man, 

halk İs lâm’ını yük sek İs lâm bi çi mi ne dö-

nüş tür me yi amaç la yan tec did / re form 

ha re ket le ri şek lin de gün yü zü ne çı kan bir 

ge ri lim de ken di ni gös ter mek te dir. Fakat 

yük sek İs lâm’a men sup re for mist le rin 

halk İs lâm’ını dö nüş tür me ye ça lış ma sı, 

bir sü re son ra da halk İs lâm’ının tek rar 

güç ka zan ma sı şek lin de ki dön gü mo dern 

şart lar kar şı sın da de ği şi me uğ ra mış tır. 

Si ya sal gü cün mer kezîleş me si ve dev letin 

mo dern tek no lo ji sa ye sin de et kin bir yö-

ne tim ser gi le me si, or du ve eko no mi ye 

ta ma men hâkim ol ma sı halk İs lâm’ının 

sos yal te me li ni za yıf lat mış, dinî bağ lı lı ğın 

halk İs lâm’ın dan kitâbî, kök ten ci bir İs lâm 

bi çi mi ne doğ ru kay ma sı na (tek tip üm met 
fik ri) yol aç mış tır. Kı sa ca sı mo der ni te nin 

oluş tur du ğu ye ni şart lar kitâbî, pü ri ten 

ka rak te re sa hip şe hir li İs lâm an la yı şı nın 

gü cü nü art tır mış ve se kü ler gü ce kar şı 

du ru şu nu kuv vet len dir miş tir. Bu du rum 

ye ni lik çi ve kök ten ci İs lâmî ha re ket le rin 

yük se li şi ni de açık la mak ta dır.

Gell ner’ın sun du ğu müs lü man top lum 

mo de li hem ta rihî hem de mo dern bağ-

lam da ten ki de tâbi tu tul muş, İs lâm ve 

Hı ris ti yan lık ta rih le ri ne fark lı göz lük ler le 

bak mak, İs lâm’ı Or ta do ğu lu, Hı ris ti yan lı-

ğı Av ru pa lı sos yal olu şum la ra eşit le mek le 

eleş ti ril miş tir. Gell ner ay rı ca ge nel le me ye 

git ti ği, “ulemâ” gi bi kav ram ve un sur la-

rın de ği şik ta rihî bağ lam lar da ve muh te lif 

müs lü man top lum lar da fark lı mâna lar / 

fonk si yon lar üst len di ği ni göz ar dı ede rek 

bu kav ram la rı sos yo lo jik ve po li tik sa bi te-

ler ola rak gör dü ğü için ten kit edil miş tir. 

Gell ner’ı eleş ti ren ler, özel lik le Sâmî Zü-

bey de (Sa mi Zu ba ida), fark lı ve ki mi za man 

Ce za yir, Tu nus, Mı sır ve Ka za kis tan baş ta 

ol mak üze re çe şit li müs lü man ül ke le ri zi-

ya ret eden ve bu ra lar da kon fe rans lar ve-

ren Gell ner, İs lâm ve müs lü man top lum lar 

üze ri ne ka le me al dı ğı iki önem li ki ta bın ya-

nı sı ra otu zun üze rin de ma ka le yaz mış tır. 

Gell ner’ın İs lâm’la il gi li en önem li ça lış ma sı 

Mus lim So ci ety ad lı ese ri nin esa sı nı teş-

kil eden “Flux and Ref lux in the Fa ith of 

Men” baş lık lı de ne me si dir. Bü yük öl çü de 

İbn Haldûn, Da vid Hu me, Max We ber ve 

Mars hall G. S. Hodg son gi bi mü el lif le rin 

ça lış ma la rı na da ya nan bu eser de bü tün 

geç miş ve mev cut müs lü man top lum lar 

hak kın da ge nel bir yo ru mu he def alan bir 

müs lü man top lum mo de li ni or ta ya koy-

mak ta dır. Gell ner, İbn Haldûn’un te zin den 

ha re ket le ken di din an la yış la rı na sa hip 

olan şe hir ve ka bi le ya pı la rı ara sın da bir 

di ya lek tik bu lun du ğu nu söy le miş, İs lâm’ın 

mer kezî özel li ği nin şe hir li “yük sek / ha vas 

İs lâm’ı” ile kır sal “halk / avam İs lâm’ı” ara-

sın da ki ayı rım ol du ğu nu ile ri sür müş tür. 

Ona gö re bu iki İs lâm bi çi mi sa bit ve kes-

kin sı nır la ra sa hip ol ma sa da yi ne bir bi-

rin den fark lı ge le nek le ri yan sıt mak ta dır.

Yük sek ya da ha vas İs lâm’ı tüc car bur-

ju va sı nı fı na men sup ulemânın tem sil et-

ti ği, şe hir li or ta sı nı fın de ğer le ri ni yan sı tan 

İs lâm’a kar şı lık gel mek te dir. Söz ko nu su 

de ğer ler dü zen fik ri, dinî ku ral la ra ria yet, 

dinî bi linç ve öğ re nim vur gu su nun ya nı sı-

ra hu ra fe ye ve duy gu sal aşı rı lık la ra yö ne lik 

hoş nut suz luk tan mey da na gel mek te dir. 

İs lâm’ın tâviz siz tev hid an la yı şı nı ve şer‘î 

ya pı sı nı öne çı ka ran ha vas İs lâm’ı, Tan rı ile 

in san ara sın da ara cı ka bul et me me tav rı-

na ve ge nel ola rak din dar ve kitâbî eği li me 

sa hip tir. Bu na kar şı lık hu ra fe ye ve te ves-

sü le da ya nan avam İs lâm’ı ise dinî bil gi den 

zi ya de bü yü ye (bil has sa mus ka ya zı mı) ve 

ku ral la ra bağ lı lık tan çok vecde ve cez be-

ye önem ver mek te dir. Avam İs lâm’ının en 

ayı rı cı özel li ği, ve lî nin öl müş bi ri ol mak tan 

çok ya şa yan bi ri ola rak ka bul edil di ği ev li ya 

kül tü dür.
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Müslüman toplum modeli üzerinde
çalýþmalar yapan

Avrupalý sosyal bilimci.˜ ™

Pa ris’te Çek ya hu di si bir ai le nin ço cu ğu 

ola rak doğ du. Ço cuk luk yıl la rı nı Prag’da 

ge çir di. 1939’da ai le siy le bir lik te İn gil-

te re’ ye göç et ti. Ox ford Üni ver si te si’nde 

ve Lon don Scho ol of Eco no mics’te sos yal 

an tro po lo ji öğ re ni mi gör dü. Fel se fe, si-

ya set bi li mi, sos yal te ori ve sos yo lo ji yi de 

içi ne alan ge niş bir alan da aka de mik ça lış-

ma lar da bu lun du. 1962 yı lın dan iti ba ren 

Lon don Scho ol of Eco no mics’te fel se fe ve 

1984’ten iti ba ren Cam brid ge Üni ver si te-

si’nde sos yal an tro po lo ji pro fe sö rü ola rak 

gö rev yap tı. 1993’te Prag’da ki Cen tral 

Eu ro pe an Uni ver sity’ye bağ lı Cen ter for 

the Study of Na ti ona lism’e di rek tör ta yin 

edil di. 5 Ka sım 1995’te Prag’da öl dü.

XX. yüz yı lın en et ki li en te lek tü el le rin-

den bi ri olan Gell ner’ın aka de mik ça lış-

ma la rı nın önem li bir bö lü mü nü İs lâm ve 

müs lü man top lum la rın sos yo lo ji si üze ri-

ne yap tı ğı araş tır ma lar oluş tur mak ta dır. 

Ku zey Af ri ka Müs lü man lı ğı ile il gi li olan 

dok to ra te zi Sa ints of the At las adıy la 

ya yım lan mış tır (bk. bibl.). Tür ki ye, Fas, 

Ernest
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Ha lil Efen di’nin ve fa tın dan son ra oğul la-

rı Şeyh Me sud Efen di, Ha cı Os man Efen-

di, en kü çük oğ lu di van sa hi bi şa ir Şeyh 

Mus ta fa Rûmî Efen di ve Şeyh Yâkub Sıd kı 

Efen di dergâhın me şi ha tın da bu lun muş-

lar dır. Hü se yin Vassâf onun te sis et ti ği 

şu be ye Halîliy ye-i Şa‘bâniy ye adı ve ril di ği-

ni, Sâdık Vicdânî de onun la de vam eden 

sil si le ye Şâbânîler’ce “or ta kol” de nil di ği ni 

ve ken di si bir ko lun ku ru cu su ola rak ka bul 

edil di ği ni nak let mek te dir. Ha lil Efen di’nin 

en bü yük ha li fe si Ya zı köy lü Meh med Emin 

Şük rü Efen di’dir. İr şad fa ali ye ti ni Nev re-

kop’ ta sür dü ren Emin Şük rü Efen di’nin 

Mir’âtü’l-âşık¢n ve mîzânü’l-âşık¢n ad lı 

mat bu bir ese ri var dır (bas kı ye ri ve yı lı 
yok). Ba zı ha li fe le ri İs tan bul’a gi dip ir şad 

fa ali yet le rin de bu lun muş lar dır. Bun lar dan 

en ta nın mı şı olan Ömer Fuâdî (ö. 1857), 
Ak sa ray So fu lar’da ki Ek mel Tek ke si’ni Şâ-

bâ nî Tek ke si’ne dö nüş tür müş tür. Ömer 

Fu âdî-i Sânî ola rak da bi li nen şey hin mü-

rid le ri ara sın da Şey hü lislâm Ârif Hik met 

ve Meh med Sâded din efen di ler de var dır 

(Yü cer, s. 160 vd.).

Ha lil Efen di’nin di ğer ha li fe si Şal cı Ali 

Efen di (ö. 1842) Eğ ri ka pı dı şın da ki Ce mâ-

led din Uşşâk¢ Tek ke si’ni Şâbâniy ye’ye bağ-

la mış tır. Ha lil Efen di İs tan bul’a gel di ğin de 

ken di si ne in ti sap edip hilâfet alan Mus ta-

fa Hulûsi Efen di, ba ba sı Sey yid Hü se yin 

Efen di’nin ye ri ne Sul ta nah met ci va rın da ki 

So kul lu Meh med Pa şa Tek ke si’ne post ni-

şin ol muş ve çok sa yı da ha li fe ye tiş tir miş tir 

(Hü se yin Vassâf, IV, 66). Uzun sü re mün-

hal ka lan Lâle li’de ki Müş takzâde Tek ke si 

(Al tunîzâde, Ali Ça vuş, Ek şi ka ra dut, Bâlî 
Efen di) Müş tak Meh med Efen di’nin tek-

ke nin şeyh li ği ne gel me siy le Şâbâniy ye’ye 

Geredeli Halil Efendi’nin türbesiyle kapısı üzerindeki kitâbe
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Bo lu’nun Ge re de il çe sin de Ali Fa kih 

(Bal cı lar) kö yün de doğ du. Halk ara sın da 

Ge re de li Aziz ola rak bi li nir. Genç lik yıl la rın-

da bir ar ka da şıy la bir lik te çık tı ğı se ya hat 

es na sın da gör dü ğü bir rü ya nın et ki siy le 

An ka ra’nın Çu buk il çe sin de ar ka da şın dan 

ay rı la rak Çer keş’e git ti ve Şâ bâ niy ye ta-

ri ka tı nın Çer ke şiy ye ko lu nun pîri Çer keşî 

Mus ta fa Efen di’ye in ti sap et ti. 1811’de 

sey rü sülûkü nü ta mam la yıp hilâfet al dı. 

Kay nak lar da şöh re ti nin İs tan bul’a ka dar 

ulaş tı ğı, Sul tan II. Mah mud’un da ve ti ne 

uya rak gel di ği sa ray da ümmî ol du ğu hal-

de vü zerâ ve ulemâ hu zu run da “Amel ler 

ni yet le re gö re dir” ha di si ne yap tı ğı yo rum-

lar la her ke si şa şırt tı ğı ri va yet edil mek te-

dir. Ge re de’de aç tı ğı tek ke de otuz al tı yıl 

ir şad fa ali ye tin de bu lu nan Ha lil Efen di 

Ge re de’de ve fat et ti ve tek ke nin hazîre si-

ne def ne dil di. Kü çük oğ lu Mus ta fa Rûmî 

bir mer si ye sin de ba ba sı nı “kutb-ı a‘zam, 

gavs-ı ek ber, merd-i kâmil, kavl-i sâdık” 

di ye öven be yit le ri nin ar dın dan onun on iki 

ta ri ka tın pîri ol du ğu nu ve fa zi le tiy le Hal-

ve tiy ye ta ri ka tı nı Ge re de’den yay dı ğı na 

işa ret eder, an cak ba ba sı ve ya ba ba sı nın 

so yu hak kın da baş ka bil gi ver mez. Ma li-

ye Nâzı rı Ga zi Ah med Muh tar Pa şa, Ha lil 

Efen di için bir tür be yap tır mış, tek ke ye 

iki ocak lı bir su de ğir me ni vak fet miş tir. 

Onun ve fa tı na Meh med Ri fat bu gün tür-

be kitâbe sin de yer alan, “Cinâna dön dü 

ma kåm-ı Halîl Efen di” mıs ra ını ta rih dü-

şür müş tür. Ha lil Efen di’nin, Mu rad Mol la 

Tek ke si şey hi Nak şi ben diy ye’den Beyzâde 

Mus ta fa Efen di’nin (ö. 1199/1785) ha li-

fe si ol du ğu na da ir ri va yet doğ ru de ğil dir 

(Meh med Mu rad, s. 5).

bir bi ri ne zıt çı kar la rı, bek len ti le ri ve ha-

yal kı rık lık la rı nı ifa de ede cek şe kil de son 

za man lar da hâkim bir ka lıp ha li ne ge len 

mo dern İs lâmcı lı ğın si ya sal bir ide olo ji olup 

da ha ön ce bas kın olan se kü ler mil li yet çi lik-

le rin ve Mark sizm’in ye ri ni al dı ğı nı, müs-

lü man top lum la rın ta ri hiy le hiç bir or tak lı-

ğı nın bu lun ma dı ğı nı ile ri sür müş tür. Sâmî 

Zü bey de’ye gö re İs lâm ta ri hi ve gü nü müz 

İs lâm dün ya sı için de ki fark lı sos yal ve si-

ya sal bi çim le rin tek bir müs lü man top lum 

mo de li üze rin den açık lan ma sı müm kün 

de ğil dir; bu nun ye ri ne di ğer top lum la ra 

da uy gu la nan sos yal ve si ya sal ana liz tek-

ni ği nin iş le til me si ge rek mek te dir. Fa kat 

bü tün bu eleş ti ri nok ta la rı na rağ men Gell-

ner’ın mo de li nin mo dern sos yo lo ji de, müs-

lü man top lum la rın si ya sal ka rak te ri ni ve 

sos yal-dinî se yir le ri ni be lir le me de önem li 

ve ba zı du rum lar da ha yatî rol oy na yan iç 

dinî di na mik le ri ta nım la ma nok ta sın da en 

id di alı ça ba yı tem sil et ti ği ka bul edil miş tir.
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