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Selâhaddîn Eyyûbî’nin F khî Faaliyetleri Ba lam nda Sünnî 
Akîdeyi Yayma Çabas  -Kürtlerin âfiîle mesindeki Rolü-
Mehmet Macit SEVG L *

Giri

Selâhaddîn Eyyûbî1 (v. 589/1193), Sünnî akîdeyi yaymak ve iî akîdeyle mücâdele 
etmek için gayret göstermi  ve bu amaç do rultusunda tedricî birtak m faaliyetlerde 
bulunmu tur. Bu tedricî faaliyetleri kapsam nda “Tekke/Hânikâh”,2 “Dâru’l-Hadîs”, 
“Dâru’l-Kur’ân”, “Vak f Kurumu”, “Kad l k Te kilat ” ve “Medrese” gibi birçok al-
ternatif e itim müesseseleri in a etmi tir. Selâhaddîn Eyyûbî’nin Sünnî akîdeyi yayma 
politikas n n en önemli yans mas , “onun f kha dair yürüttü ü faaliyetleridir”. Bu faa-
liyetlerin kapsam na onun “f k h ilmine verdi i önem ve destek”; bu ilmin tedris edil-
di i “medreseler”; bu ilmi temsîl eden “fakîhler” gibi konular girmektedir. Söz ko-
nusu faaliyetler, toplumun mezhepsel bir tak m de i im ve dönü ümlere u ramas na 
sebep olmu tur. Bu de i im ve dönü ümlerin, Kürtlerin âfiîle mesi sürecine etkisi 
merak konusudur. Tebli imizde genelde, Selâhaddîn Eyyûbî’nin Sünnîli i yayma po-
litikas n n f khî yans malar ; özelde ise Kürtlerin âfiîle mesindeki rolü saptanmaya 
çal lacakt r.

* Yrd. Doç. Dr. Siirt Üniversitesi lahiyat Fakültesi Temel slam Bilimleri ( slam Hukuku) Anabilim 
Dal  Ö retim Üyesi, macitsevgili@hotmail.com

1 Ad  tam olarak öyledir: “Ebu’l-Muzaffer el-Meliku’n-Nâs r Salâhuddîn Yûsuf b. Necmiddîn 
Eyyûb b. âdî”. Sultân Salâhaddîn’in bizzat kendisi Kur’ân’ , Ebû Temmâm’ n el-Hamâse’sini, 
Ebû shâk e - îrâzî’nin et-Tenbîh fi’l-F kh’ n  ezberden biliyordu. Üsâme b. Munk z’ n dîvân n  çok 
okuyordu. Bkz. Abdullâh Nâs h Ulvân, Salâhuddîn el-Eyyûbî Batlu H ttîn ve Muharriru’l-Kudus 
mine’s-Salîbiyyîn, Dâru’s-Selâm, Kâhire 1985, s. 15-16; Ramazan e en, Salâhaddîn Eyyûbî ve 
Devlet, Ça  yay nlar , stanbul 1987, s. 198; Bedrettin Basu uy, Selahaddin-i Eyyûbî Döneminde 
lmî Faaliyetler, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yay nlanmam  Yüksek Lisans 

Tezi), stanbul 2006, s. 10-11.
2 Hânikâhlar hakk nda geni  bilgi için bkz. e en, Salâhaddîn Eyyûbî ve Devlet, s. 329-330. Ayr ca 

bkz. âkir Mustafâ, Salâhuddîn el-Fârisu’l-Mucâhid ve’l-Meliku’z-Zâhidu’l-Mufterâ Aleyh, Dâru’l-
Kalem, D me k 2014, s. 393-394.
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Selâhaddîn Eyyûbî’nin M s r’da iî’lere Kar  Yürüttü ü Baz  Faaliyetleri

Selâhaddîn Eyyûbî, iî’lerle mücâdelesinde de i ik faaliyetler icrâ etmi tir. Onun 
iî akîdesini itibars zla t rmaya yönelik faaliyetlerinin bir bölümü unlard r:3

Fât mî halîfesinin karizmas n  azaltmaya çal m t r. iî akîdesinin mistik yönünü 
te kîl eden ve Fât mî halifelerinin kudsiyetlerinin kayna  olan “velâyet” mefhûmunu 
itibars zla t rm t r. Söz gelimi Selâhaddîn Eyyûbî, âdetlere ayk r  bir uygulama ola-
rak Fât mî halifesi Âd d’ , babas  Necmeddîn Eyyûbî’yi kar lamaya zorlam t r. Oysa 
halifeler, kendilerini gizemli ve tabusal göstermek amac yla saklan r ve mahfillere 
pek ç kmazlard .

Halîfeli in sembol ehri olan ve halîfeli e özgü k l nan Kâhire’yi, halka ve imara açt .
Saraylar yla öhret bulan ve “saray devleti” (ed-Devletu’l-Kasriyye) olarak betim-

lenen Fat mi devletinin saraylar n  s radanla t rd . Bu do rultuda söz konusu saray-
lara ailesini, emirlerini ve di er yöneticileri yerle tirdi.

iî/ smâilî ideolojinin en kuvvetli propaganda merkezi olan Ezher Câmiinin pres-
tijini azalt p buray  a amal  olarak Sünnîle tirdi. Bu, iî ideolojinin beslendi i damar-
lar n kesilmesi anlam na gelmekteydi.

Cuma hutbelerinde Sahâbe, Tâbiî, Hz. Peygamber’in zevceleri, Hz. Hamza ve Hz. 
Abbas’a dua edildi. Hz. Ebûbekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Alî’nin Cuma hut-
belerinde zikredilmesini emretti.

iîli in iar  olan         eklindeki ezan  iptâl 

etti. Sikkelerden    eklindeki damgay  ç kartt . iî halife Âd d’ n ismi hut-
beden ç kart l p onun yerine Sünnî Abbâsî halifesinin ad  zikredildi.

iîli in merâsimleri, bayramlar  ve matemlerinden, Kitâb ve Sünnet’e ayk r  olan-
lar il a edildi.

Fât mî hânedân n  denetim alt nda tuttu; onlar  saray d nda himâye etti. Böylece 
hânedân n, nüfûzunu kullan p muhtemel bir organizasyona yeltenmelerinin önüne ge-
çildi.

3 Geni  bilgi için es-Sallâbî, Alî Muhammed, Salâhaddîn el-Eyyûbî ve Cuhûduh fi’l-Kadâ ale’d-
Devleti’l-Fât miyye ve Tahrîr Beyti’l-Makdis, Dâru’l-Marife, Beyrut, 2008, s. 191-192, 204-208, 
277; Mustafâ, Salâhuddîn el-Fârisu’l-Mucâhid ve’l-Meliku’z-Zâhidu’l-Mufterâ Aleyh, s. 92-93, 99, 
110, 113; Mustafâ el-Hayarâ, Salâhuddîn el-Kâid ve Asruh, Dâru’l- arbi’l- slâmî, Beyrut 1994, 
s. 134-135, 145, 148; e en, Salâhaddîn Eyyûbî ve Devlet, s. 58; Muhammed Receb el-Beyyûmî, 
Salâhuddîn el-Eyyûbî Kâhiru’l-Udvâni’s-Salîbî, Dâru’l-Kalem, D me k 1998, s. 88-89; Ulvân, 
Salâhuddîn el-Eyyûbî Batlu H ttîn ve Muharriru’l-Kudus mine’s-Salîbiyyîn, s. 120-120-121.
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iî- smâilî davetin câzibe faktörlerinden biri olan, “Fât mî hânedân n n, “Ehl-i Beyt’e 
mensûp olduklar ” eklindeki tezin uydurma oldu u yönünde propaganda yap ld .

iî kad lar  azledip bunlar n yerine Sünnî âfiî kad lar  tayin etti. Meselâ Kâhire 
kad l n , Sünnî- âfiiî bir âlim olan sa Hakkârî’ye teslim etti.

Selâhaddîn Eyyûbî’nin, Sünnî Akîdeyi Yayma Çabas nda Dayand  Temel 
Referans: “F k h”

Selâhaddîn Eyyûbî’nin Sünnî akîdeyi yayarken dayand  ba l ca referanslar unlar-
d r: “Kur’ân”, “Hadis”, “Tasavvuf” ve “F k h”. Onun, iî Fât mîlerle mücâdelesinde en 
güçlü ve en etkili referans  “f k h” olmu tur. Selâhaddîn Eyyûbî, Sünnî çizgide bulunan 
her dört mezhebin [ âfiî, Hanefî, Mâlikî ve Hanbelî] sistemlerini kurup mezheplerini 
yaymalar  için her türlü imkân  seferber etmi tir. Söz konusu dört mezhep aras nda, âfiî 
mezhebinin ön planda ve revacta oldu u görülmektedir.4 Selâhaddîn Eyyûbî’nin âfiî 
olmas  ve âfiî mezhebine ayr cal k tan mas , bunun sebepleri aras nda gösterilebilir.5

Medreseler

Selâhaddîn Eyyûbî, medreseler için ticaret ve tar m ürünlerine dayal  özel ve güçlü 
vak flar tahsîs etmi , gelir kaynaklar n  artt rm ; müderrislere maa  ba lam , kendi-
lerine hediyeler bah etmi , onlar n ve talebelerin mai etlerini sa lam t r. Kurulan bu 
medreseler, zengin kütüphanelere âmil olmu tur.6

Medreseler, Nureddin Zengî zaman nda am bölgesinde yayg n hâle gelmi 7 ve 
Eyyûbiler dönemiyle beraber skenderiyye, Kâhire, Hicâz, Yemen, D me k, Halep, 
Cezîre, Musul, Âmid (Diyârbekir), Meyyâfârikîn (Silvan), Ruha (Urfa), Harran, Nu-
saybin gibi geni  bir bölgede etkin olmu tur.8 Selâhaddîn Eyyûbî devrinde am, M s r 
ve Cezire, medreselerin en yayg n oldu u yerlerdir.”9 Selâhaddîn Eyyûbî döneminde 
sadece D me k’te k rktan; Halep ve Kâhire’de ise on be ten fazla10 medresenin bu-
lundu u ifâde edilmektedir.11

4 Bkz. Sallâbî, a.g.e., s. 277.
5 Bkz. Sallâbî, a.g.e., s. 327.
6 Bkz. Basu uy, a.g.e., s. 15. Konu hakk nda geni  bilgi için ayr ca bkz. Beyyûmî, a.g.e., s. 113-

117.
7 e en, “Eyyûbîler”, D A, XII, s. 26.
8 Bkz. e en, “Eyyûbîler”, D A, XII, s. 26.
9 Bkz. e en, Salâhaddîn Eyyûbî ve Devlet, s. 323; Basu uy, a.g.e., s. 14.
10 Beyyûmî’nin nakletti ine göre Makrizî, Selâhaddîn Eyyûbî döneminde Kâhire’de yirmi dört tane 

medresenin in â edildi ini söyler. Bkz. Beyyûmî, a.g.e., s. 114.
11 e en, Salâhaddîn Eyyûbî ve Devlet, s. 323; e en, “Eyyûbîler”, D A, XII, s. 26.
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Medreseler, dört Sünnî mezhebe ve bu mezheplerin yetkin fakîhlerine vakfedilmi ti.12 
E itim, söz konusu medreselerin baz lar nda tek bir; baz lar nda ise birden çok mez-
hebe göre yap lmaktayd . Ne var ki bu dönemde âfiî medreselerine ra bet daha faz-
layd . Çünkü âfiî mezhebi, devletin resmî mezhebiydi. Nitekim “Melik Muazzam 
Îsâ b. Âdil” d ndaki Eyyûbî sultânlar n n tümü, âfiiî mezhebine mensûptu. O ve 
çocuklar  ise Hanefî mezhebine mensûptular.13

Medreseler, Selâhaddîn Eyyûbî’nin devlet adamlar  ve akrabalar  taraf ndan da in â 
ediliyor ve destekleniyordu.14 Selâhaddîn Eyyûbî ve devrindeki devlet adamlar  ta-
raf ndan M s r’da kurulan medreselerden önemli olanlar  unlard r:15

1. Nâs riyye Medresesi
2. Kamhiyye Medresesi
3. Salâhiyye Medresesi.
4. Diliyye Medresesi
5. Suyûfiyye Medresesi
6.Menâzilu’l- zz Medresesi
7. Kutbiyye Medresesi
8. Fâd liyye Medresesi
Selâhaddîn Eyyûbî ve devrindeki devlet adamlar  taraf ndan am bölgesinde ku-

rulan medreselerden önemli olanlar  unlard r:16

1. Salâhiyye Medresesi
2. Asrûniyye Medresesi
3. kbâliyye Medresesi

12 Sallâbî, a.g.e., s. 277.
13 Sallâbî, a.g.e., s. 277.
14 Söz gelimi onun k zkarde i Rabia Hatun, D me k’te Hanbelîler için; di er bir k zkarde i S tt e -

âm, yine D me k’te âfiîler için; erkek karde i Seyfu’l- slâm Hanbelîler için; erkek karde i Sultân 
Âdil Ebubekir Mâlikîlere bir medrese (Âdiliyye medresesi); o lu Melik Efdal taraf ndan Kudüs’te 
bir medrese (Efdaliyye medresesi); amcas  Eseduddîn îrkuh taraf ndan D me k’te bir medrese 
(Esediyye medresesi); ye eni Takiyyuddîn Ömer b. ahin ah b. Eyyûb M s r’da Menâzilu’l- zz 
medresesi ve D me k’te Takâviyye medresesi; ye eni Azra han m taraf ndan D me k’te bir med-
rese (Azraviyye medresesi); o lu Aziz Osman da D me k’te (Azîziyye medresesi); han m  Hâtûn 
taraf ndan D me k’te bir medrese (Hâtûniyye medresesi); yengesi Hâtûn taraf ndan D me k’te bir 
medrese (Ferrûh âhiyye medresesi); devlet adamlar ndan Kutbeddîn Hüsrev Kâhire’de bir med-
rese (Kutbiyye medresesi); veziri ve ba  dan man  Kâd  Fâd l taraf ndan Kâhire’de bir medrese 
(Fâd liyye medresesi); devlet adamlar ndan Hoca kbâl taraf ndan D me k’te bir medrese ( kbâliyye 
medresesi); ve veziri Safiyyuddîn Abdullâh b. âkir Mâlikîlere birer medrese in â etmi tir.

15 Konu hakk nda geni  bilgi için bkz. Basu uy, a.g.e., s. 17-22; Sallâbî, a.g.e., s. 253-258.
16 Konu hakk nda geni  bilgi için bkz. Basu uy, a.g.e., s. 22-28; Sallâbî, a.g.e., s. 253-258.
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4. Takâviyye Medresesi
5. Hâtûniyye Medresesi
6. Mukaddemiye Medresesi
7. Ferrûh âhiyye Medresesi
8. Esediyye Medresesi
9. Azraviyye Medresesi
10. Amriyye Medresesi
Selâhaddîn Eyyûbî ve devrindeki devlet adamlar  taraf ndan Kudüs’te kurulan med-

reselerden önemli olanlar  unlard r:17

1. Salâhiyye Medresesi
2. Efdaliyye Medresesi

Fakîhler

Selahaddîn Eyyûbî, fakîhleri yak n nda/meclisinde bulundurmu ; onlara maddî-
manevî her türlü deste i vermi  ve kendilerini devletin çe itli kademelerine/kilit nokta-
lar na getirmi tir.18 Onun döneminde vezirler, yöneticiler ve devlet adamlar , fakîhlerin 
ileri gelenlerindendi.19 Fakîhler, Selâhaddîn Eyyûbî’nin yapm  oldu u sava lara fizik-
sel, stratejik ve lojistik aç dan destek vermi  ve sava  meydanlar nda Haçl lara kar  
bizzât çarp m lard r.

A a da, Selâhaddîn Eyyûbî döneminde ya am  ve Sünnî dü üncenin yay lma-
s na ciddî anlamda katk  sa layan baz  fakîhler çok k sa bir ekilde tan t lmaya çal -

lacakt r:
bn Avf (v. 581/1185): Selâhaddîn Eyyûbî, çocuklar  ve devlet adamlar , skenderiyye’ye 

giderek kendisinden mâm Mâlik’in Muvatta’s n  dinlemi tir.20 et-Tezkire fî Usûli’d-
Dîn ad nda akâide dair bir eser yazm t r.21

bn Ebî Asrûn (v. 585/1189): Ya ad  dönemde âfiî mezhebinin imâm  ve 
önderiydi.22 Nureddîn Zengî döneminde Sincâr, Nusaybin, Harrân, Cizre, Diyarbekir 
ehirlerinde kad l k yapm t r.23 Birçok eseri bulunmaktad r.24 Cüveynî’nin Nihâyetu’l-

17 Konu hakk nda geni  bilgi için bkz. Basu uy, a.g.e., s. 28-30; Sallâbî, a.g.e., s. 253-258.
18 Geni  bilgi için bkz. Sallâbî, a.g.e., s. 342.
19 Sallâbî, a.g.e., s. 291-292.
20 Sallâbî, a.g.e., s. 322.
21 Bkz. e en, a.g.e., s. 351.
22 Geni  bilgi için bkz. Sallâbî, a.g.e., s. 325; e en, a.g.e., s. 353-354.
23 Sallâbî, a.g.e., s. 325; e en, a.g.e., s. 353.
24 Eserlerinden baz lar  unlard r: el- ntisâr, el-Mur id, ez-Zerîa fî Marifeti’ - erîa, et-Teysîr, Meâhizu’n-

Nazar, Muhtasaru’l-Farâid, et-Tenbîh fî Marifeti’l-Ahkâm, Fevâidu’l-Muhezzeb, el-Muvâf k 
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Matlab fî Dirâyeti’l-Mezheb adl  eserine, Safvetu’l-Mezheb min Nihâyeti’l-Mezheb 
ad nda yedi ciltlik hacimli bir özet kaleme alm t r.25

bn Necâ (v. 599/1203): Ba dat, D ma k, M s r ve skenderiyye’de ilmî seyahatler 
yapm t r.26 Hanbelî mezhebinin ileri gelen fakîhlerindendi.27 Selâhaddîn Eyyûbî’nin 
M s r’da dan t  ve güvendi i devlet adamlar ndan biriydi.28 Kudüs’un fethinde bu-
lunmu  ve Mescid-i Aksa’da ilk vaaz  vermi tir.29

Hubû ânî (v. 587/1191): âfiîlerin önemli fakîhlerinden biriydi.30 Nîsâbûr’da 
mam Gazzâlî’nin talebelerinden olan Muhammed b. Yahya’dan f k h dersleri alm  ve 

onun el-Muhît fî erhi’l-Vasît adl  eserini, on alt  ciltlik Tahkîkü’l-Muhît ismiyle erh 
etmi tir.31 Zâhid, takval  ve sûfî bir me rebe sâhipti.32 Kezâ Selâhaddîn Eyyûbî’nin 
itimâd etti i ve meclisinde bulundurdu u ki ilerdendi.33

Kutbuddîn Nîsâbûrî (v. 578/1183): D me k’te “Gazzâliyye”, “Mücâhidiyye” 
ve “Câruhiyye” medreselerinde; Halep’te “Nûriyye” ve “Esediyye” medreselerinde 
ba  müderris olarak görev yapm t r.34 el-Hâdî fi’l-F kh adl  bilinen bir özeti vard r. 

Selâhaddîn Eyyûbî’ye ithâfen yazd  el-Akîde adl  bir eseri daha bulunmaktad r.35

ihâbuddîn Tûsî (v. 587/1200): Gazzâlî’nin talebelerinden Muhammed b. Yahyâ 
Nîsâbûrî’den f k h dersleri alm t r.36 M s r’da âfiî mezhebinde fetvâ mercî olmu tur.37

Muhyiddîn b. Zekî Kura î D me kî (v. 598/1202): Kudüs’ün fethinden sonra 
Mescid-i Aksâ’da k l nan ilk Cuma namaz nda hutbeyi îrâd etmekle görevlendirilmi tir.38 
Halep ve am ba  kad l na getirilmi tir.39

ve’l-Muhâlif, Fevâidu’l-Munzirî. Bkz. Sallâbî, a.g.e., s. 328-329. Ayr ca bkz. Basu uy, a.g.e., s. 
76-77.

25 Bkz. zmirli smâil Hakk , mâmu’l-Haremeyn Ebu’l-Meâlî bnu’l-Cüveynî, Dâru’l-Funun lâhiyât 
Fakültesi Mecmuas , ehzâdebâ i Evkâf Matbaasi, say : 9, stanbul, 1928, s. 30; Muhammed 
Zuhaylî, el- mâmu’l-Cuveynî mâmu’l-Haremeyn, Dâru’l-Kalem, D me k, 1992, s. 127.

26 Bkz. e en, a.g.e., s. 359; Basu uy, a.g.e., s. 97.
27 Sallâbî, a.g.e., s. 338.
28 Bkz. Sallâbî, a.g.e., s. 336; e en, a.g.e., s. 359; Basu uy, a.g.e., s. 98.
29 Bkz. Sallâbî, a.g.e., s. 338; e en, a.g.e., s. 359.
30 Bkz. Sallâbî, a.g.e., s. 340; e en, a.g.e., s. 354.
31 Bkz. e en, a.g.e., s. 354; Basu uy, a.g.e., s. 77-78; Sallâbî, a.g.e., s. 340.
32 Sallâbî, a.g.e., s. 340. Geni  bilgi için bkz. Basu uy, a.g.e., s. 77-78.
33 Bkz. Sallâbî, a.g.e., s. 340; e en, a.g.e., s. 354.
34 e en, a.g.e., s. 353.
35 Geni  bilgi için bkz. e en, a.g.e., s. 353; Basu uy, a.g.e., s. 74-75.
36 Geni  bilgi için bkz. Basu uy, a.g.e., s. 79-80.
37 Geni  bilgi için bkz. Basu uy, a.g.e., s. 79-80; e en, a.g.e., s. 354.
38 Bkz. e en, a.g.e., s. 355; Basu uy, a.g.e., s. 81.
39 Bkz. e en, a.g.e., s. 355; Basu uy, a.g.e., s. 81.
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Bahâuddîn b. eddâd (v. 632/1234): Sultân Selâhaddîn ve o lu Melik Zâhir’in 
önemli adamlar ndan ve döneminin ileri gelen âlimlerinden biriydi. Halep’te ilmî 
faaliyetlere öncülük etmi tir.40 Eserleri unlard r: Selâhaddîn Eyyûbî’nin biyografi-
sini yazd  Nevâdiru’s-Sultâniyye ve’l-Mehâsinu’l-Yûsufiyye; Delâilu’l-Ahkâm min 
Ehâdîsi’n-Nebî; Melce’ul-Hukkâm ‘inde ltibâsi’l-Ahkâm; Mûcezu’l-Bâhir fi’l-F kh; 
Fedâilu’l-Cihâd.41

Alâuddîn Kâsânî (v. 587/1191): “Meliku’l-Ulemâ” lakâb yla an lan Kâsânî, ço-
unlukla Halep’te ya am  ve bu bölgede büyük bir itibâr görmü tür. Hocas  Alâeddîn 

Semerkandî’nin Tuhfetu’l-Fukahâ isimli kitab na Bedâi‘u’s-Sanâ’i‘ adl  me hûr er-
hini yazm t r.42

Makdisî Ailesi: Makdisîler, Selâhaddîn Eyyûbî döneminde birçok âlim yeti -
tiren önemli ailelerden biridir. Ayn  zamanda Hanbelî mezhebini temsîl eden bu 
aile, Filistin’in Haçl lar taraf ndan i gal edilmesi üzerine D me k’a hicret etmi tir.43 
Bu aileden u üç ki iye de inileektir. (a) Ebû Ömer bn Kudâme Makdisî (v. 
607/1210):44 E itimini M s r’da tamamlam t r. Zâhid, âbid ve sûfî me rebli bir ki-
ili iyle bilinmekteydi. (b) Muvaffakuddîn bn Kudâme (v. 620/1223):45 Makdisî 

ailesinin en ünlü üyesidir. D me k, Musul ve Ba dat’ta e itimini alan Muvaffakuddîn 
bn Kudâme Kur`ân, tefsîr, f k h ve ferâiz, hadîs, hilâf, nahiv, hesab ve daha bir-

çok alanda temâyüz etmi tir. Karde i bn Ömer ile birlikte Haçl lara kar  k l c yla 
sava m t r. Eserleri unlard r: el-Mu nî erhu Mesâili’l-H rakî, el-Kâfî fi F khi’l-
mâmi’l-Mubeccel Ahmed b. Hanbel, er-Ravda fî Usûli’l-F kh, el-Umde fî’l-F kh, 

Vasiyye, el-Fevâid, Menâsiku’l-hacc. (c) mâduddîn Makdisî (v. 614/1218):46 Özel-
likle Kurân ve k raat, hadis, f k h ve ferâiz, hadis ve nahiv alanlar nda kendini ye-
ti tirmi tir. Bu ailenin di er bireylerinde oldu u gibi o da âbid, zâhid ve sûfî ki ili-
iyle bilinmektedir. F khî meselelerle ilgili el-Furûk fî’l-Mesâili’l-F khiyye adl  bir 

eser kaleme alm t r.

40 e en, a.g.e., s. 358.
41 Bkz. e en, a.g.e., s. 358; Basu uy, a.g.e., s. 83.
42 Bkz. e en, a.g.e., s. 350; Basu uy, a.g.e., s. 86.
43 Basu uy, a.g.e., s. 91.
44 Geni  bilgi için bkz. Basu uy, a.g.e., s. 91-93; e en, a.g.e., s. 360.
45 Geni  bilgi için bkz. e en, a.g.e., s. 360; Basu uy, a.g.e., s. 95-97.
46 Geni  bilgi için bkz. Basu uy, a.g.e., s. 93-95; e en, a.g.e., s. 360.
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Selâhaddîn Eyyûbî’nin Kürtlerin âfiîle mesindeki Rolü

Kürtlerin büyük ço unlu u genelde Sünnî; özelde âfiîdirler.47 Bu mensûbiyetin 
sosyal, siyâsal, co rafik ve kültürel birçok sebebi bulunmaktad r. Bu sebeplerden 
biri, Selâhaddîn Eyyûbî’nin takip etti i stratejiler ve yürüttü ü faaliyetler olmu tur. 
Selâhaddîn Eyyûbî devri, “Kürtlerin âfiîle mesi” aç s ndan önemli bir kav ak nok-
tas n  olu turmaktad r. Ana hatlar yla Kürtlerin âfiîle me sürecinin a amal  olarak 
gerçekle ti i; Selâhaddîn Eyyûbî devrinde ivme kazand  ve sonraki dönemlerde [h. 
VI.-VII. yüzy l] yay ld  kabul edilmektedir.48

Selâhaddîn Eyyûbî Devrinden Önce Kürtlerin âfiîle mesi Sürecine Genel 
Bir Bak

Kürtlerin âfiî mezhebiyle tan mas n n, h. IV. asra rastlad  dü ünülmektedir.49 
Kürt ilim talebeleri, Irak [Ba dat], Horasân ve Mâverâünnehir gibi bölgelerde kuru-
lan ilim meclislerine kat lm lar ve bu meclislerde büyük ölçüde “ âfiî f kh ” temelli 
e itim alm lard r.50 Bunlar, “ âfiî f kh ”na nüfûz etme konusunda özellikle el-Kaffâl 
el-Kebîr e - â î’den (v. 365/975-76) ciddi düzeyde etkilenmi lerdir.51

Kaynaklarda, Kürtlerin ya ad  bölgelerde âfiî mezhebini temsîl eden baz  
fakîhlerden bahsedilmektedir. Bunlardan biri, ünlü Kürt fakîh Ebu’l-Kâs m Yûsuf b. 
Ahmed b. Yûsuf b. Keç ed-Dineverî’dir (v. 405/1014-15).52 E itimini Ba dat’tan 
alm  olan ed-Dineverî, âfiî mezhebinde “ashâbu’l-vucûh” derecesine yükselmi  
fakîhlerden say lmaktad r.53

47 Bkz. Halîl, a.g.e., s. 87.
48 Tahsîn brâhîm ed-Doskî, “Mezhebu’l- mâm e - âfi î ve’l-Kurd”, 16.07.2013, (http://www.meda-

ratkurd.com/ - - - - , eri im tarihi: 28.04.21017).
49 Örne in bkz. Yâsîn Tâhâ, “el-Mezhebu’ - âfi î ve nti âruh Beyne’l-Kurd”, 19.02.2015, (http://

www.medaratkurd.com/ - - - - , eri im tarihi: 28.04.2017); Doskî, a.g.m., 
(internet yay n ).

50 âfiî mezhebi, mâm âfiî’nin -bilhassa er-Rebî ve el-Muzenî gibi- ö rencileri kanal yla Irak [Ba -
dat], Horâsân ve Mâverâünnehir gibi bölgelere ula t r l r. Bkz. Ebû Zehra, a.g.e., s. 399. Bu ö -
renciler sâyesinde âfi î mezhebi bilhassa Horâsân ve Mâverâünnehir’de tan n r ve yay l r. Geni  
bilgi için bkz. Ebû Zehra, a.g.e., s. 397-401.

51 Geni  bilgi için bkz. Tâhâ, a.g.m., (internet yay n ).
52 “et-Tecrîd” adl  bir eseri bulunan ed-Dineverî’nin, Ebû Hâmid el- sferâyînî’den üstün oldu una 

dâir k yaslamalar yap lm t r. Bkz. Behrekî, a.g.e., III, 317; Doskî, a.g.m., (internet yay n ).
53 Doskî, a.g.m., (internet yay n ).
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âfiî mezhebinin Cizre-Diyarbekir bölgesinde yay lmas  ise h. V. as r Mervânîler 
dönemine tekâbul etmektedir.54 Bu bölgede âfiîle me süreci, Diyarbekir’li (Âmid) 
Ebû Abdullah el-Kâzerûnî’nin (v. 455/1063) yürüttü ü f khî faaliyetlerle yay lmaya 
ba lam t r.55 âfiî mezhebinin Silvan (Meyyâfârikîn) temsilcisi addedilen Huseyn b. 
brâhîm el-Fârikî, el-Kâzerûnî’nin me hûr talebelerindendi.56 el-Kâzerûnî’nin f khî 

faaliyetleri sonucunda âfiî mezhebi, Mervânîler’in hâkimiyeti alt nda bulunan top-
raklarda yay lm t r.57 Nasruddevle b. Mervân (v. 453/1061) ise âfiîli i resmî mez-
hep hâline getirmi tir.58

Kürtlerin âfiîle mesine katk  sa layan önemli etkenlerden biri, “Nizâmiyye 
medreseleri”dir. Birçok Kürt ilim talebesi, e itim sistemi büyük oranda “ âfiî f kh ” 
üzerine kurulan bu medreselerden ald klar  f k h e itimlerinin ard ndan Kürt bölgelerine 
dönüp âfiî mezhebinin yay lmas na ön ayak oldular.59 Meselâ h. 533/1138-39 y l nda 
Erbil’de “Medresetu’l-Kal’a” ad yla bilinen ilk âfiî medresesi kuruldu. Buran n mü-
derrisi, “Ba dat Nîzâmiyye Medresesi”nden mezûn olan el-H d r b. Akîl el-Erbilî’dir 
(v. 567/1171-72).60 Kezâ Erbil emîri Muzafferuddîn Gökbörî (v. 630/1232-33), bura-
daki âfiî fakîhlere “Medresetu’t-Tîn” ya da “Medresetu’l-Fakîr” olarak an lan med-
reseyi vakfetmi tir.61

Selâhaddîn Eyyûbî Devrinde Kürtlerin âfiîle mesi Sürecine Genel Bir 
Bak

“Hezbânî” Kürtlerinin “Ravâdî/Ravândî/Ravendî” a iretine mensûb olan62 Selâhaddîn 
Eyyûbî, “amelde âfiî; itikâdda ise E arî idi”.63 Kürtler aras nda âfiî mezhebinin ya-
y lmas nda en etkili faktörlerden biri, -yukar da da ifâde edildi i üzere- onun benimse-

54 Abdürrahim Tufantoz, “Mervânîler”, D A, Ankara 2004, XXIX, 232; Tâhâ, a.g.m., (internet ya-
y n ).

55 Ebu’l- asen Alî b. Ebi’l-Kerem Muhammed e - eybânî el-Cezerî zzuddîn bnu’l-E îr (v. 630), 
el-Kâmil fi’t-Târî, thk: Umer Abdusselâm et-Tedmurî, Dâru’l-Kutubi’l- Arabî, Beyrût 1997, VII, 
438.

56 Tâhâ, a.g.m., (internet yay n ).
57 Tâhâ, a.g.m., (internet yay n ).
58 Tâhâ, a.g.m., (internet yay n ).
59 Tâhâ, a.g.m., (internet yay n ); Doskî, a.g.m., (internet yay n )
60 Tâhâ, a.g.m., (internet yay n ).
61 Tâhâ, a.g.m., (internet yay n ).
62 Örne in Ebu’l-Abbâs Ahmed b. Muhammed bn Hallikân (v. 681/1282), Vefeyâtu’l- Eyân ve Enbâu 

Ebnâi’z-Zemân, thk: hsân Abbâs, Dâru Sâd r, Beyrut 1994, VII, 139; Halîl, a.g.e., s. 260.
63 Ramazan e en, “Selâhaddîn-i Eyyûbî”, D A, XXXVI, 2009, s. 339.
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di i stratejiler ve yürüttü ü faaliyetler olmu tur. A a da, Selâhaddîn Eyyûbî’nin Kürt-
lerin âfiîle mesindeki rolünü, ula abildi imiz birtak m bilgiler nda özetlemeye 
çal aca z.

Selâhaddîn Eyyûbî’nin Kürtlerin âfiîle me Sürecini H zland ran Baz  
Faaliyetleri

Selâhaddîn Eyyûbî, âfiî mezhebine mensûb baz  Kürtleri, önemli birtak m kade-
melere/kilit noktalara getirmi tir. Bunlardan, tesbit edebildiklerimiz unlard r:

iî kad lar  azletti; bunlar n yerine âfiî kad lar atad .
Kâhire kad l n , Kürt- âfiî bir fakîh olan Îsâ el-Hekkârî’ye (v. 585/1189-90) 

tevdi etti.64

âfiî bn Dirbâs el-Kürdî’yi (v. 622/1225-26) “ba kad ” olarak atad .65

Fât mî halifelerini saraydan indirdi; buraya Kürt emirlerini konumland rd .
Nûreddîn Zengî’den sonra D me k kad l n  Kürt olan Kemâleddin e - ehrezûrî’ye 

teslim etti.66

Bunlar n yan s ra Kürtler, Selâhaddîn Eyyûbî’nin özellikle M s r ve Cezîre ordu-
sunda etkili hâle geldiler.67

Kezâ Kürt bölgelerinde çe itli medreseler kurdu. Selâhaddîn Eyyûbî, hâkimiyetini 
geni letti i Erbil, ehrezûr, Cizre: Silvan (Meyyâfârikîn), Harran, Suruc, Urfa (Ruhâ), 
Sincar, Nusaybin ve Diyarbak r (Âmid) gibi Kürt bölgelerinde birçok âfiî medre-
sesi in â etti.68

Selâhaddîn Eyyûbî Devrinde Ya ayan Baz  Kürt Fakîhler

Bu dönemde ya am  olan Kürt fakîhlerden önemli olanlar  unlard r:69

64 Sallâbî, a.g.e., s. 191-192; Hayarâ, a.g.e., s. 135.
65 Bkz. Mustafâ, a.g.e., s. 110; Hayarâ, a.g.e., s. 135.
66 Îsâ el-Hekkârî, bn Dirbâs ve Kemâleddîn e - ehrezûrî hakk nda bilgi için “Selâhaddîn Eyyûbî 

Devrinde Ya ayan Baz  Kürt Fakîhler” ba l na bak n z.
67 Bkz. Mustafâ, a.g.e., s. 366.
68 Takribî bir istatistik vermek gerekirse söz konusu dönemde Harran’da dört; Sincar’da alt ; Cizre’de 

dört; Diyarbak r’da (Âmid) iki; Nusaybin’de iki; Silvan’da (Meyyâfârikîn) üç; biri Takiyyuddîn 
Ömer’in medresesi olmak üzere Urfa’da (Ruhâ) iki aded medrese bulunmaktayd . Bunlardan ba ka, 
Mardin ve Hasankeyf (H sn-  Keyfâ) gibi merkezlerde medreseler aç lm t r. Geni  bilgi için bkz. 

e en, Salâhaddîn Eyyûbî ve Devlet, s. 324, 328.
69 Selâhaddîn Eyyûbî döneminde ya am  ve sava ç /cihatç  ki ili iyle öne ç km  ba ka Kürt fakîhler 

de bulunmaktad r. Bunlara Hâcib Halîl el-Hekkârî ve Alî b. Ahmed el-Me tûb el-Hekkârî’yi ör-
nek olarak zikredebiliriz. Hâcib Halîl el-Hekkârî, Akka ku atmas nda ehit olmu tur. Bkz. e en, 
Salâhaddîn Eyyûbî ve Devlet, s. 136; Sallâbî, a.g.e., s. 587-588. Alî b. Ahmed el-Me tûb el-Hekkârî 
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ehrezûrî Ailesi: ehrezûrîler, Selâhaddîn Eyyûbî’nin hizmetinde bulunan önemli 
Kürt ailelerden biridir. Ayn  zamanda âfiî mezhebine mensûp olan bu ailenin en önemli 
üyesi, (a) Kemâleddîn e - ehrezûrî’dir (v. 572/1176). Kemâleddîn e - ehrezûrî, 
Nureddîn Zengî ve Selâhaddîn Eyyûbî döneminde D me k’te ba kad l k yapm t r.70 
Bu ailenin di er bir üyesi, Kemâleddîn e - ehrezûrî’nin o lu (b) Muhyiddîn e -

ehrezûrî’dir (v. 586/1190). Muhyiddîn e - ehrezûrî, Musul ba kad l  görevini 
üstlenmi tir.71 Söz konusu ailenin di er önemli üyesi, Kemâleddîn e - ehrezûrî’nin 
ye eni (c) Diyâeddîn e - ehrezûrî’dir (v. 599/1203). Diyâeddîn e - ehrezûrî, am 
ve Hama ba  kad l  görevini yürütmü tür.72

Fakîh Îsâ el-Hekkârî, Diyâuddîn Ebû Muhammed Îsâ b. Muhammed (v. 
585/1189-90). Kürt olan73 Îsâ el-Hakkârî, f k h e itimini Cizre’de74 ve Halep’teki 
“Zeccâciyye Medresesi”nde alm t r.75 Selâhaddîn Eyyûbî, onun ilmine, akl na, gö-
rü lerine son derece itimâd ederdi.76 Gayet iyi bir diplomatt .77 Nitekim Nureddîn 
Zengî ile Selâhaddîn Eyyûbî aras nda ara buluculuk yapm t r.78 Selâhaddîn Eyyûbî’nin 
Haçl larla yapt  sava a bizzât kat lm  ve cihâd meydanlar nda boy göstermi tir.79 
Âlim ve mücâhit olan fakîh Îsâ el-Hekkârî, bu gibi gazvelerde, hem “asker elbisesi”, 
hem de “fakîh sar ” takm t r.80

[Fakîh] Zahîruddîn el-Hekkârî: [Fakîh] Îsâ el-Hekkârî’nin karde idir.81 Kaynak-
larda “cesâreti, ilmi ve dinî ya ant y  bir arada toplayan ki i” olarak betimlenmektedir.82 
Akka ku atmas na kat l p ehit olmu tur.83 Îsâ el-Hekkârî, karde i Zahîruddîn el-

de, Selâhaddîn Eyyûbî’nin önemli komutanlar ndan biriydi. Bkz. Halîl, a.g.e., s. 196; Sallâbî, a.g.e., 
s. 388. Ayr ca u isimler de zikredilir: “ zzuddîn Curdîk”; “Ömer b. Lâcîn”. Bkz. Halîl, a.g.e., s. 
196.

70 Bkz. e en, a.g.e., s. 352; Basu uy, a.g.e., s. 70-71.
71 Bkz. e en, a.g.e., s. 352; Basu uy, a.g.e., s. 72-73.
72 Bkz. e en, a.g.e., s. 352; Basu uy, a.g.e., s. 73-74.
73 Örne in bkz. Sallâbî, a.g.e., s. 299, 333.
74 Cizre’deki f k h e itimini Ebu’l-Kâs m bnu’l-Buzrî’den alm t r. Bkz. Behrekî, a.g.e., II, 360.
75 Sallâbî, a.g.e., s. 333.
76 Sallâbî, a.g.e., s. 333.
77 Geni  bilgi için bkz. Sallâbî, a.g.e., s. 333.
78 Sallâbî, a.g.e., s. 333.
79 Sallâbî, a.g.e., s. 335.
80 Sallâbî, a.g.e., s. 335, 342.
81 Bkz. Hayarâ, a.g.e., s. 388; Sallâbî, a.g.e., s. 587.
82 Sallâbî, a.g.e., s. 587.
83 Sallâbî, a.g.e., s. 587-588.
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Hekkârî’nin ehit haberini al nca taziyeleri kabul etmemi  ve “bu [gün], taziye günü 
de il; [aksine] saâdet (henâ) günüdür” demi tir.84

bn Dirbâs el-Hezbânî (v. 622/1225-26): Kürt emîr brâhîm el-Mihrânî’nin adam-
lar ndan olup H ttîn sava nda Kudüs meli ini esir alan ki idir.85 Sultân Selâhaddîn 
Eyyûbî, bn Dirbâs’  “M s r ba kad s ” olarak atam t r.86

zzuddîn Îsâ b. Mâlik: Selâhaddîn Eyyûbî’nin, Kudüs’ün surlar  dibinde ehit ol-
mu  Kürt komutanlar ndan biridir.87

Ebu’l-Hasan Alî b. Sellâr: Lakab  “Melik Âdil”dir. skenderiyye vâlisi olan bn 
Sellâr, Kürt- âfiî’dir.88 “Âdiliyye” ve “Silefiyye” adlar yla bilinen medreseyi in â etmi tir.

Sonuç
Selâhaddîn Eyyûbî, iî Fât mîlerle mücâdelesinde çe itli yöntem ve politikalara 

ba vurmu tur. Bu yöntem ve politikalar n en önemli aya n , onun f k h ve f kha dâir 
faaliyetleri olu turmu tur. Selâhaddîn Eyyûbî, bu faaliyetleri do rultusunda M s r ba ta 
olmak üzere am, Cizre gibi bölgelerde, genelde Sünnî dört mezhebin, özelde ise âfiî 
mezhebinin tedrîs edildi i birçok medrese in â etmi , buralara özel bütçeler/vak flar 
tahsîs etmi  ve bu medreselerin ba na karizmatik Sünnî fakîhler getirmi tir. Bu devirde 
kurulan “medreseler”, medreselerde yürütülen “f k h ve f k h ilmine dâir faaliyetler” 
ve bunlar n ba na getirilen “nüfûzlu fakîhler”, Selâhaddîn Eyyûbî’nin iî akîdesiyle 
mücâdelesinde ba ar l  olmas na ciddî anlamda katk  sa lam t r. Onun söz konusu 
politikalari ve faliyetleri neticesinde, M s r’da Sünnî akîdeye dönü ün önü aç lm  ve 
buran n, Sünnî akîde/dü ünce ekseninde Ba dat, D me k, Musul, Cizre: Diyarbekir, 
Meyyâfârikîn ve Halep gibi bölgelerle ileti im kanallar  aç lm t r.

Selâhaddîn Eyyûbî, Kürtlerin âfiîle me sürecini h zland ran birtak m sosyal, 
siyâsal ve dinî faaliyetlere öncülük etmi tir. Onun bu sürece katk  sa layan en etkili 
ve en kal c  faaliyeti, Kürt bölgelerinde âfiî doktrininin tedrîs edildi i birçok med-
rese açmas  olmu tur. Bu devirde Kürt fakîhler, devletin kilit kademelerine getirilmi  
ve bunlar, nüfûzlar yla âfiî mezhebinin yay lmas na ön ayak olmu lard r. Selâhaddîn 
Eyyûbî’nin “Kürt- âfiî bir Sultân” eklindeki kimli inin yayd  sinerji de bunlara ek-
lenince Kürtler, kitlesel olarak “ âfiî mezhebi”ne girmeye ba lam lard r.

84 Sallâbî, a.g.e., s. 587.
85 Halîl, a.g.e., s. 195.
86 Bkz. Hayâra, a.g.e., 135; Mustafâ, a.g.e., s. 110, 135.
87 Bkz. Halîl, a.g.e., s. 308.
88 Sallâbî, a.g.e., s. 311.
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