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ÖNSÖZ

İslâm medeniyeti, insanlığın en önemli kazanımlarından biridir. İnsanlığın bugün
sahip olduğu değerleri ve yaşadığı sorunları daha iyi yorumlayabilmek için İslâm
medeniyetinin tarihî serüvenini iyi öğrenmek gerekir. Özellikle İlahiyat eğitimi alan bir
insanın İslâm tarihi ve Medeniyeti hakkında temel bilgilere sahip olması elzemdir.
Kuşkusuz Hz. Peygamber dönemi, İslâm medeniyetinin temelinin atıldığı dönem
olarak önem arz etmektedir. Sonraki asırlarda Müslümanların gerçekleştirdikleri dini tebliğ
faaliyetleri çerçevesinde İslâm, Arabistan’ın dışına uzak diyarlara ulaştı. Bu gelişme, son
ilahî mesajı diğer kültürlerle tanıştırdı. Böylece farklı milletler arasında İslâm’ın yayılması,
İslâm dininin onları şekillendirmesi ve dönüştürmesi mümkün oldu.
Elinizdeki ders kitabında, İslâm medeniyetinin doğuşundan başlanarak geniş bir
zaman dilimi ele alınmaktadır. İslâm’ın doğduğu toplum ve coğrafyanın yanı sıra İslâm
Tarihi’nin mutlaka öğrenilmesi gereken dönemlerinin başında yer alan Asr-ı Saadet, Râşid
Halifeler, Emevîler, Abbasîler, Endülüs tarihi ile Müslümanların Afrika’da kurdukları bazı
devletlerin siyasi tarihleri ve İslâm medeniyeti açısından önemli taraflarıyla ele alınmıştır.
Yararlı olması dileğiyle…
Adnan Demircan
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KISALTMALAR

(sas)

: sallallahu aleyhi ve sellem

b.

: Oğlu

bkz.

: Bakınız

bt.

: Kızı

C.

: Cilt

Çev.

: Çeviren

DİA

: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Ed.

: Editör

h.

: Hicri

Hz.

: Hazreti

İA

: Milli Eğitim Bakanlığı İslâm Ansiklopedisi

MÖ

: Milattan önce

MS

: Milattan sonra

nşr.

: Neşreden

Ö.

: Ölümü

s.

: Sayfa

sy.

: Sayı

t.y.

: Tarih yok

thk.

: Tahkik eden

vd

: Ve diğerleri.
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y.y.

: Basım yeri yok

yay. haz.

: Yayına hazırlayan
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1. HAFTA
DERS NOTU

11 / 429

I.

İSLÂM’IN DOĞDUĞU COĞRAFYA VE TOPLUM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Hz. Peygamber’in (sas) yaşadığı bölge ve toplum, getirdiği mesajın insanlık mirasına
katıldığı yer olması açısından önem arz eder. Zira buradaki yeni ilahî mesaj, bütün insanlığın
sorunlarını çözmek, onları ıslah etmek üzere gönderilmişse de öncelikle buradaki soruya bir
cevap ve soruna bir çözümdür. Bu bölümde İslam’ın doğduğu coğrafya ve toplum ele
alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
3)

Arap Yarımadası’nın coğrafi yapısı hakkında bilgi veriniz.
İslam’ın doğmuş olduğu toplum hakkında ne biliyorsunuz?
Mekke’nin coğrafyası Kur’an’da nasıl anlatılmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

İslâm’ın
Doğduğu Coğrafya
ve Toplum

Kazanım

İslam’ın
doğduğu
coğrafya ve toplum hakkında
bilgi sahibi olunacaktır.

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Metinler, çözümlü
problemler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların
daha
kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


İslam



Toplum



Coğrafya



Hz. Muhammed



Mekke



Medine



Hicaz



Arabistan



Arap
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Giriş
Hz. Peygamber’in (sas) yaşadığı bölge ve toplum, getirdiği mesajın insanlık mirasına
katıldığı yer olması açısından önem arz eder. Zira buradaki yeni ilahî mesaj, bütün insanlığın
sorunlarını çözmek, onları ıslah etmek üzere gönderilmişse de öncelikle buradaki soruya bir
cevap ve soruna bir çözümdür.
Allah’ın Elçisi (sas) Hicaz bölgesinde dünyaya geldi. Burası dinî hayat açısından
canlı sayılabilecek bir yerdir. Etnik olarak daha çok Arapların yaşadıkları bir bölge olmasına
rağmen, Yahudiler gibi yerleşik olan gayrı Arap unsurların yanı sıra ticaret amacıyla buraya
gelen ya da köle olarak burada yaşayan başka etnik kökenden insanlar da mevcuttur.
Son ilahî mesajın geldiği toplumun yaşadığı döneme “cahiliye dönemi” denir.
Cahiliyenin İslâm öncesi döneme isim olarak verilmesi, İslâm dönemine aittir. Bunda iki
temel vurguya önem verildiği söylenebilir. Biri, ilmin zıddı olan bilgisizlik, ikincisi ise
hilmin [yumuşak huyluluk] zıddı olan sertlik. Oysa cahiliye bir duruş ve tutum şeklidir.
Buradan hareketle cahiliyenin bazı yansımalarının sürekli ya da zaman zaman Hz.
Peygamber döneminde onun yaşadığı bölgede veya başka yerde, az ya da çok varlığını
devam ettirdiğini söylemek mümkündür.
Cahiliye kelimesini günümüzde genellikle hakaret anlamında kullanıyorsak da İslâm
öncesinde olumlu anlamda kullanıldığını da biliyoruz. Kur’ân-ı Kerim’de geçtiği dört yerde
de İslâm öncesi algıya yönelik eleştiri ihtiva etmektedir:
“Sonra o kederin ardından (Allah) üzerinize içinizden bir kısmını örtüp bürüyen bir
güven, bir uyku indirdi. Bir kısmınız da kendi canlarının kaygısına düşmüştü. Allah'a karşı
cahiliye zannı gibi gerçek dışı zanda bulunuyorlar; "Bu işte bizim hiçbir dahlimiz yok"
diyorlardı. De ki: "Bütün iş, Allah'ındır." Onlar sana açıklayamadıklarını içlerinde
saklıyorlar ve diyorlar ki: "Bu konuda bizim elimizde bir şey olsaydı burada öldürülmezdik."
De ki: Evlerinizde dahi olsaydınız, üzerlerine öldürülmesi yazılmış bulunanlar mutlaka
yatacakları (öldürülecekleri) yerlere çıkıp gideceklerdi. Allah bunu göğüslerinizdekini
denemek, kalplerinizdekini arındırmak için yaptı. Allah göğüslerin özünü (kalplerde olanı)
bilir.” (Âl-i İmrân 3/54)
“Onlar hâlâ cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Kesin olarak inanacak bir
toplum için, kimin hükmü Allah'ınkinden daha güzeldir?” (Mâide 5/50)
“Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de
açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekâtı verin. Allah'a ve Resülüne itaat edin. Ey
Peygamber’in ev halkı! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak
istiyor.” (Ahzâb 33/33)
“Hani inkâr edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi.
Allah ise, Peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş ve onların takva (Allah'a
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karşı gelmekten sakınma) sözünü tutmalarını sağlamıştı. Zaten onlar buna lâyık ve ehil
idiler. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir.” (Fetih 48/26)
Kuşkusuz cahiliye döneminin olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Hz. Peygamber’in
doğup büyüdüğü cahiliye toplumu hakkında sağlıklı bir bilgiye sahip olmak, aynı zamanda
İslâm’ın getirdiği mesajı ve bu mesajın Hz. Peygamber dönemindeki uygulaması hakkında
sağlıklı bir bilgiye sahip olmaya imkân verir.

A.

Coğrafya

Araplar, başta Arabistan olmak üzere dünyanın değişik yerlerine yayılmış bir
kavimdir. Hz. Peygamber'in geldiği dönemde Arapların anavatanı Arap Yarımadası idi. Bazı
Arap kabileleri, Suriye ve Irak bölgelerinde yaşıyorlardı. Hz. Peygamber’in doğup
büyüdüğü bölge Hicaz bölgedir. Burası Arabistan'ın orta kısımlarına denk gelmektedir.
Hicaz’da yaşayan Arapların önemli bir kısmı göçebe olarak yaşıyordu.
Arabistan'ın iklimi oldukça sıcak, bitki örtüsü ve ekonomik kaynakları ise kıttı.
Bundan dolayı büyük bir nüfusu barındırması mümkün değildi. Bu sebeple zaman zaman
güneyden kuzeye doğru büyük göçler meydana gelmiştir.
Araplar, coğrafyanın imkânları çerçevesinde geçimlerini sağlayabilmek için
göçebelik hayatına mecbur olmuşlardır. Göçebeliğin gereği olarak sürekli bir yerden bir yere
giderek hayvanları için otlaklar ve su kaynakları bulmaya çalışmışlardır. Oldukça az olan
otlaklar ve su kaynakları, kabileler arasında çatışmalara sebep olabiliyordu.
Hicaz bölgesi, genellikle dağlıktır. Buradaki bitki örtüsü oldukça zayıftır. Su
kaynaklarının yetersiz olması ve arazinin tarıma elverişli olmaması sebebiyle sınırlı
bölgelerde tarım yapılabilmektedir. Bu sebeple Araplar için hayatî öneme sahip geçim
kaynağı hayvancılıktır. Hayvancılık bağlamında da daha çok deve yetiştiriciliği bölgenin
yapısına uygundur.
Coğrafyanın imkânları çerçevesinde Araplar genellikle tarımla uğraşmamakta hatta
toprağa bağlanmak zorunda kaldıkları için tarımla uğraşan insanlara çok da iyi gözle
bakmamaktadırlar. Ancak Arap kabileleri içerisinde, bölgelerinde tarıma elverişli arazi
bulunanların tarımla da ulaştıkları bir gerçektir. Tarihte Medine’de hurma yetiştiriciliği,
Yemen bölgesinde çeşitli ürünlerin tarımının yapıldığını biliyoruz. Öte yandan diğer yerlere
göre daha yüksek ve dolayısıyla daha serin olan Tâif’in de önemli bir tarım bölgesi olduğunu
ifade etmek gerekir.
Bir taraftan kavurucu sıcak, diğer taraftan geçit vermeyen dağlar ve geçilemeyen
çöller, Arapların hayatlarını oldukça kısıtladığı gibi buna uygun sosyal ilişkiler
geliştirmelerini sağlamıştır.
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Arabistan’ın çeşitli yerlerine yayılmış kabileler arasında Hıristiyanlığı benimsemiş
Araplar vardı. Ayrıca Hicaz bölgesinin kuzeyinde yoğunlaşmış Yahudiler de vardı.
Yahudilerin bir kısmı İsrailoğullarının soyundan olmakla birlikte bir kısmının Yahudilik
dinine giren Araplar olduklarını söylemek mümkündür. Ayrıca yarımadanın doğu
taraflarında, sayıları çok olmasa da İranlıların etkisiyle Mecusiliği benimseyen Araplar
mevcuttu.

B.

Toplum

Araplar, Sami kökenli milletlerin en kalabalık olanıdır. Onlardan başka Sami kabul
edilen, dilleri Arapçayla aynı dil grubu içinde değerlendirilen başka milletler de vardır.
Geçmişte milli duyguların ön planda olmadığı dönemlerde ortak bir zeminde yaşayan
kavimler arasında yoğun etkilenmeler olmakla birlikte Arapların Arap Yarımadası’nda
diğer kavimlerin daha az etkisinde kalarak varlığını devam ettirdiğini söylemek mümkündür.
Bununla birlikte hem Hz. Peygamber’in soyunun Hz. İsmail üzerinden Hz. İbrahim’e
ulaştırılması, hem de Yemen bölgesine yönelik Habeşlilerle İranlıların istilaları etkileşimin
devam ettiğini göstermektedir.
Araplar, geleneksel olarak Kuzey (Adnanîler) ve Güney (Kahtânîler) Arapları
olmak üzere iki gruba ayrılır. Bu ayırımın kesin olmadığını, Arap geleneğindeki ittifaklar ve
sık sık meydana gelen göçler, kabilelerin birbirlerine karışmasına sebep olduğu gibi, bazı
kabilelerin hangi gruba nispet edileceği hususunda da görüş ayrılığı vardır. Öte yandan
Kuzeyli ve Güneyli tanımlaması, kökene ilişkin bir tanımlama olup coğrafî bir tanımlama
değildir.
Arabistan’ın orta kısımlarına tekabül eden Hicaz bölgesinde Medine’deki Evs ve
Hazrec gibi Güneyli kabileler de yaşamakla birlikte, birçok Kuzeyli kabile arasında
Mekke’de yaşayan Kureyş kabilesi Hz. Peygamber'in kabilesidir.
Kureyş kabilesinin İslâm öncesindeki gücü hakkında bilinen en önemli husus, Hz.
Peygamber’in büyük dedesi Kusay döneminde Mekke’ye hâkim olarak şehre
yerleştikleridir. Ondan sonra kabilenin yıldızı parlamaya ve güçleri artmaya başlamıştır.
Kusay, şehir yerleşiminde ve siyasî yapıda önemli düzenlemeler yapmıştır. Kureyşliler
ticaretle uğraşmışlar; bu, onlara Araplar nezdinde bir itibar kazandırmıştır. Hz.
Peygamber’in dedeleri -Kusay’ın oğlu Abdümenâf, Hâşim, Abdülmuttalib ticaretle uğraşan
kimselerdir.

19 / 429

1.

Kabilecilik

Arap toplumu, kabile ilişkileri ekseninde sosyal, siyasî, ekonomik ve hatta kültürel
yapılarını geliştiren bir kavimdir. Kabile, esasen kan bağına dayalı akrabalık ilişkileri
üzerine kurulan bir yapı olmakla birlikte, sosyal, siyasî ve ekonomik ilişkiler, kabile dışından
kimselerin de kabileye katılmalarına imkân tanımaktaydı. Hatta ortak çıkar, bazı kabilelerin
birleşmelerini de mümkün kılardı. Bir taraftan bölünmeye neden olan kabilecilik, bir taraftan
da yakınlaşmaya yol açabiliyordu.
Araplar kimliklerini daha çok kabile üzerinden ifade ederler. Her Arap için kabilesi
onun ayrılmaz bir parçasıdır. Başkaları ile ilişkilerinde birey olarak değil kabilesinin
mensubu olarak, kabilesinin itibarı ve değeri kadar itibar ve değer görür. Eğer güçlü bir
kabileye mensupsa, ona göre kendisine saygı duyulur. Zayıf bir kabileye mensup olan kişinin
her zaman ezilmesi söz konusudur.
Arap toplumunun kabile yapısını anlamadan İslâm’ın temel ilkelerini ve bunların ne
ifade ettiğini anlamak mümkün değildir. Arap toplumunda kabile her şeyin merkezindedir.
Bir insan bütün hayatını kabilesi ile yaşar. Onunla varlık bulur; değer görür ya da itibarını
kaybeder. Bu sebeple kimliğinin korunması için kabileye sahip çıkması büyük önem taşır.
Araplarda kabile daha çok kan bağıyla birbirlerine yakın olanlardan oluşmaktaysa da
zaman içerisinde ihtiyaçların doğurduğu farklı akrabalık ilişkileri de söz konusu olmuştur.
Örneğin ittifaklar yoluyla kabileye sonradan dâhil olanlar olabildiği gibi bunların dışında
kardeşleştirme, evlatlık edinme ya da süt kardeşliği yoluyla da sosyal akrabalık olarak
isimlendirebileceğimiz akrabalık türleri oluşturulmuştur. Bunun sebeplerinden en başta
geleni, kabilelerinin zaman zaman mensuplarının dışındaki kişilere ya da başka kabilelerin
desteklerine duydukları ihtiyaçtır.
Arabistan'da kaynakların yetersiz olması sebebiyle kabileler arasında sık sık savaşlar
meydana gelmekteydi. Bu da birbirlerine karşı ittifaklar geliştirmelerini zorunlu hale
getiriyordu. Kabileler arasındaki çatışmalarda varlıklarını devam ettirmek zorunda olan
kabileler, rakiplerine karşı güçlü olmak zorundaydı.
Esasen merkezî devletin olmadığı bu bölgede, kabilelerin adeta bir devlet fonksiyonu
icra ettiklerini söylemek de mümkündür. Kabilenin başında şeyh denen bir lider bulunur.
Şeyin liderliği mutlak olmadığı gibi başa gelişi de bir hanedan mantığı çerçevesinde olmaz.
Liderin seçimi kabilenin hür bireylerinin rızası ile gerçekleşir. Lider kabileyi temsil
makamında olduğu için onun, kabilenin namını yüceltecek bir davranışlar ortaya
koyabilecek vasıflara sahip olması gerekir. Örneğin cömert olması, güzel konuşma
yeteneğine sahip olması, cesur olması kabile liderlerinde aranan özelliklerdendir.
Genel olarak kabile liderliği bir hanedanın elinde değilse de Araplarda kabilelerin
liderliğini devam ettiren bazı aileler vardır. Bundan dolayı her isteyen, kabile lideri
olamamaktadır. Zira kabile liderliği için güç ve maddi varlığın yanı sıra kabile liderinin bu
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işi yapabilecek bir birikime sahip olması da gerekir. Bu da liderlik evinde yetişmesiyle
mümkün olabilir. Böylece liderin çocuğu lider olarak yetişir. Onun vefatından sonra
babasının yerine geçmesine genellikle muhalefet edilmez. Buna uygun olmayan durumlarla
da karşılaşılır. Kabile içinde güçlenen bir ailenin ya da kişinin liderlik iddiasıyla özellikle
yakınlarından bazı kimseleri etrafında toplaması, daha sonra da bu davayı gütmesi önemli
bir sorundu.
Arap kabilelerinde liderlikle ilgili tartışmalar çoğu zaman ailelerin ve kabilenin ileri
gelen ailelerinin bir araya gelmesiyle çözülmekteydi. Ancak çözülemeyen bir ihtilafla
karşılaşıldığında kabilenin bölünmesi kaçınılmaz olur. Bu da sıklıkla görülen bir durumdur.
Kabileler, zaman zaman parçalanırlar. Hatta kabilelerin parçalanması ve yeni
kabilelerin ortaya çıkması sık karşılaşılan bir durum olarak zikredilmelidir. Bir taraftan
bölünen kabile diğer taraftan antlaşmalarla güçlenmeye çalışır.
Kabilelerin büyüklüğüne ve kapsamına göre aldıkları farklı isimler vardır. Türkçede
bunların hepsine genellikle kabile dememize rağmen aslında her sosyal yapı ve akrabalık
ilişkisini ifade eden farklı isimlendirmeler söz konusudur.
Yukarıda değindiğimiz üzere kabileyi meydana getiren asıl etken, kan bağına dayalı
akrabalık ilişkisi olmakla birlikte bunun dışında farklı yollarla kabileye dâhil olanlar da söz
konusudur. Burada üzerinde durulması gereken önemli bir hususta kabileye azat edilmek
suretiyle dâhil olan kimselerdir. Azat edilenler, kendilerini onları azat eden kişilerin
kabilelerine nispet ederlerdi Araplar arasında köleleri azat etme uygulaması vardı. Ancak
Araplar genellikle Arap olan köleleri azat ederlerdi. Arap olmayanların azat edilmesinin ve
Arabistan'da yaşamalarının sosyal bir zemini yoktu.
Arap kabileleri arasında asalet anlayışı önemli bir yere sahiptir. Araplar, develerinin
soylarını önemsedikleri için develerini çiftleştirecekleri deveye önem verirlerdi. Kişinin
annesine ve babasına çektiği düşüncesi yaygın olduğu için evliliklerinde asaleti dikkate
alırlardı. Bazı kabileler, kendilerini diğer kabilelerden daha asil addederlerdi. Asalet
anlayışının şekillenmesinde kan bağına değer atfedilmesini sağlayan unsurlardan biri güç,
diğeri de cömertlik yapmayı sağlayan ekonomik varlıktı. Güçlü ve zengin olan aileler,
zamanla asaletlerini ispatlamış olurlardı.
Zaman zaman Araplar arasında çatışmalar ve savaşlar meydana gelirdi. Bunlarda
karşılıklı olarak bir takım hakların ortaya çıkmasını sağlardı. Arap kabileleri arasında kavga
ve savaşların kalıcı hale gelmesine sebep olan önemli geleneklerden biri intikam hakkı ve
buna bağlı olarak gelişen kan davalarıydı. Kan davası gütmek, Araplarda yaygın olarak
karşılaşılan bir durumdur. İslâm’ın kaldırdığı bu geleneğe göre bir kabileden birisi
öldürmüşse onun karşılığında katilin kabilesinden ondan daha önemli kabul edilen ya da ona
denk birisi öldürülmelidir. Burada suçların şahsîliği ilkesi ortadan kalkmakta, katilin
cezalandırılması yerine katilin bir akrabasının cezalandırılması çoğunlukla karşılaşılan ve

21 / 429

zulüm doğuran bir uygulama olarak meşru kabul edilmektedir. Kan davası gütme ve bu
çerçevede doğan münasebetler kabile ilişkileri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
Araplar arasında hürlerin kölelere göre üstünlüğü olmasına rağmen, saygınlıkları ve
itibarlarının konumlarına ve sahip oldukları ekonomik imkânlara göre değiştiği ifade
edilmelidir. Örneğin kabilenin hür bireyleri arasında kabile lideri ile kabilede zayıf olan ve
maddî durumu iyi olmayan birisinin saygınlığı aynı değildi. Öte yandan Araplarda erkeklerle
kadınlar arasında da sosyal rolleri ve itibarları açısından bir eşitlik olduğunu söylemek
mümkün değildir.

2.

Aile

Akrabalığın önemli olduğu Araplarda ataerkil bir aile yapısı vardır. Genellikle aile
kalabalıktır. Baba, anne, çocuklar, dede, nine ve kabilenin köleleri birlikte yaşarlar. Göçebe
kabilelerle şehirlerde ikamet eden kabileler arasında aile yapısında farklılık söz konusudur.
Göçebenin geçimi ve yaşam koşulları daha ağır olduğu için çoğu zaman başının çaresine
bakmak zorunda kalabilir. Hatta koşulları, bazı kabile ve kişileri kız çocuklarını diri diri
gömerek öldürmeyi meşrulaştırmaya kadar götürmüştür. Bununla birlikte Arap kabilelerinin
çoğunda olmayan bu uygulama, bazı kişiler tarafından yerilmiş ve kız çocuklarını gömmek
isteyenleri engellemeye yönelik çalışmalar yapmışlardır.
Aile reisi olarak erkeğin sözü geçerlidir. Erkeğin güçlü bir figür olması, sosyal,
siyasî, askerî ve ekonomik rolüyle de ilişkilidir. Ancak güçlü kadınların aile içinde sözlerini
dinletebildikleri de bir gerçektir. Özellikle yaşları ilerlemiş hanımların aile içinde saygın
addedildikleri bir gerçektir.

3.

Evlilik

Cahiliye Araplarında evlilik uygulamaları ile İslâm’ın evlilik uygulaması arasında
büyük benzerlikler mevcuttur. Kızın istenme süreci, nikâh, nikâhta şahit bulundurulması,
mihr alınması gibi uygulamalar, cahiliyede de vardı.
Evlilik, daha çok kabile içinde gerçekleşirdi. Amcaoğlunun, amcakızını isteme
hususunda önceliği vardı. Genellikle aile içinde ihtilaf çıkmasını engellemek düşüncesiyle
aile içinde evlilik teklifleri olumlu karşılanırdı. Bununla birlikte başta siyasî gerekçeler ve
ticarî yolculuklar olmak üzere çeşitli sebeplerle farklı kabilelerden kadınlarla evlilikler de
yapılırdı.
Evlilik için aranan denklik koşullarından biri, asaletti. Özellikle kadının kendisine
denk birisiyle evlendirilmesine dikkat edilirdi. Bunun dışında zenginlik, güzellik gibi
denklik kriterleri de gözetilirdi. Ancak yaş, bir denklik kriteri olarak dikkate alınmazdı. Yaşlı
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bir insanın çocuğu yaşındaki bir kızla evlendiğine sıklıkla rastlanır. Hatta bazen babaların,
değer verdikleri ya da menfaat gözettiği durumlarda yaşlı birisine kızıyla evlenmeyi teklif
ettiği olurdu.
Kadının kocası öldüğü zaman kısa sürede yeni bir evlilik yapması kolaydı. Bir
kadının kocası öldükten ya da boşandıktan sonra birkaç defa evlenmesi ayıplanmazdı. Bu
sebeple genç bir kadının yaşlı bir erkekle evlendirilmesinde ileride genç yaşta dul kalacağı
korkusu olmazdı.
Yaşlı erkekler, genç kadınlarla evlenebildikleri halde, yaşlı kadınların kendilerinden
genç erkeklerle evlenmeleri nadir görülen bir durumdu. Özellikle aile içinde dul kalan bir
kadının aile içinden birisiyle evlenmesi durumunda yaşları birbirine yakın ya da kadının
biraz daha büyük olduğu evlilikler söz konusu olabiliyordu.
Evlilikle ilgili belli bir yaş sınırı yoktu. Öyle ki çok küçük yaştaki çocuklar velileri
tarafından nikâhlanır; bunların evlilikleri daha sonra gerçekleştirildi. Bu geleneklerin önemli
bir kısmı geleneksel yapılarını koruyan toplumların bazılarında günümüze kadar gelmiştir.
Çok kadınla evlilik, yaygın olarak mevcuttu. Ancak bu yaygın ifadesinden Arapların
büyük bir kısmının çok eşli olduğu anlaşılmamalıdır. Bu oran, yaklaşık beşte bir
seviyesinden daha az durumdaydı. Araplar çok kadınla evliliği çeşitli sebeplerle tercih
etmişlerdir. Kuşkusuz bunun içerisinde kadın ve erkeğin fıtratında var olan biyolojik
ihtiyaçların dışında sosyal ve siyasî sebepler de bu evlilikleri teşvik etmiştir.
Bir Arap erkeği maddi imkânları el verdiği ölçüde dilediği kadar kadınla
evlenebilirdi. Ancak evlilik, kişiye hem sosyal hem maddî bir yük getirirdi. Evlendiği
kadının ailesi ile kurduğu akrabalık bağının kendisine kazandırdığı olumlu ilişkilerin yanı
sıra evliliğin sorumluluklar da yüklediği ifade edilmelidir.
Zaman zaman ölüm hadiselerin meydana gelmesi sebebiyle dul kalan hanımların
aileden birisiyle yaptığı evlilikle hayata tutunmaları sağlanırdı. Araplarda genç ölümlerin
yoğun olduğu ve savaşlarda da hayatını kaybedenlerin bulunduğu dikkate alınırsa bir
hanımın dul olarak bu toplum içerisinde yaşaması çok büyük bir zorluk gerektirdiğinden
hanımların ileri yaşlarda dahi olsa evlilik yolunu tercih ettikleri görülür.
Cahiliyede evlilik nikâhla gerçekleştirildiği gibi evliliği sona erdirmek boşanmayla
mümkün olurdu. Kabileler arasında boşanma yöntemlerinde bazı farklılıklar vardı. Boşama
yetkisi erkeğin elindeydi. Bununla birlikte kadının boşama yetkilerinden bir kısmını nikâh
sırasında alması, ya da anlaşma yoluyla boşanma da mümkündü. Boşanma süreci, kadının
aleyhine olacak şekilde haksızlıklara ve zulme sebep olabiliyordu. Kadının başka bir evlilik
yapmasına engel olacak şekilde iddet süresi içinde tekrar nikâha alınması, daha sonra tekrar
boşanması şeklinde bazı uygulamalardan bahsedilir.
Cahiliyede üvey anneyle evlilik, iki kız kardeşin aynı zamanda bir erkeğin nikâhı
altında bulunması, iki kadını birbirlerinin mihri karşılığında takas yaparak evlendirilmesi
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şeklinde mevcut olan ve kadınların mağduriyetlerine sebep olan bazı evlilik çeşitleri İslâm’ın
gelişiyle birlikte yasaklanmıştır.

4.

Kadın

Genel olarak kadınların durumu erkeklerin çok gerisinde idi. Kadın, kocasının
emrine amade olan bir insandır. Kocası ona dilediği gibi davranır ve bu hususta toplum
tarafından da bir yaptırıma maruz kalmazdı. Bununla birlikte kadınların sosyal statüsü ve
saygınlıkları arasında farklılıklar olduğunu söylemek gerekir. Özellikle zengin kişilerin
eşleri ve kızları, toplum tarafından daha çok itibar görmekteydi.
Evlilikte kadın ile erkeğin asalet ve zenginlik açısından birbirlerine denk olmasına
dikkat edilirdi. Kadının dengi olmayan birisi tarafından evlenme teklifine muhatap olması,
bunu kendisine hakaret olarak görmesine sebep olabiliyordu. Bir kadın asla bir köleyle
evlenmezdi. Ancak hür bir erkek, bir kadın köle ile evlilik hayatı yaşayabilir ve bu hususta
toplum tarafından ayıplanmazdı.

5.

Kölelik

İslâm’ın geldiği dönemde dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi Arabistan’da da
kölelik vardı. Kölelerin bir kısmı Arabistan dışından köle tüccarları tarafından getirilerek
satılırdı. Diğer önemli bir kısmı ise kabileler arasında meydana gelen savaşlarda ya da talan
saldırılarında ele geçirilenlerdi. Savaş esirlerinin çoğu kurtulmalık bedeli karşılığında
serbest bırakılır, bazıları ise köleleştirilirdi. Köleleştirilen bu Araplar da zamanla azat
edilebilirdi. Ayrıca kölenin sahibiyle anlaşma yaparak belli bir bedel ödeme mukabilinde
özgürlüğünü elde etme imkânı da vardı.
Arapların hür kadınlardan olan çocukları, cariyelerinden olan çocuklarından üstün
addedilirdi. Bu, Arapların asalet anlayışının bir sonucuydu. Asil kabul edilen bir kadının
çocuğu diğer çocuklara göre daha üstün kabul edilirdi.

6.

Eğitim

Cahiliye döneminde Araplar, kendi geçim imkânlarını ve kültürel birikimlerini
çocuklarına aktararak onları hayata hazırlarlardı. Bu sebeple hayata hazırlanma ve meslek
sahibi olma, günümüze göre oldukça basit ve kolaydı. Bundan dolayıdır ki, evliliğe daha
erken hazırlanırlardı.
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Araplarda çocukları hayata hazırlayan sistematik bir örgün eğitim yoktu. Hayat, bir
eğitim süreciydi. Araplar, uzun yaşayan insanların tecrübelerine ve birikimlerine önem
verirlerdi. Kızların eğitimi anneleri tarafından, erkek çocukların eğitimi babaları tarafından
gerçekleştirilmiş olurdu. Mekke ve Medine gibi şehirlerde diğer bazı meziyetlerin yanı sıra
okuma yazma bilmek bir üstünlük gerekçesi olarak değerlendirilmesine rağmen gündelik
hayatlarında ihtiyaç olarak görülmediği için okuma yazma bilenlerin sayısı azdı. Bedeviler
arasında ise yok denecek kadar azdı.

C.

Din

Arabistan'da Yahudilik ve Hristiyanlık gibi kitabi dinlere mensup insanlar
bulunmasına rağmen Araplar arasında yaygın inanç müşriklikti. Kur’ân, bu inancı şirk olarak
isimlendirmektedir.

1.

İnanç

Müşriklerin inançlarına göre her şeyin yaratıcısı olan Allah’ın yanında onlarla Allah
arasında bağlantıyı kuracak olan ilahlar vardır. Araplar Allah’ı tanıyor, biliyor, en yüce
yaratıcı olarak onu kabul ediyorlardı. Ancak varlıkları itibariyle Allah’la ilişki
kurabileceklerine inanmıyorlar; bu sebeple Allah ile aralarına hem Allah'la ilişki kurabilecek
hem de kendilerinin dualarını kabul edebilecek ara bir forma sahip olan ilahlara
inanıyorlardı. Arapların ilahları genellikle gökcisimleriyle de ilişkili olarak düşünülen
varlıklardır. Bunlara ibadet edilebilmesi için bazı mabetler ya da sunaklar edinilmiştir.
Araplar kurbanlarını burada sunarlar, ilahlardan ve ilahelerden dualarını kabul etmelerini
isterlerdi.
Arapların din anlayışının Ortadoğu'da yaygın olan müşriklik anlayışından farklı
olduğunu söylemek doğru olmaz. Bununla birlikte Arapların dini, yerelleşmiş özellikleri
sebebiyle sanki sadece buraya mahsus bir din imiş gibi görünmektedir. Gerçekte Arapların
inançlarıyla Ortadoğu'nun geniş coğrafyasında yaygın olan inançlar arasında ciddi bir ilişki,
benzerlik ve karşılıklı etkileşim söz konusudur.
Arapların önemli bir kısmı ahirette hesap verebileceklerine inanmazken,
dirileceklerine ve mahşer günü toplanacaklarına inananlar da vardı. Ahirete inanmayanlara
göre iyilik ve kötülüğün karşılığı dünyada veriliyordu. Eğer kişi bunu görmezse mutlaka
neslinden gelenler bunu görürlerdi.
Meleklerin ve cinlerin varlığına inanan Araplar, melekleri Allah’ın kızları olarak
görürlerdi.
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2.

Putlar

Daha fazla kabilenin saygı duyduğu putların yanı sıra her kabilenin kendine mahsus
putları vardı. Kur’ân-ı Kerim’de bu putların bazılarının isimleri geçmektedir. Kur’ân’da Lât,
Menât ve Uzza putlarının adı geçer: “Lât ve Uzza'ya ve diğer üçüncüsü Menât'a ne dersiniz?
Erkek size de, dişi O'na mı? Öyle ise bu çok insafsızca bir paylaştırmadır. Onlar ancak sizin
ve atalarınızın (ilah edindiğiniz şeylere) taktığınız isimlerdir. Allah, onlar hakkında hiçbir
delil indirmemiştir. Onlar (müşrikler)yalnız zanna ve nefislerin arzusuna tâbi oluyorlar.
Andolsun ki, kendilerine, Rableri katından yol gösterici gelmiştir.” (Necm 53/19-23). Lât,
Menât ve Uzza putlarının üçü de ilahe olarak düşünülmüştür. Allah’a ortak koşulan bu putlar
erkek değil, dişidir.
Bunların dışında Huzâa kabilesinin liderlerinden Amr b. Luhay’ın cahiliye
döneminde Suriye’den getirttiği ve Kâbe’nin içine konmuş olan Hübel putu vardı. Hübel’in
önünde fal oku çekilirdi. Bunların dışında Kâbe’nin bulunduğu alanda muhtelif yerlere
konulmuş olan Arapların onlarca putundan bahsedilmektedir. Ayrıca Arabistan’ın muhtelif
yerlerinde de putlar mevcuttur. Nitekim yukarıda zikrettiğimiz Lât, Menât ve Uzza putları
Mekke’nin dışındadır.
Arapların putlara verdikleri isimler farklıdır. Hem putların yapıldığı malzeme
itibariyle hem de fonksiyonları itibariyle bu isimlendirmeler değişmektedir. Bu amaçla
Arapların kullandıkları isimler arasında [sanem kelimesinin çoğulu olan] esnâm, [nasb
kelimesinin çoğulu] ensâb ve [vesen kelimesinin çoğulu] evsân kelimeleri zikredilebilir.
Arapların putlara saygısı olmakla birlikte bütün Arapların onlara aynı derecede saygı
gösterdiklerini söylemek yanlış olur. Zaman zaman putların önünde çektikleri fal oklarının
sonucunu beğenmediklerinde buna uymadıkları hatta putlara hakaret ettikleri anlatılır.
Ancak Arapların önemli bir kısmının putları kendileriyle Allah arasında aracı olarak
gördüklerini söylemek mümkündür. Araplar inançlarını derin ve huşu içerisinde
yaşayabilecek sosyal ve ekonomik vasata sahip değillerdi. Bu sebeple Arapların bir takım
efsaneler üreterek inançlarını yüzeysel yaşadıklarını söylemek mümkündür.

3.

İbadetler

Arapların günlük olarak sürekli yerine getirdikleri bir ibadete sahip olduklarına
ilişkin kaynaklarda açık ifadeler yer almamaktadır. Bugün kıldığımız namaza benzer bir
ibadetin Araplar tarafından ifa edildiğine ilişkin görüşler bulunmakla birlikte bunun sürekli
yapılan bir ibadet olup olmadığı hususu meçhuldür. Belki de zaman zaman Arapların Hz.
İbrahim'in dininden kalan ibadetlerin bir parçası olarak namaz kıldıklarını söylemek
mümkündür.
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Arapların namaz dışında sürekli yaptıkları bir ibadet olarak aşure orucundan
bahsedilebilir. Aşure orucu, Arapların yanı sıra Medine’deki Yahudilerin de tuttukları
rivayet edilen oruçtur. Bundan başka Arapların sükût orucu dedikleri bir çeşit oruç da
tuttukları ifade edilmektedir.
Arapların en yaygın ve önemli ibadetleri kurban ibadetiydi. Putların önünde
sunaklarda kurban keserek dileklerinin yerine gelmesini temenni ederlerdi. Şükür ifadesi
olarak da kurban kesmekle birlikte özellikle bir dilek diledikleri zaman ya da dilekleri yerine
geldiğinde yahut çeşitli vesilelerle putlardan bir talepleri olduğunda bunu kurban sunmak
suretiyle ifade ederlerdi.
Arapların en güçlü ibadetleri olan hac, onların hayatında önemli bir yere sahiptir.
Hem Araplar arasında yaygın kabul görmesi, hem de ticaret açısından önemlidir. Hac
döneminde kurulan panayırlara gelenler, hem ellerindeki malları satarlar, hem de
ihtiyaçlarını karşılarlardı.
Hac ibadeti Hz. İbrahim döneminden beri devam etmekte olup Hz. İbrahim’den
sonrada uzun süre ana ritüelleri değişmemek üzere devam etmiştir. Hac ibadetinde yer alan
tavaf, Safa ve Merve arasında saʻy yapmak, Arafat vakfesi gibi ritüeller, cahiliye
döneminde de devam etmiştir. Ancak cahiliye Arapları hac ibadeti ile ilgili bazı
düzenlemeler de yapmışlardı. Mesela Kâbe'nin içerisinde çeşitli yerlere konmuş olan
Arapları temsil eden putlar vardı. Hac ibadeti sırasında bu putlar da ziyaret edilirdi. Bundan
da önemlisi Kureyşliler kendilerini ve müttefiklerini diğer Araplardan ayırmak suretiyle
elbiseleriyle tavaflarını yaparken, diğer insanların elbiseleriyle tavaf yapmalarına izin
verilmiyordu. Hac yapabilmek için ya yeni bir elbise alacaklardı yahut Mekkelilerden veya
müttefiklerinden bir elbiseyi ödünç olarak alacaklardı. Aksi takdirde çıplak tavaf etmeleri
gerekiyordu. Tavaf edecek bir elbise bulamayan müşriklerin kaba avret yerlerini elleriyle
örtmek suretiyle tavaf yaptıkları anlatılır.
İslâm dışı bir gelenek olan çıplak tavaf yapmak, Hz. Peygamber’in vefatından bir yıl
önce yani Veda Haccı’ndan önce Hz. Ebû Bekir in hac emirliği ile gerçekleştirilen hac
sırasında yapılan duyuruyla kaldırılmıştır.
Hac ibadetinin ticari boyutunun önemli olduğunu ifade etmek gerekir. Bu dönemde
kurulan panayırlarda Araplar bir yıllık ihtiyaçlarını temin ettikleri gibi ellerindeki malları da
satma imkânı buluyorlardı. Bu sebeple hac ibadetiyle ticarî hayatı entegre etmişlerdi.
Araplar umreyi Receb ayında, haccı ise bugün olduğu gibi Zilhicce ayında
yaparlardı. Umre ve haccın yapıldığı Receb, Zilkâde, Zilhicce ve Muharrem ayları, haram
aylar olarak kabul edilir; bu aylarda savaş ve saldırılara ara verilir, bir güvenlik ortamı
oluşturulmaya çalışılırdı. Bununla birlikte haram ayların saygınlığının ihlal edildiği
zamanlar da vardır. Mesela Ficâr Savaşları haram aylarda yapıldığı için bu ismi almıştır.
Ayrıca Arap kabileleri arasında haram aylar uygulamasına uymayanlar olduğu gibi haram
ayların sayısını daha fazla kabul eden kabileler de mevcuttur.
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Haram aylar Kur’ân-ı Kerim’de de onaylanmış olup çatışmasızlık kurallarının
uygulandığı aylardır: “Sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. De ki: "O ayda savaş büyük
bir günahtır. Allah'ın yolundan alıkoymak, onu inkâr etmek, Mescid-i Haram'ın ziyaretine
engel olmak ve halkını oradan çıkarmak Allah katında daha büyük günahtır. Zulüm ve baskı
ise adam öldürmekten daha büyüktür. Onlar, güç yetirebilseler, sizi dininizden
döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Sizden kim dininden döner de kâfir
olarak ölürse öylelerin bütün yapıp ettikleri dünyada da, ahirette de boşa gitmiştir. Bunlar
cehennemliklerdir, orada sürekli kalacaklardır.” (Bakara 2/217)

D.

Siyaset

İslâm’ın doğuşu sırasında Hicaz bölgesinde Arapların bağımsız merkezî bir devlete
sahip olmadıkları bilinmektedir. Bununla birlikte Mekke şehrinde sosyal, siyasî ekonomik,
hukukî ve dinî görevleri yerine getirmek üzere bir sosyal düzen olduğunu ifade etmek
gerekir. Kusay, Mekke’yi ele geçirip Kureyşlileri şehre yerleştirmesinden sonra önemli
düzenlemeler yaptı. Bu çerçevede bazı görevleri elinde tutup bazılarını daha önceki
uygulamalar çerçevesinde bazı kabilelerde bıraktı.
Kusay, Kureyş’in toplantılarının yapıldığı Dârünnedve denen bir yer inşa etmiştir.
Burası aynı zamanda Kusay’ın evidir. Kureyşliler, ihtiyaç duyduklarında burada toplanırlar
ve karşılaştıkları sorunları çözmek üzere önemli kararlar alırlardı.
Kusay’ın ölümünden sonra uhdesindeki görevler, onun çocuklarından Abdüddâr’a
kaldı. Ancak Abdüddâr’ın ölümünden sonra diğer oğlu Abdümenâf’ın çocukları,
dedelerinden kalan görevler hususunda hak sahibi olduklarını iddia ettiler. Aralarındaki
ihtilaf, Kureyş’in diğer kollarının çoğunun karışmasıyla bir krize dönüştü. Abdüddâr boyunu
destekleyenler, Ahlâf grubunu, Abdümenâf boyunu destekleyenler ise Mutayyebûn
grubunu oluşturdular. Birkaç kabile de tarafsız kalmayı tercih etmişti. Sonunda kriz,
görevlerin paylaşılmasıyla çözüldü. Ancak bu bölünme sonraki dönemlerde de etkisini
devam ettirdi.
Hac ibadetinin ifası sırasında gerekli olan hacıların barınma ve su ihtiyaçlarının
karşılanması amacıyla oluşturulan görevler vardı. Yolculuklarda ve savaşlarda komuta
görevi gibi başka görevler de farklı boyların uhdesine verilmişti. Bütün bu görevler babadan
oğula ya da aile içerisinde kişiden kardeşine geçmekteydi.
Sözünü ettiğimiz görev bölümü Mekke’ye mahsus olup Arabistan'ın diğer yerlerinde
geçerli olduğunu söylemek mümkün değildir. Esasen Araplarda siyasî organizasyonu ifade
eden kabiledir. Her kabile adeta bir devlet gibi varlığını sürdürmüştür.
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E.

Hukuk

Cahiliye Araplarının bağlı oldukları yazılı bir hukukî sistemleri yoktu. Bundan dolayı
sosyal ilişkileri belirleyen temel saik törelerdi. Töre ise kabileler arasında değişkenlik
gösterdiği gibi sık sık ihlale de uğrardı. Güçlü olan, zaman zaman kendisini töreye uymak
zorunda hissetmeyebilirdi. Öte yandan yazılı olmayan kurallara göre bir takım müeyyideler
de yok değildi.

F.

Ekonomi

Arapların geçimlerini önemli ölçüde hayvancılıktan, bazı yerlerde ise tarımdan
sağladıklarını görüyoruz. Mekke gibi hem hayvancılık hem de tarım açısından oldukça zayıf
olan yerlerde farklı geçim yollarının sağlandığı bilinmektedir. Özellikle Mekke bağlamında
söyleyecek olursak ticaret önemli geçim kaynağıdır. Ticaret hayatını sadece yerel
ihtiyaçların karşılanması olarak düşünmemek gerekir. Çeşitli kabilelerle yapılan anlaşmalar
çerçevesinde Mekkelilerin Yemen’e ve Suriye bölgesine giderek ticaret mallarının nakli
görevini üstlendikleri, bir anlamda transit ticaret yaptıkları bilinmektedir. Bu ticarî seferler
aynı zamanda Irak ve Habeşistan bölgelerine de yapılıyordu. Kusay’ın çocukları, yaptıkları
ticarî anlaşmalar sayesinde ticaret yolunu güven altına almışlardı.
Kabileler, kendi topraklarından geçen Kureyşlilere koruma sağlıyorlardı. Bunun
karşılığında hem ihtiyaçları karşılanıyor, hem de onlarla ortak ticaret yapılıyordu.
Kabilelerin alanlarından geçerken onların bilgisi dâhilinde hareket ediyordu.
Sâsânîler ve Bizans arasındaki gerginlikler ve savaşlar Hindistan’dan getirilen
malların Bizans topraklarına ulaştırılması hususunda ciddi problemler meydana getirmiştir.
Kureyşlilerin aktif oldukları Yemen Suriye yolu ile, değerli malların taşınması mümkün
oluyordu. Bu sayede Mekkeliler önemli kazançlar elde ediyorlardı. Hz. Peygamber'in
kendisi de nübüvvete kadar ticaretle uğraşmıştır. Bu çerçevede bazı seyahatler yaptığı da
bilinmektedir.

G.

Edebiyat

Şiir, Arapların kendilerini ifade ettikleri en önemli yollardan biridir. Arapların
toplumsal hafızasıdır. Bir kabilenin güçlü bir şaire sahip olması önemli bir varlık olarak
addedilirdi. Şairler okudukları şiirlerle hem rakiplerini hicvederlerdi; hem de kendi
kabilelerini överlerdi.
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Araplarda güzel konuşma, konuştuğunu belagat çerçevesinde ifade etme önemli
kabul edilen bir özelliktir. Hatibin konuşmasında sözü israf etmeden, az sözle çok şeyi ifade
edebilme yeteneği önemlidir.
Cahiliye döneminde Araplar arasında sık sık meydana gelen kabile savaşlarıyla ilgili
geniş bir literatür oluşmuştur. Gerçi bu literatürün kabilelerin kendi kimliklerini korumaları
çerçevesinde önemli bir müdahaleye maruz kaldığını söylemek de mümkündür.
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Bu bölümde Neler Öğrendik?
Hz. Peygamber’in (s) gönderildiği bölge ve toplumun gelenekleri İslâm döneminde
yerleşen sünnet [uygulamalar ve gelenekler] arasında birçok benzerlikler olduğu gibi
farklılıklar da vardır. İslâm’ın doğuşu sırasında mevcut olan sosyal, dinî, siyasî, ekonomik
ve kültürel yapı ile ilgili yeni dinin yaklaşımı, İslâm’ın temel prensiplerine uygun olan âdet
ve geleneklerin yaşatılması ve geliştirilmesi, ıslah edilebilir olanların ıslah etmesi, ıslah
edilmesi mümkün olmayanların ise kaldırması şeklinde ortaya konmuştur.
Arap toplum yapısı anlaşıldığında yaygın olan Arapların ilkel bir topluluk oldukları
şeklindeki algının doğru olmadığı, esasen İslâm dönemi ile İslâm öncesi dönem arasında bir
sürekliliğin ve yoğun ilişkilerin devam ettiği gözlemlenmektedir. Bu ilişki, Hz.
Peygamber’in (s) ilahî mesajı tebliği sırasında sık sık karşımıza çıkmaktadır. Allah
Resûlü’ne (s) destek verenler de karşı çıkanlar da tavırlarını belirlemede gelenekten
beslenebilmişlerdir. İslâm öncesi Arap tarihiyle ilişki, Hz. Peygamber (s) döneminden sonra
da yoğun bir şekilde devam etmiştir. Hz. Peygamber dönemini, genel dünya tarihinin bir
parçası olarak değerlendirdiğimizde bir süreklilikten söz etmek mümkündür. Bu ilişkiyle
birlikte Hz. Peygamber’in (s) mevcut yapı ile çatışmaya girdiği de açıktır.
Çatışmanın sadece dinî alanla sınırlandırılması doğru değildir. Hz. Peygamber’in
mücadelesi sadece soyut bir inancın kabul ettirilmesi değildi. O, aynı zamanda sosyal
ilişkilerin düzenlenmesinde Allah rızasının belirleyici olmasını istiyordu. Nitekim
müşriklerin kurulu düzene yönelik bir tehlike gördükleri anda Hz. Peygamber’e (s) karşı sert
bir tutum takınmaktan kaçınmadıkları görülmektedir.
Allah Resûlü (s), bir taraftan inancını anlatmaya ve yaymaya çalışırken diğer taraftan
zulme dayalı sosyal hayatı, tahakküme dayalı siyaseti ve sömürüye dayalı ekonomik hayatı
da değiştirmek için mücadele etmiştir. Zira sosyal hayat, esası kan bağına dayalı olan bir
akrabalık düzeni doğrultusunda oluşmuştu. Siyasette güçlünün sözü geçerliydi. Ekonomik
alanda zenginin fakiri sömürdüğü bir düzen kurulmuştu.
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Bölüm Soruları
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kabileciliğin İslam’ın yayılmasındaki katkılarını açıklayınız.
Kabileciliğin İslam’ın yayılmasına etki eden olumsuz yönlerini açıklayınız.
Cahiliyye kavramını açıklayınız?
Cahiliye dönemi Arap yarımadasındaki dini inançlar hakkında bilgi veriniz.
İslam öncesi Arap toplumsal yapısı hakkında bilgi veriniz.
“Hz. Peygamber’in amcası Ebu Talip vefat edince, daha önce ona hakaret edip karşı
çıkan diğer amcası Ebu Lehep bir süre Hz. Peygamber’i desteklemiş ve onu
korumuştur. Ancak Leheb suresinin inişiyle bu tutumunun tam tersi davranmaya
başlamıştır.”
Ebu Leheb’in Hz. Peygamber’e desteği aşağıdaki kavramlardan hangisiyle
açıklanabilir?
a.
b.
c.
d.
e.

Yardımlaşma
Cahiliye
Kabilecilik
Ahiret
Hilfu’l-fudûl

7. Aşağıdakilerden hangisi Mekke’nin en önemli geçim kaynaklarındandır?
a.
b.
c.
d.
e.

Hayvancılık
Ticaret
Zanaat
Ganimet
Kervanları koruma.

8. “Rasulullah’a tebliği sırasında şiddetli muhalefet gösterenlerin çoğunluğu Ahlaf
gurubu kabilelere mensuptur” diyen birinin aşağıdakilerden hangisini göz önüne aldığı
söylenebilir?
a.
b.
c.
d.
e.

İslam’ın sosyal yapıyı etkilediğini
Rasulullah’ın Adnani kökenli bir kabileye mensup olduğunu
İslam öncesi oluşumların İslami tebliğe cevap vermede etkili olduğunu
Mekke’de yaşayan Hristiyan azınlığın etkisini
Akide temelli toplumsal oluşumları

9. Ahlaf ve Mutayyebun gruplarının oluşumları aşağıdakilerden hangisiyle
ilişkilendirilebilir?
a. Dini inanç temelli
b. Mezhep temelli
c. Farklı putlar çevresindeki oluşumlar
d. Siyasi temelli oluşumlar
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e. Ekonomi temelli oluşumlar
10. Aşağıdaki kelimeler bir kavram şeması oluşturacak şekilde gruplandırılırsa hangisi
dışarıda kalır?
a.
b.
c.
d.
e.

Esnam
Garanik
Amr b. Luhay
Zül-halasa
Yemen

Cevaplar: 6:C, 7: B, 8: C, 9: D, 10: E.
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2. HAFTA
DERS NOTU
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II.

SAADET ASRI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Hz. Peygamber’in doğumundan itibaren başlayarak vefatına kadar olan
hayatı ele alınacaktır. Hz. Peygamber’e vahyin ilk olarak nasıl geldiği, onun bu olağanüstü
olay karşısında nasıl tepki verdiği, ona ilk olarak hangi ayetlerin indiği anlatılacaktır.
Vahyin gelişinden sonra yaklaşık üç yıl süren gizli tebliğin nasıl yapıldığı, bunun
mahiyeti üzerinde değerlendirmelerde bulunulacaktır.
Hz. Peygamber ayetlerde kendine bildirilen emirler uyarınca İslam’ı tebliğe
ailesinden başlamıştır. Nübüvvetin üçüncü yılında ise açık olarak tebliğe başlamıştır. Bu
yaklaşık olarak müslümanların sayısının kırka ulaştığı Hz. Ömer’in müslümanlığı ile
başlamıştır. Tebliğin açıktan yapılması ile Mekke müşriklerinin muhalefeti de sertleşmeye
başlamış; alay, işkence, boykot gibi safhalara varmıştır. Mekke dönemi adı verilen bu yıllar
on üç sene sürmüş; Kur’an’ın yaklaşık üçte ikisi bu dönemde nazil olmuştur. Gizli tebliğ,
açık tebliğ, Habeşistan’a hicret, Taif Seferi, Akabe biatları gibi olaylar bu dönemde
gerçekleşmiştir.
Hz. Peygamber’in hicretten sonra Medine’de geçen 10 yıllık hayatına ise Medine
dönemi adı verilmektedir. Bu dönem İslam’ın kurumsallaşmaya ve sistemleşmeye başladığı
dönemdir. Mescid-i Nebevi’nin inşası, nüfus sayımı, ezanın belirlenmesi,
muahat(kardeşleştirme) gibi önemli olaylarla başlayan Medine dönemi bütün gazve ve
seriyyelerin gerçekleştiği dönemdir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Hz. Peygamber’in ilk vahiy sonrası yaşadıkları ile çocukluk döneminde yaşadığı
olağanüstü olayları nasıl mukayese edebiliriz?
2. Fetretü’l-vahiy ile nasıl bir süreç gerçekleşmiştir?
3. Mekke ve Medine dönemleri arasında genel hatlarıyla nasıl farklar olabilir?
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Giriş
Hz. Peygamber’e vahyin nazil olduğu döneme Asr-ı Saadet denir. Son Peygamber’in
doğumundan başlayarak bu dönemi anlatacağız.

A.

Elçiliğe Kadar Hz. Muhammed

Hz. Muhammed, Kureyş’in seçkin kollarından biri olan Hâşimoğullarındandır.
Hâşim, Kusay’ın oğlu Abdümenâf’ın çocuğu olup Hz. Peygamber’in büyük dedesidir.
Ticaretle uğraşan Hâşim, Selma adında Medineli bir hanımla evlenmişti. Bu hanımdan
Şeybe (Abdülmuttalib) isimli oğlu dünyaya geldi. Hâşim, bir ticaret yolculuğu sırasında
vefat edince oğlu bir süre annesiyle birlikte dayılarının yanında kaldı. Daha sonra Hâşim’in
kardeşi Muttalib, Şeybe’yi Mekke’ye götürdü.
Abdülmuttalib, saygı duyulan bir insandı. Oğlu Abdullah da diğer birçok Kureyşli
gibi ticaretle uğraşıyordu. Abdülmuttalib, oğlu Abdullah’ı Zühreoğullarından Âmine bt.
Vehb ile evlendirdi. Ticaret için Şam’a giden Abdullah, dönüşte Medine yakınlarında
hastalandı. Tedavisi için babasının dayılarının yanında kaldı; ancak kısa süre sonra burada
vefat etti. Bu sıralarda Âmine Hz. Muhammed’e hamileydi.
Hz. Peygamber, meşhur Fil olayının meydana geldiği yıl dünyaya geldi. Yaygın
olarak 20 Nisan 571 tarihinde doğduğu kabul edilmekteyse de doğum tarihi olarak farklı
tarihler de zikredilmektedir.
Hz. Peygamber’in nübüvvet öncesi hayatı hakkında bize ulaşan bilgiler oldukça
azdır. Mevcut olanların önemli bir kısmı da yazıya geçirilmeden önce insanların
muhayyilesinde bazı değişikliklere uğramıştır. Çocukluğuyla ilgili bize gelen rivayetler
arasında en meşhurları, sütannesinin yanındayken yaşadığı olaylarla, Şam yolculuğu
sırasında görüştüğü iddia edilen Bahira adlı bir rahiple yaptığı konuşmadır.
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Hz. Muhammed doğduğu sıralarda Mekke’de doğan çocuklar şehrin dışında bir
sütanneye veriliyordu. Bunun sebebi çöldeki temiz ve sağlıklı havanın çocukların
gelişmesine daha faydalı olması ve onları şehirde görülmesi muhtemel salgın hastalıklardan
korumaktı. Çünkü salgın hastalıklar şehirlerde daha çabuk yayılıyordu.
Mekke civarında yaşayan bazı kabileler, yılın belirli zamanlarında emzirmek
amacıyla süt çocuğu almak için şehre giderlerdi. Sütanneliği, çocukları alanlar için bir miktar
ücret ve hediyeler elde edilmesine yaradığı gibi, süt kardeşliğine dayanan sosyal akrabalık
oluşturulmasına da yardımcı olurdu. Böylece çöldeki aile ve kabilesi, şehirdeki aile ve
kabilesiyle yakınlık kurmuş olurdu ki, darlık zamanlarında şehirdeki ailenin yardımına
başvurulurdu. Bunun için süt kardeşliği müessesesine önem verilirdi. Bu hususlar dikkate
alındığında süt çocuğu almaya gelen bir kadının varlıklı ve nüfuzlu bir ailenin çocuğunu
almak istemesi daha iyi anlaşılır.
Hz. Muhammed, yetim olduğu için süt çocuğu almak için Mekke’ye gelenler
açısından cazip bir çocuk değildi. Nitekim Hevâzin kabilesinin bir kolu olan Saʻd b. Bekir
boyundan Halime, başka çocuk bulamadığı için, kocası Hâris’in iznini alarak Muhammed’i
süt evladı olarak götürdü. Bu sırada Halime’nin Şeyma adında süt emen bir kızı vardı ki bu
kız, Resûlullah’ın sütkardeşidir. Hz. Peygamber, beş yaşına kadar sütannesinde kaldı.
Hz. Peygamber, Hz. Hatice ile evlendikten sonra Mekke civarında meydana gelen
bir kıtlık sırasında, sütannesi Halime Mekke’ye Hz. Muhammed’in yanına gitti. Hz.
Peygamber ona bir deve ve 40 baş koyun verdi. Bir başka olay da Mekke’nin fethinden sonra
meydana geldi. Halime’nin kızı Şeyma, Tâif seferinden sonra, esir alınan Hevâzinlilerle
birlikte Resûlullah’ın huzuruna çıkarıldı. Hz. Peygamber ona ikramda bulunup onu ailesine
iade etti.
Hz. Muhammed, Âmine’ye teslim edildikten sonra onun yanında altı yaşına kadar
kaldı. Âmine hem kocasının dayızadelerini, hem de Abdullah’ın mezarını ziyaret etmek için
çocuğunu da yanına alarak Medine’ye gitti. Yanlarında Ümmü Eymen de vardı.
Âmine, Medine’de bir ay kadar kaldıktan sonra dönüş yolunda Ebva köyünde vefat
etti. Vefat ettiği yerde defnedildikten sonra Ümmü Eymen küçük Muhammed’i yanına
alarak Mekke’ye götürdü.
Hz. Muhammed bundan sonra hayatının iki yılını dedesi Abdülmuttalib’in yanında
geçirdi. Dedesi, yetim torununa ihtimam gösterdi. Abdülmuttalib, vefatından önce hastalığı
sırasında yetim torununun velayetini hangi oğluna bırakacağı meselesini ele almayı ihmal
etmedi. Çocukları arasında Muhammed’in babası Abdullah’la anne-baba bir kardeşi olan
Ebû Tâlib’i uygun gördü.
Ebû Tâlib ve hanımı Fatıma, Hz. Muhammed’i evlatlarından ayırmayacak kadar
ihtimam gösterdiler. Hz. Peygamber, 10 veya 12 yaşlarına geldiğinde aile bütçesine katkıda
bulunmak düşüncesiyle Ebû Tâlib’in ve Mekkelilerin koyunlarını otlattı.
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Hz. Peygamber’in gençlik yılları hakkında elimizde bulunan bilgiler sınırlıdır.
Bunlardan biri Ficâr savaşlarına katıldığına dairdir. Cahiliye döneminde Arapların kendi
aralarında haram aylarda yaptıkları savaşlara Ficâr savaşları denir. Hz. Peygamber,
dördüncü Ficâr savaşına katılarak savaşta atılan okları toplayıp amcalarına vermiştir.
Hz. Peygamber’in gençliğinde meydana gelen olaylar arasında 17 yaşındayken
amcası Zübeyr ile birlikte Yemen’e gittiği, Mekkelilerin yıllık olarak düzenledikleri bayram
ve şenliklere katılmak istemediği, bir keresinde halalarının ısrarı üzerine katıldığı bir törende
sapsarı kesilerek titremeye başladığı, Kâbe’nin tamiri sırasında eteğini omuzuna koyarak taş
taşımak istediği, ancak birden yere düştüğü anlatılır.
Hz. Peygamber, nübüvvetten önce Hilfu’l-fudûla katılmıştır. Araplar arasında
meydana gelen Ficâr savaşları toplumda ahlakî bozulmayı hızlandırmıştı. Yozlaşmaya karşı
koymak için Abdullah b. Cüdʻân’ın evinde bir toplantı düzenlendi. Bu toplantıya
Mekke’nin ileri gelenlerinden bazı kimseler katıldı. Hilfu’l-fudul’a Hâşimoğulları ve
müttefikleri katıldılar. Hz. Peygamber de toplantıda hazır bulunmuştur.
Hz. Peygamber, gençliğinde ticaret yapmak amacıyla Hz. Hatice adına Şam’a
düzenlenen bir sefere katıldı. Hz. Hatice, Hz. Peygamber’le beraber akrabası Huzeyme ile
kölesi Meysere’yi göndermişti. Hz. Peygamber’in Hz. Hatice ile yaptığı ortaklıkta gösterdiği
dürüstlük Hz. Hatice’yi çok etkilemişti. Hz. Hatice daha önce iki kez evlenmiş, dul bir
bayandı. Hz. Peygamberle evlendiği sıralarda 40 yaşında olduğu genellikle kabul edilmekle
birlikte, bu sırada 28 yaşında olduğu da rivayet edilmektedir. Yaşıyla ilgili rivayetlerin
kesinlik ifade etmediğini söylemek gerekir.
Hz. Peygamber’in hayatının Hz. Hatice ile evliliğinden sonraki dönemi hakkında
fazla bilgiyle sahip değiliz. Onun 35 yaşlarındayken miladî 605 yılında Kâbe’nin yeniden
inşasında çalıştığı ve Hacerü’l-esved’in yerine yerleştirilmesi sırasında çıkan anlaşmazlığı,
yere serdiği bir örtünün üzerine taşı koyarak ve kabile liderlerinin birlikte taşımalarını
sağlayarak, sonra da yerine kendisin yerleştirerek çözdüğü nakledilir.

B.

Elçiliğin Mekke Yılları

Hz. Peygamber, olgun bir yaşa geldikten sonra kendisinde bazı davranış
değişiklikleri oldu. Daha sakin, yalnız kalmaktan hoşlanan bir insan olmuştu. Hira dağında
bulunan mağaraya gider; burada zamanını tefekkürle geçirirdi. Mağarada bulunduğu bir
sırada daha önce görmediği ve kendisini dehşete düşüren bir varlık onu avucuna alarak
“Oku!” dedi. Hz. Muhammed, “Ben okuma bilmem” diye cevap verdi. Bu konuşma birkaç
kez tekrarlandı; sonra melek onu avucuna alarak sıktı. Bu arada bayılmıştı. Kendine gelir
gelmez hemen oradan ayrılarak eve gitti. Olanları Hz. Hatice’ye anlattı ve gördüklerinden
endişe ettiğini söyledi. Hz. Hatice karşılaştığı durumun olumsuz bir şey olamayacağını
söyleyerek ona moral vermeye çalıştı.

40 / 429

Hz. Hatice, Hz. Peygamber’in anlattıkları hususunda görüşüne başvurmak için
amcaoğlu Varaka b. Nevfel ile görüştü. Varaka, yaşı epey ilerlemiş; o sırada Hristiyan
olmuş bir insandı. Hz. Hatice’nin anlattıklarını dinleyen Varaka söyledikleri doğru ise
Muhammed’in, Hz. Musa gibi peygamber olduğunu söyledi.
Takip eden günlerde Hz. Muhammed Kâbe’yi tavaf ederken Varaka b. Nevfel ile
karşılaştı. Varaka duyduklarını ona sordu. Hz. Muhammed’in anlattıklarını dikkatle
dinledikten sonra peygamber olacağını söyledi. Ardından da, “Senin tebliğine yetişirsem
sana yardım edeceğim; zira akrabaların seni yurdundan çıkaracaklar.” diyerek olabilecek
gelişmelere işaret etti. Varaka’nın bu sözleri Hz. Peygamber’i şaşırttı. Zira Mekkeliler
tarafından sevildiğini, saygı gördüğünü biliyordu. Buna rağmen nasıl olur da kendisine
düşmanlık yaparlardı? Varaka durumu izah etti: “Senin gibi bir dava ile gelen hiç kimse
yoktur ki yurdundan sürülmesin!”
Nübüvvetin ilk yıllarına ait gelişmelerden biri de Hz. Peygamber’e bir süre vahiy
gelmediğine dair nakillerdir. Rivayetlere göre aldığı ilk mesajlardan sonra ona bir süre vahiy
gelmedi. Bazı müşrikler, Allah’ın onu terk ettiğini söyleyerek Hz. Peygamber’i
iğneliyorlardı.
Başlarda Hz. Peygamber yakınlarından başlayarak davette bulunuyordu. Bu dönem
üç yıl kadar devam etti. Bu süre içinde tebliğ, gizli olarak Hz. Peygamber’e ve arkadaşlarına
yakın kimselere yönelik olarak yapılıyordu. Müslümanlar ise namazlarını bir dağ geçidinde
gizlice kılıyorlardı.
Hz. Peygamber’in tebliğe başlamasından sonra kendisine hemen inanan ve ona her
türlü desteği veren, hayatları boyunca onun yanından ayrılmayan Hatice, Ebû Bekir, Ali,
Zeyd b. Hârise, Ebû Zer el-Gıfârî gibi bazı Müslümanlar vardı.
Açık tebliğ, “Önce en yakın akrabalarını uyar.” (Şuara 26/214) ayetiyle başladı.
Bundan sonra Hz. Peygamber evinde bir toplantı düzenleyerek akrabalarını İslâm’a davet
etmek istedi. İlk davette konuşamadan misafirler dağılıp gittiler; ikinci davette Hz.
Peygamber konuşmak isteyince Ebû Leheb onun kendilerini atalarının dininden saptırmak
istediğini söyleyerek konuşmasını engelledi. Bundan sonra Kureyşlileri İslâm’a davet etmek
amacıyla Safa tepesine çıkarak burada bir konuşma yaptı.
Açık tebliğin başlamasından sonra başta Hz. Peygamber olmak üzere bütün
Müslümanlara çeşitli baskılar yapılmaya başlandı. Bu baskılar sözlü sataşma, alay etme gibi
saldırılar şeklinde olabildiği gibi fiilî saldırı şeklinde de olabiliyordu. Müşriklerin bu tavrı
gün geçtikçe daha da şiddetleniyordu. Yapılan baskı ve işkencelerden en fazla köleler ve
güçsüzler etkileniyorlardı.
Hz. Peygamber’e karşı da birkaç kez fiilî saldırıda bulunanlar oldu. Bir gün Kâbe’nin
yanında ibadet ederken Ebû Cehil tarafından bir devenin sakatatı Hz. Peygamber’in üzerine
atılmıştı. Başka bir zaman ibadet ederken Ukbe b. Ebî Muʻayt, elbisesini boynuna dolayarak
boğazını sıkmıştı.
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Kölelere yapılan baskıları hafifletmek amacıyla Müslümanlar onları satın alıp
himayelerine alıyorlardı. Hz. Ebû Bekir’in satın alıp azat ettiği köleler arasında daha
sonraları Hz. Peygamber’in müezzini olarak ünlenen Bilal el-Habeşî, Hz. Peygamber ve
Ebû Bekir’le beraber hicret eden Âmir b. Füheyre gibi isimler vardır.
Hz. Peygamber, Kureyşlilerden beklemediği şekilde tepkiyle karşılaşmıştı. Çünkü
müşriklerin ileri gelenleri sosyal statülerini ve nüfuzlarını kaybetmek istemiyorlardı. Zira
İslâm insanlar arasında bir ayırım yapmıyor; köle ile efendiyi insan olmaları hasebiyle eşit
görüyordu.
Arapların kabileci bir toplum olmaları, Hz. Peygamber’in getirdiği dinin kabul
edilmesinin önündeki en önemli engellerden biriydi. Arap, kabilesinin kimliğini kullandığı
için kolay kolay kabilenin görüşünün dışına çıkamıyordu. Böyle bir durum, onun kabilesi
tarafından korumasız bırakılmasına neden olurdu. Kabilenin dışına çıkmış bir insanın ise
Arap toplumunda yaşama şansı olmazdı. Hayatını devam ettirebilmesi için başka bir
kabileye sığınması gerekirdi. Kabilecilik yüzünden Ebû Cehil, Hz. Peygamber’in
nübüvvetini kabul etmeyi Hâşimoğullarının üstünlüğünü kabul etmek olarak
değerlendirmiş ve bu meseleyi Mahzûmoğullarıyla Hâşimoğulları arasındaki rekabet
çerçevesinde ele almıştı.
Mekkeli müşrikler açısından ticaret, hayatî bir öneme sahipti. Müşrikler Kâbe’deki
putlara ibadet etmek ve hac yapmak amacıyla her yıl Mekke’ye gelirlerdi. Burada kurulan
panayırlarda ticaret yapılıyordu. Bundan dolayı hac ibadeti ve putlara gösterilen saygı,
Mekke’nin ticaret hayatı için çok önemliydi. Müşrikler, ekonomik açıdan zarar görmek
istemiyorlardı.
Müşrik Araplar, kendilerine liderlik yapacak bir kişinin zengin ya da adamlarının
sayısının çok olmasını isterlerdi. Hz. Peygamber zengin olmadığı gibi bir kabilenin lideri de
değildi. Kur’ân-ı Kerim, müşriklerin lider olacak kişi hakkındaki kanaatlerini şu ayette
ortaya koymuştur: “Bu Kur’ân iki şehrin birinden bir büyük adama indirilmeli değil miydi,
dediler.” (Zuhruf 43/31).
Araplar tutucu bir kavimdi. Babalarının dinlerine saygı gösterirlerdi. Onlar için
atalarının dini doğru olanıydı. Müşrikler, “Doğrusu biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk,
biz de onların izlerinden gitmekteyiz.” (Zuhruf 43/22) diyorlardı.
İslâm Tarihinde ilk hicret, Mekke’den uzak bir yer olan Habeşistan’a yapıldı.
Müşrikler, Müslümanlara baskılarını arttırınca Hz. Peygamber, onların dinlerini daha kolay
yaşayabilecekleri ve müşriklerin zulmünden emin olabilecekleri bir yurt olarak Habeşistan’a
hicret etmelerini sağladı.
Habeşistan’a hicret edenlerin kimlikleri incelendiğinde hepsinin zayıf
Müslümanlardan oluşmadığı, aksine hicret edenlerin büyük bir kısmının Mekke’nin saygın
ailelerine mensup oldukları görülecektir. Habeşistan’a hicret eden Müslümanlar, bu
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davranışlarıyla bir taraftan din değiştirdikleri için kabilelerinden gördükleri baskılardan
kurtuluyorlar; diğer taraftan Mekkelilere karşı tavır geliştiriyorlardı.
Resûlullah (sas), bir grup Müslümanı peygamberliğin 5. yılında (613) Habeşistan’a
gönderdi. Habeşistan, Hz. Peygamber’in adaletli bir yöneticiye sahip olduğunu bildiği bir
ülkeydi. Gidenlerin arasında birkaç kadın da vardı. İlk hicret edenler genellikle Kureyş’in
güçlü kabilelerine mensuptu. Bundan olacak ki Kureyşliler, ilk hicret eden Müslümanların
peşinden kıyıya kadar gitmişler; ancak onlara yetişememişlerdi.
İlk muhacirlerin isimlerine göz atılırsa bu hicretin müşriklere bir mesaj verme amacı
da taşıdığı rahatlıkla görülecektir. Daha sonra hicret eden ve Habeşistan’da Müslümanların
sözcülüğünü yapan Cafer b. Ebî Tâlib’e yönelik bir baskı olmamasına rağmen onun da
eşiyle beraber hicret etmesi, Habeşistan hicretinin sadece baskılara maruz kalan
Müslümanların bu baskılardan kurtulmaları için giriştikleri bir faaliyet olarak anlaşılmaması
gerektiğini göstermektedir.
Habeşistan hicretinin sebeplerinden biri, aileleri tarafından baskı altına alınan ve
kabile ilişkileri çerçevesinde Müslümanların savunamadıkları din kardeşlerini aile ve kabile
baskısından kurtarmaktı. Bir diğer sebep de Mekke’deki kabilelere, özellikle de
Müslümanlara şiddetle baskı yapanlara karşı siyasî avantaj sağlamak ve onlar üzerinde baskı
oluşturmaktı.
Mekkeli müşriklerin Müslümanlara yönelik baskıları gün geçtikçe şiddetlenince
Habeşistan’a giden ilk muhacirlerden sonra da hicretler devam etti. Daha sonra gidenlerin
sayısı ilk gruptan daha fazlaydı. Habeşistan’a hicret edenlerin sayısı 100 kişiden biraz
fazladır.
Habeşistan’da Müslümanlara din hürriyeti tanındığı için ibadetlerini rahatça yapma
olanağı buldular; ancak Kureyşliler, onları orada da rahat bırakmak istemiyorlardı. Amr b.
el-Âs ile Abdullah b. Ebî Rebîʻa’yı bol hediyelerle Necâşî’ye gönderip muhacir
Müslümanları getirtme teşebbüsünde bulundular; fakat hedeflerine ulaşamadılar.
Necâşî, yurtlarını terk ederek memleketine sığınmış insanların, haklarında ileri
sürülen iddiaların doğru olup olmadığını tahkik ettirmeden Kureyş elçilerinin taleplerini
yerine getirmeyeceğini söyledi. Ardından saraya getirtilen muhacirlerin temsilcisi olan Cafer
b. Ebî Tâlib’e sorduğu sorulara aldığı yanıtlardan tatmin oldu ve onları Mekke’ye iade
etmeyi reddetti. Sonra da elçilerin kendilerine sunduğu hediyeleri iade etti.
Habeşistan’a hicretten bir süre sonra Mekke’de rahatlama olduğunu duyan bazı
Müslümanlar geri döndüler; ancak karşılaştıkları manzaranın duyduklarıyla aynı olmadığını
gördüler. Mekke yakınlarına gelen muhacirler, karşılaştıkları birisinden Mekke’de bir şey
değişmediğini öğrendiler. Habeşistan’a geri dönüp dönmeme konusunda aralarında istişare
yaptıktan sonra şehre girmeye karar verdiler. Bunun için kabilesi kendisini kabul
etmeyenlere ve zayıf kişilere Mekkelilerden bazı kimselerin himaye vermesi gerekiyordu.
Rivayetlere göre Abdullah b. Mesʻûd dışında kalan muhacirler, kendilerini himaye eden
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müşriklerin koruması altında şehre girdiler; ancak Abdullah b. Mesʻûd kendisini himaye
edecek kimse bulamayınca Habeşistan’a döndü.
Habeşistan’a giden Müslümanların bir kısmı Hz. Peygamber’in Medine’ye
hicretinden sonra yeni hicret yurduna geri dönecek; bir kısmı Bedir savaşına katılacak; bir
kısmı ise Medine döneminin sonlarına doğru Habeşistan’dan ayrılacaklardır.
Habeşistan’a hicret eden Müslümanlar orada örnek bir İslâmî hayat yaşadılar.
Dinlerinden taviz vermedikleri gibi Habeş toplumuyla uyum içinde yaşadılar. Necâşî’nin
huzuruna çıktıkları zaman, İslâm’ın Hz. İsa hakkındaki görüşünü çekinmeden söylediler.
Peygamberliğin 6. yılında (m. 614) Hz. Hamza Müslüman oldu. Hz. Peygamber, bir
gün Safa tepesinde otururken Ebû Cehil ona hakaret etti. Abdullah b. Cüdʻân’ın cariyesi
olanları gördü ve av dönüşü tavaf etmek üzere Kâbe’ye gelen Hamza’ya olanları anlattı.
Hamza, yeğenine yapılan bu hakarete çok kızdı. Ebû Cehil’in yanına giderek yayıyla
kafasına vurmaya başladı. Hamza, orada Müslüman olduğunu ilan ederek meydan okudu.
Aynı yıl, Hz. Ömer’in de Müslüman olması, Müslümanların moralini düzelten iki önemli
gelişme olarak zikredilmelidir.
Kureyş’in önemli ailelerine mensup bir grup Müslüman Habeşistan’a hicret
edince müşriklerin Müslümanlara karşı besledikleri kin daha da artmıştı. Hz. Peygamber’in
ailesinin ona destek vermesi, müşriklerin Resûlullah’la (sas) mücadelesinin etkisini
azaltıyordu. Bundan dolayı Hâşimoğullarını sindirebilmek için, onlara karşı siyasî, sosyal ve
ekonomik ambargo uygulanmasına karar verildi. Bu ambargo, aynı zamanda
Hâşimoğullarıyla birlikte hareket eden Muttaliboğullarını da kapsıyordu. Mekkelilerin
aldıkları karara göre Hâşimoğulları dışlanacak, kendileriyle alış-veriş yapılmayacak, onlarla
evlilik yapılmayacaktı. Kureyşliler, verdikleri kararı uygulamak üzere birbirlerine söz
verdiler; ayrıca kararlarını bir sahifeye yazarak Kâbe’nin duvarına astılar.
Ambargo kararının uygulamaya konmasından sonra Hâşimoğullarıyla
Muttaliboğulları, Ebû Tâlib mahallesinde bir araya gelerek müşriklerin kararlarının etkisini
hafifletmeye çalıştılar. Ambargonun ne zaman başladığı kesin olarak bilinmemekle beraber
kaynaklarımızda verilen tarihler, peygamberliğin 7. yılında (m. 615) başladığını
göstermektedir.
Üç yıl kadar devam eden ambargo, Müslümanları epey sıkıntıya soktu. Öyle ki
zaman zaman açlıkla karşı karşıya kaldılar. Hz. Peygamber’in amcası Ebû Leheb, ambargo
kararı verildikten sonra Hâşimoğullarının yanından ayrılarak Kureyşlilere katıldı.
Bütün çabalarına rağmen müşrikler, ambargoyu istedikleri şekilde uygulayamadılar.
Çünkü bazı müşrikler, özellikle de Hâşimoğullarıyla ilişkileri ve hısımlığı olanlar gizliden
gizliye onları desteklemeye devam ettiler. Ebû Cehil gibi, Hâşimoğullarına giden yardımı
engellemeye çalışanlar olmuşsa da hedeflerine ulaşamamışlardı.
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Buna rağmen dramatik sahnelerin yaşanması engellenemedi. İnsanlar, karınlarına taş
bağlamak ve sokakta gördükleri kurumuş deve derisini saatlerce pişirip suyunu çocuklarına
yedirmek zorunda kalmışlardı.
Müşriklerin ambargosu istenen hedefe ulaşamamış, aykırı sesler de yükselmeye
başlamıştı. Nihayet birkaç cesur insanın girişimiyle ambargoya son verildi. Ambargo
kararının kaldırılmasını sağlayan kişiler Hâşimoğullarının yeğenleriydi. Ambargonun
kaldırılması için Kâbe’nin yanında ayağa kalkıp ilk tepkiyi gösteren Züheyr b. Ebî Ümeyye
Mahzûmoğullarından olup annesi, Hz. Peygamber’in halası Atike bt. Abdülmuttalib’tir.
Hişâm b. Amr, onu ambargoya karşı çıkmak için teşvik ederken, Hâşimoğullarının dayıları
olduklarını özellikle vurgulamıştı.
Ambargonun kaldırılmasından sonra Hz. Peygamber İslâm’ı anlatmaya devam etti.
Kureyşliler Hz. Peygamber’in tebliğine kulak tıkayınca, önce diğer kabilelere dinini tebliğ
etti; ama ambargoya son verilmesi, Hz. Peygamber’in dinini tebliğ etmesini kolaylaştırmadı.
Mekkelilerin baskısı, ambargonun kaldırılmasından kısa süre sonra Ebû Tâlib’in ölümünün
ardından daha da arttı. Artık Hz. Peygamber’i koruyup ona destek olacak bir lider
kalmamıştı. Resûlullah’ın (sas) en önemli destekçilerinden biri olan hayat arkadaşı Hz.
Hatice’nin vefatı da kendisini epey üzmüştü (p.s. 10/m. 619).
Ebû Tâlib’in vefatından sonra Hâşimoğullarının lideri konumuna gelen Ebû Leheb
Hz. Peygamber’e karşı güttüğü düşmanlığa son verdiği gibi onu koruyacağını ilan etti.
Ancak Ebû Leheb’in bu tavır değişikliği kısa sürdü.
Bu dönem, peygamber için çok sıkıntılı geçti. Bir taraftan Kureyş hem Resûlullah’a
(sas) hem de Müslümanlara karşı düşmanlığını artırmış; diğer taraftan Allah’ın Resûlü, en
önemli destekçisi olan hayat arkadaşını kaybetmiş; ailesinin yükü tamamen onun omuzlarına
binmişti.
Meydana gelen olumsuz gelişmeler, Hz. Peygamber’i yeni bir tebliğ çevresi bulmak
zorunda bırakmıştı. Madem Mekkeliler onun tebliğine kulaklarını tıkamışlardı; o halde
seçkin dinini başka memleketlerde başka insanlara sunacaktı. Bu amaçla peygamberliğin 10.
yılı Şevval ayının sonlarında (m. 620) evlatlığı Zeyd b. Hârise ile beraber Tâif’e bir
yolculuk yaptı. Tâif, Mekke’yle yakın ilişkisi olan bir şehirdi. Mekkeli zenginlerin
birçoğunun orada yazlıkları vardı. Öte yandan Tâif’te oturan Sakîfliler Kureyşlilerle ticari
ilişki içindeydi.
Hz. Peygamber, Tâiflilerin kendisine yardımcı olacaklarını ve İslâm’ı kabul
edeceklerini umuyordu. Bu düşüncelerle yola çıkan Hz. Peygamber Tâif’e ulaştığında şehrin
ileri gelenlerinden üç kardeşle görüştü. Onlara Peygamber olduğunu söyledi; Kureyş’in
kendisine yaptığı düşmanlığı anlatarak onları imana davet etti ve İslâm düşmanlarına karşı
kendisine yardım etmelerini istedi. Ancak Hz. Peygamber’in tekliflerini reddettikleri gibi
onu terslediler. Tâiflilerden destek alamayan Hz. Peygamber birkaç gün orada kaldıktan
sonra onlardan ümit keserek yanlarından ayrıldı. Aralarında geçen konuşmaları ise gizli
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tutmalarını rica etti. Ancak görüştüğü kişiler, onun davetini kabul etmedikleri gibi şehrin
ayak takımını ve köleleri ona karşı kışkırtarak, kendisine sövdürdüler. Geçtiği yolun iki
tarafına dizilen bu insanlar Hz. Peygamber’i taşladılar; ayaklarına taşlarla vurdular. Tâifliler,
Hz. Peygamber’i ve Zeyd’i Mekkeli iki kardeş olan Utbe ve Şeybe b. Rebîʻa’ya ait bahçeye
kadar kovaladılar.
Tâif’ten dönen Hz. Peygamber Mekke yakınlarına geldiğinde karşılaştığı bir
adamdan, Zühreoğullarından Ahnes b. Şerîk’e gidip kendisi için himaye almasını istedi.
Ahnes, bu talebi reddedince, onu Âmiroğullarından Süheyl b. Amr’a gönderdi. Süheyl b.
Amr da Resûlullah’ın (sas) teklifini kabul etmedi. Elçiyi son olarak Nevfeloğullarından
Mutʻim b. Adî’ye gönderdi. Mutʻim, Resûlullah’ın (sas) himaye talebini kabul etti.
Resûlullah (sas), Mutʻim’in evine giderek gece orada kaldı.
Mutʻim, sabah çocuklarıyla birlikte silahlanarak Kâbe’ye gitti. Hz. Peygamber de
Zeyd b. Hârise ile beraber Mescid-i Harâm’a gitti. Mutʻim, Kureyşlilere Hz. Peygamber’i
himayesine aldığını ilan etti. Hz. Peygamber, Kâbe’yi tavaf etti; Hacerülesved’i selamladı
ve iki rekât namaz kıldı. Bu sırada Mutʻim ve oğulları, Hz. Peygamber’in etrafında
duruyorlardı.
Hz. Peygamber dışarıdan Mekke’ye gelenler arasında yürüttüğü tebliğ çalışmaları
çerçevesinde Akabe mevkiinde altı Hazrecliyle görüştü. Bu altı Hazrecli’nin Müslüman
olması (p.s. 11/m. 620), Hz. Peygamber’e İslâm’ı yaymak için yeni bir kapı açtı. Hazrecliler,
memleketlerine giderek orada İslâm’ı anlattılar.
İlk Müslümanların Medine’de yaptıkları davet çalışması başarılı oldu. Öyle ki,
Allah’ın Elçisi’nin (sas) anılmadığı ev kalmamıştı. Elçiliğin 12. yılında (m. 621) Mekke’ye
gelen 12 kişilik Medineli grup yine Akabe mevkiinde Hz. Peygamber’le görüştü. Buradaki
görüşmenin sonunda biat ettiler. Birinci Akabe biati, daha çok Müslüman Medinelilerin
Cahiliye dönemine ait bazı davranışları terk etmelerini ve İslâm’ın yerleştirmeyi hedeflediği
ahlakî davranışlara uymalarını sağlamaya yönelikti.
Birinci biatten sonra Hz. Peygamber, Medinelilere dinlerini öğretmesi için Musʻab
b. Umeyr’i Medine’ye gönderdi. Abdüddâroğullarından olan Musʻab, Müslüman olduğu için
ailesinin tepkisiyle karşılaşmıştı. Habeşistan’a hicret etmiş; orada bir süre kaldıktan sonra
Mekke’ye geri dönmüştü. Musʻab’ın Medine’ye gidişi oradaki İslâmlaşma sürecini
hızlandırdı.
Musʻab’ın Medine’ye gönderilmesinin öncelikli sebebi, Medineli Müslümanlara
Kur’ân’ı ve İslâm’ı öğretmekti. Esʻad b. Zürâre’nin misafiri olan Musʻab, Medineli
Müslümanlara imamlık da yapıyordu. Öyle anlaşılıyor ki, Musʻab’ın dinî konularda
öğretmenlik yapma ve Kur’ân’ı öğretme dışında önemli bir görevi de Medine’de hassas olan
kabileler arasındaki dengelerin bozulmaması için imamlık gibi vazifeleri yerine getirmekti.
Öte yandan onun Medineli Müslümanlarla Hz. Peygamber arasındaki iletişimin
sağlanmasında önemli bir role sahip olduğu da söylenebilir.
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Musʻab’ın Medine’deki tebliğ faaliyetleri sırasında Esʻad b. Zürâre’nin desteğiyle
bazı ileri gelen Medinelilerin Müslüman olmasında başarılı olması, İslâm’ın hızla
yayılmasında önemli bir etken olmuştur. Bunlar arasında Abdüleşhel’in liderleri olan -Esʻad
b. Zürâre’nin teyze oğlu- Saʻd b. Muʻâz ile Üseyd b. Hudayr gibi isimler öne çıkmaktadır.
Birinci Akabe biatinden bir yıl sonra, peygamberliğin 13. yılında (m. 622), 73’ü
erkek, ikisi kadın olmak üzere toplam 75 Medineli Müslüman Hz. Peygamber’le Akabe
mevkiinde görüştü. Bu görüşmeye gelen Medinelilerin çoğu Hazrec kabilesindendi.
Görüşmeler sırasında Medineli Müslümanlar, kendi hanımlarını ve çocuklarını
korudukları gibi Hz. Peygamber’i koruyacaklarına dair biat ettiler. Birinci Akabe biatinde
daha çok ahlakî prensipler üzerinde durulmuş; bu biatte ise siyasî hedefler amaçlanmış;
böylece Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretinin temeli atılmıştır. Öte yandan biatin
Medinelilere önemli sorumluluklar yüklediği de açıktır. Hz. Peygamber’in desteklenmesi,
hem Medine’deki dengeleri değiştirecek, hem de başta Kureyş olmak üzere çevredeki
kabilelerle ilişkilerin bozulması söz konusu olacaktır.
Hz. Peygamber, Medineli Müslümanların aralarından 12 temsilci seçmelerini istedi.
Bunun üzerine dokuzu Hazrecli, üçü Evsli olmak üzere 12 temsilci seçtiler. Temsilci
seçilmesi, biatin taraflarına sorumluluk yüklemek ve muhatap bulmak açısından önemliydi.
Akabe biatleri, Müslümanların Mekke’de karşı karşıya kaldıkları sıkıntıları
gidermeleri için bir çıkış yolu sağlaması bakımından İslâm tarihinde büyük önem
taşımaktadır.
Müslümanların Medine’ye hicreti genel olarak İkinci Akabe biatinden kısa bir süre
sonra başladı. Bazen yalnız, bazen gruplar halinde; kimi zaman gizlice, kimi zaman da
açıkça hicret ettiler. Bundan böyle Mekke fethine kadar hicret, hak-batıl mücadelesinde taraf
olmanın en önemli göstergesi olarak mütalaa edilmiştir. Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyurulur:
“Kendilerine yazık eden kimselere, canlarını alırken melekler, ‘Neyiniz vardı sizin?’ dediler.
(Bunlar), ‘Biz yeryüzünde çaresizdik.’ diye cevap verdiler. Melekler de, ‘Allah’ın yeri geniş
değil miydi? Hicret etseydiniz ya?’ dediler. İşte onların barınağı cehennemdir; ne kötü bir
gidiş yeridir orası! Yalnız hiçbir çareye gücü yetmeyen ve göç için yol bulamayan, gerçekten
zayıf erkekler, kadınlar ve çocuklar hariç. Çünkü Allah’ın onları affetmesi umulur. Allah,
çok affeden, çok bağışlayandır. Allah yolunda göç eden kimse, yeryüzünde gidecek çok yer
ve bolluk bulur. Kim Allah ve Elçisi için göç etmek amacıyla evinden çıkar da kendisine
ölüm yetişirse, onun mükâfatı Allah’a düşer. Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.” (Nisâ
4/97-100)
Mekkeli Müslümanların Medine’ye hicreti, Kureyşli müşriklerin kısa sürede işin
ciddiyetini anlamalarını sağladı. Hz. Peygamber’in hicret etmesi, onlar için büyük sorunlar
doğurabilirdi. Sorunu ele almak amacıyla Kureyş’in bazı boylarının katılımıyla
Dârünnedve’de bir toplantı yapıldı. Abdüşems, Nevfel ve Esed boyları dışında kalan
Abdüddâr, Mahzûm, Sehm ve Cumah boyları Mekke’deki görevlerin dağıtımı sırasında
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Abdüddâroğullarını destekleyen, el-Ahlaf adı verilen grubu oluşturan kabilelerdir.
Abdüşems ve Nevfel kabileleri, Hâşimoğullarının akrabaları olmalarına rağmen daha önce
aralarında vuku bulan bazı gerginlikler nedeniyle onlara karşı tavır aldılar.
Görüşmenin temel konusu Hz. Peygamber’in nasıl etkisiz hale getirileceğiydi. Hapse
atılması ya da sürülmesi yönündeki öneriler, kabul görmedi. Kesin çözüm olarak görünen
tek yol, öldürülmesiydi. Fakat bunu gerçekleştirmek kolay değildi. Zira Hâşimoğullarından
birisinin öldürülmesi, Mekke’de düşmanlıklara ve kan davalarına sebep olabilirdi. Bunun
için Ebû Cehil’in önerisiyle her kabileden güçlü bir gencin bu iş için görevlendirilmesine
karar verildi. Böylece Hâşimoğulları bütün kabilelerden intikam alamayacakları için diyet
alarak barış yapmak zorunda kalacaklardı.
Kaynaklarımızda Hz. Peygamber’in söz konusu toplantıdan nasıl haberdar olduğu
hususunda farklı anlatımlar vardır. Genellikle Hz. Cebrail’in Hz. Peygamber’i toplantıdan
haberdar ettiği anlatılır. “Kâfirler seni tutup bağlamaları, öldürmeleri ya da sürmeleri için
sana tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en iyisidir.” (Enfâl 8/30) ayetinin bu sırada
indiği rivayet edilir. Bir anlatıma göre ise Zühre kabilesinden birisiyle evli olan
Resûlullah’ın büyük halası Rukayka bt. Sayfî b. Hâşim, Hz. Peygamber’i Kureyşlilerin
kararından haberdar etmişti.
Hicrete izin verilince Hz. Peygamber, âdeti olmadığı halde günün sıcak bir
zamanında Hz. Ebû Bekir’in evine giderek onunla görüştü. Allah’ın Elçisi kendisine hicrete
izin verildiğini, Ebû Bekir’in de onunla beraber hicret edeceğini söyleyince Ebû Bekir
sevinçten ağladı.
Hz. Ebû Bekir, daha önce iki binek devesi satın alarak onları beklenen yolculuk için
hazırlamıştı. Hz. Peygamber Ebû Bekir’in kendisine hediye etmek istediği deveyi ancak
bedeli karşılığında kabul edebileceğini söyleyerek onu satın aldı. Hz. Peygamber’in hicret
yolcuğunu yaptığı bu devesi, Kasvâ adlı devedir.
Hicret kararı, Hz. Ebû Bekir’in ailesi ile Hz. Ali dışında kimseye duyurulmamıştı.
Zira kararın duyulması halinde müşrikler hicreti engelleyebilirlerdi. Yolculuk sırasında
kendilerine rehberlik yapmak üzere müşrik olan Abdullah b. Uraykıt’ı ücretle yol kılavuzu
olarak tuttular.
Hz. Peygamber ile Hz. Ebû Bekir, üç gün sonra Sevr dağındaki mağarada buluşmak
üzere yolda binek olarak kullanacakları develeri Abdullah b. Uraykıt’a teslim ettiler. Hz.
Peygamber, yola çıkmadan önce Mekkelilerin yanında bulunan bazı emanetlerini sahiplerine
vermek üzere Hz. Ali’ye teslim etti. Hz. Ali, kendisine verilen görevleri yerine getirdikten
sonra Medine’ye gidecekti.
Hz. Peygamber, Hz. Ali’den hicret edeceği gece evinde yatmasını istedi. Hz.
Peygamber’i öldürmek üzere görevlendirilen gençler, gece evinin önünde pusu kurdular.
Önce evine saldırıp onu öldürmeyi düşündüler; fakat daha sonra dışarı çıkmasını beklemeye
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karar verdiler. Ancak sabah Hz. Peygamber’in yatağından Hz. Ali’nin kalktığını görünce
şaşırdılar.
Hz. Peygamber, evinden ayrılarak Hz. Ebû Bekir’in evine gitti. Onlar için Hz. Ebû
Bekir’in evinde yol hazırlığı yapılmıştı. Hz. Peygamber ile Hz. Ebû Bekir, Mekke’nin
güneyinde bulunan Sevr dağının tepesinde bulunan mağaraya gittiler.
Medine’ye gitmek üzere yola çıktığı halde Hz. Peygamber’in önce Mekke’nin
güneyindeki Sevr dağına gitmeyi tercih etmesi, Mekkeli müşrikleri yanıltmak ve etrafın
sakinleşmesini beklemek içindi. Akabe’de Medinelerle yapılan anlaşmayı bilen müşrikler,
onu evinde bulamayınca Medine yolunu kontrol altına alacakları belliydi. Bu sebeple Hz.
Peygamber, zaman kazanabilmek için Medine’ye doğru yola çıkmak yerine güneye giderek
izini kaybettirdi.
Müşrikler, bütün aramalara rağmen Hz. Peygamber’i bulamayınca başına ödül
koyarak onu yakalayana yüz deve verileceğini ilan ettiler. Arama faaliyetleri sırasında
müşrikler, mağaranın kapısına kadar geldiklerinde kendi aralarında Hz. Peygamber’in
yakınlarında olup olmadığını konuşuyorlardı. Bu sırada Hz. Ebû Bekir’i bir telaş aldı; Hz.
Peygamber ise onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Hz. Ebû Bekir, mağaradan dışarıya bakıp
müşriklerin ayaklarını gördüğünde heyecanla, “Ey Allah’ın Resûlü! Ayaklarına baksalar bizi
görecekler!” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber, “Ey Ebû Bekir! Üçüncüleri Allah olan iki
kişi hakkında ne zannediyorsun?” diye cevap verdi (Buhârî, Fedâilu’l-ashâb 2; Menâkıbu’lensâr 45).
Kur’ân’da olay şöyle tasvir edilmektedir: “Eğer siz Resûlullah’a yardım etmezseniz
(bu önemli değil); ona Allah yardım etmiştir. Hani kâfirler onu, iki kişiden biri olarak (Ebû
Bekir ile birlikte Mekke’den) çıkarmışlardı; hani onlar mağaradaydı; o, arkadaşına
“Üzülme, çünkü Allah bizimle beraberdir.” diyordu. Bunun üzerine Allah ona (sükûnet
sağlayan) emniyetini indirdi; onu sizin görmediğiniz bir ordu ile destekledi ve kâfir olanların
sözünü alçalttı. Allah’ın sözü ise zaten yücedir. Allah üstündür; hikmet sahibidir.” (Tevbe
9/40)
Hz. Peygamber Sevr mağarasında üç gece kaldı. Bu sürede Hz. Ebû Bekir’in oğlu
Abdullah akşamları mağaraya gelerek müşriklerin konuşmalarını ve Hz. Peygamber
hakkında söylediklerini onlara aktarıyordu. Gece orada kalan Abdullah, tan yeri ağarmadan
yanlarından ayrılıp geceyi Mekke’de geçirdiği intibaını vermek için şehre dönüyordu.
Abdullah ayrıldıktan sonra Hz. Ebû Bekir’in azatlısı Âmir b. Füheyre mağaranın
yakınlarına getirdiği koyunları peşinden sürerek onun ayak izlerini kaybettiriyordu. Sürü
oraya getirilince Hz. Peygamber ile Hz. Ebû Bekir, ihtiyaçları olan sütü de alıyorlardı. Üç
gün kaldıktan sonra daha önce rehber olarak tutulmuş olan Abdullah b. Uraykıt mağaraya
geldi.
Hz. Peygamber, peygamberliğin 14. yılı (m. 622) Rebiülevvel ayının beşinde
Pazartesi günü, Hz. Ebû Bekir ve yanlarında bulunan kılavuzla birlikte yola çıktı. Âmir b.
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Füheyre’yi de yanlarına almışlardı. Abdullah b. Uraykıt, onları daha az kullanılan, fakat bu
yolculukları için daha güvenilir olan sahil yolundan Medine’ye götürdü.

C.

Elçiliğin Medine Yılları

Medine’nin eski adı Yesrib olup Hz. Peygamber’in buraya hicretinden sonra
Medinetü’n-nebî [Medinetü’r-resûl=Peygamber şehri] olarak isimlendirilmiş; sonraları
kısaca Medine denmeye başlanmıştır. Medine, aslında geniş bir alana yayılan birbirine yakın
birçok köy, mezra ve kaleden oluşan bir yerleşim yeridir.
Evs ve Hazrec’in farklı boyları ile Yahudiler Medine’de kendilerine ait mahallelerde
yaşıyorlardı. Şehrin üç tarafı bahçelerle ve bunları birbirinden ayıran çit ve alçak duvarlarla
çevrili olup aralarındaki yollar çok dardı. Yahudilerin, taştan yapılmış, kale olarak da
kullanılabilen birkaç katlı evleri vardı.
Medine’nin asıl sakinlerinin Amâlika kabilesi olduğu, onlardan sonra şehre
Yahudilerin, daha sonra da Arapların yerleştiği anlatılır. İslâm’ın doğduğu dönemde burada
Yahudiler ve Araplar oturmaktadır. Medine’nin kuzeyinde bulunan Hayber, Fedek, Teymâ
ve Vâdilkurâ gibi yerleşim yerlerinde de Yahudiler oturuyorlardı. Buna bakarak eskiden
Hicaz’ın kuzeyine bir Yahudi göçünün meydana geldiği anlaşılmaktadır.
Medine’deki Yahudilerin kökeni konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bir
görüşe göre Medine -Amâlikalıların dağılıp kaybolmasından sonra-, MÖ 587’de Babil kralı
Buhtunnassar’ın Kudüs’ü işgal edip Yahudileri esir olarak Babil’e götürdüğü sıralarda
Hicaz’a göç eden Yahudilerce iskân edilmiştir. Bir başka görüşe göre MS 70’te Bizans
imparatoru Titus’un Kudüs’e saldırmasından sonra kaçan bazı Yahudi kabileleri Hicaz’a
yerleşmiştir. Bu görüşlerin dışında, Medine’de oturan Yahudilerin, Yahudileşmiş Arap
kabileleri olduğunu söyleyenler de mevcuttur. Yahudilerin Arapça konuşmaları ve bazı
kabilelerin adlarının Arapça olması, bu görüşün delillerindendir. Zamanla bazı Arapların
Yahudileşmiş olabileceklerini kabul etmek mümkün ise de buradaki Yahudilerin bir
kısmının İbrani kökenli olması gerekir. Medine’deki Yahudiler, Kaynuka, Nadîr ve Kurayza
olmak üzere üç büyük kabileye ayrılmaktadır. Bunların yanı sıra bazı Arap kabileleriyle
anlaşmalı olan başka Yahudiler de vardı.
Medine’deki Araplar ise güney kökenli olan kardeş Evs ve Hazrec kabilelerinden
oluşmaktadır. Bu kabileler, Hârise b. Saʻlebe’nin hanımı Kayle bt. Cefne’den doğan
çocukları Evs ve Hazrec’in soyundan geldikleri için onlara Kayleoğulları da denirdi. Önce
Tihâme’ye, oradan da kuzeye göç eden Saʻlebe b. Amr ve oğulları, daha sonra Yesrib’e
gittiler. Muhtemelen İslâm’ın doğuşu sırasında bir asırdan fazla zamandır Medine’de
bulunuyorlardı. Onların Medine’ye daha önce geldikleri de söylenmektedir. Evs ve Hazrec
kabileleri Medine’ye yerleştiklerinde Yahudilerin siyasal ve ekonomik baskısı altında
kalmışlardı. Daha sonra şehre egemen oldular.
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İslâm’ın doğuşu sırasında Evs ve Hazrec kabileleri arasında bir süreden beri devam
eden kan davası sebebiyle çatışmalar vardı. Kabileler arasında meydana gelen kan davası,
Evs ve Hazrec kabilelerinin şehirdeki Yahudilerle ittifaklar kurmalarına sebep olmuştu.
Sayıları daha az olan Evsliler Kurayza ve Nadîroğullarıyla, Hazrecliler ise
Kaynukaoğullarıyla ittifak kurmuşlardı.
İki taraf arasında meydana gelen çatışmalardan biri -Medine’ye iki fersah uzaklıktaki
Kurayzaoğullarının toprakları içinde bulunan Buʻâs’ta meydana gelen savaştır. Hz.
Peygamber’in hicretinden beş ya da altı yıl önce meydana gelen Buʻâs savaşı, Evs
kabilesinden bir kişinin Hazrec’e sığınan bir yabancıyı öldürmesi üzerine başlamış; savaş,
Hazrec kabilesinin lideri Amr’ın atılan bir okla öldürülmesi ve Evs’in zaferiyle
sonuçlanmıştır.
Buʻâs savaşı, İslâm’ın Medinelilerle buluşma sürecinde önemli bir yere sahiptir.
Yıllardır devam eden mücadele ve bu savaşta Evslilerin üstün gelmesi, Hazreclilerin yeni
müttefikler aramalarına neden oldu. Esasen aradaki düşmanlığı kaldıracak, birlik ve
beraberliği sağlayacak bir lidere ihtiyaç vardı. Hz. Âişe’nin, “Buʻâs, Allah’ın Resûlü için
hazırladığı bir savaştı.” (Buhârî, Menâkıbu’l-ensâr 1, 27, 46) sözünü bu açıdan
değerlendirmek gerekir.
Hz. Peygamber hicret ettiğinde burada bulunan Araplar daha çok tarım ve
hayvancılıkla uğraşırken, zanaatlar ve ticaret Yahudilerin elindeydi. Evs ve Hazrec’ten
başka Kurayza ve Nadîroğulları da tarım ve hayvancılıkla, Kaynukaoğulları ise silah imalatı
ve kuyumculukla uğraşırlardı. Kaynukaoğullarının, şehrin batısında kendi isimleriyle anılan
bir çarşıları mevcuttu.
Medine’de Yahudilikten başka yaygın dinî inanç müşriklikti. Medineli Araplar,
Mekke ile Medine arasında, Müşellel denilen yerde bulunan Menât putuna saygı
gösterirlerdi. Evsliler, Hazrecliler ve onların dinine uyan diğer kabileler, hac ibadetini yerine
getirdikten sonra Menât’ın yanına giderek saçlarını orada tıraş ederlerdi. Hacılar, tıraştan
sonra bir süre orada ikamet ederek haclarını tamamlarlardı.
Medinelilerin din anlayışlarında Kureyşliler kadar tutucu olmadıklarını söylemek
gerekir. Hz. Peygamber’in Mekke’de ortaya koyduğu bütün gayrete rağmen İslâm’ın yayılışı
çok ağır yürüdüğü halde Medine’de İslâmlaşma daha hızlı olmuştur.
İslâm’ın Medine’de yayılmasının nedenlerinden biri, burada yaşayan iki kardeş
kabile olan Evs ve Hazrec arasında yıllardan beri devam eden kan davasıdır. Hz.
Peygamber’in Medine’ye hicretinden önce taraflar arasında meydana gelen Buʻâs savaşında
Hazreclilerin yenilgiye uğraması, onları dışarıda ittifak aramaya yöneltti.
Medine’de yaşayan Yahudilerin zaman zaman gelecek bir peygamberin önderliğinde
Araplarla savaşacaklarını ve onları Âd ve Semûd kavimleri gibi ortadan kaldıracaklarını
söyleyerek tehdit ettikleri anlatılır. Bu anlatılanlar, Medineli Arapların peygamberlik ve
beklenen peygamber hakkında kısmen de olsa bilgi sahibi olduklarını göstermektedir.
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Dolayısıyla Hz. Peygamber’in çağrısını işiten Medineliler, Müslümanlığı daha kolay kabul
edecek durumdaydılar.
İslâm’ın tebliğ edilmesi için Medine’deki dinî, sosyal ve siyasî durum, Mekke’den
daha uygundu. Öte yandan Medinelerin dinlerine bağlılıkları ve din anlayışları, Mekkeliler
kadar katı değildi. Bilindiği gibi Mekkelilerin dinî hayatları ile ticaretleri arasında önemli
bir ilişki vardı. Hac ibadeti ve ticaret iç içe girmişti. Öte yandan Mekkelilerle müttefiklerinin
[el-Ahmâs] sahip oldukları bazı imtiyazlar vardı. Medine’de oturan Araplar ise Menât
putunu yüceltirlerdi. Dolayısıyla dinî pratikleri Mekkeliler kadar canlı değildi. Bu da yeni
dinin etkisine girmeye daha açık olmalarına olanak sağlayan etkenler arasında sayılabilir.
Medine’nin hicret yurdu olarak seçilmesinin önemli sebeplerinden biri, Mekke ile
ilişkiyi tamamen koparmayı gerektirmeyecek bir yer olmasıdır. Arapların Kâbe’ye saygı
göstermesi, Mekke’yi göz ardı edilemeyecek bir merkez haline getiriyordu. Oraya hâkim
olan kimse, Araplarla sıcak ilişkiler geliştirme olanağına sahipti. Medine ise Mekke ile
ilişkilerin devam etmesine imkân verecek bir konumdaydı.
Mekkeliler açısından ticaretin yaşamsal bir öneme sahip olduğunu biliyoruz. Hz.
Peygamber’in hicreti rahat etmek için yapmadığını hatırlarsak, Mekkelilerle mücadelesinde
kendisine avantaj sağlayacak bir yer olmasının, Medine’nin tercih nedenlerinden biri olduğu
söylenebilir. Bilindiği gibi daha önce Müslümanların önemli bir kısmı Habeşistan’a hicret
edip burada rahat bir ortam buldukları halde Hz. Peygamber, orayı hicret yurdu olarak
düşünmemişti.
Medine’deki otorite boşluğu Hz. Peygamber’in burada rahat hareket etmesine imkân
veren bir etkendir.
Medine’de Hz. Peygamber’in ailesinin ilişki içinde olduğu Hazrec kabilesinin
yaşaması, destek sağlanması açısından önemlidir. Bilindiği gibi Araplar arasında kabile
dayanışmasının yanı sıra evliliklerle meydana gelen akrabalıklar toplumsal dayanışmada
etkili olabiliyordu.
Nüfus potansiyeli bakımından Medine, Hicaz’daki en önemli yerleşim yerlerinden
biridir. Hicret sırasında burada hatırı sayılır bir nüfus yaşıyordu. Bu da Medine’yi tebliğ için
vazgeçilmez bir yer haline getiriyordu.
Kuşkusuz Hz. Peygamber’in Medine’yi tercih etmesinin en açık sebeplerinden biri,
buradaki Müslümanlardan gördüğü destektir. Bu destek sayesinde, tebliğ yapmasına yıllarca
engel olan Kureyş’e karşı koyabilmiştir.
Hz. Peygamber, 12 Rebiülevvel Pazartesi günü Medine yakınındaki Kubâ’ya, Amr
b. Avfoğullarının yanına ulaştı. Orada Külsûm b. Hidm’in evine indi. Kubâ’da bulunduğu
sırada, Müslümanlarla sohbet etmek amacıyla Saʻd b. Heyseme’nin evine giderdi. Bekâr
olan Saʻd’ın evi, bekâr Muhacirlerin kaldığı bir yerdi. Bundan dolayı evine “Bekârlar Evi”
denirdi.
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Hz. Peygamber, Pazartesi gününden Cuma gününe kadar Kubâ’da kalarak Cuma
günü yola çıktı. Bu arada Hz. Ali, Mekke’de üç gün kalmış; Resûlullah’ın verdiği emanetleri
sahiplerine teslim ederek hicret etmiştir.
Hz. Peygamber, Kubâ’dan Yesrib’e giderken Sâlim b. Avfoğullarının arazisinde
Rânûna vadisinde ilk Cuma namazını kıldırdı.
Böylece Hz. Peygamber 2 Rebiülevvel’de Mekke’den ayrılıp Sevr mağarasına
gitmiş; 5 Rebiülevvel’e kadar orada kaldıktan sonra yola çıkmış ve 12 Rebiülevvel’de
Kubâ’ya ulaşmıştır. Burada birkaç gün kaldıktan sonra 16 Rebiülevvel’de, o günkü adıyla
Yesrib’e hareket etmiştir.
Hz. Peygamber, Kubâ’dan hareket etmeden önce dayızadeleri Neccâroğullarına
haber göndermiş; onlar da kılıçlarını kuşanarak gelmişlerdi. Resûlullah etrafında Ensâr özellikle de- Neccâroğulları olduğu halde şehre girdi. Hangi kabilenin mahallesinden
geçtiyse yanlarında kalmasını teklif ederek, ona her türlü desteği sağlayacaklarını söylediler.
Resûlullah, Neccâroğullarından iki yetim kardeşe ait olan bir araziyi satın alarak buraya
mescid inşasına başlandı. Mescid yapılan yerin yakınında evi bulunan, Neccâroğullarının bir
kolu olan Hâriseoğullarından Ebû Eyyûb Hâlid b. Zeyd el-Ensârî’nin evine misafir oldu.
Neccâroğulları, Hz. Peygamber’in dedesi Abdülmuttalib’in annesi Selma’nın
kabilesiydi. Hz. Peygamber’in dedesi Abdülmuttalib [Şeybe], çocukluğunu burada
geçirmişti. Hz. Peygamber’in babası Abdullah ticaret için Şam taraflarına gittiği bir yolculuk
dönüşünde hastalanınca Yesrib’te, dayıları Adîoğullarının yanında bir ay kalmış; vefat
edince de oraya gömülmüştü. Yine Hz. Peygamber küçüklüğünde annesiyle birlikte
Medine’ye, dayızadelerinin yanına bir yolculuk yapmış ve burada bir süre kaldıktan sonra
dönüşte annesini kaybetmişti. Bütün bunlar Hz. Peygamber’in ailesi ile Adî b.
Neccâroğulları arasındaki ilişkilerin hicretten önce devam ettiğini göstermektedir.
Dolayısıyla Hz. Peygamber’in kendisine destek olabilecek dayılarının yanında kalmayı
düşünmüş olması da mümkündür. Öte yandan Arap geleneğine göre Hz. Peygamber’in
dayızadelerinin yanında kalmasının isabetli bir karar olduğu görülmektedir. Çünkü Hz.
Peygamber’i yanlarına kabul etme ve koruma görevi öncelikle onlara düşer.
Resûlullah’ın Medine’ye girişinden itibaren evinde kaldığı Ebû Eyyûb Hâlid b. Zeyd,
Hz. Peygamber’e hizmet edebilmek için elinden gelen özeni gösterdi. Resûlullah’ı evinin
ikinci katına yerleştirmek istediyse de o bunu kabul etmedi. Bu arada Neccâroğulları, Hz.
Peygamber’e nöbetleşe yemek götürüyorlardı.
Mescidin inşasından sonra Hz. Peygamber, azatlıları Zeyd b. Hârise ile Ebû Râfi’i
Mekke’ye göndererek ailesini getirtti. Zeyd b. Hârise, Hz. Peygamber’in hanımı Sevde,
kızları Fatıma ve Ümmü Külsûm’u, kendi hanımı Ümmü Eymen ve oğlu Üsâme’yi
Medine’ye götürdü. Mekkeliler, şehirden ayrılmalarına engel olmadılar. Zeyd, Hz.
Peygamber’in diğer kızı Zeyneb’i Medine’ye götüremedi. Zira o zamanlar müşrik olan
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kocası Ebü’l-Âs b. Rebî tarafından alıkonmuştu. Hz. Ebû Bekir’in oğlu Abdullah ise annesi
Ümmü Rûmân, kız kardeşleri Esma ve Âişe’yi Medine’ye götürdü.
Hz. Peygamber’in Medine’ye gidişi Kureyşlileri çok rahatsız etti. Orada barınmasını
engellemek için hemen girişimlere başladılar. Öte yandan hicret, Müslümanlar üzerinde çok
olumlu etkiler bıraktı. Muhacirler yeni yurtlarına uyum hususunda karşılaştıkları sorunları
çabuk atlattılar. Bu arada ihtiyaç duyulan kurumlar da oluşturulmaya başlandı. Hz.
Peygamber, Müslümanların Medine’de karşılaştıkları sorunları bertaraf etmek amacıyla bazı
faaliyetlerde bulundu. Kardeşleştirme, Mekkeli ve Medineli Müslümanlar arasındaki
ilişkileri geliştirmek amacıyla ilk aylarda ortaya çıkan önemli bir gelişmeydi.
Kuşkusuz karşılaşılan en önemli sorunlardan biri şehre yeni gelen Mekkeli
Müslümanların yerleştirilmesi meselesiydi. Müslümanların Medine’ye göçleriyle birlikte
şehrin nüfus artışından kaynaklanan bazı sorunlarla karşı karşıya kalınması kaçınılmazdı.
Medineli Müslümanlar, Mekke’den gelen din kardeşlerine karşı büyük bir fedakârlık
yapmaya hazırlardı. Ensâr, boş arsalarını Resûlullah’a vererek Mekkeli kardeşleri için
buralarda evler yapılmasını istedi. Hatta Hz. Peygamber’e, isterse evlerini alabileceğini
söylediler. Hz. Peygamber teklifleri için teşekkür ederek sahipsiz arazilerde ve Ensârın
kendisine verdiği boş arsalarda Müslümanlar için evler yaptırdı. Ev yapma imkânı
olmayanlar ise Kubâ’da, misafir oldukları Müslümanların yanında kaldılar.
Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretten sonra inşa ettiği mescit, toplumsal hayatta
merkezî bir konuma oturdu. Hz. Peygamber’in devesinin çöktüğü yerin sahipleri olan
çocuklar burasını Hz. Peygamber’e bağışlamak istedilerse de onların teklifini kabul etmedi.
Burası çocuklardan satın alındıktan sonra mescit inşasına başlandı. Bina, taş temel üzerine
tek sıra kerpiçten, bir adam boyu yükseklikteki çevre duvarı ile kuşatılarak üstü açık biçimde
yaklaşık bir dönümlük alana yapıldı.
Mescitle birlikte Resûlullah’ın ailesinin kalacağı odalar da inşa edildi. Odaların
kapısı mescide açılıyordu. Hz. Peygamber, mescit inşası bitinceye kadar yedi ay Ebû
Eyyûb’un evinde kaldı.
Mescidin ilk kıblesi Kudüs yönüne yapılmıştı. Hz. Peygamber 16 ya da 17 ay
Kudüs’e yönelerek namaz kılmış; gelen vahiyle kıble Kâbe’ye çevrildikten sonra kuzeydeki
üstü örtülü olan kısım, özellikle evi olmayanlara tahsis edilmiş ve güney tarafa namaz
kılınacak üstü kapalı yeni bir yer hazırlanmıştır. Hz. Peygamber’in Mescid-i Harâm’a
yönelerek namaz kılmaya başlaması Yahudilerin tepkisine sebep olmuştur.
Medine’de kurulan mescit, Müslümanların dinî, sosyal, kültürel, hukukî, siyasî ve
ekonomik ilişkilerinin merkezi haline geldi. Burası, Müslümanların Hz. Peygamber’le bir
araya geldikleri, karşılaşılan her mesele hakkındaki görüşlerini öğrendikleri, dinî bakımdan
eğitildikleri bir yerdi. Müslümanlar, çoğunlukla günlük farz namazlarını burada eda
ederlerdi.
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Hz. Peygamber’in hicreti sırasında Medine’nin ekonomik hayatında Yahudilerin
önemli bir yeri vardı. Kaynukaoğullarının kendi isimleriyle anılan bir pazarları mevcuttu.
Mekkeli Müslümanlar, Medine’ye geldiklerinde memleketlerinde olduğu gibi ticaret, yine
onlar için önemli bir geçim kaynağı oldu. Hatta kısa sürede Medine ticaretinde hatırı sayılır
bir konuma geldiler.
Mescid-i Nebevî’nin inşasından sonra Hz. Peygamber pazaryeri belirleyerek Medine
pazarını kurdu. Ticaret konusunda tecrübeli olan Mekkeli Müslümanlar sayesinde bu pazar,
kısa sürede Medine’nin ekonomik hayatında önemli bir yere sahip oldu.
Hz. Peygamber Medine’ye hicretten kısa bir süre sonra Yahudilerle önemli bir
sözleşme yaptı. Sözleşme, h. 1. yılda Enes b. Mâlik’in evinde, Hz. Peygamber ile
Medine’deki Yahudiler arasında yapıldı. Medine sözleşmesi, Müslümanlarla Yahudiler
arasında işbirliği ve dayanışmayı hedefliyordu. Belge, tek bir metin olarak nakledilmiş olsa
da aslında farklı zamanlarda genişletilen bir sözleşmedir. Metnin ayrı zamanlarda kaleme
alınmış iki farklı vesikadan meydana gelmiş olabileceğini söyleyenlerin yanı sıra sekiz ayrı
anlaşmadan meydana geldiğini savunanlar da vardır.
Belge, savaş durumunda tarafların takınması gereken tutum, kan bedellerinin ve
savaş esirlerinin kurtulmalık bedellerinin nasıl ödeneceği, Medine ve çevresinin güvenli
bölge ilan edilmesi gibi konuları ihtiva etmektedir. Bu sözleşmeyle Medine’de oturan müşrik
ve Yahudilerin Kureyşlilerle anlaşma yapması engellenmiştir. Dikkat çeken en önemli
husus, taraflar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda Hz. Peygamber’in müracaat edilecek
merci kabul edilmesidir.
Aynı dönemde Müslümanlar arasındaki işbirliği ve dayanışmayı arttırmak amacıyla
kardeşleştirme yapılmıştır. Kardeşleştirme, Cahiliye döneminde de mevcut olan sosyal ve
siyasî dayanışma kurumlarından biridir. Bu dönemde bir Arap, yabancı bir şahısla kardeşlik
anlaşması yaparsa ona öz kardeşi gibi bakar; kendisine varis olup mirasından pay alabilirdi.
Hz. Peygamber ise kardeşleştirmeyi inanç ilişkisi çerçevesinde uyguladı.
Enes b. Mâlik’in evinde gerçekleştirilen kardeşleştirmede 45’i Ensârdan ve 45’i
Muhacirlerden olmak üzere 90 kişi kardeş ilan edildi. Bir Ensârîyle kardeş olmayan tek bir
muhacirin kalmadığı söylenir. Kardeşleştirmenin daha sonraki günlerde de devam etmiş
olması muhtemeldir. Zira Ebü’d-Derdâ ile Selmân arasındaki kardeşleştirme sonraki
zamanlarda yapılmıştır. Bilindiği gibi Selmân, Uhud ile Hendek savaşları arasında
Müslüman olmuştur. Enes b. Mâlik’in evinde yapılan kardeşleştirmede meydana gelmesi
mümkün olmayan Cafer b. Ebî Tâlib ile Muʻâz b. Cebel arasındaki kardeşleştirme de daha
sonra meydana gelmiş olmalıdır. Zira Cafer, Habeşistan’a hicret etmiş; orada uzun süre
kalmış ve Hayber fethi sırasında Medine’ye gelmiştir.
Maddî yükümlülük, kardeşlerin birbirlerine varis olmaları şeklinde de uygulandı. Bir
bakıma kan bağına dayalı kardeşlikten öte bir dayanışma olan bu uygulama, Bedir savaşına
kadar devam etti. Bedir savaşında elde edilen ganimetler ve savaş esirlerinden alınan fidye,
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Müslümanların ekonomik anlamda biraz rahatlamalarına yardım ederek kardeşliğin
ekonomik boyutuna duyulan gereksinimi büyük ölçüde azalttı. “Allah’ın kitabına göre yakın
akrabalar birbirlerine (varis olmaya) daha uygundur.” (Enfâl 8/75) ayeti kardeşleştirilen
bireylerin birbirlerine varis olmaları uygulamasını sona erdirdi.
Kardeşlerin birbirlerine varis olması uygulamasının sona ermesi, kardeşliğin devam
etmediği ya da kardeşleştirmeye duyulan gereksinimin ortadan kalktığı anlamına gelmez.
Nitekim destek ve yardımlaşma anlamında kardeşlik devam etmiştir. Öyle anlaşılıyor ki, Hz.
Peygamber zaman zaman gerek sosyal, gerek siyasal, gerekse ekonomik gerekçelerle
Medine’ye yeni gelen Müslümanlar arasında kardeşleştirme yapmaya devam etmiştir.
Bedir’den sonra verasetin kaldırılmış olması, kardeşleştirmenin daha sonra devam etmediği
anlamına gelmez.
Medine’de çekilen maddi sıkıntılar, kardeşleştirmeye rağmen tam olarak
engellenememiştir. Çünkü o günün koşullarında fazla bir mal birikimi mümkün değildi. Sık
sık karşılaşılan kıtlıklar, insanların çok az olan birikimlerini alıp götürüyordu. Hz.
Peygamber, Muhacirlerin kendi ayakları üzerinde durmaya başladıkları andan itibaren
Ensârın yüklendiği maddi yükümlülüğü kaldırdı.
Hz. Peygamber, hicretin 1. Yılında (m. 622) Medine’de ikamet eden Müslümanların
nüfuslarını saydırdı. Bu sayım sonucunda Müslümanların 1500 kişi oldukları tespit edildi.
Hicretin 1. Yılında (m. 623) veya bazı rivayetlere göre hicretin 2. yılında namaz
çağrısı olarak ezan okunmaya başlanmıştır. Mekke’de Müslümanlar, buna ihtiyaç
duymamışlardı. Zira açıktan namaz kılınabilecek ve namaz ilanı yapılabilecek bir ortam
yoktu. Bu ihtiyaç Medine’de ortaya çıktı. Bir ara namaz vakitlerini ilan etmek amacıyla
sokaklarda “es-Salâ, es-Salâ” ya da “es-Salâtu câmiʻa” şeklinde bağırılmış; ancak daha
pratik ve kalıcı bir uygulamaya ihtiyaç duyulmuştu. Bunun üzerine bir çözüm yolu aranmaya
başlandı. Hristiyanların kullandığı çana benzeyen nakus denen aletin, Yahudilerin kullandığı
borunun kullanılması, ateş yakılması ya da bayrak dikilmesi gibi uygulamalar müzakere
edildi.
Bu konuların müzakere edildiği günlerde Hazrec’ten Abdullah b. Zeyd b. Saʻlebe’ye
rüyada ezan öğretilmiş; ertesi gün Hz. Peygamber’e gelerek rüyasını anlatmıştı. Hz.
Peygamber, rüyasının sadık bir rüya olduğunu söyleyip ezanı sesi gür olan Bilal b. Rebâh
el-Habeşî’ye öğretmesini istedi. Bilal, yüksek bir evin damına çıkarak ilk ezanı okudu.
Hz. Peygamber, hicretin 2. yılı Receb ayında (m. 623), Abdullah b. Cahş’ı yaklaşık
10 kişilik bir müfrezenin başında görevlendirdi. Ona bir mektup vererek Necid yolunu
tutmasını, iki gün sonra mektubu açmasını ve yazılı talimata göre hareket etmesini
emrederek Mekke tarafına gönderdi. Abdullah iki gün sonra mektubu açınca Nahle’ye
giderek orada Kureyşlileri gözetlemesinin emredildiğini gördü. Görev yerine gidince
Kureyş’e ait bir kervan gördüler. Abdullah ve beraberindekiler kervana saldırarak Abdullah
b. el-Hadramî’yi öldürdüler; Osman b. Abdullah b. Ebî Ümeyye ile Mahzûmoğullarının
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mevlası Hakem b. Keysân’ı esir edip kervandaki mallarla Medine’ye götürdüler. Hz.
Peygamber, Medine’ye gelen Abdullah b. Cahş ve arkadaşlarını haram ayda savaştıkları için
azarlayarak onlara böyle bir şey emretmediğini söyledi.
Saldırı, Receb ayında yapıldığı için müşrikler, Hz. Peygamber’i ve Müslümanları
dinî değerlere saygı duymadıkları gerekçesiyle eleştirdiler. Kur’ân, İslâm’ın haram aylar
hakkındaki yaklaşımını ortaya koyarken meselenin başka bir yönünü ön plana çıkarır: “Sana
haram aylarda savaşmayı soruyorlar. De ki: O ayda savaşmak büyük bir günahtır.
(İnsanları) Allah yolundan çevirmek, Allah’ı inkâr etmek, Mescid-i Harâm’ın ziyaretine
engel olmak ve halkını oradan çıkarmak ise Allah katında daha büyük günahtır. Fitne de
adam öldürmekten daha büyük bir günahtır. Onlar eğer güçleri yeterse, sizi dininizden
döndürünceye kadar size karşı savaşa devam ederler…” (Bakara 2/217) Böylece
Müslümanların yaptıkları onaylanmamakla birlikte müşriklerin tavırlarının da tutarlı
olmadığı ortaya konmuştur.
Hicretin 2. yılında savaşa izin verildi. Savaşa izin veren ayetin, “Kendilerine savaş
açılan Müslümanlara, zulme uğramaları sebebiyle cihat için izin verildi. Şüphe yok ki
Allah’ın onlara yardım etmeğe gücü yeter.” (Hacc 22/39) olduğu rivayet edilir.
Bedir savaşı Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında meydana gelen en önemli
savaşlardan biridir. Bu savaş birçok bakımdan istisnaî bir özellik taşımaktadır. Bundan
dolayı Bedir savaşına katılanların İslâm tarihinde ayrı bir yerleri olmuştur. Nitekim Hz.
Ömer Müslümanlara yıllık maaş dağıtırken Bedir ehline diğerlerinden daha fazla pay
vermiştir.
Hz. Peygamber 8 Ramazan’da yerine İbn Ümmi Mektûm’u bırakarak Medine’den
yola çıktı. Hz. Peygamber’in yanında bulunan Müslümanların sayısı 305 kişiydi. Bunların
83’ü Muhacirlerden, 61’i Evs’ten geri kalanları da Hazrec’tendi.
Ebû Süfyân, Hz. Peygamber’in bu bölgeye gelebileceğini tahmin ettiği için
kervandan önce yolun emniyetli olup olmadığını öğrenmek amacıyla Bedir kuyularının
bulunduğu yere geldi. Müslümanların burada olduğunu anlayan Ebû Süfyân hemen kervanın
tehlikede olduğunu bir haberciyle Mekke’ye bildirdi.
Hz. Peygamber karargâhın yerini belirledikten sonra Hubâb b. el-Münzir kendisine
gelerek yerin değiştirilmesini önerdi ve Bedir köyünün en sonundaki kuyunun önünde
karargâh kurulmasının daha uygun olacağını belirtti. Hz. Peygamber ordusunu Hubâb’ın
belirttiği yere götürerek orada büyük bir havuz açtırıp içine su doldurttu. Kuyuları kapattırıp
müşriklerin bu kuyulardan su almalarını engelledi.
Müşriklerle Müslümanlar 17 Ramazan 2’te (14 Mart 624) karşı karşıya geldiler. Âdet
olduğu üzere önce mübareze için savaşçılardan bazıları meydana çıktı. Ebû Ubeyde ile Utbe,
Hz. Hamza ile Şeybe, Hz. Ali ile Velîd b. Utbe savaştılar. Mübarezede üç müşrikin de
öldürülmesi Müslümanlar için büyük bir moral kaynağı oldu.
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Savaş sonunda Müslümanlar 14 şehit verdiler; müşriklerden 70 kişi ölmüş, 70 kişi
de esir edilmişti. Hz. Peygamber Müslümanları defnettikten sonra müşriklerin ölülerini de
defnettirdi.
Bedir savaşında ve savaşın sonunda Hz. Peygamber’in uygulamaları, hem savaş
stratejilerinin, hem de savaş hukukunun temelini oluşturmuştur. Hz. Peygamber bu savaşta
daha önce Arapların pek bilmedikleri savaş taktikleri kullanmıştır. Yine Resûlullah’ın
savaşta öldürülen müşriklere karşı takındığı tutum, esir müşriklerle ilgili uygulaması,
ganimetlerin paylaştırılması gibi hususlarda savaş hukukunun oluşması, Bedir savaşı
sonunda ortaya çıkmıştır.
Bu savaşta müşriklerin ileri gelenlerinden birçok kişi ölmüş; savaştan kısa bir süre
sonra da Ebû Leheb’in ölmesi, Mekke-Medine ilişkilerinde yeni bir dönemin açılmasına
yardım etmiştir. Müşriklerin ileri gelenlerinin ölmesi, Mekke’de Ebû Süfyân’ın yıldızının
parlamasına yardım etti. Ebû Süfyân bundan sonra Müslümanlarla mücadelede etkin rol aldı.
Müslümanların savaştan kesin bir galibiyetle çıkmaları, artık Hicaz’da hatırı sayılır
bir güç haline geldiklerini gösterdi. Güçleriyle ve sayılarıyla üstün olduklarını ileri süren ve
Müslümanları küçümseyen Mekkelilerin ise bu yenilgi karşısında prestijleri sarsıldı.
Esir edilen müşriklerden kurtulmalık bedeli ödeyemeyen ve okuma yazma bilenlerin
Müslümanların çocuklarından onar kişiye okuma yazma öğretmeleri şartıyla salıverilmeleri,
muhtemelen tarihteki ilk okuma yazma seferberliğidir.
Kaynukaoğulları kuşatması Müslümanlarla Yahudiler arasında meydana gelen ilk
önemli karşılaşmadır. Kaynukaoğulları Medine’de bulunan en önemli Yahudi kabilelerinden
biridir. Hz. Peygamber, zaman zaman taşkınlıklarda bulunan Kaynukaoğullarını uyararak
davranışlarının uygun olmadığını hatırlatmış; ancak Kaynukaoğulları kendilerinin savaş
bilmeyen Araplar gibi değerlendirilmemelerini, savaşmaları halinde nasıl savaşçılar
olduklarını göstereceklerini söyleyerek Hz. Peygamber’i tehdit etmişlerdir.
İki taraf arasındaki ilişkinin kopma noktası, bir Müslüman kadının maruz kaldığı
saldırıdır. Kuyumculukla uğraşan Kaynukaoğullarının çarşısına giden kadın alışveriş
yaparken orada bulunan bir Yahudi kadının haberi olmadan elbisesinin arka kısmını sırtına
iliştirdi. Kadın kalkınca avret yeri açıldı. Bunun üzerine orada bulunan Yahudiler güldüler.
Kadın da bağırarak yardım istedi. Olay sırasında oradan geçen bir Müslüman, Yahudinin
dükkânına girerek onu öldürdü. Yahudiler de Müslümanı öldürdüler. Hz. Peygamber daha
önce yapılan anlaşmanın ihlal edilmesi üzerine Kaynukaoğullarını muhasara altına aldı.
Kuşatma 15 gün devam etti. Sonunda Yahudiler teslim olmaktan başka çarelerinin
olmadığını anladılar.
Yahudiler teslim olduktan sonra Cahiliye döneminde müttefikleri olan Abdullah b.
Übey Hz. Peygamber’e gelerek onları affetmesini istedi. Hz. Peygamber İbn Übey’in
tavrından rahatsız olmuşsa da onları Medine’den çıkarmak suretiyle cezalandırdı (h. 2/m.
624).
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Ebû Süfyân, Bedir savaşındaki ağır yenilgiden sonra Müslümanlardan intikam
almadan yıkanıp güzel kokular sürünmeyeceğine dair yemin etmişti. Yeminini yerine
getirmek için hac mevsimin ortasında haram aylar olmasına rağmen 200 kişilik süvari
birliğin başında Medine’ye yaklaşık bir günlük mesafedeki Neyb dağının eteklerine kadar
ilerledi. Adamlarını burada bırakarak Nadîroğullarından Huyey b. Ahtab’ın evine gitti.
Ancak Huyey, Hz. Peygamber’le anlaşmaları olduğunu söyleyerek ona bilgi vermeyi
reddetti. Ebû Süfyân, kabilenin liderlerinden Sellâm b. Mişkem’in evine gitti. Gece onun
evinde kalarak ondan bilgi aldı. Sabaha karşı arkadaşlarının yanına dönen Ebû Süfyân,
Ureyd vadisine küçük bir müfreze gönderdi. Adamları Müslümanlara ait ekinleri ve
bahçeleri yakarak tahrip edip Ensârdan Maʻbed b. Amr ile bir işçisini öldürdüler. Baskından
haberdar olan Hz. Peygamber, 200 kişilik bir birlikle onları takibe koyuldu; ancak onlara
yetişemedi. Müşrikler takip edildiklerini anlayınca yanlarında azık olarak getirdikleri
kavrulmuş un (sevîk) çuvallarını atarak kaçtılar. Bundan dolayı bu gazveye Sevîk Gazvesi
denir (h. 2/m. 624).
Aynı dönemde meydana gelen önemli gelişmelerden biri Yahudi Şair Kaʻb b. elEşref’in öldürülmesidir. Kaʻb b. el-Eşref, babası aslen Arap olan Tay kabilesinden, annesi
ise Yahudiydi. Hz. Peygamber’e ve Müslümanlara karşı düşmanlık yapan Kaʻb, zaman
zaman gerek Hz. Peygamber aleyhinde, gerekse Müslümanlar aleyhinde kamuoyu
oluşturmak amacıyla şiirler söylüyordu.
Bedir savaşından sonra düşmanlığının şiddeti giderek artan Kaʻb, hızını alamayarak
Mekke’ye gitmiş ve müşrikleri Müslümanların aleyhine tahrik etmiştir. Kaʻb’ın
faaliyetlerinden epey rahatsız olan Hz. Peygamber arkadaşlarıyla sohbet ettiği bir sırada
Kaʻb’tan kendisini kurtaracak kimsenin bulunup bulunmadığını sordu. Muhammed b.
Mesleme Kaʻb’ı öldürmeye talip oldu. Cahiliye döneminde kendisiyle dostluğu olan Kaʻb
b. el-Eşref’i borç istemek bahanesiyle evinden dışarı çıkararak arkadaşlarıyla birlikte
öldürdü (h. 3/m. 624).
Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında meydana gelen önemli savaşlardan biri
Uhud savaşıdır. Kureyşliler Bedir savaşı sırasında Mekke’ye ulaşan kervanın kazançlarını
dağıtmayarak Müslümanlara karşı düzenlenecek bir sefer için hazırlıklara başladılar.
Rivayetlere göre bu ticaret kervanının geliri yaklaşık 50.000 dirhemdi.
3. yılın Şevval ayında (Ocak 625) Mekkelilerden ve paralı asker olarak orduya
katılanlardan meydana getirilmiş olan 3.000 kişilik bir ordu Bedir savaşının intikamını
almak için Medine’ye doğru yola çıktı. Ebû Süfyân’ın karısı Hind ve başka kadınlar da bu
sefere katılmışlardı.
Henüz Müslüman olmayan Abbas b. Abdülmuttalib müşriklerin yola çıktıklarını Hz.
Peygamber’e bir ulak vasıtasıyla bildirdi. Hz. Peygamber, haber kendisine ulaşır ulaşmaz
mescitte bir toplantı yaparak Müslümanlara, müşriklere karşı nasıl bir tavır alacakları
konusunu danıştı. Genel eğilim şehir dışına çıkıp meydan savaşı yapmak yönündeydi. Hz.
Peygamber savunma savaşı yapılmasının daha uygun olacağını düşünüyordu.
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Müslümanların ileri gelenlerinden birçok kişi Hz. Peygamber’le aynı görüşteydi. Abdullah
b. Übey de şehirde kalınarak savunma savaşı yapmanın daha iyi olacağını söyledi. Ancak
Hz. Peygamber, büyük bölümü gençlerden meydana gelen çoğunluğun görüşüne uydu. Bu
amaçla Cuma günü namaz kıldıktan sonra zırhını giyerek yaklaşık 1.000 kişiden meydana
gelen ordusunun başında Uhud’a doğru harekete geçti.
Hz. Peygamber ve askerleri Şeyhayn denen mevkide gecelediler. Abdullah b. Übey,
300 kadar arkadaşıyla orduyu terk ederek Medine’ye geri döndü.
Hz. Peygamber, Uhud dağının güneyindeki alanda dağı arkasına ve Ayneyn tepesini
soluna alarak karargâh kurdu. Ayneyn tepesine Abdullah b. Cübeyr komutasında 50 okçu
yerleştiren Hz. Peygamber onlara, ikinci bir emre kadar ne olursa olsun yerlerinden
ayrılmamalarını söyledi.
Mübareze ile başlayan savaşta Kureyş ordusundan Talha b. Ebî Talha’yı Hz. Ali,
Osman b. Ebî Talha’yı Hz. Hamza öldürdü. Ardından başlayan savaşta müşrik ordusu
Müslümanlar karşısında müşrikler geri çekilince Müslümanlar onları kovalamaya başladı.
Müslümanlar savaş alanındaki eşyaları toplamaya başlayınca okçular ganimet alabilmek için
Abdullah b. Cübeyr’in ikazlarına rağmen yerlerini terk ettiler. Abdullah ve yanında kalan 10
kadar arkadaşı, İslâm ordusuna arkadan saldırmak için bekleyen Hâlid b. Velîd’in süvari
birliklerinin saldırısı sonucu şehit oldular. Hâlid’in birlikleri Müslümanlara arkadan
saldırıya başlayınca kaçışan müşrik ordusu da toparlanmaya başladı ve karşı saldırıya geçti.
Paniğe kapılan Müslümanların savaş düzeni bozuldu. Hz. Peygamber, savaş alanında
yaralandı. Müslümanlardan 70 kişi şehit oldu; müşriklerden 22 kişi öldü. Müşrikler, Hanzale
b. Ebî Âmir dışındaki Müslüman şehitlerin bazı uzuvlarını keserek müsle yaptılar. Hz.
Peygamber, yapılanlara çok üzüldü.
Hz. Peygamber, Uhud şehitlerini yıkamadan elbiseleriyle defnettikten sonra
Medine’ye döndü. Medine’ye döndükten sonra Kureyş ordusunu takip etme kararı verdi. Bu
amaçla sadece Uhud’ta bulunan askerlerden meydana gelen 500 kişilik bir kuvvetle
Hamraülesed’e kadar giderek orada beş gün kadar kaldı.
Safer 4/Temmuz 625’te Âmir b. Saʻsaʻa kabilesinin lideri olan Ebü’l-Berâ
Medine’ye gelerek Hz. Peygamber’den kabilesinde İslâm’ı anlatacak kimseler göndermesini
istedi. Hz. Peygamber’e davetçilerin emniyetinin sağlanacağı sözü verilince Suffe ehlinden
70 kişiyi Âmir b. Saʻsaʻa kabilesine gönderdi. Ebü’l-Berâ’nın yeğeni Âmir b. Tufeyl,
etrafına topladığı adamlarla Amr b. Ümeyye ve Kaʻb b. Zeyd dışında kalan davetçileri
öldürdüler. Amr b. Ümeyye, Âmir b. Tufeyl tarafından serbest bırakıldı. Medine’ye gelirken
yolda, bilmeden Hz. Peygamber’in eman verdiği Âmir b. Saʻsaʻa’dan iki kişiyi öldürdü. Hz.
Peygamber, daha sonra bunların diyetini ödedi.
Safer 4/Temmuz 625’de Adel ve Kare kabilelerinden bir heyet Medine’ye geldi. Hz.
Peygamber’den kabilelerine dini öğretecek davetçiler göndermesini istediler. Hz.
Peygamber’in gönderdiği 10 kişi Huzeyl kabilesine ait Raci’ suyunun başında
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konaklamışken Huzeyl’in bir kolu olan Lihyânoğullarına mensup 100 kadar silahlı
tarafından esir edilip Mekkelilere satılmak istendiler. Bunlardan Hubeyb b. Adî, Abdullah
b. Tarık ve Zeyd b. Desinne dışındakiler teslim olmayı reddedip çarpışarak şehit oldular.
Esir edilip bağlanan bu üç kişi Mekke’ye götürülürken Abdullah b. Tarık bağını çözerek
onları esir edenlerle savaşarak şehit oldu. Diğer iki sahabi Mekke’ye götürülerek Bedir’de
yakınları öldürülenlere intikamlarını almaları için satıldılar. Mekkeliler onları işkenceyle
katlettiler.
Bi’ru Maʻûne faciasından sonra Amr b. Ümeyye ed-Damrî, Hz. Peygamber’in eman
verdiği iki kişiyi öldürmüştü. Hz. Peygamber, Medine sözleşmesine göre öldürülen kişilerin
diyetlerini ödemek için Yahudilerin yardımını istemek üzere Nadîroğullarının mahallesine
gitti. Diyet ödemesine yardım edeceklerini söyleyen Yahudiler, Hz. Peygamber’e bir süre
beklemesini söylediler. Hz. Peygamber, yanındaki arkadaşlarıyla bir duvarın gölgesinde
dinlenirken, üzerine bir taş atarak onu öldürmeyi planladılar. Durumu sezen Hz. Peygamber,
bir ihtiyacı için oradan ayrıldığı hissini vererek uzaklaştı. Onunla beraber Nadîroğulları
yurduna giden arkadaşları Hz. Peygamber’i bir süre beklediler. Hz. Peygamber’in
geciktiğini görünce onu aramaya koyuldular. Karşılaştıkları bir kişiden Hz. Peygamber’in
Medine’ye gittiğini öğrendiler. Bunun üzerine onlar da Medine’ye döndüler. Hz.
Peygamber, Nadîroğullarına haber göndererek on gün içinde şehri terk etmelerini istedi.
Bunun üzerine Nadîroğulları göç için hazırlıklara başladılar. Ancak Abdullah b. Übey
kendilerine yardım edeceklerini vaat ederek direnmelerini tavsiye etti. Nadîroğullarının
lideri Huyey b. Ahtab, onun sözüne inanarak direnmeye karar verdi. Bunun üzerine Hz.
Peygamber, Nadîroğullarının üzerine harekete geçti. Kuşatmanın başında onları anlaşmaya
davet ettiyse de davetini reddettiler. Kuşatma 15 gün sürdü. Abdullah b. Übey’in vaat ettiği
yardım gelmeyince Medine’den çıkmaya razı oldular. Yapılan anlaşmaya göre savaş
gereçleri dışında develerine yükleyebildikleri taşınır malları alarak Medine’den ayrıldılar.
Çoğu Hayber’e giderek oraya yerleştiler. Hz. Peygamber, Ensârın da onayı alarak
Nadîroğullarından kalan taşınmazları Muhacirlere ve Ensârdan fakir olan iki kişiye dağıttı.
Hz. Peygamber, Huzâʻa kabilesinin bir kolu olan Mustalıkoğulları kabilesinin lideri
Hâris b. Ebî Dirâr’ın başka kabilelerle birlikte Medine üzerine saldırıya geçmek üzere
hazırlık yaptığı haberini aldı. 1.000 kişilik bir kuvvetle harekete geçen Hz. Peygamber,
Mustalıkoğullarıyla Mureysi kuyusunun bulunduğu bölgede karşılaştı. Ciddi bir direnç
gösteremeyen Mustalıkoğulları 10 kadar kayıp verdiler. Müslümanlardan ise yanlışlıkla
öldürülen bir kişi dışında hayatını kaybeden olmadı. Hz. Peygamber, kabile liderinin kızı
olan Cüveyriye ile evlenince esir alınan Mustalıklılar Müslümanlar tarafından serbest
bırakıldılar.
Bu sefer dönüşü, Hz. Ömer’in, hizmetinde bulunması için ücretli olarak savaşa
götürdüğü bir şahıs ile Hazreclilerin bir müttefiki arasında tartışma çıktı. İki kişinin kavgası
Muhâcirler ile Ensârın karşı karşıya gelmesine neden oldu. İki tarafın da ileri gelenleri olayı
yatıştırmaya çalıştılar. Olanları duyan Resûlullah (sas) yapılmak istenen şeyin Cahiliye adeti
olduğunu vurguladı ve Müslümanları teskin etti.
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Olayı duyan münafıkların lideri Abdullah b. Übey, muhacirleri nankörlükle itham
etti ve tansiyonu yükseltecek laflar söyledi: “Resûlullah’ın yanındakilere nafaka vermeyiniz
ki, etrafından dağılsınlar! Köpeğini besle, yesin seni. Allah’a and olsun ki, Medine’ye
döndüğümüzde kuvvetli olan zayıfı kovacaktır.” İbn Übey’in söylediklerini duyan çocuk
yaşlardaki Zeyd b. Erkam, olanları Resûlullah’a (sas) anlattı. Fakat İbn Übey, Zeyd’in
söylediklerinin yalan olduğuna dair yemin etti.
Gelişmelerin vahim neticeler doğurabileceğini tahmin eden Resûlullah (sas),
yolculuk için uygun olmayan çok sıcak bir vakitte yola çıkılmasını emretti. O gün akşama
kadar ve gece boyunca yürüdüler; ertesi gün de sıcaklık onları rahatsız edecek duruma
erişinceye kadar yolculuklarına devam ettiler. Böylece yorgunluktan Mureysi’ kuyusunun
başında aralarında cereyan eden tartışmayı tekrar gündeme getirecek mecalleri kalmadı.
Mola için durdukları yerde yorgunluktan uyuyakaldılar.
İbn Übey, söylediği sözleri inkâr etmişse de yolda inen ayetler, (Münâfıkûn 63/8)
onun söylediklerini Resûlullah’a (sas) bildirdi.
Münafıkların en etkili iftiraları, Benû Mustalık gazvesi dönüşünde Hz. Âişe
aleyhinde oldu. İfk hâdisesi olarak bilinen olay, kısaca şöyle cereyan etmiştir:
Resûlullah (sas), sefere çıktığında eşlerinden birisini beraberinde götürürdü. Bu
gazvede Hz. Âişe ona refakat etti. Yolculuk sırasında Resûlullah’ın (sas) eşi hevdece girer,
hevdeç devenin üzerine yüklenerek bağlanırdı.
Gazve dönüşü Hz. Peygamber’in eşi Hz. Âişe, ihtiyacı için kamptan uzaklaşmış;
gittiği yerde gerdanlığını düşürmüştü. Hz. Âişe, kamp yerine vardığında gerdanlığın
düştüğünü fark etti. Bunun üzerine gittiği yere dönerek gerdanlığını aramaya koyuldu.
Kamptakiler, Hz. Âişe’yi içinde zannettikleri için, hevdeci deveye yükleyip bağladılar.
Gerdanlığını bulduktan sonra geri dönen Hz. Âişe, orduyu kamp yerinde bulamayınca,
hevdeçte olmadığını fark ettiklerinde geri döneceklerini umarak beklemeye başladı. Bir süre
sonra, ordunun peşinden gelip Müslümanların geçtikleri yerlerde bir şey unutup
unutmadıklarını kontrolle görevli Safvân b. el-Muʻattal es-Sülemî çıkageldi. Kamp yerinde
gördüğü karartının Resûlullah’ın eşi olduğunu yaklaşınca anladı. Bineğinden inerek onu Hz.
Âişe’ye yaklaştırdı ve binmesini bekledi. Hz. Âişe deveye bindikten sonra Safvân, yuları
tutarak orduya yetişmek için Medine’ye doğru hızlıca yola koyuldu. Ordu bir sonraki konağa
varmıştı. Resûlullah’ın (sas) eşi Hz. Âişe’nin, Safvân’ın devesine binmiş halde geldiğini
gören münafıklar, bunu fırsat bilerek onu zina yapmakla itham ettiler. Üstelik yaptıkları
propaganda kısa sürede tuttu. Öyle ki, Müslümanlıklarından şüphe duyulmayan Hassân b.
Sâbit, Mıstâh b. Usâse ve Hamne bt. Cahş gibi kimseler de bu propagandaya alet oldular.
Şüphesiz olayı duyduklarında yalan olduğunu söyleyen Müslümanlar çoğunluktaydı.
Resûlullah (sas), artan dedikodulardan azamî derecede rahatsız olmuş ve mescitte bir
konuşma yaparak ailesi hakkında çıkarılan dedikoduların gerçek dışı olduğunu söylemişti.
Hz. Âişe, dedikoduları duyunca hasta olduğu gerekçesiyle babasının evine gitti.
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Olayın üzerinden bir ay geçtikten sonra Hz. Peygamber (sas), çıkartılan dedikodular
hakkında Hz. Âişe’nin fikrini sormak ve bizzat kendisiyle görüşmek üzere Hz. Ebû Bekir’in
evine gitti. Burada Hz. Âişe’nin ileri sürülen iftiralardan uzak ve temiz olduğunu beyan eden
ayetler (Nûr 24/12-16) nazil oldu. Resûlullah (sas), bu ayetleri okuduktan sonra, münafık
olmadıkları halde dedikoduların yayılmasına katılan Hassân b. Sâbit, Mıstah b. Usâse ve
Hamne bt. Cahş’a, ayetler doğrultusunda (Nûr 24/4) iftira cezası olarak 80’er değnek
vurulmasını emretti.
Safvân b. el-Muʻattal, bu olay dolayısıyla kendisi aleyhinde şiir söyleyen Hassân b.
Sâbit’e kılıcıyla saldırmış ve onu yaralamıştı. Hz. Peygamber araya girerek Hassân’a, Ebû
Talha’nın kendisine hediye etmiş olduğu bir arazi ile Sîrîn isimli Kıptî bir cariyeyi vermiş
ve meseleyi tatlıya bağlamıştır.
Medine’den çıkarılan Yahudilerden Huyey b. el-Ahtab ve başkaları Kureyş
müşriklerini Müslümanlarla savaşa teşvik ettiler. Gatafân, Süleym, Esed, Fezâre, Mürre ve
Eşca kabileleri çeşitli vaatlerle bu ittifaka katıldılar. Sakîf ve Kinâne kabileleri de Kureyş’e
destek olmak için ittifaka dâhil oldular. Mekke ve çevresinden 4.000 kişilik bir ordu
toplandı. Medine civarındaki kabilelerden katılanlarla bu sayı 10.000 kişiye ulaştı.
Hz. Peygamber, Medine üzerine saldırıya geçildiği haberini alınca Ashâbla meydan
savaşına çıkmak ya da şehirde kalıp savunma savaşı yapmak hususunda istişare yaptı. Bu
istişare sonunda şehirde kalınmasına ve düşman kuvvetlerinin geçişine müsait olan yerlere
hendek kazılmasına karar verildi.
Hendeğin kazımına ve savunulmasına 3.000 kadar Müslüman katıldı. Kazıdan çıkan
toprak, Müslümanların bulunduğu tarafa atılarak aynı zamanda siper olarak da kullanıldı.
Mekkeli müşrikler ve müttefikleri Medine’ye geldiklerinde beklemedikleri bir
engelle karşılaştılar. Hendeği geçme teşebbüsleri başarısız oldu. Kuşatma uzayınca
müşriklerin yiyecekleri ve hayvanlarına yedirdikleri yemleri azaldı.
Huyey, Kurayzaoğulları Yahudilerinin lideri Kaʻb b. Esed’le görüşerek müşriklerle
işbirliği yapmaları ve şehre girmelerine izin vermeleri hususunda ikna etti. Bunu duyan Hz.
Peygamber, endişelenerek Gatafân’la anlaşma yapmak istedi; ancak bazı Ensârîler buna
gerek olmadığını söylediler.
Eşca kabilesinin lideri olan Nuʻaym b. Mesʻûd Müslüman olup gizlice Hz.
Peygamber’in yanına gitti. Hz. Peygamber, onu Kurayzalılarla müşrikler arasındaki ittifakı
bozmak üzere görevlendirdi. O da bu ittifakı bozmayı başardı.
Zilkade ayında hem hac ve panayırlar mevsimi başlıyor; hem de haram aylar
giriyordu. Kureyşliler Mekke’ye dönmeye karar verdiler. Diğer kabileler de muhasarayı
kaldırdılar. 23 gün devam eden muhasarada Müslümanlardan altı kişi şehit düşmüş;
müşriklerden de üç kişi ölmüştür.
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Muhasaranın kaldırılmasından sonra Hz. Peygamber, ihanet edip düşmanla anlaşma
yapan Kurayzaoğullarının bölgesine harekete geçti. Kurayzalılar kalelerine çekildiler. Fakat
teslim olmaktan başka çareleri olmadığını görünce Saʻd b. Muʻâz’ın hakem olması koşuluyla
teslim olmayı kabul ettiler.
Hendek savaşı sırasında yaralanan Saʻd sedyede taşınarak savaş alanına getirildi.
Saʻd, buluğa ermiş erkeklerin öldürülmesi, kadınların ve çocukların esir edilmesi ve malların
ganimet olarak alınması şeklinde karar verdi. Bunun üzerine sayıları 400 ile 900 arasında
olduğu söylenen erkekler öldürüldü. Ancak kaynaklarda zikredilen rakamın abartılı olması
kuvvetle muhtemeldir.
Hz. Peygamber Zilkade 6’da (Mart 628) rüyada Kâbe’yi tavaf ettiğini gördü. Bunun
üzerine 1.500 kadar sahabî ile birlikte umre yapmak için yola çıktı. Müslümanların yanında
sadece yolculuklarında taşıdıkları kılıçları vardı. Müslümanlar Zulhuleyfe’de umre için
ihrama girdiler. Hz. Peygamber, Mekkelilere umre amacıyla geldiği haberini gönderdi.
Ancak müşrikler Müslümanların Kâbe’yi ziyaretlerine izin vermek istemediler.
Müslümanları engellemek için savaş hazırlıklarına başladılar.
Hz. Peygamber Mekke’ye 17 km. mesafedeki Hudeybiye kuyusunun başına geldi;
Kureyş’e elçi olarak Hz. Osman’ı göndererek bir kez daha umre amacıyla geldiklerini
bildirmek istedi. Hz. Osman müşrikler tarafından tutuklandı. Ancak Hz. Peygamber’e onun
öldürüldüğü haberi geldi. Bunun üzerine Hz. Peygamber sahabîlerden biat aldı. Hz. Osman
serbest bırakılınca Müslümanların yanına gitti.
Bundan sonra içlerinde Süheyl b. Amr’ın da bulunduğu bir müşrik heyeti Hz.
Peygamber’le görüştü. Görüşmeler sonunda, “Müslümanların o yıl umre yapamayacakları,
bir yıl sonra gelip umre yapabilecekleri, Mekke’de ancak üç gün kalabilecekleri, ziyarete
gelirken yanlarında sadece yolcu kılıcı bulundurabilecekleri; Müslüman olan bir Kureyşlinin
Müslümanlara sığınması halinde kabul edilemeyeceği, Mekke’ye iltica eden Müslümanların
ise iade edilmeyecekleri; Arap kabilelerinden isteyen kabilelerin iki taraftan biriyle ittifak
yapabileceği; antlaşmanın 10 yıl geçerli olacağı, bu süre zarfında tarafların birbirlerine
saldırmayacakları ve buna iki tarafın müttefiklerinin de dâhil olduğu” hususunda anlaşma
sağlandı.
Antlaşma imzalandıktan sonra Süheyl b. Amr’ın Müslüman olan oğlu Ebû Cendel
hapsedildiği yerden kaçarak Müslümanlara sığındı. Ancak Amr’ın onu talep etmesi üzerine
Hz. Peygamber Ebû Cendel’i babasına iade etti. Daha sonra Ebû Cendel, antlaşma gereği
Medine’ye giremeyen Ebû Basîr gibi Müslümanların yanına Kızıldeniz sahilindeki İs
mevkiine yerleşip Kureyş kervanlarına saldırıda bulununca müşrikler yaklaşık bir yıl sonra
Hz. Peygamber’den Müslüman olan Kureyşlilerin Mekke’ye iadesi maddesinin antlaşma
hükümlerinden kaldırılmasını talep ettiler.
Antlaşma imzalandıktan sonra Huzâʻa kabilesi Müslümanlarla, Bekir kabilesi ise
Kureyşle ittifak yaptı.
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Hz. Peygamber, antlaşmada belirtildiği üzere bir yıl sonra (7/629) Mekke’ye giderek
umre yaptı. Mekkeliler, Müslümanların şehirde bulundukları üç gün süresince şehri terk
ettiler.
Hz. Peygamber Hudeybiye’den sonra kuzeydeki Yahudi tehlikesini bertaraf etmek
üzere harekete geçti. Hudeybiye’den dönen Hz. Peygamber, yaklaşık bir ay sonra 1.600
kişilik bir orduyla Hayber üzerine harekete geçti.
Hayber’e ulaşan Hz. Peygamber, Yahudileri İslâm’a davet etti; ancak onun davetini
reddettiler. Kuşatma sırasında Gatafân ve Fezâre kabilelerine bağlı birlikler buradan
ayrıldılar. Bu durum Yahudilerin moralini bozdu. Kaleleri sırayla Müslümanların eline
geçmeye başladı. Hayber’de Yahudilerden 93 kişi öldü; Müslümanlardan da 15 kişi şehit
oldu.
Hz. Peygamber yıllık gelirin yarısını Müslümanlara vermeleri kaydıyla Hayber’deki
arazilerin işletilmesini Yahudilere bıraktı. Hz. Peygamber, Huyey b. Ahtab’ın kızı Safiyye
ile evlendi.
Hayber’den sonra Hz. Peygamber Vâdilkurâ üzerine yürüdü. Onlar da Hayber
Yahudilerine tanınan haklardan yararlanmak üzere telsim oldular. Ardından Teymâ’da
bulunan Yahudiler de Hz. Peygamber’e cizye vermek üzere anlaşma yaptılar. Hz.
Peygamber, orada ikamet eden Yahudilerin önerisi üzerine Fedek arazilerinin yarısı
karşılığında onlarla anlaşma yaptı. Bu arazi Hz. Peygamber’e tahsis edildi.
Hz. Peygamber, hicretin 8. yılında 15 kişilik bir heyeti İslâm’a davet etmek üzere
Belkâ yakınlarına gönderdi. Saldırıya uğrayan heyet üyelerinden biri yaralı olarak
Medine’ye dönebildi; diğerleri ise hayatını kaybetti.
Hz. Peygamber, 3.000 kişilik bir ordu hazırlayarak komutanlığa Zeyd b. Hârise, onun
şehit olması halinde Cafer b. Ebî Talib, onun da şehit olması halinde Abdullah b. Revâha’yı
görevlendirdi. Abdullah’ın şehit olması halinde askerlerin aralarından birini komutan tayin
etmelerini emretti. Müslümanlar Mu’te’de sayıları hakkında abartılı rakamlar verilen Bizans
ordusuyla karşılaştılar. Komutanlar sırayla şehit olunca Müslümanlar Hâlid b. Velîd’i
komutan tayin ettiler. Hâlid çarpışmaya devam ederek İslâm ordusunu planlı bir şekilde geri
çekti. Müslümanlar 8, 11 ya da 15 kadar şehit verdiler.
Hudeybiye antlaşmasının üzerinden daha iki yıl geçmişken müşrikler,
Müslümanların müttefiki olan Huzâʻalılara saldıran kendi müttefikleri olan Bekroğulları
kabilesine destek oldular. Baskın sırasında 23 Huzâʻalı öldürüldü. Huzâʻalılar Hz.
Peygamber’den yardım istediler. Hz. Peygamber, Mekkelilere mektup yazarak ya
Bekroğullarıyla yaptıkları anlaşmayı bozmalarını ya da Huzâʻalıların diyetlerini ödemelerini
aksi takdirde bunun bir savaş nedeni olduğunu bildirdi. Müşrikler, Hz. Peygamber’in
önerilerini reddettiler. Sonra da antlaşmayı yenilemek için Ebû Süfyân’ı Medine’ye
gönderdiler. Ancak Hz. Peygamber, onun tekliflerini kabul etmedi.
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Hz. Peygamber, Mekke’yi fethetmek üzere hazırlıklara başladı. Hazırlıklar gizli
yapıldı. Hazırlıkların Mekke’ye bildirilmemesi için özellikle çaba harcandı. Hz. Peygamber,
Muhacirler, Ensâr ve çevreden katılan kabilelerle yola çıktı. Yanında bulunan 10.000 asker,
Mekke yakınlarında konaklayınca asker sayısınca ateş yaktırarak Mekkelilerin
Müslümanların sayıları hakkında yanılmalarını sağladı. Hz. Peygamber’le görüşmeye giden
Ebû Süfyân yakalanarak Hz. Peygamber’in huzuruna çıkarıldı. Ebû Süfyân, burada
Müslüman oldu.
İslâm ordusu dört koldan şehre girdi. Müslümanlar ciddi bir dirençle karşılaşmadan
şehre girdiler. Hz. Peygamber, bazı istisnalar dışında genel af çıkardı. Af dışında tutulan
kişilerden Hz. Peygamber’e ulaşıp af dileyenler de bağışlandı. Hz. Peygamber Kâbe’yi
ziyaret ederek oradaki putları kırdırdı.
Hz. Peygamber, Mekke’den Hevâzin kabilelerinin üzerine yürüdü. Hevâzinliler,
savaşçıların firarını önlemek ve ölümüne savaşmalarını sağlamak amacıyla kadınları,
çocukları ve hayvanları da savaş alanına getirdiler.
Hz. Peygamber, Huneyn vadisinde toplanan müşriklerin üzerine 2.000’i yeni
Müslüman olan Mekkelilerden olmak üzere 12.000 kişilik bir orduyla harekete geçti. Bazı
Kureyşliler ise daha Müslüman olmadıkları halde bu sefere katılmışlardı.
Hevâzinliler, Müslüman ordusu için pusu kurdular. Başlarda Hevâzinlilerin ani
saldırısıyla şaşıran Müslümanlar, Hz. Peygamber’in çağrısı üzerine toparlanarak saldırıya
geçtiler. Bozguna uğrayan Hevâzinliler kadınlarını, çocuklarını ve hayvanlarını savaş
alanında bırakarak kaçtılar. Huneyn savaşında müşriklerden 70, Müslümanlardan ise dört
kişi hayatını kaybetti.
Hevâzinlilerin bir kısmı Müslümanlarla tekrar savaşmak için Evtâs mevkiinde
toplandılar. Hz. Peygamber’in gönderdiği bir birlik burada toplanan Hevâzinlileri bozguna
uğrattı.
Hz. Peygamber, etrafı surlarla çevrili Tâif şehrine giderek şehri kuşattı.
Müslümanlar, surları geçerek şehre girmek için çaba harcadılar; ancak bunda başarılı
olamadılar. Tâif’in fethinin zor olacağını gören Hz. Peygamber, kuşatmayı kaldırarak
Huneyn savaşında elde edilen ganimetlerin toplandığı Ciʻrâne’ye döndü. Ele geçirilen
esirleri ve ganimetleri dağıttı. Ganimetlerin dağıtımından sonra bir Hevâzin heyeti gelerek
pişmanlıklarını ifade edip Müslüman olduklarını söylediler. Hz. Peygamber, esirlerden ya
da mallardan birini tercih etmelerini istedi. Onlar da esirlerinin serbest bırakılmasını
istediler. Bunun üzerine esirler serbest bırakıldı.
Hz. Peygamber, Bizanslıların Müslümanlar üzerine harekete geçmek üzere büyük bir
ordu hazırladıkları haberini alması üzerine seferberlik ilan ederek 30.000 kişilik bir orduyla
kuzeye yöneldi. Ordunun teçhizinde maddî durumu iyi olan sahabîlerin büyük katkıları oldu.
İslâm ordusu Medine’ye yaklaşık 800 km. mesafede olan Tebûk’e kadar gidip düşmanla
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karşılaşmadan Medine’ye döndü. Hz. Peygamber, yol üzerindeki kabilelerle anlaşmalar
yaptı.
Medine’ye döndükten sonra sefere iştirak etmeyen birçok kişi Hz. Peygamber’e
giderek mazeretler ileri sürdüler. Sadece Kaʻb b. Mâlik, Mürâre b. Rebî ve Hilâl b. Ümeyye
mazeret ileri sürmediler. Onlara 50 gün kadar toplumsal boykot uygulandıktan sonra inen
ayetlerle affedildiler (Tevbe 9/118).
Hz. Peygamber, Tebûk seferi dönüşünde münafıklar tarafından yapılmış olan Dırâr
mescidini yıktırdı. Tebûk seferi dönüşünden birkaç gün sonra münafıkların lideri olan
Abdullah b. Übey öldü.
Hicretin 9. yılında (630-631) birçok Arap kabilesi Medine’ye gönderdikleri heyetler
vasıtasıyla görüşmeler yaparak Müslüman oldu. Hz. Peygamber’le görüşmek üzere 70 kadar
heyetin Medine’ye geldiği rivayet edilir.
Hicrî 9 (631) yılında hac emiri olarak Hz. Ebû Bekir görevlendirildi. Bir yıl sonra
Hz. Peygamber hac ibadetini ifa etmek üzere Mekke’ye hareket etti. Arafat’ta toplanan ve
sayıları 100.000’i aşan Müslümanlara meşhur Veda konuşmasını yaptı. Vefatından yaklaşık
80 gün önce yaptığı konuşma, hutbelerinin en meşhurlarındandır. Veda hutbesi olarak
bilinen konuşma, Resûlullah’ın (sas) Medine’ye hicretinden sonra yerine getirdiği yegâne
hac farizası sırasında Arafat’ta yapılmıştır. Veda hutbesinin Resûlullah’ın (sas) elçilik
görevinin özeti görünümü verdiği söylenebilir.
Hz. Peygamber vefat etmeden önce Suriye taraflarına gönderilmek üzere Mu’te
şehidi Zeyd b. Hârise’nin oğlu Üsâme b. Zeyd’in komutasında bir ordu hazırlıyordu. Hz.
Peygamber’in hastalığının ağırlaşması üzerine askerler beklemeye başladı. Vefatından sonra
da bu ordu halife seçilen Hz. Ebû Bekir tarafından gönderilmiştir.
Hac görevini yerine getiren Hz. Peygamber Medine’ye döndükten kısa bir süre sonra
hastalandı. İlk zamanlarda mescide giderek ibadetlerini yaparken durumu ağırlaşınca namazı
kıldırmak üzere Hz. Ebû Bekir’i görevlendirdi. 13 Rebiülevvel 11/ 8 Haziran 632’de vefat
etti.
Hz. Peygamber’in yakınları tarafından cenazesi hazırlandıktan sonra Müslümanlar
önce erkekler, sonra kadınlar, en sonunda da çocuklar olmak üzere cenaze namazını imam
olmadan kıldılar.
Buraya kadar dünya tarihinin en etkili şahsiyeti olan Hz. Peygamber’in hayatında
önemli olan olayları kısaca anlatmaya çalıştık. Onun hayatında göze çarpan en önemli
özelliklerin, getirdiği mesaja samimiyetle bağlılığı, mesajın insanlara emrettiği ve
yasakladığı ilkeleri bizzat kendisinin yaşaması, tevazuu, beşer olarak üzerine düşeni yapmak
için azami çaba harcamasıdır. Hayatında insanları kandırdığına, onları yanlış şeylere
yönlendirdiğine dair bir kayıt bulmak mümkün değildir.
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İslâm’ı tebliğ ederken engellerle karşılaştığında insanlarla savaşmak zorunda kaldığı
da olmuştur. Ama bu durum, onun savaşı insanları ortadan kaldırmak için araç olarak
kullanmasına sebep olmamıştır.
Hz. Peygamber’in 23 yıllık peygamberliğinin son sekiz yılında çeşitli kabilelerle
savaşmak zorunda kaldığında sahip olduğu gücü İslâm’ı tebliğ etmek için kullandı. Bütün
savaşlarında ölen insanların sayısı birkaç yüz kişiyi geçmez. Güçlü olduğunda kendisine
şiddetle düşmanlık yapan insanları affetmiş; onları kucaklayarak kendilerine değer vermiştir.
Hz. Peygamber’in liderliği, başka insanlara üstten bakmaya sebep olmamış, hayatını
herhangi bir Müslüman gibi sade yaşamıştır. Onun oturduğu ev, herhangi bir Müslümanın
oturduğu evden farklı değildi. Yediği yemek de öyleydi.
Getirdiği mesaj aradan geçen yüzlerce yıla rağmen ilk günkü gibi insanlara ışık
tutmaya devam etmektedir. İnsanların karşı karşıya kaldığı yerel ve küresel sorunların
çözümünde onun yol göstericiliğine ihtiyacı olduğu muhakkaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde İslam’ın doğmuş olduğu coğrafya ve toplum hakkında genel bir bilgi
verilmiştir. Bölümde Hz. Peygamber’in (sas) hayatıyla ilgili de bilgiler verilmek suretiyle
Hz. Ebubekir dönemine gelmeden önceki konular hakkında bilgiler verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Hz. Peygamber’in katılmış olduğu savaşlar hakkında bilgi veriniz.
İslam’ın doğmuş olduğu şehir olan Mekke hakkında kısaca bilgi veriniz.
Hz. Peygamber’in (sas) gayr-i müslimlerle ilgili tutumu nasıl olmuştur?
Medine Vesikasının birlikte yaşama ideali bakımından örnekliği konusunu
tartışınız.
Muahat’ın sosyal ve ekonomik açıdan nasıl sorumluluklar getirdiğini yazınız.
Aşağıdakilerden hangisi Medine dönemi olayları arasında değildir?
a. Taif yolculuğu
b. Bi’ri Maune olayı
c. Beni Mustalık Gazvesi
d. Medine Vesikası
e. Mute Savaşı
Mekke ve Medine döneminde inen ayetler karşılaştırıldığında Medine dönemi için
aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?
a. Kurumsallaşma
b. Savaş
c. Çevreye uyum
d. Ganimet
e. Muahat
Aşağıdakilerden hangisi Medine’nin
nedenlerinden değildir?
a. Mekke’ye yakınlığı
b. Otorite boşluğu
c. Ticaret yolları üzerinde bulunması
d. Medinelilerin peygamber algısı
e. Yahudilerin bulunması

hicret

yurdu

olarak

seçilmesinin

Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?
a. Ebu Zer el-Ğifari
b. Zeyd b. Harise
c. Üsame b. Zeyd
d. Hatice bt. Huveylid
e. Osman b. Affan

10. Hilfu’l-Fudûl’la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a.
b.
c.
d.

Mutayyebun gurubu kabile mensupları kurmuştur
Rasulullah bu oluşuma katılmayı istemiştir.
Ticari bir yönü olduğu söylenebilir
Kabilevi ittifaklardan tamamıyla soyutlanmıştır denemez.
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e. Haksızlara karşı bir manifestodur.

Cevaplar: 6: A, 7: A, 8: E, 9: C, 10: B
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3. HAFTA
DERS NOTU
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III.

RAŞİD HALİFELER DÖNEMİ (HZ. EBUBEKİR VE HZ. ÖMER
DÖNEMLERİ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer dönemi olayları, gelişmeleri ve fetihleri
hakkında bilgi sahibi olacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- İslam’da hilafet itikadın mı yoksa fıkhın mı konusudur?
2- Kur’an’da bahsedilen istişare kavramından ne anlıyorsunuz?
3- Sizce hilafet makamı Müslümanlar için gerekli midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Raşid
Halifeler Dönemi

Kazanım

Hz. Ebubekir ve Hz.
Ömer dönemi hakkında bilgi
sahibi olunacaktır.

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Metinler, çözümlü
problemler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların
daha
kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Hz. Ebubekir



Hz. Ömer



Hilafet



Halife



Fetih



Kufe



Basra



Fustat



Divan



Irak



Suriye



Ridde
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Giriş
Hz. Peygamber’in (sas) vefatının akabinde iktidara gelen ilk beş halife, gerek iktidara
geliş yöntemleri itibariyle, gerekse ortaya koydukları icraatlar sebebiyle İslâm tarihinde
sonraki dönemlerden farklı mütalaa edilmişlerdir. Ehl-i Sünnet, söz konusu dönemi övgü
kastıyla “Râşid Halifeler” dönemi olarak adlandırmış; bazıları hilafeti altı ay kadar süren Hz.
Hasan dönemini dâhil etmezken, bazıları bu dönemi de dâhil etmek suretiyle otuz yıl
sürdüğünü söyledikleri dönemi bu isimle anmışlardır.
Ehl-i Sünnet’in bu yaklaşımına Şîa’nın katılmadığı açıktır. Onlara göre Hz.
Peygamber’den (sas) sonra gelen Halifeler, Hz. Ali’nin velayet hakkına tecavüz ederek
haksızlık yapmışlardır. Dolayısıyla bu dönemi “râşid” olarak isimlendirmezler.
Râşid Halifelerin hepsi halkın biatiyle seçilmişlerdir. Biat, onların iktidarlarının
temel meşruiyet dayanağıdır. Ancak her biri, koşulların gerektirdiği farklı yöntemlerle
iktidara gelmişlerdir. İktidara geliş yöntemi olarak belirli bir sistem bulunmadığı için
Müslümanlar yönetimle ilgili karşılaştıkları sorunların büyük bir kısmını, istişare gibi
mekanizmaları da kullanarak ve Arap örfünden yararlanarak el yordamıyla çözmeye
çalışmışlardır. Gerçekte durum böyle olsa da onların icraatları sonraki yıllarda yaşayan
Müslümanlar tarafından önemli bir kaynak olarak kullanılmış; icraatlarıyla nas arasında
doğrudan ya da dolaylı ilişkiler kurulmaya çalışılmıştır.
Râşid Halifelerin hepsi Kureyş kabilesindendir. Bu kabileden olmaları, dinî bir nasla
değil, Kureyş’in o sırada sahip olduğu siyasî pozisyonla ilgilidir. Kureyşliler, Hz.
Peygamber’in (sas) Kureyş kabilesinden olmasının önemini erken dönemde fark ederek
siyasî liderliği ellerinde tuttular ve İslâm tarihinin önemli bir dönemine damgalarını
vurdular. Râşid Halifeler döneminde de Kureyş’in liderliği kısa sürede pekişmiş oldu.
Kureyş’in yönetimi elinde tutması çağdaş ırkçılık anlayışıyla ilişkilendirilerek
yorumlanmamalıdır. İlk zamanlarda Kureyş’in liderliği sosyal ve siyasî bir çerçevede öne
çıkarken hanedan yönetimlerinin öne çıktığı dönemlerde ise bu algının pekiştiğini ve dinî
temellerinin de oluştuğunu söyleyebiliriz.
Râşid Halifeler döneminde Hz. Peygamber’in hatırası (sas) çok canlıydı. Bu
dönemde onun izinden gitme ve karşılaşılan yeni gelişmelerde onun yaklaşımına göre
hareket etme kaygısı öne çıkıyordu. Bununla birlikte Müslümanlar, Hz. Peygamber (sas)
döneminde sahip olmadıkları güce ve hâkimiyet alanına sahip oldular. Doğal olarak bu yeni
imkânlar, büyük bir maddî güç de sağladı. Müslümanların karşılaştıkları yeni durumlar,
sorunlarını kendi bilgi ve imkânları çerçevçesinde çözmelerini gerektiriyordu.
Râşid Halifeler, kişisel karizmaları ve İslâm toplumunda sahip oldukları olumlu imaj
sayesinde iktidara gelmişlerdir. Ailelerinin desteği mutlaka vardır; ama ana belirleyicilerin
başında İslâm’a olan bağlılıkları ve hizmetleri gelmektedir. Belki Hz. Osman’ın ailesiyle
ilişkisi bu konuda istisna oluşturur. Bununla birlikte Hz. Osman’ın ailesinin ona yönelik
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destekleri ve bu ilişkinin Müslümanların bir kısmını rahatsız etmesi sonraki yıllara ait bir
durumdur.
Dönemin en önemli özelliklerinden biri, Müslümanların geniş coğrafyaları
fethetmeleri ve buralara hâkim olmalarıdır. Kuşkusuz fetihler, Müslümanların hayatında
önemli değişimler meydana getirmiştir. Bunların başında yeni bölgelere göçün doğurduğu
değişim ve ekonomik durumlarındaki gelişmeler gelir.
Müslümanlar, fethedilen bölgelere göç ederek ve şehirlerde ikamet ederek yeni bir
sosyal çevre oluşturdular. Bu yeni durum, aynı zamanda Arapları yeni bir olguyla da
karşılaştırdı. Müslüman olan gayrı Arap unsurun sayısı her geçen gün artmaya başladı. Öte
yandan Arap kabileleri aynı şehirlerde oturmaya başlayınca birbirlerinden etkilenmeye
başladılar. Bütün bu sosyal ilişkiler, Müslümanlar açısından yeni durumlar ve hatta yeni
sorunlar doğurdu.
Müslümanların yeni bölgelerinde ve çevrelerinde ekonomik imkânlarında da önemli
gelişmeler oldu. Bir taraftan fetihlerden elde edilen ganimetler, diğer taraftan Hz. Ömer
döneminden itibaren ödenmeye başlanan düzenli yıllık maaşlar/atiyyeler, Müslümanlar
açısından önemli gelir kapıları olmaya başlamıştı. Ayrıca kişilerin kendi kazançları ve
toprak sahibi olmaya başlayan Müslümanların kazançlarının artması, başta gündelik yaşam
olmak üzere birçok davranışlarını etkiledi. Arabistan’da oldukça mütevazı yaşayan Araplar,
Bizans ve İran kültürünün etkisiyle birçok yenilikle tanıştılar. Öyle ki, beslenme
alışkanlıkları dahi değişti. Ancak hayatlarındaki tek değişiklik yemek listelerinin
çeşitlenmesi değildi. Diğer kültürlerle karşılaşmanın etkisi çok boyutlu oldu. Belki Râşid
Halifeler döneminde karşılaşma yeni olduğu için etkileşimin yansımaları çok hissedilmedi;
ancak takip eden yıllarda bu etkileşim daha belirgin bir şekilde gün yüzüne çıkmaya başladı.
Birçok yönüyle İslâm tarihinin akışını değişitiren Râşid Halifeler döneminin
ayrıntılı bir şekilde öğrenilmesi ve tahlil edilmesinin önemi ortadadır. Bu dönemin
kahramanları, Hz. Peygamber’in yakın arkadaşlarıdır. İslâm algımız, bunların akılları
üzerinden nakledilen rivayetler ve kültür çerçevesinde şekillenmiştir. Onların vefatlarından
sonra da uygulamaları asırlar boyunca Müslümanlar için bilgi kaynağı olarak kullanılmıştır.
Öte yandan Râşid Halifeler dönemiyle ilgili tartuşmalar ve görüş farklılıkları sonraki
dönemlerin siyasî ve hatta dinî tartışmalarının konusu olmaya devam ettiği için, Râşid
Halifelerin her biri için tasavvur inşası devam etmiştir. Bu durum, bizim karşı karşıya
olduğumuz literatürü değerlendirirken dikkatli olmamızı gerektirmektedir.

A.

Hz. Ebû Bekir Dönemi (11-13/632-634)

Hz. Peygamber’in (sas) yakın arkadaşı olan Hz. Ebû Bekir, onun vefatından sonra
hilafete gelmiş ve iki yılı aşkın bir süre hilafet görevinde kalmıştır. Hz. Ebû Bekir’in ortaya
koyduğu icraatlar, parçalanma tehlikesi geçiren İslâm birliğinin tekrar sağlanması açısından
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önemlidir. Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer, dönemlerinde meydana gelen müspet gelişmeler,
onların diğer halifelerden ayrılarak “Şeyhân” [iki lider] olarak anılmalarına sebep olmuştur.
Hilafeti uzun sürmeyen Hz. Ebû Bekir döneminde ortaya konan bazı icraatlar, İslâm
tarihinde hayatî öneme sahip olmuştur. Hilafetinden başlayarak vefatına kadar dönemindeki
gelişmeleri kısaca ele alalım:

1.

Halife Seçilmesi

Hz. Peygamber’in (sas) vefatı, Müslümanlar açısından önemli bir problemi gün
yüzüne çıkardı. Araplar, ya bir devlet disiplini içinde Resûlullah’ın (sas) kendilerine çizdiği
yoldan yürüyerek İslâm dininin ilkeleri çerçevesinde yaşamaya devam edecekler ya da Arap
geleneğine uyarak kabilevî yapıyı tekrar diriltip Cahiliye dönemindeki mücadele ve
kavgalara döneceklerdi. Bu yol ayırımında problemin çözülmesini sağlayan en önemli olay,
kuşkusuz Hz. Ebû Bekir’in halife seçilmesi meselesidir.
Resûlullah’ın (sas) vefat ettiği gün Ensâr, Benû Sâide gölgeliğinde toplanarak onun
yerine kimin geçeceğini görüşmeye başladılar. İlginç olanı, Muhacirlerin bu toplantıya
çağırılmalarına gerek görülmemesiydi. Görüşmeler sırasında Ensâr, Hazrec kabilesinin
Benû Sâide boyunun lideri olan Saʻd b. Ubâde üzerinde görüş birliğine varmak üzereydi.
Saʻd, toplantıda yaptığı konuşmada, liderlik işinde en çok hak sahibi olanların Ensâr
olduğunu söyledi.
Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer ve Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh, gölgelikteki toplantıdan
haberdar olunca hemen oraya gittiler. Onların gidişiyle beraber seçilme olasılığı yüksek
olan Saʻd, bir kenara bırakılarak Resûlullah’ın (sas) yerine geçecek kişinin Muhacirlerden
mi yoksa Ensârdan mı olması gerektiği meselesi tartışılmaya başlandı. Bu görüşmeler
sırasında iktidarı ele geçiremeyeceğini anlayan Ensâr, iki emirlik önerisinde bulundular.
Buna göre Muhacirlerden bir yönetici, Ensârdan bir yönetici seçilecek ve bunlar iktidarı
paylaşacaklardı. Ancak böyle bir uygulamanın getireceği problemler hatırlatılarak bundan
vazgeçildi.
Özellikle Hz. Ebû Bekir’in yaptığı konuşma etkili oldu. O, İslâm’ın yayılışında
Muhacirlerin gösterdiği fedakârlığı hatırlattıktan sonra Ensârın hakkını teslim etti;
yapılacak işlerde Ensâra danışılacağını da söyledi. Onun yaptığı konuşmayla ortam
yumuşadı.
Bazı rivayetlere göre bundan sonra Maʻn b. Adî ayağa kalkarak Hz. Ebû Bekir’i
destekleyen bir konuşma yaptı ve “İmamlar Kureyş’tendir.” hadisini hatırlatarak dinî bir
dayanak da göstermiş oldu. Söz konusu hadisin Hz. Ebû Bekir tarafından hatırlatıldığına
dair rivayetler de vardır. Ancak bu hadis üzerine yapılan araştırmalarda, sıhhat durumuyla
ilgili ciddi tenkitler ortaya konmuştur. Mutemelen toplantıda bir hadis olarak değil, siyasî
durumu tasvir eden veciz bir söz olarak kullanılmıştı.
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Yine toplantıda Ensârdan Beşir b. Saʻd bir konuşma yaparak Muhacirlerin görüşünü
destekledi. Öyle anlaşılıyor ki, Ensârdan bazıları da -Medine’deki hassas kabile ilişkileri
sebebiyle- Resûlullah’ın (sas) yerine geçecek kişinin Medinelilerden seçilmesine pek razı
değillerdi.
Bu ortam içerisinde Hz. Ebû Bekir, Ömer ve Ebû Ubeyde’den birisine biat
edilmesini önerdi; ancak İslâm’a hizmetteki önceliğini ve Resûlullah’ın (sas) kendisine
verdiği değeri hatırlatarak ondan elini uzatmasını istediler ve ona biat ettiler. Evslilerin
liderlerinden birisi olan Üseyd b. Hudayr, Hz. Ebû Bekir’e biat işini destekleyerek bütün
kabile mensuplarının ona biat etmesini istedi; onlar da biat ettiler. Son anda halife olma
şansını kaybeden Saʻd b. Ubâde, ne bu toplantıda ne de daha sonra Hz. Ebû Bekir’e biat
etmiştir.
Hz. Ebû Bekir’e, Benû Sâide gölgeliğinde yapılan biate “özel biat”, bir gün sonra
mescitte yapılan biate ise “genel biat” denir. Hz. Ebû Bekir halife olduktan sonra yönetim
politikasını özetlediği kısa, fakat anlamlı bir hutbe okudu. Hutbenin metni ile ilgili
kaynaklarda bazı farklılıklar bulunmakla birlikte hemen hemen hepsinin muhtevası aynıdır.
Halife, konuşmasında şöyle dedi:
“Ey insanlar! En hayırlınız olmadığım halde sizi yönetmek üzere seçildim.
Doğruluktan ayrılırsam beni düzeltin. Doğruluk emanet, yalancılık hıyanettir. İçinizde zayıf
olan, hakkını alıncaya kadar benim yanımda kuvvetlidir; kuvvetli olan ise, ondan başkasının
hakkını alıncaya kadar zayıftır. Bir millet, Allah yolunda cihattan vazgeçerse Allah’ın
gazabına uğrar, perişan olur. Bir millette kötülük yaygın olursa Allah o milleti belaya
düşürür. Allah ve Resûlüne itaat ettiğim sürece bana itaat edin. Bu itaatten ayrılırsam artık
sizin üzerinizde itaat görevi kalmaz. Haydi, namaza kalkın... Allah’ın rahmeti üzerinize
olsun.”
Hz. Ebû Bekir’in bu hutbesinde önemli birkaç husus üzerinde durduğunu görüyoruz:
a) Yönetici olarak doğruluktan ayrılmayacak; yönetimi denetleme görevi, halkın
elinde bulunacaktır.

b) Devlet, zalimin değil mazlumun yanında yer alacak ve mazlumun hakkını alması
sağlanıncaya kadar kendisine destek olacaktır.

c) Cihad etmek, devletin temel görevlerinden olacaktır. Bu ifadeler, dini tebliğin
devam edeceğini ve bunun devlet politikası olacağını göstermektedir.
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d) İktidar, meşruiyetini Allah’a ve Resûlüne itaatte aramakta, bu iki temel kaynağa
uyulmadığı takdirde iktidarın meşru kabul edilmemesi istenmektedir. Bu hakkın
belirtilmesi, devletin denetim hakkını halka vermesi anlayışıyla paralellik arz etmektedir.

2.

Ordunun Suriye’ye Gönderilmesi

Hz. Peygamber, vefatından kısa bir süre önce Muharrem 11’de (Nisan 632) Şam
taraflarına gönderilmek üzere bir ordu hazırlamış ve komutasına da Mu’te savaşının
unutulmaz şehidlerinden, Resûlullah’ın (sas) azadlısı ve evlatlığı Zeyd b. Hârise’nin oğlu
Üsâme’yi tayin etmişti.
Hz. Peygamber hastalanınca sefer için hazırlık yapmakta olan ordu, yola çıkmayı
geciktirdi. Resûlullah’ın (sas) vefatı üzerine ordunun gönderilmesi görevi Hz. Ebû Bekir’e
kaldı. Yaşının genç olmasından dolayı Üsâme’nin komutanlık yapmasını istemeyen bazı
Sahâbîlere rağmen Hz. Ebû Bekir Resûlullah’ın (sas) atadığı bir komutanı görevden almayı
kabul etmedi.
Hz. Ebû Bekir, Resûlullah’ın (sas) izinden gideceğini gösterircesine Üsâme’yi daha
önce atandığı göreve gönderdi. Üstelik bu sırada Hz. Ebû Bekir, büyük bir tehlike ile de
karşı karşıya idi. Resûlullah’ın (sas) hayatının son günlerinde Peygamberlik iddiasıyla
ortaya çıkan ve dinden dönenlerle, vefatından hemen sonra zekât vermeyi reddeden Arap
kabileleri Hz. Ebû Bekir’i tanımayarak ayaklanmışlardı. Böyle bir durumda ordunun Şam
taraflarına gönderilmesi, o sırada irtidat ve irtica hareketlerinin büyüklüğü bilinmese de
riskliydi. Hz. Ebû Bekir’in iktidarını sağlamlaştırmadan ve Medine dışında tanınmadan
askeri gücünün önemli bir bölümünü Şam taraflarına göndermesi cesurca bir hareketti.
Hz. Ebû Bekir, Curf’ta toplanan orduyu onlarla beraber yaya yürüyerek uğurladı.
Ayrıca Üsâme’den, Hz. Ömer’in Medine’de kalması için izin vermesini istedi. Üsâme’nin
izin vermesi üzerine Hz. Ömer, Hz. Ebû Bekir’in yanında kaldı.
Hz. Ebû Bekir orduyu uğurlarken veciz bir konuşma yaptı. Savaş hukuku açısından
önemli ilkeler içeren bu konuşmada şunları söylemişti: “Davanıza ihanet etmeyin.
Savaşta bile insaftan ayrılmayın. Çocukları, yaşlıları, kadınları öldürmeyin;
zulmetmeyin. Hurma ve diğer meyve ağaçlarını, koyun, keçi ve diğer hayvanları
yemenin dışında bir amaçla kesmeyin, telef etmeyin. Kiliselerde ibadete çekilenlere
rastlarsanız onları ibadetleriyle baş başa bırakın. Size yiyecek, içecek ikram edilirse
“Bismillah” demeden yeyip içmeyin. Kafalarını şeytan yuvası haline getirenlerin
başlarını ise bismillah kılıcı ile uçurun.”
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3.

İrtidat ve İrtica Hareketleri

Hz. Peygamber’in (sas) vefatından kısa bir süre önce, Arabistan yarımadasının
çeşitli yerlerinde dinden dönme hadiseleri görülmeye başlandı. Bu durum, Hz.
Peygamber’in (sas) vefatından sonra genişleyerek Arap yarımadasının her tarafına yayıldı.
Hz. Ebû Bekir’in hilafetinin başlangıcından itibaren, mürtedlerden başka zekât vermeyi
reddeden kabileler ve gruplar ortaya çıktı. Bunlar, Müslümanlığı reddetmemekle birlikte
zekât vermek istemiyorlardı. Mekke, Medine ve Tâif şehirlerinde oturanların dışında
kalanların önemli bir çoğunluğu, Hz. Ebû Bekir’e karşı başkaldırmışlardı.
Zekât, Hz. Peygamber döneminde görevli memurlar tarafından toplanır; Kur’ân-ı
Kerim’de belirtilen yerlere harcanırdı. Zekât, bir ibadet olmasının yanı sıra aynı zamanda
otoriteyi tanımanın da bir göstergesiydi. Hz. Ebû Bekir’e zekât vermeyen kabileler böylece
onun yönetimini de tanımamış oluyorlardı. Esasen bu başkaldırı, aynı zamanda merkezî
yönetime de başkaldırı anlamına geliyordu.
Araplar arasında kabilevî yapı kuvvetli olduğu için, Arap bireyinin kendi
kabilesinden olmayan birisinin hâkimiyetini tanıması çok güçtü. Hatta kabile liderlerinin de
çok güçlü bir otoriteleri yoktu. Arapların -özellikle de bedevilerin- Resûlullah’ı (sas) kabul
edip onun otoritesini tanımalarında siyasal nedenlerin yanı sıra, onun dinî otorite olmasının
da büyük bir etkisi vardı. Yani kabile mensubunun onun hâkimiyeti altına girmesi, bir
Peygamber olduğu için zillet olarak değerlendirilmiyordu. Oysa Hz. Peygamber’in (sas)
vefatıyla nübüvvet müessesesi son bulmuş ve yerine geçecek kimse dinî otorite olmaktan
çıkmıştı.
Kaynaklarımız, Hz. Ebû Bekir döneminde ortaya çıkan irtidat ve irtica
hareketlerinin büyük kısmının zekât vermeyi reddetmek şeklinde geliştiğini nakletmekteyse
de Hz. Peygamber’in (sas) vefatından hemen sonra zekât vermeme probleminin nasıl
geliştiği açık değildir. Muhtemelen Araplar, Hz. Ebû Bekir’e karşı çıkmanın bahanesi
olarak zekâtı öne sürmüşlerdi. Yukarıda da değinmeye çalıştığımız gibi zekât, onların
yaşam tarzlarına uygun kabul etmedikleri bir ibadet olarak ileri sürülebilecek en uygun
bahaneydi.
Araplar, zekât vermeyerek yeni Halife’ye karşı çıkınca, onlara karşı takınılacak
tutum, tartışma konusu oldu. Hz. Ebû Bekir, zekât vermek istemeyen kimselerle savaşmayı
göze almıştı. Oysa Ashâb’ın bir kısmı onunla aynı görüşü paylaşmıyordu. Zira Allah’ı
birleyen bir kimseyle savaşılamayacağını düşünüyorlardı. Hz. Ebû Bekir, “Resûlullah’a
(sas) verdikleri bir yuları bile bana vermeyi reddederlerse onlarla savaşırım.” diyerek bu
konuda taviz vermeyeceğini açıkça ortaya koydu.
Hz. Ebû Bekir’in kararlı tutumu, İslâm’ın Arabistan yarımadasında varlığını devam
ettirmesini sağladı. Eğer bu tutumunda ısrar etmeyip taviz vermiş olsaydı herhalde İslâm
dininin Arabistan yarımadasının dışına çıkma ve yayılma imkânı bulması mümkün
olmayacaktı. Öte yandan Arap kabileleri Müslüman olarak kalsalar bile, din anlayışları

83 / 429

zamanla farklılaşarak yerelleşecek ve her kabilenin kendisine mahsus bir din anlayışı ve
pratiği ortaya çıkacaktı.
Hz. Ebû Bekir, hilafetinin ilk günlerinde ortaya çıkan bu sorunu çözmek için hemen
harekete geçerek dinden dönenlere ve zekât vermeyenlere karşı ordular gönderdi. Bu
amaçla Hâlid b. Velîd, Buzaha’daki Tuleyha b. Huveylid ve Butah’taki Mâlik b. Nüveyre
üzerine gönderildi. Oradan da Müseylime’ye karşı gönderilen orduya yardımcı olarak
görevlendirildi. Yemâme’de bulunan Müseylime’ye karşı İkrime b. Ebî Cehil gönderildi.
Ona yardımcı olarak Şurahbil b. Hasene görevlendirildi. Oradaki sorunun çözümünden
sonra Kudâa kabilesinin üzerine yürüyecekti.
Şam taraflarına Hâlid b. Saîd b. el-Âs; Tebûk ve Dûmetü’l-Cendel’de bulunan
Kudâa, Vedia ve Hârisoğullarına karşı Amr b. el-Âs; Umân’da bulunan Deba ahalisine karşı
Huzeyfe b. Mıhsan el-Gıfârî; Umân, Mehre, Hadramevt ve Yemen’e Arfece b. Herseme;
Esved el-Ansî’ye karşı Muhâcir b. Ebî Ümeyye; Mekke ve Medine’nin doğusundaki Benû
Süleym ve müttefikleri olan Hevâzinlilere karşı Tarîfe b. Hâciz; Tihâme’ye Süveyd b.
Mukarrin; Bahreyn’e el-Alâ b. el-Hadramî gönderildi.
Hz. Peygamber (sas) döneminde görülmeye başlanan ve Hz. Ebû Bekir döneminde
faaliyetlerinde artış gözlenen yalancı peygamberler sorunu da Hz. Ebû Bekir’in karşı
karşıya kaldığı önemli bir problemdi. Daha Hz. Peygamber döneminde bu mütenebbilere
karşı ordular gönderilmiş; ancak Hz. Peygamber’in vefatı üzerine sorunu çözmek, Hz. Ebû
Bekir’e kalmıştı.
Benû Hanîfe’den olan Müseylime, Hz. Peygamber döneminde peygamberlik
iddiasıyla ortaya çıkmıştı. Müseylime, dinî emirlerin bir bölümünü kaldırdığını ilan ederek
insanları tarafına çekmeye çalıştı. Hz. Ebû Bekir, Müseylime’ye karşı İkrime b. Ebî Cehil’i,
ardından da Şurahbil b. Hasene’yi takviye olarak gönderdi. İkrime, Müseylime’ye karşı
harekete geçmek için aceleci davranınca ordusu yenildi.
Hâlid b. Velîd, Butah’tan geri döndükten sonra kendisiyle beraber Muhacir ve
Ensârdan bir ordunun başında Müseylime’ye karşı takviye kuvveti olarak gönderildi. Bu
sıralarda Müseylime’nin ordusunun 40.000 kişiden meydana geldiği rivayet edilmektedir.
Hâlid b. Velîd, Yemâme yakınlarında, Müseylime’nin kuvvetlerinin karşısında
karargâh kurdu. Taraflar arasında şiddetli çatışmalar oldu. Savaşta Sâlim, Ebû Huzeyfe ve
Zeyd b. Hattâb gibi birçok Müslüman şehid oldu. Hâlid b. Velîd’in atağa geçmesiyle
Müslümanlar üstünlük sağlamaya başladılar. Çatışmalar sırasında Hanîfeoğulları bir
bahçeye çekilmek zorunda kaldılar. Arkadaşlarının yardımıyla duvarı aşıp bahçeye atlayan
-Enes b. Mâlik’in kardeşi- Berâ b. Mâlik, Hanîfeoğullarıyla çarpışarak kapıyı açmayı
başardı. Böylece Müslümanlar, -Hadîkatüll-Mevt (ölüm bahçesi) denen- bahçenin içine
girdiler. Meydana gelen çatışmalarda iki taraf da büyük kayıplar verdi. Çatışmalarda Uhud
savaşında Hz. Hamza’yı şehit eden Vahşi, Ensârdan bir arkadaşıyla birlikte Müseylime’yi
öldürdü. Müseylime’nin öldürülmesinden sonra Hanîfeoğulları bozguna uğrayıp kaçışmaya
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başladılar. Müseylime ile yapılan savaşta Müslümanların, 700 ile 1200 kişi arasında bir
kayıp verdikleri nakledilmektedir. Savaş sırasında Kur’ân hafızlarından 70 kişinin şehid
olduğu söylenmiştir ki, bu gelişme, Kur’ân-ı Kerim’in mushaf olarak bir araya getirilmesine
neden olmuştur.
Yemen bölgesinde yaşayan Esved el-Ansî’nin asıl adı Ayhele (veya Abhele) b.
Kaʻb. b. Avf el-Ansî’dir. Siyah tenli olduğu için Esved lakabıyla anılırdı. Esved’in mensup
olduğu Ans kabilesi, Kahtânîlere bağlı bir kabile olan Mezhic’in bir koludur.
Hz. Peygamber’in Veda Haccı’ndan sonra hastalanması üzerine Esved,
peygamberlik iddiasıyla ortaya çıktı. Esved’in ayaklanmasından sonra ona karşı çıkan Şehr
b. Bâzân öldürüldü. Esved, Şehr b. Bâzân’ı öldürdükten sonra karısı Azad ile evlendi.
Kocasını öldürüp kendisini zorla nikâhladığı için Esved’den nefret eden Şehr’in eşi Azad’ın
yardımıyla bölge ileri gelenlerinden birkaç kişi, bir gece yarısı evine girerek Esved’i
öldürdüler. Esved’in öldürüldüğü haberi Medine’ye, Hz. Peygamber’in (sas) vefat ettiği
günün sabahında ya da onun vefatından sonra ulaştı.
Hz. Peygamber’in (sas) vefatından sonra Esved’in öldürülmesi olayında rol oynayan
Kays b. Hübeyre el-Mekşûh el-Murâdî irtidat etti. Hz. Ebû Bekir’in idaresinde Firuz edDeylemî’nin vali olması, Kays’ı kızdırmıştı; zira Firuz, köken olarak, kendilerine “ebnâ”
denen Fars Arap karışımı bir soydandı.
Hz. Ebû Bekir, bölgeye İkrime b. Ebî Cehil ve Muhâcir b. Ebî Ümeyye’yi gönderdi.
Kays ve ona destek olan Amr b. Maʻdîkerib yakalandı. Daha sonra Kays, Hz. Ebû Bekir
tarafından bağışlanarak Irak bölgesine savaşmak için gönderildi.
Tuleyha b. Huveylid b. Nevfel el-Esedî, Hendek savaşında Esedoğullarının
komutanıydı. 9 (630) yılında Medine’ye gelerek İslâm’ı kabul ettiğini açıkladı. Hz.
Peygamber’in (sas) vefatından önce, Necd bölgesinde mütenebbi olarak ortaya çıktı.
Resûlullah (sas) döneminde Dırâr b. el-Ezver, onlarla mücadele etmesi için görevlendirildi.
Dırâr, Tulayha’yı etkisiz hale getirdi.
Tuleyha’ya Esed, Gatafân ve Tay kabilelerinden bazı kimseler tabi olmuştu. Hz. Ebû
Bekir, Tay kabilesinin reisi Adî b. Hâtem’i kabilesine göndererek onları Tuleyha’ya
destekten vazgeçirip İslâm’a dönmelerini sağlamasını istedi. Tayoğulları, Hz. Ebû Bekir’i
tanıyarak Hâlid b. Velîd’in saflarına katıldı. Böylece 1.000 süvari Hâlid’in ordusuna
katılmış oldu.
Hâlid b. Velîd, Buzaha’da 6.000 kişilik kuvvetiyle Tuleyha’ya karşı harekete geçti.
Savaş devam ederken Uyeyne b. Hısn 700 kişi olan Fezârelilerle birlikte Tuleyha’ya
verdikleri desteği kesip savaş alanından çekildi. Durumunun kötüye gittiğini gören Tuleyha,
çareyi kaçmakta buldu. Oradan Şam’a giderek Kelb kabilesine sığındı. Esed ve Gatafân
kabilelerinin tekrar Müslüman olduklarını öğrenince kendisi de Müslüman oldu. Hz. Ömer
döneminde Irak’ın fethinde görev aldı ve Nihavend savaşında başarılar gösterdi.
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Tuleyha’nın kaçışından sonra Fezâre kabilesinin birliği bozuldu. Benû Âmir,
Süleym ve Hevâzin kabileleri tekrar İslâm’a döndüler. Buzaha yenilgisinden sonra Gatafân,
Süleym ve Hevâzin kabilelerinden bazı insanlar İslâm’ı kabul etmeyerek diğer bazı
insanlarla beraber Ümmü Ziml Selma bt. Mâlik b. Huzeyfe adındaki bir kadının etrafında
toplandılar. Hâlid b. Velîd, Selma’nın üzerine yürüyerek onu öldürdü.
Peygamberlik iddiasında bulunan kadınlardan birisi olan Secâh bt. Hâris, Temîm
kabilesine mensup olup Tağliboğulları arasında ikamet eden Hıristiyan bir kadındı. Aynı
zamanda kâhine olan bu kadın, Peygamberlik iddiasından sonra dinini terk etti. Hz. Ebû
Bekir’e karşı savaşmak isteyen Secâh, Mâlik b. Nüveyre ve Utarid b. Hacib gibi
Temîmoğullarının liderleriyle anlaştı. Mâlik b. Nüveyre, ona önce irtidat etmeyen Benû
Temîm’e bağlı kabilelerle savaşmayı teklif edince, onlarla Ribâblılar arasında savaş oldu
ve çatışmalarda iki taraftan da çok sayıda insan hayatını kaybetti. Secâh, daha sonra
askerlerini Yemâme bölgesine sevketti. Başta niyeti, Müseylime ile savaşmak iken daha
sonra onunla evlendi. Kaynaklarımızda Secâh’ın buradan ayrıldıktan sonra kavminin
arasına döndüğü ve daha sonra da Müslüman olduğu ifade edilir.
Hz. Peygamber’in vefatından sonra Bahreyn’de Benû Kays b. Saʻlebe ve Bekr b.
Vâil kabileleri irtidat etti. Ancak Abdülkays kabilesini Carud b. Mualla bir araya getirip
İslâm’dan dönmelerine engel oldu. Bekr b. Vâil kabilesinin mürtedlerinden bazı kimseler
Kisra’ya başvurarak başlarına birisini getirmesini istediler. Bunun üzerine Kisra, Münzir b.
Nuʻmân’ı başlarına atadı.
Hz. Ebû Bekir, Bahreyn’de irtidat edenlerle savaşmak için el-Alâ b. el-Hadramî’yi
gönderdi. el-Alâ b. el-Hadramî bölgede Müslüman olanların desteğini de alarak Bekr b.
Vâil kabilesinden Hutam’a karşı mücadele etti. Bir gece Hutam ve adamlarının içki içerek
sarhoş oldukları tespit edilince onlara karşı harekete geçilerek Hutam da dâhil adamlarının
büyük bir kısmı öldürüldü.
Umân’da oturanların büyük bir kısmı Ezd kabilesine mensuptu. Hz. Peygamber’in
(sas) vefatından sonra Zü’t-Tac ünvanıyla bilinen Lakit b. Mâlik irtidat ederek Umân’ı ele
geçirdi. Buradaki liderlerden biri olan Cülenda’nın oğlu Ceyfer’in yardım istemesi üzerine
Hz. Ebû Bekir, Umân’a Huzeyfe b. Mıhsan ile Arfece b. Herseme el-Bârıkî’yi onlara
yardım etmek üzere görevlendirdi. Daha önce Müseylime’ye karşı gönderilen İkrime’nin
de bölgeye gitmesi emredildi. Bölgeye gelen komutanlar, Lakit’in komutanlarına mektuplar
yazarak onları kendisinden soğutmaya çalıştılar. Daha sonra gücü zayıflayan Lakit’in
ordusuyla Müslüman kuvvetleri arasında Deba’da çatışmalar meydana geldi. Başlarda
Lakit’in adamları üstünlük sağlar gibi oldularsa da çatışmalar sırasında Benû Nâciye ve
Benû Abdilkays’tan çok sayıda Müslümanın yardıma gelmesi, savaşın Müslümanların
lehine dönmesini sağladı. Müslümanlar burada pek çok ganimet elde ettiler.
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4.

İrtidadın Nedenleri

Yukarıda verilen bilgilerden anlaşılacağı gibi irtidat ve irtica hareketi, İslâm
coğrafyasının hemen her tarafını sarmış ve devlet açısından büyük bir tehlikeye neden
olmuştu. Bu kadar geniş bir alana yayılmış isyanların sebepleri incelendiğinde şu önemli
hususları tespit edebiliriz:

a) İrtidadın önemli sebeplerinden biri, Arap kabilelerinin din anlayışıdır. İslâmî
tebliğin Mekke döneminde Hz. Peygamber’in bütün gayretlerine rağmen yeni din, Araplar
arasında istenen derecede yayılmadı. Resûlullah’ın (sas) Medine’ye hicretinden sonra da ilk
yıllar hem Mekkelilerle, hem de Arabistan yarımadasının diğer yerlerindeki kabilelerle
mücadeleyle geçti. Arapların İslâm dinine yoğun teveccühleri, Medine döneminin
sonlarında meydana geldi. Özellikle 9. (630.) yılda Medine’ye, müşrik Arap kabilelerinin
hemen hepsinden heyetler gelerek Müslümanlığı kabul ettiler. Bu insanlar, Hz. Peygamber
(sas) ile uzun süre bir arada bulunma ve dini ondan öğrenme imkânını elde edemediler.
Böylece dinî bilgileri sathî olmaktan öteye geçemedi. Aslında bedeviler, Resûlullah’ı (sas)
bir anlamda mecbur kaldıkları için kabul etmişlerdi ve Kur’ân-ı Kerim’in şahitliğiyle
gerçekte din onların -büyük bir kısmının- gönüllerine yerleşmemişti.
Hz. Peygamber’in (sas) vefatıyla birlikte sathî olarak dine bağlanmış olan bedeviler,
dini reddetmek veya hiç olmazsa bir kısmını tanımamak yolunu seçtiler. Kendilerinde zekât
vermeme hakkı görmeleri de dine olan bağlılıklarının derecesini gösteren delillerden
birisidir.
Hz. Ebû Bekir’in hilafetinde ayaklananların bir kısmı daha Resûlullah’ın (sas)
vefatından önce ortaya çıkan sahte Peygamberleri tanıyarak İslâm’dan çıkmışlardı. Bu da
gösteriyor ki, Arap kabilelerinin önemli bir kısmı yeni dine girişlerinde samimi değillerdi.

b) Özellikle Hicaz bölgesinde yaşayan Araplar, merkezî idareye bağlı olarak
varlıklarını devam ettirmeye alışkın değillerdi. Araplar, kendi kabileleri içinde kabile
reisine bağlı olarak yaşıyorlardı. Ancak, kabile ferdinin, liderine bağlılığı mutlak olmayıp
bedevi, kabilesi içinde özgürce yaşıyordu. Bu siyasî yapının değişmesi, gerçekten güçtü.
Hz. Ebû Bekir, iktidara gelince bedeviler, ona karşı tavır koymakta gecikmediler.

c) Kabileler arasındaki rekabet de Hz. Ebû Bekir’in otoritesinin tanınmamasında
etkili olmuştur. Bazıları, sırf ayaklananlar kendi kabilelerinden olduğu için onlara destek
verdiler. Nitekim Hanîfeoğullarıyla Müslümanlar arasında meydana gelen savaşta, savaşı
kızıştırmak için Müseylime, Hanîfeoğullarını şereflerini kurtarmaya teşvik ediyordu.
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d) Arap kabileleri, Hz. Ebû Bekir’e biat etmeyi, “Kureyş’in otoritesini kabul
etmek” şeklinde değerlendiriyorlardı. Nitekim Talha en-Nemri adlı biri, Müseylime’ye
“Senin yalancı olduğuna şehadet ederim; fakat Rebîaoğullarından olan bir yalancı, bizim
için Mudarlıların doğru olan Peygamberlerinden daha iyidir.” demişti.

5.

Fetihler

Hz. Ebû Bekir, irtidat ve irtica hareketlerini bastırdıktan sonra önemli bir kararla
ordularını Irak ve Suriye’ye sevk etti. Böylece iki cephede birden fetihleri başlatmış oldu.
Dönemin iki güçlü devletine birden mücadeleye başlanması, ilk anda büyük bir tehlikeye
atılmak olarak görülüyorsa da Hz. Ebû Bekir’in Müslümanların içinde bulunduğu durumu
ve hedeflenen bölgelerdeki durumu dikkate aldığı muhakkaktır.

a.

Irak Bölgesindeki Fetihler

Hz. Ebû Bekir, önce -Sasanilerle mücadelede tecrübesi olan ve bölgeyi tanıyan
Şeybânoğullarından- Müsennâ b. Hârise’yi Sasanilere karşı görevlendirdi. 12 (633) yılında
Hâlid b. Velîd de Yemâme’den Irak bölgesine gönderildi.
Hâlid b. Velîd, İran komutanı Hürmüz’ü yenip öldürdükten sonra Kisra’nın
gönderdiği Karin isimli komutanla el-Mezar’da karşılaştı. İranlılar bu savaşta da büyük bir
yenilgiye uğradılar.
Hâlid b. Velîd, bazı İranlı birliklerle savaştıktan ve Amgişiyye’yi fethettikten sonra
Hire’ye yürüdü. Şehir, kuşatma altına alındıktan sonra ileri gelenlerle müzakerelere
başlandı. Yapılan görüşmelerden sonra Hirelilerin temsilcisi İyas b. Kabisa et-Tâî cizye
ödeyerek barış yapmak istediklerini bildirdi. Hireliler, Müslümanlara yıllık 90.000 dirhem
müşterek cizye ödeyerek barış yaptılar. Bunun karşılığında ibadetlerini serbestçe yapabilme
özgürlükleri teminat altına alındı. Kendilerinden kimseyi isyana teşvik etmeyeceklerine dair
bir ahit alındı. Anlaşmaya göre harp elbisesi hariç Müslümanlara benzememek şartıyla her
çeşit elbiseyi giyebileceklerine ve cizyelerini bizzat kendilerinin toplayıp kendi
memurlarıyla beytülmale ödemelerine karar verilmişti (12/633).
Hire’nin fethinden sonra Hâlid, Anbar’ı kuşattı. Şehrin ahalisi, şehrin etrafına
hendek kazdılar. Hâlid b. Velîd, güçsüz develeri keserek hendeği doldurdu ve askerleriyle
hendeği aşmaya muvaffak oldu. Böylece Anbar şehri de Müslümanların eline geçti.
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b.

Suriye Bölgesindeki Fetihler ve Ecnadeyn Savaşı (13/634)

Hz. Ebû Bekir, Amr b. el-Âs’ı Filistin’e, Şurahbil b. Hasene’yi Ürdün’e, Yezîd b.
Ebî Süfyân’ı Şam bölgesine fetihler yapmaları için görevlendirdi. Şam bölgesine giden
orduların komutanları, birçok Bizans birliğiyle karşı karşıya gelince Hz. Ebû Bekir’e
mektup yazarak durumu bildirdiler. Hz. Ebû Bekir, Irak bölgesinde bulunan Hâlid b.
Velîd’e, yerine Müsennâ b. Hârise’yi görevlendirip Şam’a gitmesini bildirdi.
Amr b. el-Âs, Eyle bölgesinde faaliyet gösterirken sayıları 100.000’den fazla olan
Bizans ordusuyla karşılaştı. Bizans kuvvetlerinin İmparator Heraklius’un kardeşi
Theodoros kumandasındaki 80.000 kişilik bir ordudan meydana geldiği de rivayet edilir.
Amr, bu orduya mukavemet edemeyeceğini anlayınca Halife’den yardım istedi. Daha önce
de işaret edildiği gibi Hz. Ebû Bekir, bu sırada Irak’ta bulunan Hâlid b. Velîd’e Suriye
ordusuna yardım etmek için bölgeye gitmesi emrini verdi. Hâlid, Suriye cephesine giderken
Dûmetü’l-Cendel’i fethetti. Oradan Suriye bölgesine gitti ve orduların başkomutanı tayin
edildi. Bu tayin meselesi, ihtilaflı bir konu olmakla birlikte Hâlid’in bölgedeki komutanlar
tarafından tayin edilmiş olması muhtemel görünmektedir.
Hâlid b. Velîd’in bölgeye gelip Mercü Rahıt’taki Bizans birliklerini yenmesinin
ardından (18 Safer 13/ 23 Nisan 634), Busra şehri, kısa bir kuşatmadan sonra onun
komutasında fethedildi. Busra halkıyla ergenlik çağına gelen herkesten bir dinar ve bir cerib
buğday cizye ödemeleri hususunda anlaşma yapıldı.
Ardından İslâm kuvvetleri Hâlid’in liderliğinde birleşti. Müslümanların sayısı
24.000 kişi kadardı. Hâlid’in komutasındaki İslâm ordusuyla Bizans ordusu Kudüs’ün
batısında Remle ile Beytü’l-Cibrin arasındaki Ecnadeyn mevkiinde karşı karşıya geldiler.
Bu savaşta Müslümanlar kesin bir başarı elde ettiler. Savaşta Bizanslılardan 3.000 asker
öldürülürken Müslümanlar 14 şehid verdiler. Hz. Ebû Bekir, bu savaşın sonucunu
öğrendikten kısa bir süre sonra vefat etti.

6.

Kur’ân-ı Kerim’in Toplanması

İslâm Tarihinin en önemli hadiselerinden birisi, Kur’ân-ı Kerim’in toplanarak bir
kitap halinde muhafazasının sağlanması olmuştur. Hz. Peygamber (sas) döneminde nazil
olan ayetler, hafızlar tarafından ezberlenerek korunmuş; ayrıca o gün için bulunabilen yassı
taşlar, deri ve kemik parçaları, hurma dalları gibi çeşitli yazı malzemeleri kullanılarak
muhafaza altına alınmıştı.
11 (632) yılında Yemâme’de Hanîfeoğullarıyla Müslümanlar arasında meydana
gelen savaştan sonra Kur’ân-ı Kerim’in toplanması meselesi gündeme geldi. Çünkü bu
savaşta Kur’ân’ı ezberleyen pek çok Sahâbî hayatını kaybetmişti. Hz. Ömer, bu gelişmenin
Kur’ân’ın muhafaza edilmesine zarar verebileceğinden tedirgin olduğu için Hz. Ebû Bekir’e
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müracaat ederek Kur’ân-ı Kerim’in mushaf olarak bir araya toplanmasını teklif etti. Hz.
Ebû Bekir, önce Resûlullah’ın (sas) yapmadığı bir işi yapmaktan kaçındıysa da Hz. Ömer’in
ısrarı ve onu ikna etmesiyle bu işi yapmaya karar verdi.
Bu amaçla Hz. Ebû Bekir, -Hazrec kabilesinin Neccâroğulları boyundan olan- Zeyd
b. Sâbit’i çağırarak Kur’ân-ı Kerim’in toplanması görevini kendisine verdi. Zeyd b. Sâbit,
Hz. Peygamber’in vahiy kâtipliğini yapmış ve Resûlullah’ın (sas) son kıraatında hazır
bulunmuş hafız Sahabîlerdendi. Zeyd, kendisinin ifadesiyle “bir dağı taşımaktan daha ağır”
olan bu görevi yerine getirerek Kur’ân’ı Kerim’i yazılı malzemelerden ve insanların
hafızalarından topladı. Hazırladığı mushaf, vefatına kadar Hz. Ebû Bekir’de kaldı. Onun
vefatından sonra ardılı, Hz. Ömer’e intikal eden bu nüsha, onun da vefatıyla kızı ve Hz.
Peygamber’in eşi Hz. Hafsa’ya geçti.
Hz. Ebû Bekir, bu çalışmayla ileride Kur’ân metni hakkında ileri sürülmesi
muhtemel birçok iddiayı ve tartışmayı sonlandırmış oldu. Bu nüsha, yıllar sonra Hz. Osman
döneminde gerçekleştirilen Mushaf’ın çoğaltılması faaliyetinde esas alındı.

7.

Hz. Ömer’i Yerine Tayini ve Vefatı (13/634)

Hz. Ebû Bekir, Cemaziyelâhir 13’te (Ağustos 634) hastalandı. Hastalığı sırasında
Hz. Ömer’i namaz kıldırmak için görevlendirdi. Ayrıca kendisinden sonra kimin hilafete
geçeceği meselesini de ele aldı. Halife seçimi meselesinin muallakta kalmasının
doğurabileceği muhtemel sakıncaları vefatından önce halletmek istiyordu. Yerine, iktidar
döneminde her zaman ona destek olan Hz. Ömer’i uygun bir aday olarak düşünüyordu.
Ashâb’ın ileri gelenleriyle görüşerek Hz. Ömer’in halifeliği konusundaki görüşlerini sordu;
büyük bir çoğunluğu Hz. Ömer’in halife olması fikrini desteklediler. Ancak onun sert
mizacından çekinen ve daha yumuşak birisini isteyenler de vardı.
Bu olayla ilgili nakledilen meşhur bir rivayet vardır. Buna göre Hz. Ebû Bekir,
Ashâb’ın ileri gelenleriyle görüştükten sonra Hz. Osman’ı çağırarak ona bir vasiyetname
yazdırdı. Vasiyetnamede yerine kimi tayin ettiğini açıklıyordu. Ancak vasiyetnamenin
yazımı tamamlanamadan Hz. Ebû Bekir bayıldı. Hz. Osman, onun vefat ettiğini zannetti ve
Ömer b. el-Hattâb’ın adını yazarak vasiyeti mühürleyip kapattı. Biraz sonra Hz. Ebû Bekir,
kendine geldiğinde kimin ismini yazdığını sordu. Hz. Ömer’in adını yazdığını öğrenince de
sevindi. Bu rivayetin altında Hz. Ömer’in halifeliğinin Hz. Osman tarafından da onaylandığı
düşüncesinin yattığını söylemek herhalde yanlış olmaz. Aslında burada Hz. Osman’ın
yaptığı, daha önce müzakere edilmiş ve bilinen bir ismi yazmaktan başka bir şey değildir.
Hz. Ebû Bekir, kısa bir süre sonra da vefat etmiş; vasiyetine uygun olarak Hz.
Peygamber’in (sas) yanına defnedilmiştir. Vefat ettiğinde 63 yaşındaydı (22 Cemaziyelâhir
13/ 22 Ağustos 634).
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B.

Hz. Ömer Dönemi (13-23/634-644)

Hz. Ömer, Müslüman olduktan sonra kişiliğiyle öne çıkmış şahsiyetlerden biridir.
Hz. Peygamber (sas) döneminde de etkin olan birkaç isimden biri olup, bütün gelişmelerde
Hz. Peygamber’in (sas) yanında ve yakınında olmuştur. Hz. Ebû Bekir döneminde de
ağırlığı devam etmiş ve onun ardından tartışmasız bir şekilde halife olmuştur.
Yukarıda da anlatmaya çalıştığımız gibi Hz. Ebû Bekir vefat etmeden önce,
kendisinden sonra Müslümanların ihtilafa düşmemeleri için tedbir alarak Hz. Ömer’i yerine
tayin etti. Halife seçildikten sonra okuduğu hutbesinde şunları söyledi: “Mümin çekingen
bir deveye benzer. Binicisinin kırbacına maruz kalmamak için onun reflekslerini önceden
anlar ve ona tam itaat eder. Kâbe’nin Rabbi’ne yemin ederim ki, ben ümmeti en doğru yola
yönelteceğim.”

1.

Fetihler

Hz. Ömer, hilafete geldiği sırada Hz. Ebû Bekir döneminde başlayan fetihlerde
önemli başarılar elde edilmiş; ancak Irak ve Suriye’nin kaderini belirleyen savaşlar henüz
meydana gelmemişti. Müslümanların fetih bölgelerindeki güçleri, düşman kuvvetleriyle
karşılaştırılamayacak kadar azdı. Hz. Ömer bu şartlar altında Hz. Ebû Bekir döneminde
başlayan fetih hareketlerini büyük bir hızla devam ettirdi.

a.

Irak ve İran’ın Fethi

Sasani İmparatorluğunun hâkimiyet bölgesi olan Irak bölgesinde fetihlerin kaderini
belirleyen savaşlar Hz. Ömer döneminde meydana geldi.

(1).

Köprü (Cisr) Savaşı (13/634)

Hâlid b. Velîd, Hz. Ebû Bekir’in emriyle ordunun yarısını alarak Şam bölgesine
gittikten sonra Irak’ta yerine Müsennâ b. Hârise’yi bıraktı. Bu sırada İran’ın başındaki
Şehriyar, Müslümanların üzerine bir ordu gönderdi. Behmen’in komutasındaki İran
kuvvetleriyle Müsennâ’nın ordusu Babil civarında karşılaştı. İran ordusu yenilerek
Müslümanlar tarafından Medâin’e kadar takip edildi. Bu sıralarda Hz. Ebû Bekir’in
hastalandığı haberi geldi. Müsennâ, İranlıların yeni bir ordu hazırlayarak Müslümanların
üzerine harekete geçtiklerini öğrenince yerine Beşir b. el-Hasasiye’yi bırakarak Medine’ye
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gitti ve durumu Hz. Ebû Bekir’e anlattı. Hz. Ebû Bekir’in vefatından sonra iktidara gelen
Hz. Ömer, Ashâb’tan Irak cephesine gitmek için hazırlık yapmalarını istedi. Yeni Halife’nin
çağrısına yeterince cevap verilmemişti. Bunun üzerine Hz. Ömer, cepheye gitmek için ilk
ortaya atılan tabiînden Sakîfli Ebû Ubeyd b. Mesûd’u Müslümanların başına komutan
olarak atadı.
Bu sıralarda İran’da iktidara gelen Kraliçe Azer Mithat, Müslümanlara karşı
gönderdiği orduya başkomutan olarak ünlü komutan Rüstem’i atadı. Rüstem’in
Müslümanlara karşı gönderdiği bir ordu yenilmiş; bundan sonra Behmen Cazuye’yi
komutan olarak göndermişti. Ordular, Fırat nehrinin iki yakasında karargâhlarını kurdular.
Ebû Ubeyd’in yanındaki komutanlar, nehri geçmek yerine beklemenin daha isabetli olacağı
görüşündeydiler. Ancak Ebû Ubeyd, Fırat’ı geçerek düşman ordusuna saldırdı. İran
ordusunda bulunduğu belirtilen 30 filin harekete geçmesi, o zamana kadar Müslümanların
bilemedikleri bir savaş tekniğiyle karşı karşıya kalmalarına neden oldu. Fillerle karşılaşan
Müslüman ordusundaki atlar ürktü. Bunun üzerine Ebû Ubeyd, askerlerine atlarından inerek
savaşa devam etmelerini emretti. Çatışmalar sırasında komutan Ebû Ubeyd, şehid oldu.
Bundan sonra İslâm ordusunda bozulma baş gösterdi. Geri dönüş imkânı yeterli
olmadığından ve bazı rivayetlere göre köprü daha önce yıktırıldığından, Müslümanlar
büyük kayıplar verdiler. Askerlerin büyük bir kısmı dönüş sırasında Fırat’ta boğularak
hayatını kaybetti. Müsennâ’nın akıllıca tedbirleri sayesinde birliklerin bir kısmının
kurtarılması mümkün oldu.
Bu savaş, İranlılarla mücadelede alınan en büyük yenilgi olmasına rağmen, İranlılar
bunu lehlerine çeviremediler. Çünkü bu sıralarda İran’da taht kavgası vardı. Bundan dolayı
İran kuvvetleri, cepheyi terk ederek Medâin’e geri döndüler.

(2).

Büveyb Savaşı (14/635)

Köprü savaşından kısa bir süre sonra Müsennâ ile İran kuvvetleri arasında önemli
bir savaş daha meydana geldi. Hz. Ömer, Müsennâ b. Hârise’ye takviye birlikleri gönderdi.
Hz. Ömer’in gönderdiği takviye kuvvetleri bölgeye ulaştıktan sonra İran ordusunun
komutanı Mihran ile karşılaştılar. Bu karşılaşmada Müslümanlar nehri geçmeyip
bulundukları mevkide beklemeyi tercih ettiler. Bunun üzerine İran ordusu nehri geçti. İki
ordu savaş düzeni aldıktan sonra çarpışmalar başladı. Müslümanların sayısı az olduğu halde
kısa sürede düşmana üstünlük sağlayarak onlardan binlerce kişiyi öldürdüler.

(3).

Kâdisiyye Savaşı (15/636)

Kuşkusuz Müslümanlarla İranlılar arasında meydana gelen en önemli savaşlardan
birisi Kâdisiyye savaşıdır. Büveyb yenilgisinden sonra toparlanarak Müslümanlara karşı
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yeni bir saldırının hazırlıklarını yapan İranlıların faaliyetleri, Müsennâ tarafından Hz.
Ömer’e bildirildi. Bunun üzerine Hz. Ömer, Ashâb’ın ileri gelenleriyle bir toplantı yaparak
İranlılara karşı koyabilecek bir komutanın seçilmesini kararlaştırdı. Rivayetlerden
anlaşıldığına göre Hz. Ömer, bizzat cepheye gidip orduyu komuta etmeyi düşünmüş; ancak
Ashâb’ın, bu görüşe karşı çıkması üzerine Resûlullah’ın (sas) arkadaşlarından Saʻd b. Ebî
Vakkâs komutan olarak görevlendirilmiştir.
Saʻd b. Ebî Vakkâs, hazırlanan yeni kuvvetlerle beraber yola çıktı ve bölgeye
ulaştıktan kısa bir süre sonra Müsennâ daha önce aldığı bir yaradan dolayı vefat etti. Saʻd,
vefatından önce kendisiyle görüşerek ondan düşman hakkında önemli bilgiler aldı.
Saʻd bölgede, Hz. Ömer’le çok sıkı bir diyalog içinde hareket ediyordu. Halife,
sağlanan bilgi akışıyla İslâm ordusunu sürekli takip edebiliyor; zaman zaman da onlara
taktikler veriyordu.
Müslümanlar, karargâhlarını Hz. Ömer’in tavsiyesi üzerine Kâdisiyye’de kurdular.
İran ordusunun başında İran’ın önemli askerlerinden Rüstem başkomutan olarak görev
yapıyordu. İran birliklerinin 120.000 kişiden meydana geldiği söylenmektedir. Hz. Ömer’in
elçileri, İran hükümdarı Yezdecird ile görüşerek kendisine Müslüman olmayı ya da cizye
ödemeyi teklif ettiler; aksi takdirde taraflar arasındaki problemi kılıcın yani savaşın
çözeceğini bildirdiler. Yezdecird, elçilerin bu şekilde konuşmalarına sinirlenip, “Elçi
olmasaydınız sizi öldürtürdüm.” diyerek hakaret için yüzlerine toprak serperek ve sırtlarına
toprak dolu birer torba bağlayarak onları geri gönderdi.
Ordular karşı karşıya geldikten sonra da taraflar arasında elçiler gidip geldi; ancak
görüşmelerden sonuç alınamadı. Çatışmaların ilk günü Sasani ordusunda bulunan fillerin
de yardımıyla İranlılar üstünlük sağladılar. Müslümanlar, filleri etkisiz hale getirmek
amacıyla, fillerin üzerindeki sürücüleri öldürerek başıboş kalmalarını sağlamaya çalıştılarsa
da epey yaralı verdiler. İkinci gün, daha önce Hâlid komutasında Suriye cephesine sevk
edilen birlikler Hâşim b. Utbe komutasında savaş alanına geldiler. Bunların gelişleri
Müslümanlar için moral kaynağı oldu. Savaşın ikinci gününde Müslümanlar üstünlük
sağladılar. Üçüncü günde Müslüman nişancıların filleri gözlerinden vurarak onları etkisiz
hale getirme girişimleri başarılı oldu. Böylece İranlıların durumu bozulmaya yüz tuttu.
Savaş gün boyunca devam ettiği gibi gece de devam etti. Nihayet Müslümanlar İran
ordusunu yarmayı başardılar. Müslüman askerler Rüstem’in karargâhına giderek onu
öldürdüler. Rüstem’in öldürüldüğünün duyulması, İran ordusundaki bozgunu hızlandırdı.
Müslümanların kazandıkları bu savaşta kayıpları 8.000 şehid, İranlıların ise 30.000 ölüydü.

(4).

Medâin’in Fethi (16/637)
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Kâdisiyye savaşından sonra Müslümanlar, bölgedeki faaliyetlerine devam ederek
hâkimiyetlerini güçlendirmeye çalıştılar. Bu arada İranlıların toparlanma teşebbüsleri
sonuçsuz kalıyordu.
Müslümanların bölgedeki faaliyetleri, İranlı askerleri tedirgin etmiş; bundan dolayı
da başkent Medâin büyük ölçüde boşaltılmıştı. Müslümanlar, Medâin’i fethetmeye karar
verdiklerinde fazla bir mukavemetle karşılaşmadan şehri ele geçirdiler.

(5).

Celula Savaşı (16/637)

İran kuvvetleri, Medâin’in Müslümanların eline geçmesinden sonra tekrar
toparlanma teşebbüsünde bulundular. Bu amaçla kuvvetlerini bir araya getirip Celula
şehrini tahkim ederek etrafına hendekler kazdılar.
Saʻd b. Ebî Vakkâs’ın, durumu Halife’ye bildirmesi üzerine Hz. Ömer, Hâşim b.
Utbe komutasında bir birliğin onlara karşı gönderilmesini emretti. Hâşim, 12.000 kişilik
kuvvetiyle Celula’yı kuşatma altına aldı. Şehrin müstahkem olmasından dolayı fethedilmesi
güçtü. Nihayet Müslümanlar siperleri ele geçirmeyi başardılar. Bu sıralarda Yezdecird
Hulvan’da bulunuyordu.
Medâin hezimetini duyan Yezdecird Hulvan’dan Rey’e gitti. Düşmanı takiple
görevli olan Kaʻka b. Amr, düşman kuvvetlerini Hulvan’a kadar takip ederek burayı fethetti.

(6).

Ahvaz’ın Fethi (17/638)

Ahvaz, İran’da birçok şehri içine alan bir bölgedir. Bölgede bulunan İranlı
yöneticiler, sık sık Müslümanlara yönelik saldırılarda bulunuyorlardı. Basra valisi Utbe b.
Gazvân, bölgeye baskın yapmak istediğini Saʻd b. Ebî Vakkâs’a bildirdi. Saʻd, ona
Kûfe’den yardım kuvvetleri gönderdi. Utbe’nin bölgeye ani bir baskın yapmasıyla
Ahvaz’da bulunan Hürmüzân, Utbe’ye barış teklif etmek zorunda kaldı. Ancak kısa süre
sonra Hürmüzân, yapılan barış anlaşmasını bozdu. Bunun üzerine Halife’nin emriyle ikinci
bir ordu gönderilerek bölgenin tamamı Müslümanlar tarafından ele geçirildi.

(7).

el-Alâ b. el-Hadramî’nin Faris Cephesi (18/639)

Hz. Ömer’in Bahreyn valisi el-Alâ b. el-Hadramî, Irak’ta elde edilen başarıları göz
önünde bulundurarak, -kaynakların belirttiğine göre- biraz da Saʻd’ın başarılarını
kıskandığından onunla rekabet etmek amacıyla Hz. Ömer’e haber vermeden Müslümanları
sandallarla karşı sahile çıkarmak suretiyle Bahreyn’den körfezi geçerek İran’a girdi. Amacı,
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körfezin kuzeyindeki bölgeleri fethederek Basra’ya ulaşmaktı. Ancak karaya çıktıktan
sonra yolların İranlılar tarafından tutulduğunu gördü. Bunun üzerine yerinde durmak
zorunda kaldı. Alâ’nın böyle bir maceraya giriştiğini öğrenen Hz. Ömer, ona çok kızdı.
Halife, Basra valisi Utbe b. Gazvân’a haber göndererek Alâ’nın kuvvetlerine yardım
etmesini emretti. Utbe, 12.000 kişilik bir orduyu Alâ’nın kuvvetlerini kurtarmak için
görevlendirdi. Önemli bir mukavemetle karşılaşmayan Ebû Sebre b. Ebî Rühm’un
komutasındaki birlikler, Şehrek’te İran kuvvetlerini mağlup ederek Müslümanları
muhasaradan kurtardılar. Bu arada Alâ b. el-Hadramî, görevinden azledilerek Saʻd b. Ebî
Vakkâs’ın emrine verildi.

(8).

Nihavend Savaşı (21/642)

Yezdecird, Hemedân’ın güneyinde dağlık bir bölge olan Nihavend’de büyük bir
ordu hazırladı. Başkomutan Firuzan komutasında toplanan İranlıların sayısı 150.000
kişiydi. Hz. Ömer de Nuʻmân b. Mukarrin’e Basralılardan ve Kûfelilerden meydana gelen
bir ordu hazırlamasını emretti. Nuʻmân, 30.000 kişilik bir ordu hazırlayarak bölgeye gitti.
Müslümanlar, İranlıları muhasara altına aldılar. Muhasara uzun sürünce İran askerleri
siperlerinden çıkarak Müslüman birlikleriyle savaşa tutuştular. Savaşta Nuʻmân b.
Mukarrin şehid oldu. Nuʻmân’ın vefat ettiği askerlerden gizlenerek sancağı Huzeyfe b. elYeman aldı. Akşam üzeri İranlılar büyük bir yenilgiye uğratıldı. Dağılan İranlı askerler
kaçışmaya başladılar. Kaʻka, onları Hemedan’a kadar takip ederek orayı kısa sürede ele
geçirdi. Bu savaşta İran birliklerinin kaybı 50.000 kişiden fazlaydı.
Nihavend savaşı, “Fetihler Fethi” olarak değerlendirilmektedir. Bu savaştan sonra
İranlılar, İran ve Irak bölgelerinde Müslümanlara karşı koyabilecek gücü bir daha
bulamadılar.

b.

Suriye’nin Fethi

Hz. Ebû Bekir döneminde gönderilen birliklerle fetih süreci başlatılan Suriye
bölgesinde yoğun fetih faaliyetleri Hz. Ömer döneminde gerçekleştirilmiştir.

(1).

Dımaşk’ın Fethi (14/635)

Dımaşk şehri, Hâlid b. Velîd ve Ebû Ubeyde tarafından kuşatıldı. Kuşatma 70 gün
kadar devam etti. Nihayet şehir ahalisinin düzenlenecek bir kutlamaya katılacağını haber
alan Hâlid, bir grup arkadaşıyla beraber halatlardan yaptırdığı merdivenlerle kaleye
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tırmanıp içeri girdi. Böylece bir baskın yapıldı; ahali, teslim olmak zorunda kaldı ve barışı
kabul etti.
Hz. Ömer, Ebû Ubeyde’ye Hâlid b. Velîd’i ordusuyla birlikte Irak cephesine
göndermesini emrettiyse de Ebû Ubeyde, onun yerine Hâşim b. Utbe’yi gönderdi.

(2).

Mercü’r-Rum Savaşı (14/635)

Ebû Ubeyde ile Hâlid b. Velîd, Mercü’r-Rum’da Bizans komutanı Teodoras ile
karşılaştılar. Ordular, karşı karşıya geldikten sonra gecenin karanlığından faydalanan
Teodoras oradan ayrılarak Şam’ı ele geçirmeye teşebbüs etti. Durum Müslümanlar
tarafından öğrenilince Ebû Ubeyde, Hâlid b. Velîd’i ona karşı görevlendirdi. Hâlid b.
Velîd’in Teodoras ile karşılaşmasından önce Yezîd b. Ebî Süfyân Bizanslılara karşı koydu.
Hâlid b. Velîd, savaşın başlamasından sonra oraya yetişerek Bizans askerlerini kısa sürede
büyük bir hezimete uğrattı. Ebû Ubeyde de bu arada diğer Bizans kuvvetlerini yenilgiye
uğratmıştı.

(3).

Humus’un Fethi (14/635)

Humus da Dımaşk gibi Yermûk savaşından önce ve sonra olmak üzere iki kez
fethedilmiştir. Mercü’r-Rum savaşı, Baalbek, Humus ve diğer bazı yerlerin fethinin h. 15’te
olduğu da gelen bilgiler arasındadır.
Mercü’r-Rum zaferinden sonra Müslümanlar Humus’a yönelerek şehri kuşattılar.
Kuşatma kış boyunca devam etti. Sonunda Bizans kuvvetleri barış yapmak zorunda kaldılar.
Şehir ele geçirildikten sonra buradaki insanlarla bir anlaşma yapıldı. Bu fetih 14 (635)
yılında meydana geldi. Daha sonra Yermûk savaşı nedeniyle Müslümanlar ayrıldılar. Daha
sonra şehri 15 (636) yılında ikinci kez fethettiler. Müslümanlar, Humus’u fethettikten sonra
İmparator Heraklius’un Müslümanlara karşı bir ordu hazırladığını duyunca birçok yerden
geri çekildikleri gibi Humus’u da boşaltmak zorunda kaldılar. Şehirden ayrılınca halktan
aldıkları cizyeyi onları koruyamadıkları için iade ettiler. Müslümanlar, Yermûk savaşından
sonra bölgeye tekrar geldiler. Humuslular eskisi gibi Müslümanlara cizyelerini ödediler.

(4).

Yermûk Savaşı (15/636)

Müslümanların, gerek Irak bölgesinde, gerekse Suriye bölgesindeki başarıları
İmparator Heraklius’un ciddi tedbirler almayı düşünmesine neden oldu. Antakya’da
toplanan büyük orduya Rumların yanısıra Hıristiyan Araplar da katıldı. Bizans ordusu
100.000 kişiden meydana geliyordu. İslâm ordusunun asker sayısı ise 46.000 kadardı. Savaş
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sırasında Bizans askerlerinin kaçmasını engellemek amacıyla bazı askerlerin birbirlerine
zincirle bağlandığı rivayet edilir.
Hâlid b. Velîd, Bizans ordusundaki düzene bakarak İslâm ordusunu küçük birliklere
bölmek suretiyle Müslümanların daha önce bilmedikleri bir savaş düzenini uyguladı. Savaş,
şiddetli çarpışmalarla başladı. Saldırıya geçen Bizans birlikleri İslâm ordusunun
karargâhına kadar ilerlediler. Ancak Hâlid b. Velîd’in süvari birliklerinin düşmana saldırıya
geçmesinden sonra savaşın seyri değişti.
Müslümanlarla Bizanslılar arasında meydana gelen şiddetli çatışmalardan sonra
Bizanslılar büyük kayıplar vererek savaş alanından kaçtılar. Bu sırada Müslümanların
hendekleri aşıp Bizans ordusunda bulunan ve birbirlerine bağlanarak savaşan askerlere
saldırmaları sonucu Bizans ordusu bağlı olanlardan 80.000 kişi, serbest olanlardan da
40.000 kişi kayıp verdi. Bu sayıya ilk çarpışmada hayatını kaybedenlerin dâhil olmadığı
ifade edilir. Müslümanlar ise bu savaşta 3.000 şehid verdiler. Bu rakamlar abartılı olmakla
birlikte savaşta pek çok kimse yaşamını yitirdi. Yermûk yenilgisi üzerine Heraklius
Antakya’yı terkederek bölgeden ayrıldı.

(5).

Kudüs’ün Fethi (16/637)

Amr b. el-Âs, Eyle bölgesine girdikten sonra Kudüs’ü kuşatma altına aldı. Kudüs
kuşatması uzayınca şehir ahalisi Hz. Ömer ile anlaşma yapmak şartıyla teslim olmak
istediklerini bildirdiler.
Durum, Hz. Ömer’e bildirilince Halife, Şam bölgesine gitti. Bölgedeki komutanlarla
Dımaşk’ın 80 km. güney batısında bulunan ordugâh şehri Câbiye’de görüştü.
Komutanlardan Yezîd b. Ebî Süfyân, Ebû Ubeyde ve Hâlid b. el-Velîd, Câbiye’de Halifeyi
karşıladılar. Bazı komutanların üzerindeki ipek elbiseler Halifeyi kızdırdı; ancak ipek
elbiseleri silahlı oldukları zaman rahat hareket etmek için tercih ettiklerini söylediler.
Hz. Ömer, daha sonra Eyle bölgesi elçileriyle bir anlaşma imzalayarak kendilerine
eman verdi. Emannamenin metni şöyledir: “Rahmân ve Rahîm Olan Allah’ın Adıyla... Bu
(belge), müminlerin emiri ve Allah’ın kulu Ömer tarafından, Eyle halkına verilen bir
emandır. Onların canlarına, mallarına, kiliselerine, haçlarına, hastalarına ve bütün fertlerine
verilen bir teminattır. Kiliseleri mesken yapılmayacak ve yıkılmayacak; içindeki kutsal
eşyaya dokunulmayacaktır. Kimse dinî inançlarından dolayı zorlanmayacak, kendilerine
asla zarar verilmeyecek ve yurtlarına Yahudiler iskan edilmeyecektir. Buna karşılık Eyle
halkı da diğer şehirlerin halkı gibi cizye verecektir. Orada bulunan Rumlar çıkarılacak; fakat
gidecekleri yere kadar güvenlikleri sağlanacaktır. Çıkmak istemeyenler ise Eyle halkı gibi
cizye verecektir. Burada kalıp hasadını almak isteyenler hasadını alacak ve malını satmak
isteyenlere gerekli kolaylık gösterilecektir. Bu, Allah’ın Resûlü’nün, halifelerin ve
müminlerin Eyle halkına verdiği güvenlik ahdidir.”
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Anlaşmada Hâlid b. Velîd, Amr b. el-Âs, Abdurrahman b. Avf ve Muâviye b. Ebî
Süfyân şahid olarak bulundular.
Hz. Ömer Kudüs’teyken Kıyame kilisesinin patriğinden cami yapılacak bir yer
göstermesini istedi. Gösterilen yere cami inşasına hemen başlandı. Hz. Ömer, bizzat cami
yapılacak yerin hazırlanmasında çalıştı.

(6).

Amvâs Vebası (17/638)

Hz. Ömer, ikinci ziyaretini yaptığı sıralarda Şam bölgesinde veba salgını ortaya
çıkmıştı. Halife, Dımaşk’a girmeden bölgedeki komutanlarla görüştü. Dımaşk’a gidip
gitmeme hususunda farklı görüşler ortaya çıktı. O gün bir karara varamayınca ertesi gün
Hz. Ömer geri döneceğini söyledi ve görüştüğü komutanlara da veba salgınının olduğu
bölgeye girmemelerini istedi. Ebû Ubeyde, Hz. Ömer’e, “Ey müminlerin emiri! Allah’ın
kaderinden mi kaçıyoruz?” diye sordu. Hz. Ömer de, “Evet! Allah’ın kaderinden yine
Allah’ın kaderine kaçıyoruz. Bir vadide biri verimli, diğeri kurak iki yamaç gören insan,
hangisini tercih eder? Tercihi hangisi olursa olsun, yine de kaderi seçmiş olmaz mı? Buna
sen değil de bir başkası itiraz etse şaşırmazdım, ey Ebû Ubeyde!” diye cevap verdi.
Abdurrahman b. Avf, Hz. Peygamber’in karantina ile ilgili hadisini hatırlattı. Bundan sonra
Halife bölgeden ayrıldı.
Bu salgın sırasında Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh, Muâz b. Cebel, Yezîd b. Ebî Süfyân,
Hâris b. Hişâm, Süheyl b. Amr, Utbe b. Süheyl gibi Ashâb’ın ileri gelenlerinden bazıları
hayatlarını kaybettiler. Vefat edenlerin sayısı binleri buldu. Hz. Ömer, Amr b. el-Âs’ı
Dımaşk’a vali olarak görevlendirdi. Amr, halktan dağlara çekilmelerini istedi. Halkın şehir
merkezlerinden uzaklaşması üzerine vebanın etkisi azalarak yok oldu. Halk daha sonra
şehirlere geri döndü. Halife, bölgede yeni atamalar yaptı.

c.

Cezîre’nin Fethi (18/639)

Müslümanların bölgeye hâkimiyetinden önce el-Cezîre’nin Nusaybin ve Tûr Abdîn
bölgesine kadar olan kısmı ellerinde tutuyorlardı. Sasaniler ise Nusaybin ve Tûr Abdîn
bölgesinin güneyindeki yerlere hâkimlerdi.
Suriye ve Irak bölgelerinin fetihleri gerçekleştirilince, Hz. Ömer bu bölgelerin
güvenliği için el-Cezîre bölgesinin fethedilmesi için ordu gönderilmesini emretti. Cezîre’ye
gönderilen orduların başına İyâd b. Ganm atandı. İyâd b. Ganm, Rakka’yı sulh ile fethetti;
ardından Harran, Nusaybin ve Cezîre’nin diğer şehirleri fethedildi.
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d.

Mısır’ın Fethi

Hz. Ömer döneminde fetih amacıyla açılan önemli cephelerden biri, Mısır
cephesidir. Mısır bölgesi, Amr b. el-Âs’ın komutanlığında fethedilmiştir.

(1).

Mısır’ın Fethi (20/641)

Cahiliye döneminde ticarî amaçla Mısır’a giden Amr b. el-Âs burayı tanıyordu. Hz.
Ömer’den bölgenin fethi için izin istedi. Halife, önce izin vermediyse de Amr’ın ısrarı
üzerine kendisine şartlı olarak izin verdi. Amr, emrine verilen 4.000 asker ile beraber yola
çıktıktan sonra Ariş’te Halife’nin geri dönme talebini içeren mektubunu aldı; ancak Amr,
Mısır’a girdiğini farz ederek yoluna devam etti.
Amr b. el-Âs, Mısır kuvvetleriyle karşılaşınca Hz. Ömer’den yardım istedi. Hz.
Ömer, 5.000 kişilik bir orduyu yardıma gönderdi. Mukavkıs komutasındaki askerler yedi
ay muhasaradan sonra Zübeyr b. el-Avvâm’ın saldırıya geçmesi üzerine teslim oldular.
Bundan sonra Mukavkıs’la bütün Mısır’ı içine alan bir anlaşma yapıldı.

(2).

İskenderiyye’nin Fethi (21/641-2)

Babylon’un fethinden sonra Amr, İskenderiyye üzerine yürümek için izin istedi.
Kendisine izin verilmesi üzerine harekete geçti. Bizans kuvvetleri Kıptîlerin de desteğini
alarak Amr’ı yolda durdurmak istediler; ancak büyük bir yenilgiye uğradılar. Amr b. el-Âs,
İskenderiyye’ye giderek şehri kuşatma altına aldı. Mukavkıs, Müslümanlarla cizye ödemek
üzere anlaşma yapmak istediyse de Bizanslılardan çekindiği için bunu gerçekleştiremedi.
Ancak Mukavkıs, Kıptîlere zarar verilmeyeceği garantisini aldıktan sonra çarpışmalara
katılmadı.
Karşılıklı yapılan birkaç taarruzdan sonuç alınamadı. Hz. Ömer’in, askerlerin cihada
teşvik edilmesini tavsiye ettiği mektubunun okunmasının ardından toplu bir saldırıya
geçildi ve şiddetli çatışmalardan sonra Müslümanlar şehri ele geçirdi.
İskenderiyye fethedildikten sonra İslâm kuvvetleri daha önce çadırlarını bıraktıkları
yere dönerek yeni şehrin temellerini attılar. Fustât adı verilen bu şehrin kuruluşundan ileride
bahsedeceğiz.
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2.

Şehirlerin Kurulması

Hz. Ömer döneminin önemli icraatlarından birisi de bazı şehirler kurularak fatihlerin
bu şehirlere yerleştirilmesidir. Halife, bazı bölgelerde Müslümanları mevcut olan şehirlerde
iskân ettirirken, Irak ve Mısır’da üç ordugâh şehir kurdurmuştur.

a.

Basra’nın Kuruluşu (16/637)

Bazı rivayetlere göre Müslümanlar tarafından kurulan ilk şehir olup 16 (637) yılında
Utbe b. Gazvân tarafından kurulmuştur. Şehir, Basra körfezini, İran ve Irak yollarını
kontrol altında tutabilmek, stratejik konumu nedeniyle burayı askerî bir üs olarak
kullanmak, tedricen bedevîlerin iskânını sağlamak gibi bazı düşüncelerle kurulmuştur.
Şehrin kurulacağı yer, Hz. Ömer tarafından tayin edildikten sonra Utbe,
maiyetindeki 800 kişiyle oraya gitti. Şehrin temeli atıldığında her kabile ayrı bir mahalleye
yerleştirildi.
İlk önce temini kolay bir malzeme olan kamışla yapılan konutların yanması üzerine
Hz. Ömer’in belirlediği kriterler çerçevesinde kalıcı konutlar inşa edildi. Hz. Ömer,
konutların ihtiyacı karşılayacak büyüklükte inşa edilmesini, abartılı büyüklükte olmamasını
ve israftan kaçınılmasını istemişti.
Şehir sakinleri kısa zamanda artmış ve meydana gelen göçlerle daha Emevî
devletinin ilk yıllarında Ziyâd’ın valiliği sırasında askerlik yapabilecek kişilerin sayısı
80.000 kişiye, bunların aile fertleri 120.000 kişiye ulaşmıştı.
Basra şehri, kısa bir süre sonra İslâm dünyasının önemli ticaret merkezlerinden biri
oldu. Şehir, pek çok ilmi konunun tartışıldığı, Arapça dil çalışmalarının yapıldığı en önemli
kültür merkezlerinden biri olma hüviyetini ise uzun süre korudu.

b.

Kûfe’nin Kuruluşu (17/638)

Kâdisiyye savaşından sonra Müslümanların peş peşe başarılar elde etmeleri ve
bölgedeki faaliyetleri, onların iskân ihtiyaçlarını da gündeme getirdi.
Bazı rivayetlere göre Hz. Ömer, kendisine gelen memurların yüzlerinin sarardığını
görünce nedenini sormuş ve bunun iklim değişikliği yüzünden meydana geldiğini
öğrenmişti. Bu rivayete göre Hz. Ömer, Saʻd b. Ebî Vakkâs’tan Müslümanların
yaşamalarına elverişli bir bölgeye yerleştirilmelerini emretti. Halife, şehrin kurulmasıyla
ilgili olarak Selmân el-Fârisî ile Huzeyfe b. el-Yemân’ın görevlendirilmesini ve kurulacak
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yerleşim yeri ile hilafet merkezi arasında nehir ya da deniz bulunmamasına özen
gösterilmesini de istedi.
Kûfe’nin yeri tespit edildikten sonra kamıştan evler yapıldı. Daha sonra çıkan bir
yangında bu evlerin yanması üzerine, evlerin kerpiçten inşa edilmesine karar verildi. Kûfe
şehrinin inşası sırasında -Basra'da olduğu gibi- bir plan çerçevesinde sokaklar ve caddeler
belirlendi; ayrıca her kabilenin evlerini kuracağı yerler önceden tespit edildi. Bu arada
şehrin inşası sırasında cami ve valilik binası gibi binaların yerleri belirlenerek mütevazı
yapılar olarak inşa edildi.
Saʻd b. Ebî Vakkâs, valinin ikameti için inşa ettirdiği köşkte kullanılmak üzere,
Kisra’nın Medâin’de bulunan köşkünün kapısını söktürerek Kûfe’ye getirtti. Hz. Ömer,
bunu öğrenince kapının yaktırılması emrini yerine getirmek üzere Muhammed b.
Mesleme’yi Kûfe’ye gönderdi.

c.

Fustât’ın Kuruluşu (21/642)

İskenderiyye’nin fethinden sonra Amr, şehri eyalet merkezi yapmak için Hz.
Ömer’den izin istedi; ancak Hz. Ömer kendisi ile eyalet merkezleri arasında -ulaşımı
zorlaştıracak- nehir ya da deniz bulunmasını arzu etmediğinden İskenderiyye’nin uygun bir
merkez olmadığını belirtti. Bunun üzerine Amr, şehri terk ederek eski karargâhın bulunduğu
tarafa yöneldi. İskenderiyye’ye hareket etmeden önce askerler, komutanın çadırını sökmek
istediklerinde güvercinlerin çadırda yuva yapmış olduklarını gördüklerinden çadırı
sökmeden yerinde bırakmışlardı. Amr, geri döndüğünde çadırın yerinde olduğunu gördü ve
tekrar burada konakladı. Böylece bir görüşe göre adını kıl çadırdan (fustât) alan şehir burada
kurulmuş oldu. Fustât adının, “hendek ile çevrilmiş” anlamına gelen “Fossaton”
kelimesinden veya “karargâh” anlamına gelen Bizans dilindeki “Fossatum”dan geldiği de
ileri sürülmüştür. Buna göre çadır ile şehrin ismi arasında ilişki kuran anlatım, zamanla
gelişen bir hikâye olmalıdır. Amr, diğer şehirlerde olduğu gibi kabilelere, yerleşmeleri için
yerler tahsis etti.
Fustât şehri kısa sürede gelişerek bölgenin merkezi oldu. Şehir, bugün Kahire’nin
bir mahallesidir.

d.

Şehirlerin Kurulma Nedenleri

Hz. Ömer döneminde, iskân gereksiniminin karşılanması hususunda bölgeden
bölgeye farklı uygulamalar ortaya konmuştur. Sözgelimi Suriye bölgesi, bu dönemde
fethedilen en önemli bölgelerden biri olmasına rağmen burada, Müslümanlar eski şehirlerde
ikamet etmeye devam etmişlerdir. Çünkü Şam bölgesinde yaşayan insanların önemli bir
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kısmı Sami ya da Arap’tı; bundan dolayı Müslümanlarla ortak değerlere sahiplerdi. Diğer
önemli bir sebep de burada Hıristiyanlık dini hâkimdi. Hıristiyanlığın orijini ilahi olduğu
için Müslümanlarla birlikte yaşamaları daha kolaydı. Oysa Irak bölgesinde İranlılar
yaşıyordu. İranlılarla Arapların yaşam tarzları birbirinden büyük farklılık gösteriyordu.
Üstelik dinî anlayışları da çok farklıydı. Dolayısıyla Müslümanların burada Mecusilerle
beraber yaşamalarının getireceği birtakım riskler vardı.
Hz. Ömer döneminde şehirlerin kuruluşunun sebeplerini şöyle sıralayabiliriz:

a) Hz. Ömer döneminde kurulan şehirlerin üçü de ordugâh şehirler olarak
kurulmuştu. Dolayısıyla şehirlerin kuruluşu, öncelikli olarak askerî amaçlar taşımaktaydı.

b) Mücahitlerin aileleri Arap yarımadasında olduğu için cephede uzun süre
kalmaları uygun değildi. Bu sebeple belirli aralıklarla askerlerin memleketlerine
gönderilmesi gerekiyordu. Bu durum, hem zaman kaybına sebep oluyor; hem de yeni
görevlendirilen askerlerin bölgeyi tanıması zaman alıyordu. Dolayısıyla askerlerin sık sık
bölgeyi terk ertmesi, savaş stratejisi açısından da çok uygun değildi. Şehirlerin kurulmasıyla
birlikte askerlerin ailelerinin yanlarında olması gerektiği düşüncesi gerçekleştirilmiş oldu.

c) Kûfe’nin kuruluşundan bahsederken belirtmeye çalıştığımız sağlık sorununun da
şehirlerin kuruluşundaki etkenlerden birisi olduğu söylenebilir. Zira Hz. Ömer, Arapların
yaşantılarına uygun yerlerin seçilmesini tavsiye etmiştir.

d) Hz. Ömer, Müslümanların diğer milletlerle karışmalarını engelleyerek cihad
ülküsünü yitirmelerini önlemek amacıyla ayrı şehirlerde ikamet etmelerini istemiş olabilir.
Nitekim Müslümanların ayrı şehirler kurmayıp diğer halklarla beraber oturdukları
şehirlerde de kendilerine ayrılmış mahallelerde oturdukları, böylece bir arada olma
imkânından mahrum olmadıkları görülmektedir.

e) Hz. Ömer, kurulan şehirlerle hilafet merkezi arasında nehir ya da deniz
bulunmamasını özellikle istiyordu. Çünkü arada bulunabilecek suyun hem kendisinin
askerlere istediği zaman gitmesine engel olabileceğini, hem de ihtiyaç olduğunda
göndereceği takviye birliklerinin istenen zamanda yerlerine ulaşabilmelerine engel
olacağını biliyordu. Bunun için şehir kurulan yerlerde böyle problemlerin engellenmeye
çalışıldığı da görülmektedir. Basra ve Kûfe şehri, nehrin güneyinde kurulduğu gibi Fustât
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şehri de Nil nehrinin doğusunda kurulmuştur. Söz konusu bölgeler fethedildiğinde merkez
olarak kullanılmaları mümkün olan Irak bölgesinde Medâin, Mısır bölgesinde ise
İskenderiyye şehirleri vardı; ancak bu iki şehir ile hilafet merkezi arasında nehirler
bulunuyordu.

f) Şehirlerin kuruluşunda merkez ile iskân edilen şehir arasında suyun
bulunmaması gibi hususların dışında da stratejik durumlar göz önünde bulundurulmuştur.
Mesela Basra şehrinin kuruluşunda körfez bölgesinin korunması ve körfezden gelebilecek
tehlikelerin engellenmesine de dikkat edildiği söylenebilir.

3.

Toprak Rejimi

Hz. Ömer’in hilafetinden önce devletin gelirleri sınırlıydı. Elde edilen gelirler
merkeze ulaştıktan sonra bekletilmeden dağıtılmaktaydı. Hz. Ömer döneminde -o dönemde
bilinen- dünyanın birçok önemli bölgesi Müslümanların eline geçti. Böylece devlet
gelirlerinde büyük bir artış meydana geldi. Daha önceki tatbikata uygun olarak elde edilen
menkul ganimetler, fatihlere usulüne uygun olarak dağıtıldığı halde, gayr-ı menkuller için
farklı bir tatbikat ortaya kondu.
Bazı Sahabîlerin muhalefetine rağmen Hz. Ömer, fethedilen yerlerdeki taşınmazları
eski sahiplerinin elinde bırakarak onlardan, buna karşılık bir vergi almaya başladı. Gayr-ı
Müslimlerden bir nevi arazi kirası olarak alınan bu vergiye harac denir. Hz. Ömer, böylece
devletin bu arazilerden düzenli olarak gelir elde etmesini sağladı. Aslında bu vergi daha
önce buralara hâkim olan devletler tarafından da alınan bir vergiydi. Bu uygulamanın
sebeplerini şöyle özetleyebiliriz:

a) Fethedilen yerlerin önemli bir kısmı, ahalinin yıllık olarak haraç ya da cizye
ödemeleri koşuluyla anlaşmayla fethedilmişti. Esasen buralardaki arazilerin fatihlere
dağıtılması söz konusu değildi. Ganimet olarak dağıtılması mümkün olan araziler, savaşla
ele geçirilmiş olanlardı.

b) Araziler Müslümanlara dağıtılmış olsaydı, fatihlerdeki cihad ülküsü, araziye
bağlanacakları için kısmen azalacaktı.
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c) Araplar, tarımdan pek anlamadıkları için arazilerin uygun kullanılmamasından
dolayı gelirlerde bir düşme olacak; ekonomide sıkıntılar yaşanacak ve belki de bu durum
gıda sıkıntısının ortaya çıkmasına neden olabilecekti.

d) Yerli ahalinin arazileri Müslümanlara dağıtılsaydı, arazilerin eski sahipleri
büyük bir ihtimalle geçimlerini temin edebilecekleri başka yerlere göç edeceklerdi. Bu
durum, büyük göç hareketlerine neden olacaktı.

e) Yurtlarından edilen insanlar, eski yerlerine tekrar dönebilmek için dönemin
devletleriyle işbirliği yapabilecek ve Müslümanlar açısından riskler oluşturacaktı. Eski
hayatlarına devam etmeleri, Müslümanların onlardan gelebilecek zararlardan emin
olmalarını da sağlayacaktı.

f) Bu tatbikatla büyük arazilerin az sayıdaki Arapların elinde kalması, ekonomik
ve sosyal açıdan bazı dengesizlikler meydana getirebilecekti. Halife bir defasında bu
meseleyle ilgili olarak, fethedilebilecek yerlerin fethedildiğini, kendilerinden sonra gelecek
kimselere bir şey kalmayacağını, bunun için fethedilen arazilerin fatihlere dağıtılmasının
uygun olmadığını ifade etmişti. Muhtemelen Hz. Ömer’in yeni tatbikatının en önemli
gerekçesi buydu.

Hz. Ömer’in arazilerle ilgili icraatı, Müslümanlar açısından önemli gelir kaynakları
oluşturdu. Bu gelir kaynakları, sürekli olduğu için hem kurumsallaşma sürecinde, hem de
ortaya konan icraatların kalıcı olması açısından önemliydi. Devletin gelirlerini hatırlarsak
sahip olunan ekonomik gücün büyüklüğünü görmüş olacağız.

4.

Devletin Gelirleri

Devletin Müslümanlardan ve gayr-ı Müslimlerden elde ettiği bazı gelirler vardır.
İslâm devlet geleneğinde yöneticinin yaptığı harcamalarda en büyük pay, gayr-ı
Müslimlerden elde edilen gelirlerden gelmektedir.
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a.

Müslümanlardan Elde Edilen Gelirler

Müslümanlardan alınan belli başlı gelirler zekât ve öşürdü. Zekât ve öşür,
Müslümanların -nisap miktarını aşan- nakdî ya da -tarımsal ve hayvansal- gelirlerinin bir
miktarını ihtiyacı olan Müslümanlara vermeleri şeklinde uygulanıyordu. Zekâtla ilgili ilk
uygulamalar Hz. Peygamber döneminde Medine döneminde bir ibadet olarak teşri edildi.
Sadaka tabiri de zekât anlamında kullanılmaktadır. Zekâtın dışında Müslümanlardan imkânı
olanların infakta bulunması da tavsiye edilir.
Zekâtı, Kur’ân-ı Kerim’de zekât alacak sınıflardan biri olarak sayılan zekât
memurları toplardı. Toplanan zekât, Tevbe suresinin 60. ayetinde belirtilen sekiz sınıfa
dağıtılır.
“Sadakalar (zekâtlar), Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekât
toplayan memurlar, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlarla (özgürlüğüne kavuşturulacak)
köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah
hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Tevbe 9/60).
Nakit varlıklardan, tarımsal gelirlerden ve hayvanlardan Hz. Peygamber (sas)
döneminde belirlenen oranlarda tahsil edilir. Daha sonra da ihtiyaç sahiplerinin durumuna
göre ayette belirlenen sınıflara dağıtılır.

b.

Gayr-ı Müslimlerden Elde Edilen Gelirler

Hz. Ömer dönemindeki gelirlerin bir kısmı daha önce de mevcuttu. Ancak bu
dönemde devlet gelirlerinde büyük artışlar olduğu gibi bazı yeni gelir kalemleri de ortaya
çıktı.

(1).

Humus

Humus, beşte bir demek olup Kur’ân-ı Kerim’de de geçmektedir: “Bilin ki, ganimet
olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri mutlaka Allah'a, Peygamber'e, onun
yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir. Eğer Allah'a; hak ile batılın
birbirinden ayrıldığı gün, (yani) iki ordunun (Bedir'de) karşılaştığı gün kulumuza
indirdiklerimize inandıysanız (bunu böyle bilin). Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.”
(Enfâl 8/41)
Bu ayete uygun olarak Hz. Peygamber (sas) döneminden itibaren elde edilen
ganimetlerin beşte dördü gazilere dağıtılır; geri kalan beşte birlik kısım ise yine ayete uygun
olarak Hz. Peygamber’e (sas), yakınlarına, yetimlere, miskinlere ve yolculara dağıtılırdı.
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Hz. Peygamber, yakın akrabalarına (Hâşimoğulları ve Muttaliboğulları) zekâttan pay
vermeyip onlara ganimetten hisse vermekteydi.
Hz. Ömer döneminde de fethedilen yerlerden elde edilen taşınabilir ganimetlerin
beşte dördü gaziler arasında dağıtılmış; beşte birlik kısmı ise beytülmale gönderilmiştir.
Beytülmale gönderilen beşte birlik kısmın nasıl dağıtıldığı hususu tartışma konusu
olmuştur. Bazılarına göre Hz. Peygamber’in (sas) vefatından sonra “Resûlüne” ait olan
kısım halifeye, yakınlara ait olan kısım ise Resûlullah’ın (sas) akrabalarına verilmelidir.
Bazılarına göre ise Resûlullah’a (sas) verilmesi gereken pay halifeye, Resûlullah’ın (sas)
akrabalarına verilmesi gereken pay ise halifenin akrabalarına verilmelidir.
Bu mesele Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ebû Bekir döneminde tartışılmış
ve Hz. Ebû Bekir Hâşimoğullarına humustan pay vermiştir. Hz. Ebû Bekir, Hz.
Peygamber’in (sas) akrabalarından (zi’l-kurba) yalnızca fakir olanlara humustan hisse
verileceğini, bekâr olanlarının evlendirileceğini, hizmetçisi olmayanlara hizmetçi
verileceğini, ancak zengin olanlara hisse verilmeyeceğini kararlaştırmıştır. O, bu grubun
zenginlerini, aynı ayette geçen zengin yolculara benzetmiştir. Bu tatbikat daha sonraki
halifeler zamanında da devam etmiştir.
Bazı rivayetlerde ise Hz. Peygamber’in vefatından sonra zi’l-kurba’nın humustaki
hakkının kendilerine verildiği, ancak bu uygulamanın Hz. Ömer döneminde Hz. Ali’nin
izniyle veya teklifiyle kaldırıldığı, bundan sonra da kendilerine bu payın verilmediği ifade
edilmektedir.
Rivayetlerden anlaşıldığına göre Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer, Kur’ân-ı Kerim’de
Resûlullah’a (sas) tahsis edilen hisseyi kendilerine ayırmamışlardır. Zi’l-Kurbaya ait hisse
hususundaki rivayetler ise ihtilaflıdır.
Yukarıda zikrettiğimiz uygulamalar çerçevesinde humusun beşte birlik kısmı
Halife’ye gönderiliyorsa da bunun dağıtımı nasla belirlendiği için nassın yorumu sebebiyle
ortaya çıkabilecek farklılıklar dışında istediği şekilde tasarrufta bulunma hakkı olmadığı
anlaşılmaktadır.

(2).

Fey

Fey, -savaş olmaksızın- gayr-ı Müslim tebaadan elde edilen gelirlerin hepsi için
kullanılan bir kavramdır. Hz. Ömer döneminde gayr-ı Müslimlerden alınan belli başlı
vergiler şunlardır:

i.

Cizye
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Cizye, gayr-ı Müslim tebaadan alınan bir vergidir. Kur’ân-ı Kerim’de cizyeye
değinen şöyle bir ayet bulunmaktadır: “Kendilerine kitap verilenlerden, Allah’a ve ahiret
gününe inanmayan, Allah’ın ve Peygamber’in haram kıldığını haram saymayan, hak dinini
din kabul etmeyen kimselerle, küçülüp boyun eğerek elleriyle cizye verecekleri zamana
kadar savaşın.” (Tevbe 9/29)
Burada zikredilen cizye, onlar için -vatandaşlık hakları çerçevesinde- getirilmiş
yasal bir yükümlülükten çok, kâfirlerle mücadele edilmesi ve onların itaat altına alınması
tavsiyesi olarak değerlendirilmelidir.
Kur’ân-ı Kerim’de gayr-ı Müslimlerden cizye alınmasına değinilmiş olmakla
beraber cizyenin nasıl alınacağı, miktarı, ne zaman alınacağı, aynî ya da nakdî olup
olmayacağı hususları üzerinde durulmamış; ayrıca cizyenin harcama yerleri de
belirtilmemiştir. Gerek Hz. Peygamber (sas) döneminde, gerekse daha sonraları alınan cizye
miktarlarında bir eşitlik olmadığı görülmektedir. Cizyenin tahsilinde şu belli başlı farklı
uygulamalara rastlıyoruz:

a) Cizye miktarı, anlaşma yapılan kabile, bölge ya da şehir ahalisinin durumuna
göre değişebilmektedir.

b) Ahalisi cizye ödeyecek bölgeden elde edilen ürünün cinsine ve miktarına göre
değişebilmektedir.

c) Cizye ödeyecek zimmîlerin maddi durumları gözönüne alınarak aynı yerde
yaşayan insanlardan farklı oranlarda cizye tahsil edilebilmektedir.

d) Cizye, toplu olarak alınabildiği gibi fert başına bir miktar tespit edilerek de
alınabilmektedir. Mesela Ramhürmüz’den 800.000 dirhem, Rey ve Kumis’ten 500.000
dirhem, Azerbaycan’dan 800.000 dirhem müşterek cizye alınmıştır.

e) Cizye nakdî alınabildiği gibi aynî de alınabilmektedir. Ayrıca hem nakdî, hem
de aynî alındığı olur. Mesela Şam bölgesinde, Dımaşk’tan dört dinar veya 48 dirhem para
ve Müslümanların yiyecek ihtiyacının karşılanması için aylık iki müda buğday, üç kıst
zeytinyağı, miktarları belirlenmeyen et yağı, bal verilmesi şart koşulmuştur.
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Yukarıda belirttiğimiz prensipler bulunmakla birlikte cizye tahsilinde Hz. Ömer
döneminde genellikle gayr-ı Müslimlerin zenginlerinden 48, orta hallilerinden 24 ve
diğerlerinden 12 dirhem cizye alınmış ya da buna yakın bir oranın alınmasına özen
gösterilmiştir.
Cizye her zımmîden alınmaz. Bu vergiyi beden ve zihince sağlam, ödeme gücüne
sahip reşit erkekler öder; kadınlar, çocuklar ve ihtiyar erkekler, savaşmakla mükellef
olmadıkları için cizyeden muaf tutulurlardı; ancak mal, mülk ve köle sahibi olan miskinler,
sakatlar ve acizlerden de cizye alınırdı. Kendini ibadete vermiş rahipler, başkalarının
yardımıyla yaşıyorlarsa cizye vermezler; ancak şahsî gelirleri varsa onlardan da cizye
alınırdı.

ii.

Harac

Devletin en önemli gelir kaynaklarından biri, gayr-ı Müslim tebaanın elindeki
toprakların gelirlerinden alınan harac vergisidir. Bu vergi, ilk defa Hz. Ömer döneminde
alınmaya başlanmıştır.
Hz. Ömer döneminde fethedilen geniş arazilere sahip olan Irak, Suriye ve Mısır
bölgelerinde yaşayan gayr-ı Müslim tebaa ile onların arazileri, bir ganimet problemi olarak
ortaya çıkmıştır. Fethedilen geniş araziler, daha önceki uygulamalardan farklı olarak Hz.
Ömer döneminde fatihlere dağıtılmamıştı. Ashâb’tan bazıları bu arazilerin ganimet olarak
taksim edilmesini istiyordu. Hz. Ömer ise arazilerin yerli halkın elinde kalmasının daha
uygun olacağını düşünüyordu. Hz. Ömer, Irak kuvvetleri komutanı Saʻd b. Ebî Vakkâs’ın
gönderdiği bir mektuba cevaben yazdığı mektubunda arazi ve nehir gibi taşınmaz malların,
o malları işletenlerin elinde bırakılmasını, bu malların taksim edilmesi halinde, sonra
gelecek nesile bir şey kalmayacağını ifade etmiştir.
Harac vergisinin farklı bölgelerde, farklı miktarlarda uygulandığı; harac miktarının,
toprağın durumuna, ekilen ürünün çeşidine ve arazinin pazaryerleri ile şehirlerden uzaklık
mesafesine göre değiştiği görülmektedir.
Temel kaynaklarda yer alan rivayetlerden anlaşıldığı kadarıyla ilk dönemlerde cizye
ve haraç tabirleri birbirinin yerine ve bazen de aynı anlamda kullanılmıştır. Vergilerin
birbirinden ayrılması ve isimlendirmenin son şeklini bulması zamanla olmuştur.
Gayr-ı Müslimlerin elinde bulunan ve tarıma elverişli olan topraklardan ekili olsun,
olmasın vergi tahsil edilmesi, İslâm ülkesindeki arazilerin ekonomiye kazandırılmasını
sağlamıştır.
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iii.

Uşûr

Hz. Ömer zamanında hem gayr-ı Müslim tebaadan, hem de harbîlerden ticaret
vergisi alınmıştır. Bir rivayete göre Basra valisi Ebû Musa el-Eşʻarî, Hz. Ömer’e başvurarak
Müslüman tacirlerin diğer memleketlere gittiklerinde kendilerinden onda bir vergi
alındığını bildirmiş; bunun üzerine Hz. Ömer de Ebû Musa’ya bir mektup yazarak, “Sen de
Müslüman tacirlerden aldıkları kadar, onların tacirlerinden vergi al. Zimmîlerden yirmide
bir, Müslümanlardan ise kırkta bir dirhem al. İkiyüz dirhemden az olan mallardan bir şey
alma.” demiştir. Müslümanlardan alınan vergi, zekâttır.

5.

Divanlar

Hz. Ömer’in kurduğu en önemli kurum divanlardır. Divan kelimesinin farklı
anlamları olmakla birlikte, Hz. Ömer döneminde devlet gelirlerinin düzenli olarak
dağıtılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan defterler için kullanılan bir isimdir. Zamanla
divan kelimesi birçok kuruma isim olarak verilmiştir. Divan kelimesinin Farsça veya
Arapça olduğu hususunda ihtilaf vardır. Yaygın olarak kabul edilen görüşe göre kelime,
Farsça’dan Arapça’ya geçmiştir. Kelimenin, İran imparatorlarından Nuşirevan’ın bir gün
hesap yapan kâtiplerine “divane” (deli) demesinden sonra zamanla kâtiplerin çalıştıkları
yerin adı olarak kullanıldığı ve kısaltılarak divan şeklini aldığı söylenir. Başka bir görüşe
göre kelime, Farsça’da “şeytanlar” manasına gelir. Buna göre kâtipler, devletin işlerini iyi
bilip her işe vakıf olduklarından kendilerine bu isim verilmiş; daha sonra kâtiplerin
oturdukları yer de bu isimle anılır olmuştur.
Hz. Ömer’in divan teşkilatını kurmasının sebebi olarak farklı rivayetler
nakledilmiştir. Bilindiği gibi Hz. Ömer döneminde devletin gelirlerinde çok büyük artışlar
sağlanmıştı. Aynı şekilde fethedilen yerler çoğalmış ve devletin sınırları oldukça
genişlemişti. Bir rivayete göre devletin gelirleri büyük bir artış gösterince Hz. Ömer, Ashâb
ile istişare etmiş; Ashâb’tan birisi, Hz. Ömer’e divanlar hazırlayarak gelirlerin onlara göre
dağıtılmasını tavsiye etmiştir. Başka bir rivayete göre Hz. Ömer’e divan kurmasını tavsiye
eden İranlı Firuzân (ya da Hürmüzân)’dır. Başka rivayette ise Hz. Ömer’e Velîd b. Hişâm
b. Muğîre, Şam bölgesinde divanların kurulmuş olduğunu gördüğünden bahsetmiş ve
Halife’ye divan kurmasını tavsiye etmiştir.
Yukarıdaki rivayetlerden, divanların Suriye ve Irak’ın fethinden sonra devlet
gelirlerinin artması üzerine, bu gelirlerin düzenli olarak dağıtılması ihtiyacından dolayı ilk
defa Hz. Ömer tarafından kurulduğu anlaşılmaktadır.
Divan teşkilatının ne zaman kurulduğu hususunda da farklı rivayetler
bulunmaktadır. Divanın 15 (636) ya da 20 (641) yılında kurulduğuna dair rivayetler varsa
da 20’de (641) kurulduğu şeklindeki görüş daha kuvvetlidir.
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Hz. Ömer, divanların hazırlanmasına karar verdikten sonra defterlerin yazılması için
kâtipler görevlendirdi. Divanı hazırlayacak komisyon, Arapların nesebini iyi bilen Akil b.
Ebî Tâlib, Mahreme b. Nevfel ve Cübeyr b. Mutʻim’den oluşturuldu. Kâtipler, divanları
yazarken kimden başlayacaklarını sorunca Hz. Ömer insanları derecelerine göre
yazmalarını emretti. Bunun üzerine önce Hâşimoğullarını, sonra Hz. Ebû Bekir’in
kabilesini, sonra da Hz. Ömer’in kabilesini yazdılar. Hz. Ömer buna itiraz ederek insanları,
Hâşimoğullarına yakınlık derecesine göre tasnif etmelerini emretti. Halife’nin kabilesi olan
Adîoğullarına mensup bazı kişiler buna itiraz etmişlerse de, talepleri “idareden şahsi
menfaat sağlamak” şeklinde değerlendirilip reddedilmiştir.
Hz. Ömer, Kureyşliler yazıldıktan sonra Ensâr’ın yazımına Evs kabilesinden olan
Saʻd b. Muâz’ın bağlı olduğu boy olan Benû Eşhel’den başlanmasını ve diğer kabilelerin
de Eşheloğullarına yakınlık derecelerine göre yazılmasını emretmiştir. Mevali için farklı bir
uygulama getirilmiş ve isteyen kimseler kendilerini azad eden kişinin kabilesine yazılmış;
bunu arzu etmeyenler ise müstakil olarak yazılmıştır.
Divanlar yazılırken insanların İslâm’a hizmetlerinin esas alınarak sıralanması da
istenmişti. Buna göre Hâşimoğulları yazılırken onlardan Bedir savaşına katılanlar ilk
sıralara yazılmış; yine Hz. Peygamber’e (sas) yakın oldukları için Ümeyyeoğulları
Hâşimoğullarından sonra yazılırken onlardan Bedir savaşına katılanlar başa yazılmıştı.
Böylece divanların düzenlenmesinde kabile sistemine uygun bir sıralama yapılmış olmasına
rağmen atıyyelerin miktarının belirlenmesinde kabileye mensubiyet esas alınmamıştır. Bu
sıralama, sadece pratik bazı faydalar sağlamak için yapılmıştı.
Hakkında en geniş bilgiye sahip olduğumuz divan, Medine divanıdır. Ancak diğer
şehirlerde de divanlar kurulduğu bilinmektedir. Kaynaklarımızda Medâin, Kûfe, Basra,
Dımaşk, Humus, Ürdün, Filistin ve Mısır’da da divanların kurulduğuna dair bilgiler
mevcuttur.
Divanlara ismi yazılanlara verilecek atıyye miktarı belirlenirken İslâm’a hizmet ve
Müslümanlıktaki önceliğe yer verilmiştir. Bundan dolayı Hz. Ömer’in divan uygulamasında
Müslümanların aldıkları maaşlar arasında farklılık vardı. Tespit edilen bazı maaşların
oranlarından bahsedersek konu daha iyi anlaşılacaktır.
Hz. Peygamber’in amcası Hz. Abbas’a 12.000 dirhem, Hz. Peygamber’in
hanımlarına 12.000 dirhem atıyye verildi. Bedir savaşına katılanlara 5.000, Hz. Hasan ve
Hüseyin’e babaları kadar 5.000’er dirhem tahsis edilmiştir.
Bedir savaşına iştirak etmemiş; ancak bu sıralarda Müslüman olan, Uhud
savaşına katılan ve Habeşistan’a hicret edenlere 4.000, Mekke fethinden önce hicret
edenlerle ridde savaşlarından Kâdisiyye savaşına kadarki savaşlara katılanlara 3.000,
Mekke fethinden sonra hicret edenler ile Kâdisiyye ve Yermûk savaşlarına katılanlara
2.000, şiddetli çarpışmalara katılanlara 2.500, Kâdisiyye ve Yermûk savaşından
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sonraki savaşlara katılanlara 1.000 dirhem, geriye kalanlara ise durumlarına göre 300
ile 500 dirhem arasında atıyye verilmiştir.
Hz. Ömer, ilk Muhacirlerden olan bazı hanımlara 1.000 dirhem; Muhacirlerin ve
Ensârın hanımlarına ise durumlarına göre 600, 400, 300 ya da 200 dirhem verdi. Hz. Ömer
döneminde ayrıca yeni doğan çocuklara da atıyye tahsis edilmiştir. Buna göre yeni doğan
çocuklara 100 dirhem, çocukluk döneminde 200 dirhem ve ergenlikten sonra artırılan bir
maaş bağlanmıştır.
Hz. Ömer, yıllık atıyyeden ayrı olarak fey gelirlerinden Müslümanlara aylık erzak da
vermiştir. Atıyye dağıtımında köle statüsünde olanlara maaş bağlanmadığı halde, erzak
dağıtımında onlara da pay ayrılmıştır. Hz. Ömer, bir kişinin aylık yiyecek miktarını tespit
etmek için 30 fakiri toplayarak onlara öğlen ve akşam, iki öğün yemek verdi ve böylece bir
kişinin aylık gıda ihtiyacını tespit etti.

6.

Hicretin Takvim Başlangıcı Olarak Kabulü

Hz. Ömer döneminin idarî ve siyasî açıdan önemli birçok gelişmenin başlangıcını
teşkil ettiği muhakkaktır. Bu gelişmelerden birisi resmî bir takvimin kabul edilmesidir.
Kamerî takvim, eskiden beri Araplar arasında kullanılan bir takvimdi; ancak yaygınlaşmış
ortak bir tarih başlangıcı yoktu. Genellikle meşhur bir olay takvim başlangıcı olarak
kullanılır; ancak bu durum birtakım farklılıkları beraberinde getirirdi. İlk defa Hz. Ömer
döneminde resmi bir tarih başlangıcının kabulüne ihtiyaç duyuldu. Bununla ilgili nakledilen
bir rivayete göre Ebû Musa el-Eşʻarî, Hz. Ömer’e yazdığı bir mektupta, aldıkları mektupların
tarihinin bulunmadığından yakınmıştı. Bunun üzerine Hz. Ömer, Ashâb’ı toplayarak bir
tarih başlangıcı belirlemek amacıyla onlarla istişarede bulundu. Bazıları, nübüvvetin
başlangıcını, bazıları da hicreti esas almasını teklif ettiler. Hz. Ömer, hak ile batılı
birbirinden ayırdığını söylediği hicreti tercih etti. Hz. Peygamber Rebîülevvel ayında hicret
etmişti; tarihin başlangıcı olarak Muharrem ayı, yılın ilk ayı kabul edildi.

7.

Hilafet Meselesini Çözmesi ve Vefatı (23/644)

Hz. Ömer, sabah namazını kıldırırken Muğîre b. Şuʻbe’nin mecusi kölesi Ebû Lü’lü’e
tarafından uğradığı suikast sonucu vefat etti. Ebû Lü’lü’e, Muğîre’nin anlaşmalı bir
kölesiydi. Hürriyetini kazanması için bir süreliğine kazancının bir bölümünü Muğîre’ye
vermek üzere kendisiyle anlaşma yapmıştı. Ebû Lü’lü’e bir gün Hz. Ömer’e giderek
Muğîre’ye ödediği günlük ücretin yüksek olduğunu söyledi ve ondan bu ücretin indirilmesi
için yardımcı olmasını istedi. Hz. Ömer kendisine ne iş yaptığını sorunca demirci, marangoz
ve nakkaş olduğunu söyledi. Bunun üzerine Hz. Ömer tespit edilen ücretin çok olmadığını
belirtti. Ebû Lü’lü’e bu görüşmeden üç gün sonra sabah namazını kıldırdığı sırada Hz.
Ömer’in üzerine atılarak kendisini hançerle yaraladı. Hz. Ömer, aldığı yaradan dolayı birkaç
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gün sonra vefat etti (27 Zilhicce 23/ 4 Kasım 644). Vefat etmeden önce Hz. Âişe’den
Resûlullah’ın (sas) yanına defnedilmek için izin istedi; Hz. Âişe de kendisine izin verdi.
Hz. Ömer, yaralanınca kendisinden sonra hilafetle ilgili ihtilaf çıkmaması için
birtakım tedbirler aldı. Yaralandıktan sonra Abdurrahman b. Avf’ı çağırarak hilafet işini Hz.
Peygamber’in (sas), kendilerinden razı olduğu kimselere bırakmak istediğini söyledi. Onun
tespit ettiği isimler Ali b. Ebî Tâlib, Osman b. Affân, Talha b. Ubeydullah, Zübeyr b. elAvvâm, Saʻd b. Ebî Vakkâs ve Abdurrahman b. Avf’tı. Halife, o sırada şehir dışında olan
Talha’nın üç gün beklenmesini, gelmediği takdirde halifenin seçilmesini emretti. Hz. Ömer,
toplantının nasıl yapılacağı hususunda da bir takım tedbirler aldı. Bununla ilgili ayrıntıları
gelecek bölümde anlatacağız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’in halife seçiliş sürecini öğrenerek ilk iki
halifenin dönemlerinde gerçekleşen hadiseler hakkında bilgi sahibi olundu.
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Bölüm Soruları
1- Hz. Ebubekir’in halife seçilme sürecini anlatınız.
2- Hz. Ebubekir döneminde meydana gelen ridde hadiselerinin sebepleri hakkında
bilgi veriniz.
3- Hz. Ömer dönemi fetihleri hakkında bilgi veriniz.
4- Hz. Ömer tarafından kurulan divan teşkilatı hakkında bilgi veriniz.
5- İrtidat edenlerin zekat vermemeleri dikkate alınırsa Ridde hareketleri ve ekonomik
kaygılar arasında nasıl bir bağlantı kurulabilir?
6- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer dönemi devlet gelirleri arasında yer almaz?
a. Haraç
b. Cizye
c. Öşür
d. Zekat
e. Mehrecan vergisi
7. Aşağıdakilerden hangisi cizye için söylenemez?
a.
b.
c.
d.
e.

Gayri Müslimlerden alınır
Bir boyun eğme sembolüdür.
Din adamlarından alınmaz
Ferdi veya toplu şekilde alınabilir.
Müslüman olan gayri müslimden alınmaya devam edilir.
Aşağıdakilerden hangisi kronolojik olarak diğerlerinden sonradır?

8.
a.
b.
c.
d.
e.

Köprü Savaşı
Büveyb Savaşı
Kadisiyye Savaşı
Medain’in Fethi
Celula Savaşı

9. Hz. Ömer devri ile Hz. Ebubekir devri arasında aşağıda yapılan
hangisi yanlıştır?

kıyalamalardan

a. Hz. Ebubekir dönemi Hz. Ömer dönemine göre daha içe dönük bir dönemdir.
b. Hz. Ebubekir döneminde mevcut topraklara hiç katkı yapılmazken, Hz. Ömer
döneminde Irak ve İran topraklarında fetihler yapılmıştır.
c. Hz. Ebubekir döneminde devlet için problem olan birçok kabile Hz. Ömer
döneminde fetihlere katılan asker konumundadırlar.
d. Hz. Ebubekir Hz. Ömer’e göre daha yumuşak karakterli bir halifedir.
e. Hz. Ebubekir’in seçilmesi Hz. Ömer’e göre daha geniş ölçekli bir katılımla
gerçekleşmiştir.
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10. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer döneminde kurulan şehirlerin kurulduğu yerler
için söylenemez.
a.
b.
c.
d.
e.

Şehirler stratejik bölgelerde kurulmuştur.
Ordugah şehirler olarak kurulmuşlardır.
Her kabile ayrı bir mahalleye yerleştirilmiştir.
Medine ile aralarında su olmamasına dikkat edilmiştir.
İlk defa Müslümanlar tarafından yerleşim yeri olarak kullanılmışlardır.

Cevaplar: 6: E, 7: E, 8: E, 9:B, 10:E
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4. HAFTA
DERS NOTU
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IV.

RAŞİD HALİFELER (HZ. OSMAN, HZ. ALİ VE HZ. HASAN
DÖNEMLERİ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Hz. Osman ve Hz. Ali dönemi hakkında bilgi sahibi olarak fitne
olarak tabir edilen Müslümanlar arasında gerçekleşen ilk ayrılıkları öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sizce fitne nedir?
2) Hz. Osman neden katledilmiştir?
3) Hariciler hakkında ne biliyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Raşid
Halifeler
Dönemi
(Hz. Osman ve Hz.
Ali)

Kazanım

Hz. Osman ve Hz. Ali
dönemi hakkında bilgi sahibi
olunacaktır.

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Metinler, çözümlü
problemler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların
daha
kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Hz. Osman



Hz. Ali



Muaviye



Fitne



Cemel



Sıffin



Hakem hadisesi

121 / 429

Giriş
Müslümanlar arasında meydana gelen ilk siyasi ve itikadi ayrılıklar fitne olarak tabir
edilen Hz. Osman’ın ikinci altı yılı ve Hz. Ali döneminde meydana gelmiştir. Dolayısıyla bu
iki halife dönemini iy bilmek günümüzde de devam eden mezhepsel ve dinî çatışmaların
sebeplerini anlamamız açısından önemlidir.

A.

Hz. Osman Dönemi (23-35/644-656)

Müslümanların üçüncü halifesi Hz. Osman, yönetici olarak başarısı tartışılsa da erken
dönemde Müslüman olmuş; Hz. Peygamber’in değer verdiği Müslümanlardan biridir.
Hz. Osman’ın, İslâm tarihinin ilk yıllarında çok aktif olmasa da, Hz. Ömer’in
suikaste uğradığı süreçte Ümeyyeoğullarının güçlenmesine sebep olduğu ve zenginliğinin
getirdiği ilginin beslediği bir nüfuz elde ettiği söylenebilir. Bu da onun hilafet için güçlü bir
aday olmasına katkı sağlamış olmalıdır.

1.

Hilafete Gelişi

Hz. Ömer, yaralandıktan sonra yerine birisini yerine tayin etmesi istendi; ancak Hz.
Ömer, Müslümanları yönetme sorumluluğunu yüklenmeme düşüncesindeydi. Nitekim bu
talebi, kendisinden hayırlı olan birisinin yerine birisini yerine tayin ettiğini, ancak ondan da
hayırlı birisinin hiç kimseyi seçmeden dünyayı terk ettiğini söyleyerek reddetmiştir. Oğlu
Abdullah’ı yerine tayin etmesi şeklindeki teklifi de kabul etmemiştir.
Hz. Ömer’in, bir konuşmasından, yönetimi gönül rahatlığıyla kimseye
bırakamadığını anlıyoruz: “Ebû Ubeyde hayatta olsaydı onu seçerdim. Eğer Allah Teâla
bana onu niye seçtiğimi sorarsa Resûlullah’ın (sas) onun için ‘ümmetin emini’ dediğini
duyduğumu söylerdim. Ebû Huzeyfe’nin mevlası Sâlim hayatta olsaydı onu seçerdim. Allah
Teâla bana onu niçin seçtiğimi sorarsa Resûlullah’ın (sas) onun için ‘Sâlim Allah’ı en çok
seven kimsedir.’ dediğini duyduğumu söylerdim.”
Bununla birlikte Hz. Ömer, ümmeti hassas olan bu meselede başıboş bırakmak
istemiyordu. Hilafet görevine uygun gördüğü ve ümmetin ileri gelenleri olan aşere-i
mübeşşereden Ali b. Ebî Tâlib, Osman b. Affân, Abdurrahman b. Avf, Saʻd b. Ebî Vakkâs,
Zübeyr b. el-Avvâm ve Talha b. Ubeydullah’ın kendi aralarında birisini halife seçmelerini
istedi; ancak aşere-i mübeşşereden olan amcasının oğlu ve eniştesi Saîd b. Zeyd’i adaylar
arasına dâhil etmedi. Oğlu Abdullah’ı ise sadece seçici olarak bu heyete dâhil etti; ancak
onun oyu üzerinde de bazı tasarruflarda bulundu. Adayların çoğunluğu bir aday üzerinde
122 / 429

ittifak ederlerse Abdullah, çoğunluğun olduğu tarafa oyunu verecekti. Eşitlik olması halinde
oyunu, Abdurrahman b. Avf’ın bulunduğu tarafa verecekti.
Hz. Ömer, halife seçilinceye kadar, namazı kıldırması için Suheyb. b. Sinan erRûmî’yi görevlendirdi.
Defin işi yerine getirildikten sonra Hz. Ömer’in toplantıyı yapması ve seçim işinin
yapılmasını sağlaması için görevlendirilen Mikdad b. el-Esved, şurâda bulunan şahısları
Misver b. Mahreme’nin evinde topladı. Talha b. Ubeydullah bu sırada Medine dışında
olduğu için onun oyunu Abdurrahman b. Avf kullanacaktı.
İlk müzakereler tartışmalı geçti. Kimin seçileceği meselesinde kabul edilebilir bir
görüş ortaya çıkmayınca Abdurrahman b. Avf, adaylıktan feragat edebilecek kimsenin
bulunup bulunmadığını sordu. Kimse feragat etmeyince de kendisi adaylıktan çekildi ve
aday olacak kişiler arasından birisinin belirlenmesini üstlenmeyi şura üyelerine teklif etti.
Aday olacağını açıklayan Hz. Osman ve Hz. Ali, Abdurrahman’ın hakemliğine razı oldular.
Hz. Ali, Abdurrahman’dan, “hakkı savunacağına, heva ve heveslerine gem vuracağına,
akrabalarını kayırmayacağına, halkın menfaatleri için hiçbir çabayı esirgemeyeceğine” dair
yemin etmesini istedi. Şura üyeleri de alınan kararlara saygılı olacakları hususunda teminat
verdikten sonra toplantı yerinden ayrıldılar. Abdurrahman b. Avf, Medine’de dolaşarak
karşılaştığı kişilere kimi halife görmek istediklerini sordu. Yaptığı komuoyu yoklamasında
ekseriyetin Hz. Osman’ın halife seçilmesinden yana olduğunu tespit etti.
Belirlenen sürenin sonunda sabah namazında, halkın huzurunda halife olacak kişinin
ismi açıklandı. Abdurrahman, Hz. Ali ve Hz. Osman’a halkın huzurunda halife oldukları
takdirde Allah’ın Kitabı, Resûlullah’ın sünneti ve ondan sonraki iki halifenin icraatlarına
uyup uymayacaklarını sordu. Bu soruya Hz. Osman daha kesin cevap verdi ve konuşmanın
ardından Hz. Osman halife ilan edildi.
Adaylara sorulan son soruların halife seçiminde belirleyici olmadığı söylenebilir.
Çünkü Abdurrahman, adaylar arasından hangisini seçeceğini uzun araştırmalardan sonra
tespit etmeye çalışmış ve Osman’ın halife olması yönünde bir görüşe ulaşmıştı. Hz.
Osman’ın halife seçilmesinde cömertliğinin, halk üzerinde bıraktığı imajın ve Hz. Ali’nin
tavizsiz bir idareci olacağından çekinilmesinin etkili olduğunu zannediyoruz. Hz. Osman’ın
hilmi ve Müslümanlara daha şefkatli davranacağı tahmin edildiği için onun seçilmesinin
uygun olacağı düşünülmüştü.
Hz. Ali, Hz. Osman’ın isminin açıklanmasından sonra biat etmek için kısa bir
tereddüt geçirmiş; ancak halkın biat ettiğini görünce kendisi de biat etmiştir. Herhalde Hz.
Ali, kendisinin halife seçilmesini daha kuvvetli bir ihtimal olarak görüyordu
Hz. Osman iktidara geldiğinde kendisinden önce gelen halifeler gibi minbere çıkarak
bir konuşma yaptı. İzleyeceği politikanın ilk izlerini taşıyan bu hutbesi şöyledir: “Ey
Müslümanlar! Sizler İslâm’la gerçekleşen huzur ve güven içinde yaşıyorsunuz. Bu nimetle
ömrünüzün sonuna yaklaştınız. Eceliniz hayırla sonuçlansın. Elinizden geldiği kadar, gece
123 / 429

gündüz çalışıp çabaladınız. Fakat şunu iyi bilin ki, dünyanın mayası aldatıcılıktır. Dünya
hayatı sizi aldatmasın; Allah’a karşı mağrur olmayın; gelip geçenlerden ibret alın. Başıboş,
vurdumduymaz olmayın; uyanık olun. Allah gafil değildir. Dünyayı seven, ona bağlanıp her
yerde hanlar, saraylar yaptıran bizden önceki insanlar şimdi nerede? Uzun süre saltanat
süren, dünya hanedanları neredeler şimdi? Dünya, onlara vefasızlık etmedi mi? Bari
bunlardan ders alın da Allah’ın hakir gördüğü dünyayı siz de olduğundan çok büyütmeyin.
Ezeli yurdunuz olan ahirete hazırlık yapın. Şu ayet-i kerîmede buna güzel bir örnek var:
“Sen, onlara dünya hayatının misalini ver. Geçici dünya hayatı, tıpkı şuna benzer: Biz,
gökten yağmur indiririz. Yeryüzündeki bitkiler onunla karışıp yemyeşil kesilir. En sonunda
da kuruyup rüzgârın savurduğu çer çöp haline gelir. Allah her şeye kadirdir.”

2.

Fetihler

Hz. Osman döneminde, Hz. Ömer dönemindeki hızında olmasa da fetihler devam
etmiştir. Özellikle Hz. Osman döneminde fethedilen yerlerde ortaya çıkan isyanları
bastırmaya ve buraların tekrar itaat ettirilmesi için önemli faaliyetler ortaya konmuştur.

a.

İfrikıyye Bölgesindeki Fetihler

27 (648) yılında Mısır valisi Amr b. el-Âs, haracı toplama görevinden azledilerek
yerine Hz. Osman’ın sütkardeşi Abdullah b. Saʻd b. Ebî Serh tayin edildi. Kısa bir süre sonra
Amr ile Abdullah arasında bazı anlaşmazlıklar oldu ve ikisi de birbirlerini Halife’ye şikâyet
ettiler. Bunun üzerine Hz. Osman, Amr’ı azlederek onu Medine’ye çağırdı.
Amr’ın azlinden sonra Hz. Osman Mısır valiliğine Abdullah b. Saʻd’ı tayin etti.
Abdullah, Amr’ın valiliği sırasında İfrikıyye bölgesinde seferlere çıkmış bir komutandı. Hz.
Osman’ın onu Mısır’a vali olarak atamasından sonra İfrikıyye’nin fethi için Halife’den izin
ve yardım talebinde bulundu. Hz. Osman, içinde Ashâb’ın ileri gelenlerinden bazılarının da
bulunduğu bir orduyu Abdullah’a gönderdi. Abdullah, bu orduyu alarak İfrikıyye’de
bulunan Ukbe b. Nafi ile buluştu; birlikte Trablus’a gidip orayı kuşattılar ve buradaki
Rumları mağlup ederek şehri fethettiler. Abdullah b. Saʻd, askerlerini buradan çeşitli yerlere
göndererek bölgeyi fethetmeye çalıştı. Bu arada bölgede bulunan Bizans valisi de
toparlanmaya çalışıyordu. Taraflar Subayta yakınlarında karşı karşıya geldiler.
Hz. Osman, Abdullah b. ez-Zübeyr’in komutasındaki bir başka orduyu İfrikıyye’ye
gönderdi. Bizans valisi George’un 120.000’e yakın ordusu ile Müslümanlar arasında
çatışmalar başladığı sıralarda Abdullah b. ez-Zübeyr’in gelmesi Müslümanlar için moral
kaynağı oldu.
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Abdullah b. ez-Zübeyr, buraya geldikten sonra da çatışmalar birkaç gün devam etti;
ancak İbnü’z-Zübeyr’in teklifiyle yeni bir plan uygulandı: Buna göre askerlerin kuvvetli
olanlarından bir kısmı savaşa çıkarılmayıp çadırlarda tutuldu. Savaş meydanına çıkan
birlikler düşmanı yoruncaya kadar savaştılar; düşmanı iyice yorduktan sonra taraflar
dinlenmeye çekildiler. Rumlar, silahlarını bıraktıkları sırada gizlenen Müslüman askerler
Abdullah b. ez-Zübeyr’in komutasında harekete geçtiler. Savaşta Bizans ordusunun
komutanı, bizzat Abdullah b. ez-Zübeyr tarafından öldürüldü. Esirler arasında komutanın
kızı da vardı.
Bu savaşta pek çok ganimet elde edildi. Ganimetlerin taksimi sırasında atlılara 3.000,
yayalara 1.000 dinar ganimet düştü. Bizanslıların yenilgisinden sonra Subayta şehri
Müslümanlar tarafından fethedildi. Müslümanlar bir süre daha bölgede fetihler yapmaya
devam etti.

b.

Kıbrıs’ın Fethi (27/648)

Hz. Osman dönemindeki önemli fetihlerden birisi de Kıbrıs’ın fethidir. Kıbrıs
adasının 27 (648), 28 (649), 29 (650) ya da 33’te (654-5) fethedildiğine dair farklı rivayetler
mevcuttur. Bu seferin önemi, fethedilen yerin o dönem için büyük önem taşımasından ziyade
deniz seferi olarak gösterilen ilk başarı olmasıdır.
Hz. Ömer zamanında Muâviye, Kıbrıs adasının fethi için izin istemiş; bunun üzerine
Hz. Ömer, Amr b. el-Âs’dan deniz seferleri hakkındaki görüşünü sormuş; gelen mektuptaki
tasvirleri okuduktan sonra Müslümanları asla böyle bir tehlikeye atmayacağını söyleyerek
talebi geri çevirmişti.
Muâviye, Kıbrıs adasına sefer düzenleme düşüncesini Hz. Osman’ın hilafetinde
tekrar gündeme getirdi ve bu husustaki taleplerini defalarca Halife’ye iletti. Hz. Osman,
ısrarlı talepler üzerine nihayet Müslümanların kur’a ile ya da seçilerek orduya alınmaması
ve sefere katılanların tamamen gönüllülerden oluşturulması şartıyla izin verdi. Muâviye, bu
sefer için Abdullah b. Kays’ı komutan olarak tayin etti. Öte yandan Abdullah b. Saʻd b. Ebî
Serh’in Mısır’dan gönderdiği ordu da oraya ulaştı. Müslümanlar, Kıbrıs’a gidip oranın
halkıyla yıllık 7.000 dinar cizye ödemeleri şartıyla anlaşma yaptılar.
Kıbrıs adasının fethi için düzenlenen sefere yaşları epey ilerlemiş olan Ubâde b. esSâmit ve hanımı Ümmü Harâm bt. Milhân el-Ensârîyye de katıldı. Ümmü Haram karaya
çıktıktan sonra bineğinden düşerek hayatını kaybetti ve buraya defnedildi. Mezarı, bu gün
Kıbrıslılar tarafından önemli ziyaret yerlerinden birisi olarak kabul edilmektedir.
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c.

Horasan’daki Gelişmeler ve Taberistan Seferi

Hz. Ömer’in şehadetinden sonra Horasan halkı imzaladıkları ahdi bozarak isyan
ettiler. Hz. Osman döneminde bu isyanlar bastırılarak bölge tekrar itaat altına alındı.
Saîd b. el-Âs, 30 (650-1) yılında Taberistan’a sefer düzenledi. Bu sefere Hasan,
Hüseyin, Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Amr b. el-Âs, Huzeyfe b. elYemân, Abdullah b. ez-Zübeyr ve Ashâb’tan başka kimseler de katıldı. Buralardaki birçok
yer fethedilerek İslâm topraklarına katıldı.

d.

Zâtü’s-Sevârî Savaşı (31/651)

Bu gazvenin 31 (651) veya 34 (654) yılında meydana geldiği söylenir.
Müslümanların Kuzey Afrika’daki başarılarından sonra İmparator Heraklius, oğlu
Konstantin’i 500 veya 600 gemiden meydana gelen bir donanmanın başında Müslümanların
üzerine gönderdi. Buna karşılık Suriye ordularının başında Muâviye b. Ebî Süfyân,
donanmanın başında da Abdullah b. Saʻd b. Ebî Serh olmak üzere Müslümanlar Bizans’a
karşı sefere çıkmışlardı. Donanmalar karşı karşıya geldiğinde ilk gün hava rüzgârlı olduğu
için çarpışma olmadı. Bir gün sonra gemiler birbirine yaklaştırılarak ve bazı gemiler
birbirine bağlanarak kılıç ve kamalarla savaş yapıldı. Bu savaşta Bizanslılar büyük bir
yenilgi aldılar. Konstantin, savaşta yaralanarak kaçmak zorunda kaldı.

3.

Valileri

Hz. Osman, hilafet döneminde diğer idarecilerin tatbikatında gördüğümüz gibi
valileriyle ilgili bazı tasarruflarda bulunmuş ve zaman zaman bazı kimseleri görevden alarak
yerlerine yenilerini atamıştır. Ancak Hz. Osman’ın yaptığı atamalarda görevden alınan
valilerin yerine daha iyi idareciler getirememesi ve atanan yeni valilerin akrabaları olması,
onun hakkında birtakım dedikoduların çıkmasına neden olmuştur. Daha hilafete geldiği
yılların başında bu konudaki icraatlarından birtakım şikâyetlerin olduğu görülmektedir.
Hz. Osman hilafetinin ilk yılında Kûfe valisi Muğîre b. Şuʻbe’yi görevinden
azlederek yerine Saʻd’ı görevlendirdi. Ardından 25’te (646) Kûfe valisi Saʻd b. Ebî Vakkâs’ı
görevinden alarak yerine anne bir kardeşi Velîd b. Ukbe’yi göreve getirdi. Saʻd b. Ebî
Vakkâs’ın görevden azledilmesinin sebebi şuydu: Saʻd, Kûfe’de beytülmal görevlisi
Abdullah b. Mesûd’tan bir miktar borç almış; ancak borcunu zamanında ödeyememişti.
Bundan dolayı aralarında tartışma oldu. Hz. Osman’ın bu ihtilaftan haberi olunca Saʻd b.
Ebî Vakkâs’ı görevden aldı. Velîd, Kûfe valiliğine atanmadan önce Hz. Ömer döneminden
beri beş yıldır el-Cezîre bölgesinde vali olarak görev yapıyordu.
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30 (650-1) yılında Velîd b. Ukbe Kûfe valiliğinden azledilerek yerine Saîd b. el-Âs
getirildi. Rivayetlere göre Velîd, sarhoş olduğu halde sabah namazını dört rekât olarak
kıldırmış; sonra cemaata dönerek “Daha çok kıldırmamı ister misiniz?” diye sormuştu.
27 (648) yılında Hz. Osman Mısır valisi Amr b. el-Âs’ı görevinden alarak onun
yerine Abdullah b. Saʻd b. Ebî Serh’i atadı. Amr ile Abdullah arasındaki ihtilaftan daha önce
kısmen bahsedilmişti. Mısır’a önce maliye görevlisi, ardından da Amr’ın azledilmesiyle
birlikte vali olarak atanan Abdullah b. Saʻd, Hz. Peygamber döneminde Müslümanlığı kabul
ettikten sonra Medine’de bir süre vahiy kâtipliği yaptı. Sonra Mekke’ye kaçarak irtidat etti
ve Hz. Peygamber’in yazdırdığı ayetleri tahrif ettiğini söyledi. İslâm aleyhinde propaganda
yapan bu şahıs, Mekke fethi sırasında af dışında tutulan ve öldürülmesi emredilen
kişilerdendi; ancak Hz. Osman’ın onun için Resûlullah (sas) nezdinde af dilemesi üzerine
Hz. Peygamber onu affetti. Hz. Peygamber döneminde bu yaptıklarından dolayı eleştirilen
Abdullah’ın Amr’ın yerine atanması, doğal olarak eleştirilere neden olacaktı. Kuşkusuz
onun eleştirilmesine neden olan en önemli etken de icraatlarıdır.
29 (650) yılında Ebû Musa el-Eşʻarî, Basra valiliğinden azledilerek yerine Abdullah
b. Âmir b. Kureyz tayin edildi. Abdullah b. Âmir, Hz. Osman’ın dayısının oğludur. Bu görev
değişikliğinin sebebi, Ebû Musa’nın ayaklanan bazı kimselere karşı asker gönderirken,
yaptığı konuşmada askerleri yaya olarak cihad etmeye teşvik etmesiydi. Bu konuşmasından
sonra bazıları Ebû Musa’nın savaşa nasıl çıkacağını merak etmiş; onun savaşa binekleriyle
çıktığını görünce de Ebû Musa ile onlar arasında tartışma çıkmıştı. İşte bu askerler
Medine’ye gelerek Ebû Musa’yı şikâyet ettiler. Bunun üzerine Hz. Osman, Abdullah b.
Âmir’i Basra valiliğine atadı. Bu sıralarda Abdullah b. Âmir 25 yaşlarındaydı.

4.

Kur’ân-ı Kerim’in Çoğaltılması

Hz. Osman döneminin en önemli icraatlarından birisi Kur’ân-ı Kerim’in
çoğaltılmasıdır. Rivayetlere göre Azerbaycan ve Ermenistan seferleri sırasında Kur’ân-ı
Kerim’in kıraatı hususunda Suriyeli ve Iraklı askerler arasında ihtilaf çıkması üzerine
Huzeyfe b. el-Yeman, bu meseleyi Hz. Osman’a anlatarak bir çözüm bulmasını istedi.
Bunun üzerine Hz. Osman, Hz. Peygamber’in eşi Hz. Hafsa’nın elinde bulunan Hz. Ebû
Bekir tarafından yazdırılan nüshayı istedi. Hz. Osman, Zeyd b. Sâbit, Abdullah b. ez-Zübeyr,
Saîd b. el-Âs ve Abdurrahman b. el-Hâris b. Hişâm’dan meydana gelen heyetten Kur’ân-ı
Kerim’i çoğaltmalarını istedi. Bu heyetin sayısının daha fazla olduğu da söylenir.
Görevlendirilen heyet, istenen nüshaları hazırladıktan sonra asıl nüsha Hz. Hafsa’ya iade
edildi. Hz. Osman, bu nüshaları İslâm dünyasının önemli merkezlerine gönderdi. Bundan
sonra bu nüshaların dışında elinde mushaf ya da Kur’ân sayfaları bulunan kimselerin bunları
yakmaları istendi.
Farklı sayılardan bahsedilmekle birlikte Hz. Osman’ın istinsah ettirdiği beş Kur’ân
nüshası Mekke, Medine, Basra, Kûfe ve Şam’a gönderildi.
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5.

Ayrılıkların Nedenleri

Hz. Osman döneminin son yıllarında bazı sorunlar ortaya çıktı. Bunun sebeplerini
şöyle sıralayabiliriz:

a) Yetişen yeni nesil ile Ashâb arasındaki yaşantı farkı; dini, kültürel, sosyal ve
siyasal alanda yaşanan değişim.
Özellikle fetihlerin azalmasıyla önemli ölçüde maddi refaha kavuşan Müslümanlar,
dikkatlerini iç politikaya, valilerin ve Halifenin icraatlarına yönelttiler. Bu da zamanla bir
muhalefetin oluşmasına zemin hazırlayan etkenlerden birisi oldu.

b) Kabileler arasındaki mücadelenin, fetih hareketlerinin durmasından sonra
güçlenmesi ve artması.
Hz. Peygamber döneminde Araplar arasındaki kabile mücadeleleri kuşku yok ki
İslâm’ın güçlenmesine paralel olarak azalmıştı. Ancak Hz. Peygamber döneminden sonra
gerek irtidat olaylarında, gerekse daha sonraki bazı gelişmelerde kabilecilik anlayışının güç
kazandığı görülmektedir.

c) Müslümanların fethettikleri yerlerde yaşayan milletlerin, Müslümanlardan
intikam alma düşünceleri ve bu çerçevede yürüttükleri faaliyetler.
Kaynaklarımızda özellikle Abdullah b. Sebe ve faaliyetleri üzerinde durulmaktaysa
da esasen İslâm’a karşı kin besleyen başka kişi ya da kişilerin varlığı da inkâr edilemez.
Abdullah b. Sebe’nin tarihi kişiliği hakkında bazı şüpheler ileri sürülmüştür; ancak bu
şüpheler, Müslümanlar tarafından memleketleri fethedilen milletlerin ve diğer dinlere
mensup insanlardan bazılarının Müslümanlar aleyhine bir takım faaliyetlere girişmedikleri
anlamına gelmez.

d) Hz. Osman’ın verdiği kararların suistimal edilmesine neden olan halim bir
yapıya sahip olması. Hilm ve şefkat, idarecide bulunması gereken hasletler olmakla birlikte
bunun suistimal edilmesine engel olmak da idareciden beklenen bir tavırdır.

128 / 429

e) Hz. Osman’ın akrabalarını çok sevmesi ve kendilerine fazla güvenerek idarenin
önemli bir kısmını onlara teslim etmesi, hem Kureyş’in diğer kolları, hem de diğer Arap
kabileleri arasında kendisine karşı bir hoşnutsuzluğun oluşmasına katkıda bulunmuştur.

f) Müslümanların diğer milletlerle karşılaşmaları ve tarafların birbirlerinden
etkilenmeleri, İslâm toplumunda bazı problemlerin ortaya çıkmasına ve gelişmesine neden
olmuştur.

g) Arapların bedevi hayattan medeni hayata geçmeleri bazı problemlerin ortaya
çıkmasının nedenlerindendir.

6.

Hz. Osman’a Yöneltilen Eleştiriler

Hz. Osman döneminde bazı kimselerin yönetimden duydukları rahatsızlıklar
Halife’ye bazı eleştiriler yöneltilmesine neden olmuştur. Bu eleştirilerin listesi uzun olmakla
birlikte biz bunları başlıklar halinde özetlemeye çalışacağız:

a)

Valilerle İlgili Politikası

Hz. Osman’a yöneltilen ithamların en önemlilerinden biri, azlettiği valilerin yerine
kendi akrabalarını veya yakınlarını vali olarak atamasıydı. Halifenin valilerle ilgili
politikasından daha önce bahsetmiştik. Burada daha çok bu alandaki tenkitler üzerinde
durmaya çalışacağız. Yukarıda Hz. Osman dönemindeki sorunların nedenleri irdelenirken,
yönetimde yakınlarına çok yer vermesinin bazı ihtilafları körüklediğinden bahsetmiş ve
bunun Halife’ye karşı bir muhalefet hareketinin oluşmasına katkı sağladığına değinmeye
çalışmıştık.
Halifenin vali tayini ve azli yetkisini kullanması, idaresindeki problemlerin
giderilmesi için gerekliyse de azledilenlerin yerlerine yeterliği tartışılır kimselerin atanması,
Halifenin tamamen kendi inisiyatifine kalmış olan atamaların da tartışılmasına neden
olmuştur. Bilindiği gibi Hz. Osman’dan önce de Hz. Ömer, birçok valinin yerini değiştirdi;
hatta Hz. Osman’dan sonra Hz. Ali iktidara gelir gelmez bütün valileri görevden alarak
yerlerine yenilerini atadı. Ancak Hz. Osman dönemindeki atamalar bunların hepsinden daha
çok tartışılmıştır.
Hiç kuşku yok ki valilerin azlinde Hz. Ömer döneminde olduğu gibi bazı sebepler
vardı. Yukarıda bunları anlatmaya çalıştığımız için tekrar üzerinde durmayacağız. Yalnız
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göreve atanan kişilerin genç ve tecrübesiz olması, Halife’nin yakınlarından seçilmeleri ve
icraatlarında meydana gelen sıkıntılar, Halife’yi epey zor durumda bırakmıştır. Öte yandan
Halife’nin tayin ettiği valilerin azlinde, daha önceden atanmış valilerin azledilmesi sırasında
gösterilen hassasiyetin gösterilmemesi de tenkit konusu olmuştur.

b)

Devlet Gelirlerinin Dağıtımında Akrabalarını Kayırması

Hz. Osman’a kendi döneminde en çok yöneltilen ithamlardan birisinin devlet
gelirlerinin akraba ve yakınlarına verilmesi hususu olmasına rağmen, iddiaların büyük bir
bölümünün spekülasyon olduğu muhakkaktır. Hz. Osman’ın cömertliği ve akrabalarına olan
düşkünlüğü bilinmektedir. Cahiliye döneminden beri ticaretle uğraştığı gibi zenginliği de
herkesin malumudur. Herhalde cömert Halife’nin kendi malından akrabalarına yaptığı
yardım ve bağışlar Halife’den bazı beklentiler içinde olan kimseleri kıskandırmış ve bu
durum kendisinin aleyhinde dedikodulara neden olmuştur. Halife muhasara sırasında bu
hususta ileri sürülen iddiaların büyük bölümünü cevaplandırmıştır. Bununla birlikte bazı
malların dağıtımında kimilerinin düşmanlığını kazanmaya neden olan birkaç icraatı
kaynaklarda yer almıştır.

c)

Bazı Sahabîlerin Atıyyelerinin Kesilmesi

Halife’ye yöneltilen en önemli tenkitlerden birisi de atıyye politikasıdır. Özellikle
Kur’ân-ı Kerim’in çoğaltılmasından sonra Halife ile Abdullah b. Mesûd arasında bazı
anlaşmazlıklar ortaya çıkınca İbn Mesûd’un atıyyesi kesilmiştir. Atıyyesi kesilen diğer bir
kişi de Übey b. Kaʻb’dır.
Atıyyelerin kesilmesi, devlet başkanın yetkisinde olmakla birlikte Halife’nin bu
yetkiyi, kişisel dargınlıkları dikkate alarak kullanması, ona karşı bir muhalefetin oluşmasına
katkı sağlamıştır. Halife, bu husustaki kararının ağır olduğunu düşünmüş olacak ki
vefatından önce İbn Mesûd’u ziyaret ederek o güne kadar biriken atıyyelerini kendisine
vermek istemiş; ancak İbn Mesûd bunu kabul etmemiştir.

d)

Bazı arazilerin Halk Tarafından Kullanılmasına Engel Olması

Bu tenkit, Hz. Osman’ın Baki merasını halkın kullanımına kapatmasından dolayı
yapılmıştır. Bu dönemde beytülmale ait develerin sayısında büyük bir artış meydana gelerek
develerin sayısı 40.000’i bulmuştu. Bunun için bazı yerlerin, beytülmale ait develerin
otlatılmasına tahsis edilmesine ihtiyaç duyulmuştur.
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e)

Medine Çarşısında Satılan Bazı Malların Alım Satımını Tekelleştirmesi

Bu hususta Hz. Osman’a bazı tenkitler yöneltilmişse de ciddi bir iddia ortaya
konamamıştır. Hz. Osman, sadece Medine’de hurma çekirdeğinin alım satımını devlete ait
develere tahsis etmiştir.

f)

Yakınlarına ve Taraftarlarına Bazı Araziler Tahsis Etmesi

Hz. Osman’a yöneltilen bir eleştiri de devlete ait bazı arazileri yakınlarına ve
adamlarına tahsis ettiği şeklindedir. Bu konuda yapılan bazı tenkitler cevaplandırılmıştır.
Mesela Yemen’den gelen birkaç kişiye Medine’de tahsis ettiği arazilerin Yemen’deki
arazilerine karşılık olduğu, yine Talha’ya Medine’deki arazisinin yerine Kinde’de arazi
tahsis ettiği belirtilmiştir.

g)

Ashâb’tan Bazı Kimselere Karşı Takınılan Tutum

Bu konudaki en önemli tenkit Ebû Zer el-Gıfârî’nin Rebeze’ye sürgün edilmesi
olayıdır. Şam’daki bazı faaliyetlerinden rahatsız olan Vali Muâviye’nin talebi üzerine Ebû
Zer 30’da (650-1) Medine’ye gönderildi. Medine’de Halife ile görüştükten sonra Rebeze’ye
sürüldü. Ebû Zer, burada hicretin 32. (653) yılında vefat etti.

h)

Şerî Cezaları Uygulamada Müsamaha Göstermesi

Hz. Osman’a yöneltilen tenkitlerden birisi de şerî cezaları bazen uygulamadığı
şeklindedir. Bu hususta Hz. Ömer’in oğlu Ubeydullah’ın kısas edilmediği şeklinde bir iddia
ileri sürülmüştür. Ubeydullah meselesi üzerinde daha önce durulduğu için tekrar ele
alınmayacaktır. Diğer bir iddia da şarap içtiği halde Velîd b. Ukbe’ye had cezasının
uygulanmadığı yönündedir. Bu iddia doğru olmayıp ona ceza tatbik edildiğine dair birçok
rivayet vardır.

i)

Bazı Bidatler Vücuda Getirmesi

Bunlardan birisi, hacc ibadeti sırasında Mina’da seferi namazı kılmamasıdır. Hz.
Osman, 29 (650) veya 30 (651) yılında hacc görevini yerine getirmek için, Mekke’ye gitti.
Haccı sırasında Mina’da ve Arafat’ta namazı dörder rekât kıldı. Bazı kaynaklara göre
Müslümanların onun aleyhinde ilk defa konuştukları konu bu olmuştur. Hz. Ali, “Herhangi
bir durum meydana gelmiş ya da zaman değişmiş değildir. Sen Resûlullah (sas) zamanında
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bulundun. Ebû Bekir ve Ömer zamanında, onları bu namazı iki rekât kılarken gördün. Sen
de halifeliğinin ilk yıllarında öyle kıldırdın. Peki, şu anda ne oluyor da bu şekilde
davranıyorsun?” diye sordu. Hz. Osman bu soruya, “Bu benim görüşümdür.” diye karşılık
verdi. Abdurrahman b. Avf da Hz. Osman’a gelip ona şöyle dedi: “Sen Resûlullah ile birlikte
burada namaz kılmadın mı? Ebû Bekir, Ömer ve sen de hilafetinin ilk yıllarında burada
namazı iki rekât olarak kılmadınız mı?” Hz. Osman, “Evet, böyle yaptım; ancak Yemen’den
gelen bazı hacılar ve bazı Müslümanlar benim burada kıldığım namazı göstererek mukim
kimsenin namazının ikişer rekât olduğu kanaatine varmışlar; üstelik ben Mekke’den evliyim
ve Tâif’te de malım var.” diye cevap verdi. Abdurrahman b. Avf da, “Bunda herhangi bir
yanlışlık yoktur. Senin ‘Mekke’den evliyim’ sözüne bakarsak şu anda hanımın Medine’dedir
ve sen istediğin zaman Medine’den çıkıyor; istediğin zaman ikamet ediyorsun. Mekke’ye de
istediğin gibi girip çıkıyorsun. Tâif’te edindiğin mülke gelince, buradan Tâif’e üç günlük
mesafe var. Yemen’den bazı hacıların ve diğer Müslümanların senin burada kıldığın namaza
bakarak mukimin namazını iki rekâta indirdikleri hususuna gelince, Resûlullah kendisine
vahyin indiği o günlerde ve Müslümanların az olduğu zamanlarda, ayrıca Ebû Bekir ve Ömer
zamanında da Mina’da namazın iki rekât kılındığını biliyorsun. İslâm bu konuda en yakın
delil olarak bunları koymuştur.” deyince Hz. Osman, “Bu benim uygun gördüğüm görüştür.”
diye karşılık verdi.
Bu başlık altında zikredebileceğimiz ikinci tenkit ise Cuma günü iki ezan
okunmasıdır. Bu uygulama ihtiyaçtan doğmuş ve günümüze kadar da uygulanmaktadır.

j)

Hz. Peygamber’in Mühür Olarak Kullandığı Yüzüğü Kaybetmesi

Hz. Osman, 30 (650-1) yılında Resûlullah’ın (sas) mühür olarak kullandığı yüzüğünü
Medine’ye iki mil mesafedeki Eris kuyusuna düşürdü. Mührün çıkarılması için kuyunun
suyu boşaltıldı; ancak bütün aramalara rağmen mühür bulunamadı. Bunu üzerine Hz.
Osman, Resûlullah’ın (sas) mührüne benzer bir mühür yaptırarak vefatına kadar bu yüzüğü
parmağında taşıdı.

k)

el-Hakem b. Ebi’l-Âs’ın Cezasının Kaldırılması

Hz. Osman’a yöneltilen tenkitlerden birisi de amcası el-Hakem b. Ebi’l-Âs’ın
Resûlullah( s) tarafından verilmiş olan sürgün cezasını kaldırmasıdır. el-Hakem, Hz.
Peygamber tarafından Tâif’e sürülmüş; Hz. Osman bu cezanın kaldırılması için Hz. Ebû
Bekir ve Hz. Ömer nezdinde teşebbüslerde bulunmuş; ancak iki halife de Resûlullah’ın (sas)
verdiği bu cezayı kaldırmak istememişlerdi. Hz. Osman iktidara gelince Hakem’i affetti.
Hakem’e verilen sürgün cezası, tazir amacıyla verilmişti. Dolayısıyla bu cezanın gerek
görüldüğü zaman kaldırılması devlet başkanının yetkisinde olan bir husustu. Bunun Hz.
Osman’a tenkit olarak yöneltilmesi, Hakem’in cezasının Hz. Peygamber tarafından verilmiş
olmasındandı.
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Resmî Nüsha Dışındaki Mushafların İmhası

l)

Hz. Osman’a yöneltilen tenkitlerden birisi de resmi nüshanın çoğaltılıp eyalet
merkezlerine gönderilmesinden sonra şahısların elinde bulunan nüshaların imha edilmesini
istemesi olmuştur. Nitekim Abdullah b. Mesûd, Halife’nin bu emrini dinlememiş ve kendi
nüshasından Kur’ân-ı Kerim öğretmeye devam etmiştir.

7.

Vefatı (35/656)

Hz. Osman’ın hilafetinin son yıllarında bazı problemler ortaya çıkmaya başladı.
Tebaadan bazıları Halife’den duydukları rahatsızlıkları çeşitli yerlerde ifade ediyorlardı.
Eyaletlerde ortaya çıkan rahatsızlıkların özellikle Abdullah b. Sebe’nin faaliyetlerine
bağlandığı görülmekteyse de kanaatimizce İbn Sebe’nin etkisi iddia edilenden az olmuştur.
Çünkü İbn Sebe dışında da bazı kişi ya da grupların bilinçli olarak halkı Hz. Osman
aleyhinde kışkırtmış olmaları kuvvetle muhtemeldir. Öyle anlaşılıyor ki İslâm Devletinde
mevcut olan bazı ufak tefek rahatsızlıklar muhalifler tarafından abartılarak yayılıyor;
böylece her eyalette yaşayan insanlar, kendi bölgelerinde huzursuzluk olmadığını düşünerek
şükrediyorlardı.
Eyaletlerdeki ihtilaflar hakkında Medine’ye haberler gelmesi üzerine Hz. Osman,
Muhammed b. Mesleme’yi Kûfe’ye, Üsâme b. Zeyd’i Basra’ya, Ammâr b. Yâsir’i Mısır’a,
Abdullah b. Ömer’i Suriye’ye ve başka kimseleri de diğer eyaletlere göndererek durumun
araştırılmasını istedi. Ancak eyaletlerin hemen hepsinden anormal bir durumun olmadığı
yönünde bilgiler geldi. Ammâr b. Yâsir’in ise Mısır’da bazı rahatsızlıklar hissettiğini, ancak
açık bir olaya şahid olmadığını belirttiği ifade edilir.
Hz. Osman, hac zamanı valilerini çağırarak onlarla Mekke’de bir görüşme yaptı.
Burada valileriyle yaptığı görüşmede rahatsızlıkların nasıl giderileceği hususunda
görüşlerini sordu; Saîd b. el-Âs fitneyi çıkaranların tespit edilip cezalandırılmalarını,
Abdullah b. Saʻd muhaliflerin para ve hediyelerle kazanılmalarını, Muâviye her valinin
kendi bölgesini kontrol altında tutmasını, Amr b. el-Âs ise Halife’ye önceki iki halifenin
icraatına uymayı tavsiye etti.
Muâviye, Hz. Osman’a kendisiyle beraber Şam’a gitmesini teklif etti; Hz. Osman,
Resûlullah’a (sas) komşu olmayı hiçbir şeye değiştirmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine
Muâviye, Hz. Osman’ı korumak için kendisine bir ordu göndermeyi önerdi; ancak Hz.
Osman bu teklifi de reddetti.
Nihayet ihtilaflar Halife’ye karşı Mısır, Kûfe ve Basra gibi üç önemli eyaletten bazı
muhaliflerin harekete geçmesiyle daha kritik bir noktaya geldi. Mısır’dan gelen grubun
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içinde Muhammed b. Ebî Bekir de vardı. Mısırlıların başında el-Gâfıkî b. Harb el-Akkî,
Kûfelilerin başında Zeyd b. Suhan el-Abdî ve Eşter en-Nehaî, Basra’dan gelenlerin başında
ise Hurkus b. Züheyr es-Saʻdî bulunuyordu. Her üç eyaletten gelenlerin sayıları birbirine
yakındı ve her grubun içinde yaklaşık 600 kişi vardı. Bunların hepsi Şevval ayında yola
çıkarak amaçlarının haccetmek olduğunu söylemişlerdi.
Dikkat çeken bir husus, iktidardan memnun olmayan insanların birbirinden uzak olan
eyaletlerden aynı zamanda çıkıp Halife’ye taleplerini bildirmek üzere Medine’ye
gelmeleriydi. Birlikte hareket etmeleri, bu grupların arasında, hiç olmazsa gruplarda bulunan
bazı kimseler arasında bir işbirliği bulunduğunu söylemek hususunda bizi
cesaretlenmektedir. Daha sonra anlatacağımız bazı olaylarda bu grupların işbirliği içinde
olduklarını gösteren başka hadiseler de meydana gelmiştir. Bunların en belirgini
memleketlerine döndükten sonra yoldan, tekrar aynı zamanda Medine’ye geri dönmeleriydi.
Basra, Kûfe ve Mısır’dan Medine’ye gelen gruplar ilk gelişlerinde bazı şikâyetlerini
dile getirdiler. Muhaliflerle Hz. Osman arasında aracılar vasıtasıyla yapılan görüşmeler
neticesinde, valilerin değiştirilmesi hususundaki istekleri kabul edilince memleketlerine geri
döndüler. Mısır heyeti, dönüş yolunda Büveyb denilen yere geldiğinde, Hz. Osman
tarafından gönderildiği iddia edilen birisinin üzerinde, Halife’nin kendisini azledeceğini
söylediği Mısır valisi Abdullah b. Saʻd b. Ebî Serh’e hitaben yazılmış ve âsilerin
cezalandırılmasını emreden bir mektubun bulunduğundan bahsedilir. İslâm Tarihi
kaynaklarının üzerinde özellikle durdukları şey, mektubun Hz. Osman tarafından
yazdırılmadığıdır. Bazı rivayetlere göre mektup onun mührünü taşıyordu; ama mühür
amcasının oğlu Mervân b. el-Hakem’deydi. Halife, mektubu kendisinin yazdırmadığına dair
yemin edince, bu sefer acizlikle itham edildi. Âsiler, cezalandırılması için Mervân’ın
kendilerine teslim edilmesini istedilerse de bu istekleri kabul edilmedi. Şehre tekrar dönen
âsiler ilk sırada Halife’nin hal’edilmesi taleplerini gerçekleştirmek istiyorlardı.
Kimi çağdaş araştırmacılar söz konusu mektubun ve mührün sahte olduğunu
savunmaktadır. Bu görüşte olanlara göre sahte mektup bir komplo olarak hazırlanmıştı.
Bunun için ileri sürülen delillerden birisi, ayrı yönlere doğru hareket etmiş olmalarına
rağmen Basralıların ve Kûfelilerin de Mısırlılarla birlikte Medine’ye dönmüş olmalarıdır.
Hz. Osman dönemi incelendiğinde isyan edenlerin dışında da Hz. Osman’ın
politikalarına karşı genel bir hoşnutsuzluk olduğu görülecektir. Nitekim Ashâb’ın ileri
gelenleri onu birkaç kez eleştirmişler ve bazı politikalarını gözden geçirmesini istemişlerdi.
İsyan sırasında Hz. Osman’a yardım edenlerin azlığı, Medinelilerin suskunluğu, halk
arasında onun azledilmesi fikrinin benimsendiğini göstermektedir. Medine ahalisi Hz.
Osman’a karşı isyan edenleri engelleme gücüne sahip olduğu halde bunu yapmamışlardı.
Hz. Osman, valilerine yazdığı mektuplarda Medinelilerin kendisini yalnız bıraktıklarını
söylemektedir. Gerçi bazı rivayetlerde Hz. Osman’a, âsilere karşı koyma tekliflerinin
yapıldığından bahsedilmektedir; ancak bu tekliflerin “isyan etmiş bir topluluğa karşı
olmasına rağmen Halife tarafından” reddedilmiş olabileceği ihtimali bizce gerçekçi
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görünmemektedir. Kaldı ki bunun tersine, Hz. Osman’ın bizzat valilerinden yardım istediği
de kaynaklarda yer almıştır.
Muhtemelen isyancıların Hz. Osman’ı öldürmek yerine kendisini azletmeye
zorlamaları, ona kendisini öldürmeyi istemediklerini, bu taleplerini yerine getirmezse
vazgeçip gidebileceklerini düşündürmüş olabilir. Herhalde Ashâb da isyanın, Halife’nin
öldürülmesiyle sonuçlanacağını tahmin edememişti. Âsiler arasında aşırı grupların
bulunmuş olması ve bunların Halife’yi öldürerek işi kökünden halletmeyi arzulamış olmaları
kuvvetle muhtemeldir. Ancak gelişmelere bakılırsa ilk sıralarda Halife’nin görevden
uzaklaştırılmasıyla yetinmek isteyenlerin baskın çıktıklarını söylemek mümkündür.
Muhasara beklenenden uzun sürdü. Hz. Osman, âsilerin taleplerini kabul etmemekte
direnince işler çıkmaza girdi. Anlaşıldığına göre isyancıların Hz. Osman’ı öldürmeye karar
vermelerinin en önemli nedeni Kûfe, Basra, Şam ve Mısır’dan Halife’yi savunmak üzere
asker gönderildiğinin duyulması oldu. Muhasara, önceleri Hz. Osman’ın arkasında namaz
kılınarak sürdü. Bir süre sonra onu cemaate imamlık yapmaktan da alıkoydular. Neticede
Hz. Osman evine tecavüz edilerek öldürüldü (18 Zilhicce 35/ 17 Haziran 656).
Maktul Halife’nin cenazesi birkaç gün kaldırılamadı; nihayet birkaç kişinin
katılabildiği bir törenle Baki’ mezarlığının dışına gömüldü. Çünkü Âsiler, onun Ashâb’ın
yanına gömülmesine izin vermediler.

B.

Hz. Ali Dönemi (35-40/656-661)

1.

Hilafete Gelişi

Hz. Ali, Hz. Osman’ın vefatından sonra isyancıların, Medine halkına halife seçmeleri
için yaptıkları baskılar sonucu hilafet makamına getirildi. Medine’de oturanların tamamına
yakını Hz. Ali’ye biat ettiği halde, biat etmeyenler de vardı. Biat etmeyenler arasında Hassan
b. Sâbit, Kaʻb b. Mâlik, Mesleme b. Muhalled, Ebû Saîd el-Hudri, Muhammed b. Mesleme,
Zeyd b. Sâbit, Saʻd b. Ebî Vakkâs, Abdullah b. Ömer, Suheyb b. Sinân, Üsâme b. Zeyd,
Abdullah b. Selam, Kudâme b. Maz’ûn, Muğîre b. Şuʻbe gibi kimselerin adı geçer.
İsyancıların Hz. Ali’ye biat etmeleri için Talha ve Zübeyr’e baskı yaptıklarından
bahsedilir. Biat etmeyen diğer kimselere baskı yapılmadığına göre, Hz. Ali’nın bilgisi
dâhilinde Talha ve Zübeyr’e baskı yapılmış olması zayıf bir ihtimaldir.
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2.

Valilerle İlgili Politikası

Hz. Ali, iktidara gelir gelmez Hz. Osman döneminin, haklarında pek çok
spekülasyonlar yapılan valilerini görevlerinden azledip yerlerine yenilerini atadı. Bu
çerçevede Osman b. Huneyf’i Basra, Sehl b. Huneyf’i de Şam, Umâre b. Şihâb’ı Kûfe,
Ubeydullah b. Abbas’ı Yemen, Kays b. Saʻd’ı Mısır valiliğine tayin etti.
Sehl b. Huneyf, Tebûk’e kadar gitti; ancak orada bir grup atlıyla karşılaştı. Hz.
Ali’nin valisi olduğunu anlayınca kendisinden geri dönmesini istediler.
Kays b. Saʻd, Mısır’a gitti; ancak oraya ulaştığında halkın ikiye bölündüğünü gördü.
Bir grup kendisine katıldı; diğer bir grup ise ayrı bir yere çekilerek Hz. Osman’ın katillerinin
cezalandırılmasını, aksi takdirde mücadele edeceklerini söylediler.
Yeni atanan valilerden birisi olan Osman b. Huneyf ise herhangi bir engelle
karşılaşmadan Basra’ya gitti. Burada da halkın bir kısmı tereddüt ederek beklemeyi uygun
gördü.
Umâre b. Şihâb ise Zübale’ye vardığında yolda Tuleyha b. Huveylid ile karşılaştı.
Tuleyha, Hz. Osman’ın intikamını almak için yola çıkmıştı. Tuleyha, Umâre b. Şihâb’a, geri
dönmesini aksi takdirde boynunu vuracağını söyledi; bunun üzerine geri dönerek durumu
Hz. Ali’ye bildirdi.
Ubeydullah b. Abbas ise Yemen’e gitti. Bu arada Hz. Osman’ın Yemen valisi Yaʻlâ
b. Münye (Ümeyye), topladığı bütün mallarla birlikte oradan ayrılmıştı.
Hz. Ali’nin valileri azletmekte aceleci davrandığı ve kendisine bu hususta yapılan
nasihatları dinlemediği söylenebilir. Rivayetlere göre Muğîre b. Şuʻbe Hz. Ali’ye valileri
azletmeden vilayetlerden biatin gelmesini beklemesini, ondan sonra da istediğini yapmasını
tavsiye etmiş; ancak yeni Halife, Muğîre’nin tavsiyesine uymamıştı. Hz. Ali’ye benzer bir
tavsiyede bulunanlardan birisi de Abdullah b. Abbas’tı. O da Muâviye gibi uzun süreden
beri valilik yapan kimselerin azledilmeden biatlarının alınmasının uygun olacağını
söylemişti.

3.

Cemel Olayı

Hz. Âişe, Hz. Osman’ın kuşatma altında bulunduğu sırada hacca gitti. Medine’ye
dönüş yolunda Hz. Osman’ın öldürüldüğünü duyunca Mekke’ye geri gitti.
Talha ve Zübeyr, katillerin cezalandırılması amacıyla girişimlerde bulunması için
Hz. Ali’yi uyardılar; fakat o, duruma hâkim olamadığını söyledi. Bir süre sonra Zübeyr ve
Talha umre yapmak için izin istediler; Hz. Ali de onlara izin verdi.
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Mekke’de toplanan muhalifler, Yaʻlâ b. Münye (Ümeyye)’nin Yemen’den getirdiği
600.000 dirhem para ile 600 bineği, adamlarını techiz etmek üzere kullanarak Basra’ya
gitmek için yola çıktılar. Hz. Âişe, imamlık yapması için Abdurrahman b. Attâb’ı ya da
Abdullah b. Zübeyr’i görevlendirdi.
Basra’ya ulaşan Hz. Ali’nin muhalifleri, Vali Osman b. Huneyf’i yakalayıp saç ve
sakalını yoldular; beytülmali talan ettiler. Basra’da olanları duyan Hz. Ali, küçük bir birlikle
yola çıktı. Bu arada Kûfelilere haber göndererek onlardan yardım istedi. İki ordu el-Hureybe
denilen yerde karşılaştılar. Birkaç barış teşebbüsü sonuçsuz kalınca çarpışma meydana geldi.
Savaş, Zübeyr ve Talha’nın hayatlarını kaybetmeleri ve Hz. Âişe taraftarlarının yenilgisiyle
sonuçlandı.
Bazı kaynaklarda barış için anlaşmaya varıldığı sıralarda Abdullah b. Sebe’nin gizli
bir toplantı düzenleyerek bu girişimleri akamete uğrattığı rivayet edilmiştir. Bu rivayete göre
İbn Sebe’, aralarında Haricîlerin önde gelenlerinden bazılarının da bulunduğu İlba b.
Heysem, Adî b. Hatim, Sâlim b. Saʻlebe el-Absî, Şureyh b. Evfa, Eşter ve onlarla birlikte
Osman’a isyan eden kimselerle gizli bir toplantı yaparak, ertesi gün iki taraf arasında savaşın
çıkmasına sebep olmuştur.
Hz. Ali’ye isyanı organize eden Âişe, Talha ve Zübeyr’in kişisel nedenlerle buna
giriştikleri de söylenir. Örneğin Talha ve Zübeyr’in, bekledikleri valilik görevine
atanmadıkları için ya da dünyevi çıkar elde etmek amacıyla isyan ettikleri ifade edilmektedir.
Onların iktidar hırsıyla hareket ettikleri doğruysa, Hz. Ömer tarafından oluşturulan altı
kişilik şuranın üyeleri oldukları halde, Hz. Osman’ın öldürülmesinden sonra kendilerine
teklif edilen hilafeti reddetmelerinin sebebi ne olabilirdi? Belki bu davranışlarının, Benû
Hâşim’den çekinmeleri ya da Arapların kendilerine itaate yanaşmayacakları düşüncesinden
kaynaklandığı söylenebilir. Bu durumda çoğunluk tarafından kabul görmüş bir halifeye
isyan etmek suretiyle iktidarı ele geçirmek için gerekli desteği sağlayabileceklerine nasıl
inandılar?
Hz. Âişe’nin isyana katılma sebebi olarak da bazı gerekçeler üzerinde durulmuştur.
Buna göre Hz. Âişe, Hz. Ali’ye İfk hadisesindeki tavrından dolayı kırılmış ve kendisine
isyan etmişti.
Hz. Ali’nin muhaliflerini haksız göstermek için ileri sürülen bazı rivayetlerin
varlığından da haberdarız. Bu rivayetlerden birine göre, Hz. Âişe, Resûlullah (sas) tarafından
uyarılmış; o, bu uyarıyı Hav’eb suyu başında köpek havlamalarını duyunca hatırlamış ve
oradan dönmek istemiş, ancak 40 kişi gelerek başında bulundukları suyun Hav’eb suyu
olmadığına dair yemin edince, geri dönmekten vazgeçmiştir. Ancak bu rivayetlerin uydurma
olduğu açıktır.
Başka bir rivayete göre Resûlullah (sas), açık ifadelerle Zübeyr’i uyarmış; Hz.
Ali’nin bu uyarıyı savaş meydanında hatırlatması üzerine Zübeyr orayı terketmiş ve
kendisine yetişen İbn Curmuz tarafından öldürülmüştür.
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Bu rivayetler, bir taraftan Hz. Ali’nin haklılığını desteklerken, diğer yandan
Resûlullah’ın (sas) eşini ve cennetle müjdelendiği rivayet edilen bir Sahâbî’yi kurtarmaya
yönelik çabalardan kaynaklanmış olmalıdır.

4.

Sıffîn Savaşı ve Tahkim

Yukarıda da anlattığımız gibi Hz. Ali, iktidara geldiğinde Hz. Osman’ın atamış
olduğu valileri değiştirmekle işe başlamış; Hz. Ömer döneminden beri Şam’da valilik
yapmakta olan Muâviye b. Ebî Süfyân’ı da azlederek yerine Sehl b. Huneyf’i atamıştı.
Sehl, yola çıkmış, fakat Şam’a varamadan Muâviye’nin askerleri tarafından geri çevrilmişti.
Muâviye Hz. Ali’ye biati, Hz. Osman’ın kâtillerinin cezalandırılması koşuluna
bağladı. Muâviye’nin azledilmiş bir vali olarak, katillerin cezalandırılması için Halife’ye
baskı yapma hakkının olup olmadığı tartışılabilir. Ama Hz. Osman’ın yakın akrabası olması
hasebiyle onun kanını talep etme hakkına sahip olduğuna inananların sayısı
küçümsenmeyecek kadar çoktu.
Muâviye, Hz. Ali’ye gönderdiği bir mektupta onu, Hz. Osman öldürüldüğünde sözlü
veya fiili olarak halifeyi desteklememekle suçlamakta ve katilleri ordusunda barındırdığını
söyleyerek kendilerine teslim edilmeleri halinde biat edeceğini ifade etmektedir.
Muâviye’nin biati reddederken hilafet iddiasında bulunmadığı açıktır. O, Şamlılardan destek
talep ettiğinde kendisine halife olarak değil, emir olarak biat edilmişti.
Hz. Ali, Muâviye’yi yola getirmek için savaş hazırlıklarına başlayınca, Ashâb’ın bir
kısmı Müslümanlar arasında meydana gelecek bir savaşı doğru bulmadıkları için tarafsız
kalmayı tercih ettiler. Bunlar Saʻd b. Ebî Vakkâs, Abdullah b. Ömer, Muhammed b.
Mesleme ve Üsâme b. Zeyd gibi kimselerdi.
Savaşa karşı isteksizlik iki tarafta da vardı. Sıffîn’e gitmek üzere hazırlık yapıldığı
sırada kurradan yaklaşık 400 kişilik bir grup, savaşın meşruiyeti konusunda şüphe içinde
olduklarını söyleyerek, hudut boylarında savaşmaya gönderilmeyi talep ettiler; Hz. Ali de,
onları Kazvin ve Rey taraflarına gönderdi.
Sıffîn savaşı başladıktan sonra da savaşın durdurulup barış yapılmasını arzu edenler
çoğunluğu oluşturmaktaydı. Bu sıralarda taraflar arasında mektuplaşmalar olmuş; bekleşme
sırasında askerler birbirlerinin kamplarına gidip gelmişlerdi. Kaynakların bildirdiğine göre
40 gün kadar süren çatışmalar, küçük birlikler arasında meydana geliyordu. Büyük taarruz
ise Kur’ân’ın taraflarca hakem kabul edilmesiyle sonuçsuz kaldı.
Savaş, Hz. Ali’nin lehine sonuçlanacağı sırada Amr b. el-Âs’ın önerisiyle Muâviye
tarafı, mushafları mızrakların ucunda havaya kaldırarak Kur’ân’ın hakemliğini istedi. Hz.
Ali, bu hareketi bir hile olarak değerlendirdi; ancak taraftarlarını ikna etmeyi başaramadı.
Şamlılar, hakem olarak Amr b. el-Âs’ı, Iraklılar ise Ebû Musa el-Eşʻarî’yi seçtiler. Hz.
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Ali, İbn Abbas’ı ya da el-Eşter en-Neha’i’yi önerdi. el-Ahnef b. Kays da Ebû Musa’nın
hakemliğine karşı çıkarak kendisinin hakem olarak görevlendirilmesini ısrarla istemesine
rağmen bu isteği yerine getirilemedi.
Ebû Musa, Cemel’den önce insanlara fitneye bulaşmamalarını tavsiye etmişti. Şimdi
ise onun tavsiyelerini hatırlıyorlardı. O, iddia edildiği gibi kıt görüşlü, saf biri değil, aksine
dindar, zeki ve tecrübeli bir insandı. Peygamber (sas) tarafından Mu’az’la birlikte Yemen’e
gönderilmiş; Hz. Ömer döneminde önemli görevler üstlenmişti. Fitnede tarafsız kalması
onu, kararlarında objektif olabilecek nadir kişilerden biri haline getiriyordu.
Hakem seçilen Ebû Musa, ikamet ettiği yerden, ümmetin arasını bulacak
hakemlerden biri olarak çağrıldı. Hakemler, ilk görüşmelerinde asıl müzakerelerin o yılın
Ramazan ayında yapılmasını kararlaştırdılar; ayrıca yetki ve sorumluluklarını belirleyen,
hakemlik görevine karşılık can ve mal emniyetlerinin taahhüt altına alınmasını sağlayan bir
belgeyi hazırlayarak taraflara imzalattılar (13 Safer 37/31 Temmuz 657).
Tahkimname’de tarafların belirlenen esaslara uyacakları belirtildikten sonra,
hakemlerin Kur’ân’a göre hareket edecekleri, onda uygun hüküm bulamazlarsa sünnete
başvuracakları, heva ve heveslerine göre hareket etmeyecekleri, bu çerçevede verilen karara
Ali ve Muâviye’nin rıza gösterecekleri, hakemlerin ve yakınlarının can ve mallarının
emniyet içinde olacağı, hakemlerin nerede ve ne zaman buluşacakları, müzakereleri takip
edebilecek kimseler hakkında hükümler vardı; ancak hangi konu üzerinde müzakere
yapılacağı ve neyin hükme bağlanacağı açıkça ifade edilmemişti.
Hakemler, Ramazan 37’de (Şubat 658) Dûmetü’l-Cendel bölgesinin Ezruh
mevkiinde bir araya gelerek görüşmelere başladılar. Görüşmelere tarafsız olan bazı kişiler
de katıldı.
Tahkim toplantısında, uzun görüşmelerden sonra hakemler bir isim üzerinde ittifak
edemeyince Ali ve Muâviye’nin azledilerek, hilafet işinin şuraya bırakılmasına karar
verdiler. Bu kararın alınması Amr için yeterli bir siyasî zaferdi. Bundan sonra bazı kelime
oyunlarıyla üstünlük sağlamasına gerek yoktu. Böylece Hz. Ali ile Muâviye’nin durumu eşit
bir noktaya getirilmiş oluyordu. Zaten Tahkimname’de hakemlerin ittifakla alacakları
kararların geçerli olacağı belirtilmişti. Bu açıdan bakıldığında Amr’ın tek taraflı olarak
Muâviye’yi hilafete getirme kararının bir değeri olamazdı.
Hz. Ali, hakemlerin aldıkları kararı, Allah’ın Kitabı ve Resûlü’nün sünnetine
uyulmadığı gerekçesiyle kabul etmedi. Amr, görüşmelerden sonra Şam’a gittikten sonra
Muâviye’ye biat edildi. Hakemlerin kararında halife seçme işi ümmete bırakılırken, şuranın
nasıl oluşturulacağı konusu açıklığa kavuşturulmamıştı. Muâviye’nin Şam’da halife
seçilmesi, böylece hakemlerin aldığı karara şeklen uygundu.
Sıffîn’de Kur’ân’ın hakemliğinin kabulünü ısrarla isteyerek Hz. Ali’yi buna
zorlayanların Haricîler olduğundan bahsedilir. Kur’ân’ın hakemliğine başvurulmasını en
çok isteyen kişilerin daha sonra Hz. Ali’den ayrılacak olan Misʻar b. Fedeki, İbnü’l-Kevva
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ve onları destekleyen kurradan bir grubun olduğu söylenir. Hatta rivayete göre, Misʻar b.
Fedeki et-Temîmî ve Zeyd b. Husayn et-Tâî, sonradan Haricî olacak bir grupla birlikte Hz.
Ali’yi, tahkimi kabule zorlamışlar; isteklerini kabul etmediği takdirde onu da Hz. Osman’ı
öldürdükleri gibi öldüreceklerini söyleyerek ölümle tehdit etmişlerdi.
Hz. Ali’nin tahkimi kabulünde Haricîlerin rolünün olduğu görüşüne muhalif olarak,
Abdullah b. Vehb er-Râsıbî ve onunla birlikte kurradan bir grubun tahkime karşı çıktıkları
da rivayet edilmiştir. Tahkimname’de Hz. Ali tarafını temsilen şahitlik yapanlar arasında
mushafın hakemliğini zorla kabul ettirdikleri iddia edilen Haricîlerden kimsenin
bulunmayışı da, bu görüşü destekler mahiyettedir.
Bir rivayete göre tahkimin kabulü için Hz. Ali’yi zorlayanların sayısı yaklaşık 20.000
kişidir. Bu sayı, savaşın durdurulmasını isteyenlerin Haricîler olduğu görüşüne muhaliftir.
Çünkü Hz. Ali zamanında Haricîler, bu sayıya hiçbir zaman ulaşamadılar.
Bazı tarihçiler olayı anlatırken, Iraklı kurra ile Şamlı kurranın hakem seçmek üzere
anlaştıklarından bahsetmektedir. Gerçekten de savaşın durdurulmasında ve sonraki
gelişmelerde kurranın rolü inkâr edilemez; ancak barış için en büyük çabayı Eşʻas b. Kays’ın
gösterdiği de bir gerçektir. Eşʻas’ın burada gösterdiği çabaya bakarak onu hain ilan edenler
olmuşsa da bu iddiayı kabul etmek mümkün değildir. O sıralarda savaşa karşı genel bir
hoşnutsuzluğun olduğu bilinen bir husustur. Bu itibarla Eşʻas’ın barış çabalarının Hz.
Ali’nin ordusunda, özellikle Yemen kökenliler arasında yankı bulmuş olması normaldir.
Savaştan sonra Hz. Ali’den ayrılan Haricîlerin sayısı 12.000 civarındadır. Mushafların
havaya kaldırılması sırasında hepsinin beraberce hareket edebilme kabiliyetlerini hemen
gösteremeyecekleri de gözönüne alınırsa, 90.000 kişiden meydana geldiği söylenen Hz.
Ali’nin ordusunda nasıl bu kadar etkili oldular? Eğer Hz. Ali’nin askerleri ekseriyetle savaşa
devam etmekten yana idiyse, sonradan Haricî olacak bir grup kurra, hangi cesaretle halifeyi
ölümle tehdit ederek görüşlerini kabul ettirdi? Biz burada tahkimin kabulü için ısrar edenler
arasında ileride Haricîlere katılacak hiç kimsenin bulunmadığını söylemek istemiyoruz;
ancak olayın asıl kahramanları Haricîler değildir.

5.

Haricîler

Haricîlerin tahkime karşı olan tavırlarını ilk kez slogan halinde dile getiren kişi Urve
b. Udeyye’dir. Eşʻas, kabileleri gezerek tahkim belgesini bildirdiği sırada Urve, “Allah’ın
işinde insanları hakem tayin ediyorsunuz. Hüküm ancak Allah’ındır.” diyerek kılıcıyla
Eşʻas’ın bineğine vurdu; bu olay Yemenlilerle Temîmlileri karşı karşıya getirdi; ancak
bazıları araya girerek onları yatıştırdı.
Haricîler, daha hakemler gönderilmeden tahkimden vazgeçilmesini istiyorlardı.
Nitekim onlardan bazıları Hz. Ali’ye gelerek bir günah olarak gördükleri tahkimden
vazgeçilmesini istediler. Hz. Ali, bir anlaşma yapıldığını, bundan dönülemeyeceğini Kur’ân-
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ı Kerim’e de dayanarak söyledi; ayrıca tahkimin günah değil, görüşte acz ve fiilde zayıflık
olduğunu belirtti.
Hz. Ali, tahkimi kabul edip Kûfe’ye yönelince ordusundan 12.000 kişi ayrılarak
şehre girmeyip Harura denilen yere gittiler. Haricîler, burada başlarına askeri komutan
olarak Şebes b. Ribʻî’yi, namaz kıldırmak için de Abdullah b. el-Kevva’yı seçtiler; ancak
Hz. Ali onları ikna ederek kendisiyle beraber şehre girmelerini sağladı. Haricîler, Kûfe’ye
girdikten sonra Hz. Ali’nin tahkimden vazgeçtiği şayiasını yaydılar. Hz. Ali, bunu duyunca
mescidde bir konuşma yaparak tahkimden dönmesinin söz konusu olamayacağını, ortada
yapılmış bir anlaşma bulunduğunu söyledi. Bu konuşmadan sonra Haricîlerin ondan
ayrılmaları tekrar gündeme geldi.
Haricîlerin tahkimden vazgeçmesi için bütün ısrarlarına rağmen Hz. Ali, Ebû Musa
el-Eşʻarî’yi daha önce kararlaştırıldığı gibi tahkim toplantısına gönderince, Haricîler de
ondan ayrılmaya karar verdiler. Artık Hz. Ali’yi tanımayan Haricîler, kendilerine yeni bir
lider seçmek için Abdullah b. Vehb’in evinde bir toplandılar. Haricîler liderliği, sırasıyla
Zeyd b. Husayn et-Tâî, Hurkus b. Züheyr, Hamza b. Sinan ve Şureyh b. Evfa el-Absî’ye
teklif ettilerse de hiçbiri kabul etmedi. Nihayet öneriyi kabul eden Abdullah b. Vehb’e biat
edildi (19 Şevval 37/ 30 Mart 658).
Haricîler, yaptıkları başka bir toplantıda ise Allah’ın hükmünü yerine getirmek üzere
başka yere gitmeyi kararlaştırdılar. Şureyh b. Evfa, Medâin’e gitmeyi teklif etti; ancak Zeyd
b. Husayn, oradaki devlet kuvvetlerinin varlığını hatırlatarak, dikkat çekmeyecek şekilde
teker teker Nehrevân köprüsüne gidilmesini, bu arada Basra’daki arkadaşlarına, kendilerine
katılmaları için haber gönderilmesini önerdi ve onun görüşü kabul gördü. Öyle anlaşılıyor
ki Nehrevân asıl hedeflerini gerçekleştirmek üzere bir toplanma yeri olarak seçilmişti.
Haricîler, Nehrevân’da toplandıkları sırada hakemler de kararlarını açıkladılar. Hz.
Ali, Kûfe’de bir konuşma yaparak hakemlerin Allah’ın Kitabı’na aykırı karar verdiklerini,
bu sebeple kararlarını tanımadığını açıkladı ve taraftarlarından Şamlılarla savaş için hazırlık
yapmalarını istedi. Bu arada Haricîlere de bir mektup göndererek hakemlerin kararını
tanımadıklarını, Şamlılara karşı düzenleyeceği sefere onların da katılmalarını talep etti. Bir
rivayete göre Haricîler Hz. Ali’ye, “Sen Allah rızası için değil, nefsin için kızıyorsun. Eğer
küfre düştüğünü kabullenip tövbe edersen, aramızdaki duruma bakarız; aksi takdirde senden
ayrılmış bulunuyoruz.” şeklinde cevap verdiler.
Bu gelişmeler esnasında meydana gelen bir olay, Şam üzerine harekete geçmek
isteyen Hz. Ali’nin hedefini değiştirmesine neden oldu. Basra Haricîleri Nehrevân’a
giderken Abdullah b. Habbâb b. el-Eret ile karşılaştılar. Ondan, babasından duyduğu bir
hadis rivayet etmesini istediler; sonra da Ebû Bekir, Ömer, Osman ve Ali hakkındaki
görüşlerini sordular. Onların hepsi için olumlu sözler söyleyince kendisini keserek ve hamile
karısının karnını deşerek öldürdüler. Rivayetlere göre Haricîler Abdullah b. Habbâb ile
eşinden başka birkaç kişiyi daha öldürmüşlerdi.
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İbadi kaynaklara göre Abdullah’ın öldürülmesi olayı şu şekilde meydana gelmiştir:
Misʻar b. Fedeki, Nehrevân’a gitmek amacıyla Basra’dan bir grup ile yola çıktı. Abdullah b.
Habbâb’ın bulunduğu köye geldiklerinde ona tahkimden bahsettiler. Abdullah, “Babam,
fitne çıktığında evimde oturmamı tavsiye etmişti.” şeklinde cevap verince, Misʻar: “Allah
bize babanın sana tavsiye ettiklerinden farklı şeyler tavsiye ediyor. O, ‘Fitne ortadan
kalkıncaya kadar onlarla savaşın...’ demektedir.” şeklinde cevap vererek onu öldürdü.
Misʻar, Nehrevân’a ulaştığında oradakiler işlediği cinayetten dolayı ona karşı çıktılar ve
kendisini öldürmek istediler; fakat onların yanından kaçtı. Bunun üzerine ondan uzak
olduklarını söylediler. Öte yandan Nehrevân’daki Haricîler, Abdullah’ın katlini üstlenen
Rebîa el-Fihrî’yi kovarak ondan beri olduklarını açıklamışlardı.
Haricîlerin tehlikeli olmaya başlamaları üzerine Hz. Ali, ordusundaki askerlerin de
talebi üzerine Şamlılara karşı harekete geçmeden önce Haricî gailesini halletmeye yöneldi.
Öldürülen kişilerin katillerinin talebine Haricîlerin, “Hepimiz onların katilleriyiz. Hepimiz
onların ve sizin kanınızı helal görüyoruz.” dedikleri rivayet edilir.
Haricîler, Abdullah b. Habbâb ile diğer maktullerin katillerini vermeyince Hz. Ali
için onlarla savaşmak kaçınılmaz oldu. Nehrevân’da toplanan Haricîlerin sayısı hakkında
farklı rakamlara sahip olmakla birlikte yapılan görüşmeler sonucu büyük bir kısmının savaş
alanını terkettiklerini görüyoruz.
Hz. Ali, Nehrevân’a bir fersah uzaklıkta kamp kurarak Kays b. Saʻd b. Ubâde ile Ebû
Eyyûb el-Ensârî’yi Haricîlere elçi olarak gönderdiyse de girişimleri sonuçsuz kaldı. Nihayet
kendisi de kamplarına giderek bir konuşma yaptı; fakat onları ikna edemedi. Haricîler, ısrarla
küfrünü ikrar edip tövbe etmesini istiyorlardı. Anlaşma imkânının kalmadığını gören Hz.
Ali, ordusunu savaş konumuna soktu.
Hz. Ali, savaşın başlamasından önce Ebû Eyyûb el-Ensârî’ye bir bayrak vererek
bayrağa sığınanların, Kûfe veya Medâin’e gidenlerin ya da Haricîlerden ayrılanların
kurtulacağını ilan etti. Haricîler arasında bulunmakla beraber, savundukları fikrin
doğruluğunda tereddüdü olanlar azımsanmayacak kadar çoktu. Nitekim Ferve b. Nevfel elEşcaʻî, “Vallahi Ali’yle niçin savaştığımı bilmiyorum. Onunla savaşmak ya da ona tabi
olmak hususunda görüşüm netleşinceye kadar beklemek için gitmeyi uygun görüyorum.”
diyerek 500 atlıyla beraber savaş alanından ayrıldı. Hz. Ali’nin savaş alanından ayrılanların
affedileceğini ilan etmesi, olumlu tepki doğurdu; böylece Haricîlerden birçok kişi savaş
alanını terketti.
Savaş alanında kalan Haricîler arasında ölüme atılmak için büyük bir iştiyak vardı.
Nihayet başlayan çatışma kısa sürdü ve savaş alanında kalan Haricîlerin tamamına yakını
kılıçtan geçirildi (9 Safer 38/17 Temmuz 658). Yaralı olarak ele geçirilen 400 kişi tedavi
edilmek üzere kabilelerine teslim edildi.
Savaşta Abdullah b. Vehb, Şureyh b. Evfa ve Haricîlere göre cennetle
müjdelenenlerden biri olan Hurkus b. Züheyr gibi kimseler de öldü. Hz. Ali, Haricîlerin
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savaş alanındaki silah ve bineklerini alarak adamları arasında dağıttı; bunun dışında kalan
eşyayı ise onların akrabalarına iade etti.
Nehrevân savaşının en önemli sonucu Haricîlerin, Hz. Ali ve ondan sonra iktidara
gelenlere bir daha katılmaları ihtimalini ortadan kaldırmasıdır. Nehrevân’da saygı
duydukları pekçok kişinin öldürülmesi, Haricîler tarafından uzun zaman hatırlanacak ve
maktullerin hatırası, isyana teşvik edici etkenlerden biri olacaktır. Diğer yandan
Nehrevân’da öldürülenlerin öcünü alma isteği, Hz. Ali’ye suikast düzenlenmesi sonucunu
da doğurmuştur.
Burada bahsetmek istediğimiz bir diğer husus da Hz. Ali’nin Şam’a karşı oluşturduğu
orduyu Nehrevân savaşından sonra toparlamakta zorluk çekmesidir. Hz. Ali, Nehrevân
savaşından hemen sonra Muâviye’nin kuvvetleri üzerine yürüme düşüncesindeydi. Nitekim
bir konuşma yaparak askerlerini buna teşvik etti; ancak onlar savaşmaya pek niyetli
değillerdi. İçlerinde el-Eşʻas b. Kays’ın da bulunduğu bir grup Hz. Ali’ye başvurarak savaş
gereçlerinin yıprandığını, hazırlık yapmak üzere memleketlerine gitmeleri gerektiğini
söylediler. Bunun üzerine Hz. Ali, Nuhayle’ye giderek orada kamp kurdu ve yola çıkıncaya
kadar ordugâhtan fazla ayrılmamalarını istedi. Birkaç gün zarfında kampın boşaldığını gören
Hz. Ali’nin savaşa gitme şevki kırıldı ve Kûfe’ye döndü.

6.

Vefatı (40/661)

Nehrevân savaşından sonra Haricîlerle Hz. Ali’ye bağlı askerler arasında birkaç
küçük çatışma daha oldu. Bunlardan birisi olan Nuhayle çatışmasından sonra Haricîlerden
bir grup Mekke’ye gitti. Hac ibadetini yerine getirdikten sonra Mekke’de kalan Haricîler,
bir toplantı düzenleyerek ülkenin içinde bulunduğu siyasî durumu mütalaa ettiler. Bazı
kaynaklarda toplantının Abdurrahman b. Mülcem, el-Bürek b. Abdullah ve Amr b. Bekir
et-Temîmî’nin katılımıyla gerçekleştiği ifade ediliyorsa da toplantıya başkalarının da
katıldığı anlaşılmaktadır.
Toplantıda ümmetin içine düştüğü buhranın bitmesi için Hz. Ali, Muâviye ve Amr
b. el-Âs’ın öldürülmesine karar verildi. İbn Mülcem, Hz. Ali’yi; el-Bürek, Muâviye’yi; Amr
b. Bekir et-Temîmî de Amr b. el-Âs’ı öldürme görevini üstlendi. Üç suikastın da aynı gün,
17 Ramazan 40 (24 Ocak 661) tarihinde düzenlenmesi kararlaştırıldı.
Suikastçılar, görev paylaşımından sonra yola çıktılar. İbn Mülcem, Kûfe’ye
ulaştıktan sonra bir süre amacını gizledi. Kısa bir süre sonra Teym er-Ribâb’tan Katam bt.
Alkame adlı bir kadınla mihr olarak Hz. Ali’yi öldürmek üzere evlendi. Katam, Haricîlerden
olup babasıyla kardeşi Nehrevân savaşında öldürülmüştü. Bu sebeple, Hz. Ali’ye karşı kin
besliyordu.
İbn Mülcem’in Katam ile evlenmesinden sonra suikastın düzenlenmesi için
başkalarıyla işbirliği yaptılar. Katam, kendi kabilesinden Verdan’a, İbn Mülcem’e yardım
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etmesini önerdi; o da kabul etti. İbn Mülcem de Şebib b. Becere el-Eşcaʻî’den yardım
talebinde bulundu; Şebib, işin zorluğundan ve Hz. Ali’nin Müslümanlar nazarındaki
konumundan dolayı bu işe yanaşmak istemediyse de İbn Mülcem onu, “Nehrevân’da
öldürülen kardeşlerimize karşılık onu öldürürüz.” diyerek ikna etti.
Kararlaştırılan günün sabah namazında Hz. Ali, namaz için mescide giderken,
mescidin kapısında pusu kuran Haricîler kendisine saldırdılar. İlk hamleyi Şebib yaptı; ancak
kılıcı kapının kemerine çarpınca isabet ettiremedi. İbn Mülcem, hemen hamle yaparak onu
başından yaraladı. Hz. Ali, İbn Mülcem’in yakalanması için yardım istedi; böylece
kaçamadan olay yerine gelenler tarafından yakalandı. Hz. Ali, suikastten iki gün sonra vefat
etti (19 Ramazan 40/26 Ocak 661).
Haricîlerin Hz. Ali’yi öldürmelerinin altında onu memleketin içinde bulunduğu
kargaşaya neden olan kişilerden biri olarak görmeleri kadar, Nehrevân’da öldürülen akraba
ve arkadaşlarının öcünü almak da yatar.
Muhtemelen İbn Mülcem’in Katam ile evlenmesinden sonra Kufe’de oturan bazı
Haricîler, suikast planı hakkında bilgi sahibi olmuşlardı. Hatta Murad kabilesinden birisi Hz.
Ali’ye, Haricîlerin onu öldürmek istediklerini, bunun için korunmasını tavsiye etmiş; ancak
o, bu ihbarı önemsememişti.
Suikastten sonra Hz. Ali’den, Murad kabilesinden intikam alınması için izin
vermesinin istenmesi, herhalde Muradlıların suç ortağı olduklarına inanılmasından
kaynaklanmıştır. Ancak Hz. Ali, ölmesi halinde kendisine karşılık sadece katilinin
öldürülmesini istedi; hatta ona müsle yapılmamasını vasiyet etti.
el-Bürek b. Abdullah, daha önce anlaştıkları üzere Hz. Ali’nin yaralandığı gece
mescide giderek sabah namazını kıldırdığı sırada Muâviye’yi elindeki hançerle kalçasından
yaraladı. Rivayetlerde onun suikastten sonra maksure yaptırdığı, gece bekçileri edindiği ve
secdeye giderken başında korumalar bulundurmaya başladığı bildirilmektedir.
Amr b. Bekir de aynı gece Mısır valisi Amr b. el-Âs’ı öldürmek için pusu kurdu;
fakat vali hasta olduğu için onun yerine namazı kıldırmak için camiye giden kadısı Hârice
b. Huzâfe’yi yanlışlıkla öldürdü.

C.

Hz. Hasan Dönemi (40-41 661)
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Hz. Hasan, uzun süre hilafet yapmamış olsa da daha önceki halifelere bezer bir
şekilde seçildiği ve yönetim açısından benzerlikler kurulduğu için bazıları tarafından Râşid
Halifelerden sayılmıştır.

1.

Hilafete Gelişi

Yukarıda anlattığımız gibi Hz. Ali, Haricîler tarafından düzenlenen bir suikast
sonucu 17 Ramazan 40’da (24 Ocak 661) yaralandı; birkaç gün sonra da hayatını kaybetti.
Hz. Ali’nin aldığı yaradan ölebileceği ihtimalini gözönünde bulunduran Cundeb b.
Abdullah, onun yanına giderek, “Seni kaybedersek -ki kaybedeceğimize inanmıyoruzHasan’a biat edelim mi?” diye sordu. Hz. Ali, “Size bunu ne emrederim, ne de nehyederim.”
diyerek kararı onlara bıraktı. Başka bir rivayete göre Hz. Ali, huzuruna girip, “Ey
müminlerin emiri! Veliaht tayin etmeyecek misin?” diye soran bir gruba “Hayır! Fakat sizi
Resûlullah’ın (sas) bıraktığı gibi bırakıyorum.” cevabını verdi.
Hz. Ali’nin vefatından iki gün sonra 21 Ramazan 40’da (28 Ocak 661) oğlu Hasan’a
biat edildi. Babasının cenaze namazını kıldırıp onu toprağa verdikten sonra, Hz. Hasan’ın
ilk yaptığı icraat onun katili Abdurrahman b. Mülcem’i kısas ettirmesi oldu.
Hasan’ın Kûfe’de halife seçilmesini müteakip aylarda İran, Mekke, Medine, Hicaz
ve Yemen vilayetleri biatlerini bildirdi; ancak Mısır ve Şam eyaletleri biat etmekten imtina
ettiler. Hz. Hasan, iktidara geldikten sonra babasının valilerini yerinde bırakarak onları
değiştirmedi.

2.

Muâviye ile Yaptığı Barış

Hz. Ali’nin vefat etmesiyle boşalan hilafet makamına Hasan’ın seçilmesi, Muâviye
tarafından bir avantaj olarak değerlendirildi. Bu fırsatı kaçırmak niyetinde olmadığı
anlaşılan Muâviye, hemen harekete geçerek Kûfe üzerine yürüdü. Yola çıkmadan önce bütün
valilerine mektup yazarak mektubunu alır almaz askerleriyle ona katılmalarını istedi.
Yeterince asker toplayan Muâviye, Irak’a yöneldi ve Medâin yakınlarındaki Meskin’e kadar
geldi.
Muâviye’nin harekete geçtiğini öğrenen Hz. Hasan, Hucr b. Adî’yi valilerine ve
vatandaşlara göndererek asker toplamasını istedi. Kendisi de mescitte bir konuşma yaparak
Muâviye’ye karşı yola çıkmak için Nuhayle’de toplanmalarını istedi; ancak halktan
beklediği tepkiyi alamadı. Hiç kimseden çıt çıkmıyordu. Adî b. Hatem, ayağa kalkarak
Kûfelilerin bu tutumlarını tenkit etti. Neticede mescitten çıkan Hz. Hasan, Nuhayle’ye gitti.
Adî’den sonra başkaları da kalkarak halkı tenkit edip sefer için teşvik ettiler.
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Hz. Hasan’a biat sırasında Muâviye ve Şamlılarla mücadele etmeyi biatin bir ön
koşulu olarak ileri süren Kûfelilerin iş başa düştüğünde ağır davranmaları, onların hepsinin
Şamlılarla mücadele hususunda hemfikir olmadıklarını, en azından bazılarının bu sözlerinde
samimi davranmadıklarını gösterir.
Hz. Hasan, ordusunu bu zorluklar içinde toplayabildi. Kûfe’den ayrılmadan önce
yerine el-Muğîre b. Nevfel b. el-Hâris b. Abdülmuttalib’i vekil olarak bıraktı.
Hz. Hasan, Ubeydullah b. Abbas’ı ordunun başına komutan olarak atadı. Muâviye,
muhaliflerini maddiyatla kazanma yöntemine sık sık başvuran bir devlet adamıydı. Bunun
için de önce Ubeydullah’ı maddiyatla kazanma yollarını aradı. Ubeydullah’a yarısı peşin,
diğer yarısı ise Kûfe’ye girdiğinde verilmek üzere 1.000.000 dirhem karşılığında anlaşma
teklif etti. Bu teklifi kabul eden Ubeydullah, askerlerinden habersiz gece vakti Muâviye’nin
ordusuna katıldı. Muâviye de kendisine vadettiği ödemeyi yaptı. Askerler sabah namazında
Ubeydullah’ı ordugâhta bulamayınca Kays b. Saʻd onlara namaz kıldırdı. Komutanın karşı
tarafa geçmesinin, askerin maneviyatı üzerinde olumsuz tesir bırakmış olduğu kesindir.
Bu gelişmelerden sonra askerleri ayaklanarak Hz. Hasan’ın çadırına kadar geldiler.
Hz. Hasan’a saldırı sırasında, altındaki namazlığını dahi çekip alacak kadar ileri giden
askerlerden birisi, üzerindeki üst elbisesini de çekip aldı. Yakın adamları kendisine bir zarar
gelmesini engellediler. Bu sırada Hz. Hasan Rebîa ve Hemdan’ın çağrılmasını istedi. Bunun
üzerine bu kabile mensupları gelerek kendisini korudular; ancak onların arasında başkaları
da vardı. Hasan’ın Muâviye ile barış yapacağını anlayan Haricîlik sempatizanı bazı
Kûfeliler, onu yaraladılar.
Barış teklifi önce Hz. Hasan’dan geldi. Muâviye de barış isteğine karşılık vererek
kendisini temsilen Abdullah b. Âmir ve Abdurrahman b. Samura’yı Hasan’a gönderdi.
Muâviye’nin temsilcileri Medâin’de Hasan’la görüşerek ileri sürdüğü şartları kabul ettiler.
Buna karşılık o da hilafet haklarından vazgeçti.
Hz. Hasan, anlaşma yaptıktan sonra öncü birliklerinin komutanı Kays b. Saʻd’a
Muâviye’ye itaat etmesini emretti. Kays, ordudaki askerlere yaptığı bir konuşmada,
“Sapıklık imamına itaat etmek veya imam olmayan birisiyle beraber savaşmak yollarından
birini tercih edin.” dedi. Askerlerin çoğu Muâviye’ye biat etti. Bu gelişme üzerine Kays,
küçük bir grupla birlikte oradan ayrılıp Muâviye’ye biat etmedi. Muâviye, Hz. Hasan ile
anlaştıktan sonra Kays’a boş bir kâğıt göndererek ona istediğini yazabileceğini, yazdığı
şeyin kendisinin olacağını bildirdi. Kays, çaresizlik içinde, sadece can ve mal güvenliği
karşılığında Muâviye’ye biat etti. Zira Kays’ın yanında kalan askerlerin sayısının 4.000 kişi
olduğu söylenmektedir. Bu sayıdaki bir birliğin Muâviye’ye karşı koyabilmesi gerçekten
çok zordu.
Hz. Hasan, hilafeti bıraktıktan sonra Muâviye Kûfe’ye giderek orada halkın
huzurunda Hasan’dan, Hüseyin’den ve diğer ehl-i beyt mensupları ile taraftarlarından biat
aldı (25 Rebîülevvel 41/29 Temmuz 661).
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Hz. Hasan’ı anlaşmaya sevkeden sebepler şunlardır:

a) Hz. Hasan, çocukluğunu Hz. Peygamber’in (sas) yanında geçirmiş ve ondan
etkilenmiş bir insandı. Daha kendisine biat edilirken, yapabileceği barış veya savaşta
kendisini desteklemelerini istemesi, onun taraftarlarından koşulsuz itaat etmeleri
hususundaki beklentisinin yanısıra, Muâviye ile barış yapmayı hilafete getirileceği sırada
düşündüğünü de göstermektedir. Sıffîn’de bulunduğu halde çatışmalara girmemesi, onun
savaş taraftarı bir insan olmadığını gösteren delillerden birisidir.
Hz. Hasan’ın kendisine biat edildikten sonra iki aya yakın bir süre geçtiği halde savaş
hazırlığı yapmaması, barış taraftarı olduğunu gösteren bir başka delildir. Bütün gelişmeler
göz önüne alındığında Hz. Hasan’ın fitneye karşı olduğu ve iktidar mücadelesi içinde yer
almak istemediği rahatlıkla söylenebilir.

b) Müslümanlar arasında meydana gelebilecek bir savaşın sorumluluğunu
üstlenmek, bu savaşta taraf olmak bir Müslümanın, hele Hz. Hasan gibi birisinin rahat bir
şekilde yapabileceği bir şey değildi. Bu savaş, sonucu tahmin edilemeyen, hatta getireceği
şeylerin götüreceklerinden daha fazla olduğu bilinen bir savaş ise, bu hususta karar vermek
daha da zorlaşıyordu. Hz. Hasan, babasının hilafet döneminde birçok olaya bizzat şahid
olmuş ve iç savaşların bir çözüm olmadığını, Müslümanların gücünün zayıflamasından
başka bir sonuç getirmediğini görmüştü. Burada fedakârlık yapması gereken birisi lazımdı.
Bu fedakârlığı kendisi üstlenerek hilafet hakkından vazgeçti.

c) Hz. Hasan’ın hilafete gelişinden hemen sonra bazı olaylar meydana gelmişti ki,
bu olaylar barış sürecini hızlandırmıştır.
Hz. Ali’nin Kûfe’de, planlanmış bir suikast sonucu öldürülmesi, Medâin’de Hz.
Hasan’ın çadırına saldırılarak malının talan edilmesi ve yaralanması, herhalde onun barış
yapma düşüncesini pekiştirmiştir.
Hz. Hasan, Kûfelilerin arzularını yerine getiren bir halife istediklerini, talepleri
yerine getirilmezse onu yalnız bırakacaklarını anlamış olmalıdır. Kûfelilerin Sıffîn’de
babasına karşı takındıkları tavrın da onun bu düşüncesine destek olabilecek ve bizzat
kendisinin de yaşadığı olaylardan biri olduğu söylenebilir. Hz. Hasan’ın Kûfelilere karşı
duyduğu güvensizliği oradan ayrılırken kendisine, “Niçin böyle yaptın?” diye sorulduğunda,
“Dünyadan tiksindim ve baktım ki kim Kûfelilere inanırsa mağlup olur. Çünkü hiçbir
hususta birbirleriyle anlaşamıyorlar. Sürekli ihtilaf halindedirler; iyilikte de kötülükte de
beraberlikleri yoktur. Babam onların yüzünden büyük güçlüklere uğradı.” diyerek ifade
etmiştir.
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Hz. Hasan’ı Muâviye ile barış yapma düşüncesine sevkeden olaylardan birisi
Muâviye’nin, Hz. Hasan’ın komutanı Ubeydullah b. Abbas’la kurduğu temas sonucu
Ubeydullah’ın Muâviye tarafına geçmesi olmuştur. İktidar mücadelesinin çirkin yüzünü
gören Hz. Hasan’ın komutan olarak tayin ettiği bir yakını tarafından terkedilmesi, barış ile
ilgili düşüncelerini pekiştirmiş olmalıdır.

d) Hz. Ali’nin öldürülmesiyle Muâviye güçlenmiş, hilafet yolunda, önündeki en
önemli engel kalkmıştı. Artık ehl-i beyt taraftarları Hz. Ali zamanındaki güçlerini
yitirmişlerdi. Hz. Hasan da Muâviye karşısındaki güçsüzlüğünü anlamış; herhalde barışın
sebeplerinden birisi de bu olmuştu.

e) Hz. Hasan, Muâviye’nin karşısında siyasî kabiliyeti ve tecrübesi açısından
zayıftı. Muâviye, Mekke’nin aristokrat bir ailesinde büyümüş; Hz. Ömer zamanından beri
Şam’da valilik yapmış; Hz. Ali gibi Müslümanların ekseriyetinin biatini almış bir halifeyle
mücadele etmeyi göze almış birisiydi. Üstelik yaşça da Hz. Hasan’dan büyüktü.

b. Hz. Hasan ile Muâviye Arasındaki Barışın Koşulları
Hz. Hasan ile Muâviye arasında yapılan anlaşmanın taşıdığı şartlar hususunda farklı
rivayetlere sahip bulunmaktayız. Üzerinde ittifakla durulan husus, Hz. Hasan’ın Muâviye
lehine hilafetten vazgeçtiği hususudur. Ama Muâviye’den sonra hilafete kim geçecekti? Bu
meseleyle ilgili farklı rivayetler vardır. Bizce bu meseledeki rivayetlerin gerçeğe uygun
olanı, halife seçiminin Muâviye’den sonra ümmete bırakılmış ya da zikredilmemiş
olmasıdır.
Kaynaklarımızda Hz. Hasan’a bir miktar para ve bazı yerlerin haracının kendisine
verilmesi koşuluyla anlaşma yapıldığı belirtilmektedir; ancak bize ulaşan rivayetler arasında
epey farklılıklar vardır.

3.

Vefatı (49/669)

Hz. Hasan, barış anlaşmasından sonra Kûfe’den ayrılarak Medine’ye yerleşti. Orada
siyasetten uzak bir hayat yaşadı. Medine’ye gittikten yaklaşık 10 yıl sonra 49 (669) yılında
hastalanarak vefat etti. Öldüğünde 46 yaşındaydı.
Hz. Hasan’ın vefat sebebiyle ilgili iki farklı görüş ileri sürülmüştür:
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a) Kaynaklarımızda yer alan bazı rivayetlere göre Hz. Hasan hastalanarak vefat
etmiştir.
b) Bize gelen rivayetlerin önemli bir kısmı, Hz. Hasan’ın zehirletilerek
öldürtüldüğü üzerinde durur.
Kaynaklarımızın çoğunda Hasan’ın karısı, Eşʻas b. Kays’ın kızı Caʻde tarafından
zehirletilerek öldürüldüğü rivayet edilmiş ve Caʻde tarafından zehirletildikten sonra iki ay
hasta olarak yaşadığı söylenmiştir. Rivayetlere göre Caʻde, 1000 dirhem, bir miktar arazi ve
Muâviye’nin oğlu Yezîd ile evlenme şartlarına karşılık kocasını zehirletmiştir; ancak onun
Yezîd ile evlenmediği bilinen bir husustur. Güya Muâviye, Caʻde’ye üzerinde anlaştıkları
malları göndermiş; fakat oğlu Yezîd’in yaşamasını istediği için onunla evlenmesine izin
vermeyeceğini bildirmişti. Bazı rivayetlere göre Caʻde’ye, evlenme karşılığında Hasan’ı
zehirletmesini teklif eden kişi Yezîd’dir.
Hz. Hasan’ın Muâviye’nin marifetiyle zehirletildiği rivayeti, herhalde Şiiler
tarafından uydurulmuştur. Aslında bu rivayetle, bir taşla iki kuş vurulmaktadır. Bir taraftan
Muâviye itham altında bırakılırken, diğer taraftan da Hz. Ali’nin Sıffîn’de tahkimi kabul
etmesinde etkin rol oynadığı için Şiilerce hain ilan edilen Eşʻas b. Kays’ın ailesini lekeleme
hedefi güdülmektedir. Nitekim Ca’fer es-Sadık’a nispet edilen bir sözde şöyle
denilmektedir: “el-Eşʻas, Müminlerin Emiri Ali’nin ölümüne iştirak etti; kızı Caʻde Hasan’ı
zehirledi; oğlu Muhammed de Hüseyin’in öldürülmesine iştirak etti.”
Kanaatimizce Hz. Hasan, Muâviye için bir tehlike olmaktan çıkmıştı. Bundan dolayı
öldürtülmesi için bir neden yoktu. Muâviye’nin oğlu Yezîd’e veliaht olarak biat aldırmak
için Hasan’ı ortadan kaldırdığı söylenmişse de herhalde Yezîd’e biat meselesi Hasan’ın
vefatından sonra gündeme gelmiştir.
Muâviye’nin Hz. Hasan’ı zehirlettiği iddiası Yezîd’in veliahtlığı ile ilgilidir. Elbette
bu durumda Yezîd’in ne zaman veliaht ilan edildiği hususu önem kazanmaktadır. Hz.
Hasan’ın vefatını Yezîd’in biatıyla irtibatlandıranlar, anlaşmada onun Muâviye’den sonra
hilafete geleceğine dair bir şartın mevcudiyetini kabul ederler. Biz burada, bu şartın mevcut
olmadığı kanaatinde olduğumuzu belirtmekle yetinelim; ancak hatırlatmak istediğimiz bir
husus var ki kaynaklarımızın ekseriyeti, Yezîd’e biat meselesinin Hz. Hasan’ın vefatından
birkaç sene sonra vilayetlere bildirildiği ve kendisine biat edilmesinin sağlanmaya çalışıldığı
üzerinde dururlar. Bununla birlikte bazı kaynaklarımız Hz. Hasan’ın vefat tarihini yukarıda
tercih ettiğimiz tarihten daha geç bir tarihe götürerek adeta Hz. Hasan’ın vefatıyla Yezîd’e
biat işinin ilgisine işaret etmek isterler.
Yezîd’e biat işinde, 50’de (670) vefat eden Muğîre b. Şuʻbe’nin adının geçmesi,
meselenin Hz. Hasan’ın vefatından bir süre sonra gündeme gelmiş olabileceği fikrini
destekler. Buna göre herhalde Hz. Hasan’ın vefatından kısa bir süre sonra Yezîd’e biat işi
gündeme gelmiş; ancak ona, 56’da (676) biat edilmiştir.
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Muâviye, oğlunun veliahtlığını açıkladığında en çok Hicaz bölgesindeki birkaç
kişinin muhalefet ettiğini görmüştü. Ancak tespit edebildiğimiz kadarıyla bunlarla yapılan
konuşmalarda ne Muâviye, ne de bu muhalifler, hilafeti Hasan’la herhangi bir şekilde
ilişkilendirmemişlerdir. Onlar Muâviye’yi, hilafeti Hirakl’ın ve Kayser’in sistemi haline
getirmekle suçlayarak bundan vazgeçmesini istiyor ve oğlu Yezîd’in liyakatini tartışmaya
açıyorlardı.
Yukarıda belirtmeye çalıştığımız gibi Yezîd’in veliahtlığı Hz. Hasan’ın vefatından
epey sonradır. Bu durum, Muâviye’nin oğlunun veliahtlığını Hz. Hasan’ın hayatında
düşünmediği anlamına gelmez. Hatta Muâviye’nin böyle bir düşüncesi olduğunu dair bir
rivayet de vardır: Buna göre Muâviye, oğlu Yezîd’in veliahtlığına Hz. Hasan’ın hayatında
işaret etmiş ve bunu üstü kapalı olarak söylemiş; ancak niyetini Hasan’ın vefatına kadar
açığa vurmamış ve bu konuda çalışmamıştır. Gerçekten de Muâviye gibi kabiliyetli ve
şartları iyi değerlendiren bir siyasetçinin, oğlu Yezîd’in veliahtlığını önceden hesap etmiş
olması ihtimal dışı değildir. Aynı zamanda onun bu düşüncesini, -kendisi için rakip olma
durumundan çıkmış olsa bile- Hz. Hasan’ın hayatında açıklamamayı -nezaketen de olsadüşünmüş olması da mümkündür. Ancak görünen o ki, Muâviye’nin oğlunun veliahtlığını
ilan etmeyi geciktirmesinin bundan daha önemli bir gerekçesi vardır. Bu da Şam bölgesinde
rahatlıkla kabul edilebilecek bu durumun Hicaz ve Irak gibi bölgelerde kabulünün
sağlanması için valilerin kamuoyu oluşturmalarını temin etmekti. Nitekim bu amaçla valiler
görevlendirilmiş ve uzun bir çalışmadan sonra Yezîd’e biat işi birkaç Hicazlı dışında iktidarın sağladığı avantajlarla, açık ve gizli baskılarla- tebaa tarafından kabul edilmiştir.
Hz. Hasan’ın defni hususunda bazı tartışmalar olduğu nakledilir: Hz. Hasan, hastalığı
sırasında Hz. Peygamber’in yanına gömülmesini vasiyet etti; fakat bunun bir fitneye sebep
olması halinde Bakî mezarlığına defnedilmesini istedi. Rivayetlere göre Hz. Hasan’ın, Hz.
Peygamber’in yanına gömülmesine o zaman Medine’de bulunan Mervân b. el-Hakem
liderliğindeki Emevîler karşı çıktılar. Hâşimoğullarıyla Ümeyyeoğulları arasında savaş
çıkmasına ramak kala Ebû Hureyre’nin müdahalesi üzerine kavgadan vazgeçilerek, Hz.
Hasan’ın cenazesi Baki’ mezarlığına defnedildi.
Hz. Hasan’ın cenaze namazı, Medine valisi Saîd tarafından kıldırılmıştır. Hz.
Hüseyin’in, Saîd’i cenaze namazını kıldırması için öne çıkararak, “Öne çık. Eğer idarecilerin
cenaze namazını kıldırmaları adet olmasaydı seni öne çıkarmazdım.” dediği söylenir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Hz. Osman ve Hz. Ali döneminde meydana gelen hadiseler hakkında
bilgi sahibi olundu.
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Bölüm Soruları
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Hz. Osman’a yöneltilen tenkidler nelerdir?
Cemel hadisesi hakkında bilgi veriniz.
Hakem hadisesi hakkında bilgi veriniz.
Hariciler hakkında bilgi veriniz.
Hz. Osman ile Hz. Ömer’in kişisel özelliklerinin dönemin siyasi olayları üzerindeki
etkisini tartışınız.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman’a yöneltilen tenkitlerden değildir?
a. Valilerini akrabalarından seçmesi
b. Hz. Peygamber’in mührünü kaybetmesi
c. İbadetler konusundaki bazı değişik uygulamaları
d. Akrabalarına devlet hazinesinden yardım yapılması
e. Hz. Ali’nin hilafet hakkına saygı duymaması
Kur’an’ın çoğaltılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Zeyd b. Sabit, Abdullah b. Zübeyr bu görevi yürüten sahabilerden ikisidir.
b. Kur’an’ın okunması konusundaki ihtilafların önüne geçilmesi istenmiştir.
c. Asıl nüsha dışındaki nüshaların yakılmasının istenmesi daha sonra Hz. Osman
ile kimi sahabiler arasında problemler doğurmuştur.
d. Kur’an hafızlarının azalmasından dolayı böyle bir çalışma yapılmıştır.
e. Kıraat üzerinden gelişebilecek daha büyük kitlesel ihtilafların önüne geçilmek
istenmiştir.

8. Aşağıdakilerden hangisi Cemel vakası ile ilgili söylenemez?
a.
b.
c.
d.
e.

Hz. Aişe taraftarları Hz. Osman’ın katillerinin cezalandırılmasını istemektedir.
Hz. Aişe’nin devesi etrafında cereyan etmesinden dolayı bu isimle anılmıştır.
Olayın ana sebeplerinden biri Hz. Ali’nin İfk olayı sırasındaki tutumudur.
Talha b. Ubeydullah ve Zübeyr b. Avvam Hz. Aişe tarafında yer almışlardır.
Yala b. Ümeyye’nin Yemen’den getirdiği mallar ile Hz. Aişe tarafı ordusunu
teçhiz etmiştir.

9. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Hasan’ın Muaviye ile yaptığı barışın sebeplerinden biridir?
a.
b.
c.
d.

Hz. Hasan’ın Küfe halkına güvenmeyişi
Hz. Hasan’ın Muaviye’den korkması
Hz. Hüseyin’in Hz. Hasan’a muhalefeti
Hz. Hasan’ın Kureyş’in desteğini alamaması.
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e. Kerbela hadisesinin ruhlardaki etkisi.
10. Aşağıdakilerden hangisi Tahkim hadisesi için söylenemez?
a.
b.
c.
d.
e.

Hakeme başvurma Cahiliyeden beri uygulanagelen bir yöntemdir.
Hz. Ali kendini temsilen istediği kişileri gönderememiştir.
Amr b. As söz oyunları ile hakem olayında galip gelmiştir.
Sıffin savaşı sonrası gerçekleşmiştir.
Hariciler bu olay sonrasında gruplaşmışlardır.

Cevaplar: 6: E, 7: D, 8: C, 9: A, 10: C
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5. HAFTA
DERS NOTU
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V.

EMEVÎLER DÖNEMİ SİYASİ TARİHİ (SÜFYANİLER
DÖNEMİ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Emevîler dönemi hakkında genel bir bilgi sahibi olunacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Hilafetin saltanata dönüşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
2- Kerbela hadisesi hakkında ne biliyorsunuz?
3- Sizce Emevî tarihi tarafsız bir şekilde ele alınıyor mu?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Emevîler

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

Kazanım

Emeviler
hakkında
bilgi
olunacak.

dönemi
sahibi

nasıl
veya

Metinler, çözümlü
problemler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların
daha
kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Emevîler



Kaysîler



Kelbîler



Şia



Kerbela



Hz. Hüseyin
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Giriş
Emevîler dönemi hakkında hem geçmişte hem de günümüzde birçok çalışma
yapılmıştır. Özellikle son yıllarda Müslümanların bu döneme ilgilerinin arttığı müşahede
edilmektedir. Burada hem dönem hakkındaki belli başlı kaynaklar ve özellikleri üzerinde
duracağız, hem de çağdaş çalışmalar hakkında bir tasvir sunmaya çalışacağız.
Emevîlerin iktidar yılları, yoğun siyasî mücadelelerin, fikrî ayrılıkların, tartışmaların
ve fetihlerin devam ettiği bir dönem olarak dikkat çeker. Siyasî istikrarın sağlanabildiği
dönemlerde büyük başarılar elde edilmişse de bir kısmı geçmişten, önemli bir bölümü de
yöneticilerin siyasî tercihlerinden ve icraatlarından kaynaklanan birçok sorunla boğuşulduğu
bir dönem olmuştur.
Emevî hanedanın tartışmasız en önemli yöneticisi Muâviye’dir. Hem devletin
kurucusu olarak üstlendiği rol, hem Hz. Ali’ye karşı başkaldırısı, hem de dönemindeki
icraatları sebebiyle dönemine damgasını vuran bir siyasetçidir.

A.

Muâviye b. Ebî Süfyân

Hz. Ömer döneminde başlayan Şam valiliği döneminden itibaren temayüz etmeye
başlayan Muâviye b. Ebî Süfyân (iktidarı: 41-60/ 661-680), sürekli yükselen bir siyasî figür
olmuştur.
602 veya 603 yılında Mekke’de dünyaya gelen Muâviye’nin annesi, Hind bt.
Utbe’dir. İslâm’dan önceki hayatı hakkında fazla bir bilgi yoktur. Mekke’nin fethinde
Müslüman oldu. Fetihten sonra babasıyla birlikte müellefe-i kulûbtan biri olarak Huneyn
ganimetlerinden tahsisat aldı.
Muâviye, Mekke’nin fethinden sonra Müslüman olmuş; ardından da babasıyla
birlikte Medine’ye yerleşmiştir. Hz. Peygamber’le (sas) uzun süre bir arada olmamışsa da
Medine’ye gittikten sonra Allah Elçisi’nin vefatına kadar onunla görüşme imkânı bulmuştur.
Ümmü Habîbe’nin kardeşi olduğu için Hz. Peygamber’in kayınbiraderidir. Vahiy kâtibi
olduğu söylenmekle birlikte bu hususun tartışmalı olduğu kanaatindeyiz. En azından vahiy
yazmış olsa bile, bunu oldukça sınırlı olması lazım gelir.
Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ebû Bekir döneminde başlayan fetih
hareketlerinde ağabeyi Yezîd b. Ebî Süfyân ve babası ile birlikte yer almış; Hz. Ömer
döneminde de bu faaliyetlerine devam etmiştir.
Ağabeyi Yezîd b. Ebî Süfyân’ın Amvâs vebası sebebiyle ölmesinden bir süre sonra
Dımaşk şehrine vali olarak atandı. Bundan sonra Hz. Hasan’dan hilafeti devralıncaya kadar
fiilen Şam’da valilik ve yöneticilik yaptı.
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Hz. Osman döneminde hâkimiyet alanı ve etkisi genişleyen Muâviye, Hz. Osman’ın
bir grup tarafından evinde muhasara edilerek öldürülmesinden sonra halife olan Hz. Ali
tarafından görevinden azledildi. Ancak yerine gönderilen Sehl b. Huneyf Muâviye’nin
adamları tarafından yoldan geri çevrilerek görev yerine gitmesi engellendi.
Muâviye, Hz. Ali’nin biat etmesi yönündeki çağrısına, Hz. Osman’ın katillerinin
cezalandırılmasını şart koşarak karşılık verdi. Hz. Ali ile aralarında bir dizi mektuplaşmalar
oldu. Hz. Ali, Muâviye’nin biat hususundaki taleplerini hem kendisinin hak sahibi olmadığı,
hem de samimi olmadığı düşüncesiyle reddetti. Aralarında bu hususta önemli bir görüş
farklılığının olduğu açıktır. Ancak Muâviye ile aynı görüşü paylaşan insanların sayısı az
değildi. Nitekim özellikle Suriye eyaletinde oturanlardan olmak üzere çok ciddi bir destek
bulmuştur.
Hz. Ali, Hz. Âişe’nin sembolik liderliğinde Mekke’de toplanan diğer muhalif grupla
uğraşırken Muâviye zaman kazandı. Süreç hem Hz. Ali’yi yıprattı hem de Muâviye’ye
toparlanma imkânı verdi.
Muâviye, Hz. Ali’nin beş yıl kadar süren iktidar döneminde Şam bölgesini kontrol
altında tuttuğu gibi nüfuzunu Hz. Ali aleyhine genişletti. İki taraf, Sıffîn savaşında karşı
karşıya geldiler. Ancak aralarında vuku bulan savaş, sorunu halletmeyi sağlayamadı. Savaş,
tahkime karar verilerek sonlandırıldı. Hz. Ali, tarafların hakemleri olan Amr b. el-Âs ile Ebû
Musa el-Eşʻarî’nin aldıkları kararları tanımadığını ilan etti. Tahkim görüşmeleri, her
halükarda Muâviye’nin işine yaradı.
Hz. Ali, hilafetinin sonlarına doğru Muâviye ile anlaşma yapma noktasına gelmişti.
Ancak bir Haricî olan Abdurrahman b. Mülcem tarafından uğradığı suikast sonucu aldığı
yaradan vefat edince yerine oğlu Hz. Hasan geçti. Hz. Hasan, Muâviye için zayıf bir rakipti.
Nitekim birkaç ay sonra karşı karşıya geldiklerinde Muâviye lehine hilafet hakkından
vazgeçti.
Esasen tahkimden sonra Muâviye’ye halife olarak biat edilmişti. Şam eyaletinde tam
bir kabul gören Muâviye, burada herhangi bir muhalefetle karşılaşmadan halife oldu.
Muâviye’nin hilafeti yirmi yıl kadar sürdü. Bir o kadar da valilik yapmıştı. Hilafeti
döneminde birçok önemli icraata imza attı.
Muâviye, daha önce ikiye bölünmüş olan ve beş yıl iç savaşın devam ettiği İslâm
dünyasını yeniden tek yöneticinin idaresinde birleştirmiştir. İslâm dünyasında otoritenin tek
kişide birleşmesi gerektiği anlayışı, öteden beri kabul edilen bir prensipti. Bu sebeple
Muâviye’nin -Haricîler hariç- ümmeti tek bir otorite altında topladığı yıl, “Birlik yılı” olarak
anılmıştır. Bununla birlikte bu siyasî birlik İslâm dünyasının karşı karşıya kaldığı iç savaşın
etkilerini tamamen ortadan kaldıramamış; derinden derine bir muhalefet varlığını devam
ettirmiştir. Öte yandan Muâviye’nin tekrar tesis ettiği siyasî birlik, ilerleyen yıllarda iktidarın
bir ailenin mülkü haline gelmesinin ilk adımı olmuştur. Muâviye halife olduğunda
kendisinden önceki halifelerin devamı olarak başa gelmişti. Ancak halife olduğu süreç, yıllar
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süren bir iç savaştı. Bu mücadelenin ardından ele geçirdiği halifeliği ailesinin uhdesinde
tutacak olan veliahtlık sistemini başlattı.
Muâviye halife olduğunda, ilk üç halifenin merkez olarak kullandığı Medine’yi ya
da Hz. Ali ve halefi Hz. Hasan’ın kullandığı Kûfe’yi değil, uzun yıllar vali olarak görev
yaptığı Suriye eyaletinin merkezi olan Dımaşk’ı tercih etti. Böylece siyaseti doğrudan
etkileyecek unsurları ya da muhataplarını değiştirmiş oldu. Bu açıdan bakıldığında
Muâviye’nin başarısının arkasındaki insan unsurunun beklentileri de karşılanmış oluyordu.
Kuşkusuz her yöneticinin arkasında olduğu gibi Muâviye’nin de arkasında ciddi bir
insan potansiyeli vardı. Onu destekleyenler ve daha sonraki süreçte de arkasında duran
kabilelerin bir takım beklentilerinin olması, siyasî ilişkinin tabiatındandır.
Muâviye’nin Hz. Ali’ye karşı isyanı, sürecin Hz. Ali aleyhine, Muâviye’nin lehine
devam ettiği bir dönemde Hz. Ali’nin vefatıyla birlikte farklı bir aşamaya geldi. Bundan
sonra sonuca ulaşmak, Muâviye açısından kolaydı. Siyasî birikimi ve deneyimi açısından
Muâviye ile karşılaştırılması mümkün olmayan Hz. Hasan, hem karakterinin bir yansıması
olarak, hem de içinde bulunduğu olumsuz koşullardan dolayı Muâviye lehine halifelik
haklarından vazgeçti. Böylece Muâviye Hz. Ali ile mücadele ettiği dönemin sonunda ciddi
bir muhalefetle karşılaşmadan halife oldu. O da selefleri gibi biat alarak halife oldu. Ona biat
edenler arasında Hz. Hasan ve kardeşi Hz. Hüseyn de vardır.
Muâviye’nin Hz. Hasan’ın halifelik hakkından vazgeçmesi için ona oldukça cömert
davrandığı söylenebilir. Hz. Hasan’ın yaşadığı süre zarfında maddi sıkıntı çekmemesi için
kendisine bol miktardaki atıyyelerini eksik etmemiştir.
Muâviye, Hz. Ali’nin vefatından sonra Kûfe’ye doğru yola çıkmıştı. Şehre
yaklaştığında Hz. Hasan ile aralarında mektuplaşmalar oldu. İkisi de birbirlerini itaate davet
etti. Ancak şartlar, her açıdan Hz. Hasan aleyhineydi. Muâviye, Hz. Hasan’a boş bir kâğıt
göndererek kendisine biat etmesi karşılığında istediklerini yerine getireceğini bildirdi. Hz.
Hasan da bazı maddî taleplerin yanı sıra geçmişte meydana gelen olaylarla ilgili davalar
açılmaması ve intikam alınmaması koşuluyla halifeliği Muâviye’ye teslim etmeyi kabul etti.
Antlaşmada başka maddeler de vardı. Ancak en önemli iki konu bunlardı. Sonraki
dönemlerde Muâviye’nin Hasan’a vermeyi taahhüt ettiği maddi sorumlulukları yerine
getirmediğine ilişkin söylenenler doğru değildir. Muâviye, yaptığı fedakârlık için Hz.
Hasan’a karşı oldukça cömert davranmıştır.
Hz. Hasan’a vefatından sonraki dönemlerde atfedilen dinî konum, onun Muâviye ile
yaptığı antlaşma hususunda kendisini mazur göstermeye, Muâviye’yi ise ihanet eden biri
olarak lanse etmeye yönelik bir tarih dizaynı yapılmasına sebep olmuştur.
Hz. Hasan, Muâviye’ye biat ettikten sonra siyasetten tamamen uzak kalacağı bir yere,
Medine’ye gitmiştir. Ailesini de yanına alan Hz. Hasan, kendisinden siyasî beklentileri
olabilecek Kûfelilere bu hususta ümit vermemiştir.
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Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere Muâviye, Hz. Osman’ın vefatından sonra yeni
Halife Hz. Ali tarafından azledilmesine rağmen Suriye eyaletinde fiilen yönetici olarak
kesintisiz görev yapmıştır. Ancak halife olarak ona biat edilmesi, hakemlerin tahkim
kararından sonraya tesadüf eder. Ümmetin çoğunluğu tarafından desteklenmesi ise Hz.
Hasan’ın ve taraftarlarının ona biat etmesiyle gerçekleşmiştir.
Muâviye Hz. Hasan’dan biat almak suretiyle siyasî birliği sağladıktan sonra
kendisine muhalefet eden Haricîlerle daha rahat mücadele etmiş, bu arada dış ilişkilere
eğilme imkânı bulmuştur.

1.

Fetihler

Muâviye, Hz. Ali’ye biat etmeyi reddettiği dönemde dışarıdan bir tehlikeyle karşı
karşıya kalmak istemediği için Bizans devletine yıllık bir miktar vergi ödemeyi kabul
etmişti. Hz. Hasan’ın itaatini sağladıktan kısa bir süre Bizans’ın hâkim olduğu bölgelere
yönelik fetih hareketleri başladı (41/661).
Muâviye, Bizans topraklarına ordular gönderdi. Bizans’a karşı en önemli harekâtı,
İstanbul’u fethe yönelik faaliyetleridir. İstanbul’u fethetmek için çok uğraşmış; bu dönemde
düzenlenen birkaç sefere rağmen müstahkem bir sura sahip olan şehri fethetmesi mümkün
olmamıştır. Ebû Eyyûb el-Ensârî, bu seferlerin ilkine katılmış ve ordu surların önünde
konuşlanmışken hayatını kaybetmiştir.
İstanbul fetihlerine önem veren Muâviye, Bizans’ın hâkimiyet alanları içindeki diğer
bölgelere yönelik önemli askerî seferler de düzenlemiştir. Bunlardan biri Akdeniz’de Bizans
hâkimiyeti altındaki önemli bazı adaların fethidir. Hz. Osman döneminde Kıbrıs adasını
fetheden bir donanma filosu gönderen Muâviye, Sicilya ve Rodos adalarını da fethetti.
Buraya bazı Müslümanları yerleştirdi; adalara yerleştirilen Müslümanlar Yezîd döneminde
ayrılma izni istediler. Yezîd’in izin vermesi üzerine buralardan ayrılarak memleketlerine
döndüler. Akdeniz’de fethedilen yerlere Müslüman ahalinin yerleştirilmesi ve buralarda bir
Müslüman nüfus oluşturulması zordu. Zira Müslümanların yaşadıkları bölgelerle buraların
iklimi arasında çok fark vardı.
Muâviye döneminde başarılı fetihlerin yapıldığı bölgelerden biri de İfrikıyye
bölgesidir. Hz. Osman döneminde ciddi ilerleme sağlanan bu bölgedeki fetihler, Hz. Ali
dönemindeki iç savaş sebebiyle durmuştu. Muâviye döneminde fetihler tekrar başladı. 41
(661) yılında Mısır valisi Amr b. el-Âs, teyzesinin oğlu olan ve daha önce bölgede fetihlerde
görev üstlenmiş olan Ukbe b. Nâfi’i İfrikıyye bölgesinde fetihleri yürütmek üzere
görevlendirdi. Ukbe, fetihlere başladı. Sonraki yıllarda da İfrikıyye’deki askerî faaliyetler ve
fetihler devam etti.
Muâviye döneminde fetihlerin devam ettiği önemli bir bölge de Horasan bölgesidir.
Burası idarî açıdan Basra eyaletine bağlıydı. Dolayısıyla Horasan bölgesindeki askerî
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faaliyetler, Basra’dan yönetiliyordu. Daha önce Hz. Osman döneminde fethedilen bölge, iç
savaş döneminde itaatten çıkmıştı. Muâviye’nin Basra valileri, tecrübeli komutanlarını
göndererek burada fetihler gerçekleştirdiler. Muâviye’nin iktidar yılları boyunca burada
önemli faaliyetler icra edildi. Özellikle Ziyâd b. Ebih’in Basra valiliği döneminde bölge
oldukça hareketli bir dönem yaşamıştır.

2.

Haricî İsyanları

Haricîler, tahkimi kabul ettiği için Hz. Ali’yi tekfir ettikleri gibi Muâviye’yi de tekfir
ediyorlardı. Dolayısıyla Hz. Ali döneminde, onun durumu ile ilgili kuşku içinde
olduklarından faaliyetlerini askıya alan bazı Haricîler, daha Muâviye Kûfe’deyken
ayaklanma başlattılar. Muâviye, Haricîlerle mücadele etmek için Hz. Hasan’ı
görevlendirmek istedi. Bu amaçla o sırada Medine’ye gitmek üzere yola çıkmış olan Hz.
Hasan’a haber göndererek onu Haricîlerle mücadelenin başına getirmek istediğini bildirdi.
Haricîler, Hz. Hasan’ın babası Hz. Ali ile savaşmışlar; nihayet onu öldürmüşlerdi. Hz.
Hasan, Muâviye’ye verdiği cevapta, Müslümanlarla savaşmak isteseydi Muâviye ile
savaşacağını söyleyerek bu öneriyi reddetti.
Muâviye Haricîlerle savaşmak üzere Hz. Hasan’ı görevlendiremeyince bu sefer,
Haricîlerin onların arasından çıktığını söyleyerek Kûfelileri onlara karşı harekete geçmek
üzere görevlendirdi. Muâviye döneminde Haricî isyanları devam etti. Ancak hiçbir zaman
Muâviye’nin iktidarını sarsabilecek bir boyutu ulaşmadı. Genellikle birkaç yüz kişi halinde
isyan eden Haricîler, kendilerine gönderilen ordulara mağlup oldular; ancak bu
mağlubiyetler, sorunu çözmeye yetmedi.

3.

Oğlunu Veliaht Yapması

Muâviye’nin önemli icraatlarından biri oğlu Yezîd’i veliaht olarak
görevlendirmesidir. İslâm dünyasında hanedan sisteminin başlangıcı olan bu atamadan
sonra iktidar, belirli ailelerin elinde bir mülk haline geldi. Bu sebeple Muâviye’nin icraatı
önemlidir. Ancak bu konuyla bağlantılı olarak şunu da ifade etmek gerekir ki Muâviye,
yerine oğlunu veliaht olarak görevlendirirken, bu icraatın bırakacağı etkiler açısından bizim
kadar bilgi sahibi değildi. Daha çok iktidarı ailesinin elinde tutma ve oğluna duyduğu
şefkatin yansıması olan bu tayin süreci takriben beş-altı yıl devam etmiştir.
Kuvvetle muhtemeldir ki Muâviye oğlu ile ilgili kafasında uzun süre düşündüğü bu
planı Hz. Hasan’ın vefatına kadar hayata geçirmemiş; onun vefatından yaklaşık bir yıl sonra
konuyu gündeme getirmiştir. Meseleyi Hz. Hasan’ın ölümünden sonra gündeme getirmesi,
Hz. Hasan’ı ve sevenlerini rencide etmemeye ve olası muhalefeti engellemeye matuftu.
Yoksa Hz. Hasan ile hilafetin kendisinden sonra Hasan’a ait olacağı şeklinde bir antlaşma
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olmasından dolayı değildi. Sonraki dönemlerde Hz. Hasan’ın Muâviye ya da Yezîd’in içinde
olduğu bir organizasyonla hanımı tarafından zehirletilerek öldürüldüğü şeklinde bazı
iddialar ortaya atılmışsa da bunlar, spekülasyondan öteye gitmez. Muâviye’nin Hz. Hasan’ı
öldürmesini gerektirecek makul bir sebep olmadığı gibi, Hz. Hasan’ın varlığı birçok açıdan
kendisi için güvencedir. Zira Hz. Hasan, yumuşak karakterli ve antlaşmaya oldukça yakın
bir kişilikti.
Veliahtlık konusunun Muâviye’nin gündemine, Muâviye tarafından azledileceğini
düşünen Muğîre b. Şuʻbe tarafından, kendisine olan ihtiyacı devam etsin diye getirildiği,
Muâviye’nin başlarda mütereddit davrandığı, ancak daha sonra konuya sıcak bakarak
çalışmalara başladığı rivayet edilir. Muâviye’nin önemli görevlilerinden biri olan Basra
valisi Ziyâd b. Ebih’in bu atamaya sıcak bakmadığı, itirazlarda bulunduğu, ancak Muâviye
tarafından ikna edildiği de nakledilir.
Yezîd’in veliahtlığı konusunun Muğîre tarafından gündeme getirilmiş olması
mümkün ise de bu vurguda sorumluluğu Muâviye’nin üzerinden atma düşüncesinin yattığı
kanaatindeyiz. Doğrusunu söylemek gerekirse, Muâviye herkesin aklından yararlanan,
ancak kendi aklı ve iradesiyle hareket eden bir siyasetçidir.
Neticede Muâviye, çevresindeki görevlileri bu işe ikna ettikten sonra Yezîd’le ilgili
önemli bir çalışma başlattı. Bu çalışma kabaca iki boyutluydu.
1) Yezîd’in imajını düzeltmek ve ona halk nezdinde saygınlık kazandırmak
2) Başta kendi çevresi olmak üzere kabile liderlerini ve muhalefet edebilecek
kişileri ikna etmek
Halifeliğin Ümeyyeoğullarının kontrolünde kalması bir yana Yezîd’in genç olması,
onun halifeliğine karşı çıkacak insanların olmasını kaçınılmaz hale getiriyordu. Öte yandan
Kureyş içinde ona alternatif olabilecek, kendisinden çok daha donanımlı ve saygın kimseler
vardı.
Öncelikle Yezîd’in bu işe liyakati olduğu hususunda insanların kafasında bir imaj
oluşturulması gerekiyordu. Nitekim Yezîd’in İstanbul seferine gönderilen orduda yer alması
ya da komutan olarak görevlendirilmesi, halkın önünde ona itibar sağlayacak şekilde
davranılması gibi hususlar Yezîd’e saygınlık kazandırılması amacına matuf faaliyetlerdendi.
Muhaliflerin ikna edilmesiyle ilgili çalışma da iki yönlü olarak uygulandı. Birincisi
kabile liderlerinin ikna edilmesiydi. Araplarda kolektif kimliği kabile liderleri temsil
ediyordu. İnsanların devletle ilişkileri de hep kabile liderleri üzerinden yürüdüğü için kabile
liderlerini ikna etmek, önemli bir engeli ortadan kaldıracaktı. Esasen Kureyş dışındaki diğer
kabilelerin doğrudan iktidara ulaşma imkânları yoktu. Bu durumda onlar için en makul olanı
iktidarda olan kişiyle iyi ilişkiler kurmaktı. Veliaht olarak önerilen Yezîd’in desteklenmesi,
onlar açısından önemli bir ilişki kurma kanalıydı. Nitekim muhalefet etme potansiyeli
gösterenler de Muâviye ve kendisiyle irtibatlı olan valileri tarafından ikna ediliyorlardı.
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Muâviye açısından asıl kritik nokta Kureyş’in tepkisiydi. O güne kadar yerleşen
siyasî anlayış açısından bakılırsa Kureyş kabilelerinden bazılarının tutumu belirleyiciydi.
Bunlardan biri Ümeyyeoğulları ise bir diğeri de Hâşimoğullarıdır. Muâviye, oğluna h. 56
(676) yılında biat aldı. Hz. Hasan’ın vefatından sonra başlayan Yezîd’e biat süreci altı-yedi
yıl sürmüştü.
Yezîd’in veliahtlığını kabul ettirme sürecinde Hicaz eyaletinden de destek istedi.
Medine’de ikamet eden vali, oradaki ahaliyi biate çağırdı. Ancak bazı kişiler biat etmeyi
reddettiler ve bunun doğru bir karar olmadığını dillendirmeye başladılar.
Yezîd’in veliahtlığına karşı çıkanların başında zikredilen isimler şunlardır: Hz. Ebû
Bekir’in oğlu Abdurrahman, Hz. Ömer’in oğlu Abdullah, Hz. Ali’nin oğlu Hüseyn ve
Zübeyr b. el-Avvâm’ın oğlu Abdullah. Kaynakların bazıları beşinci bir isim olarak Abdullah
b. Abbas’ın adını da zikrederler. Kanaatimizce Abdullah b. Abbas’ın adının zikredilmesinde,
Abbasîler döneminde kaynakların derlenmesi sırasında Abbasîlere bir pay çıkarmaya
matuftur. Kuşkusuz zikredilen kişilerin muhalefeti ferdi olmayıp yakınlarını, hiç olmazsa
ailelerini temsili ediyordu.
Yukarıda zikredilen dört isim de babaları açısından dönemin siyasî olaylarının içinde
olan ve taraf olmaları anlamlı olan kişilerdi. Bunlardan ilk üçünün babası halifelik yapmış
olan kimselerdi. Abdullah b. ez-Zübeyr’in babası, Zübeyr b. el-Avvâm ise hem şura üyesi
olması, hem de Hz. Ali’nin hilafet döneminde ona karşı çıkarak Cemel’de kendisiyle
savaşmış ve savaş alanından ayrıldıktan sonra Hz. Ali’nin adamlarından İbn Cürmuz isimli
biri tarafından öldürülmüştür.
Öte yandan biri hariç bu şahısların üçü Hz. Ali döneminde meydana gelen fitne
hadiselerinin içinde bulunmuşlardır. Abdullah b. Ömer, fitneden kaçınmak için gayret sarf
etmişse de onun dışında kalan Abdurrahman b. Ebî Bekir, Hüseyn b. Ali ve Abdullah b. ezZübeyr, hadiselerin içinde yer almışlardı.
Konuşmalarından hareketle Yezîd’in veliahtlığına karşı çıkanların tavırlarını
dayandırdıkları temel argümanların şunlar olduğunu söylemek mümkündür:
1) O güne kadar Müslümanların seçtikleri halifelerin hiçbiri için daha halifenin bir
sağlık problemi yokken böyle bir atama yapılmamıştı. Dolayısıyla bu atama, Müslümanların
geleneklerine uygun olmayan Bizans sisteminin (Hirakliyye) getirilmesidir.
2) Yezîd, yaş olarak gençti. Dolayısıyla halifeliğe getirilmesi için yeterli deneyimi
yoktu. Daha yaşlı ve tecrübeli kişiler varken Yezîd’in halifeliğe getirilmesi doğru değildi.
Bu kişiler dillendirmemiş olsalar da Muâviye’den sonra kendi ailesinden olmayan
birinin seçilmesi durumunda ilk akla gelecek kişilerdi. Bu sebeple onların muhalif
tutumlarını kendi konumlarıyla da ilişkilendirmek mümkündür.
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Muâviye, Hicaz’daki muhalifleri ikna etmek amacıyla –muhtemelen biraz da gözdağı
vermek düşüncesiyle- yanına bin kişilik bir ordu da alarak Medine’ye gitti. Onun Medine’ye
gitmekte olduğunu duyan muhalifler, kendisiyle karşılaşmamak için oradan ayrılarak
Mekke’ye gittiler. O da arkalarından Mekke’ye gitti. Mekke’de kendisiyle görüşme
durumunda kaldılar. Muâviye onlarla birçok toplantı yaparak kendilerini ikna etmeye çalıştı;
ancak çabaları sonuç vermedi. Temel argümanı, yaşının ilerlediği ve ümmetin kendisinden
sonra geçmişte birkaç kez yaşandığı gibi siyasî bir krizin yaşanmasını istememesi idi. Ancak
bu argüman, çözüm için neden genç yaştaki oğlunu tercih ettiğini açıklamamaktadır.
Muhalifler, görüşmelerinde itirazlarını ve bu karara neden karşı çıktıklarını anlattılar.
Abdullah b. Ömer, daha yumuşak bir muhalefet ortaya koyarken özellikle Abdullah b. ezZübeyr’in sert tutumu dikkat çekiyordu. Hatta grubun sözcülüğünü onun yaptığını
görüyoruz. Sonuçta Muâviye’ye çok seçenekli bir öneride bulundular. Bu seçeneklerden
birisini uygulaması halinde itaat edeceklerini ifade ettiler.
1) Hz. Peygamber gibi yerine kimseyi bırakmadan yönetim işini ümmete bırakması
2) Ebû Bekir gibi ailesinden olmayan birisini tayin etmesi
3) Ömer gibi ailesinden olmayan bir şura belirleyerek kendi aralarından birisini
seçme hakkını kendilerine bırakması.
Muâviye, bu öneriyi kabul etmedi. Biat talebini de kabul ettirmeyince sorunu zamana
yayarak çözmenin daha makul olduğunu düşündü. Zamanla onlar da durumu kabullenecek,
ilk anda gösterdikleri tepki yerini şartları kabule bırakacaktı. Hicaz seferi, muhaliflerle
görüşmeler yapmasına rağmen kendisi açısından tam bir sonuç alınamadan neticelendi.
Muâviye’nin muhalifleri ikna edemeyince onları ölümle tehdit ettiği ve başlarına
ikişer silahlı adamını dikerek biat ettiklerini ilan edeceğini, kabul etmedikleri takdirde
kendilerini öldürmeleri emrini vereceğini söylediği rivayet edilse de sonraki gelişmelerden,
durumun bu şekilde meydana gelmemiş olması gerektiği sonucu çıkmaktadır.
Muhaliflerin bundan sonra 4-5 yıl yaşayan Muâviye döneminde herhangi bir aktif
muhalefete girişmedikleri bilinmektedir. Yani bundan sonra da Muâviye’ye itaate devam
etmişlerdir. Kendilerine yönelik olarak yukarıda sözü edilen baskı meydana gelmişse ciddi
bir tepki göstermemiş olmaları anlaşılır bir durum değildir.
Muâviye vefat etmeden muhaliflerden biri olan Abdurrahman b. Ebî Bekir vefat
etmişti. Muhaliflerden bir diğeri olan Abdullah b. Ömer, uzlaşmaz bir muhalefet içinde
olmayacağını gösterdi. Onun genel olarak yaklaşımı, ümmetin çoğunluğunun kararına
destek olmaktı.
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4.

Kurumsallaşma Açısından Muâviye Dönemi

Muâviye döneminin önemli özelliklerinden biri, saray teşkilatı ve devlet yönetiminde
birçok kurumu tesis etmesi ve mevcut olanları geliştirmesidir. O, Hz. Ömer’in önemli
adımlar attığı kurumsallaşmayı bir adım ileriye götürmüştür. Haciplik, harislik, yeni
kurumlar olarak ortaya çıkarken berîd teşkilatı daha düzenli bir kurum olarak
yapılandırılmıştır. Yine Muâviye devlet yönetimini yapılandırmış; zamanıyla ilgili ciddi bir
planlama yaparak daha verimli çalışmaya önem vermiştir. Divanü’r-Resâil’i kurarak resmi
yazışmaları daha düzenli hale getirmiştir.

5.

Vefatı

Muâviye h. 60 yılında hastalandı. Bunun üzerine oğlu Yezîd’e bazı tavsiyelerde
bulundu. O sırada Abdurrahman b. Ebî Bekir vefat ettiği için geriye kalan üç muhalifi
hakkında ona tavsiyelerde bulundu. Abdullah b. Ömer’e baskı yapmamasını, onun
çoğunluğun görüşüne göre hareket edeceğini belirtti. Özellikle Abdullah b. ez-Zübeyr ile
Hüseyn b. Ali’ye karşı dikkatli olmasını, Hüseyn’e karşı üstün gelmesi halinde akrabalık
hukukunu gözetmesini tavsiye etti. Dımaşk’ta vefat eden Muâviye Bâbu’s-Sağîr mezarlığına
defnedildi (Receb 60/Nisan 680).

B.

Yezîd b. Muâviye

Emevîlerin ikinci halifesi Yezîd b. Muâviye (iktidarı: 60-64/679-683), 26 (647) veya
27 (648) yılında Dımaşk’ta dünyaya geldi. Çocukluğu ve gençliğini Dımaşk’ta ve annesi
Meysun bt. Bahdal’in mensup olduğu Kelb kabilesi arasında Tedmür yakınlarındaki çölde
geçirdi.
Babasının kendisini veliaht olarak tayin etmesinden birkaç yıl sonra Muâviye’nin
vefatı üzerine halife olarak biat almak suretiyle iktidara geldi. Halife olur olmaz eyalet
merkezlerine babasının ölüm haberini gönderdi ve kendisinin halife olduğunu bildirerek
kendi adına biat alınmasını istedi.
Haber, Medine’ye ulaştığında Vali Velîd b. Utbe b. Ebî Süfyân’a gönderilen genel
mesajın yanındaki özel mesajda Hüseyn b. Ali ve Abdullah b. ez-Zübeyr’in biatini ihmal
etmemesini istedi. Vali haberi alır almaz adı geçen iki kişiyi çağırarak biat etmelerini istedi.
İkisi de gizli bir şekilde biat etmelerinin yanlış olduğunu, herkesin biat ettiği ortamda biat
edeceklerini ifade ettiler. Bunun üzerine sorun çıkmasını istemeyen Vali, onların teklifini
kabul etti.
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Valinin yanından ayrılan Hüseyn b. Ali ve Abdullah b. ez-Zübeyr, ayrı yollardan
Mekke’ye gittiler. Vali, şehirden ayrıldıklarını öğrendiğinde arkalarından birliklerini
gönderdiyse de onlara yetişemedi.

1.

Kerbelâ Vakası

Hz. Hüseyn ve Abdullah b. ez-Zübeyr, bir süre Mekke’de kaldılar. Bu arada
Abdullah, Allah’ın evine sığındığını ilan ederek Yezîd’e karşı muhalefete başladı. Hüseyn
b. Ali nispeten daha sakin bir tutum içindeydi.
Hz. Hüseyn’in Mekke’ye gittiğini öğrenen Kûfeliler onu başlarına geçirmek üzere
Kûfe’ye davet ettiler. Hz. Hüseyn, yapılan ısrarlı davetler üzerine amcazadesi Müslim b.
Akîl’i durumu öğrenmek üzere Kûfe’ye gönderdi. Bu sırada Kûfe valisi Numan b. Beşir adlı
bir Ensârî idi. Yumuşak karakterli bir insan olup muhaliflere karşı hoşgörülü bir politika
sürdürüyordu. Onun bu yumuşak tavrı Kûfelileri cesaretlendirmişti.
Müslim, Kûfe’ye ulaştığında burada büyük bir teveccühle karşılaştı. Binlerce kişi
Hüseyn’in vekili olarak kendisine biat ettiler. Bu teveccühü gören Müslim, Hz. Hüseyn’e
mektup yazarak durumu bildirdi ve Kûfe’ye gitmesini istedi.
Hz. Hüseyn, Müslim’in mektubunu aldıktan sonra Kûfe’ye gitmeye karar verdi. Bu
arada yaptığı istişarelerde birçok kişi Kûfe’ye gitmemesi yönünde uyarılarda bulunmuş; bazı
kimseler de gitmesi tavsiyesinde bulunmuştu. Hz. Hüseyn, kardeşleri, oğulları, yeğenleri ve
yakın akrabalarından meydana gelen aile efradını yanına alarak Kûfe’ye gitti. Kardeşi
Muhammed b. el-Hanefiyye onunla birlikte gitmediği gibi çocuklarının da bu yolculuğa
katılmalarına izin vermedi.
Kûfe’deki gelişmeleri öğrenen Yezîd, adamlarıyla yaptığı istişareler sonucunda
Numan b. Beşir’i Kûfe valiliğinden alarak yerine o sırada Basra valisi olan Ubeydullah b.
Ziyâd’ı -Basra valiliği de uhdesinde kalmak üzere- görevlendirdi. Ubeydullah, Kûfe’ye gizli
bir şekilde gelerek görevi devraldı.
Ubeydullah Kûfe’ye gelişinden sonra kabile liderleriyle görüşerek adamlarını
Müslim’e destek olmamaları yönünde uyardı. Müslim, yeni valinin gelişinden ve kendisi ile
ilgili takibata başlamasından sonra gizlenmeye başladı. Ancak Ubeydullah’ın baskıları
üzerine kendisine biat edenler hızla onu terk etmeye başladılar. Bu süreçte saklandığı yeri
birkaç defa değiştiren Müslim’in yeri, Hâni b. Urve’nin evinde bulunduğu sırada Ubeydullah
tarafından tespit edildi.
Ubeydullah Hâni’yi yanına çağırarak onu sorguladı ve Müslim’in evinde olduğunu
ikrar ettirerek tutukladı. Bunun üzerine Müslim b. Akîl, ayaklanma teşebbüsünde bulundu.
Ancak beklediği desteği alamayarak kaçıp Kindeli dul bir kadının evinde saklandı.
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Müslim’in evlerinde saklandığını öğrenen kadının oğlu durumu kabile liderinin oğluna, o da
babası Muhammed b. Eşʻas’a bildirdi.
Muhammed, Ubeydullah ile görüşerek Müslim’in kabilesinin bölgesinde
saklandığını bildirdi. Bunun üzerine Ubeydullah onu getirmek üzere Muhammed’i
görevlendirdi. Ubeydullah Muhammed’in ona eman verilmesi yönündeki isteğini kabul eder
göründü.
Muhammed b. Eşʻas, kadının evine giderek Müslim’le görüşüp teslim olması için
ikna etti. Teslim olan Müslim valiye götürüldü. Vali Ubeydullah, eman sözünü yerine
getirmeyerek onu valiliğin damına çıkartarak kafasını kestirmek suretiyle infaz ettirdi.
Ardından da o sırada tutuklu olan Hâni’yi öldürttü. Müslim, idam edilmeden önce vasiyetini
yerine getirmek üzere Ömer b. Saʻd’ın görevlendirilmesini istedi. Talebi yerine getirildi.
Ömer’den istediklerinden biri, Hz. Hüseyn’e haber gönderilip geri dönmesinin
sağlanmasıydı.
Hz. Hüseyn, yolda Müslim b. Akîl’in yakalanarak öldürüldüğünü öğrenince, yanında
bulunan aile fertleriyle az sayıdaki adamını toplayarak onlarla durumu istişare etti.
Müslim’in ölüm haberi, hüzün duyulmasına sebep oldu. Bu duygusal ortamda özellikle
Müslim’in kardeşleri Kûfe’ye gidip onun intikamını almaktan söz etmeye başladılar. Hz.
Hüseyn, biraz da kendisini sorumlu addederek yola devam kararı aldı.
Kûfe’ye doğru yoluna devam ederken Hur b. Yezîd’in komutasında 1000 kişilik Kûfe
ordusuyla karşılaştı. Hur, Kûfe’ye girmelerinin engellenmesi için Ubeydullah tarafından
görevlendirildiğini bildirdi. Hz. Hüseyn, Kûfeliler tarafından davet edildiğini söylediyse de
Hur, görevinin gereğini yerine getirmek zorunda olduğunu tekrar etti. Hz. Hüseyn ile Hur
arasındaki görüşmede durumun Ubeydullah’a bildirilmesine, bu arada kontrollü olarak
Kûfe’ye doğru yürümeye ve validen gelecek haberi beklemeye karar verdiler. Bu karar
çerçevesinde yollarına devam ettiler. Haber Kerbelâ’da kendilerine ulaştı. Burada
durdurulan Hz. Hüseyn ve yanında bulunan az sayıdaki adamı beklemeye başladılar.
Ubeydullah, Hz. Hüseyn’e karşı Saʻd b. Ebî Vakkâs’ın oğlu Ömer’i görevlendirmek
istedi. Ömer, bu sıralarda Rey şehrinde çıkan bir isyanı bastırmak ve buraya vali olmak üzere
4000 kişilik bir ordu toplamıştı. Valinin talebi, önce Hüseyn sorununun halledilmesi,
ardından da Rey’e gitmesi yönündeydi. Ömer, görevi kabul etmek istemediyse de
Ubeydullah, bu durumda Rey valiliğini de unutmasını söyleyince, kararını vermek üzere bir
gün süre istedi. Bir gün sonra da teklifi kabul etti. Rivayetlere göre Hz. Hüseyn’i ikna
edebileceğini düşünüyordu.
Ordusunu alıp Kerbelâ’ya giden Ömer, Hur’un birliğinin komutasını da uhdesine
aldı. Böylece Hüseyn’e karşı 5000 kişilik bir ordu konumlandırılmış oldu.
Hz. Hüseyn, Kerbelâ’ya ulaştıktan sonra yanındaki adamlarına durumun vahametini
anlattı. Ayrılmak isteyenlerin ayrılabileceklerini söyledi. Aynı tutumu, Müslim’in
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öldürüldüğünü öğrendiğinde de takınmıştı. Buradan ayrılanlar oldu. Yanında az sayıda kişi
kalmıştı.
Ömer b. Saʻd, Kerbelâ’ya geldikten sonra aralarında meydana gelen görüşmelerde
Hz. Hüseyn üç seçenekli bir teklifte bulundu. Kûfeliler sözlerinde durmadıklarına göre ya
Mekke’ye dönmelerine izin verilmesini, ya aralarındaki sorunu görüşmek üzere Yezîd’in
yanına götürülmesini, ya da kâfirlerle savaşmak için uç bölgesine gitmesine izin verilmesini
istedi. Ömer, bu tekliflerin makul olduğunu düşünerek onları Ubeydullah’a bildirdi.
Ubeydullah, durumu adamlarıyla istişare ettikten sonra koşulsuz teslim olma dışında
herhangi bir seçeneğin kabul edilmeyeceğini bildirdi. Hz. Hüseyn, bu tutum karşısında
teslim olmayı reddetti. Hur b. Yezîd, Hz. Hüseyn’in tekliflerinin kabul edilmemesi üzerine,
valinin tutumunda iyi niyet görmediği için bazı arkadaşlarıyla onun tarafına geçerek onun
yanında savaşıp hayatını kaybetti (10 Muharrem 61/10 Ekim 680).
Hz. Hüseyn’e karşı ordunun harekete geçmesi ve adamlarının teker teker gözlerinin
önünde öldürülmesi çok sürmedi. Hz. Hüseyn ile birlikte 70’ten fazla erkek katledilmişti.
Öldürülenlerin başları kesilerek burada bulunan kadınlarla birlikte Kûfe’ye gönderildi.
Maktullerin takriben üçte biri, Hz. Hüseyn’in akrabalarındandı. Cesetleri gömülmeden orada
bırakıldığı, daha sonra burada bulunan bir bedevi kabile tarafından defnedildikleri rivayet
edilir.
Kadınlar ve maktullerin kesik başları birkaç gün Kûfe’de kaldıktan sonra Yezîd’e
gönderildi. Yezîd, kadınları evinde misafir etti. Meydana gelen hadiseden dolayı üzgün
olduğunu ifade etti. Ancak bu sözleri, muhtemelen tansiyonu düşürmeye matuftu.
Kerbelâ’da hayatta kalanlardan biri olan Ali b. Hüseyn idi. Yezîd, onu misafir ederek
gönlünü almaya çalıştı. Dımaşk’ta kısa bir süre kaldıktan sonra, kendi isteği üzerine Numan
b. Beşir komutasındaki bir müfrezenin refakatiyle Medine’ye gitti. Ali b. Hüseyn, bundan
sonra vefatına kadar siyasetten uzak durmaya özen gösterdi.
Kerbelâ hadisesi, birkaç yıl içinde etkileri görülen birçok tepkinin sebebi olduğu gibi
asırlar süren bir yas geleneğinin de gerekçesidir. Kerbelâ süreci ile sonraki dönemlerde
oluşan algı arasında ciddi farklar olmakla birlikte, Hz. Peygamber’in torununun
öldürülmesinin Müslümanların vicdanında derin izler bıraktığı bir gerçektir. Öte yandan Hz.
Hüseyn’in Kerbelâ’da katlinden sonraki yıllarda ortaya çıkmaya başlayan ve günümüzde de
hala gelişmekte olan algıya göre o, insanlık için kendisini feda eden, hakkın temsilcisi bir
kahramandır.

2.

Harre Olayı

Yezîd dönemindeki önemli gelişmelerden biri Medine’de Abdullah b. Hanzale b. Ebî
Âmir’in ayaklanması ve kendi adına biat alması üzerine meydana gelen Harre olayıdır
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(63/683). Olay, Harretü Vâkım’da meydana geldiği için bu adı almıştır. Harre, “volkanik
taşlarla kaplı alan” anlamına gelir.
Abdullah b. Hanzale, babası Uhud savaşında şehit olan, Hanzale b. Ebî Âmir
[Gasîlü’l-Melâike] olup Evs kabilesindendir. Babasının Uhud’da şehit olmasından sonra 4
(625) yılında Medine’de dünyaya gelmiştir.
Yezîd’in bazı icraatları ve özel hayatıyla ilgili eleştirileri sebebiyle Medine valisi
Osman b. Muhammed onu bir heyetin içinde Yezîd’in yanına gönderdi. Yezîd, Şam’a giden
heyeti güzel bir şekilde ağırladı ve onlara yüklü atıyyeler vererek gönüllerini almak istedi.
Ancak Abdullah Medine’ye döndükten sonra Yezîd aleyhindeki tavrını daha da sertleştirerek
eleştirilere devam etti. Nihayet Medinelileri kendisine biate davet edince birçok kişi ona biat
etti. Ümeyyeoğullarını, kendilerine karşı gönderilecek bir orduya yardım etmemeleri
hususunda yemin ettirilerek şehirden çıkardı. Medine’de teveccüh görmesine rağmen
özellikle bazı Kureyşli Müslümanların kendisine biat etmedikleri müşahede edilmektedir.
Kerbelâ vakası sırasında hasta olduğu için kurtulan Ali b. Hüseyn ile Abdullah b. Ömer
bunlardandır.
Yezîd, Medine’deki gelişmeleri haber alınca, önce Numan b. Beşir’i Medine’ye
göndererek halkı itaatten ayrılmamaları hususunda uyardı. Ancak bu uyarı işe yaramadı.
Bunun üzerine Müslim b. Ukbe el-Mürrî komutasında 5.000 kişilik bir orduyu Medine’ye
gönderdi. Müslim, yaşlı ve hasta bir kişiydi. Buna rağmen görevi kabul etmişti. Ordu,
Medine’ye gelirken yolda Ümeyyeoğulları ile karşılaştı. Müslim’in yardım talebine Medine’den çıkarıldıkları zaman Emevî ordusuna yardım etmeyeceğine dair söz verenMervân kendisi yardım etmemişse de oğlu Abdülmelik’i Müslim b. Ukbe’ye göndererek
bilgi vermesini sağladı.
Müslim, ordusunu konuşlandırdıktan sonra Yezîd’in isteği doğrultusunda çatışma
olmadan tekrar itaate dönmeleri için Medinelilere üç gün mühlet verdi. Ancak Medineliler,
itaat etmeyi reddettiler.
Abdullah, Hz. Peygamber döneminden kalan ve bir kısmı dolmuş olan hendekleri
tekrar kazarak şehre girişleri engellemişti. Ancak Mervân, Benî Hârise’ye giderek onlarla
anlaşma yaptı ve Emevî ordusunun kendi bölgelerinden geçişine izin vermelerini sağladı.
Harre’ye çıkmış olan Abdullah b. Hanzale ve yanında bulunan kuvvetlerle Emevî ordusu
arasında meydana gelen çatışmada başta Abdullah ve sekiz oğlu olmak üzere yanındaki
adamlarından birçoğu hayatını kaybetti (Zilhicce 63/Ağustos 683).
Müslim, savaştan sonra Medine’ye giren askerlerinin taşkınlıklarına göz yumdu.
Emevîlere karşı girişilen bu isyana destek olan birçok insana aşağılayıcı bir tavır takınıldı.
Zeynelâbidin Ali b. Hüseyn, bu ayaklanmaya destek olmadığı gibi Yezîd’in tavsiyesiyle
iltifat gördü.
Ordu, Medine’yi itaat ettirdikten sonra o güne kadar Yezîd’e biat etmemiş olan
Abdullah b. ez-Zübeyr’i itaat ettirmek üzere Mekke’ye hareket etti. Şam ordusu Mekke’ye
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doğru giderken hasta olan Müslim b. Ukbe öldü. Yezîd’in talimatı doğrultusunda komutayı
Husayn b. Nümeyr es-Sekûnî el-Kindî (ö. 67/686) üstlendi.

3.

Birinci Mekke Kuşatması

Husayn, ordusunu alarak Mekke’ye gitti. Ordu Muharrem ayının sonunda şehre
ulaşmıştı (26 Muharrem 64’te (24 Eylül 683). Hacıların hepsi henüz memleketlerine
dönmemişlerdi. Bir kısmı da muhtemelen gelişmelerden haberdar olduğu için burada
kalmıştı. Abdullah b. ez-Zübeyr, burada bulunan farklı görüşteki birçok insanın desteğini
aldı. Bunlar arasında Haricîler de vardı.
Muhasara devam ederken Yezîd’in ölüm haberinin gelmesi üzerine Husayn
kuşatmayı kaldırma kararı aldı. Kuşatma yaklaşık iki ay sürmüştü. Husayn’ın, kendisiyle
birlikte Suriye’ye gitmesi halinde Abdullah b. ez-Zübeyr’e destek sözü verdiği, ancak
İbnü’z-Zübeyr’in bu öneriyi kabul etmediği nakledilir.
Emevî ordusu Mekke’den ayrıldıktan sonra Abdullah b. ez-Zübeyr’e destek olan
Haricîler, kendisiyle görüşerek Hz. Osman, Hz. Ali, Talha ve Zübeyr hakkında bazı sorular
sordular. Onlar hakkında kendileri gibi düşünmediğini öğrenince yanından ayrıldılar.

4.

Vefatı

Yezîd, iktidara geldikten birkaç sene sonra hastalanarak Dımaşk yakınlarındaki
Huvvârîn’de öldü (14 Rebîülevvel 64/11 Kasım 683). Dımaşk’ta Bâbu’s-Sağîr mezarlığında
defnedildi.
Döneminde meydana gelen yukarıda kısaca anlatmaya çalıştığımız gelişmeler,
birçok Müslümanın zihninde adeta kötülüğün timsali olarak anılmasına sebep oldu. Muâviye
gibi güçlü bir yöneticiden sonra iktidara gelmesi ve kendisine karşı çıkan zayıf bir muhalefeti
yönetememesi, sorunu içinden çıkılmaz hale sokmuştu. Vefatından önce yerine oğlu
Muâviye’yi veliaht olarak belirlemişti.

C.

Muâviye b. Yezîd

Muâviye (İktidarı: 64/683) kendisine biat edildiği sırada hastaydı ve İslâm
dünyasının içinde bulunduğu krizi üstlenerek sağlıklı bir yönetim ortaya koyabilecek
durumda değildi. Bu sebeple hilafete geldikten sonra mescitte halka bir konuşma yaparak
görevden ayrıldı. Kendisine, yerine birisini seçmesi önerisi yapıldıysa da bu öneriyi de kabul
etmedi.
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Dede Muâviye’nin büyük mücadelelerle elde ettiği ve istikrarı sağlamak için
ölünceye kadar çaba harcadığı iktidar, onun vefatından birkaç yıl sonra tekrar bir kriz konusu
olmuştu. Muâviye b. Yezîd’in hilafeti bıraktığı günlerde Hicaz’da yeni bir halife biat
alıyordu: Abdullah b. ez-Zübeyr. Abdullah, o kadar teveccüh görmüştü ki Şam şehrinin
valisi Dahhâk b. Kays el-Fihrî dahi ona tabi olmuştu.
Muâviye görevi bıraktıktan kısa bir süre sonra Dımaşk’ta öldü (7 Receb 64/29 Şubat
684) ve Bâbu’s-Sağîr mezarlığına defnedildi.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Muaviye’den itibaren Abdülmelik b. Mervan dönemine kadarki olan
süreç hakkında bilgi sahibi olduk.
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Bölüm Soruları

a.
b.
c.
d.
e.

Yezid’in veliaht tayin edilmesi hususunda bilgi veriniz.
Cabiye toplantısı hakkında bilgi veriniz.
Hz. Hüseyin neden katledildi?
Kerbela hadisesinin akidevi bir algıya dönüşmesinin muhtemel nedenlerini
açıklayınız.
Kerbela olayının günümüz Emevi algısının oluşmasındaki muhtemel etkilerini
tartışınız.
6.
Aşağıdakilerden hangisi Yezid b. Muaviye dönemi olaylarından
değildir?
Harre Vakası
Birinci Mekke kuşatması
Kerbela olayı
Müslim b. Akil’in öldürülmesi
Abdullah b. Zübeyr’in öldürülmesi

a.
b.
c.
d.
e.

7.
Aşağıdakilerden hangisi Muaviye için söylenemez?
Hilafeti kurumsallaşma açısından önemli bir dönemdir.
Siyasi birliğin sağlandığı bir hilafeti olmuştur.
Hiçbir zaman Müslümanlar tarafından gerçek halife olarak görülmemiştir.
Muaviye döneminde bir süre Bizans’a vergi ödenmiştir.
Siyasi tecrübe ve dehası ona hilafetin yolunu açmıştır denilebilir.

1.
2.
3.
4.
5.

Kerbela olayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Yezid b. Muaviye döneminde gerçekleşmiştir.
Hz. Hüseyin ve etrafındaki yetmiş civarındaki kişi şehid edilmiştir.
Daha sonraki siyasi olaylar üzerinde önemli etkisi olmuştur.
Hz. Hüseyin Yezid’in hilafeti bırakmasını teslim olması için tek şart olarak öne
sürmüştür.
Bu hadise sırasındaki Emevi komutanı Ömer b. Sa’d’dır.

8.
a.
b.
c.
d.
e.

9. “Muâviye, Haricîlerle mücadele etmek için Hz. Hasan’ı görevlendirmek istedi. Bu
amaçla o sırada Medine’ye gitmek üzere yola çıkmış olan Hz. Hasan’a haber
göndererek onu Haricîlerle mücadelenin başına getirmek istediğini bildirdi.
Haricîler, Hz. Hasan’ın babası Hz. Ali ile savaşmışlar; nihayet onu öldürmüşlerdi.
Hz. Hasan, Muâviye’ye verdiği cevapta, Müslümanlarla savaşmak isteseydi Muâviye
ile savaşacağını söyleyerek bu öneriyi reddetti.”
Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Hz. Hasan’ın barışçıl kişiliğinin tezahürleri görülmektedir.
b. Muaviye Hz. Hasan’ın Hz. Ali’den dolayı bu işe girişeceğini düşünmüş
olabilir.
c. Hz. Hasan Haricileri İslam dışı bir oluşum olarak görmemektedir.
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d. Hz. Ali ile Hariciler arasında mücadele olmuştur.
e. Muaviye Hariciler’e İslam dışı bir oluşum gözüyle bakmaktadır.

10. “Yezîd’in veliahtlığına karşı çıkanların başında zikredilen isimler şunlardır: Hz. Ebû

Bekir’in oğlu Abdurrahman, Hz. Ömer’in oğlu Abdullah, Hz. Ali’nin oğlu Hüseyn ve
Zübeyr b. el-Avvâm’ın oğlu Abdullah. Kaynakların bazıları beşinci bir isim olarak
Abdullah b. Abbas’ın adını da zikrederler. Kanaatimizce Abdullah b. Abbas’ın adının
zikredilmesinde, Abbasîler döneminde kaynakların derlenmesi sırasında Abbasîlere
bir pay çıkarmaya matuftur.”

Yukarıdaki paragrafın ana teması aşağıdakilerden hangisi ile özetlenebilir?
a.
b.
c.
d.
e.

İmamlar Kureyş’tendir.
Halife şura ile belirlenir.
Biat etmeden ölen Cahiliye ölümü ile ölmüş olur.
Hilafette öncelik İslam’a giriş önceliğine göredir.
Abbasiler tarihçileri baskı altında tutmuşlardır.

Cevaplar: 6:E, 7: C, 8: D, 9:E, 10:A
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6. HAFTA
DERS NOTU
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VI.

EMEVÎLER DÖNEMİ SİYASİ TARİHİ (ÖMER B. ABDÜLAZİZ
DÖNEMİNE KADAR MERVANİLER)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Emevîler dönemi hakkında genel bir bilgi sahibi olunacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Emeviler döneminde ikinci kurucu olarak bilinen halife kimdir?
2- Abdullah b. Zübeyr kimdir?
3- Abdülmelik b. Mervan hakkında ne biliyorsunuz?
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9)

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Emevîler

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

Kazanım

Emeviler
hakkında
bilgi
olunacak.

dönemi
sahibi

nasıl
veya

Metinler, çözümlü
problemler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların
daha
kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Emevîler



Kaysîler



Kelbîler



Şia



Kerbela



Hz. Hüseyin
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Giriş
Emevîlerin ikinci kurucusu olarak bilinen Abdülmelik b. Mervan siyasi ayrılıkların
birçoğunu ortadan kaldırarak tekrar devleti bir araya getirebilmeyi başarmıştır. Fakat
Emevîler içinde bulunduğu kuzeyli-güneyli çatışmaları gibi iç çekişmeler sebebiyle tarih
sahnesinde çok fazla kalamamıştır.

A.

Mervân b. el-Hakem

Hz. Osman döneminde kâtibi olarak güçlü bir konuma sahip olan Mervân b. elHakem (İktidarı: 64-65/684-685), onun vefatından sonra Cemel’de Hz. Âişe’nin yanında yer
aldı. Ancak yenilgiden sonra Medine’ye giderek kenara çekildi. Sonraki yıllarda kendisine
destek olmadığı için Muâviye’nin eleştirisine muhatap olduysa da muhtemelen aile içi birliği
sağlamak amacıyla farklı zamanlarda iki kez Hicaz valisi olarak görevlendirildi.
Mervân, Yezîd’in ölümünden sonra Ubeydullah b. Ziyâd’ın telkinleriyle hilafeti
Abdullah b. ez-Zübeyr’e bırakmak yerine Ümeyyeoğulları hanedanı içinde tutacak bir
formül bulmak amacıyla Câbiye’de akdedilen toplantıda halife seçildi (3 Zilkade 64/22
Haziran 684).
Câbiye toplantısı Ümeyyeoğulları ailesi ile onların destekçileri arasındaki dengeleri
ortaya koyması açısından önemlidir. Ümeyyeoğulları, sanki tek bir grupmuş gibi görünse de
gerçekte aile içinde rekabet vardı. Zira ailede liderlik yapabilecek konumda olduğunu
düşünen birçok insan bulunuyordu. İşte Câbiye toplantısında bu insanların eğilimleri ve
beklentilerinin farklı olduğu ortaya çıkınca birbirleriyle rekabet etmenin değil, birlikte
hareket etmenin zamanı olduğunu anladılar. Nitekim bu sıralarda etki alanı Şam bölgesine
kadar yayılmaya başlamış olan Abdullah b. ez-Zübeyr tehlikesi ile karşı karşıya olunduğu
görülüyordu.
Görüşmeler sırasında üç farklı eğilimi temsil eden üç isim üzerinde durulmasına
karar verildi. Bunlardan biri Mervân b. el-Hakem’di. Diğerleri ise Hâlid b. Yezîd ve Amr b.
Saîd el-Eşdak idiler. Üçünden en yaşlı olan Mervân halife seçilirken Yezîd’in oğlu Hâlid
birinci veliaht, Amr b. Saîd ise ikinci veliaht olarak belirlendi. Böylece muhalefet etmesi
muhtemel olan eğilimler, devletin sistemi içinde tutuldular. Bu toplantı yapıldığı sıralarda
Mervân b. el-Hakem’in Abdullah b. ez-Zübeyr’e biat etmeyi düşündüğü rivayet edilir. Hatta
onun aklına hilafet düşüncesini sokan ve Abdullah b. ez-Zübeyr’in kabul edilmesinin ciddi
bir zaaf olduğunu ifade eden kişinin Ubeydullah olduğu rivayet edilir.
Câbiye toplantısı, Emevîlerin tekrar toplanmasını mümkün kılacak bir sonuçla bitti.
Mervân’a halife olarak biat edildi. Diğer iki kişi de veliaht olarak kabul edildiler. Bu
toplantının gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılmasında Kelb kabilesinin lideri ve
Muâviye’nin kayınbiraderi Hassan b. Mâlik’in etkisi vardı. Esasen Câbiye toplantısından
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çıkan karar, Yemenî kabilelerin Abdullah b. ez-Zübeyr’e karşı direneceklerinin bir
göstergesi olarak da değerlendirilebilir. Nitekim bu sıralarda Suriye bölgesinde bulunan
Kaysî kabilelerin önemli liderlerinden Dahhâk b. Kays el-Fihrî, daha önce Muâviye ve
Yezîd’in Dımaşk valisi olmasına rağmen Muâviye b. Yezîd’in görevi bırakmasından sonra
Abdullah b. ez-Zübeyr’e biat etmişti.
Mervân’ın önce Suriye bölgesinin itaatini sağlaması gerekiyordu. Bu amaçla Yemenî
kabilelerden oluşan ordu ile birlikte Dahhâk b. Kays’ın liderliğindeki Kaysî kabilelerle
Mercü Râhit’te karşı karşıya kaldılar. Bu savaşta Mervân’ın ordusu, epey kalabalık olan
Dahhâk’ın ordusunu yenip başta Dahhâk olmak üzere binlerce kişiyi öldürdü (Muharrem 65
/ Ağustos-Eylül 684). Burada Kaysîlere karşı takınılan tutum, sonraki yıllarda Kelbî-Kaysî
çekişmesinde oldukça etkili oldu.
Mercü Râhit başarısı Mervân açısından dönüm noktası oldu. O güne kadar Ürdün
gibi sınırlı bir bölge Emevîlerin itaati altında kalmış iken yavaş yavaş hâkimiyet alanını
Abdullah b. ez-Zübeyr aleyhine genişletmeye başladı.
Mervân, Suriye’ye hâkim olduktan sonra Mısır üzerine harekete geçti. Ciddi bir
zorlukla karşılaşmadan Mısır’ı ele geçirdi. Buraya oğlu Abdülaziz’i vali olarak atayıp
Suriye’ye döndü. Böylece Abdullah önemli bir gelir kaynağını ve stratejik bir bölgeyi
kaybetmiş oldu.
Mervân, muhaliflerini etkisiz hale getirdikten sonra Câbiye toplantısında seçilen
veliahtları veliahtlıktan ayrılmaları hususunda zorladı. Bunda başarılı olan Mervân, onların
yerine sırasıyla oğulları Abdülmelik b. Mervân ile Abdülaziz b. Mervân’ı veliaht olarak
tayin etti. Bu durum, halifelik beklentisi içinde olan Hâlid b. Yezîd ile Amr b. Saîd’in
rahatsızlığına sebep oldu.
Mervân b. Hakem halife olduktan yaklaşık bir yıl sonra öldü (Ramazan 65/Nisan
685). Onun Yezîd’in vefatından sonra evlendiği Hâlid’in annesi olan hanımı Ümmü Hâşim
Fâhite bt. Ebî Hâşim b. Utbe b. Rebîa tarafından yastıkla boğularak öldürüldüğü rivayet
edilirse de bu mesele bir yargı konusu yapılmadığı için dedikodu olmaktan ileri
gidememiştir. Abdülmelik’in Fâhite’yi cezalandırmak istediği, ancak kendisine bu
cezalandırma ile babasının bir kadın tarafından öldürüldüğünü kabullenmiş olacağını
söyleyerek bundan vazgeçirdikleri de rivayet edilir. Mervân’ın vefatından sonra veliahdı
Abdülmelik iktidara geldi.

B.

Abdülmelik b. Mervân

Abdülmelik (iktidarı: 65-86/685-705) halife olduğunda babası Mervân, Emevî
hâkimiyetini tekrar sağlamak üzere bir yılda önemli adımlar atmıştı. Ancak Hicaz’daki
Abdullah b. ez-Zübeyr halife olarak ciddi bir desteğe sahipti. Öte yandan Irak gibi önemli
bir eyalet hala onun hâkimiyeti altındaydı.
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Abdülmelik, yirmi yılı aşkın hilafeti döneminde önce siyasî birliği sağlamıştır. Onun
döneminde kurumsallaşma açısından önemli adımlar atıldığı gibidış ilişkilerde de
kaydadeğer gelişmeler yaşanmıştır.

1.

Amr b. Saîd İsyanı

Abdülmelik döneminde meydana gelen isyanlardan biri, hanedan mensuplarından
olan Amr b. Saîd’in isyanıdır. Amr, Câbiye toplantısında ikinci veliaht seçilmesine rağmen
Mervân kendi oğullarını veliaht tayin etmişti. Mağdur edildiği düşüncesinde olan Amr,
Abdülmelik’in Birinci Irak seferi sırasında Dımaşk şehrinde meydana gelen boşluğu fırsat
bilerek ayaklandı. Durumdan haberdar olan Abdülmelik ordusuyla geri dönerek isyanı
bastırdı (69/689).
Yakalanan Amr’ın pişmanlık arz edip özür dilemesinden sonra onu affeden
Abdülmelik, onun tekrar bir eyleme kalkışabileceğini düşündüğü için tekrar saraya çağırdı.
Bu görüşme sırasında askerlerine Amr’ı öldürme emri verdi. Ancak emri verdiği asker,
Amr’ı öldürmeye cesaret edemedi. Bunun üzerine Abdülmelik bizzat kılıcı alarak kendisi
onu öldürdü (ö. 70/690).
Abdülmelik’e isyan edenler sadece bunlar değildi. Sonraki yıllarda başka isyanlarla
da karşılaştı. Bunlardan biri, başlarda devlet görevlisi iken daha sonra Irak valisi Haccâc ile
aralarında meydana gelen problemler sebebiyle isyan eden Abdurrahman b. el-Eşʻas’tır.

2.

Abdullah b. ez-Zübeyr’in Öldürülmesi

Abdülmelik’in karşı karşıya kaldığı en önemli problem, Abdullah b. ez-Zübeyr
problemi idi. Abdülmelik, ona karşı harekete geçmek için önce iktidarını sağlama almak
zorundaydı. İbnü’z-Zübeyr’le mücadeleye onun hâkimiyet alanlarını daraltarak başladı. Irak
gibi önemli bir eyaleti Abdullah’ın kardeşi Musʻab b. ez-Zübeyr’i mağlup ederek aldı
(Cemâziyelevvel 72 /Ekim 691). Sonunda Abdullah’ı Hicaz’da sıkıştırdıktan sonra onun
üzerine bir ordu gönderdi.
Ordunun komutanı o zamanlar fazla tanınmayan ve asıl mesleği öğretmenlik olduğu
ifade edilen Haccâc b. Yusuf es-Sakafî idi. Aslen Tâifli olan Haccâc, Emevîlerin ilk
döneminde etkin olan Sakîf kabilesinden önemli yöneticilerden biriydi.
Abdullah, h. 73 yılına kadar Mekke’de halifelik yaptı. Bu sürede yoğun çatışma ve
mücadelelerin olduğu bölgeleri, görevlendirdiği kişiler vasıtasıyla yönetti. Nihayet
Mekke’de ikinci defa muhasara edilince ilk muhasarada olduğu gibi kendisine destek
verenler olmuşsa da kuşatmanın uzun sürmesi üzerine adamlarını yavaş yavaş kaybetmiştir.
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Yanında çok az adamı kalınca, kendisine valilik verilmesi karşılığında teslim olması teklif
edildi. O, bu durumu annesi ile istişare etti. Annesi yapılan teklifi kabul etmesi halinde hem
kendisinin, hem de kendisiyle birlikte hareket edenlerin hüsranda olacağını ifade ederek
mücadelesine devam etmesini söyledi. O da annesinden helallik alarak az sayıdaki adamıyla
birlikte giriştiği bir çarpışmada hayatını kaybetti (14 Cemâziyelevvel 73/1 Ekim 692).
Abdullah b. ez-Zübeyr, Hicaz’ı yönetim merkezi seçerek başından itibaren yanlış bir
tercihte bulunmuştu. Zira burası, ekonomik kaynakları ve kendisine destek olabilecek insan
sayısı açısından yetersiz bir yerdi. Nitekim mücadelesinde sürekli pozisyon kaybetmek
durumunda kalmıştı.
Abdullah b. ez-Zübeyr’in önemli bir problemi de Ümeyyeoğullarına karşı işbirliği
yapabileceği diğer unsurları tarafına çekememesi, hatta onların muhalif olmalarını
engelleyememesi olmuştur. Yanına çekemediği gruplardan biri Ehl-i Beyt mensupları ve
onların taraftarlarıdır. Kendisine destek olmayan Muhammed b. el-Hanefiyye’yi
tutuklatmış; İbnü’l-Hanefiyye, Muhtâr b. Ebî Ubeyd es-Sakafî’nin gönderdiği bir birlik
tarafından kurtarılmıştır.
Ehl-i Beyt taraftarları Abdullah’ın görevlilerini Irak bölgesinde epey meşgul
etmişlerdir. Muhtâr, Musʻab’ın adamları tarafından öldürülmüştür (14 Ramazan 67 /3 Nisan
687). Kuşkusuz bu gelişmeler, Abdullah’a muhalefeti arttırmıştır.
Hâşimoğullarının Abdullah b. ez-Zübeyr’i desteklememelerinin temelinde Hz.
Ali’nin hilafetinde kendisi ve babasının onlara muhalif olması ve Cemel’de Hz. Ali ile
savaşmalarının yanı sıra Ümeyyeoğulları ile olan akrabalıkları da etkili olmalıdır.
Ümeyyeoğulları ile aralarında önemli sorunlar olmasına rağmen bu iki taraf arasında
kaldıklarında Ümeyyeoğullarını tercih etmeleri geleneğe ve siyasî konjonktüre daha uygun
görünmektedir. Diğer taraftan, Ehl-i Beyt mensuplarının iktidarın kendilerinin hakkı
olduğunu düşündükleri için Abdullah’a destek olmakta çekimser davranmaları anlaşılabilir
bir tutumdur.
İkinci önemli muhalif grup, Haricîler idi. Birinci Mekke muhasarası sırasında
Haricîlerin de desteğini alan Abdullah, siyasî görüşleri ve konumu nedeniyle onların da
desteğini kaybetmiş, hatta Nâfi b. el-Ezrak’ın ve haleflerinin yıllar süren isyanlarıyla
uğraşmak zorunda kalmışlardır.

3.

Abdurrahman b. el-Eşʻas Ayaklanması

Abdurrahman b. Muhammed b. el-Eşʻas, aslında Eşʻas b. Kays’ın torunu olmasına
rağmen dedesine nispetle İbnü’l-Eşʻas olarak anılmıştır. Asıl adı, Abdurrahman b.
Muhammed b. Eşʻas’tır.
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Daha önce Emevî devletinin hizmetinde çalışan Abdurrahman, bağlı olduğu Irak
valisi Haccâc’a karşı ayaklanmış; hatta bir ara Horasan’dan Kûfe’ye kadar gidip kısa
süreliğine oraya hâkim olmuştur. Ancak başarısını devam ettiremeyen Abdurrahman
sonunda Mâverâünehir bölgesine dönmüş; buradaki adamlarının desteğini alamayınca da
bölgedeki hakanlıklardan birinin hakanı olan Rutbil’e sığındı. Bir süre onun yanında
kaldıysa da daha sonra Rutbil, onu bir süre vergi vermemek üzere anlaşarak Haccâc’ın
adamlarına teslim etmiştir. Haccâc’a götürülürken bir uçurumdan atlayarak ona canlı olarak
götürülmesine mani olmuştur (ö. 85/704).
Dönemin âlimlerinden Saîd b. Cübeyr, İbnü’l-Eşʻas’a destek olanlardandır. Daha
sonra Haccâc tarafından idam edilmiştir (ö. 94/713 [?]).

4.

Irak Bölgesinin Yönetimi

Zaman zaman farklı eyaletlerde sorunlarla karşılaşılmasına rağmen yoğun ve hatta
sürekli sorun yaşanan eyaletlerden biri Irak eyaleti idi. Özellikle Kûfe’de ciddi bir muhalefet
potansiyeli vardı. Abdülmelik, Irak eyaletinin yönetimini, Abdullah b. ez-Zübeyr sorununu
çözdükten sonra Hicaz’da birkaç yıl valilik yapan Sakîf kabilesinden Haccâc b. Yusuf esSakafî’ye bıraktı.
Sakîf kabilesi ile Ümeyyeoğulları arasında ciddi bir ittifak olduğu anlaşılmaktadır.
Özellikle kriz dönemlerinde sorunlu eyaletlerin Sakîf kabilesi valilerince yönetilmesi,
Ümeyyeoğullarının onlara duyduğu güveni göstermektedir. Muâviye döneminde Sakîfli
Muğîre b. Şuʻbe ve Ziyâd b. Ebih Irak eyaletinin iki önemli şehri olan Kûfe ve Basra’yı
yönetmişlerdi. Muğîre’nin vefatından sonra Kûfe de Ziyâd’ın uhdesine verildi. Onun
vefatından sonra oğlu Ubeydullah Basra valiliğine atandı. Yezîd’in hilafeti döneminde
Ubeydullah Kûfe valiliğine de getirilerek babası gibi Irak valiliğine atanmış oldu. Yine
Haccâc b. Yusuf es-Sakafî, bir kriz döneminden başlayarak Irak bölgesini Velîd’in
hilafetinin sonuna kadar yönetti. Yönetimde ve fetihlerde yeğeni Muhammed b. Kasım esSakafî (ö. 96/715) etkili oldu.

5.

Para Bastırması

Muhaliflerini bertaraf eden Abdülmelik önemli icraatlara imza attı. Bunlardan biri
para bastırmasıdır. Abdülmelik dönemine kadar İslâm dünyasında değerli para olarak iki
önemli para kullanılıyordu. Bunlardan biri Sasanilerin parası olan dirhem, diğeri ise dinardı.
Dirhem gümüş, dinar ise altın paraydı.
Dirhem ve dinar, Abdülmelik dönemine kadar kullanılmaya devam edildi. İlk defa
Abdülmelik, üzerinde Arapça ibarelerin yer aldığı paralar bastırdı. Onun bu paraları
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bastırması, Bizans devletinin tepkisine sebep olmuştur. Abdülmelik’in ödemesi gereken
yıllık vergiyi bastırdığı yeni paralarla göndermesi ve Bizans devletinin bu paraları kabul
etmemesi, aradaki antlaşmanın bozulmasına sebep oldu. Böylece Bizans’a yönelik seferlere
başlanmış oldu.
Bastırılan paralar birkaç aşamada olgunlaştırıldı. İlk paralar Bizans parası örnek
alınarak ve az değişikliklerle basılırken (74/693) daha sonra halife Abdülmelik’in figürünün
üzerinde olduğu paralar bastırıldı. Son aşamada ise iki tarafında kelime-i tevhit ve ayetlerden
pasajlar bulunan paralar bastırıldı (77/696).
Bu dönemden sonra para basımı, İslâm devletinin otoritesinin bir göstergesi olarak
kabul edilmiştir.

6.

Divanları Arapçaya Çevirmesi

Abdülmelik dönemindeki önemli faaliyetlerden biri, haraç divanlarının Arapçaya
çevrilmesidir. Müslümanlar Irak, Suriye, Mısır ve Horasan gibi bölgeleri fethettikten sonra
buradaki vergi sistemi, yeni antlaşmalar çerçevesinde revize edilerek yeniden yapılandırıldı.
Ancak kayıt diline ve sistemine dokunulmadı. Müslümanların hem kayıt tutma bilgileri, hem
de cihat sürecinde bu işlerle uğraşacak zamanları yoktu. Bu işleri eskiden beri kayıt tutan
kişilere bıraktılar.
Abdülmelik divanların çevrilmesine Suriye divanından başladı. Bu amaçla Süleyman
b. Saʻd’ı görevlendirdi. Divanların çevrilmesi karşılığında Süleyman Ürdün’ün bir yıllık
haracını talep etti. Abdülmelik’in bunu kabul etmesi üzerine divanların çevirisine başlandı.
Bir yıl içinde bu iş tamamlandı. Suriye divanları 81 (700) yılında çevrilmişti. Eski
görevlilerden bu görevi yapabilecekler görevlerinde bırakıldı. Görev yapmayan ya da
yapamayanların yerine yeni atamalar yapıldı.
Divanların Arapçalaştırılması çalışmaları uzun zaman aldı. Nitekim Horasan
divanının çevirisi ancak Hişâm b. Abdülmelik döneminde yapılabildi.

7.

Diğer Arapçalaştırma Çalışmaları

Arapçalaştırma faaliyetleri çerçevesinde zikredilen önemli bir faaliyet de o güne
kadar İncil’den bazı pasajlar ihtiva edecek şekilde dokunan tırazların artık üzerinde
Kur’ân’dan Arapça ibareler olacak şekilde dokunmasıdır Tıraz, devlet ricalinin giydiği ya
da resmi törenlerde hediye ettikleri özel olarak dokunmuş elbiselerdi. Bu icraatlar Bizans
devletini kızdırmıştır.
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Abdülmelik, önemli muhaliflerini bertaraf ederek içte asayişi sağlamıştı. Ekonomik
açıdan da güçlü bir devlet bırakarak vefat etti. Babası, muhaliflerine karşı önemli başarılar
elde etmiş olmakla birlikte Emevî devletinin tekrar güçlü bir şekilde tesisi, Abdülmelik
tarafından gerçekleştirildi. Bu sebeple Abdülmelik Emevî devletinin Muâviye’den sonra
ikinci kurucusu kabul edilebilir. Kendisinden sonra dört oğlu halifelik yapmışlardır.
Yeğenleri Ömer b. Abdülaziz ve Mervân b. Muhammed hariç onun vefatının ardından
halifelik yapanların hepsi Abdülmelik’in çocukları ve torunlarıdır.
Vefatından önce kardeşi Mısır valisi Abdülaziz’i veliahtlıktan uzaklaştırmak için
bazı çalışmalar yaptı. Abdülaziz veliahtlığı bırakmayı reddedince kendisine karşı harekete
geçmeyi dahi düşündü. Ancak bu süreçte Abdülaziz vefat edince (ö. 86/705) sorun
kendiliğinden halledilmiş oldu. Böylece Abdülmelik, oğulları Velîd ve Süleyman’ı sırayla
veliaht tayin etti. Abdülaziz’in vefatından bir süre sonra kendisi de vefat etti (14 Şevvâl 86/8
Ekim 705) .

C.

Velîd b. Abdülmelik

Babası Abdülmelik’ten sonra halife olan Velîd (iktidarı: 86-96/705-715), iktidara
geldiğinde sahip olduğu ekonomik imkânları kullanarak hem önemli fetihler gerçekleştirdi,
hem de imar faaliyetlerine önem verdi.

1.

Endülüs’ün Fethi

Velîd dönemindeki önemli fetih faaliyetlerinden biri, Endülüs’ün fethidir.
Endülüs’ün daha önce Hz. Osman döneminde fethedildiğine dair bazı rivayetler varsa da bu
rivayetler doğru olmasa gerektir. Velîd döneminden sonra İslâm Endülüs’te sekiz asır
yaşamış; daha sonra Müslümanlar büyük bir zulüm ve soykırıma maruz kalarak buradan
atılmışlardır. Müslümanlar, Endülüs’te parlak bir medeniyet tesis etmişler; ancak iç
çekişmeler, kazanımlarını teker teker kaybetmelerine sebep olmuştur.
Endülüs’ün fethine ilk teşebbüs eden İfrikıyye valisi Musa b. Nusayr’dır (ö. 98/717).
Kendisi de mevaliden olan Musa, mevlası olan Târık b. Ziyâd’ı, Endülüs’e göndererek fethi
gerçekleştirmiştir (92/711). Ancak Musa, Târık’ı göndermeden bir yıl önce keşif amacıyla
Tarîf b. Mâlik’i 500 kişilik bir askerî birliğin komutasında İspanya’nın güney sahillerine
gönderdi. Tarîf’in başarıyla geçen ve bol ganimet elde ettiği seferinden dönüşünden sonra
bu sefer Târık b. Ziyâd, 7000 kişiden oluşan ordunun başında Endülüs’e gönderildi. Târık,
bugün kendi adıyla anılan Cebel-i Târık [Târık Dağı] boğazından geçerek Endülüs’te
fetihleri başlattı. Daha sonra Târık’a destek amacıyla 5000 kişilik bir takviye birliği de
gönderildi. Târık, önemli başarılar elde etti. Kral Rodrigo komutasındaki büyük bir Vizigot
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ordusunu mağlup etti. Bundan sonra emrindeki komutanlar birçok şehri fethettiler. Kendisi
de Vizigotların başkenti Toledo’yu (Tuleytula) fethetti.
93 (712) yılında Musa b. Nusayr 18000 kişilik bir orduyla Endülüs’e geçerek
fetihlere katıldı. Sevilla, Carmona (Karmûne), Niebla (Leble) ve Mérida’yı fethettikten
sonra Toledo’da Târık’la buluştu. Endülüs böylece iki koldan fethedilmiş oldu. Takip eden
yıllarda da fetihler devam etti ve birçok şehri fethedildi.
Fetihlerin başlamasından birkaç yıl sonra (95/714) Velîd, Musa b. Nusayr ve Târık
b. Ziyâd’ı yanına çağırdı. Aralarında meydana gelen bazı ihtilaflar ve rekabet sebebiyle
Velîd aldığı duyumlar üzerine, ikisini de görevden aldı. Velîd’in vefatına sebep olan
hastalığı sırasında meydana gelen bu olay sırasında Musa zindana atıldı ve kendisine yüklü
miktarda para cezası verildi. Ancak birkaç gün sonra Velîd öldü. Velîd’den sonra halife olan
Süleyman onu affederek hapisten çıkardı. Musa, Süleyman ile hacca giderken yolda vefat
etti.

2.

İmar Faaliyetleri ve Sosyal Hizmetleri

Velîd döneminin önemli icraatlarından biri, yaptığı imar faaliyetleridir. Bu çerçevede
Mescid-i Nebevî’nin genişletilmesi, Mescid-i Aksa’nın ve Dımaşk’ta Ümeyye Camii’nin
inşası çalışmaları zikredilebilir. Yine Kâbe’nin bakımı ve onarımı için önemli miktarda
tahsisat ayrılmıştır. Bu dönemde sivil mimari alanında da önemli eserler verilmiştir.
Yapıların inşasında istihdam edilmek üzere Bizans’tan mozaik ustaları getirtilmiştir.
Velîd, döneminde Endülüs’ün fethi, zenginleşmenin getirdiği önemli imar
faaliyetlerinden başka ayrıca sosyal hizmetlere de önem vermiş ve bazı hastalıklar için
hastaneler inşa ettirmiştir. Bu dönemde muhtaçlara yardım edilmesi, yemeklerini
alabilecekleri aşevleri yapılması, yetimlerin himayesi ve eğitimlerinin üstlenilmesi gibi
faaliyetlere önem verilmiştir.

3.

Veliahdını Değiştirme Çabası

Velîd, hilafetinin son yıllarında kardeşi Süleyman’ı görevden alarak onun yerine
kendi oğlu Abdülaziz’i veliaht yapmak istedi. Ancak Süleyman buna direndi. Haccâc ve
Kuteybe b. Müslim gibi devlet adamlarının desteğini aldıysa da amcaoğlu Ömer b.
Abdülaziz daha önce verilen söze uygun olmadığı için buna karşı çıktı.
Bu sırada Filistin bölgesinde Remle şehrinde ikamet eden ve bölgeyi buradan
yöneten Süleyman, Halife’nin Dımaşk’a gitmesi yönünde çağrılarına olumlu cevap vermedi.
Velîd, Süleyman’a karşı harekete geçmeyi planladığı sırada vefat edince Süleyman halife
oldu.
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D.

Süleyman b. Abdülmelik

Velîd’e rağmen halifeliğe gelen Süleyman (iktidarı: 96-99/715-717), ağabeyine karşı
gösterdiği bu direncinde Kelbîlerin desteğini almıştı. İktidara gelince bir önceki yönetim
zamanında mağdur edildiğini düşünen Kelbîler, Kaysîlere karşı intikam duygusuyla hareket
ettiler. Bu dönemden sonra kabilelerin birbirleriyle rekabeti daha da artarak zaman zaman
içinden çıkılmaz bir sorun haline geldi.
Süleyman, Velîd zamanında Haccâc’a karşı ayaklanan ve ondan kaçan Yezîd b.
Mühelleb b. Ebî Sufre’yi (ö. 102/720) korumuştu. İktidara geldikten sonra Haccâc’ın
akrabalarından intikam almak için onu Irak genel valisi yaptı. O da kin duyduğu Haccâc’ın
bir kısmı görevli olan akrabalarından intikam aldı. Haccâc daha önce öldüğü için ailesine ve
yakınlarına karşı yapılanları göremedi (ö. 95/714).
Süleyman döneminin iki önemli gelişmesinden biri kardeşi Mesleme’nin İstanbul’u
fetih teşebbüsüdür; diğeri ise Ömer b. Abdülaziz’i veliaht tayin etmesidir.
Süleyman döneminde kardeşi Mesleme b. Abdülmelik, uzun dönem Kafkasya ve
Anadolu’da fetihler yapmış başarılı bir komutan olarak İstanbul’un fethi için görevlendirildi.
100000 kişilik bir orduyla yola çıkan (Muharrem 97/ Eylül 715) Mesleme (ö. 121/739 [?])
muhasarayı kışın da sürdürme kararı aldı. O dönemde kışın muhasara yapmak çok riskli ve
masraflı bir işti. Ömer b. Abdülaziz halife oluncaya kadar devam eden bu muhasara onun
halifeliğinde sonlandırıldı.
Süleyman’ın önemli icraatlarından biri amcasının oğlu Ömer b. Abdülaziz’i veliaht
tayin etmesidir. Hastalanması üzerine yerine bir veliaht bırakması gerekiyordu. Daha önce
oğlu Eyyûb’u yerine veliaht olarak bırakmış; ancak Eyyûb kendisinden önce vefat etmişti.
Süleyman hastalandığında Davud ismindeki oğlu İstanbul’a giden ordunun
komutanlarındandı. Onu veliaht olarak bırakma konusunu istişare etti. Kendisine vefat etmiş
olması halinde kargaşa olabileceğini söylediler. Danışmanı Recâ b. Hayve, ona amcasının
oğlu ve eniştesi Ömer b. Abdülaziz’i veliaht olarak bırakmayı tavsiye etti.
Süleyman, birinci veliaht olarak amcasının oğlu Ömer b. Abdülaziz’i, ikinci veliahdı
ise kardeşi Yezîd b. Abdülmelik olarak belirlerdi. Böylece kardeşlerinden gelebilecek
muhalefeti engellemiş oldu.
Ömer b. Abdülaziz daha önce Velîd döneminde Hicaz valiliği yapmış; burada ortaya
koyduğu icraatlarla epey popüler olmuştu. Sorumlu olduğu eyaleti Medine’deki ulemadan
oluşan bir şura ile birlikte yöneten Ömer’in uygulamaları, halka karşı tavrı ve dindarlığı
popülaritesinin epey artmasına vesile olmuştu. Velîd’in Süleyman’ı veliahtlıktan
uzaklaştırma isteği sırasında ona muhalefet etti. Süleyman, halifeliği döneminde kendisiyle
istişareye önem verirdi.
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İki yıl sekiz ay kadar halifelik yapan Süleyman öldüğünde 40 yaşındaydı (10 veya
12 Safer 99 / 22 veya 24 Eylül 717).

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Abdülmelik b. Mervan döneminden Ömer b. Abdülaziz dönemine
kadarki dönem hakkında bilgi sahibi olunmuştur.

193 / 429

Bölüm Soruları

1- Abdülmelik b. Mervan dönemi ta’rib(Arapçalaştırma) çalışmaları hakkında bilgi
veriniz.
2- Ömer b. Abdülaziz’in veliaht tayin edilmesi hakkında bilgi veriniz.
3- Süleyman b. Abdülmelik dönemi hakkında bilgi veriniz.
4- Ömer b. Abdülaziz döneminde sağlanan huzur ortamının sebepleri hakkında bilgi
veriniz.
5- Endülüs’ün fethinin gerçekleşme sürecini anlatınız
6- Aşağıdakilerden hangisi Mervan b. Hakem için söylenemez?
a.
b.
c.
d.

Emevi devletinin ikinci kurucusu denilebilir.
Hz. Osman döneminde katiplik yapmıştır.
Cabiye toplantısında alınan kararlara uymuştur.
Cabiye toplantısına gelmeden önce Abdullah b. Zübeyr’e biat etmeyi
düşünmektedir.
e. Hilafetinden önce Hicaz valisi olarak görev yapmıştır.
7. Aşağıdakilerden hangisi Abdülmelik b. Mervan dönemindeki ta’rib çalışmalarından
değildir?
a.
b.
c.
d.
e.

Paraların üzerine Arapça ibareler yazılması
Divanların Arapçaya çevrilmesi
Tırazların üzerine Kur’an’dan pasajlar yazılması
İlk Arapça sözlük çalışmalarını yaptırması
Hiçbiri.

8. “Muaviye döneminden Velid döneminin sonuna kadar Irak bölgesindeki valiler
sırasıyla Muğire b. Şu’be, Ziyad b. Ebih, Ubeydullah b. Ziyad ve Haccac b.
Yusuf’tur. Bu valilerin hepsi Sakif kabilesindendir ve son üç vali sert politikaları ile
meşhurdurlar.”
Bu paragraf çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Irak bölgesi muhalefeti dolayısıyla sert muameleye tabi tutulmuştur.
b. Emeviler İslam öncesinden beri müttefikleri olan Sakif kabilesine
güvenmektedirler.
c. Emevi halifelerinin bir kısmının seleflerinin politikalarını devam ettirdiği
söylenebilir.
d. Kabile unsuru yönetimde etkinliğini devam ettirmektedir.
e. Emeviler ülke genelinde sert bir politika izlemişlerdir.
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9.

Aşağıdakilerden hangisi Endülüs’ün fethi için söylenemez?
a. Velid b. Abdülmelik döneminde fethedilmiştir.
b. Hz. Osman döneminde fethedildiğine dair bilgiler yanlıştır.
c. Musa b. Nusayr’ın mevlası Tarık b. Ziyad tarafından fethedilmiştir.
d. Tarık b. Ziyad yarımadaya çıkan ilk Müslüman komutandır.
e. Musa b. Nusayr Emeviler’in İfrikiyye valisidir.

10. Aşağıdaki kelimeler bir kavram şeması oluşturacak şekilde guruplanırsa hangisi
dışarıda kalır?
a.
b.
c.
d.
e.

Amr b. Said
Abdurrahman b. Eş’as
Ta’rib
Abdullah b. Zübeyr
Yezid b. Muaviye

Cevaplar: 6: C, 7: D, 8: E, 9: D, 10: E
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7. HAFTA
DERS NOTU
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VII.

EMEVÎLER DÖNEMİ SİYASİ TARİHİ (ÖMER B. ABDÜLAZİZ
DÖNEMİNDEN SONRA MERVANİLER)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Emevîler dönemi hakkında genel bir bilgi sahibi olunacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Ömer b. Abdülaziz hakkında ne biliyorsunuz?
2. Emeviler neden yıkılmıştır?
3. Emevilerin mevali politikası hakkında ne biliyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Emevîler

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

Kazanım

Emeviler
hakkında
bilgi
olunacak.

dönemi
sahibi

nasıl
veya

Metinler, çözümlü
problemler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların
daha
kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Emevîler



Kaysîler



Kelbîler



Abbasiler



Ömer b. Abdülaziz



Mervan b. Muhammed
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Giriş
İkinci Ömer olarak bilinen Ömer b. Abdülaziz dönemi belki de Emevi tarihinde ender
olacak şekilde hemen hemen bütün tarafların ılımlı yaklaştığı bir dönemdir. Fakat bu dönem
fazla uzun sürmemiştir. Ömer b. Abdülaziz’in vefatından sonra Emevilerin yıkılış süreci
devam ederek hicri 130 yılında yıkılma gerçekleşmiştir.

A.

Ömer b. Abdülaziz

İktidar dönemi kısa olmasına rağmen ortaya koyduğu icraatlar ve devlet
yönetimindeki ve mali sistemdeki yapısal değişiklikler sebebiyle kendisinden çok söz ettiren
Ömer b. Abdülaziz (iktidarı: 99-101/717-720), bazı âlimler tarafından beşinci Râşid Halife
olarak kabul edilir.
Hilafete geldikten sonra hem dışarıya yönelik askerî harekâtları hem de içeride
devam eden çatışmaları durduran Ömer, Müslüman tebaa arasında barışı sağlayıcı adımlar
attığı gibi gayrimüslimleri de memnun edici önemli adımlar atmıştır.
Mesleme’nin sonuca yakın olduğunu bildirerek İstanbul muhasarasını devam ettirme
isteğine rağmen Ömer b. Abdülaziz, muhasarayı kaldırıp dönmesini istedi. Bu dönemde
bütün askerî seferleri durdurdu. Sadece Müslümanlara saldırı olması halinde mukabelede
bulunma izni verdi.

1.

Mali Politikaları

Ömer b. Abdülaziz, halife olduğunda hem vali olarak müşahede ettiği, hem de
yaşadığı bazı malî sorunları tespit etmişti. Bunların en önemlisi haraç arazilerinin durumuyla
ilgiliydi. Haraç arazileri, Hz. Ömer döneminde vergilendirilmiş; fethedilen bölgelerde
bulunan gayrimenkuller Müslümanlara dağıtılmayıp eski sahiplerinin elinde bırakılmış;
buna karşılık yıllık bir vergi alınmaya başlanmıştı. Aslında haraç vergisi, Müslümanların
fethettikleri bölgelere hâkim olan eski yönetimler tarafından da alınıyordu.
Haraç arazileri miras olarak bırakılıyor ve satılabiliyordu. Arazilerin bir kısmının
sahipleri zamanla Müslüman oldu ya da araziler Müslümanların eline geçti. Bu durumda
sahibi Müslüman olan arazinin statüsü değişmiyordu. Doğal olarak haraç vergisi, zekâttan
fazlaydı. Bu sebeple Müslümanlar arazilerinin öşür arazisi statüsünde olmasını istiyorlardı.
Ömer b. Abdülaziz, haracî arazilerden ayrıca zekât ödenmesi gerektiğini de
düşünüyordu. Zira zekât bir ibadetti ve yükümlülüğü hak eden Müslümanlar tarafından
yerine getirilmeliydi. Arazilerle ilgili şikâyetleri dikkate alan Ömer b. Abdülaziz, h. 100. yılı
sınır kabul ederek bu yıldan önce Müslüman olanların arazilerini, devletten düşük bir kira
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mukabili kiralanmış gibi değerlendirdi. Böylece o güne kadar birikmiş olan sorunları çözmüş
oldu.
Ömer b. Abdülaziz’in önemli icraatlarından biri de gayrimüslimlerden alınan
vergilerin kendileriyle yapılan antlaşmalar çerçevesinde alınması hususunda gösterdiği
hassasiyet olmuştur. Daha öne yapılan antlaşmalar dışında fazladan yüklenen vergileri
kaldırarak zimmîlerin de takdirini kazandı.

2.

Zekâtın Dağıtımı

Ömer b. Abdülaziz, zekât âmillerinin topladığı zekâtı, yerinde harcamalarını emretti.
Âmil, zekât toplamak için bir kabileye gittiğinde beyana esas olmak üzere insanların
zekâtlarını aldıktan sonra kabilelerin fakirlerini tespit ederek topladığı zekâtı onlar arasında
taksim ediyordu. Bu sebeple ertesi yıl sonra aynı kabileye uğrayan bazı zekât âmilleri, bir
yıl önce zekât almak durumunda olan bazı insanların artık zekât verebilecek duruma
geldiklerini müşahede etmişlerdir. Bu rivayetlerden hareketle Ömer b. Abdülaziz döneminde
zekât alabilecek kimsenin olmadığından söz edilmektedir ki bu, bütün tebaa için değil, bazı
kabilelerde karşılaşılan durumu tasvir etmek üzere anlatılmıştır.

3.

Mevaliyle İlgili Uygulamaları

Râşid Halifeler döneminde başlayan fetihlerden sonra fethedilen bölgelerde İslâm’ı
kabul edenler oldu. İslâmlaşma, çeşitli sebeplerden dolayı Emevîler döneminde daha da arttı.
Emevîler döneminde İslâm’a giren Arap olmayan unsurlar için mevali (tekili: mevla)
tabiri kullanılıyordu. Dindar olanların bir kısmını dışarıda tutarsak, genel olarak Araplar,
mevaliyi kendilerinden daha aşağıda görüyorlardı. Bu anlayış, devletin uygulamalarına da
yansıyordu. Bölgesel farklılıklar olduğu anlaşılan bazı uygulamalar, mevalinin nefretini celp
edecek nitelikteydi. Özellikle Irak’ta arazilerin işlenmesini sağlamak, devlet gelirlerinin
azalmasını engellemek amacıyla bazı tedbirler alınmıştı. Bunlardan biri, Müslüman olsalar
da mevalinin cizye vergisi ödemeye devam etmeleriydi. Oysa cizye vergisi,
gayrimüslimlerden alınan bir vergi olup cizye ödeyen kişi Müslüman olduğunda bu vergiden
muaf olması gerekirdi. Hatta o yıl cizye ödemesi yapmışsa cizyesi kendisine iade edilir.
Cizye vergisinin alınmaya devam etmesi, Müslüman olan gayrı Arap unsurları
rahatsız edici bir uygulamaydı. Ömer b. Abdülaziz, devlet gelirlerinin azalacağına ilişkin
telkinlere rağmen bu uygulamaya son verdi. Ayrıca bazı bölgelerde vergilendirme ile ilgili
iltimas ya da yanlışlıkların giderilmesine matuf çalışmalar da yapıldı.
Mevali ile ilgili uygulamalardan biri de şehre göç etmiş olan mevalinin geldikleri
köylerde oturmaya mahkûm edilmeleriydi. Özellikle Irak valisi Haccâc’ın bu uygulamaya
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başvurduğu, şehirlere göç etmiş insanları gelirlerin azalacağı/azaldığı gerekçesiyle zorla
köylerine gönderdiği, kollarına geldikleri köyü gösteren damgalar vurduğu rivayet edilir.
Mevalinin Arap Müslümanlarla eşit haklara sahip olması gerektiğine inanan Ömer’in
attığı adımlar mevaliyi oldukça memnun etti. Bu sebeple hem kendisine gönülden bağlılık
gösterdiler; hem de bu dönemde ciddi bir İslâmlaşma meydana geldi.
Daha önceki uygulamalardan biri savaşa gittiklerinde onlara Araplar kadar ganimet
verilmemesidir. Ömer, ayrımcılığa sebep olan uygulamaların hepsine son vermiştir.

4.

Sosyal Barışı Sağlama Çabaları

Göreve gelir gelmez iç çatışmaları durduran Ömer b. Abdülaziz, bütün muhaliflerin
görüşlerini kendisine bildirecek temsilciler göndermelerini istedi. Böylece isyan edenlerin
neden isyan ettiklerini öğrenecek; imkân ölçüsünde meşru taleplerini yerine getirecek ya da
haksız iseler bunu uygun bir dille kendilerine ifade edecekti.
Muhaliflerle yaptığı görüşmeler çok verimli geçti. Bazı muhalifler kendisine itaat
ederken bazıları ise şiddete dayalı muhalefetlerini askıya aldılar. Böylece sözlü muhalefetin
serbest olduğu, devlet görevlilerinin karışmadığı bir ortam sağladı. Bu dönemde daha önce
ayaklanan Haricîlerin dahi faaliyetlerini askıya aldıkları rivayet edilir.
Valilerine gönderdiği talimatla fiilen ayaklananlara karşı askeri harekâta izin verdi.
Ancak fiilen ayaklanmamış; muhalefeti sözlü olarak yapan kişilere dokunulmamasını
emretti.

5.

Gayrimüslimlerle İlişkiler

Ömer b. Abdülaziz, gayrimüslimlerin hak ve sorumluluklarıyla ilgili aksaklıkları
tespit ederek gerekli tedbirleri aldı. O güne kadar kendilerine yönelik haksız uygulamaların
hepsine son veren Ömer, onlarla yapılan antlaşmalara uygun bir icraat ortaya koydu. Aynı
zamanda bu antlaşmalarda gayrimüslimlere yüklenen sorumluluklara uymalarını istedi.

6.

Yönetim Uygulaması

Ömer b. Abdülaziz, yönetimde istişareye çok önem veren bir yöneticidir. Kendisi de
içtihat yapabilecek bilgiye sahip bir âlim olduğu halde karşılaştığı meseleleri konunun
uzmanı âlimlerle görüşerek istişare sonucunda ortaya çıkan kararları uygulardı. Valilikte
uyguladığı sisteme benzer bir uygulama ortaya koyduğu nakledilir.
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7.

Devlet Harcamalarını Kısması

Ömer b. Abdülaziz’in önemli bir icraatı da devletin israf olarak nitelenebilecek
harcamalarına kısıtlama getirmesi olmuştur. Bunu sadece görevlilere değil, başta kendi aile
mensupları olmak üzere yakınlarına da uygulamıştır. Öyle anlaşılıyor ki Ömer, hanedan
mensuplarının giderlerini önemli ölçüde kıstığı için onların hoşnutsuzluğunu da kazanmıştır.
Ömer’in devlet malını kullanırken oldukça hassas davrandığı, rivayet edilir. Şahsî
işlerinden kullanmak üzere bir kandili, devlet işlerinde kullanmak üzere bir başka kandili
olduğu, yaptığı işe göre bunlardan birisini yaktırdığı belirtilir.
Ömer, halife olmadan önce oldukça müreffeh bir hayat yaşarken, halife olduktan
sonra yüklendiği sorumluluk sebebiyle masrafları asgari düzeyde yapmaya özen gösterdi.
Yediği yemeği öyle kısıyordu ki hilafeti döneminde ciddi anlamda zayıflamıştı.

8.

Sosyal Hizmetlere Önem Vermesi

Ömer b. Abdülaziz’in sütten yeni kesilen çocuklara maaş bağlatması, hapisteki
insanları miskinler kategorisinde değerlendirerek zekât gelirlerinden kendilerine yetecek
kadar maaş vermesi, borçluların borçlarını ödeyebilmeleri için yardım etmesi, borçlu olarak
ölen kimsenin malının yetmemesi halinde kalan borcunun beytülmalden ödenmesi,
evlenemeyen gençlerin evlendirilmesi, maddî imkânı yeterli olmadığı için hacca
gidemeyenlere bütçeden yardım etmesi, yolcular için konaklama tesislerinin inşası ve
yolcuların bir gecelik konaklama ve yiyecek gereksinimlerini buradan ücretsiz
karşılamalarının sağlanması, malları zarara uğramış çiftçi ve tüccarın zararlarının bütçeden
karşılanması gibi uygulamalarından söz edilir.

9.

Vefatı

Ömer’e duyulan ilgi ve beklenti, erken ölümü sebebiyle hayal kırıklığına yol
açmıştır. Ömer’in erken ölümü, hanedan mensupları tarafından zehirletilerek öldürüldüğü
şeklinde bir spekülasyonun yapılmasına da sebep olmuştur. Bu iddia mümkün olmakla
birlikte, halkın sevdiği ve ilgi duyduğu, yerleşik yapıyı değiştirmeyi hedefleyen hemen her
yöneticinin ölümünün arkasından benzer söylentilerin çıktığı söylenebilir.
Ömer b. Abdülaziz, Humus yakınlarındaki Deyr Semʻân’da vefat etmiştir (20 veya
25 Receb 101/5 veya 10 Şubat 720). Emevîler devletinin yıkılışından sonra Emevî
halifelerinin mezarları açılarak kemikleri çıkarılıp yakılmıştır. Bundan muaf tutulan tek kişi
Ömer b. Abdülaziz’dir.
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B.

Yezîd b. Abdülmelik

Ömer b. Abdülaziz’in vefatından sonra veliahdı olan Yezîd b. Abdülmelik (iktidarı:
101-105/720-724) hilafete geldi. Yezîd, 71 (690-91) veya 72 (691-92) yılında Dımaşk’ta
dünyaya geldi. Annesi, Yezîd b. Muâviye’nin kızı Âtike’dir. Dedesi Yezîd’in adını
taşımaktadır.
Yaşantısı ve siyasî çizgisi itibariyle Ömer b. Abdülaziz’den farklıydı. Bununla
birlikte iktidara geldikten sonra Ömer b. Abdülaziz’in başlattığı uygulamaları sahiplenir
göründü. Ancak kısa süre sonra eski sisteme dönüş yaptı. Eğlence hayatına düşkün olduğu
rivayet edilen Yezîd, zamanının çoğunu eğlenceye ayırıyor; devlet işlerini ihmal ediyordu.
Bu dönemde ortaya çıkan isyanlardan biri Yezîd b. Mühelleb isyanıdır. Ezd
kabilesinden olan Yezîd b. Mühelleb Yemen kökenlidir. Babası Mühelleb b. Ebî Sufre, önce
Abdullah b. ez-Zübeyr, daha sonra Abdülmelik döneminde Haricîlerle mücadelede önemli
görevler almış olan komutanlardan biri olup uzun bir süre bu görevi devam ettirdi. Oğulları
da devlet hizmetinde olan Mühelleb’in çocuklarından olan Yezîd de bir dönem Horasan
valiliği yaptı. Haccâc’ın bazı talimatlarına uymadığı gerekçesiyle görevden azledildikten
sonra eniştesi olan Haccâc b. Yusuf es-Sakafî tarafından tutuklandı ve ağır işkencelere maruz
kaldı. Haccâc, Yezîd ve diğer kardeşlerine karşı tutumu sebebiyle kendisine karşı çıkan eşi
Hind’i de boşadı. Yezîd, dört yıl kadar hapiste kaldıktan sonra kardeşleriyle birlikte kaçarak
veliaht Süleyman’a sığındı. Halife Velîd’in talebine rağmen Süleyman Yezîd’i teslim
etmedi. Halife olunca da onu Irak valisi olarak görevlendirdi. Yukarıda da anlattığımız gibi
Yezîd vali olduktan sonra Haccâc’ın yakınlarının cezalandırarak intikam aldı.
Ömer b. Abdülaziz, Süleyman döneminde merkeze bildirdiği vergileri göndermeyen
Yezîd’den ödemeyi yapmasını istedi. Yezîd ödeme yapmayınca da tutuklandı.
Yezîd b. Abdülmelik halife olunca, hapisten kaçıp Basra’ya giderek burada isyan etti.
Basra bölgesinde güçlü olan Ezd kabilesi ile Rebîa’nın desteğini aldı. Basra ve çevredeki
bazı yerlere hâkim oldu. Halife Yezîd ona karşı kardeşi Mesleme b. Abdülmelik’i gönderdi.
Aralarında meydana gelen savaşta Mühelleb ve birçok yakını öldürüldü (14 Safer 102/24
Ağustos 720). Daha sonra ele geçirilen akrabaları ağır cezalara çarptırıldılar.
Yezîd, Ürdün’de bulunan İrbid’de vefat etti (24 Şâban 105/26 Ocak 724) Naʻşı
Dımaşk’a getirilerek oraya defnedildi. Kendisinden sonra iki veliaht bırakmıştı. Birinci
veliahdı kardeşi Hişâm, ikincisi ise oğlu Velîd idi.

C.

Hişâm b. Abdülmelik

72 (691-92) yılında Medine’de dünyaya gelen Hişâm b. Abdülmelik (iktidarı: 105125/724-742), kardeşi Yezîd’in ölümünden sonra halife oldu. Emevî halifelerinden uzun
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süre iktidarda kalan halifelerdendir. Veliahtlıktan önce eski bir Bizans kenti olan Rusâfe’de
yaşayan Hişâm, halife olduktan sonra da orada oturmaya devam etmiştir.
Hişâm, bir taraftan Arap kabileleri arasındaki rekabetin arttığı, diğer taraftan mevali
arasında milli şuurunu uyandığı bir dönemde iktidara gelmiş ve 20 yıl kadar hilafette
kalmıştır. İç sorunlara rağmen, sosyal barışı devam ettirmeyi başarmıştır.
Hişâm döneminde meydana gelen önemli gelişmelerden biri, Hz. Hüseyn’in torunu
Zeyd b. Ali’nin isyanıdır. Hişâm ve Kûfe valileri ile Zeyd arasında meydana gelen bazı
sorunlar sebebiyle Zeyd, Kûfelilerin desteğiyle isyan etti. Kûfeliler onu da dedesi Hüseyn’i
yalnız bıraktıkları gibi yanlız bıraktı. Yanında kalan az sayıdaki adamıyla öldürüldü
(122/740).
Hişâm döneminde Endülüs’te önemli gelişmeler yaşandı. Bu dönemde Poitiers
yakınlarında Frank kuvvetleriyle Müslümanlar arasında meydana gelen Belâtü’ş-Şühedâ
savaşında Müslümanların mağlup olması, sürekli ilerlemiş olan muzaffer İslam
kuvvetlerinin artık durdurulduğu anlamına geliyordu. Çatışmada Müslümanlar büyük
kayıplar verdiler. Hayatını kaybedenler arasında İslâm ordusunun komutanı Abdurrahman
el-Gâfıkî de vardı (114/732).
Hanedan içi rekabetin beslediği kabilecilik, Emevîler döneminin sonuna doğru
artarak devam etmiştir. Hangi kabile halifeye yanaşırsa diğeri muhalif duruma düşüyordu.
Hişâm halife olunca Ömer b. Hübeyre’nin yerine Hâlid b. Abdullah el-Kasrî’yi göreve
getirdi.
Ömer b. Hübeyre Kaysî olup Fezâre kabilesine mensuptu. Onun döneminde
Kelbîlere karşı düşmanca tutum takındığı için Kelbîlerin düşmanlığını kazanmıştı. Hişâm,
aslında köken olarak Kaysî olmakla birlikte Kelbîlerle işbirliği içinde olan Hâlid b. Abdullah
el-Kasrî’yi atadı. Hâlid, Adnânîlere mensup Becîle kabilesinin Kasr kolundandır. Valilik
yaptığı dönemde Irak’ta önemli işler yaptı. Kendisine muhalif olanlar, Kaysîlerle işbirliği
yaparak azledilmesini sağladılar. Azledildikten sonra onunla ilgili suçlamalar sebebiyle
tutuklandı. Ancak suçsuz olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı. Velîd b. Yezîd’in halifeliği
döneminde tutuklanarak düşmanı olan vali Yusuf b. Ömer’e bir miktar para karşılığında
satıldı. Yusuf onu ağır işkencelerle öldürdü (Muharrem 126/Kasım 743).

D.

Velîd b. Yezîd

Hişâm’dan sonra hilafete Velîd b. Yezîd (iktidarı: 125-126/472-743) geldi. Velîd
yaşantı itibariyle amcası Yezîd gibi eğlenceye düşkün biri olarak gösterilir. Bu dönemde
kabileler arasındaki rekabet arttı. Velîd, hanedandan bazı kimselerin bulunduğu bir grubun
muhalefetiyle ve isyanıyla karşı karşıya kaldı. Kendi oğullarından ikisini veliaht olarak tayin
etmişti.
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Velîd isyan sırasında öldürüldü. Onun yerine amcaoğlu Yezîd b. Velîd’e biat edildi.

E.

Yezîd b. Velîd

Yezîd b. Velîd (iktidarı: 126/743), reform iddiasıyla geldi. Ömer b. Abdülaziz
döneminde olduğu gibi değişim vadetmişti. Ancak vaatlerini gerçekleştirme imkânı
bulamadı. Halife olduktan altı ay sonra mide hastalığından öldü. Onun yerine kardeşi
İbrahim getirildi.

F.

İbrahim b. Velîd

İbrahim b. Velîd (iktidarı: 126/744) halife olduktan sonra Mervân b. Muhammed
ordusuyla Dımaşk’a gitti. Daha önce Yezîd, Velîd’in öldürülmesinden sonra halife
olduğunda Mervân buna karşı çıkmış, ordusunu alarak Suriye’ye karşı harekete geçmişti.
Ancak Yezîd onun valilik yaptığı bölgeyi ve yetkilerini arttırarak kendisini görevde
bırakınca görevine devam etti. Yezîd’in ölümünden sonra İbrahim halife olunca harekete
geçti. Velîd’in öldürülmesine karşı tepkisini gündeme getirerek ciddi bir destek sağladı.
Özellikle kabile rekabeti çerçevesinde Kaysî kabilelerin desteğini aldı.
Dımaşk’a doğru yaklaşınca, İbrahim adamlarıyla istişare ederek strateji belirlemeye
çalıştı. O sırada hapiste tutulan Yezîd’in veliahtları olan oğullarının öldürülmesinin
Mervân’ın iddiasını havada bırakacağı düşünüldü. Bunun için Velîd b. Yezîd’in mahpus
olan oğulları öldürüldü.
Velîd’in çocukları öldürüldükten sonra Mervân iddiasına devam etti. Şehri muhasara
edince İbrahim ona karşı koyamadı. Kaçıp saklanan İbrahim bir süre sonra Mervân’dan
eman isteyerek ona biat edeceğini bildirdi. Mervân’ın kabul etmesi üzerine ona biat etti.
İbrahim, Mervân ile Abbasîlerin komutanı Abdullah b. Ali arasında meydana gelen Zap
Savaşı’nda suda boğularak öldü (11 Cemâziyelâhir 132/ 25 Ocak 750).

G.

Mervân b. Muhammed

Emevîler döneminin en karışık yıllarında iktidarı ele geçiren Mervân b. Muhammed
(iktidarı: 127-132/744-750), tekrar istikrarı sağlamak amacıyla büyük gayret sarf ettiyse de
karşılaştığı Abbasî hareketi probleminin üstesinden gelemedi. O, Emevîlerin doğudaki son
halifesi oldu.
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1.

İktidara Gelişi

Bir cariyenin çocuğu olarak el-Cezîre bölgesinde dünyaya geldi. Babası Muhammed
b. Mervân’ın valilik yaptığı Azerbaycan ve Ermeniyye bölgesinde büyüdü. Babasının
ölümünden sonra burada valilik yaptı. Babası döneminden itibaren karşılaşılan isyanlara
karşı başarılı mücadeleler verilmekteydi. Mervân da bu mücadelelerde aktif rol alıyordu.
Velîd b. Yezîd’in öldürülmesinden sonra hanedan içi mücadeleye aktif olarak katıldı.
İç karışıklık, Mervân’ın iktidara gelişini hazırladı. Kelbî kabilelerin desteklediği Yezîd’e
karşı çıkmış; ancak sonunda bir uzlaşma noktası bulunmuştu. Aradan çok geçmeden
Yezîd’in vefat etmesi üzerine yerine gelen İbrahim’e karşı harekete geçti. İbrahim ona karşı
fazla direnemedi ve Mervân’ı halife olarak kabul etmek zorunda kaldı. Böylece Mervân,
isyan neticesinde iktidara gelmiş oldu.
Mervân, Kaysî kabilelerin desteğini alarak iktidara geldiği için Suriye bölgesinde
etkili olan Kelbî kabilelerin ciddi muhalefetiyle karşılaştı. Nitekim Mervân’a halife olarak
biat edildikten sonra Suriye’deki birçok şehirde isyan ortaya çıktı. Mervân, bu isyanları tek
tek bastırdı. Ancak Suriye bölgesinde muhaliflerin arasında yönetimini sürdürmekte
zorlanacağını düşünerek devlet merkezini Kaysîlerin hâkim olduğu Diyâr-ı Mudar
bölgesinin merkezi olan Harran’a taşıdı. Böylece Harran, Emevîler devletinin son başkenti
oldu.

2.

Haricî İsyanları

Emevîler dönemi boyunca devam eden Haricî isyanları, özellikle Mervân döneminde
ortaya çıkan iki önemli isyanla devleti ciddi anlamda meşgul etti. Bunlardan biri el-Cezîre
bölgesinde ortaya çıkıp Kûfe bölgesine kadar yayılan Dahhâk b. Kays eş-Şeybânî isyanıdır.
Bu isyan, halk arasında da ciddi destek bulmuş; hatta hanedandan bazı kimseler de Dahhâk
b. Kays’a biat etmişlerdi. O, Haricîlerin Sufriyye koluna mensuptur. Dahhâk, büyük destek
bulmasına rağmen Mervân’ın ordusu ile aralarında meydana gelen savaşta mağlup olup
öldürüldü (128/746). Ancak devleti ciddi anlamda meşgul etti.
Haricîlerin ikinci önemli isyanı Yemen bölgesinde Tâlibü’l-Hak Abdullah b. Yahya
tarafından gerçekleştirildi. Abdullah b. Yahya Haricîlerin İbâdiyye koluna mensuptu. Önce
Yemen bölgesine, sonra Mekke ve Medine’ye hâkim oldu. Ancak Emevî ordusuna karşı
direnemeyerek öldürüldü.
Abdullah b. Yahya’nın ordusunda bulunan Ebû Hamza el-Haricî (ö. 130/748)
dönemin iyi hatiplerinden biri olup yaptığı konuşmalar kaynaklarda yer almıştır.
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3.

Abbasî Muhalefeti

Mervân döneminde devletin yıkılışıyla sonuçlanan önemli bir gelişme, Abbasî
hareketidir. Abbasî örgütü, gizli bir şekilde Mervân’ın hilafetinden çok önce Abdullah b.
Abbas’ın torunu Muhammed b. Ali tarafından Şam bölgesindeki Humeyme köyünde
kurulmuştur.
Faaliyetleri uzun süre gizli bir şekilde devam eden Abbasî hareketi, insanları “Âl-i
Muhammed’den rızaya [er-Rızâ min âli Muhammed”, adalet ve eşitliğe davet ederek
birçok muhalifi çatısı altında topladı.
Mervân’ın görevlileri Abbasî hareketini deşifre ettiklerinde iş işten geçmişti. O
sırada hareketin başında olan İmam İbrahim yakalanarak Harran’a götürülüp orada
hapsedildi. Kısa süre sonra burada öldürüldü. Ancak kaçıp Kûfe’ye sığınan kardeşi Ebü’lAbbas Abdullah’a es-Seffâh lakabıyla halife olarak biat edildi.
Büyük desteğe sahip olduğu iki bölge olan Horasan ve Irak’ta dâilik sistemiyle ve
birebir ilişki kurularak ciddi taraftar bulan Abbasî hareketinin taşradaki liderliğini Kûfe’de
Ebû Seleme Hafs b. Süleymân el-Hallâl el-Hemdânî (ö. 132/750), Horasan’da ilk zamanlar
Kahtabe b. Şebîb et-Tâî en-Nebhânî (ö. 132/749), daha sonra ise Ebû Müslim el-Horâsânî
(ö. 137/755) yapıyordu.
Hareketin başlangıcından itibaren üretilen sloganla Emevîler döneminde birkaç defa
ayaklanmış ve baskılara maruz kalmış olan Alioğulları ve taraftarlarını da kapsayacak bir dil
tercih edildi. Ancak iş biate gelince Abbasoğullarından birisine biat edilerek Alioğulları bu
işten mahrum edildi. Alioğulları, Abbasîler devletinin kuruluşunun üzerinden çok geçmeden
maruz kaldıklarını düşündükleri haksızlıktan duydukları rahatsızlığı dillendirdiler. Hatta
daha Ebû Cafer Mansûr döneminde isyanlar ortaya çıktı.
Abbasî hareketinin önemli isimlerinden biri olan Ebû Seleme’nin gerçekte
Alioğullarından birisini halife yapmak istediği, ancak bu planını gerçekleştiremediği rivayet
edilir. Bu planı deşifre olduktan sonra önce affedilmiş; ancak daha sonra cezalandırılarak
ihanetin bedelini hayatıyla ödemiştir.

4.

Vefatı

Abbasîlerin komutanı, halifenin amcası Abdullah b. Ali ile Mervân arasında Zap
suyu yakınlarında meydana gelen savaşta Emevî ordusu daha güçlü olmasına rağmen
mağlup oldu (11 Cemâziyelâhir 132/ 25 Ocak 750). Mervân savaş alanından kaçarak
güzergâhlardaki şehirlere sığınmak istedi ancak daha önce atadığı valiler kendisini kabul
etmediler. Suriye bölgesine, oradan Mısır’a gitti. Yukarı Mısır’ın Bûsîr köyünde Abbasî
kuvvetleriyle girdi çatışmada öldürüldü (26 Zilhicce 132 / 5 Ağustos 750).
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5.

Emevî Devletinin Yıkılışı

41-132 (661-750) yılları arasında İslâm dünyasına hâkim olan Ümeyyeoğulları
iktidarı Abbasoğulları tarafından yıkılarak yerine yeni bir hanedan geldi. Emevî devletinin
yıkılışından sonra Abbasoğulları, Emevîlere karşı çok sert davrandılar. Aileye mensup olan
birçok kişi, yakalanarak öldürüldü. Abbasîlerin bu gazabından çok az insan kurtulabildi.
Hemen hemen İslâm dünyasının her tarafında insan avına çıkıldı
Hişâm b. Abdülmelik’in torunu Abdurrahman kaçarak Mısır’a oradan İfrikıyye
bölgesine oradan da Endülüs’e kaçtı burada Endülüs Emevîleri devletini kurdu.

6.

Emevîler Devletinin Yıkılışını Hızlandıran Etkenler

Her devletin güçlü ve zayıf yönleri olabilir. Emevî devleti de incelendiğinde bazı
özellikleriyle dikkat çeker. Devletin zayıflamasına ve kısa sayılabilecek bir süre sonra
yıkılmasına giden sürecin belli başlı etkenleri şunlardır:

•

Hanedan İçi Çatışmalar

Devletin en önemli zaaflarından biri hanedan sisteminin sahip olduğu zaaflardır.
Esasen bu sistem, Emevîlerden önceki devletler için olduğu gibi onlardan sonra kurulan
devletler için de sıkıntılar doğurmuştur. Hanedan içi rekabet ve bunun sonucunda ortaya
çıkan mücadele zaman zaman iç savaşlara dahi dönüşebilmiştir. Emevîler dönemi sonunda
hanedan mensuplarının birbirleriyle savaşmaları devletin gücünü zayıflatan önemli bir
problemdir. Muâviye oğlu Yezîd’i veliaht olarak belirlediğinde zahirde ortaya çıkabilecek
ihtilafları engellemek istediğini ifade etmişse de sistemin bizatihi sorun üreten bir yapıya
sahip olduğunu söylemek icap eder.
Devletin kurucusu olan Muâviye’nin soyundan gelenler, onun vefatının üzerinden
daha dört yıl geçmişken hilafeti kaybettiler. Bundan sonra Mervânoğulları, Süfyânîleri
iktidara ortak etmediler.

•

Kabilecilik

Emevîler döneminde devleti zayıflatan ve yıkılmasında etkili olan sebeplerden biri
kabileciliktir. Kabilecilik, binlerce yıldan beri Arapların sosyal, siyasî, dinî, kültürel
ilişkilerinde belirleyici olan bir kurumdur. İslâm’ın meşru bir çizgiye getirmeyi hedeflediği
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kabileciliğin her zaman mücadele sebebi olabilecek bir potansiyele sahip olduğu
söylenmelidir. Emevîler döneminde, Kaysî-Kelbî mücadelesi kuzey Araplarıyla güney
Araplarının öteden beri devam eden rekabet ve mücadelelerinin bir parçasıdır. Emevîler
döneminde bu rekabet, hanedan içi rekabetin de bir parçası olmuştur. Kabileler, kendileri
iktidarı ele geçirmek için değil, iktidar nimetlerinden daha fazla pay alabilmek için mücadele
veriyorlardı. Kabile rekabetinin bir boyutu siyasetle de ilişkiliydi. Ancak siyaset dışında da
ciddi bir rekabetten söz etmek gerekir. Kabileler arasında kan davası, hâkim oldukları
bölgelerin ve kaynakların kullanımı ile ilgili kavgadan, basit kavgalara kadar birçok sebebe
dayanıyordu. Muâviye gibi farklı kabilelerle iyi ilişkiler geliştirebilen bir yönetici, dengeleri
koruyabilirken, sonraki yıllarda halefleri arasında bu dengenin korunamadığı, dolayısıyla
kabileciliğin siyasetin konusu olduğu dönemler olmuştur.
Arap kabileleri arasındaki kuzeyli güneyli ayırımı tek rekabet sebebi değildi. Kuzeyli
kabileler de kendi aralarında Mudar ve Rebîa kabileleri olarak iki gruba ayrılıyorlardı.
Kardeş olan bu kabileler arasında uzun yıllardan beri devam eden kan davaları vardı. KaysîKelbî mücadelesinde onlar da taraf oluyorlardı.
Arap kabileleri arasında asalet ve güce dayalı bir ilişki düzeni vardı. Kabilelerin hepsi
denk görülmüyordu. Kureyş’in bağlı olduğu kuzeyli kabilelerin bir kısmı kendilerini
Yemeni kabilelerden üstün addediyorlardı. Özellikle evliliklerde buna önem veriyorlardı.
Son olarak şunu da ifade edelim ki, kabileler arasında mücadele ve rekabet, şartlara
bağlı olarak değişkendi. Bazı kabilelerin, kendi çıkarlarını ya da pozisyonlarını korumak
adına geleneksel pozisyonlardan farklı tutumlar içine girebildikleri de bir gerçektir. Kardeş
ve akraba olan kabilelerin dahi birbirleriyle savaşabildikleri bir anlayış, İslâm’ın onunla
mücadelesine rağmen devam etmiştir.

•

Arap Mevali Rekabeti

Kabileciliğe benzeyen bir diğer önemli sosyal ve siyasî sorun da Arap mevali
arasındaki rekabet ve hatta devletin son dönemlerine damga vuran mücadele idi. Araplar
arasında kendilerini diğer milletlere mensup olan Müslümanlardan daha üstün oldukları
anlayışı mevcuttu. Bu anlayış zamanla mevalinin de kendi değerlerini savunmalarına ve
kavmi duygularının gelişmesine sebep oldu. Emevîlerin son dönemlerinde mevalinin içinde,
Abbasîler döneminde Şuûbiyye hareketi olarak siyasette etkin olan anlayışın temeli
Emevîler döneminde atılmıştır.

•

Muhalefetle Çatışmalar

Devletin kuruluş sürecinden itibaren Ümeyyeoğullarına karşı ciddi bir muhalefet
mevcuttu. Onların iktidarlarını destekleyen ve bundan nemalananlar olduğu gibi başından
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itibaren Ümeyyeoğullarının iktidarına tahammül edemeyenler de vardı. Özellikle
Muâviye’nin oğlu Yezîd’in halifeliği döneminde muhalefete karşı takınılan sert tutum,
zamanla dinî bir renk de alan muhalefeti körüklemiştir.
Muhalefet, çok az zamanlarda pasif halde devam etmiştir. Çatışmalar bazı
dönemlerde asgari düzeye inmişse de Ömer b. Abdülaziz dönemi hariç her dönemde isyanlar
ve kavgalar vardı. Hz. Ali’yi dahi tekfir eden Haricîlerin Emevîler hakkında çok daha katı
olmaları anlaşılır bir durumdur. Emevî halifeleri, bu muhaliflere uzlaşabilecekleri bir zemin
oluşturamadılar ya da oluşturmadılar. Ancak sürekli hale gelen çatışmalar, devleti ve
yöneticileri yıprattı.

•

Toplumsal Değişim

İslâm toplumunun yaşadığı değişim, siyaset dâhil birçok alanı etkiliyordu. Büyük bir
coğrafyaya yayılmış olan Emevî hâkimiyeti döneminde tek bir kültürden, sosyal ya da siyasî
yapıdan söz etmek mümkün değildir. Bu kadar geniş bir coğrafyada farklılıkların yeni bir
durum ortaya çıkarması, insanların dünyaya bakışlarını etkilemesi kaçınılmazdır.

•

Kültürlerin Karşılaşması

Râşid Halifeler dönemde başlayan fetihlerle birlikte Müslümanların farklı kültürlerle
girdikleri temas, İslâm dünyasına birçok alana taalluk eden yeni tartışma konuları getirmiştir.
İslâm toplumunda artık inanç konuları dâhil birçok konuda yeni görüşlerin ortaya çıkması
ve tartışmaların olması karşılaşılan bir durumdur. Abbasîler döneminde şekillenen birçok
mezhebi ve fikri akımın temelleri Emevîler dönemindeki tartışmalar sırasında atılmıştır.

•

Mali Yönetim

Vergilerin tahsili ve harcanması, Emevîler döneminde devlete karşı şikâyetlerin ve
hatta zaman zaman isyanların ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

•

Toprak Politikası

Devletin elindeki geniş arazilerin bazı kabilelere ya da kişilere tahsis edilmesi
yöneticilere karşı muhalefeti beslemiştir.
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•

Adalet ve Güven Duygusunun Zedelenmesi

Emevîler döneminde bazı halifelerin politikaları ve özellikle iç savaşların olduğu
dönemde halifelerin ve valilerin uygulamaları, baskı ve zulümler, devlete olan güveni sarsan
etkenlerdir. Devlete güvenin kalmaması, fırsat bulan birçok kişinin isyan sebebidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Emevilerin yıkılış süreci hakkında bilgi sahibi olunmuştur.
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Bölüm Soruları
1- Ömer b. Abdülaziz dönemi olaylarını anlatınız.
2- Emevilerin yıkılışının sebeplerini maddeler halinde yazınız.
3- Emevilere karşı Abbasi muhalefeti hakkında bilgi veriniz.
4- Mervan b. Muhammed dönemi olayları hakkında bilgi veriniz.
5- Emeviler’in yıkılış sebepleri hakkında bilgi veriniz.
6- Aşağıdakilerden hangisi Ömer b. Abdülaziz döneminde
düzenlemelerden değildir?
a.
Devletin gereksiz harcamalrına kısıtlama getirmesi
b.
Zekatın dağıtımında dikkatli davranılması
c.
Mevalinin sorunlarının giderilmesi
d.
Yönetimde şura benzeri bir uygulamanın esas alınması
e.
Cizyenin kaldırılması.

yapılan

7. Aşağıdakilerden hangisi Emevi devletinin yıkılışında etkili olan faktörlerden
değildir?
a. Kabilecilik
b. Kuraklık
c. Mali politikalar
d. Abbasi propagandası
e. Arap Mevali rekabeti
8. Aşağıdakilerden hangisi Ömer b. Abdülaziz döneminde uygulanmaya başlayan
mali düzenlemelerden değildir?
a.
Sahipleri Müslüman olanların haraci arazilerini devletten kiralanmış gibi
kabul etmiştir.
b.
Zımmilerden alınan vergilerin kendileriyle yapılan anlaşmalar
çerçevesinde alınması
c.
Müslüman olandan cizye alınmasını yasaklaması
d.
Haraci arazi uygulamalarında H. 100 yılının esas alınması
e.
Zekat alınan malların nisap miktarlarının yeniden belirlenmesi
9. Aşağıdaki kelimeler bir kavram şeması oluşturacak şekilde guruplandırıldığında
hangisi dışarıda kalır?
a.
b.
c.
d.
e.

Hişam b. Abdülmelik
Zeyd b. Ali
Ömer b. Hübeyre
Harre Vakası
Balatü’ş-şüheda savaşı
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10. “Ömer b. Abdülaziz, zekât âmillerinin topladığı zekâtı, yerinde harcamalarını
emretti. Âmil, zekât toplamak için bir kabileye gittiğinde beyana esas olmak üzere
insanların zekâtlarını aldıktan sonra kabilelerin fakirlerini tespit ederek topladığı zekâtı
onlar arasında taksim ediyordu. Bu sebeple ertesi yıl sonra aynı kabileye uğrayan bazı
zekât âmilleri, bir yıl önce zekât almak durumunda olan bazı insanların artık zekât
verebilecek duruma geldiklerini müşahede etmişlerdir.”
Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Zekat görevlilerinin insanların kendilerinden gizlediklerini
çalışmadıkları söylenebilir.
b. Zekat ekonomik olarak gelişmenin vasıtası olmuştur.
c. Zekat öncelikle toplanan yerde dağıtılmıştır.
d. Zekat gayri müslimlerin fakirlerine de verilmiştir.
e. Kabile bu dönemde önemli bir sosyal gerçekliktir.

bulmaya

Cevaplar: 6: E, 7: B, 8: E, 9: D, 10: D
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8. HAFTA
DERS NOTU
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VIII.

EMEVÎLER DÖNEMİ KÜLTÜR VE MEDENİYET
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Emevîler dönemi kültür ve medeniyeti hakkında genel bir bilgi
sahibi olunacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
123-

Emeviler dönemi kültür ve medeniyeti hakkında ne biliyorsunuz?
Endülüs Emevileri hakkında ne biliyorsunuz?
Emevîler’in askeri teşkilat hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Emevîler

Kazanım

Emeviler
dönemi
kültür
ve
medeniyeti
hakkında
bilgi
sahibi
olunacak.

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Metinler, çözümlü
problemler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların
daha
kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Emevîler



Divanlar



Toplum



Arap



Mevali



Fetih
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Giriş
İslâm Tarihinin en önemli dönemlerinden biri olan Emevîler döneminde önemli
gelişmeler meydana geldi. Özellikle yeni bölgelerin fethedilmesi, Müslümanların diğer
kültürlerle karşılaşması ve kurumsal yapıdaki değişiklikler ve yenilikler bu dönemin dikkat
çeken yönlerindendir.

A.

Emevîlerin İslâm Tarihindeki Yeri

Râşid Halifelerden sonra iktidara gelen Emevîler, otoritelerini Hz. Peygamber’in
temelini attığı siyasî mirasın üzerine oturttular. Muâviye’nin kendisi bir sahabî olduğu gibi
Ashab’ın ileri gelenlerinden önemli isimlerin yaşadığı bir dönemde iktidara geldi. Bu
dönemde Hz. Peygamber’in getirdiği din, daha çok tazeydi. Ancak Allah Elçisi’nin hayatının
sonlarından itibaren İslâm’ın süratli bir biçimde kabul edilmesi ve siyasî hâkimiyet alanının
hızlı bir şekilde genişlemesi, sahabenin İslâm toplumu içindeki nüfuzunu azalttı. Nitekim
Hz. Osman’ın katliyle başlayan süreçte artık İslâmî geçmişleri daha yeni olan kişilerin siyasî
arenada daha çok görünmeye başladığını müşahede ediyoruz. Nesiller değişiyor; buna bağlı
olarak etkili olan insanlar da yerlerini başkalarına bırakıyorlardı.
Emevîler dönemi, yoğun siyasî kavgalara, sosyal ve fikri çatışmalara rağmen,
Müslümanların hayatında önemli bir yere sahiptir. Bugün sahip olduğumuz değerlerin, hatta
din algısının bu dönemde şekillendiğini söylersek yanlış olmaz. Bu dönemi, mezhebi algılara
mahkûm olarak değil, bağımsız bir bakış açısıyla değerlendirdiğimizde, aslında Emevîler
döneminin öncesi olan Râşid Halifeler dönemi ile sonrası olan Abbasîler döneminin bir
parçası olduğunu, iki dönem arasındaki bu tarih diliminin iki dönemi anlamak açısından
önemli olduğunu görürüz.
İslâm’ın Emevîler tarafından tahrif edildiği, Ümeyyeoğullarının Hz. Peygamber’den
intikam almak duygusuyla hareket ettikleri şeklinde zaman zaman karşılaştığımız iddiaların
tarihi açıdan bir temeli olmadığını ifade etmek gerekir. Eğer Emevîlerin bu kin ve
düşmanlıkla hareket etmiş olma ihtimali gerçekçiyse, aynı ihtimal onları suçlayanlar ve
muhalifleri için de söz konusudur. Kaldı ki Emevîleri siyasî açıdan sahip oldukları konuma
getiren, onların Müslümanların liderleri olarak bir dünya devletini yönetmelerini sağlayan
şeyin İslâm olduğunun farkında olmamaları mümkün değildir. Buna rağmen hala Bedir’de
öldürülen birkaç Abdüşems mensubunun intikamını kendilerinin de içinde oldukları bütün
bir ümmetten alma düşüncesiyle hareket ettiklerini söylemek gerçekçi değildir. İdeolojik
okumaları bir yana bırakırsak, Ümeyyeoğulları arasında dindar olanlar olduğu gibi dini
konularda daha lakayt olanlar da vardı. İslâm’ın emir ve nehiylerine uyma hususunda hassas
olanların yanı sıra daha zayıf olanlar da vardı. Kişilik olarak dirayet sahibi insanlar olduğu
gibi zayıf karakterli olanlar da vardı. Bütün bunlar, Ümeyyeoğulları ailesi için söylenirken
diğer insanlar için de söylenemez mi?
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Bu dönemde “doğrular” da vardı, “yanlışlar” da... Tıpkı diğer dönemlerde olduğu
gibi...

B.

Toplum

Emevîler döneminde İslâm devleti çok geniş bir coğrafyaya hâkim olduğu için Arap
olmayan birçok unsur İslâm devletinin hâkimiyetine girdi. Bunların bir kısmı zamanla
Müslüman oldu; bir kısmı ise eski inançlarında kaldı.
Bu dönemde İslâm ülkesinin tebaasını kabaca Müslümanlar ve gayrimüslimler olarak
tasnif etmek mümkündür.

1.

Müslümanlar

Müslümanlar, hâkim unsur olarak İslâm dünyasının hemen her yerinde yaşıyorlardı.
Ancak Müslümanların hepsi aynı sosyal ve siyasî statüye sahip değillerdi. Müslümanlar da
kendi aralarında Arap olan Müslümanlar ve Arap olmayan Müslümanlar olarak iki gruba
ayrılabilir.

a.

Araplar

Müslümanlar arasında Arapların önemli bir ağırlığı vardı. Fetihleri gerçekleştiren
unsur olarak güçlü idiler. Emevîler döneminde Arapların nüfuzu Arap algısına uygun olarak
öne çıkmıştır. Bu algı genel bir yaklaşımın sonucudur. Araplar arasında asalet, sosyal
ilişkilerde önemli bir ölçüydü. Bu bakımdan Arap kabileleri arasında tarihlerinden, sosyal
ve siyasî konumlarından beslenen bir asalet algısı vardı. Öte yandan Araplarda kendilerini
gayrı Arap unsurlardan üstün gören yaygın bir anlayış da vardı. Bu anlayış devletin
uygulamalarına yansıyordu. Dolayısıyla bunu, devletin ideolojik bir tercihi değil, sosyal
hayatın içinde mevcut olan bir olgunun siyasete yansıması şeklinde değerlendirmek daha
isabetli olur.
Arap kabileleri arasında ciddi bir rekabetin olduğu da göz ardı edilmemelidir. Bu
rekabet, hanedan mensuplarının birbirleriyle mücadeleleri sırasında zaman zaman kabileler
arasında çatışma ve savaşlara da dönüşebiliyordu. Cahiliye döneminden itibaren mevcut
olan kabile rekabeti ve çatışması, Emevîler döneminde yeni gerekçelere bağlı olmak üzere
yeniden ortaya çıkmıştır.
Arapları ve diğer milletleri asalet algılarına göre değerlendiren Arapların sayısı çok
olmakla birlikte, bunun dışında onlara tamamen din kardeşliği ekseninde bakanlar da yok
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değildi. Özellikle dindarlar, insanların kabile mensubiyetine göre değerlendirilmesine sıcak
bakmıyorlardı. Şunu da ifade etmek gerekir ki bu asalet anlayışı, insanların sosyal
ilişkilerinde genellikle kabullenilmiş gibiydi. Her kabilenin diğerine denk olmadığı, aynı
kabileye mensup insanların eşit görülmediği, Arapların Arap olmayan Müslümanlara göre
üstün oldukları anlayışı birçok insan tarafından tartışılmıyordu.

b.

Mevali

İslâm dünyasında Râşid Halifeler döneminden başlayarak Arap olmayan Müslüman
nüfusun oranında artış meydana gelmiştir. Özellikle Emevîler döneminde bu artış daha da
hissedilmektedir. Araplar, Müslüman olan bu unsurlara mevali adını verdiler. Mevali de
kendi durumunu kabullendi.
İslâm dünyasında zanaatların çoğu mevali tarafından icra ediliyordu. Öte yandan ilmî
hayatta mevalinin önemli bir ağırlığı olmuştur. Tabiin âlimlerinin büyük bir kısmı
mevalidendi. Bu durum, Arapların ilimle uğraşma kültürlerinin olmamasıyla ilgili olsa
gerektir.
Mevalinin komutanlık, valilik görevlerine nadir atandıkları, hele hele Araplardan
müteşekkil orduların başına getirilmedikleri görülmektedir. Hatta savaşa gittiklerinde
Araplara mevaliden daha fazla pay verilmesi gibi açık haksızlıklara karşı bile büyük bir tepki
yoktu. Mevali, vergilendirme ve devletin imkânlarından yararlanma hususunda açık bir
ayrımcılığa maruz kalıyorlardı. Mesela bazı eyaletlerde Müslüman oldukları halde cizye
ödemeye devam ediyorlardı.
Ayrımcılık, zamanla gelişen bir hoşnutsuzluğu doğurmuştur. Bundan dolayıdır ki
devlete karşı birçok isyanda mevalinin önemli bir desteği ve katkısı olmuştur. Zamanla
mevalinin sayısının artmasına bağlı olarak kendilerine yapılan baskılara karşı bir duruş
geliştirdikleri, bu duruşun zamanla Şuûbiyye hareketlerini beslediğini de söylemek gerekir.
Karşı karşıya kaldıkları bazı ayrımcılıklara zaman içinde oluşan tepkiler, onları tepkisel
görüşler geliştirmeye götürmüştür.

2.

Gayrimüslimler

İslâm devletinin hâkimiyeti altında farklı bölgelerde değişik dinlere mensup zimmî
statüsünde yaşayan geniş bir tebaa vardı. Bunlar, zimmet verilen unsurlar olarak devletin
tebaasıdır. Bununla birlikte millet-i hâkime gibi devletin sahibi değildirler. Gerçi millet-i
hâkime de devletin sahibi sayılmaz. Zira gerçekte devletin sahibi hanedandır.
Zimmîler, mensup oldukları dine göre yaşantılarını devam ettirme hakları olan, ona
uygun hukuku kendi aralarında uygulayan topluluklar olarak varlıklarını devam
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ettirmişlerdir. Zimmîlere tanınan haklar, genellikle Râşid Halifeler döneminde yapılan
antlaşmalar çerçevesinde olmuştur.
Emevîler döneminde Müslümanların kendi aralarında sık sık kavgaları ve
mücadeleleri devam ederken zimmîlerin kendi işlerine baktıklarını söylemek mümkündür.
Zimmîler, devlete birçok vergi veriyorlardı. Bunların özellikle üçü, -arazilerin
gelirlerinden alınan haraç, şahıs başına verdikleri cizye ve ticarî malları için verdikleri uşûr
vergisi- büyük yekün tutuyordu. Zimmîler, bu vergileriyle devleti finanse eden unsur olarak
devletin varlığında önemli bir yere sahiplerdi. Bundan dolayı onların huzur içinde
yaşamaları ve işleriyle ilgilenip para kazanmaları devletin bekası açısından önemliydi. Bu
durum, İslâm devletlerinin hepsi için geçerlidir. Başından itibaren devletlerin giderleri
zimmîlerden elde edilen gelirlere bağlandığı için zimmîler, devletin varlığı için hayatî bir
önem kazanmışlardır.
Zaman zaman vergilerin arttırılma gayretleri zimmîleri de rahatsız edebilmiştir.
Nitekim Hişâm b. Abdülmelik döneminde Mısır’da Kıptiler, bu sebepten dolayı
ayaklanmışlardır.
Râşid Halifeler döneminde olduğu gibi Emevîler döneminde de Müslümanların
kurdukları şehirler hariç tutulursa diğer şehirlerin birçoğunda zimmî nüfus Müslüman
nüfustan fazladır.

C.

Dinî Düşünce

Emevîler dönemi, fikrî ve dinî hayat açısından çok canlı bir dönemdir. Bu dönemde
Müslümanlar, hem yeni din anlayışlarıyla hem de yeni düşüncelerle karşılaştılar. Bu durum
Müslümanların yeni konuları tartışmaya başlamalarına sebep oldu. İslâm dünyasındaki
temel düşünce akımlarının birçoğu köken olarak Emevîler dönemine gitmektedir. Bu
düşüncelerin gelişmesinde de mevali unsurunun ciddi bir etkisi olduğu unutulmamalıdır.
Dönemin tartışma konusu olan fikirlerin çoğunda mevalinin parmağının olduğunu
söylemek abartı olmaz. Mücessime, Müşebbihe, Mutezile, Mürcie gibi akımların hemen
hepsinde mevalinin etkisi vardı.
Emevîler dönemi dinî düşüncenin gelişimi yönüyle önemli bir konuma sahiptir.
Ancak bu dönemde dine bilinçli bir müdahalenin olduğu iddiası ispatlanmaya muhtaçtır. Son
dönemlerde İslâm dünyasındaki sorunların Emevîlerin dini bozdukları görüşüyle
temellendirilmeye çalışılması, sıklıkla karşılaştığımız bir iddiadır. Bu iddianın, zorlama
anlamlar yüklenen ve mevsukiyeti tartışmalı birkaç rivayet dışında dayanağı yoktur. Dinde
değişim süreci Hz. Peygamber döneminden sonra devam etmiş ve günümüze kadar da devam
etmektedir. Zira din canlı bir kurumdur. Yaşandığı sürece değişim gösterir. Dinî metinler
korunsa dahi metinlerde anlam kaymaları her zaman mümkündür.
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Dönemin dinî düşünce akımlarıyla siyasî görüşleri arasında kurdukları ilişki zamanla
siyasî grupların dinî mezheplere dönüşmelerine sebep olmuştur. Özellikle Şîa, Emevî
döneminin sonuna doğru itikadî konular etrafında şekillenen bir mezhebe dönüşmeye
başlamıştır.
Haricîlerin tartıştıkları konuların bir kısmı da itikadî mezheplerin ele aldıkları
konular olarak önemli tartışmalara ve görüş ayrılıklarına sebep olmuştur. Bunlar arasında
mürtekib-i kebire gibi konular, Mutezile ve Mürcie mezheplerinin de tartışma konuları
arasında yer almıştır. Öte yandan yönetim erkinin dinen gerekli olup olmadığı, yönetici ile
ilgili dinî bir çerçevenin bulunup bulunmadığı da tartışılan konulardandır.
Bütün bu konular, dinle bağlantılı olarak tartışılmaktadır. Esasen o dönemin
insanının aklında yaşadıklarıyla ilgili dinî olan-dinî olmayan ayırımı yoktu. Pekâlâ, her konu
dinî bir çerçeve içinde ele alınabiliyordu.

D.

Fetihler

Bugün İslâm dünyasının doğal sınırları kabul edilen yerlerin önemli bir kısmı
Emevîler döneminde fethedildi. Hz. Ömer döneminde zirveye ulaşan fetihler Emevîler
döneminde daha ileri aşamalara taşındı. Kuşkusuz fetih tarihinde Râşid Halifeler önemli bir
dönemdir. Ancak Emevîler dönemi de bu açıdan önemli bir yere sahiptir. Hem fetihlerin
daha uzak bölgelere yönelmesi hem de daha önce fethedilmiş olan yerlerdeki hâkimiyetlerin
pekiştirilmesi açısından Emevîler dönemi önemlidir. Emevî dönemi fetihleri kabaca doğu,
batı ve kuzey yönlerinde devam etmiştir. Bu bölgelerin hepsinde önemli başarılar elde
edilmiş ve devletin sınırları genişletilmiştir. Doğal olarak devletin sınırlarının genişlemesi,
devlet gelirlerinin artması anlamına geliyordu. Ama bu, aynı zamanda devlet için yeni
sorunlar demekti. Nitekim fethedilen yerlerde zaaf gösterildiği zamanlarda devleti meşgul
eden isyanlarla karşılaşılmıştır.
Fetihler, iç karışıklıkların yoğun olduğu dönemlerde durma noktasına geliyordu.
Bundan dolayı önemli fetih harekâtlarının hepsi iç istikrarın olduğu dönemlerde
gerçekleştirilmiştir.
Fetihlerde Hz. Peygamber ve Ashab döneminde daha çok gündem belirleyici olan
iʻlâ-yı kelimatullah [Allah adının yüceltilmesi] anlayışı kısmen zayıflamıştır. Bu dönemde
askerî harekât bir anlamda elde edilen yerlerin güvenliğinin sağlanması açısından gerekli
görülmüştür. Emevîlerin askerî faaliyetlerinin karşısında komşularının da cevapları ve
mücadeleleri devam etmektedir. Bu sebeple koşullar, geri adım atmayı ya da rehavete
düşmeyi engellemektedir. Varlığını korumak isteyen devlet, askerî faaliyetlerini arttırarak
devam ettirmek zorundadır.
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a.

Mâverâünnehir

Emevîler döneminde yoğun askerî faaliyetlerin olduğu bölgelerden biri
Mâverâünnehir bölgesidir. Ceyhun nehrinin kuzey ve doğusunda kalan bu bölgeye “nehrin
öte tarafındaki yer” anlamında bu isim verilmiştir. Geniş bir coğrafyayı kapsayan bu bölgede
Buhara, Semerkant, Uşrusana, Taşkent, Fergana, Nesef, Tirmiz, Hârizm ve Fârâb gibi
şehirler bulunmaktadır. Burasının fethi de büyük ölçüde Emevîler tarafından
gerçekleştirilmiştir. Mâverâünnehir’de yaşayan Türkler ile Emevîler arasındaki çatışmalar
uzun süre devam etmiş; yerel halk fırsat bulduklarında isyan etmekten geri durmamışlardır.
Bu bölge, Basra eyaletine bağlı olan Horasan’dan yönetilmiş; ordular buradan
gönderilmiştir.
Muâviye döneminde komutanlarından Ubeydullah b. Ziyâd’ın başlattığı askerî
faaliyetler sırasında buradan getirdiği 2000 kadar Türk askerini Basra’da el-Buhâriyye denen
mahallede oturttuğu ve onları Haricîlerle savaşta kullandığı rivayet edilir.
Mâverâünnehir bölgesindeki fetihler epey sıkıntılı olmuş; birçok şehir birden çok
defa fethedilmiştir. Bölgedeki kalıcı başarılar, Haccâc b. Yusuf’un Irak genel valiliği
sırasında Horasan valisi olarak görevlendirdiği Kuteybe b. Müslim tarafından
gerçekleştirilmiştir.
Kuteybe’nin fetihleriyle birlikte burada yaşayan ve Budizm, Zerdüştîlik, Maniheizm,
Hıristiyanlık, Yahudilik, Şamanizm, Mecûsîlik ve Mezdekiyye gibi farklı dinlere mensup
olan halk arasında İslâm kök salmaya ve yayılmaya başladı. Bununla birlikte iç karışıklığın
olduğu dönemlerde bölgede isyanlar meydana geldi. Emevîler döneminin sonlarında da
birçok şehirde iç karışıklıklar ortaya çıktı. Sonraki yıllarda bu bölgelerde İslâm medeniyetine
önemli etkileri olan birçok âlim yetişti.

b.

Hindistan

Bugün Pakistan sınırları içinde halan Sind bölgesinin fethi Emevîler döneminde
başlatıldı. Râşid Halifeler döneminde bölgeye yönelik seferlerden sonuç elde edilemedi.
Sind bölgesinde Haccâc’ın Irak valiliği döneminde buraya gönderdiği yeğeni Muhammed b.
Kâsım tarafından fetihler başlatıldı (92/711). Muhammed, kısa sürede burada önemli
başarılar elde ederek, ciddi bir Müslüman nüfusu buraya yerleştirdi.
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c.

Kuzey Afrika

Emevîler döneminde önemli başarılar elde edilen yerlerden biri de batıdaki İfrikıyye
bölgesidir. İfrikıyye, Mağrib’in doğusunda kalan Tunus ve civarı için kullanılan bir bölge
ismidir.
Hz. Osman döneminde önemli başarılar elde edilen bölgenin fethi Emevîler
tarafından tamamlanmıştır. Bölgede önemli başarılara imza atan Ukbe b. Nâfi (ö. 62/682),
Kayravan şehrini inşa ederek burasını Müslümanlar için önemli bir merkez haline getirdi
(50/670). Daha sonra Atlas okyanusuna kadar olan bölge Müslümanlar tarafından fethedildi.
Bununla birlikte burada Berberîlerin itaatini sağlamak çok kolay olmadı. Nitekim Emevîler
dönemi boyunca zaman zaman sayıları ve etki alanı artan isyanlar meydana geldi.
Kuzey Afrika, Endülüs’ün fethini gerçekleştiren orduların merkezi olarak sonraki
yıllarda önemli bir merkez oldu.

d.

Endülüs

Endülüs Velîd b. Abdülmelik döneminde başlayan fetihlerle Müslümanların
hâkimiyetine girdi. Bölgenin önemli bir kısmı ilk harekâtlar sırasından fethedildikten sonra
kuzeye doğru fetihler devam etti. Pirene Dağları’nı aşan Müslümanların Poitiers
(Puvatya)’da Franklara yenilmeleri [Belâtüşşühedâ Savaşı (Ramazan 114/Ekim 732)]
ilerleyişlerini durdurdu. Müslümanlar, bundan sonra güçlerini büyük ölçüde birbirlerine
karşı kullandılar. Bu iç çatışmalar, düşmanları tarafından fırsat olarak değerlendirildi.

e.

Kafkasya ve Hazar

Kafkasya ve Hazar bölgesinde, Emevîler döneminde Müslümanlarla bölgedeki yerel
yöneticiler arasında uzun yıllar devam eden çatışmalar meydana geldi. Emevîler döneminde
bu bölgelerin fetihlerinde önemli başarılar elde edildi. Bu bölgede faaliyet gösteren
komutanlar arasında Abdülmelik b. Mervân’ın oğlu Mesleme b. Abdülmelik ve kardeşi
Muhammed b. Mervân zikredilmelidir.

f.

Anadolu Seferleri ve İstanbul’u Fetih Girişimleri

İslâm Tarihinde Osmanlılar tarafından gerçekleştirilen muhasara ve fethin dışında
İstanbul’a yönelik ciddi fetih teşebbüsleri, yalnızca Emevîler tarafından gerçekleştirilmiştir.
Muâviye döneminde birkaç defa fetih teşebbüsüne girişilmiş; ancak sonuç elde
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edilememiştir. Emevîler dönemindeki en önemli fetih teşebbüslerinden biri Süleyman b.
Abdülmelik döneminde, Halife’nin kardeşi Mesleme b. Abdülmelik komutanlığında
gerçekleştirilen harekâttır.
Emevîler döneminde Anadolu’ya yönelik çok sayıda yaz seferi düzenlenmiştir. Bu
seferler sırasında kalıcı bir fetih hedeflenmemiş; daha çok Müslümanların gücünü gösteren
ve onların elinde bulunan bölgelerin güvenliğini sağlamayı hedefleyen askerî faaliyetler
olarak gerçekleştirilmiştir. Benzer seferler, Bizans tarafından da Müslüman topraklarına
yönelik olarak yapılmaktaydı.

E.

Yönetim

Emevîler döneminde sade bir yönetim sistemi olmakla birlikte o günkü ihtiyaçlara
göre şekillenmiş birçok kurum mevcuttu.

1.

Saray Teşkilatı

Devletin yönetim merkezi olan sarayda birçok görevli istihdam ediliyordu. Bunların
başında halife zikredilmelidir. Ondan başka görevini ifa ederken kendisine yardımcı olacak
birçok görev zamanla duyulan ihtiyaçlara göre ortaya çıkmıştır. Bazen de eski bir görev ya
da uygulama geliştirilerek yeni bir kurum halinde yapılandırılmıştır.

a.

Halifelik

Emevîler döneminde devlet yönetimi, hanedan sistemine dayalı olarak iktidara
gelinebilen ve hilafet olarak isimlendirilen bir yönetim şeklidir. Özellikle günümüzde
Emevîler dönemini hilafet olarak nitelemenin doğru olmadığına ilişkin iddialar temelsizdir.
Zira Emevî halifeleri kendilerini halife olarak gördükleri gibi halk da onları halife olarak
kabul ediyordu. Bu dönemde yaşayan birçok Sahabî, Emevî halifelerine biat etmiştir.
Halifelere “Müminlerin Emiri” şeklinde hitap edilirdi. Halifelerin Cuma namazı kıldırması
Râşid Halifeler döneminden beri devam edegelen bir uygulamaydı.
Emevîler döneminde halifelik, Ümeyyeoğulları hanedanının elinde olduğu için halife
hayattayken onun yerine gelecek kişi de belirleniyordu. Ancak veliahdın belirlenmiş olması,
onun iktidara gelmesini kesin hale getirmiyordu. İş biraz siyasî koşullara bağlıydı. Bazen
veliahdın erken ölümü de siyasî gündemi belirliyordu.
Veliahdın belirlenmesi sürecinde halifenin yakın akrabalarına ve adamlarına
danıştığından hareketle şeklî bir meşveretin gerçekleştiği söylenebilir. Ancak bu meşveret
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geniş katılımlı bir meşveret değildir. Esasen halkın tamamının ya da büyük bir kısmının
katıldığı bir meşveret Emevîler döneminden önce de çok yapılmış değildir.
Halifenin meşru olması için kendisine biat edilmesine özellikle dikkat edilir. Veliaht
olarak atanan kişiye önce veliaht olarak biat edilir. Ardından halife olunca bu kez ona halife
olarak yeniden biat edilir. Biatte özellikle kabile liderlerinin, ileri gelen kişilerin ve toplum
üzerinde etkisi olan âlimlerin biatine özellikle önem verilirdi. Tebaanın biat yükümlülüğünü
yerine getirmesi önemsenmiş; biat etmeyenin o hal üzere ölmesinin kötü bir durum olduğuna
inanılmıştır.
Emevîler döneminde halifelerin gücü daha da artmış; halifeden memnun
olmayanların kendilerini ifade edebilecekleri ortamlar oldukça azalmıştır. Bununla birlikte
mezalim mahkemelerinde mağdur olduğunu düşünenlerin haklarını arama imkânları
bulunmaktadır. Doğal olarak halife tarafından atanan kadıların yaptırım güçleri halifenin
onları görevlerinde bırakmasıyla ilişkilidir. Bu şartlar altında halifeye rağmen bir irade
ortaya koymaları oldukça zordur.

b.

Veliahtlık

Hanedan sistemi, Emevî devlet yönetiminin Râşid Halifeler döneminden farklı
özelliklerinden biridir. İlk veliaht ataması onun tarafından yapıldığı için Muâviye, sistemin
kurucusu olarak kabul edilir. Kendisinden sonra oğlu da yerine veliaht bırakmış; ancak onun
oğlu II. Muâviye veliaht bırakmayı reddetmiştir. II. Muâviye’den sonra halife, Câbiye
toplantısında istişareyle seçilmiş ve halife seçilen Mervân b. el-Hakem’e iki veliaht da
belirlenmiştir. Mervân, daha sonra veliahtlarını azlederek iki oğlunu veliaht tayin etmişse de
bundan sonra iki veliaht tayin etme uygulaması, sorun çözmekten çok sorun üreten bir sistem
haline gelmiştir.
Birden fazla veliaht tayin etme uygulaması, dönemin siyasî konjonktürüyle ilgili
olmalıdır. Zira bunun sorun ürettiğini dönemin halifeleri bizzat hayatlarında yaşadıkları
halde kendileri de bu uygulamaya başvurmuşlardır.
Halifeler, devlet yönetiminde aktiftirler. Devlet yönetimiyle ilgili bütün işler ilke
olarak halifenin sorumluluğundadır. Halife, dilediği kadar görevliyi işlerin yürütülmesi için
görevlendirebilir.
Emevîler döneminde saray teşkilatında vezaret kurumu yoktur. Yani halife adına
devlet yönetimini deruhte eden bir kurum henüz oluşmamıştır. Ancak halifenin kâtibi ve
hacibi gibi görevlileri mevcuttur.
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c.

Kâtiplik

Kâtiplik kurumu, eskilere kadar gider. Hz. Peygamber’in yazışmalarını yapan ve
vahyi yazan kâtiplerin İslâm tarihindeki ilk kâtipler olarak değerlendirilmesi makuldür. Hz.
Osman döneminde kâtibi olan Mervân b. el-Hakem’in devlet yönetiminde çok aktif olduğu,
hatta icraatlarıyla Hz. Osman’ın şehadetine giden süreçte sorumlulukları bulunduğuna
inanılır.
Emevî halifelerinin kâtip ve hacipleri olduğu gibi eyalet valilerinin de kâtip ve
hacipleri olurdu. Saray teşkilatındaki diğer birçok görevliler gibi kâtiplerin de özellikle
mevaliden seçilmesine özen gösterildiği müşahede edilmektedir. Bunun en önemli
gerekçelerinden biri, Araplardan seçilecek bir görevlinin görev ve yetkilerini akrabaları
lehine kullanabileceği ihtimalidir. Kaldı ki mevalinin bağlığı ve sadakati Araplardan çok
daha iyidir.

d.

Haciplik

Kâtibin dışında Emevîler döneminde halifelerle görüşmeleri düzenleyen haciplik
kurumu ortaya çıkmıştır. Râşid Halifeler döneminde halifelerin yanına gidip onlarla
görüşmek sıradan işlerdendi. Ancak Emevîler döneminde devlet işlerinin çok artması,
halifelerin gerekli gereksiz görüşmeler yapmak zorunda kalmaları, haciplik kurumunun
ihdas edilmesine sebep olmuştur.
Haciplik görevi ihdas edildikten sonra halifeyle görüşmek isteyen kişi önce hacibiyle
görüşür, hacibi gerek görmezse onu halifeyle görüştürmez; başka birisine yönlendirir ya da
talebini reddederdi. Böylece halifeyi gereksiz addedilen görüşmeleri yapmaktan kurtarmış
olurdu. Emevîlerde halifelerin yanı sıra eyalet valileri de hacip görevlendirmişlerdir.

e.

Divan

Hz. Ömer döneminde fetihlerle birlikte haraç [Divanü’l-Harâc] divanları ve
fetihlerden elde edilen düzenli gelirlerin dağıtımı için atıyye divanı [Divanü’l-Atâ]
kurulmuştu. Bunlardan başka ihtiyaca göre yeni divanlar da kuruldu.
Divanların önemli bir kısmı devlet bütçesinin yönetildiği kurumlardır. Hz. Ömer
döneminde şekillenen beytülmalin yapısı Emevîler döneminde de büyük ölçüde korundu.
Bununla birlikte Emevîler döneminde halifelerin beytülmali kullanma konusunda daha etkin
ve rahat hareket ettikleri dikkati çeker.
Vergilerle ilgili sistem, Râşid Halifeler döneminde olduğu gibi devam etmiştir.
Toplanan vergilerin önemli bir kısmı Müslümanlara verilen atıyyeler için harcanıyordu. Geri
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kalanlar ise görevlilerin maaşlarının karşılanması ve yapılan bazı yatırımlar için
kullanılıyordu. Özellikle arazilerin ıslahı için Sevâd bölgesinde ciddi yatırımlar yapılmıştır.

i. Divanü’l-Harâc
Devlet gelirlerinin en önemli kalemini oluşturan tarımsal gelirlerden elde edilen
vergilerle ilgili kayıtların yer aldığı bu divan, fetihler gerçekleştirilmeden önce fethedilen
bölgelere hâkim olan devletlerde de vardı. Hz. Ömer döneminde fetihler gerçekleştirilince
gayrimenkuller, ganimet olarak dağıtılmayarak düzenli bir gelir kaynağı olarak kullanıldı.
Bu dönemde kadastro çalışması yapılarak fethedilen yerler ölçüldü ve kayıtlar güncellendi.
Bu kayıtlar Emevîler döneminde de kullanıldı. Hişâm b. Abdülmelik döneminde arazi
ölçümleriyle ilgili yeni bir çalışma yapıldı.
Daha önce de ifade ettiğimiz gibi harac divanları, Abdülmelik dönemine kadar
divanın bulunduğu bölgedeki dilde tutuluyordu. İlk defa Abdülmelik büyük bir çalışma
başlatarak divanları Arapçaya çevirttirdi. Suriye divanı bir yıl içinde çevrildi. Ancak diğer
bölgelerdeki çalışmalar sonraki yıllarda devam etti. Horasan bölgesinin divanının çeviri işi
Hişâm b. Abdülmelik döneminde bitti.

ii. Divanü’l-Atâ
Devletin yıllık olarak tahsis ettiği maaşların kayıtlarının tutulduğu bu divan Hz.
Ömer tarafından kurulmuştur. Hz. Ömer döneminde bağımsız bir askerî teşkilat olmadığı
için divana kayıtlı olan Müslümanlardan erkekler, aynı zamanda cihat hizmetiyle de
yükümlüydüler. Bundan dolayı bazı araştırmacılar Divanü’l-Atâ’yı Divânü’l-Ceyş olarak
nitelendirmektedirler. Ancak şunu da ifade edelim ki Hz. Ömer döneminde Atâ divanına
cihat hizmetiyle yükümlü olmayan kadınlar ve çocuklar da kayıtlıydı. Ata divanı Emevîler
döneminde de varlığını devam ettirdi. Ancak bu dönemde askerlik teşkilatı ayrıca geliştiği
için atıyye ödemeleri azaldı. Hatta atıyyeler, devlete bağlı olan kabilelere ödenen bir meblağ
haline getirildi.

iii. Divanu’s-Sadaka
Zekât, “zekât âmili” denen görevliler tarafından toplanır; Kur’ân’da belirtilen
sınıflara dağıtılırdı.
Müslümanlardan alınan zekât ile diğer vergiler farklı kalemlerde toplanıyordu. Zira
zekâtın harcama yerleri Kur’an-ı Kerim’de belirlenmişti. Bununla birlikte valilerin zekâtın
harcanmasında zaman zaman kural dışına çıktıklarına, beytülmali zekât kaleminden
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fonladıklarına dair iddialar olmuştur. Abdullah b. Ömer’e valilerin zekâtı Kur’ân’da
belirtilen yerlere sarf etmediklerine dair iddialar olduğundan hareketle zekâtın devlet
görevlilerine verilip verilemeyeceği sorulmuş; Abdullah b. Ömer, kişilerin zekât verme
sorumluluklarının olduğunu, sarfla ilgili suiistimalin sorumlusunun görevliler olduğunu,
bunun zekâtı verenlerin sorumluluğunda olmadığını ifade etmiş ve insanların zekâtlarını
görevlilere vermelerini istemiştir.
Ömer b. Abdülaziz döneminde haraç arazilerinden ödenen verginin dışında zekât
alınıp alınmayacağı hususu tartışılmış; Ömer, zekâtın bir ibadet olduğu düşüncesinden
hareketle vergi ödendikten kalan kısmın nisap miktarını aşması halinde zekâtının verilmesi
gerektiğini söylemiştir.

iv. Divanü’r-Resâil
Halifenin yazışmalarını yapan divan olup Muâviye tarafından kurulmuştur.

v. Divanü’l-Hâtem
Mektupların mühürlendiği ve bir kopyasının çıkarılarak saklandığı bir divandır.
Muâviye veya Irak valisi Ziyâd b. Ebih tarafından tesis edildiği rivayet edilir.

vi. Divanü’l-Ceyş
Askerlik hizmetinin profesyonel birlikler tarafından yürütülmesine ihtiyaç duyulması
üzerine müstakil bir kurum haline geldi. Divanü’l-Ceyş’e kayıtlı asker sayısı ilk zamanlarda
daha az iken zamanla bu sayıda ciddi artış meydana gelmiştir.

2.

Valilik

Halifeler, taşradaki görevleri kendileri adına yürütmek üzere valiler
görevlendirmişlerdir. Zira çok geniş olan devlette bütün işleri halifelerin yürütmesi mümkün
değildi. Hz. Ömer döneminde fetih güzergâhları da dikkate alınarak bazı eyalet merkezleri
oluşturulmuştur. En önemli eyalet merkezleri, Kûfe, Basra, Mısır, Hicaz ve Yemen’dir. elCezîre bölgesi de zaman zaman eyalet olarak yönetilmiştir. Bazen el-Cezîre ile Azerbaycan
ve Ermeniyye eyaletleri birlikte yönetilmişlerdir. Yine İfrikıyye bölgesinin bazen Mısır ile
birlikte, bazen de ayrı olarak yönetildiği görülmektedir. Bütün bu tasarruflarda eyalet valisi
olarak görevlendirilen kişi halifelerin yetkilerine yakın yetkiler kullanmıştır. Kendi adına
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para bastırmak, halifenin atadığı bir görevliyi azletmek gibi işlerin dışında birçok işi yerine
getirmişlerdir. Valiler, ordulara sahiplerdi ve savaş ilan ediyorlar, ya da bir tehlikeyle
karşılaştıklarında halifeye danışma fırsatı bulamadan önemli kararlara imza atıyorlardı.
Vali atamalarında belirli bir usul olmayıp vali olacak kişinin belirlenmesi, halifenin
tercihine bağlıydı. Halifeler, kendilerine sorun çıkarmayacak ve itaat edecek kişileri
görevlendirmeye özen gösteriyorlardı. Kuşkusuz vali atamalarında kabileler arasındaki
rekabet ve ilişkiler, ahalinin devletle ilişkileri gibi hususlar dikkate alınıyordu. Sorunlu
bölgelere daha sert tutum takınacak biri gönderilirken bazı yerlere ve zaman zaman aynı yere
yumuşak karakterli birisinin gönderilmesi de mümkün olabilmekteydi.
Emevîler, genellikle sorunlu bir bölge olan Irak’a muktedir valiler göndermeye özen
göstermişlerdir. Irak’ta yıllarca görev yapan valiler olmuştur. Emevîler, ilk zamanlarda
Irak’ın yönetimini Sakîf kabilesinden olan valilere emanet etmeyi tercih etmişlerdi. Muğîre
b. Şuʻbe, Ziyâd b. Ebih, Ubeydullah b. Ziyâd ve Haccâc b. Yusuf es-Sakafî Irak’ın ünlü
Sakîfli valileridir.
Büyük eyaletlerin yönetiminde dikkat edilen bir etken de Kaysî Kelbî rekabetidir.
Bir dönem Kaysî bir vali atanmışsa bazen aynı halifenin döneminde bazen de halifenin
değişmesi durumunda bu sefer Kelbî bir valinin atanmasına dikkat edilmiştir.
Hicaz eyaleti, tarımsal üretimin oldukça az olduğu bir yer olmasına rağmen Mekke
ve Medine burada olduğu için hanedan tarafından ve bazen de halifeye yakın kişiler
tarafından yönetilmesine önem verilmiştir.
Valiler, genellikle Araplardan atanmışlardır. Çok olmasa da mevaliden atanan bazı
valiler olmuştur. Endülüs’ün fethinde etkin rol oynayan Musa b. Nusayr onlardandır. Ancak
valilik, Arapların ifa etmeleri gereken bir görev olarak görülmüştür.

3.

İç Güvenlik

Emevîler döneminde iç güvenliği sağlayan birçok kurum ya geliştirilmiş ya da
yeniden ihdas edilmiştir.
Halifeleri ya da valileri korumakla görevli olan kişilerdi. Râşid Halifeler döneminde
halifeleri koruyan özel görevliler yoktu. Nitekim Hz. Ömer ve Hz. Ali maruz kaldıkları
saldırılar sonucu hayatlarını kaybetmişlerdi. Hz. Ali ile aynı zamanda Haricîlerin suikastına
maruz kalan Muâviye, bundan sonra kendisini koruyacak özel bir birlik kurdu.
Şehrin güvenliği, şurta tarafından sağlanıyordu. Bu kurumun başında Sâhibü’şŞurta denen bir görevli bulunuyordu. Şurtanın yetkileri geniş olup sadece asayişi
sağlamakla görevli değildi; aynı zamanda, günlük hayatta karşılaşılan bazı aksaklıklara da
müdahale edebiliyordu. Bu kurum, asayişin sağlanması açısından önem arz ettiği için
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halifeler ve valiler şurtanın başına güvendikleri adamlarını görevlendirirlerdi. Halife veya
vali görevde olmadığı zamanlar, Sâhibü’ş-Şurta ona vekâlet ederdi. Muhalif grupların
faaliyetleriyle ilgili istihbarat toplama ve onlarla mücadele etme de şurtanın görevleri
arasındadır. Öte yandan hukukî kararların infazında görevlendirilirlerdi.
Bir de gece herhangi bir asayiş problemiyle karşılaşmamak için bekçilik yapan
görevliler vardı. Emevîler döneminde bu görevliler şurtaya bağlı olarak görev ifa ederlerdi.
Hişâm b. Abdülmelik döneminde büyük merkezlerin dışında kalan yerlerde güvenliği
sağlamak üzere Ahdâs adıyla bir kurum oluşturuldu. Bugünkü jandarmanın görevlerini
üstelen bu kurumun başında Sâhibü’l-Ahdâs denen bir görevli olurdu.

4.

Ordu

İslâm tarihinin ilk dönemlerinde profesyonel ordu teşkilatı yoktu. Bütün
Müslümanlar devletten maaş alıyorlardı. Cihat çağrısı yapıldığı zaman gönüllülerden oluşan
bir ordu savaşa gider; savaşa katılanlar elde edilen ganimetlerden pay alırlardı.
Devletten atıyye alanlar, askerlik hizmetini yerine getirmekle mükelleflerdi. Bunların
tespiti, maaşlarının ödenmesi ve diğer işleri kabilelerin liderleri tarafından yürütülürdü.
Kabile liderleri ya da kabileden yetenekli biri kabilesinin başında komutan olarak bulunur,
ayrıca orduların ya da birliklerin komutanları olurdu.
Askerlerin kullandıkları silahlar, kılıç, yay-ok, mızrak gibi geleneksel silahlardı.
Mancınık gibi daha çok muhasaralarda kullanılan silahlar da vardı. Büyük orduların harekâtı
ve yürütülmesi, masraflı ve zaman alan bir işti.
Orduların yürüyüşü belli bir düzen çerçevesinde olduğu gibi savaşta da organizeli
hareket etmek zorundadırlar. Aksi takdirde kısa sürede bozguna uğramak kaçınılmazdı.
Savaşta genellikle hâmis denen beşli sistem tercih ediliyordu. Buna göre ordu merkezinde
[kalbü’l-ceyş] komutan bulunur ve orduyu buradan yönetirdi. Merkezin önünde bulunan
öncü birlikler [mukaddime], düşmanla ilk karşılaşan birliklerdir. Sağ cenah [meymene] ve
sol cenah [meysere] düşmanı yan kanatlardan sarmak üzere harekete geçerlerdi. Ordu
merkezinin arkasında ise ihtiyaç duyulduğunda görev alan artçı birlikler [saka] bulunurdu.
Mervân b. Muhammed, askerin hareket kabiliyetini arttırmak için kerâdîs [tekili:
kurdûs] denen küçük birlikler oluşturmuştur. Böylece önemli başarılar elde etmiştir.
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5.

Donanma

Muâviye, daha Hz. Ömer döneminde valilik yaparken denizcilikle ilgilenmişti. Hz.
Ömer’den Kıbrıs adasının fethi için izin istemiş; o da böyle bir sefer hakkında Amr b. elÂs’ın görüşünü sormuştu. Amr’ın mektubundan sonra Hz. Ömer, Muâviye’ye izin vermedi.
Muâviye daha sonra Hz. Osman’dan izin alarak bu seferi gerçekleştirmiş ve Kıbrıs’ı
fethetmiştir.
Hz. Osman döneminde Suriye ve Mısır’da oluşturulan donanma Emevîlerin Akdeniz
sahillerinin büyük kısmına hâkim olmalarıyla birlikte gelişti. Gemilerin inşası için tersaneler
kuruldu. Hz. Osman döneminde Mısır’da kurulan ilk tersaneden sonra başka tersaneler de
kuruldu. Tersanelerin kuruluşunda yerli halkın bilgi ve tecrübesinden yararlanıldı. Muâviye,
Mısır’daki tersane için kereste temininin zorluğu sebebiyle tersaneyi Suriye sahilindeki
Akka şehrine taşıdı. Daha sonra kurulan başka tersanelerin kereste ihtiyacı Lübnan’dan
temin edildi. Abdülmelik b. Mervân döneminde Suriye ve Mısır sahillerinde mevcut olan
tersaneler faaliyetlerine devam etti ve yeni bazı tersaneler kuruldu. Ayrıca İfrikıyye
sahilinde de bir tersane tesis edildi.

6.

Haberleşme ve İstihbarat

Emevîler döneminde geliştirilen kurumlardan biri haberleşme ve istihbarat görevini
yürüten berîd teşkilatıdır. Muâviye tarafından, Hz. Peygamber ve Râşid Halifeler
dönemlerinde de yürütülen haberleşme hizmeti, Bizans ve Sasani devletlerindeki
uygulamalar dikkate alınarak kurulan berîd teşkilatıyla daha sistemli hale getirilmiştir. Bu
amaçla yüklü bir bütçe ayıran Muâviye, berîde istihbarat görevi de vermiştir.

7.

Yargı

Hz. Peygamber döneminden itibaren insanlar arasındaki ihtilafları çözmek ve suç
işleyenleri yargılamak üzere kadılar görevlendirilmiştir. Râşid Halifeler döneminde de
devam eden bu uygulamada ilk zamanlarda vali olarak görevlendirilen kişiler aynı zamanda
yargı görevini de yerine getirirlerdi. Hz. Ömer, ortaya çıkan bazı sakıncaları dikkate alarak
yargı ile maliyeyi valilerin görev alanından ayırma ihtiyacı duydu. Böylece halife tarafından
doğrudan yargıçlar atandı. Bu uygulama, Emevîler döneminde de devam etti. Kadılar halife
tarafından atanmakla birlikte görevlerini bağımsız bir şekilde yürütmelerine özen gösterildi.
Kadıların atandıkları görevde ne kadar süre kalacakları, yöneticinin isteğine bağlıydı.
Bununla birlikte uzun süre görevde kalan yargıçlar olmuştur. Kadı Şüreyh (ö. 80/699 [?]),
Hz. Ömer döneminden Haccâc b. Yusuf’un valiliği dönemine kadar altmış yıla yakın bir
süre kadılık yapmıştır. Şüreyh, mevalidendir. Bununla birlikte Emevîler döneminde kadılık
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da valilik ve komutanlık görevleri gibi daha çok Arapların atandığı görevlerdir. Bu dönemde
henüz yargılama işi için müstakil mahkeme binaları olmadığı için davalar kadının evinde
görülüyordu.
Görevlilerden ve halifenin bazı icraatlarından zarara uğradığını düşünen kişilerin
müracaat edebilecekleri mezalim mahkemelerinin ilk örneği Hz. Ömer döneminde
görülmekle birlikte Emevîler döneminde de bu tür oturumlar yapılmıştır. Bununla birlikte
Emevîler döneminde halifelerin otoriteleri Râşid Halifeler dönemine kıyasla daha fazladır.

F.

Ekonomi

Geleneksel olarak Emevîler döneminde geçim kaynaklarının başında hayvancılık ve
tarım gelmektedir. Özellikle ticaret de önemli bir geçim kaynağı olarak zikredilmelidir.

1.

Tarım

Emevîler döneminde geniş arazilere hâkim olunması sebebiyle tarım, hem halkın
geçim kaynağı, hem de devletin en önemli gelir kaynağı durumundaydı. Müslümanların
Suriye, Irak ve Mısır’ı fethiyle birlikte çok geniş bir coğrafya Müslümanların hâkimiyeti
altına girmişti. Fetihlerden sonra ahalinin bir kısmı bulundukları bölgeleri terk ettiler.
Bunların bıraktıkları arazilerle henüz tarıma açılmamış olan araziler ıslah edilerek halifelerin
ve valilerin uygun gördüğü kişilere dağıtıldı.
Fetihler sırasında Arapların büyük çoğunluğu tarımsal alanları işletebilecek bilgiden
yoksundu. Bununla birlikte daha önce kendi memleketlerinde tarımla uğraşanlar da vardı.
Araplar, yerleşik hayata geçtikten sonra tarımla daha çok ilgilenmeye başladılar. Özellikle
büyük arazi edinen kişiler, bu arazileri işletebilmek için sayıları yüzlerle, hatta binlerle ifade
edilen köleler edindiler. Bu durum, kölelerin sayısının artmasına sebep olmuştur.
Emevîler döneminde Muâviye döneminden itibaren iktidar, bazı kabilelerin desteğini
alabilmek amacıyla metruk olan ya da henüz tarıma açılmamış arazileri bazı kişilere ya da
kabilelere verdi.
Dağıtılacak araziler bitince özellikle Irak’ta Basra körfezi civarında bulunan,
zamanında sağlıklı sulama yapılamadığı ya da fazla sular tahliye edilemediği için bataklık
haline dönüşen alanlar kurutularak tarım yapmak üzere arzu edilen kişilere dağıtıldı.
Üretim, bölgesel farklılıklar arz ediyordu. Tahıl temel üretim olmakla birlikte her
bölgenin arazi yapısına ve çiftçilerin alışkanlıklarına göre ürün çeşitliliği değişiyordu.
Devlet, üretime göre vergiler tahsil ediyordu.
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Başlarda çiftçilikle uğraşanların önemli bir kısmı zimmî iken sonraki yıllarda gerek
ihtidalar sebebiyle, gerekse Arapların yerleşik hayata geçişlerinden sonra Müslümanlar da
tarımla uğraşmışlardır. Doğal olarak bu süreç arazilerin statüsü ve alınan vergilerle ilgili
tartışmaları gündeme getirmiştir. Zira haracî arazilerden daha yüksek miktarda vergi
alınıyordu. Yukarıda bahsettiğimiz Ömer b. Abdülaziz’in düzenlemesi, bu problemi
çözmeye matuftur.

2.

Hayvancılık

Hayvancılık, Emevîler döneminde halkın önemli geçim kaynaklarından biridir.
Deve, Araplar tarafından en çok tercih edilen hayvanlardan biri olmaya devam etmiştir.
Ancak özellikle dağlık ve soğuk memleketlerde, at, eşek ve katır gibi hayvanlar tercih
edilmiştir.
Hayvancılıkta önemli bir yeri olan koyunculuk ve inek yetiştiriciliği de önem arz
etmektedir. Bunların dışında geniş bir coğrafyaya hâkim olan Emevîler döneminde başka
hayvanlar da besleniyordu.
Beslenen hayvanların bir kısmından daha çok binek olarak ve gücünden istifade
edilirken, deve, sığır, koyun, keçi gibi hayvanların etinden, sütünden, yününden, kısacası her
şeyinden yararlanılırdı.

3.

Ticaret

Devletin geniş bir coğrafyaya hâkim olmasından dolayı, uzun ticaret yolları gelişti.
Devletin genişliği, sadece bir defa vergi vermek suretiyle uzak diyarlara ticaret yapma
imkânı verdi.
İç savaşların olduğu dönemde tüccarlar için yol güvenliği önemli bir problemdi.
Ancak devlet, yol güvenliğini sağlamaya önem veriyordu. Haricî isyanlarının yoğun olduğu
Irak bölgesinde iç savaş döneminde bazı tüccarların Mühelleb b. Ebî Sufre ile yol emniyetini
sağlamak üçün yüksek bir meblağ karşılığında anlaştıkları rivayet edilir.
Hz. Ömer döneminden itibaren ticaret mallarından alınan bir vergi mevcuttu. Bu
vergi genel olarak şöyle uygulanıyordu: Diğer ülkelerden gelen tüccara (müste’men) onda
bir (%10), zimmîlerden yirmide bir (% 5) ve Müslümanlardan kırkta bir (% 2,5) alınması
uygun görüldü. Müslümanlardan alınan bu oran zekâta tekabül ediyordu.
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4.

Sanayi

Emevîler döneminde sanayi, geleneksel özellikleriyle devam etmekte olup Râşid
Halifeler döneminden çok farklı değildi. Zanaatkârların büyük bir kısmı, gayrimüslimlerden
oluşuyordu. Bu durum asırlar boyunca devam etmiştir.

G.

İmar

Emevîler dönemi, imar faaliyetleri açısından Râşid Halifeler döneminden farklılıklar
arz etmektedir. Günümüze ulaşmış olan bazı eser kalıntılarından, bu dönemde mimarî
açısından önemli eserlerin inşa edildiği görülmektedir. Öte yandan bu dönemde ortaya çıkan
ihtiyaçlar çerçevesinde yeni şehirler de kurulmuştur. Bunlardan biri Haccâc b. Yusuf esSakafî’nin Irak’ta kurduğu Vâsıt şehridir (83-84/702-703). Irak’taki güvenlik problemlerini
dikkate alan Haccâc, bu şehri İbnü’l-Eşʻas isyanından sonra kurmaya karar vermiştir. Bu
şehir, kurulduktan sonra Emevîler döneminin sonuna kadar Irak’ın yönetim merkezi olarak
kullanılmıştır.

H.

Eğitim

Emevîler döneminde insanın hayata hazırlanması için doğal süreci içinde gelişen bir
eğitim sisteminden söz etmek mümkündür. Bu dönemde standart bir örgün öğretimden söz
etmek güçtür. İnsanların hayata hazırlanma sürecinde temel eğitim ile mesleki eğitim ve dini
eğitimi birbirinden ayırmak gerekir.
Temel eğitim, çocukların okuma yazma, temel dini bilgiler ve Arap şiirinden
seçkilerin verildiği bir eğitimdi. Hz. Ömer döneminde çocuklara temel eğitim verebilecek
kişilerin bu amaçla görevlendirildiğine şahit oluyoruz. Emevîler döneminde de bu uygulama
devam etmiştir. Çocuklar, küttab denen okullarda Arapça okuma yazmayı ve bazı şiirlerle
Kur’ân’dan pasajları ezberleyerek eğitim alıyorlardı. Şehirlerde oturanlar, çocuklarının
okuma yazma öğrenmelerine daha çok ihtiyaç duyarlardı.
Dini eğitim, örgün ya da yaygın olarak yapılırdı. Düzenli bir dinî eğitim almak
isteyenler, âlimlerin ders halkalarına devam ederek kendilerini yetiştirirlerdi. Bunların
dışında camilerde yapılan sohbetler, okunan hutbeler de insanların eğitim aldıkları alanlardı.
Emevîler döneminde eğitim, geleneksel uygulamaya uygun olarak sivil bir faaliyet
olarak yürütülmüştür. İlimle iştigal eden âlimler, bunun için devletten düzenli bir maaş
almıyorlardı. Bu dönemde henüz medreseler kurulmadığı için âlimler derslerini camilerde
ya da kendi evlerinde ve işyerlerinde yapıyorlardı. Derse devam eden öğrenci, dilediği
zaman ayrılıyordu. Mezuniyet için bir icazet sistemi yoktu. İlmî yetkinliği, bilgi

241 / 429

gösteriyordu. Kaynaklarda âlimlerin ders halkalarından ve bunlara müdavim olan
öğrencilerinden söz edilir. Bir âlimin ders halkasına devam etmek için belirli bir yaş
aranmazdı. Bununla birlikte âlimin verdiği derse göre öğrencisinin ona öğrencilik
yapabilecek, anlattıklarını anlayabilecek bir yaş ve yeterlilikte olması istenirdi.
Mesleki eğitim, kişilerin edinmek istedikleri bir mesleği ustasından öğrenmeleri
suretiyle yapılırdı. Genellikle çocuklar maişetlerini babalarının mesleğini öğrenerek icra
ederlerdi. Bunda bir kast sistemi anlayışı yoktu; ancak herkes en kısa sürede öğrenebileceği
mesleğe yönelirdi.

İ.

İlim

Hz. Peygamber döneminde temelleri görülebilecek birçok ilmî nüvenin gelişimi
sonraki dönemlerde olmuştur. Emevîler dönemi, ilimlerin gelişimi açısından önemli bir
dönemdir. Hz. Ömer döneminde kurulan Basra ve Kûfe şehirleri, Emevîler döneminde
önemli ilmî ve dinî konuların tartışıldığı ve ekollerin oluştuğu merkezler olmuştur.

1.

Dinî İlimler

Dinî ilimlerin çoğu Emevîler döneminde müstakil birer ilim olarak mevcut değildi.
Bu dönemde bilinen ilim adamlarının hemen hepsi mütebahhir, her alanda birikimi olan
kimselerdi. Bununla birlikte bazı kimselerin belirli konularda birikim sahibi oldukları
görülmektedir.
Emevîler döneminde ilimle iştigal eden kişilerin çoğu mevalidendi. Bunun çeşitli
sebeplerine daha önce değinmiştik. Abdülmelik b. Mervân, İbn Şihâb ez-Zührî’ye Mekke,
Yemen, Mısır, Şam, Cezire, Horasan, Basra ve Kûfe’de etkili olan âlimleri sormuş; Zührî,
Kûfe hariç diğer bölgelerin hepsi için mevaliden olan bazı âlimlerin isimlerini saymıştır.
Mekke âlimlerinden İkrime b. Abdullah el-Berberî (ö. 105/723), Atâ b. Ebî Rebâh (ö.
114/732), İbn Cüreyc (ö. 150/767); Medine âlimlerinden Atâ b. Yesâr (ö. 103/721),
Süleyman b. Yesâr (ö. 107/725), İbn Ömer'in mevlası Nâfi (ö. 117/735), Ebü’z-Zinâd
Abdullah b. Zekvân (ö. 131/748); Yemen âlimlerinden Ma‘mer b. Râşid (ö. 153/770), Tâvûs
b. Keysân (ö. 106/724); Basra âlimlerinden Zeyd b. Sâbit'in mevlası Hasan el-Basrî (ö.
110/728), Enes b. Mâlik’in mevlası Muhammed b. Sîrîn (ö. 110/729), Eyyûb es-Sahtiyânî
(ö. 131/748), Hâlid el-Hazzâ (ö. 141/758), Humeyd et-Tavîl (ö. 142/759); Kûfe âlimlerinden
el-A‘meş (ö. 148/765) ve Cezîre âlimlerinden Meymûn b. Mihrân er-Rakkî (ö. 117/735)
zikredilebilecek mevali âlimlerinden birkaçıdır.
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Âlimlerin bazıları özellikle bazı alanlara yoğunlaşmışlar; bu yönleriyle temayüz
etmişlerdir. Mesela Atâ b. Ebî Rebâh, Tâvûs b. Keysân, Mücâhid b. Cebr, Sa‘îd b. Cübeyr,
İkrime, Amr b. Dînâr (ö. 126/743-4), Meymûn b. Mihrân, Vehb b. Münebbih (ö. 116/734)
ve Vâsıl b. Atâ (ö. 132/749) gibi âlimler tefsir alanındaki uzmanlıklarıyla şöhret
bulmuşlardır.
Dinî ilimlerin yeni bir sürece girdiği Emevîler döneminde âlim kişiler, üstatlarından
daha çok rivayetler nakletmek suretiyle atacılık görevini yerine getirmişlerdir.
Özellikle hadislerin derlenmesi ve sonraki nesillere aktarılması hususunda önemli
adımların atıldığı bir dönemden söz ettiğimizi belirtmemiz gerekir.

2.

Beşerî İlimler

Emevîler döneminde Muâviye gibi tarihe önem veren halifeler olmakla birlikte bu
dönemde yazılan tarihle ilgili kitaplar günümüze ulaşmamıştır. Bu dönemde özellikle siyerle
ve meğâzîyle ilgili eser telifine başlandığını görüyoruz. Hz. Peygamber’in hayatını çeşitli
yönleriyle anlatan eserlerin yanı sıra özellikle gazveleri konu alan meğâzî türü eserlerin ilk
örnekleri Emevîler dönemine aittir
Arapların geçmişte aralarında meydana gelen savaşlar (Eyyâmü’l-Arab) nesilden
nesile nakledilmektedir. Arap kabileleri arasındaki mücadele ve kavgalar bu rivayetlerin
muhafaza edilmesini teşvik eden bir etkendi.

3.

Deneysel İlimler

Kimya alanıyla ilgilenen hanedan mensuplarından biri Yezîd’in oğlu Hâlid’dir (ö.
85/704 [?]). Hâlid, bir dönem Mervân’ın birinci veliahdı olmuşsa da daha sonra bu görevden
uzaklaştırılmıştır. Sonraki dönemlerde Humus valiliği de yapan Hâlid, simyaya merak
sarmış ve bu konuda bazı kitapları çevirttirmiştir. Kendisinin de bu alanda telifte bulunduğu
rivayet edilir.

J.

Edebiyat

243 / 429

1.

Şiir

Araplarda edebiyat denince akla şiir gelir. Emevîler döneminde şiir alanında önemli
şairlerin yetiştiğini görüyoruz. Emevîler döneminde yaşamış ünlü şairler arasında el-Ahtal
(ö. 92/710-711), Cerîr (ö. 110/728 [?]) ve Ferezdak (ö. 114/732) zikredilebilir. el-Ahtal,
Cerîr ve Ferezdak, Arap edebiyatında müstakil bir tabaka meydana getirirler. Tağlib
kabilesine düşman olan Kaysoğullarını şiirleriyle savunan Cerîr ile Tağlib kabilesinden olan
el-Ahtal arasındaki atışmalar meşhurdur. Bu atışmalarda -Cerîr ile aynı kabileden olanFerezdak, el-Ahtal’ın tarafını tutmuştur.
Siyasî ve mezhebi mücadeleler şiirin muhtevasını zenginleştirmiştir. Şairlerin bir
kısmı iktidar taraftarı olup halifeler tarafından desteklenirken, bir kısmı ise muhalif
tutumlarıyla dikkat çekmektedir. Özellikle Haricîler ve Şiîler şairleriyle taraftar toplamaya
ve iktidarı yermeye çalışmışlardır. Kaʻb b. Cuʻayl (ö. 55/675), Kays b. Zerih (ö. 68/688), elAhtal (ö. 92/710) ve Cerîr (ö. 110/729) iktidar yanlısı şairler iken, Katarî b. el-Fücâe (ö.
78/697) ve İmrân b. Hıttân (ö. 84/703) dönemin Haricî şairleridir. İbn Müferriğ (ö. 69/688),
el-Küseyyir (ö. 105/724), Ferezdak (ö. 114/732), Kumeyt b. Zeyd el-Esedî (ö. 126/743) Şiî
şairler olarak zikredilirken Ubeydulla b. Kays ve Zü’r-Rumme Gâylân b. Ukbe (ö. 85/704)
Abdullah b. ez-Zübeyr taraftarı şairlerden sayılır.

2.

Nesir

Emevîler döneminde edebiyatın bir diğer alanı hitabettir. Güzel ve etkili konuşma
yapabilmek önemlidir. Güzel konuşmalar dinleyiciler tarafından ezberlenerek başkalarına
nakledilirdi. Hitabet, siyasî mücadelenin en önemli araçlarından biri olarak hem devlet ricali
tarafından, hem de muhalifleri tarafından kullanılmıştır. İslâm coğrafyasının genişlemesi,
başka ülkelerden elçilerin gelmesi gibi sebepler hitabetin gelişmesinde rol oynamıştır.
Muhalifler içinde Haricîler ve Şiîler arasında güçlü hatipler yetişmiştir. Dinî meselelerin
anlatılması için de hitabete önem verilmiştir. Fetihler ve cihada teşvik için de güzel
konuşmaya önem verilmiştir.
Nesirle ilgili önemli yazılı metinlerden biri Abdülhamid el-Kâtib’e (ö. 132/750)
aittir. Klasik risale tarzının kurallarını yeniden düzenleyerek onu bir sanat haline getirmiştir.
Belagat sanatını risalelerinde kullanarak yazışmaları bir sanat haline getirmiştir. Abbasîler
döneminin başlarında 36 yaşındayken Basra’da öldürülen İbnü’l-Mukaffa (ö. 142/759) da
Pehleviceden yaptığı Kelile ve Dimne adını verdiği çevirisiyle Arap nesrine önemli katkıda
bulunmuştur. İbnü’l-Mukaffa’nın çevirisi fabl türü hikâye tarzının gelişmesine katkıda
bulunmuştur.
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Bölüm Soruları
1Emevîler döneminde toplum hakkında bigi veriniz.
2Emevîler dönemi dinî düşünce hakkında bilgi veriniz.
3Emevîler dönemi ekonomik hayat hakkında bilgi veriniz.
4Emevîler dönemi ilim ve kültür hayatı hakkında bilgi veriniz.
5Emevîler döneminde divanlar hakkında bilgi veriniz.
6Aşağıdakilerden hangisi Emeviler döneminde fetih hareketlerinin yürütüldüğü
bölgelerden değildir?
a.
Maveraünnehir
b.
Endülüs
c.
Kuzey Afrika
d.
Avrupa
e.
Kafkasya
7.

Aşağıdakilerden hangisi Emevi döneminde varolan divanlardan değildir?
a. Divanü’l Harac
b. Divanü’l Ata
c. Divanü’l Sadaka
d. Divanü’l Ceyş
e. Divanü’l Melik

8.

Aşağıdakilerden hangisi Emeviler dönemindeki eğitim ile ilgili doğru değildir?
a. Camiler ve evler eğitimin önemli merkezleridir.
b. Eğitim veren alimler devletten maaş almazlar
c. Eğitim sivil bir faaliyettir.
d. Alimlerin Emevilerin faziletlerini anlatmasına önem verilmiştir.
e. Herhangi bir icazet sistemi yoktur.

9.

Halid b. Yezid hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a.
b.
c.
d.
e.

Kimyaya dair eserleri olduğu söylenir
Kimyaya dair eserleri tercüme ettirmiştir.
Emevi ailesine mensup biridir.
Mevalidendir.
Emevi döneminde bilimsel faaliyetlerin başlamasında önemli etkisi
vardır.

10.
Emeviler döneminde Suriye göz önüne alındığında aşağıdaki toplumsal
sınıfların hangisinin varlığından söz edilemez?
a. Müvelledün (İspanyol asıllı Müslümanlar)
b. Araplar
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c. Mevali
d. Gayri Müslimler
e. Köleler

Cevaplar: 6: D, 7: E, 8: D, 9: D, 10: A.
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9. HAFTA
DERS NOTU
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IX.

ABBASİLER DÖNEMİ SİYASİ TARİHİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Abbasiler dönemi hakkında genel bir bilgi sahibi olunacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Abbasiler dönemiyle ilgili ne biliyorsunuz?
2- Abbasiler nasıl iktidara gelmiştir?
3- Abbasiler döneminde Türk-Arap ilişkileri hakkında ne biliyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Abbasiler

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

Kazanım

Abbasiler
hakkında
bilgi
olunacak.

dönemi
sahibi

nasıl
veya

Metinler, çözümlü
problemler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların
daha
kolay
anlaşılması sağlanacaktır.

251 / 429

Anahtar Kavramlar


Abbasiler



Ehl-i Beyt



Halife



Mutezile
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Giriş
Abbasî Devleti, Cahiliyeden devletin kuruluşuna kadar gelen süreçteki belli başlı
gelişmelerin doğurduğu birikimle kurulmuştur. Bu birikim, bazı yönleriyle avantaj
sağlarken, önemli sorunlar da barındırmaktadır.

A.

Abbasî Hanedanı

Abbasî Devletini kuranlar, Hz. Abbas’ın (ö. 32/653) oğlu Abdullah’ın soyundan
gelmektedirler. Hz. Abbas, geç dönemde Müslüman olduğu için sonraki dönemlerde
Abbasîler zamanında yazılan bazı kitaplarda rolünü büyütmeye yönelik rivayetler
nakledilmesine rağmen, Müslümanlara geç katıldığı için ilk dönem İslâm toplumunda
belirleyici bir rolü olduğunu söylemek doğru olmaz.
Hz. Peygamber döneminde belirleyici bir pozisyonu olmayan Hz. Abbas’ın takip
eden dönemde de etkili olduğunu söylemek zordur. Hz. Osman döneminde vefat etmiştir.
Oğlu Abdullah b. Abbas’ın (ö. 68/687-88), yaşadığı dönemin önemli âlimlerinden biri
olmakla birlikte siyasî arenada etkin bir role sahip olmadığı açıktır. Bu dönemde
Hâşimoğulları içinde siyasî temsil Ali ve evladının elindeydi. Bazı gelişmeler onları öne
çıkarmıştı. Abdullah b. Abbas, Hz. Ali döneminde başlarda onunla birlikte hareket ederken,
halifeliğinin sonuna doğru aralarında ihtilaf ortaya çıktığı, bu sırada Basra valisi olan
Abdullah b. Abbas’ın beytülmaldeki malların bir kısmının kendilerinin hakkı olduğunu
söyleyerek onları alıp Hicaz’a gittiği görülmektedir. Ayrıca Hz. Ali’nden sonra Kûfeliler
tarafından seçilen Hz. Hasan’ın ordusunun komutanlığını yapan Hz. Abbas’ın diğer oğlu
Ubeydullah, Hz. Hasan’dan önce Muâviye ile anlaşarak onun tarafına geçmek suretiyle Hz.
Hasan’ın hareket alanını oldukça daraltmıştır.
Alioğullarına destek hususunda oldukça mesafeli duran Abbasoğullarının aynı
zamanda Emevîlerle de iyi ilişkiler kurduklarını söylemek yanlış olmaz. Emevîler
döneminde Alioğullarının faaliyetlerine destek olmadıklarını söylemek gerekir. Ne
Kerbelâ’da, ne de başka hadiselerde inisiyatif üstlendiklerini görmüyoruz. Buna rağmen iyi
bir zamanlamayla, Alioğulları ve diğer muhaliflerin oluşturduğu muhalefeti kullanarak
iktidara gelmeyi başarmışlardır.
Abbasoğulları, iktidara geldikten sonra kendilerini Hz. Peygamber’in ehl-i beyti ve
varisleri olarak lanse ettikleri gibi kısa sürede Alioğullarıyla karşı karşıya gelmişlerdir. Çok
geçmeden iktidarda olanın amca çocukları olmasının Alioğulları açısından fazla bir şey
değiştirmediği görülecektir. Öyle ki Kerbelâ ile kıyaslanabilecek hadiseler yaşanmıştır.
Bununla birlikte Abbasoğullarının iktidar döneminin tamamını aynı siyasî çizgide devam
etmiş olan bir dönem olarak tasvir etmek doğru olmaz. Bazı dönemlerde Alioğullarına
yönelik çok sert bir politika izlenirken, bazı dönemlerde barış ortamı oluşturma çabası ortaya
konmuştur.
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B.

Abbasî Hareketi ve Devletin Kuruluşu

Abbasî hareketi, Hz. Abbas’ın soyundan gelen Muhammed b. Ali1 tarafından
başlatılan bir muhalefet hareketidir. Başarıya ulaşması için onlarca yıl gizli çalışmalar
yürütülmüştür. Hareketin temelinde Ümeyyeoğulları devletini kuran hanedan ile akrabaları
olan Hâşimoğullarının rekabeti varsa da Abbasî muhalefetinin arkasındaki muhalefet
yelpazesi oldukça geniştir. Emevî iktidarıyla sorun yaşayan, haklarının verilmediğine
inanan, kabile çatışmaları sebebiyle muhalif duruma düşen Arapların dışında, iktidar
tarafından mağdur edildiğini düşünen mevalinin de önemli desteğinin olduğu birçok muhalif
unsur, kendisini bu şemsiye hareketin altında ifade etmiştir. Nitekim kendini Ehl-i Beyt
taraftarı olarak ifade eden, geniş bir kitle, Abbasî hareketi içinde yer almıştır. Ancak bu
kitlenin bağlılıklarını Abbasoğulları üzerinden değil, Alioğulları üzerinden ifade ettiklerini
söylemek mümkündür. Bundan dolayıdır ki Abbasoğulları hareketi, geniş bir yelpazeye
dağılmış olan muhalifleri toparlayacak sloganlarla onları etraflarında toplamışlardır.
Abbasoğulları halifelikle ilgili haklarını Muhammed b. el-Hanefiyye’nin oğlu Ebû
Hâşim’in Şam’dan Medine’ye giderken Humeyme’ye uğrayarak imamet konusunda
Muhammed b. Ali b. Abdullah b. Abbas’ı yetkilendirdiği söylenir. Bu iddianın Abbasîlerin
meşruiyet dayanağı oluşturmaları amacına hizmet etmek üzere ortaya atıldığı söylenebilir.
Humeyme, özellikle Muhammed b. Ali döneminde yoğun bir gizli davet süreciyle
muhaliflerin merkezi olmaya başladı.
Abbasi muhalefet hareketi Emevîlerin son halifesi Mervan b. Muhammed’i epey
meşgul etmiş ve nihayet ölümüyle son bulan bir iç savaşla sonuçlanmıştır. Mervan sorunun
farkına vardığı zaman iş işten geçmişti. Hareketin farkına varıldığında başında İbrahim b.
Muhammed vardı. Devlet güçleri hemen harekete geçerek Humeyme’de bulunan İmam
İbrahim’i tutukladılar. İbrahim, buradan devletin başkenti Harran’a götürüldü ve burada
hapishanede öldü ya da öldürüldü. İmam İbrahim’in yakalanmadan önce kardeşi Ebü’lAbbas’ı yerine bırakma fırsatı bulduğu nakledilir.
Abbasî Devletinin kuruluş sürecinde hareketin içinde etkin olanlardan biri Horasan
bölgesinin önemli isimlerinden biri olan Ebü Müslim el-Horasani’dir. Ebû Müslim’in
bundan önceki hayatı hakkında bilinenler çelişkilidir. Etnik kökeni hakkında farklı görüşler
mevcut olup Arap olmadığı ve İran menşeli bir kökenden geldiği söylenebilir.
Bir diğer önemli isim de Irak bölgesinde etkin olan Ebû Seleme el-Hallal’dır. Bu
zatın aynı zamanda Ehl-i Beyt liderleriyle ilişkisi olduğu, Abbasoğulları ailesinden değil,
Alioğulları ailesinden birisine biat etmek için bazı gizli faaliyetlerin içinde olduğu söylenir.

1

Nesebi Muhammed b. Ali b. Abdullah b. el-Abbas şeklindedir.
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Ebü’l-Abbas ve kardeşleri Irak’a gittiler. Ebü’l-Abbas, Kûfe’de Ebû Müslim elHorasani’nin desteğiyle biat aldı. Ancak devletin fiilen rakipsiz olması, Mervan b.
Muhammed’in öldürülmesinden sonra mümkün olmuştur.
Mervan b. Muhammed ile Abbasî ordusunun komutanı Abdullah b. Ali arasında
meydana gelen Zap savaşında Mervan yenilmiş; savaş alanından kaçıp Mısır’da yakalanıp
öldürülmüştür (132/750).
Abbasîler dönemi, siyasî nüfuzu ve hâkimiyet alanları zamanla değişmekle birlikte
V asırdan fazla sürmüştür. Ancak Abbasîlerin bütün dönemlerinde ailenin siyasî otoritesi
aynı şekilde devam etmemiş; birinci dönemden sonra siyasî nüfuz başka güçlerin eline
geçmiştir. Devletin başında Abbasoğulları ailesinden bir yönetici bulunmuşsa da, halife
siyasetin belirleyici aktörü olmaktan çıkmıştır.

C. Abbasîlerin Birinci Dönemi
Abbasîlerin yaklaşık bir asır süren ilk döneminde halifeler, devlet yönetiminde daha
etkin ve söz sahibiydiler. Ancak Abbasî halifelerinin gücü, onları iktidara getiren unsurların
kendi aralarında ve halifelere karşı aleyhte bir nüfuz mücadelesine dönüşmüş ve halifelerin
siyasi itibarı yok olmaya başlamıştır.

1.

Ebü’l-Abbas es-Seffâh

Abbasîlerin ilk halifesi es-Seffâh’a (iktidarı: 132-136/749-754) Kûfe’de biat edildi.
Mervan’ın mağlubiyetinden sonra iktidarlarını güçlendirmek için çalışmalara başlayan
Abbasîler kendilerine karşı tekrar toparlanabilecekleri korkusuyla Ümeyyeoğulları ailesine
karşı tam bir kıyıma girişmişlerdir. Bu meselede Seffâh’ın komutanlarından ve Suriye valisi
amcası Abdullah b. Ali, bir diğer amcası Hicaz valisi Davud b. Ali önemli rol üstlendiler.
Diğer şehirlerde bulunan Ümeyyeoğullarına mensup olan, hatta fiilen siyasetin içinde
bulunmayanlar bile bu kıyımdan nasiplerini aldılar. Daha önce Ümeyyeoğullarının zulmüne
maruz kaldıkları için muhalif olan insanlar, maruz kaldıkları haksızlıklara benzer bir tutum
içine düştüler.
Ümeyyeoğullarından Halife Hişam b. Abdülmelik’in torunu Abdurrahman b.
Muaviye Endülüs’e kaçarak canını kurtardı ve buradaki kabileleri Abbasîlere karşı organize
ederek burada Endülüs Emevîleri hanedanını kurdu.
Emevîlere karşı girişilen bu kıyımda aileden olan halifelerin mezarları açılarak
cesetlerine ya da cesetlerin kalıntılarına yönelik olumsuz davranışlar ortaya konulmuştur.
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Seffâh’ın birkaç yıl devam eden hilafetinde, hâkimiyetin pekiştirilmesi, muhaliflerin
ortadan kaldırılması ve istikrarın sağlanmasına yönelik bir çalışma yürütülmüştür.
Seffâh vefatından önce kardeşi Ebû Cafer Mansûr’u birinci veliaht, yeğeni İsa b.
Musa’yı da ikinci veliaht olarak tayin etmişti.

2.

Mansûr

Abbasî Devletinin ilk halifesi es-Seffâh’tan sonra iktidara kardeşi Ebû Cafer Mansûr
(iktidarı: 136-158/754-775) geldi. Mansûr Abbasî halifeliğinin kök salmasını ve
güçlenmesini sağlayan gerçek kurucusu sayılır. Seffâh’ın hilafet döneminde de etkin olan
Mansûr halife olduktan sonra hem hanedan içinden hem de hanedan dışından bazı
muhaliflerle mücadele etti.

a.

Abdullah b. Ali İsyanı

İlk önemli muhaliflerden biri amcası Suriye bölgesi valisi Abdullah b. Ali idi.
Abdullah b. Ali devletin kuruluş sürecinde aktif rol oynamış; Zap savaşında Mervan b.
Muhammed’i yenmiş önemli bir komutandı. Seffâh’tan sonra halife olmayı umuyordu.
Ancak beklediği olmayınca yeğeni yeni halife Mansûr’a karşı çıktı. Mansûr, amcası
Abdullah b. Ali tehlikesini bertaraf etmek amacıyla bir başka tehlike olarak gördüğü Ebû
Müslim’i göreve davet etti. Ebû Müslim bu sırada Horasan bölgesinde çok güçlenmişti.
Halife’nin emrini alan Ebû Müslim, ordusuyla Suriye bölgesine geçti. Abdullah b. Ali ile
aralarında meydana gelen savaşta Abdullah yenilerek esir edildi. Ebû Müslim Suriye
bölgesine hâkim oldu. Yakalanan Abdullah b. Ali Mansûr’a gönderildi. Önce hapsedilen
Abdullah, bir süre sonra hapiste öldürüldü (ö. 147/764).

b.

Ebû Müslim’in Öldürülmesi

Mansûr, bundan sonra tehlike olarak gördüğü Ebû Müslim’i Horasan bölgesinden
uzaklaştırmak amacıyla Suriye valiliğine tayin etti. Ancak Ebû Müslim, Suriye’ye bir
yardımcı bırakarak Horasan’a gitmek istedi. Mansûr, onu merkeze davet etti. Ebû Müslim
davetin iyi niyetle yapılmadığını düşünerek gitmek istemedi. Ancak Mansûr gönderdiği
aracılar vasıtasıyla kendisini ikna ederek yanına gelmesini sağladı. Saraya küçük bir askeri
birlikle birlikte giden Ebû Müslim, askerlerini dışarıda bırakarak içeriye girdi. İçeride
Mansûr tarafından görevlendirilen adamları tarafından öldürüldü (ö. 137/755).
Ebû Müslim’in öldürülmesi, onu seven taraftarlarını devlete karşı muhalif bir
konuma sürükledi. Bunların Ebû Müslim hakkındaki kanaatleri zamanla din haline gelerek
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farklı bir boyuta taşındı ve yıllarca devleti meşgul eden isyanların sebebi oldu. İsyancılar,
Ebû Müslim’in ölmediği, yeryüzüne dönerek dünyaya hâkim olacağı inancıyla devletle
mücadele ettiler.

c.

Ehl-i Beytle İlişkiler

Mansûr dönemine Ehl-i Beyt mensuplarıyla Mansûr arasında da bazı sorunlar
yaşandı. Bir yandan Mansûr onları kendi siyasi geleceği için tehlike olarak görürken, öte
yandan Ehl-i Beyt mensupların bazıları da hilafet haklarının gasp edilerek haksızlığa
uğradıklarını düşünüyorlardı.
Ehl-i Beyt ileri gelenlerinden bazılarının görüşleri Mansûr’u rahatsız ettiği için, ciddi
bir destek oluşturmadan isyan etmeleri için bilinçli bir şekilde onun tarafından
sıkıştırıldıkları söylenir.
Ehl-i Beyt mensuplarından Muhammed Nefzüzzekiyye (ö. 145/762) ve kardeşi
İbrahim (ö. 145/763), bu dönemde ayaklanmış ve ikisi de öldürülmüştür. Mansûr, Ehl-i
Beyt mensuplarının ve taraftarlarının muhalefetinden çekindiği için Ehl-i Beyt mensuplarına
yönelik bazı tutuklamalar da yapmıştır. Muhammed’in babası Abdullah2 bunlardandır.
Tutuklanan Abdullah Hâşimiyye’de hapiste hayatını kaybetmiştir.

d.

Bağdat’ın Kurulması

Mansûr döneminin önemli icraatlarından biri Bağdat şehrini kuruluşudur (145149/762-766). Mansûr’un yeni bir merkeze ihtiyaç duymasının sebebi, Irak’ta merkez olarak
kullanılan Kûfe ve civarındaki yerleşim yerlerinde Ehl-i Beyt taraftarlarının fazla olmasıydı.
Abbasî Devleti ilk ilan edildiğinde Kûfe merkez olarak kullanıldı. Kısa süre sonra
Kûfe yakınlarında Hâşimiyye adıyla yeni bir kent kuruldu. Ancak Mansûr burasının da
emniyetli olmadığını düşünüyordu. Yaklaşık 100.000 kişinin çalışmasıyla kurulan şehir
yuvarlak planlı olarak inşa edildi (m. 762-766). Bu sebeple şehrin isimlerinden biri de elMedinetü’l-Müdevvera’dır (dairevî şehir, yuvarlak planlı şehir).
Bağdat, şehir plancılığı için önemli bir örnektir. Şehir, merkezinin her taraftan eşit
uzaklıkta olması ve kolayca kontrol edilip korunması için daire şeklinde planlanmıştır.3
Mansûr’un şehri kurdurduğu yerde Sasani döneminden kalma Bağdat isminde harap
bir köy vardı. Mansûr, şehre Kur’ân-ı Kerim’de geçen4 Dârü’s-Selâm adından mülhem
Ebû Muhammed Abdullah b. Hasen b. Hasen b. Ali b. Ebî Tâlib.
ed-Dûri, Abdülaziz, “Bağdat”, DİA, IV, 427.
4
En‘âm 6/127; Yûnus 10/25.
2
3
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olarak Medinetü’s-Selam adını verdi. Resmi yazışmalarda bu isim kullanıldıysa da halk
Bağdat adını kullandı. Dicle’nin kenarına kurulan şehir, kısa sürede büyük ilgi gördü.
Dairevî planı, şehrin merkezine her taraftan kolayca ulaşılmasını sağlıyordu. Ancak şehrin
büyümesiyle birlikte şehir merkezinin planlı yapısı korunamamış, bir süre sonra şehir,
Dicle’nin öbür yakasına da uzanmıştır. Burası İslam dünyasında asırlarca ilmin merkezi
olarak önemli bir konuma sahip olmuştur.
Mansûr, uzun hilafet yıllarında devlette nüfuzunu arttırdı ve halefi olan oğlu
Mehdi’ye maddî açıdan güçlü bir devlet bıraktı.

3.

Mehdi

Mansûr’un vefatından sonra yerine oğlu Muhammed el-Mehdi geldi (iktidarı: 158169/775-785). Mehdi, babası döneminde Ehl-i Beyt mensuplarıyla ortaya çıkan olaylar
sebebiyle gerilen iki aile arasındaki ilişkileri düzeltmeye çalıştı. Bu amaçla hapiste olan
muhalifleri serbest bırakarak olumlu bir adım attı. Bu faaliyetleri, iktidar yıllarını rahat
geçirmesini sağladı. Ancak Horasan bölgesinde Ebû Müslim’in öldürülmesinin beslediği
bazı muhalif gruplar, özellikle de eski İran inançlarından beslenerek bu dönemde
faaliyetlerini arttırdılar.
Mehdi, zındıklarla mücadeleye önem verdi. Zındık olarak bilinen birçok kimseyi
sorgulayarak cezalandırdı. Çeşitli şekillerde zındıklıkla suçlananları hapse attı veya ortadan
kaldırdı, bazılarını da tövbe ettikleri için affetti. Zındıkların faaliyetlerine engel olmak ve
isyanları bastırmak amacıyla Dîvânü’z-Zenâdıka’yı kurdu.5
Mehdi döneminde, Horasan bölgesinde Mukanna [maskeli, peçeli] (ö. 161/778 [?])
adlı kişi isyan etmiştir. Gözü sebebiyle yüzünü altından bir maske ile örttüğü için bu ismi
almıştır. Tenâsüh inancına sahip olup ulûhiyyet iddia eden Mukanna Horasan bölgesinde
çok sayıda taraftar buldu ve 159 (776) yılında ayaklandı. Mehdî-Billâh’ın Mukanna üzerine
gönderdiği kumandanlar başarılı olamadılar. Mukanna‘ isyanı ancak 161’de (778) Horasan
Valisi Muâz b. Müslim tarafından bastırılabildi.6
Mehdi vefatından önce iki oğlu Hadi ve Harun’u veliaht olarak atamıştı. Vefatından
sonra bu atama çerçevesinde Hadi halife oldu.

Mehdi döneminde zındıklıkla suçlananlar arasında Vezir Ebû Ubeydullah Muâviye b. Ubeydullah’ın oğlu
Muhammed (veya Abdullah, Sâlih), yine Mehdi’nin yardımcılarından Dâvûd b. Ravh b. Hâtim, İsmail b. Süleyman
b. Mücâlid, Zâide b. Ma‘n b. Zâide, Dâvûd b. Dâvûd b. Ali, Ya‘kûb b. Fadl el-Hâşimî ve Ca‘fer b. Ziyâd el-Ahmer
gibi isimler yer almaktadır (Bozkurt, Nahide, “Mehdi-Billah”, DİA, XXVIII, 378).
6
Bozkurt, Nahide, “Mehdi-Billah”, DİA, XXVIII, 378.
5
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4.

Hadi

Mehdi’nin vefatından sonra onun yerine veliahdı olan oğlu Musa el-Hadi hilafete
geldi (iktidarı: 169-170/785-786). Hadi’nin iktidar dönemi kısa sürdü. Bu dönemde Mehdi
döneminde başlamış olan zındıklarla mücadele devam etti.
Hadi döneminde meydana gelen önemli gelişmelerden biri Hüseyin b. Ali b. elHasan’ın isyanının Fah’ta kanlı bir şekilde bastırılması oldu. Burada meydana gelen
çatışmalarda iki kişi dışında Hüseyin b. Ali ve adamlarının hepsi öldürüldü.
Hadi babasının ikinci veliahdı olan kardeşi Harun’un yerine kendi oğlu Cafer’i
veliaht yapmak istedi; ancak hastalığı sebebiyle vefat etmesi üzerine bu düşüncesini
gerçekleştiremedi.

5.

Harun Reşid

Hadi’den sonra babasının ataması çerçevesinde kardeşi Harun Reşid halife oldu
(iktidarı: 170-193/786-808). Abbasî Devletinin en güçlü halifelerinden biri olan Harun Reşid
23 yıl devam eden döneminde devlet parlak bir dönem geçirdi. Bununla birlikte bu dönemde
devletin birliğini sarsan bazı önemli gelişmeler de meydana geldi.
Harun Reşid dönemindeki önemli gelişmelerden biri, devlet yönetiminde güçlü bir
nüfuza sahip olan Bermekiler ailesini cezalandırması olmuştur. Kökenleri İranlı Mecusi bir
aile olup Müslüman olan Bermekiler, Abbasî Devleti’nin kuruluş döneminden itibaren
devlet hizmetinde bulunmuşlardı. Yahya b. Halid el-Bermeki Mehdi tarafından oğlu
Harun’un yetiştirilmesi amacıyla görevlendirilmişti. Harun, kendisini yetiştiren Yahya’ya
büyük saygı duyardı. Bu sebeple devlet yönetiminde çok güçlenmişlerdi. Yahya, devlet
yönetiminde çok güçlenmişti. Yönetimin kendisinden sorulduğu Tefviz Veziri olmuştu. İki
oğlu Fazl ve Cafer de vezir olmuşlardı.
Bermekilerin cezalandırılmalarının sebebi, ailenin devlet yönetiminde çok
güçlenmeleri ve bunun Harun Reşid’i rahatsız etmeye başlamasıdır.
Harun Reşid’in cezalandırdığı Bermekilerden Yahya b. Halid hapis cezasına
çarptırıldı. Çocukları Cafer ve Fazl ise idam cezasıyla cezalandırıldı.
İdrisiler devletinin temeli Harun Reşid döneminde atılmıştır. Fah savaşından
kurtulan iki kişiden biri olan İdris, Mağrib bölgesine gitti. Harun Reşid’in onu zehirleterek
öldürmesinden sonra eşinin (veya cariyesinin) doğurduğu erkek çocuğa İdris adı verildi.
Devletin kurucusu bu İdris’tir. İki asır kadar Mağrib bölgesinde varlığı devam etmiştir (m.
789-985).
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Harun Reşid döneminde Kuzey Afrika’daki önemli gelişmelerden biri de İbrahim b.
Ağleb tarafından kurulan Ağlebiler devletidir. Bu devlet Harun Reşid’in Kuzey Afrika’ya
komutan olarak gönderdiği İbrahim tarafından kurulmuş ve bir asırdan fazla bir zaman
bölgede faaliyetlerine devam etmiştir (m. 800-909).
Harun Reşid yerine üç oğlunu veliaht tayin etmişti. Bunlar sırasıyla Emin, Me’mun
ve Mu’temin idi. Harun’un vefatı üzerine yerine, Mansûr’un torunu Zübeyde’den olma oğlu
Emin geçti.

6.

Emin

Emin (iktidarı: 193-198/808-813) halife olduktan sonra etrafındaki bürokratların da
desteğiyle kardeşlerini veliahtlıktan uzaklaştırarak oğlu Musa’yı veliaht tayin etti. Emin’in
bu kararına o sırada Rey’de görevli olan Me’mun karşı çıktı. Me’mun ile aralarında uzlaşma
olmayınca Me’mun ordusunu Bağdat’a gönderdi. İki taraf arasında meydana gelen savaşta
Emin’in ordusu yenildi. Emin kaçmak isterken yakalanarak öldürüldü (198/813). Emin,
bürokrat seçiminde daha çok Arap unsura, onun rakibi olan kardeşi Me’mun ise İranlı unsura
dayanmıştı. Böylece Me’mun, Emin’in öldürülmesinin ardından halife oldu.

7.

Me’mun

Harun Reşid’in bir cariyeden doğan oğlu olan Me’mun (iktidarı: 198-218/813-832),
devleti bir süre bulunduğu Rey’den yönetti. Me’mun başarısı, bir anlamda mevalinin Arap
unsura karşı başarısını da ifade ediyordu. Me’mun dönemi, birçok önemli gelişmenin
yaşandığı bir dönem olarak dikkat çekmektedir.
Me’mun halife olduktan bir süre sonra Abbasoğulları ile Alioğulları arasındaki
gerginliği sona erdirmek amacıyla önemli bir karara imza etti. Ali evladından -Şîa’nın
sekizinci imam olarak kabul ettiği- Ali er-Rıza’yı veliaht tayin etti. Onu kızıyla evlendirdi
ve Abbasoğullarının kullandığı resmi renk olan siyah rengi bırakıp Alioğullarının rengi olan
yeşil rengi kullanmaya başladı. Ancak bu tayin başta aile bireyleri olmak üzere tepki çekti.
Hatta Bağdat’ta isyan çıktı. İsyanı bastırmak için Bağdat’a gitmek üzere yola çıktı. Tus
yakınlarında -bugün İran’ın Meşhed şehri- Ali er-Rıza öldürüldü. Onun ölümüyle ilgili
olarak kaynaklarda farklı bilgiler yer almaktadır.
Ali er-Rıza’nın vefatından sonra idareye tekrar hâkim olan Me’mun, tekrar eski siyah
renge döndü. Bir daha da Alioğullarından veliaht görevlendirmesi yapmadı. Onun bu tavrı,
bazı tarihçiler tarafından ilk icraatında samimi olmadığı yönünde eleştirilmesine sebep
olmuştur.
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Me’mun döneminde Mutezile mezhebi devletin resmi mezhebi oldu. Mutezile’den
olan âlimler büyük bir teveccüh gördüler. Devlet nezdinde nüfuzlarının artmasıyla birlikte
kendilerine muhalif olanlara baskılar yapmaya başladılar Me’mun ve halefi olan iki halife
döneminde devam eden bu baskılara İslam tarihinde Mihne dönemi denmektedir. Mihne
döneminde birçok âlim, Mutezile’nin -Kur’ân’ın mahlûk olması gibi- görüşlerini kabul
etmedikleri için ciddi baskılara maruz kalarak hapse atılmış ve bir kısmı da hapislerde vefat
etmiştir.
Me’mun döneminin önemli icraatlarından biri, bu dönemde çeviri faaliyetlerine hız
vermesi ve Beytülhikme’yi aktif hale getirmesidir. Felsefeye ve ilme özel ilgi duyan
Me’mun, felsefe, maematik ve tıp gibi alanlarda telif edilmiş birçok kitabı getirterek
Arapçaya çevirttirmiştir.
Me’mun döneminde devleti meşgul eden gelişmelerden biri, Babek el-Hürremi
isyanıdır. Bu isyan devleti uzun süre meşgul etmiştir. Üzerine birçok komutan gönderilen
Babek nihayet Me’mun döneminden sonra yakalanarak Samerra’da öldürüldü (ö. 223/838).
Me’mun döneminde bazı yerel hanedanlar ortaya çıktı. Bu manada Abbasî
Devletinden ilk kopmalar Harun Reşid döneminde başlamıştı. Me’mun dönemindeki
kopmalardan biri, Yemen ve Tihame bölgesindeki isyanları bastırmak üzere gönderilen
Muhammed b. İbrahim ez-Ziyâdî tarafından kurulan Ziyâdiyye Devleti’dir. Ziyâdiler, uzun
süre bölgede hükümranlıklarını devam ettirmişlerdir (m. 818-1017).
Bu dönemde kurulan hanedanlardan birisi de Tâhirîler devletidir. İran kökenli bir
hanedan olan Tâhirîlerin nispet edildiği kişi Tahir b. Hüseyin olup Me’mun tarafından
Horasan valiliğine atandı. Tahir b. Hüseyin ve soyundan gelenler bir süre bölgeyi idare ettiler
(m. 821-873).
Me’mun vefat etmeden hastalığı sırasında kardeşi Ebû İshak Muhammed Muʻtasım’ı
veliaht olarak tayin etti.

8.

Muʻtasım

Annesi cariye olan Muʻtasım dönemi (iktidarı: 218-227/833-843), Türklerin devlet
içindeki nüfuzlarının arttığı bir dönem olarak temayüz etmiştir. Muʻtasım, Me’mun
döneminde Mısır valiliği sırasında Türklerden oluşan bir hassa ordusu oluşturmuştu.
Zamanla ordu içindeki Türklerin sayısında artış meydana geldi.
Muʻtasım halife olduktan bir süre sonra Bağdat’ın yaklaşık 100 km kuzeyinde
Samerra şehrini inşa ederek ordusunu da buraya almış, devleti buradan yönetmeye
başlamıştır. Şehir, 221-279 (836-892) yılları arasında başkent olarak kullanılmıştır.
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9.

Vâsık

Güçlü Halifeler döneminin son halifesi olan Vasık (iktidarı: 229-232/842-847)
babası Muʻtasım’dan sonra tahta çıktı. Vasık, bilimsel çalışmaları teşvik etti. Kendisi de
halefi olan iki halife gibi Mutezile mezhebine mensuptu.
Vasık yerine kimseyi veliaht bırakmadan vefat etti. Bunun üzerine bürokratların
yaptıkları görüşmeler neticesinde kardeşi Cafer el-Mütevekkil b. Muʻtasım’a biat edildi.

D. Nüfuzlu Komutanlar Dönemi
Abbasî halifesinin ilk asrından sonra devlet üzerinde nufüz sahibi bazı komutanların
devlet yönetiminde doğrudan müdahale etmeye başladığı görülmektedir. Zaten Vasık’tan
sonra seçilen halife bizzat komutanlar tarafından seçilen Mütevekkil idi. Mütevekkil,
Muʻtasım döneminde güçlenmeye başlayan Türk komutanlarından Vasîf’in isteği
doğrultusunda hilafete getirilmişti.

1.

Mütevekkil

Mütevekkil döneminde (iktidarı: 232-247/847-861), Me’mun döneminden beri
devam etmekte olan Mutezile’nin devlet üzerindeki nüfuzuna son verildi. Bu çerçevede
devlet bürokrasisinde güçlü olan Mutezilîler görevlerinden uzaklaştırıldılar. Görevinden
uzaklaştırılan Vezir Muhammed b. Abdülmelik ez-Zeyyât işkencelere maruz kalarak
hayatını kaybetti. Bir diğer önemli bürokrat olan Baş Kadı Ahmed b. Ebi’d-Duâd da
görevinden uzaklaştırılanlar arasındaydı. Onun yerine Yahya b. Eksem getirildi. Daha önce
tutuklanan Ehl-i Sünnet âlimleri serbest bırakıldı.
Mütevekkil döneminde Alioğullarına da ciddi baskılar yapıldı. Bu amaçla Hz.
Hüseyin’in Kerbela’daki mezarının ve etrafındaki evlerin yıkılarak arazinin tarla haline
getirilmesini emretti (236/850). Alioğulları taraftarlarına ciddi baskılar yapıldı. Bazılarının
mallarına el koymuş; bazılarını da öldürtmüştür. Mütevekkil döneminde Şiîlerin 10. İmamı
Ali el-Hâdî Samerra’da göz hapsinde tutulmuştur.
Mütevekkil, Türk komutanların desteğiyle hilafete gelmiş olmasına rağmen bir süre
sonra onların nüfuz alanından kurtulmak için bazı girişimlerde bulundu. Türk
komutanlardan Inâk et-Türkî’nin 234 (849) yılında hacca gitmek üzere izin istemesini fırsat
bilerek, onun yerine ordudaki rakibi Vasîf’i göreve getirdi. Hac dönüşünde Inâk’ın
tutuklanıp öldürülmesini emretti (235/849).
Mütevekkil’in bir diğer icraatı ise Türk askerlerinin güçlü olduğu Samerra’dan
ayrılarak Dımaşk’a gitmesidir. Ancak Türk komutanlar planını bozmak için ona baskı
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yapmaya başladılar. Mütevekkil, komutanların baskılarına iki ay dayanabildi. Irak’a
döndüğünde eski başkent Samerra yerine el-Caferiyye’de ikamet etmeye başladı.
Yönetimi sırasında birçok isyanla da mücadele etmek zorunda kalan Mütevekkil,
nihayet Türk komutanlar tarafından oğlu Muntasır ile işbirliği yapılarak öldürülmüştür.
Muntasır’ın askerlerle birlikte hareket etmesinin sebebi, Mütevekkil’in ilk önce üç oğlu
Muntasır, Muʻtez ve Müeyyed’i sırasıyla veliaht tayin etmesi, ancak daha sonra ikinci
sıradaki oğlunu birinci sıraya alması oldu. Mütevekkil ile birlikte öldürülen yardımcısı Feth
b. Hakan hakkında ise onun katili olduğu için idam edildiği şayiası yayıldı.

2.

Muntasır Billah

Mütevekkil’in öldürülmesinde dahli olan oğlu Muntasır’ın dönemi (iktidarı: 247248/861-862) istikrarsızlığı daha da derinleştirdi. Kendileriyle işbirliği yaparak iktidara
geldiği Türk komutanlarına karşı bazı icraatların içine girdi. Güçlü komutanlardan Vasîf’i
Bizans devletine karşı sefere göndererek merkezden uzaklaştırdı. Ancak bu icraatı diğer
komutanların yönetim üzerindeki nüfuzunu azaltmadı. Aksine halifenin kendileri açısından
uygun görmedikleri veliahtları Muʻtez ve Müeyyed’i görevden uzaklaştırdılar.
Ehl-i Beyt taraftarlarına karşı müsamahakâr olan Mustansır’ın iktidar dönemi kısa
sürdü. Ölümünün zehirletilmek suretiyle meydana geldiği, ya da hastalanarak öldüğüne dair
rivayetler mevcuttur.

3.

Müstaʻîn Billah

Mustansır’ın vefatından sonra Türk komutanlar bir araya gelerek Müstaʻîn’i (iktidarı:
248-252/862-866) halife seçtiler. Müstaʻîn, Halife Muʻtasım’ın torunudur. Muntasır’ın
ölümünden sonra komutanlar tarafından hilafete getirilmiştir. Mütevekkil’in çocuklarından
birisinin hilafete getirilmemesi yönünde anlaşan komutanlar, kendilerinden intikam
alınabileceğini düşünerek böyle bir karar vermişlerdi.
Türk komutanların halifeler üzerindeki nüfuzuna karşı çıkan bazı isanlar bu dönemde
ayaklandılar. İsyanların tehlikeli bir noktaya gelmesi üzerine Türk komutanlar, isyanları
kanlı bir şekilde bastırdılar. Zaman zaman komutanlar arasında da ciddi mücadeleler
meydana geliyordu. Bu dönemde etkili olan komutanlardan biri olan Vezir Otamış ve kâtibi,
diğer Türk komutanları tarafından öldürüldü (249/863). Ancak halife, olaylara müdahil
olamıyordu. Halife, komutanlar arasında meydana gelen nüfuz mücadelesi sırasında önce
hapsedilen, sonra da öldürülen Bâgir et-Türkî’nin askerlerinin ayaklanması üzerine Bâgir’in
rakipleri olan Vasîf ve Boğa es-Sağîr ile birlikte Samerra’dan Bağdat’a kaçtı. Böylece
Bağdat tekrar hilafet merkezi oldu. Samerra’da kalan Türk komutanlar Müstaʻîn’i kendisine

263 / 429

itaat edeceklerini söyleyerek Samerra’ya davet ettiler. Müstaʻîn’in bu öneriyi reddetmesi
üzerine hapiste bulunan Muʻtez’i serbest bırakarak ona biat ettiler.
Bir süre sora iki halife arasındaki mücadele sırasında Muʻtez kardeşi Ebû Ahmed’i
Bağdat’ı muhasara etmek üzere görevlendirdi (251/865). Komutanlar, çıkarlarını gözeterek
iki halife arasında bölünmüşlerdi. Bir yıl kadar devam eden bu mücadele, Muʻtez lehine
sonuçlandı. Uzun süren kuşatma sırasında halk ve askerler yavaş yavaş Muʻtez tarafına
geçince Müstaʻîn hilafafetten çekildi ve Muʻtez’e biat edildi (252/866). Anlaşmaya göre
kendisine bir miktar para ve ikta ayrılacaktı. Bağdat’tan ayrılarak Vasıt’a giden Müstaʻîn,
bir yıl geçmeden Muʻtez’in bir görevlisi tarafından öldürüldü.
Müstaʻin döneminde hanedan için çatışmaların yoğunlaştığı ortamda bazı isyan
hareketleri de meydana gelmiştir. Özellikle Ehl-i Beyt mensuplarından bazılarının bu
dönemde isyan ettiklerini görüyoruz.

4.

Muʻtez Billah

Mütevekkil’in oğlu Muʻtez (iktidarı: 252-255/866-869), döneminde komutanların
nüfuz mücadelesi devam etmiştir. Muʻtez’in hilafet dönemi uzun sürmedi. Askerlerin
maaşlarını ödeyememesinin akabinde halifelikten ayrılması için kendisine baskı ve hatta
işkence yapılmş, daha sonra da öldürülmüştür.

5.

Mühtedi Billah

Mühtedi (iktidarı: 255-256/869-870), Halife Vâsık’ın torunu olup Muʻtez’in
hal’inden sonra Bağdat’tan getirtilerek kendisine biat edilmiştir. Türklerin nüfuzunu
kırmaya yönelik faaliyetlere girişen Mühtedi de Türk komutanlar tarafından öldürülmüştür.
Bundan sonra Abbasî Devletinin yıkılışına kadar 23 halife iktidara gelmiş; ancak
devlet, siyasî otoriteyi ellerinde bulunduran hanedanlar eliyle yönetilmiştir. Abbasî
halifelerine de dokunmayan bu yöneticiler, halifeleri çoğu zaman kendi iktidarlarının
teminatı olarak görmüşlerdir.
Hanedan içi çatışmaların yoğunlaştığı dönemlerde artan iç isyanlar, yöneticileri uzun
süre meşgul etmişlerdir. Bir kısmı dinî özellikleri de olan bu isyanların içinde Zenci isyanları
uzun yıllar devleti meşgul etmiştir.
Devleti meşgul eden önemli bir isyan da Karmatî isyanlarıdır. Karmatîler gulat Şîa
fırkalarından biri olup devleti uzun yıllar meşgul etmişlerdir.

264 / 429

E. Emîrü’l-Ümerâlar Dönemi
Emîrü’l-ümerâ terkibi, “başkomutan” anlamına gelmekte olup erken dönemlerden
itibaren kullanılan bir unvandır. Mu‘temid Alellah’ın (iktidar dönemi: 870-892) hilafet
merkezini Samerra’dan tekrar Bağdat’a taşımasıyla (279/892) komutanların halife
üzerindeki nüfuzları azaldı.
Halife Mu‘tazıd Billah (iktidar yılları: 892-902) ve Müktefî Billah devirlerinde (902908) içte ve dışta bazı önemli başarıların kazanılması halifelerin gücünü arttırdıysa da
Muktedir - Billah’ın halife olmasıyla (295/908) durum tekrar eski haline dönmeye başladı.7
Halifelerle kumandanlar arasındaki nüfuz mücadelesinin kıyasıya devam ettiği bir
ortamda zorla halife yapılan Râdî Billah halife olduktan iki yıl sonra (324/936) Basra ve
Vâsıt’ın güçlü valisi İbn Râik’i Bağdat’a davet ederek kendisine emîrü’l-ümerâ unvanını
vererek geniş yetkilerle donattı. Başkumandanlık, Dîvânü’l-harâc, Dîvânü’d-diyâ, Dîvânü’lmeâvin’in reisliği ve berîd teşkilâtının yönetiminin yanı sıra valilerin ve yüksek dereceli
memurların, hatta vezirin tayini bile onun yetkisindeydi. Devletin idarî, askerî ve malî
işlerinin yönetimi konusunda halifeye danışmadan karar alma ve uygulama yetkisine sahip
olan Emîrü’l-ümerâ İbn Râik’in protokoldeki yeri halifeden sonra geliyordu. Hutbelerde
kendi adından sonra onun adının da zikredilmesi bizzat halife tarafından bütün eyalet
valilerine bildirilmişti.8
İbn Râik’ten sonra emîrü’l-ümerâ olan Beckem et-Türkî adına h. 329 (m. 940-41)
yılında basılan dinardan, paralarda halife ile birlikte emîrü’l-ümerânın da adının yazıldığı
anlaşılmaktadır. Hutbe ve sikkenin halifelik alâmetlerinden olduğu dikkate alınınca emîrü’lümerânın halifenin bütün yürütme yetkilerini devraldığı söylenebilir.9
Vezirlik, hâciblik, valilik gibi bir müessese olarak ilk defa Halife Râdî - Billâh
tarafından h. 324 ( m. 936) yılında kurulan ve İbn Râik ile başlayan emîrü’l-ümerâlık
müessesesi, kısa bir müddet sonra devlet adamları arasında bir rekabet ve mücadele unsuru
oldu. Kumandanlardan Beckem et-Türkî, iki yıl sonra İbn Râik’i görevinden uzaklaştırarak
kendisini bu makama tayin ettirdi (938). Daha sonra 945 yılına kadar Tüzün bu görevde
bulundu. Diğer taraftan yine siyasî sebeplerle 942 yılında Hamdânîler’den Nâsırüddevle
Hasan’a da emîrü’l-ümerâlık payesi verildi. 945’te davet üzerine karışıklıklar içindeki
Bağdat’a giren Büveyhîler’den Ahmed, Halife Müstekfî - Billâh tarafından Muizzüddevle
unvanı ile emîrü’l-ümerâ tayin edildi. Ancak bu idarî bir unvan olmaktan çok şeref unvanı
niteliğini taşıyordu. Muizzüddevle de oğlu Bahtiyâr’ı veliaht tayin etmiş ve ona da emîrü’lümerâ unvanını vermiştir. Bu unvanın sağladığı itibar Büveyhîler’in İran’da hüküm süren
kollarını rahatsız ettiğinden Muizzüddevle’nin ölümü üzerine Halife Mutî - Lillâh onun Rey

Yıldız, Hakkı Dursun, “Emîrü’l-Ümerâ”, DİA, XI, 158.
Yıldız, Hakkı Dursun, “Emîrü’l-Ümerâ”, DİA, XI, 158
9
Yıldız, Hakkı Dursun, “Emîrü’l-Ümerâ”, DİA, XI, 158

7

8
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ve Cibâl hâkimi olan kardeşi Rüknüddevle’ye de emîrü’l-ümerâ unvanını vermek zorunda
kaldı.

F. Hanedanların Nüfuz Dönemi
Devletin komutanların nüfuzundan kurtuluşundan sonra daha önemli bir gelişme
meydana geldi. Artık Abbasî Devleti üzerinde belirli hanedanların onlarca yıl devam eden
nüfuz dönemi başladı. Bu dönemde Büveyhoğulları ve Selçuklular gibi hanedanlar, uzun
süre yönetimi ellerinde bulundurmuşlar, halifelerin varlığı sembolik bir hale gelmiştir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Abbasiler dönemi siyasi hadiseleri hakkında bilgi sahibi olduk.
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Bölüm Soruları
Abbasiler döneminde hanedan ile ehl-i beytin ilişkileri nasıl olmuştur?
Abbasilerin kuruluşuyla alakalı bilgi veriniz.
Bağdat’ın kuruluşunu anlatınız.
Bermekîler hakkında bilgi veriniz.
Halife Mansur dönemi olaylarını anlatınız.
Abbasiler kendilerini aşağıdakilerden hangisine nispet ederler?

123456a.
b.
c.
d.
e.

Ali b. Ebi Talip
Abdullah b. Abbas
Zübeyr b. Avvam
Hamza b. Abdülmüttalib
Hiçbiri

a.
b.
c.
d.
e.

Aşağıdakilerden hangisi Ebu Cafer el-Mansur dönemi olaylarından değildir?
Ebu Müslim el-Horasani’nin öldürülmesi
Bağdat’ın kurulması
Abdullah b. Ali isyanı
Muhammed Nefzüzzekiyye ve kardeşi İbrahim’in öldürülmesi
Vasıt şehrinin kurulması

7-

Aşağıdakilerden hangisi Mütevekkil dönemi gelişmelerinden değildir?

8.
a.
b.
c.
d.
e.

Mutezilenin etkinliğine son verilmiştir.
Alioğulları üzerindeki baskı artırılmıştır
Türk komutanların nüfuzları kırılmaya çalışılmıştır
Halife Samerra’dan ayrılıp Dımaşk şehrine yerleşmiştir.
Beytü’l-hikme’nin temelleri bu dönemde atılmıştır.

9.
Aşağıdaki kelimeler bir kavram şeması oluşturacak şekilde guruplandırılırsa
hangisi dışarıda kalır?
a.
b.
c.
d.
e.

Samerra
Türkler
Hassa ordusu
Mütevekkil
Mu’tasım

10.
Aşağıdaki Abbasi halifeleri kronolojik olarak sıralandığında ikinci sıraya hangisi
gelir?
-Mehdi

268 / 429

a.
b.
c.
d.
e.

-Mütevekkil
-Harun Reşid
-Emin
-Me’mun
Mehdi
Harun Reşid
Emin
Me’mun
Mütevekkil

Cevaplar: 6: B, 7: E, 8: E, 9: D, 10: B.
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10. HAFTA
DERS NOTU
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X. ABBASİLER DÖNEMİ KÜLTÜR VE MEDENİYET
(TOPLUM, YÖNETİM, SİYASET, ADALET, DİN)

271 / 429

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Abbasiler dönemi hakkında genel bir bilgi sahibi olunacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Halifelik kavramının değişimini araştırınız.
2- Veliahtlık nedir?
3- Vezirlik kurumu hakkında ne biliyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Abbasiler

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

Kazanım

Abbasiler
hakkında
bilgi
olunacak.

dönemi
sahibi

nasıl
veya

Metinler, çözümlü
problemler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların
daha
kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Abbasiler



Türkler



Veliahdlık



Vezirlik



Siyaset
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Giriş
Abbasîler dönemi İslâm medeniyetinde kurumsallaşma açısından önemli bir
dönemdir. Hem yönetimin şekillenmesi, hem siyasî mücadelenin siyasî yapıyı belirlemesi
hem de kurumsallaşma açısından önemli olan Abbasîler döneminde mezheplerin ortaya
çıkışı ve gelişmesi de dikkat çekicidir. Öte yandan bu dönemde telif edilen birçok eser de
ilmî gelişme açısından önemli bir aşamaya gelindiğini göstermektedir.
Tarihte bir süreklilik ve olgu ile kurumsallaşma arasında mevcut olan ilişki, bu
dönemi de daha önceki dönemin ve gelişmelerin etkisinde şekillenen bir dönem olarak
değerlendirmemizi gerektirmektedir. Abbasî Devleti, Emevîlere karşı muhalifleri bir çatı
altında toplayabilen bir siyaset ortaya koymuşsa da kurumsal yapıları açısından Emevîlerin
devamı olduğu açıktır. Bunun başında zikredilebilecek önemli bir yapı devlet yönetimidir.
Bununla birlikte olgu kurumsal yapı arasındaki ilişki bağlamında bir dönüşümün meydana
geldiğini söylemek de yanlış değildir.

A. Toplum
Abbasîler döneminde tebaa, dinî mensubiyetlerine göre Müslümanlar ve
gayrimüslimler olarak ayrılabilir. Sosyal konumlarına göre hür olanlar ve köle olanlar
şeklinde bir ayırım yapmak da mümkündür. Öte yandan Şuûbiyye hareketinin güçlenmesiyle
birlikte milli aidiyetlere göre bir tasnif yapmak da mümkündür. Biz burada dinin sosyal
ilişkilerde önemli bir belirleyici olması hasebiyle din esaslı bir tasnifle başlamak istiyoruz.

1.

Müslümanlar

İslâm dininin ilk muhatapları olarak Arap Müslümanlar, Abbasî Devleti’nin kuruluş
sürecinde Arap olmayan diğer Müslümanlarla işbirliği içinde hareket ettiler. Kendilerine
vaat edilen maddî eşitlik gibi imkânların beklentilerini gerçekleştirilecek şekilde
karşılanmaması üzerine kısa süre sonra Araplarla aralarında bir rekabet süreci yaşanmıştır.
Emevîler döneminde hanedan içi mücadeleler ve siyasî çatışmalar, destekçi olarak
kabileciliğe dayanıyordu. Her grup kendilerini destekleyecek kabilelerle işbirliği yaparak
rakipleriyle mücadele etmeye çalışıyorlardı.
Zamanla diğer milletlerin siyasî mücadeleye katılmalarıyla birlikte Arapların
Arapların siyasî nüfuzlarında bir kırılma ve azalma meydana gelmiştir. Harun Reşid’in
oğulları Emin ile Me’mun arasındaki mücadelede, Emin’in Arap unsura dayanması,
Me’mun’un ise Fars unsurun desteğini alması ve ikisi arasındaki mücadelede Me’mun’un
galip gelmesi, İran unsurunun güçlenmesini sağlayan olaylardandır. Bununla birlikte bu
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dönemdeki mücadeleyi kesin çizgilerle ırk temelli olarak ayırmanın doğru olmadığı
kanaatindeyiz. Zira her dönemde farklı etnik unsurlardan olup yöneticiyle çalışan askerî ve
sivil bürokrat vardı. Muʻtasım döneminden başlayarak Türk unsurun güçlü bir pozisyona
geldiğini ve siyasî hayatın şekillenmesinde etkili olan unsurlardan biri olduğunu ifade etmek
gerekir.

a.

Arap Müslümanlar

Araplar, Abbasîler döneminde önemli bir unsur olarak varlıklarını devam ettirdiler.
Büyük bir kısmı Müslüman olduğu için Müslümanlıkla özdeşleşmişlerdir. Devletin resmî
dili Arapça olduğu gibi ilim alanında da Arapçanın tartışmasız bir ağırlığı vardı. Kur’ân’ın
dilinin Arapça olması, Araplar açısından önemli bir avantaj olmuştur. Özellikle Hz. Osman
döneminde Kureyş lehçesiyle yazdırılan Mushaf dışındaki nüshaların imha ettirilmesi, dilde
birliği sağlayan bir etken olmuştur. Aksi takdirde daha Hz. Peygamber döneminde
farklılıkları olan Arapçanın asırlar sonra karşılaştıkları diğer kültürlerin etkisiyle birbirinden
uzak dillere evirilmesi kaçınılmaz olurdu.
Arapların hadarî hayata geçişleri açısından Abbasî dönemi, artık istikrarın
gerçekleştiği bir dönem olarak zikredilebilir. Emevîler döneminde şehirleşme ve yeni
yurtlarda yerleşmiş olmanın getirdiği sorunların önemli bir kısmı aşılmış; şehirlerde oturan
Araplar, artık yeni şartlara göre yaşamaya başlamışlardı.
Arapların iklimi, doğası ve üretimi farklı bölgelere giderek oraya yerleşmeleri,
zamanla gittikleri bölgelere uyum sağlamalarını de gerektirmiştir. Artık ataları deve
çobanlığı yapan birçok Arabın ticarette maharet kazandıklarını, tarımla iştigal ettiklerini,
güzel evlerde yaşadıklarını ve eskiden sahip olamadıkları birçok yemeği ve tatlıyı
yiyebildiklerini görüyoruz.

b.

Arap Olmayan Müslümanlar

Emevîler döneminde mevali olarak isimlendirilen ve Müslüman Araplara ortak
olarak görüldükleri için hakları olduğunu düşündükleri özellikle ekonomik ve yönetim
imkânlarından yeterince yararlandırılmayan mevali, muhalif birçok harekete destek vermek
suretiyle Emevîler karşısındaki cephede yer aldı. Bununla birlikte mevalinin hepsi için aynı
durumu söylemek doğru olmaz. Ümeyyeoğulları ailesiyle işbirliği yapan ve çeşitli
kademelerde onların emrinde çalışan mevali de vardı.
Abbasîler döneminde Müslüman topluluklar arasında İranlılarla Türklerin güçlü
yöneticiler üzerinde güçlü bir nüfuza sahip oldukları söylenebilir. Bölgesel başka milletlerin
de etkilerinden söz etmek mümkündür.
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Mevalinin sadece siyasette değil diğer alanda da güçlendiği ifade edilmelidir.
Örneğin ilim alanında önemli isimler yetişti. Gerçi Emevîler döneminde de ilim adamları
arasında mevalinin hatırı sayılır bir ağırlığı vardı. Ancak Abbasîler döneminde çeviri
hareketiyle birlikte nüfuzları daha da arttı.

c.

Şuûbiyye

“Şaʻb” kökünden türetilen şuûbiyye kelimesi, İslâm dünyasında Arapların
kendilerini diğer milletlerden üstün görmeleri anlayışının da beslediği bir tepki olarak ortaya
çıkmıştır. Araplar arasında üstünlük ve asalet telakkisi günümüzdeki milliyetçilik
anlayışından farklı, İslâm öncesi ilişkilerin beslediği bir anlayışın yansımalarıydı. Asalet,
üstünlük ve denklik gibi kavramların beslediği bu anlayışa göre üstünlüğü sağlayan şey,
mensup olunan ırk değil kabiledir. İslâm’ın diğer milletler arasında yayılmasından sonra
Araplar, hem onların yurtlarını fethetmiş olmaları, hem de İslâm’a girmelerini sağlamaları
yönüyle kendilerinde bir üstünlük olduğunu düşünmeye başladılar. Arapların sosyal
ilişkilerini belirleyen kabilecilik, diğer milletlere mensup mühtedileri de kapsayacak bir
esnekliğe sahipti. Yeni mühtediler, ya babalarını azat eden kabile ile ya da kendilerinin
Müslüman olmasına vesile olan kişinin kabilesiyle ve onların Mevlaları olarak anılırlardı.
İhtidanın ilk zamanlarda bireysel olduğunu düşündüğümüzde, diğer milletlerden Müslüman
olanların kendilerini mevcut sosyal yapının içinde ifade etmekten başka çıkar yolları
olmadığı açıktır.
Mühtedilerin bir kısmının şartlar gerektirdiği için ihtida etmek zorunda oldukları
hesaba katılırsa, bunların sahip oldukları gelenekleri, kültürü, hatta dini savunmaları
garipsenecek bir durum değildir.
Arap olmayan mühtedilerin sayısının artması, Emevîler döneminde bekledikleri
eşitlik ve adaletin karşılık bulmaması, kendilerini farklı konumlandırmalarına sebep
olmuştur. Böylece geçmişte sahip oldukları devletler, medeniyet ve kültür, bu kimlik
etrafında kendilerini ifade etmelerini sağlamıştır. Araplara karşı geliştirilen argümanlar,
kavimlerin ve şehirlerin üstünlüğü ya da eleştirisi şeklinde rivayetler ortaya çıkmasına yol
açmıştır. Şuûbiyye hareketi, Abbasîler dönemindeki gelişmeler üzerinde derin etkiler
bırakmıştır.

2.

Gayrimüslimler

İslâm tarihinin erken dönemlerinden itibaren tebaanın önemli bir kısmını zimmîler
dediğimiz diğer dinlere mensup dinî gruplar oluşturmaktadır. İslâm dünyasında
gayrimüslimlere tanınan haklar sebebiyle, bütün din mensupları, kurumsal herhangi bir
baskıyla karşılaşmadan rahat bir şekilde yaşamışlardır.
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Gayrimüslimlere tanınan özgürlükler, Kur’ân’ın ve onun tebliğcisi Hz.
Muhammed’in uygulamaları çerçevesinde şekillenmiştir. Ancak dinî özgürlüklerin teminat
altına alınmasının önemli sebeplerinden biri, Müslümanların oluşturdukları devlet
harcamalarının büyük ölçüde zimmîlerden alınan vergilerle karşılanması, korunmalarının
sebeplerinden biri olarak zikredilmelidir.
Zimmîlerin rahat etmelerinin sebepleri arasında zikredilmesi gereken bir husus da
iktidara ulaşma imkânları olmadığı için otoritenin rakibi olma ihtimallerinin olmamasıdır.
Oysa Müslümanlar, her ne kadar halifelik için aday olmasalar da siyasete müdahil olma
ihtimalleri söz konusudur. Zimmî siyasî işlere bulaşmadan vergisini zamanında ödeyerek
rahat bir hayat yaşamaktadır.
Savaşa katılma zorunluluğu olmayan zimmî kendi mesleğiyle ilgilenir, ticaretini
yapardı. Bu sebeple İslâm dünyasında zanaatların önemli bir kısmı zimmîlerin elindeydi.
Özellikle tecrübe gerektiren mesleklerde, askerî hizmet sebebiyle işleri kesintiye uğramadığı
için ciddi bir başarı elde edebiliyorlardı.
Öte yandan İslâm dünyasının geniş toprakları, fazla vergi ödemeden uzak coğrafyalar
arasında ticaret yapma imkânı veriyordu. Bu imkânlar, zimmîlerin önemli bir kısmının İslâm
dünyasında refah seviyeleri yüksek bir sınıf olmalarına imkân sağlamıştır.

a.

Ehl-i Kitab

Zimmî sınıfın en önemli grubunu Kur’ân-ı Kerim’in Ehl-i Kitab olarak nitelendirdiği
Hıristiyan Yahudi ve Sabiîler oluşturmaktaydı. Bunların sayısal olarak en geniş grubunu
Hristiyanlar oluşturuyordu.

i. Hıristiyanlar
Müslümanların fetihlerle birlikte karşılaştıkları önemli dinî gruplardan biri
Hıristiyanlardı. Din mensupları arasında toplu ihtidalar olmasına rağmen Hıristiyanlar ve
Yahudiler arasında ihtida genel olarak ferdi olmuştur. Bu sebeple Müslümanların
fethettikleri bölgelerde yaşayan Hıristiyanlar, kimliklerini asırlar boyunca muhafaza
etmişlerdir. Hatta denebilir ki Osmanlı Devleti’nin son asırlarında ortaya çıkan milliyetçilik
hareketlerini doğurduğu karşılıklı yanlışlar ve olumsuzluklar olmasaydı, İslâm dünyasının
yarısına yakını Hıristiyan olarak yaşıyor olacaktı.
Hıristiyanlar, hem daha önce ikamet ettikleri şehirlerinde hem de Müslümanlar
tarafından inşa edilen ya da İslâmî fetihlerden sonra gelişme gösteren şehirlere yerleşerek
ticarî faaliyetlerine ya da meslekleri olan zanaatları buralarda icra etme imkânı bulmuşlardır.
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Hıristiyanlar, birçok alanda devletin hizmetinde de çalışmışlardır. Özellikle devlet
maliyesi gibi ihtisas gerektiren konularda istihdam edilmişlerdir.

ii. Yahudiler
Abbasîler döneminde zimmî statüsünde yaşayan önemli bir dinî grup da
Yahudilerdir. Sayıları Hıristiyanlar kadar olmasa da onlar da hem ticarî hayatta, hem de
birçok zanaat alanında başarılıydı. Yahudilerin bu dönemde kimliklerini korudukları, hatta
geliştirebilecek imkânlar buldukları ifade edilmelidir. Abbasîler dönemi, Yahudilerin en
rahat yaşayabildikleri, dinî telifat yapabildikleri, dinleri ve dilleriyle ilgili eğitim
verebildikleri bir dönemdir. Yahudiler, İslâm dünyasının birçok yerine dağılmış küçük
cemaatler olarak varlıklarını devam ettirmişlerdir. Tarihin her döneminde olduğu gibi
Filistin bölgesine ilgileri ve burasının kendilerine vaat edilen topraklar olduğu anlayışı ve
bunun yansımaları Abbasîler döneminde de görülmektedir.

iii. Ehl-i Kitab Olmayanlar
Abbasî Devleti topraklarında birçok farklı dinî cemaat mevcuttur. Bunlar arasında
Mecusiler gibi grupların yanı sıra yerel dinlere bağlı olanlar da vardı. Örneğin Berberîlerin
bir kısmı Müslüman olmamış; eski inançlarını devam ettirmişlerdir.
İran coğrafyasında bulunan dinî gruplardan biri olan Mecusilerle karşılaşma erken
dönemde gerçekleşmiştir.
Kur’ân’da adı zikredilmeyen dinlere mensup olanlar da zimmet statüsüne sahip
olarak dinlerinin gereğini yaşama ve inançlarıyla ilgili eğitimlerini cemaat mensuplarına ve
çocuklarına verme imkânı bulmuşlardır.

3.

Kölelik

Kölelik, Abbasîler döneminde oldukça yayılmıştır. Bu dönemlerde İslâm
memleketine dışarıdan çok sayıda köle ithal ediliyordu. Bu köleler, hem çiftliklerde ve
arazide çalıştırılıyorlardı. Özellikle kadın köleler [cariyeler] evlerde istihdam ediliyorlardı.
Abbasîler döneminde cariyelerden çocuk sahibi olma oranında ciddi bir artış
olduğunu söylemek mümkündür. Bunun önemli göstergelerinden biri, Abbasîler döneminde
halife olan hanedan mensuplarının büyük kısımlarının bir ümmü veledden doğmuş
olmalarıdır.
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B. Yönetim
Abbasî Devleti, iktidarı Emevîlerden aldıktan sonra onlara alternatif olarak benzer
bir yönetim ortaya koymuşlarsa da zamanla ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar çerçevesinde bazı
değişikliklerin meydana gelmesi de kaçınılmaz olmuştur.

1.

Halifelik

Abbasî Devletinde yönetimin başında halife bulunmaktadır. Abbasî halifeleri, Hz.
Peygamber’in siyasî mirasını, akrabalıkları sebebiyle sahiplenmişler, halifeliğin dinî itaat
kurumu haline gelmesini sağlayacak bir anlayışı beslemişlerdir.
Abbasîler döneminde hilafete gelen Abbasoğulları ailesine mensup kişiler, hanedan
sistemini muhafaza etmişlerdir. Sonraki dönemlerde Emevîlerin ilk halifesi Muâviye’nin
oğlunu veliaht olarak tayin etmesinin büyük bir yozlaşma sebebi olduğunu iddia eden çağdaş
dönemin insanı, Abbasoğullarının Mısır Abbasî halifeleri de hesaba katılırsa hanedan
sistemini yaklaşık 750 yıl devam ettirdikleri halde pek eleştiriye maruz kalmamaktadırlar.
Abbasoğulları halifeleri, Emevîlerin yaklaşık doksan yıl devam ettirdikleri yapıyı,
yeni gelişmeler ve etkisi altında kaldıkları farklı kültürle unsurlar çerçevesinde değişime
uğrayan sistemi muhafaza etmişlerdir. Ancak şunu da ifade etmek gerekir ki Abbasoğulları
halifeleri, güçlü oldukları dönemlerde birçok Emevi halifeleri gibi davranırken, zayıf
oldukları dönemlerde askerî ve sivil bürokrasinin elinde oyuncak olmuşlardır.
Emevîlerde halifeler yönetimde daha aktif olmalarına rağmen Abbasîlerde daha çok
devletin başındaki kişi olarak vezirler istihdam etmek suretiyle yönetimi deruhte etmişlerdir.
Abbasî halifeleri, veliaht olarak belirlendiklerinde kendilerine bir unvan verilirdi. Biz
halifeleri isimleriyle değil bu unvanlarıyla anarız.

a.

Halife Kavramının Anlamındaki Değişim

“Bir kişinin ya da topluluğun ardılı” anlamına gelen halife kelimesi, Hz. Ebû Bekir
döneminde Hz. Peygamber’in halefi olduğunu ifade etmek amacıyla kullanılıyordu. İlk
zamanlarda bu kurumun dinî bir kurum olarak algılanmadığını, esasen İslâm tarihinin ilk
zamanlarında dinî olan ve dinî olmayan şeklinde bir ayrımında da bulunmadığı ifade
edilmelidir. Zira o dönemin Müslümanları açısından Allah’ın emirlerine uymak ve
yasakladıklarından kaçınmak, Müslümandan beklenen bir tutumdu. Aynı şekilde Allah’ın
emir ve nehiylerinin toplumsal planda uygulanması gerektiğinde halife, hilafet makamında
bulunması dolayısıyla değil; bir müslüman olarak sorumluluk üstlenmekteydi.
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Abbasiler döneminde halifenin dinî bir temsilci olarak görülmeye başlandığı
müşahede edilmektedir. Bu dönemde halifelerin bazı şeklî ritüellere önem verdikleri, hatta
meşruiyetlerini bunlar üzerinden ortaya koymaya çalıştıkları görülmektedir. Abbasoğulları
ailesine mensup olan halifelerin kendilerini Hz. Peygamber’in varisi olarak gördükleri
açıktır.

b.

Veliahtlık

Abbasi halifelerinin nüfuz sahibi oldukları dönemlerde halifeler, iç siyasî dengeleri
gözeterek veliaht tayin ederlerdi. Emevîlerde mevcut olan birden çok veliaht tayin etme
geleneği Abbasîlerde de devam etmiştir. Bazı dönemlerde halifenin üç veliaht tayin ettiği de
olmuştur. Örneğin Harun Reşid, oğullarından Emin, Me’mun ve Mu’temin’i veliaht tayin
etmiş; ancak ilk veliahdı Emin halife olduktan sonra kardeşlerini veliahtlıktan
uzaklaştırmıştır. Halife olan veliahdın kendisinden sonra halife olmak üzere belirlenen
haleflerini azletmesi yaygın olarak karşılaşılan ve bilinen bir durumdu. Bunu engellemek
için çok ağır yeminler ettirilerek görevlendirmeler yapılmasına rağmen yine de veliahtların
veliahtlıktan uzaklaştırılması karşılaşılan bir durumdu.
Birden çok veliaht tayininin temel sebebi, halifelerin hem aile içi, hem de bürokratlar
arasındaki siyasî dengeyi gözetmeleriydi. Ancak her şeye rağmen veliahtların birbiriyle
rekabetleri engellenemiyordu.
Veliahtlar, genç yaşlardan itibaren özel olarak halife olmak üzere yetiştirilirlerdi.
Daha gençken beraber çalışacakları kişileri belirlerlerdi. Özellikle eğitimlerinde aktif olarak
görev alan hocalar ve onların etrafındakiler devlet yönetiminde söz sahibi olurlardı.

a.

Halifenin Görevleri

Abbasîler döneminde yazılan bazı kitaplarda halifenin görevleri bağlamında teorik
olarak zikredilenlerin gözetildiğini söylemek mümkün değildir. En azından halifeliğe gelişin
güce bağlı olduğu ya da güçlünün sözünün geçerli olduğu bir sistemden söz ediyorsak
halifeliğe belli kurallar çerçevesinde gelindiğini söylemek saflık olur.
Halifelerin veliahtlıkları olduğu gibi Abbasî Devletinin ilerleyen yıllarında ortaya
çıkan sultanlar da dünyevî otoriteyi devam ettirmek üzere veliahtlar seçerlerdi. Mâverdî, elAhkâmü’s-Sultâniyye adlı kitabında imam olacak kişide aranan yedi şartı şöyle
sıralamıştır:
1) Adil olması
2) İçtihat yapabilecek derecede ilim sahibi olması
3) Duyma, görme ve konuşma engelinin olmaması
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olması

4) Hareketine mani olacak bir engelinin olmaması
5) Raiyyeyi yönetebilecek bilgiye sahip olması
6) Memleketi koruyabilecek ve düşmanla savaşabilecek cesaret ve kuvvete sahip
7) Kureyşli olması10

Yukarıda zikredilen koşulların teorik olmaktan öteye geçmediğini, halife adayların
bu çerçevede yetiştirilmediğini, söz konusu kriterler gözetilerek de belirlenmediğini ifade
etmek gerekir.
Abbasîler döneminin ilk asrında halifeler daha güçlü oldukları bir dönem olduğu için
devlet yönetiminde söz sahibi iken takip eden yaklaşık dört asırlık dönemde ise hilafetin
sembolik ve kısmen dinî bir makam olarak görüldüğünü söylemek gerekir. Zaman zaman
bazı halifelerin, eski dönemlerde sahip olunan nüfuzu elde etmeye yönelik teşebbüsleri ise
askerî ve siyasî bürokrasi tarafından engellenmiştir.

b.

Halifenin Görevine Son Verilmesi

Abbasîler döneminde de halifeler, daha önceki dönemlerde olduğu gibi hayat
kaydıyla seçiliyorlardı. Ancak halife seçilen kişilerin hepsinin bu çerçevede iktidarda
kaldıklarını söylemek mümkün değildir. Hanedan mensupları arasında meydana gelen
çatışmalar sebebiyle halifeliği kaybedenler olduğu gibi, gözlerine mil çekilmek suretiyle
halifelikten düşürülenler de olmuştur.

2.

Vezirlik

Abbasîler döneminde devlet yönetiminde ortaya çıkan önemli kurumlardan biri
vezarettir. Vezir kelimesini Araplar daha önce de bildikleri halde devlet yönetiminde bu
isimle anılan bir görevli bulundurmamışlardır. Gerek Raşid Halifeler döneminde, gerekse
Emevîler döneminde halifeler bizzat kendileri devlet işleriyle ilgileniyorlardı. Abbasîler
döneminde ise devlet yönetimini halifelerin atadıkları vezirler eliyle gerçekleştirdiklerini
görüyoruz.
İlk zamanlarda atanan vezirlerin sayısı az olmakla birlikte sonraki dönemlerde
ihtiyaca göre vezir sayısında artış olmuştur. Abbasîler, halifenin yetkilerine yakın yetkiler
kullanan Tefvîz Veziri olarak isimlendirilen bir vezirin yanı sıra kendi alanlarıyla ilgili
görevler ifa eden Tenfîz Veziri olan vezirler de görevlendirirlerdi.

el-Mâverdî, Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed b. Habîb el-Basrî (ö. 450/1058), Kitâbü Ahkâmi’s-Sultaniyye ve
Velâyâti’d-Dîniyye, thk. Ahmed Mübârek el-Bâğdâdî, Mektebetü Dâri İbni Kuteybe, Kuveyt 1409/1989, s. 5.

10
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Tefvîz vezirinde aranan şartlar, Kureyşîlik şartı hariç halifede olan şartlarla aynıdır.
Halife olabilmek için Müslüman olma şartı olduğu gibi Tefvîz verinde de atanabilmek için
Müslüman olma şartı bulunmaktadır. Tenfîz vezirlerinde ise Müslüman olma şartı olmayıp
sayıları çok olmasa da ihtiyaç duyulduğunda gayrimüslim vezirler görevlendirilmiştir.

3.

Başkent

Abbasî Devleti Irak’ta kurulduğu için ilk halife Ebü’l-Abbas es-Seffâh’a Irak’ın
önemli iki eyalet merkezinden biri olan Kûfe’de biat edilmiştir. Ancak Kûfe Ali evladının
taraftarlarının yoğun olduğu bir bölge olması hasebiyle kısa süre sonra Kûfe yakınlarında
Hâşimiyye adıyla yeni bir şehir kurma ihtiyacı duyuldu. Abbasîler döneminin en önemli
başkenti Bağdat’tır. İkinci Halife Ebû Cafer Mansûr tarafından kurulan Bağdat, sonraki
dönemlerde uzun süre önemini korumuştur.
Türklerin İslâm dünyasına katıldıkları dönemde Muʻtasım döneminde yeni hilafet
merkezi olarak kurulan Samerra şehri de bir süre kullanılmış; ancak halifeler burada
komutanların baskısı altında kaldıkları için fırsat bulduklarında Bağdat’a dönülmüştür. Son
Abbasî halifesi de Bağdat’ın Moğollar tarafından muhasarasından sonra teslim olmasının
ardından idam edilmiştir.

4.

İç Güvenlik

Abbasîler döneminde iç güvenlik şurta tarafından sağlanıyordu. Şurta, asayişi
sağlamakla mükellef görevlidir. Aynı zamanda cezaların infazı hususunda kadılara yardımcı
olur. Gece asayişinin sağlanması amacıyla ases denen gece bekçileri görevlendirilirdi.

5.

Ordu Teşkilatı

Abbasîler döneminde askerlik mesleği daha profesyonel bir hale gelmiştir. Eskiden
devletin büyük ölçüde gönüllülerden oluşturduğu birliklerin yerine, Abbasîler döneminde
askerlik profesyonel ve birçok mesleğe göre kazançlı bir meslek haline gelmiştir. Dönemin
şartlarına göre ordu içinde farklı sınıflar ve hiyerarşi de gelişmiştir.
Bu dönemde fetih amaçlı bazı seferler düzenlenmişse de askerî faaliyetlerin önemli
bir kısmı iç mücadelelerle geçmiştir. Nitekim Abbasîler döneminde fetihler, Emevîlere
nispetle oldukça azdır.
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6.

Valilik

Abbasîler döneminde merkezî otoritenin taşradaki temsilcisi daha önceki
dönemlerde olduğu üzere valilerdir. Devlet, taşrayı yine eyaletler üzerinden yönetmiştir.
Erken dönemlerden itibaren merkezin eyaletler üzerindeki nüfuzu azaldığı için eyaletlerin
bir kısmı yarı bağımsız ya da tam bağımsız devletlere dönüşmüştür. Özellikle merkezden
uzak eyaletlerin kontrol edilmesi oldukça güç olmuştur. Eyaletlere hâkim olan aileler,
insanların kendilerine itaatlerini devam ettirmek amacıyla halifeye bir miktar vergi
ödüyorlardı.

7.

Bağımsız veya Yarı Bağımsız Devletler

Abbasîler döneminde bazıları merkeze kısmen bağlı bir kısmı da bağımsız Mısır’da
Ihşidîler (935-96)11 ve Tolunoğulları (868-905), Fâtımîler (909-1171),12 İfrikıyye bölgesinde
Rüstemîler (777-909), İdrisîler (789-985 ), Ağlebîler (800-909), Murabıtlar (1056-1147)
Muvahhidler (1130-1269) gibi devlet ortaya çıktı. Doğu’da ise Tâhirîler (821-873),
Sâmânîler (819-1005) ve Saffârîler (861-1003), Suriye ve el-Cezîre bölgelerinde
Hamdânîler 905-1004, Mervânîler (983-1085), zikredebileceğimiz devletlerdir.
Bunlardan başka hilafet merkezine hâkim olan Büveyhîler (932-1062) ve
Selçukluları (1040-1308) da zikretmek gerekir.

C. Siyaset
Devleti yönetmek, siyasetçilerin önemli bir görevi olmakla birlikte her dönemde
yöneticilerden memnun kalmayan kesimlerin bulunduğu, hatta bazı dönemlerde bu
muhaliflerin yoğun eleştiri ve hatta isyanlara kalkışabildikleri görülmektedir. Emevîler
döneminde de özellikle halifelerin zayıf olduğu ya da iç sorunların arttığı dönemlerde bazı
muhaliflerin, kendilerini çıkardıkları isyanlarla gösterdiklerini tespit edebiliyoruz.
Muhalefetin siyasî katılımının sağlanması İslâm tarihi boyunca önemli bir sorun
olmuştur. Hatta Batı’da dahi son asırlarda meydana gelen yıkıcı savaşlardan sonra
muhalefetin meşru kabul edilmesi aşamasına gelinmiştir. Bu sebeple İslâm dünyasında
siyasetten bahsettiğimizde çoğunlukla halifenin ve emrindeki memurların ortaya koydukları
siyasî yapı aklı gelmektedir.

Mısır, Suriye ve Filistin bölgelerine hâkim olan bir Türk hanedanıdır.
Fâtımîler, önceleri Ifrikıyye bölgesinde ortaya çıkmış; daha sonra Mısır ve Suriye’ye hâkim olmuş; ehl-i beytten
ve özellikle Fâtıma evladından olduklarını iddia etmek üzere bu ismi kullanmış olan Şiî- Batınî bir inanca sahip
hanedan tarafından yönetilmiş bir devlettir.
11
12
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D. Adalet
İslâm dünyasında devletin varlığının en önemli ilkesi olarak görülen adalet,
Abbasîlerde döneminde yargı kurumlarıyla ilgili yeni yapıların gelişmesine katkı
sağlamıştır.
Hz. Peygamber’in bizzat gördüğü davalar sebebiyle İslâm dünyasında ilk kadı olarak
görülmesi, bu görevin aynı zamanda kutsal bir görev olarak da değerlendirildiğini
göstermektedir.
Kadılar, kendilerine ulaşan davaları, İslâm hukukunun prensiplerine uygun olarak
çözerlerdi. Bu dönemde kadıların kararları, sahip oldukları Kur’ân ve hadis bilgileri
çerçevesinde şekillenmişse de geçmişte verilen fetvaların ve âlimlerin görüşlerinin bilinmesi
de önemsenmiştir. Kadıların aynı zamanda geleneği de kararlarını verirken dikkate
aldıklarını görüyoruz.
Abbasîler döneminde mezhepler yeni şekillendiği için mezheplerin ağırlıklı olduğu
bölgelerde o bölgedeki mezhebi iyi bilen ya da o mezhebe bağlı kadıların tayinine önem
verilmiştir. Hatta bazı şehirlerde farklı mezhepler için ayrı kadılar görevlendirilmiştir.
Bununla birlikte dönemin devlet yapısı ve imkânları dikkate alındığında her şehirde ya da
yerleşim yerinde kadı bulundurulmadığı tahmin etmek güç değildir.
Abbasîlerden önce kadılar halife tarafından atanıyordu. Abbasîlerde kadıların
sayısında meydana gelen artış sebebiyle kadıların bağlı olduğu bir baş kadı atanmasına
ihtiyaç duyuldu. Abbasîlerde atanan ilk baş kadı İmam Ebû Yusuf’tur. Bu görevin hocası
İmam Ebû Hanîfe’ye teklif edildiği, ancak onun kabul etmemesi üzerine Ebû Yusuf’un
görevlendirildiği nakledilir.

E. Din
İslâm dininin tarihi açısından Abbasîler dönemi önemli bir yere sahiptir. Zira bu
dönem, dinî kurumsallaşma açısından büyük önem taşır. Abbasîler döneminde Türkler gibi
bazı milletler arasında ihtidaların olması, dinî hayata yeni bir dinamizm getirdiği gibi diğer
kültür ve dinlerden bazı geleneklerin ve sorunların İslâm dünyasına taşınmasına da sebep
olmuştur.
Abbasîler dönemi, Mezhebî akımların kurumsallaşması açısından da önemli bir
dönemdir. Bu dönemde itikadî, fıkhî ve dinî-siyasî mezhepler ortaya çıkmış; bunlar
arasındaki görüş ayrılıkları, yeni tartışmaları beraberinde getirmiştir.
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Bu dönemin önemli bir gelişmesi de tasavvuf akımlarının gelişmesi ve diğer dinlere
ait bazı ritüellerin İslâmî kimliğe bürünerek İslâm dünyasına gelmesidir.
Farklı dinî ilimlerin gelişmesi ve birçok eser telifi de Abbasîler döneminin dikkat
çeken özelliklerinden biridir. Bugün elimizdeki temel eserlerin hemen hepsi Abbasîler
döneminde kaleme alınmıştır.
Dünyanın geniş bir coğrafyasında, farklı milletler arasında yayılan İslâm gibi
evrensel bir dinin mensupları arasında farklı görüşlerin ortaya çıkması ve zamanla bu
farklılıkların değişik kurumsal yapılara dönüşmesi kaçınılmazdır. İslâm tarihinde
karşılaştığımız en güçlü ve etkili dinî kurumlar mezheplerdir. Mezheplerin etrafında
şekillendiği görüşler sebebiyle farklı tasnifleri yapılmaktadır.
İlk çıktıkları dönemde farklılık ve ayrılıkları oldukça az olan mezhepler arasındaki
sınırlar, zamanla daha keskin çizgiler haline gelmiştir. Özellikle âlimler arasında farklı
mezheplerin bazı yönlerine uyma şeklinde bazı tutumlara da rastlanmaktadır. Ancak halkın
mezheplerle ilgili yaklaşımı daha katıdır. Hatta zaman içinde insanların birçoğunun
mezheplerini dinin asıl kaynaklarından daha çok öne çıkardıklarını ve mezhep rekabetinin
kavgalara sebep olduğu görülmektedir.
Yukarıda mezheplerin doğal gelişim sürecinden söz ettik. Ancak mezheplerin
gelişiminde doğal insanî farklılıklardan daha çok etkili olan bir etken de yöneticilerin ve
onların rakiplerinin mezhepleri kavgalarının aracı haline getirmeleri ve bunu kavgalarında
kullanmalarıdır.
İslâm dünyasında mezhep şekline dönüşmemişse de farklı birçok itikadî akım
mevcuttur. Bunların bir kısmı daha güçlü hale gelerek mezhepleşmiştir.
Bugün İslâm dünyasında Müslümanların gündeminden düşmüşse de zamanında
önemli bir gündem işgal eden mezheplerden biri Mutezile mezhebidir. Mezhebin kuruluşu
Emevîler dönemindeki tartışmalara gider. Ancak mezhebin güçlenmesi Abbasîler
döneminde olmuştur. Me’mun’un Mutezile mezhebini benimsemesi ve kendisinden sonra
Mütevekkil dönemine kadar gelen iki halefinin de onun yolundan gitmesi, Mutezile
mezhebini benimsemeyen âlimlere büyük baskılar yapılmasına sebep olmuştur. Nitekim
âlimlerden bazıları hapislere atılmış ve buralarda vefat etmişlerdir.
Sevâd-ı Aʻzam dediğimiz İslâm ümmetinin ağırlığı ilk dönemlerde Ashâb döneminin
inancı olarak ifade edebileceğimiz bir inanca sahipti. Daha sonraları ortaya çıkan sorulara
cevap vermek üzere yeni açıklamalar ve buna bağlı olarak ekoller ortaya çıktı. Geleneksel
yaklaşımı savunanlar da bir ekol olarak varlıklarını devam ettirdiler.
Abbasîler döneminde ehl-i hadis, Kur’ân’ı ve hadisleri dinin temeli kabul etmenin
yanında metinlerin tevil edilmeksizin oldukları gibi kabul edilmesini savunan kişileri ifade
eder. Ehl-i hadis anlayışı Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar devam eden bir
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anlayıştır. Abbasîler döneminde mihne sırasında bu görüşe mensup âlimler, yoğun baskılara
maruz kalmışlardır.
Ehl-i hadise göre Allah’ın Kur’ân-ı Kerim’de zikredilen sıfatlarını tevil etmek caiz
değildir.
Ehl-i Rey, nassın yorumlanması hususunda ehl-i hadis kadar tutucu olmayan gruptur.
Ehl-i rey, nassa önem vermekle birlikte nassın yorumlanması gerektiği yerde buna da
başvurur. Abbasîler döneminde şekillenen iki itikadî mezhebi bu kategoride değerlendirmek
mümkündür. Ancak Eşʻarileri, ehli hadise, Matüridîliği ise Mutezile’ye daha yakın bir
çizgide değerlendirebiliriz.
Müslümanların gündelik hayatta karşılaştıkları meselelerle ilgili problemlerini
çözmek, ibadet ve muamelata ilişkin içtihatlar çerçevesinde oluşan ekoller, fıkıh
mezheplerini meydana getirmiştir.
Bugün dünyada bağlıları olan fıkıh mezheplerinin tamamına yakını ya Abbasîler
döneminde kurulmuş ya da bu dönemde şekillenmiştir.
Bir mezhebin ekolleşmesi veya belli görüşlerin taraftarlarının çoğalmasıyla mezhep
haline gelmesi zaman alan bir durumdur. Mezhep imamları aslında bir mezhep kurmak üzere
yola çıkmazlar. Genellikle bir âlimin görüşlerinin bir mezhebin temelini oluşturması için
başta talebeleri olmak üzere takipçilerinin çabası önem arz etmektedir.
Bugün ehl-i sünnet fıkhî mezhepleri olarak kabul edilen dört mezhep de Abbasîler
döneminde gelişti. Gerçi Mezhep imamlarından Ebû Hanife, Aynı zamanda Emevîler
döneminde de yaşamış olmakla birlikte mezhebin gelişim sürecinde Abbasîlerin daha önemli
bir yeri vardır.
İslâm dünyasında önemli bir etkiye sahip olan mezhepler arasında özellikle siyasî
dinî mezhepleri zikretmek gerekir. Esasında itikadî ve hatta fıkhî mezheplerin
şekillenmesinde ve gelişmesinde yöneticilerin çok güçlü bir etkileri olduğunu söylemek
yanlış olmaz. Bu etki bir taraftan dini iktidarlarının teminatı olarak kullanmak
istemelerinden kaynaklanırken, diğer taraftan muhaliflerin de görüşlerini dinî referanslarla
savunma ihtiyacı duymalarından dolayıdır. Hatta denebilir ki mezheplerin doğuşunda en
önemli etkiye sahip dinamiklerden biri yöneticilerdir.
İslâm dünyasında etkili olan, dinî siyasî mezheplerden biri Şîa’dır. Şiîler, İslâm
tarihinin mezhepleşen ilk siyasî hareketi olarak nitelenebilir. Hz. Ali’nin Fâtıma’dan olan
evlatlarının babalarının mağduriyeti düşüncesi üzerine inşa ettikleri ve birçok farklı muhalif
grubun desteklediği hareket, zamanla müstakil bir mezhebe dönüşmüştür. Abbasî dönemi
Şîa tarihi açısından önemlidir. Zira bu dönemde hem aile fertlerinin, hem de onların
isimlerini ya da nüfuzunu kullanan grupların ortaya çıktığı görülmektedir.
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Ali-Fâtıma evladının bir kısmı pasif bir siyasî tutum takınmayı tercih ederken bir
kısmı Abbasîler döneminin başından itibaren isyanlar çıkarmışlardır. Erken dönemden
itibaren başgösteren bu isyanların zihinsel arkaplanında ehl-i beyt mensuplarının Abbasi
yönetimi karşısında girdikleri yenilmişlik psikolojisi vardır. Abbasîlere karşı mağduriyet
düşüncesinin canlı bir şekilde devam ettiği ehl-i beyt mensupları arasında erken
dönemlerden itibaren isyan edenler olmuştur. Bunların başında Muhammed
Nefsüzzekiyye13 (ö. 145/762) ve kardeşi İbrahim’in14 (ö. 145/763) isyanlarını zikretmek
gerekir. Sonraki yıllarda ehl-i beyt mensuplarından isyan eden başka kişiler de vardır.
Ehl-i beyt imamları ve önderlerinin önemli bir kısmının fiilî isyan yolu yerine
yöneticilerle iyi geçinmeyi tercih ettikleri söylenebilir. Nitekim İsna Aşeriyye’nin 8. imamı
Ali er-Rıza, Me’mun’un veliahdı olmuş; ancak bugün İran’da kutsal bir ziyaret yeri olarak
kabul edilen Meşhed’te öldürülmüştür.
Şîa’dan ayrılan en eski fırka olan Zeydiyye mensupları, Taberistan ve Yemen
bölgesinde nüfuz sahibi oldular. Hişâm b. Abdümelik döneminde ayaklanan Zeyd b. Ali (ö.
122/740), Kûfe’de ehl-i beyt taraftarlarınca terk edilmiş; yanında kalan az sayıdaki
adamlarının arasında öldürülmüştür.
Zeyd b. Ali’nin taraftarları, kısa zaman sonra bazı bölgelerde güçlenerek varlıklarını
devam ettirmişlerdir. Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer hakkındaki mutedil görüşleri sebebiyle
ehl-i sünnete daha yakın bir konumları vardır.
Şîa içinde en çok taraftarı olan grup, İsna Aşeriyye (On iki İmamcılar) ya da
Caferiyye denen gruptur. Bu grup mensupları, son imam Muhammed el-Mehdi’nin büyük
gaybetinden (gaybubetü’l-kübra) sonra görünmediğini, şu anda yaşadığını ve bir gün geri
dönüp batıl ehliyle mücadele edeceğine inanır.
On iki imamcılar, Hz. Ali ve onun soyundan gelen imamların ilahî tayinle
belirlendiklerine inanmakla birlikte, inancın son şeklini alması, 12. İmam olan Muhammed
Mehdi el-Muntazar’ın gaybubeti düşüncesinin şekillenmesinden sonra yani en erken 2. asrın
sonlarında ortaya çıkmıştır.
İmamların kim olacağı hususu cemaatin kabulüne bağlı olan bir şeydir. Nitekim Şiî
cemaatin zaman zaman imamın kimliği konusunda ihtilaf ettiği ve bu çerçevede aralarında
ayrılıklar çıktığı görülmektedir. Nitekim Zeydiyye, İsmailiyye ve Caferiyye’nin imam
listeleri farklı olduğu gibi bunlardan daha az taraftara sahip olup başkalarını imam ittihaz
edenler de mevcuttur.
Hz. Hüseyin’in Emevîler döneminde Kerbela’da katledilmesi dışarıda tutulacak
olursa on iki imamın siyasî tutumu genellikle uzlaşmacı olmuştur. Bunda Kerbela’da
yaşanan facianın etkisi olabildiği gibi dönemin yöneticilerinin baskıcı tutumu da etkili
13
14

Ebû Abdullah Muhammed b. Abdullah b. el-Hasen el-Müsennâ b. el-Hasen b. Ali b. Ebî Tâlib.
Ebü’l-Hasen İbrahim b. Abdullah b. el-Hasen el-Müsennâ b. el-Hasen b. Ali b. Ebî Tâlib.
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olmuştur. Nitekim bazı dönemlerde Abbasoğullarıyla Alioğulları arasında gerginlik olduğu
zaman Alioğullarından bazılarına dönük baskılar artmıştır. Zamanla Alioğullarının da nüfuz
sahibi oldukları dönemler olmuştur. Bu dönemlerde daha rahat hareket etmişlerdir.
Şîa’nın bir kolu nasla ilgili yaptıkları batınî yorumlarla dikkati çekerler. Nasların
batıni yorumu, özellikle Hz. Ali ve ahfadının imamet hakkı ile nassı kendi gündelik
hayatlarına uyarlama açısından Şîa’nın bazı kolları tarafından yaygın olarak kullanılmıştır.
Bununla birlikte batınî yorum, başta tasavvuf olmak üzere Sünnî dünyada da görülmektedir.
Batınîlik konusunda en başarılı örnekleri İsmailiyye kolunda görmek mümkündür.
Yapılan batınî yorumlarla bambaşka bir din anlayışı ve uygulaması ortaya çıkmıştır.
Abbasî dönemlerinde eski inançların ve güncel siyasî gelişmelerin beslediği gulât
hareketler de ortaya çıkmıştır. Şîa’nın için de Hz. Ali’nin yeryüzünde tecessüm etmiş Allah
olduğuna dair bir inanç ortaya çıkmıştır. Uçlara kaymalar her mezhebe sorunlu bir alan
oluşturmuştur.
Emevîler döneminde Yezîd b. Muâviye’nin ölümünden sonra h. 64 yılında Basra’da
Haricîler arasında meydana gelen bölünmeden sonra uç görüşte olanlar, tavizsiz bir şekilde
savaşa giriştiler. Ezrakîler [Ezârika] denen bu grup yıllar süren savaşlar sonucunda tekfirci
yaklaşıma sahip olan gruplar tarafından ortadan kaldırıldılar; ancak zaman zaman diğer
Haricî gruplarından fırsat bulanlar ayaklanmalar çıkardılar.
Abbasîler döneminde Haricîlik açısından hareketli bölgelerden biri el-Cezîre’dir. Bu
bölgede genellikle Sufriyye grubuna mensup grupların ayaklanmaları uzun bir süre daha
devam etmiştir. Bunların çoğu Bekr b. Vâil’in bir kolu olan Şeybânoğullarındandır.
Kaydadeğer gelişmelerin olduğu diğer önemli bir bölge de İfrikıyye bölgesidir.
Burada İbâdîlerin önemli başarıları olmuş ve Abbasîler döneminde Rüstemîler devletini
kurmuşlardır. Rüstemîler (hükümranlık dönemi: 777-909), erken sayılabilecek bir dönemde
kurulmuş olan bir devlettir. Yine bu bölgede Sufrî oldukları rivayet edilen Midrârîler
(hükümranlık dönemi: 772-976) devleti kurulmuştur.
Haricîliğin yaygın olduğu bir bölge de Umân ve Zengibar adasıdır. Buralarda da
İbâdîlik yayılmıştır.
İbâdîler, zamanla itikadî konularda büyük ölçüde Mutezile ile aynı çizgide
olmuşlardır.
Abbasîler döneminde İslâm dünyasında dinî alandaki en önemli gelişmelerden biri,
tasavvufî düşüncenin ortaya çıkması, gelişmesi ve kurumsallaşmasıdır.
Tasavvuf, Hz. Peygamber döneminde ve takip eden yıllarda sistematik olarak
bulunmayan bir dinî pratik ve düşünce akımı olmakla birlikte erken dönemlerden itibaren
zahit insanların varlığı bilinmektedir. Her dinî hareket ve mezhep, kendi görüşlerinin
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meşruiyetini savunmak amacıyla Kur’ân’a, sünnete ve selef-i salihin dönemine ulaşmak
ister.
Abbasîler dönemi tasavvufî düşüncesi açısından münbit bir dönem olmuştur. Zira bu
dönemde hem içerideki gelişmeler, hem de diğer kültürlerle kurulan ilişkiler, tasavvufi
düşünce için münbit bir zemin oluşturmuştur. Özellikle Hint inançlarıyla kurulan ilişki
tasavvufî düşünceyi besleyen etkenler arasında zikredilmelidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Abbasi dönemi kültür ve medeniyet tarihi hakkında bilgi sahibi olarak
itikadî mezhepler öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1- Abbasiler dönemide ortaya çıkan itikadi mezhepleri sıralayınız.
2- Abbasiler dönemi yargı sistemi hakkında bilgi veriniz.
3- Ehlü’l-Hadis ve Ehlü’r-Rey nedir?
4- Abbasiler dönemi ordu teşkilatı hakkında bilgi veriniz.
5- Abbasiler döneminde halifelik kavramı hakkında bilgi veriniz.
6- Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler döneminde kurulan bağımsız/yarı bağımsız
devletlerden değildir?
a. Ihşidîler
b. Tolunoğulları
c. Fâtımîler
d. Rüstemîler
e. Bermekiler
7. Şuubiyye hareketi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a.
b.
c.
d.
e.
8.

Aşağıdakilerden hangisi halifede aranan şartlardan değildir?
a.
b.
c.
d.
e.

9.

Arapların üstünlük anlayışına bir tepki olarak ortaya çıkmıştır
Mevalinin kendi ırklarını Araplar karşısında savunmalarıdır.
Araplardaki kabilenin üstünlüğü anlayışına bir tepkidir.
Arapların kötü yönlerini anlatan eserler bu çerçevede değerlendirilebilir.
Şuubiyye hareketi Müslüman olmayan diğer ırk mensupları arasında doğmuştur.

Adil olması
Ehl-i Sünnet mensubu olması
İçtihat yapabilecek derecede ilim sahibi olması
Duyma, görme ve konuşma engelinin olmaması
Hareketine mani olacak bir engelinin olmaması

“Abbasîler döneminde askerlik mesleği daha profesyonel bir hale gelmiştir. Eskiden
devletin büyük ölçüde gönüllülerden oluşturduğu birliklerin yerine, Abbasîler
döneminde askerlik profesyonel ve birçok mesleğe göre kazançlı bir meslek haline
gelmiştir. Dönemin şartlarına göre ordu içinde farklı sınıflar ve hiyerarşi de
gelişmiştir.Bu dönemde fetih amaçlı bazı seferler düzenlenmişse de askerî faaliyetlerin
önemli bir kısmı iç mücadelelerle geçmiştir. Nitekim Abbasîler döneminde fetihler,
Emevîlere nispetle oldukça azdır.”
Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Abbasiler döneminde düzenli orduya geçilmiştir.
b. Abbasiler döneminde askerlerin maaşları yüksektir.
c. Abbasiler döneminde isyanların çokluğundan söz edilebilir.
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d. Abbasiler ordularını kabile sistemine göre dizayn etmişlerdir.
e. Emeviler döneminde fetihler devam etmiştir.
10. “Arapların hadarî hayata geçişleri açısından Abbasî dönemi, artık istikrarın
gerçekleştiği bir dönem olarak zikredilebilir. Emevîler döneminde şehirleşme ve yeni
yurtlarda yerleşmiş olmanın getirdiği sorunların önemli bir kısmı aşılmış; şehirlerde
oturan Araplar, artık yeni şartlara göre yaşamaya başlamışlardı.”
Bu paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a.
b.
c.
d.
e.

Abbasiler döneminde tarımsal faaliyetler artmıştır.
Bu dönemde Arapların yemek alışkanlıkları değişmiştir.
Daha müreffeh bir yaşam tarzından söz edilebilir.
Abbasiler dönemindeki Küfe geçmişe nazaran daha sakin ve huzurlu bir şehirdir.
Abbasiler döneminde halk daha zahid bir hayat sürmüştür.

Cevaplar: 6: E, 7: E, 8: B, 9: D, 10: E.

294 / 429

11. HAFTA
DERS NOTU
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XI. ABBASİLER DÖNEMİ KÜLTÜR VE MEDENİYET
(EKONOMİ, MALİYE, EĞİTİM, İLİM VE KÜLTÜR)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Abbasiler dönemi hakkında genel bir bilgi sahibi olunacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
123-

Şia hakkında ne biliyorsunuz?
Zeydîleri isnâ aşeriyeden ayıran temel inanç nedir?
Abbasiler dönemi iktisadi hayatı hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Abbasiler

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

Kazanım

Abbasiler
hakkında
bilgi
olunacak.

dönemi
sahibi

nasıl
veya

Metinler, çözümlü
problemler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların
daha
kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Abbasiler



Fıkıh



Hadis



Tefsir



Zeydilik
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Giriş
Bu bölümde Abbasi döneminde ekonomi, maliye, eğitim, ilmi hayat konusu işlenecektir.

A. Ekonomi
Geniş bir coğrafyaya yayılan Abbasî devletinde geçim kaynakları şehirlerde ve
köylerde farklılık arz etmektedir. Farklı bitki örtüsüne ve geçim kaynaklarına sahip geniş bir
coğrafyadan söz ettiğimizde ekonomik durumu tam olarak tasvir etmek neredeyse
imkânsızdır. Hayatın şehirlerin, özellikle devletin merkezinin ve eyalet merkezlerinin
etrafında daha canlı olduğu Abbasîler döneminde geçim kaynaklarının geleneksel geçim
kaynaklarından farklı olmadığını ifade etmek mümkündür.
Taşrada tarım, hayvancılık gibi geleneksel geçim imkânlarının olduğunu, özellikle
şehirlerde yaşayanlar için iç ve dış ticaretin önem arz ettiğini söyleyebiliriz.
Geniş bir coğrafyaya hâkim olan Abbasîler döneminde iç ticaret canlı olduğu gibi dış
ticaret de önemlidir. Dış ticaretin doğuya Hindistan ve Çin’e, kuzeydeki ülkelere ve batıdaki
Bizans’a yönelik olarak yapıldığını, aynı zamanda İslâm dünyasının geniş coğrafyasında
ticaret yapma imkânının oldukça geniş olduğunu görüyoruz.
Ticaretle uğraşanlar arasında zimmîlerin önemli bir ağırlığı vardı. Müslümanlar rahat
ticaret yaptıkları gibi onlar da rahatlıkla hem iç ticarî faaliyetlerde bulunuyorlardı, hem de
dış ticaretle uğraşıyorlardı.
Abbasîler döneminde geleneksel zanaatlardan geçimini sağlayan insanlar vardı.
İnsanların geçimi için hayatî öneme sahip ekonomik faaliyetlerden biri ziraattır.
Bölgelere göre farklı ziraat imkânı vardı. Sulama imkânının olduğu yerlerde tarımla iştigal
edilirken su bulunmayan yerlerde yağmurun yağmaması kıtlığa sebep olabiliyordu.
Hayvancılık halkın önemli geçim kaynaklarından biridir. Göçebe hayatı yaşayan
bedevîler, yörükler ya da Berberîler gibi gruplar, açısından hayvancılık temel geçim
kaynağıdır. Bununla birlikte yerleşik hayat yaşayanlar için de hayvancılık önemli bir geçim
kaynağıdır. Hayvansal besinler, hem besin ihtiyaçlarını karşılamak, hem de ürettiklerinin bir
kısmını satarak geçimlerini sağlamak için önemlidir.
Genel olarak insanlar geçimlerini başka alanlardan sağlasalar da deniz ürünlerinin
geçim kaynağı olması, özellikle sahillerde canlıdır.
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B. Maliye
Abbasîler dönemi devlet maliyesinde beytülmal önemlidir. Toplanan vergilerin
uygun bir şekilde harcanması ve bütçenin denkleştirilmesi önem arz eder.
Para basımı, iktidarın bir alameti olarak değerlendirilmiştir.
Devletin Müslümanlardan aldığı ana vergi, aynı zamanda bir ibadet olan zekâttır. Hz.
Peygamber dönemindeki uygulamaya uygun olarak zekât devlet tarafından toplanmaktadır.
Zekât, tarım ürünlerinden, hayvanlardan ve ticaret mallarından, şerʻî nisap miktarı dikkate
alınarak toplanırdı.
Gayrimüslimlerden alınan vergiler Hz. Ömer döneminden itibaren şekillenen vergi
sistemi çerçevesinde olmuştur.
Gayrimüslimlerden alınan önemli vergilerin başında haraç vergisi gelir. Bu vergi,
Hz. Ömer döneminde fethedilip ganimet olarak dağıtılmayan ve eski sahiplerinin elinde
bırakılarak bunun karşılığında vergi alınan arazi vergisidir. Bu vergi, araziden alındığı için
araziyi işleyen sahibinin Müslüman olması, arazinin statüsünü değiştirmemekteydi. Bu
durum zaman zaman sorunlara da sebep olmuştur. Zira arazilerin sahipleri Müslüman
olduklarında haraç ödemek yerine daha düşük olan öşürü ödemeyi tercih etmeleri
kaçınılmazdı. Ancak bu durum, onların istekleri çerçevesinde çözülebilecek bir sorun
değildi. Zira bu arazilerden alınan vergilerle devletin giderleri karşılanıyordu. Öşür alınması
halinde onun harcanma yerleri belli olduğundan devletin ona müdahalesi söz konusu
olmuyordu.
Ömer b. Abdülaziz döneminde yapılan düzenlemeyle sorun çözülmeye çalışılmıştır.
Buna göre h. 100 yılı milat kabul edilerek o yıla kadar Müslüman olanların arazilerinin
vergisini düşürecek sembolik bir kira alma uygulaması getirilmiştir. Ömer b. Abdülaziz’in
vefatından sonra iktidara gelen yezîd b. Abdülmelik, eski uygulamaya dönmüştü. Abbasîler
döneminin başlarında Ebû Yusuf’un Kitâbü’l-Harâc’ı yazması bu alandaki uygulama
sıkıntılarından kaynaklanmaktadır.
Alınan bir vergi olup, kadın ve çocuklardan alınmaz. Cizye ile ilgili uygulama,
geçmişte olduğu gibi devam etmiştir.
Anlaşmaya göre topluca ya da kişi başı alınırdı. Nakdî olarak alınabildiği gibi aynî
olarak da alınabiliyordu.
Uşur, dışarıdan ticaret için gelenlerden alınan onda bir oranında bir vergi olup
zimmîlerden yirmide bir olarak alınırdı. Müslümanlardan da kırkta bir zekât alınıyordu.
Abbasî Devletinde, geçmiş dönemden farklı olarak devlet gelirlerinin harcama
kalemleri artmıştır. Özellikle askerlik hizmeti devletin gelirlerinin önemli bir kısmını
karşılıyordu.
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C. Eğitim
Abbasîler döneminde eğitim öğretim faaliyetlerinde önemli gelişmeler yaşandı.
Bunlardan en başta zikredilmesi gereken, medreselerin kuruluşudur.
İnsanların eğitilmesinde önemli bir fonksiyon icra eden kurumların başında örgün
eğitim kurumları gelir. Çocukların temel eğitimlerini aldıkları kurum, küttablardır.
Medreseler İslâm ilim geleneğinde önemli bir yere sahip kurumlar olup Abbasîler
döneminde medreselerin yapılarında önemli değişiklikler gerçekleştirildi. Devlet erkanı
medrese açmaya ve onları desteklemeye önem verdiler.
Medreselerin kuruluşu ile ilgili farklı görüşler mevcuttur. Nizamülmülk’ün kurduğu
ilk medrese (Nizâmiye) İslâm dünyasında kurulan ilk medrese olmamakla birlikte
kurumsallaşma ve bıraktığı etki bakımından en önemlisidir. Bundan sonra kurulan
medreselerde Nizâmiye medreselerinin yapısı esas alınmıştır.
Nizâmiye medreselerinin kuruluş sebepleri incelendiğinde dönemin siyasî
gelişmelerini de etkileyen Şiîlik ve hassaten daileri vasıtasıyla doğuda faaliyet gösteren
Bâtınîliğin etkisinin olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bir anlamda medreseler, Bâtınîliğe
karşı Sünnîliği desteklemek, geliştirmek ve tahkim etmek üzere kurulmuştur.
Abbasîler döneminde etkili olmuş bazı medreseler mevcuttur. Bunların başında
Nizâmiye medreseleri gelir.
İnsanların eğitiminde sadece örgün eğitimin yapıldığı kurumlar değil, bunların
dışında kalan başka kurumlardan da söz etmek gerekir. Kuşkusuz yaygın din eğitiminin
yapıldığı kurumların başında camiler gelir.
Caminin eğitimdeki merkezî rolü Hz. Peygamber dönemine kadar gider. Allah
Elçisi’nin (sas) başlattığı eğitim geleneği, sonraki dönemlerde de devam etmiştir. Hatta
günümüzde İslâm dünyasının birçok yerinde camilerdeki eğitim faaliyeti devam etmektedir.
Camilerin eğitimdeki rolleri hem burada yapılan ibadet sırasında gerçekleştirilen
eğitim faaliyetleri, hem de camilerin ibadet dışında eğitim amacıyla kullanılması şeklinde
tezahür etmektedir. Camilerde âlimlerin kurdukları ders halkalarının eğitim açısından
önemli olduğunu söylemek gerekir. Bu ders halkalarının hem müdavimi olan düzenli
öğrencileri, hem de fırsat bulduğunda dersleri dinleyen gönüllüleri olurdu.
Saraydan da eğitim kurumu olarak söz etmek yanlış değildir. Sarayın bu fonksiyonu,
hem devlet yönetiminde görev alacak kişilerin eğitilmesi, hem de ilmî tartışma ve
münazaralar açısından önemlidir. Zenginlerin evlerinde yapılan toplantılar da ilmî konuların
ele alındığı ve konuşulduğu yerlerdir.
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İlmî faaliyetin yapıldığı bir başka yer de kitapçı dükkânlarıdır. Kitapçı dükkânları,
sadece kitapların satıldığı yerler değil, aynı zamanda kitapların mütalaa edildiği, ilim
adamlarının sohbet, müzakere ve münazara yaptıkları yerlerdir.

D. İlmî Hayat
Abbasîler dönemi İslâm medeniyetinin şekillendiği ve birçok kurumun ortaya çıktığı
bir dönemdir. Bu dönemde itikadî ve amelî mezhepler ortaya çıktığı gibi tasavvuf gibi dinî
akımlar da büyük gelişme göstermiştir. Hem dinî, hem de sosyal ilimler Abbasîler
döneminde şekillenmiştir.
Abbasîler döneminde iç ve dış dinamiklerin etkisiyle büyük bir ilmî gelişme oldu.
İslâm medeniyetinin diğer kültürlerle karşılaşmasının semereleri Abbasîler döneminde
görüldü. Böylece güçlü ve köklü bir ilmî gelenek oluşturuldu. Zaman zaman istisnalar olsa
da genellikle her türlü ilmî çalışmaya, dinî, siyasî ve kültürel farklılığa hoşgörüyle bakıldı.
Bu dönemde sadece Müslümanların fethettikleri şehirlerde değil, Müslümanlar tarafından
inşa edilen Bağdat gibi şehirlerde Gayr-ı Müslimler dinlerini serbestçe yaşadıkları gibi,
Müslümanlardaki ilmî gelişmeden etkilenerek kendi dinleriyle ilgili kurumları ve
kültürlerini geliştirme imkânı da buldular.
Canlı tartışma ortamı, ilmî gelişmeyi teşvik etti. Bütün bunlar, ilmi ve âlimi
destekleyen devlet adamlarının himayesinde gerçekleştirildi.
İlimlerin nasıl tasnif edileceği hususu, insanların zihnini meşgul etmiştir. Kimyanın
babası kabul edilen Câbir b. Hayyân, ilimleri, tıp, sanat (kimya), havas (özellikler), tılsımlar,
yıldızlar, tabiat ve şekiller ilmi olarak tasnif etmektedir. Daha sonra Kindî, Fârâbî, İhvân-ı
Safa, İbn Sina ve Gazzalî gibi birçok bilgin ilimlerin tasnifini yapmışlardır.
Genellikle İslâm medeniyetinde ilimler, naklî (şerî/dinî) ilimler ve aklî ilimler
(felsefî/hikemî) ilimler olmak üzere ikiye ayrılır. Naklî ilimler, tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve
tasavvuftan oluşmaktadır. Aklî ilimler ise nazarî ve amelî ilimler olarak ikiye ayrılır. Nazarî
ilimler, ilahiyyât (metafizik disiplinler), riyaziyyât (matematik disiplinler), tabiiyyât (fizik
ilimler) olarak tasnif edilir. Amelî ilimler ise ahlak, tedbîrü’l-menzil (ev idaresi) ve siyaset
olarak ayrılır.15
Abbasîler dönemi, birçok önemli ilmî çalışmanın ortaya çıktığı bir dönem olarak
dikkat çekmektedir. Bu dönemde ilmî tartışmaların artmasıyla birlikte fıkhî ve itikadî alanda
ekolleşmeler ortaya çıkmıştır.
Gerek rivayetlerin tedvini, gerek tasnifi ve gerekse bu çerçevede ortaya çıkan ekoller,
mezhep ve fırkalar, Resûlullah döneminden beri devam eden ilme teşvik anlayışının bu
15

Kutluer, 2000: XXII, 113.
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dönemde ürünlerini vermeye başladığını göstermektedir. Bu sebeple Abbasîler dönemindeki
ilmî gelişmeyi Hz. Peygamber döneminden beri devam eden gelişmenin sonucu olarak
değerlendirmek gerekir.

1.

Dinî İlimler

Dinî ilimler, esasen daha iyi bir İslâmî hayata sahip olmak amacıyla Kur’ân’ı anlama
ve Allah Resûlü’nün uygulamalarına vakıf olma çabasıyla ortaya çıkıp gelişmiştir. İlimlerin
temelinde Kur’ân ve sünnet olduğu için, başta nakil çok önemliydi. Bu sebeple bu ilimlere
naklî ilimler denir.

a.

Kur’ân İlimleri

i. Tefsir
Abbasîler dönemi, Kur’ân tefsirinin büyük gelişme gösterdiği bir dönemdir. Hz.
Peygamber zamanından beri devam etmekte olan Kur’ân’ı tefsir etme ihtiyacı bu dönemde
daha sistemli eserlerin ortaya konmasıyla karşılanmıştır.
Tefsir ilmi, başlarda hadisin içinde ortaya çıkmış, tabiîn döneminde müstakil bir ilim
haline gelmiştir. Tefsir’in ortaya çıkışında ve gelişmesinde mevalîden olan âlimlerin önemli
katkısı vardır. Mevalînin Kur’ân’ın anlamına vakıf olmak için sistemli çalışmalara
duydukları ihtiyaç, onları tefsir alanında çalışmalar yapmaya itmiştir. Daha önce bazı
Kur’ân tefsirleri yazılmışsa da Emevîler döneminin sonu ile Abbasîler döneminin başında
yaşamış olan Mukâtil b. Süleyman (150/767) Kur’ân’ı ilk defa baştan sona tefsir eden kişi
olarak kabul edilir. Mukâtil’den yaklaşık yarım asır sonra vefat eden el-Ferrâ (207/822), dil
kuralları açısından önemli olan Meâni’l-Kur’ân adlı bir eser yazmıştır.
Bazı âlimler, Kur’ân’ın ilgilerini çeken yönlerini öne çıkaran çalışmalar yaptılar.
Örneğin fakihler, ahkâm ayetlerini öne çıkaran tefsir çalışmaları yaparken dilciler Kur’ân’ın
belagatini öne çıkarıcı çalışmalar yaptılar.
Bu dönemde yazılan tefsirler yazılış özellikleri ve muhtevaları dikkate alınarak
birkaç başlık altında incelenebilir.



Rivayet Tefsirleri

Kur’ân’ın, sadece Kur’ân’la ve Allah Resûlü’nün yaptığı açıklamalarla
anlaşılabileceği düşüncesinden hareketle ilk dönemlerde ortaya çıkan tefsirlerin önemli bir
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kısmı rivayet tefsirleridir. Bu tefsirler, Kur’ân’ın kişilerin heva ve hevesleriyle tefsir
edilmesinden kaçınma kaygısıyla kaleme alınmıştır.
Abbasîler döneminde bu alanda yazılmış en önemli tefsirlerden biri, daha sonraki
dönemlerde kaleme alınan çalışmaları önemli ölçüde etkilemiş olan Taberî’nin (310/923)
Câmiu’l-Beyân an Tefsiri’l-Kur’ân adlı eseridir.



Dirayet Tefsirleri

Dönemin ihtiyaçlarına cevap verme ve Kur’ân’ın tarih üstü bir konuma sahip olduğu
düşüncesinden hareketle dirayet tefsirleri de yapılmıştır. Kur’ân’ı, aklı temel alarak tefsir
etmenin sakıncalı olduğunu savunanlar olmuşsa da Kur’ân’ı kişilerin heva ve hevesleri
uğruna anlamlandırmak amacıyla tefsir etmemek, Resûlullah’tan gelen rivayetlerle ayetlerin
nüzul sebeplerini dikkate almak ve Arap dilinin kurallarına aykırı olmamak kaydıyla
Kur’ân’ın âlimlerin çabasıyla tefsir edilmesi uygun görülmüştür.
Zemahşerî’nin (538/1143) el-Keşşâf an Hakâiki’t-Tenzîl’i ile Fahruddîn Râzî’nin
(606/1210) Miftâhu’l-Gayb’ı meşhur dirayet tefsirlerindendir.

ii. Esbâb-ı Nüzûl
Bazı ayetlerin, olaylara bağlı olarak nazil olması, Kur’ân’ın anlaşılmasında ayetlerin
nüzul sebeplerini bilmeyi önemli hale getirmiştir. Bununla birlikte Kur’ân-ı Kerim
ayetlerinin tamamı bir sebebe bağlı olarak nazil olmamıştır. Nüzul sebepleriyle ilgili
çalışmalarda farklı sayılardan bahsedilse de yaklaşık 500 ayetin iniş sebebi tespit edilmiştir.
Nüzul sebeplerine dair rivayetlerin muteber sayılabilmesi için bunların muttasıl bir senetle
Hz. Peygamber’e isnat edilmesi gerekir.16
İslâm bilginleri hicrî 2. asırdan itibaren esbâb-ı nüzulla ilgili müstakil eserler
yazmışlardır. Vâhıdî’nin (468/1076) Esbâbü’n-Nüzûl adlı eseri bu alanda yazılan
kitaplardandır.

iii. Kıraat
Kur’ân-ı Kerim’in kıraati, erken dönemlerden itibaren çalışma konusu olmuştur. On
kıraat imamından Nâfi b. Abdurrahman el-Leysî (169/785), Ebû Amr b. Alâ el-Basrî

16

Demirci, 1995: XI, 360.
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(154/771), Hamza b. Habîb (156/773), Ali b. Hamza el-Kisâî (189/805), Yaʻkûb el-Hadramî
(205/821) ve Halef b. Hişâm el-Bezzâr (229/844) Abbasîlerin ilk asrında yaşamışlardır.
Emevîler dönemi sonundan itibaren kıraat ilmi hakkında müstakil eserler telif
edilmeye başlanmıştır. Abbasîler döneminde kıraatla ilgili birçok önemli kitap yazılmıştır.
Bunlar arasında Ebû Ubeyd Kâsım b. Sellâm’ın (224/838) Kitâbü’l-Kırâât ve İbn
Mücâhid’in (324/936) Kitâbü’s-Sebʻa adlı eserleri zikredilebilir.

b.

Hadis

Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirlerini bir araya getiren hadis çalışmaları Abbasîler
döneminde büyük bir gelişme gösterdi.
Allah Resûlü, Kur’ân’ı tebliğ ettiği gibi onu açıklama görevini de yerine getirmiştir.
Ayrıca anlamları genel olan bazı ayetleri açıklamış, Kur’ân’da açık hüküm olarak yer
almayan hususlarda açıklamalar yapmıştır. Örneğin namazların kaç rekât olacağı ve
ödenecek zekât miktarı Hz. Peygamber’in uygulamalarıyla bilinmektedir.
Ashab dönemi, hadislerin sözlü olarak nakledildiği dönemdir. Allah Resûlü İslâmî
tebliğin ilk yıllarında Kur’ân’la karıştırılması ihtimalinden dolayı hadislerin yazıya
geçirilmesini yasaklayarak sadece şifahî olarak nakledilmesine izin vermiştir. Ancak daha
sonra Abdullah b. Amr b. el-Âs gibi bazı genç sahabîlerle hafızasının zayıflığından yakınan
bazı kimselere hadisleri yazma izni vermiştir. Bu sahabîler, “Sahîfe” dedikleri kitaplarda
Allah Resûlü’nün sözlerini kaydediyorlardı.
Resûlullah’ı doğrudan gören kişiler olarak Ashâbın, hadislerinin tespitinde hayatî
rolleri vardır. Resûlullah’ı görme ve onunla birlikte İslâm’a hizmet etme şerefine nail olan
Ashâb, kasten Allah Resûlü adına hadis uydurmayacağı düşünüldüğünden cerh ve tadilin
(yani tenkidin) dışında tutulmuşlardır.
Sahabîlerden sonra gelen tabiîn devrinde hadisler derlendi ve senet bilgisine önem
verildi. Hadislerin tedvin edilmesinde, Hz. Peygamber’in uygulamasıyla İslâm’ı nakletme
anlayışının yanı sıra dönemin siyasî, sosyal ve kültürel gelişmelerinin de etkisi olmuştur. Bu
dönemde ortaya çıkan dinî-siyasî fırkalar arasındaki mücadelede hadisin bir mücadele aracı
olarak kullanılması, senetlerin önemsenmesi gerektiğini ortaya koydu. Hadislerin tedvini
amacıyla ilk önemli teşebbüs Emevî halifelerinden Ömer b. Abdülaziz tarafından ortaya
kondu. Ömer b. Abdülaziz, valilere haber göndererek hadislerin toplanması emrini verdi.
Zührî (124/742), derlediği hadis mecmuasını Ömer b. Abdülaziz’e takdim etti. Hadisler,
Ashâbın yazdığı sahifeler bir yana, I. (VII.) yüzyılın ikinci yarısı ile II. (VIII.) yüzyılın ilk
yarısında 400 kadar muhaddis tarafından yazıldı.17

17
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Hadisler tedvin edildikten sonra sistemli kitap telifine başlandı. Bazı âlimler,
hadisleri konularına göre tasnif ederek “musannef” denen türde eserler telif ederken, bazıları
ilk ravileri olan sahabîlerin adlarına göre tasnif ederek “müsned” tarzı eserler ortaya
koydular. IV. (X.) yüzyıldan itibaren şifahî rivayet, yavaş yavaş yerini daha önceki
dönemlerde yazılmış olan eserlerden yapılan derlemelere ya da bu eserlerin muhtasarlarına
bıraktı.18
Bu dönemde yazılmış en meşhur hadis kitaplarından biri, Ebû Cafer Mansûr’un talebi
üzerine İmam Malik (179/795) tarafından, fıkıh konuları düşünülerek düzenlenen Muvatta
adlı eserdir.
Müsned tarzı eserler arasında en kapsamlılarından bir olan Ahmed b. Hanbel’in
(241/855) el-Müsned adlı eseri, İslâm dünyasında Mutezile- Ehl-i Sünnet fikir
tartışmalarının yoğun yaşandığı ve Ehl-i Sünnet âlimlerine baskının olduğu dönemde
derlenmiş önemli bir çalışmadır.
İslâm dünyasında büyük bir şöhrete sahip olan ve en muteber hadis kitabı olarak
kabul edilen İmam Buhârî’nin (256/870), Sahîh’i dönemin ilim merkezlerine yapılan
meşakkatli yolculuklar ve yıllarca verilen emek sonucunda derlenen binlerce hadis
arasından, müellifin sıhhat şartlarına uyanları bir araya getirmesiyle ortaya çıkmıştır.
Buhârî’nin Sahîh’inden sonra muteber sayılan İmam Müslim’in (261/875) Câmiu’ssahîh’i de bu dönemde telif edilen kitaplardan biridir. Aynı dönemde telif edilen kitaplardan
bir diğeri, İbn Mâce’nin (273/887) Sünen’i olup altı hadis kitabının altıncısı kabul edilir.
Bu dönemde yaşayan önemli hadis bilginlerinden biri Sünen adlı eserin müellifi olan
Ebû Davud’tur (275/889). Daha çok ahkâm hadislerine yer verdiği eseri, Kur’ân’dan sonra
muteber kabul edilen altı hadis kitabından biridir. Aynı dönemlerde yaşayan başka bir bilgin
de Camiu’s-sahîh adlı eserin müellifi Tirmizî’dir (279/892). Müellifin hadis ilimleriyle ilgili
başka kitapları da vardır.
Nesâî’nin (303/915) es-Sünen’i de Abbasîler döneminde telif edilen önemli hadis
kitaplarından biridir.
Ehl-i Sünnet’in ayrı bir değer verdiği altı hadis kitabından başka hem Sünnîler, hem
de Şiîler tarafından yazılan yüzlerce hadis kitabı mevcuttur.



18

Cerh ve Ta’dil

Kandemir, 1997: XV, 32-33.
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İlk dört asırda hadis nakleden ravileri tenkite tabi tutmak amacıyla geliştirilen bu ilim
dalıyla hadis uydurmacılığının önüne geçilmek istenmiştir.



Muhtelifu’l-hadis

Bir hadisin hangi olay bağlamında ortaya çıktığı (vürûd) bilinmediği zaman hadisin
bağlamından uzak bir anlama hamledilmesi ya da yanlış anlaşılması söz konusudur. Bazen
görünürde hadisler arasında çelişki de söz konusu olabilir. Bu hadisleri uzlaştırma çabası,
erken dönemlerde ortaya çıkmıştır. Hadislerdeki çelişkili durumları ele alan bilginler,
hadisin genel ya da özel anlam taşıyıp taşımadığı ya da mensuh olup olmadığı gibi hususları
dikkate alarak meseleyi çözüme kavuşturmaya çalışırlar. Bu alanda yazılmış önemli
eserlerden biri, Türkçe’ye de çevrilen İbn Kuteybe’nin (276/889) Te’vîlu muhtelifu’l-hadis
adlı kitabıdır.



İlelu’l-hadis

Hadislerin senet ya da metinlerindeki kusurlu durumları araştırıp ortaya koyan bu
ilim dalında Ahmed b. Hanbel (241/855) ve İbnu’l-Cevzî (597/1201) gibi bazı bilginler kitap
telif etmişlerdir.



Garibu’l-hadis

Hadislerde geçen, ancak Arapçada az kullanılan kelimelerle ilgili müstakil kitaplar
yazılmıştır. Bu alanın önemli eserleri arasında Zemahşerî’nin el-Fâik fî garîbi’l-hadîs ve
Mecdüddîn İbnu’l-Esîr’in (606/1210) en-Nihâye fî garîbi’l-hadîs adlı kitapları zikredilebilir.

c.

Fıkıh

İslâm’ın bireysel ve toplumsal hayatla ilgili amelî hükümlerini bilmek anlamında
olan fıkıh, bu konuyu inceleyen ilim dalı anlamına da gelir. İslâm fıkhı, Abbasîler
döneminde büyük bir gelişme göstermiş, bu dönemde fıkıh ve fıkıh usûlüyle ilgili önemli
eserler tedvin edilmiştir. İmam Malik’in (179/795) el-Muvatta’ı, İmam Muhammed’in
(189/805) el-Mebsût ve el-Âsâr adlı eserleri, Ebû Yusuf’un (182/798) Kitâbü’l-Harâc’ı ve
Şafiî’nin (204/820) el-Üm adlı eseri Abbasîler döneminde telif edilmiş olup günümüze
ulaşan kitaplardandır.
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Ebû Yusuf, kitabını Harun Reşid’in talebi üzerine kaleme almıştır. Devletin gelirleri,
gelirlerin toplanması ve harcanması meselesini ele alan bu kitap, daha sonra konuyla ilgili
yazılan birçok kitaba kaynaklık etmiştir.
Ehl-i Sünnet imamlarının dördü, -Hanefilik mezhebinin kurucusu İmam-ı Aʻzam Ebû
Hanife (150/767), Malikî mezhebinin kurucusu İmam Malik (179/795), Şafiî mezhebinin
kurucusu İmam Şafiî (204/820) ve Hanbelîlik mezhebinin kurucusu İmam Ahmed b. Hanbel
(241/855)- Abbasîlerin ilk asrında yaşamıştır. Yine Şîa’nın Caferiye mezhebinin nispet
edildiği ehl-i beytin büyük imamlarından Cafer-i Sadık (148/765) Abbasî Devletinin kuruluş
yıllarında hayattaydı. Bunların dışında mezhep imamı olup zamanla mezhepleri kaybolmuş
birçok müctehid de dönemin âlimleri arasında zikredilir.
Fıkhî mezheplerde hüküm çıkarmada iki farklı yaklaşım gelişmiştir. Bunlardan biri
fıkhî meseleleri hadislere dayanarak ele alan hadis ekolü, diğeri ise nasları yorumlayarak
sonuca gitmeye çalışan rey ekolüdür. Irak bölgesinde daha çok rey ekolü, hadisin günlük
hayatta daha çok kullanıldığı ve âlimlerin daha geniş vukufiyetlerinin olduğu Medine’de ise
hadis ekolü gelişmiştir. Zamanla iki eğilim de birbirlerinin metodunu kullanarak meseleleri
ele almaya çalışmıştır.
Mezhep imamlarının iktidar mensuplarıyla zaman zaman ilişkiye girdikleri, hatta
görev teklifi aldıkları bilinir. Abbasî halifesi Ebû Cafer Mansûr’un halkı İmam Malik’in
meşhur eseri el-Muvatta ile amel etmeye zorlamak istemiş; ancak İmam Malik, başkalarının
kendisinin vakıf olamadığı hadislere vakıf olabileceklerinden hareketle bu teklifi kabul
etmemiştir.
İmam-ı A’zam’a Kadi’l-kudâtlık görevi teklif edilmişse de görevi kabul etmemiştir.
Öğrencisi Ebû Yusuf (182/798) teklif edilen görevi kabul ederek Abbasîlerin ilk Kadi’lkudat’ı olmuştur.
Fıkıh usûlüyle ilgili görüş ayrılıkları ve bunlarla ilgili tartışmalar, fıkhın tedvininden
önce başlamıştır. Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’in usûl konusunda kitap yazdıkları
zikredilmişse de bu kitaplar günümüze ulaşmamıştır. Elimizde mevcut olan ilk usûl kitabı
İmam Şafiî’nin er-Risâle adlı eseridir.19
Abbasîlerin son dönemlerinde fıkıhta duraklama süreci başlamıştır. Bunda merkezî
otoritenin sarsılması, ortaya çıkan küçük devletler arasındaki ilişkiler ve iktidar mücadelesi,
farklı kültürlerle karşılıklı etkileşim, çeşitli fikrî ve itikadî düşüncenin ortaya çıkması, bunlar
etrafında cereyan eden tartışmalar ve benzeri gelişmelerin etkisi mevcuttur. Artık büyük
müctehidler ve mezhep imamları dönemi sona ermiş; Kur’ân ve Sünnet’e dayanan ictihad,
yerini taklitçiliğe bırakmıştır.20

19
20

Karaman, 1996: XIII, 8.
Karaman, 1996: XIII, 8.
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d.

Kelam

Hz. Peygamber döneminde Ashab arasında itikat konuları etrafında pek tartışma
olmuyordu. Ancak Müslümanlar başka kültürlerle tanıştıktan sonra itikadî konular
tartışılmaya başlandı. Başlarda kabul gören itikad anlayışına selef itikadı denir.
Abbasîler döneminde ilahiyat, nübüvvet ve ahiretle ilgili itikadî konularda birçok
tartışma olmuştur. Ehl-i Sünnet mezhepleri dediğimiz İslâm dünyasının ana dinî-itikadî
akımını temsil eden mezhepler, mutedil bir yol izleyerek Müslümanların sorularını
cevaplandırmayı tercih etmişlerdir.
Raşid halifeler döneminin sonunda başlayan siyasî gelişmelerle ilişkili olarak gelişen
ve felsefe kitaplarının çevrilmesiyle çeşitlenen konular etrafındaki tartışmalar Abbasîler
döneminde yoğunlaştı. Aklı öne çıkaran Mutezile’nin Me’mun ve Muʻtasım dönemlerinde
iktidar tarafından benimsenen bir mezhep olması ve mezhebe mensup olmayan âlimlerin
baskıya maruz kalması, büyük sıkıntılar meydana getirdi. Ahmed b. Hanbel gibi bazı âlimler
büyük baskılara, işkence ve hapis cezalarına maruz kaldı. Mihne dönemi olarak
isimlendirilen bu dönemde yapılan baskılardan birçok âlim zarar gördü.
Mutezile’ye karşı önemli bir fikrî tepki, aslında kırk yaşına kadar Mu’tezilî bir bilgin
olan Eşʻarîlik mezhebinin kurucusu olan İmam Eşʻarî’den (324/935-936) geldi. Mutezile’nin
düşüncelerini ve delillerini iyi bildiği için onlara ciddi cevaplar verdi. Aklın mutlak bir değer
olduğunu reddeden Eşʻarî, aklî ispat metodunu çok kullanır.
Diğer önemli itikadî Sünnî mezhep, tartışmaların nispeten az olduğu Maveraünnehir
bölgesinde ortaya çıkıp gelişti. İmam Mâtüridî (333/944) de Eşʻarî gibi Mutezile’nin
görüşlerini reddetmiştir. Sünnî kelamın kurucusunun Eşʻarî olduğu söylenmekle birlikte,
gerçek kurucunun Mâtüridî olduğunu ifade edenler de vardır.
Abbasîler döneminde birçok önemli Sünnî âlim yetişmiştir. Bunlardan önemli etki
bırakanlardan biri Gazzalî’dir (505/1111). Abbasî Devletinin zayıfladığı bir dönemde
yaşayan önemli bir Eşʻarî kelamcısı, Şafiî fakihi ve mutasavvıf olan Gazzalî, Selçuklu veziri
Nizamülmülk’ün adıyla anılan Nizamiye medresesinde müderrislik yapmıştır. İslâm
inancının savunulmasında yetersiz gördüğü kelamcıları ve İslâm dışı kabul ettiği bazı
görüşleri sebebiyle filozofları eleştirmiştir. Tehafütü’l-Felâsife (Felsefe’nin Tutarsızlıkları)
adını verdiği kitabıyla uzun asırlar devam eden bir tartışma geleneği başlatmıştır. Gazzalî,
filozofları bidate ve küfre düşürdüğünü düşündüğü görüşlerini ele alarak onları eleştirmiştir.
Küfürlerine sebep olduğunu söylediği görüşleri, öldükten sonra dirilişin bedenle
olmayacağına ve sadece ruhların yaşayacağına inanmaları; Allah’ın evrendeki teferruata ait
bilgileri bilmediğini, ancak küllî kanunları bildiği ve âlemin kadim olduğudur.
Gazzalî, bu dönemde İslâm dünyasının doğu memleketlerinde yayılma tehlikesi
gösteren Batınîliğe karşı da mücadele vermiş ve onlara reddiyeler yazmıştır.
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e.

Tasavvuf

İslâm dünyasındaki yoğun felsefî, kelamî ve fıkhî tartışmalar arasında dinî
tecrübelerini manevî alanda derinleştiren başka bir akım da gelişmiştir. Temeli İslâm züht
anlayışına dayanan tasavvuf, Hind mistisizminden ve Hıristiyanlıktan da etkilenen
akımlarıyla geniş bir yelpazeyi içerir.
Sufîlerin savundukları görüşlere yönelik Sünnî İslâm dünyasında en ciddi eleştiri
Ahmed b. Hanbel ve onun izleyicilerinden geldi.
İslâm dünyasında önemli etkileri olan mutasavvıflardan biri Cüneyd-i Bağdadî’dir
(297/909) . Dönemin birçok ünlü sûfisi onun sohbetlerinde bulunmuştur. Bu sebeple
tarikatların tamamına yakını silsilelerinde Cüneyd’e yer verirler.21
Abbasîler döneminde yaşayan bir diğer önemli sufî Hallac-ı Mansûr’dur (309/922).
Cüneyd’in, bir süre sohbetlerine katılan Hallac-ı Mansûr’un sorduğu sorulardan samimi
olmadığı kanaatine ulaşarak onu sohbet meclisinden uzaklaştırdığı rivayet edilir.
Hallac, Maveraünnehir, Sicistan ve Kirman bölgelerini gezerek halka vaazlar verdi.
Daha sonra bir süre Ahvaz’da kaldı; ardından Bağdat’a gitti. Burada bir yıl kaldıktan sonra
Hindistan yolculuğuna çıktı. Birçok yeri dolaşarak vaazlar verdi. Bu vaazların etkisiyle
birçok insan Müslüman oldu. Daha sonra Bağdat’a döndü. Savunduğu fikirler sebebiyle
büyük tepkiler aldı. Yargılanarak hapse atıldı ve sekiz yıl süren hapis hayatından sonra tekrar
yargılandı. Aylarca süren bir yargılamadan sonra idama mahkûm edilerek cezası Bağdat’ta
infaz edildi.
Abbasîler döneminin son asrında Kadiriyye tarikatının nispet edildiği Abdülkadir elGeylanî (561/1165-1166), Rifâiyye tarikatının nispet edildiği Ahmed er-Rifaî (578/1182)
ve Yeseviyye tarikatının nispet edildiği Ahmed el-Yesevî (562/1166) gibi önemli etkiler
bırakmış mutasavvıflar yetişti. Aynı asırda Endülüs’te dünyaya gelen ve Abbasîlerin yıkılış
yıllarına doğru Şam’da vefat eden İbnü’l-Arabî (638/1240), vahdet-i vücud anlayışıyla
büyük yankılar uyandıran bir mutasavvıftır.

2.

Beşerî İlimler

a.

Dil ve Belagat

Arap diliyle ilgili çalışmalar, mevalî unsurun dinî ilimlerle ilgilenmelerine bağlı
olarak artmıştır.
21

Ateş, 1993: VIII, 119.
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Arapçaya diğer dillerden birçok eser çevrilmesine rağmen Araplar kendilerini
edebiyat alanında diğer milletlerden daha ileride gördükleri için edebiyat alanında çeviriye
pek ihtiyaç duymamışlardır. Bununla birlikte Hindçeden Kelile ve Dimne, Kitâbu Sindbâd
gibi eserler Arapçaya çevrilmiştir.

i. Nahivle İlgili Çalışmalar
Abbasîler döneminde Arap dili grameri ile ilgili çalışmalar Kûfe ve Basra’da ortaya
çıkan Kûfeliler (Kufiyyûn) ve Basralılar (Basriyyûn) ekollerine mensup bilginler tarafından
yazılan eserlerle şekillenmiştir.
Basra ekolünün en tanınmış bilginleri arasında İsa b. Ömer es-Sakafî (149/766), Halil
b. Ahmed (175/791), Sibeveyh (180/796) ve Ahfeş el-Evsat (215/830?) zikredilebilir.
Kûfe ekolüne mensup bilginler arasında Ebû Cafer er-Ruasî, el-Kisâî ve el-Ferrâ
(207/822) ilk akla gelenlerdir.
Daha önce bazı çalışmalar yapılmışsa da nahiv ilminin doğuşu Basra ekolüne mensup
dilcilerin çalışmaları sayesinde gerçekleşmiştir. Nahvin gelişmesi Basralı ve Kûfeli
bilginlerin ortaya koydukları eserlerle mümkün olmuştur.
Günümüze ulaşan en eski nahiv kitabı Sibeveyh’in el-Kitâb’ıdır. Daha sonraki
dönemlerde telif edilen eserler arasında Müberred’in (286/900) el-Muktedab, Zemahşerî’nin
el-Mufassal ve İbn Mâlik’in (672/1274) Elfiyye’si zikredilebilir.
Ortaya çıkan Zenc, Zutlar ve Karmatî isyanları sırasında Basra ve Kûfe’de ortaya
çıkan karışıklıklardan dolayı Basra ve Kûfe ekollerine mensup dilcilerin III. (IX.) yüzyılın
sonlarına doğru Bağdat’a yönelmesiyle bu şehirlerin ilmî ağırlığı kaybolmuştur.

ii. Şiir
Araplar, Cahiliye döneminden beri şiire önem verirler; şairlerin şiirlerini hafızalarda
naklederlerdi. Abbasîler dönemi bazı şairlerin divanlarının ortaya çıktığı bir dönemdir.
Özellikle bir şairin şiirlerini ezberleyip nakleden ya da bir kabilenin şairlerinin şiirlerini
nakleden raviler ortaya çıktı.
Şiir mecmuaları arasında en şöhretlilerinden biri Cahiliye dönemi büyük şairlerinin
şiirlerini ihtiva eden el-Muallakât adlı derlemedir. Cahiliye döneminin büyük şairleri kabul
edilen yedi şairin, herkesin görebilmesi içim Kâbe’ye asılan şiirlerini ihtiva eden bu derleme
üzerine özellikle III. (IX.) yüzyıldan itibaren çeşitli şerhler yazılmıştır.
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Abbasîler döneminde Ebû Nüvâs (198/813 ?), Ebü’l-Atâhiye (210/825?), Ebû
Temmâm (231/846) ve el-Mütenebbi (354/965) gibi önemli şairler yetişmiştir.
Abbasîler döneminde şiirde yapı ve içerik bakımından bazı değişiklikler meydana
gelmiş, kasideler kısalmış, özellikle gazel, hiciv, zühdiyyât ve hikemiyyât türü şiirlerde
kıtalar hâkim olmaya başlamıştır.22
Şairlerin şiirlerinin derlendiği antoloji türünün ilk örneklerinden biri Ebû
Temmâm’ın Kitâbu’l-Hamâse adlı eseridir.
Şairler hakkında bilgi veren tabakat ya da rical tarzında birçok eser telif edilmiştir.
İbn Sellâm el-Cumahî’nin (231/846?) Tabakâtü fuhûli’ş-şuarâ adlı eseri günümüze ulaşan
ilk örneklerdendir. Ebü’l-Ferec el-İsfahânî (356/967) el-Eğânî adlı eserinde Emevîler ve
Abbasîlerin ilk dönemlerinde yaşayan şarkıcı ve bestekârlar ile bunların şarkı ve bestelerini
ele alır.

iii. Nesir
Toplumun tecrübe ve birikiminin ifadesi olan emsâl (atasözleri), Araplar için
önemlidir. Kısa oldukları için ezberlenmesi kolay olan atasözleri Abbasîler döneminde
yazılan bazı eserlerde derlenmiştir. Atasözlerini derlemek amacıyla kaleme alınan eserlerden
el-Meydânî’nin (518/1124) Mecmûʻu’l-emsâl adlı eseri zikredilebilir.
Nesir alanında zikredilmesi gereken önemli bir tür de hikâye ve peygamber
kıssalarıdır. Bu hikâyeler özellikle uzun kış gecelerinde sohbet konusu olur, ilgiyle
dinlenirdi. Elf leyle ve leyle (Binbir gece), Kelile ve Dimne önemli hikâye kitaplarıdır. Binbir
gece masalları anonim bir eser olup hikâyeleri anlatanların muhayyilesiyle gelişmiştir. Kelile
ve Dimne ise İbnü’l-Mukaffa’nın (142/759) çevirisiyle Arapçaya aktarılmış, fabl türünün
önemli bir örneğidir.
Abbasîler döneminde ortaya çıkan önemli bir nesir türü de edeb kitaplarıdır. Daha
çok genel kültür vermek amacıyla yazılan edeb kitaplarının bu dönemde önemli örnekleri
verilmiştir. Bu alanda birçok eser telif eden isimlerden biri Câhız’dır (255/869). Câhız’ın elBeyân ve’t-tebyîn adlı eseri, bu türün önemli örneklerinden biridir. Edeb tarzında telif edilen
eserler arasında İbn Kuteybe’nin (276/889) Uyûnu’l-Ahbâr’ı ve Müberred’in (285/898) elKâmil’i de zikredilebilir.

22

Durmuş, 2010: XXXIX, 149.
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b.

Tarih

İslam dünyasında tarihle ilgili çalışmalar erken dönemde başlamış olmakla birlikte
bu alanda telif edilmiş önemli eserlerin çoğu Abbasîler döneminde kaleme alınmıştır.

i. Siyer ve Meğazi
Tarih alanındaki ilk çalışmalar, Hz. Peygamber’in hayatını ve mücadelesini anlatmak
üzere siyer ve meğazi alanında ortaya çıktı. Bu alanda telif edilen ilk eserler Emevîler
dönemine aittir.
Siyer ve meğazi ile ilgili önemli eserler büyük ölçüde Abbasîler döneminde kaleme
alındı. Hz. Peygamber’in hayatıyla ilgili kaynakların başında zikredilen İbn Hişâm’ın
(218/833) es-Sîretü’n-Nebeviyye adlı kitabı, İbn İshak’ın (151/768) Siyer’i esas alınarak
yazılmıştır.
Kitâbü’l-Meğâzî yazarı olan dönemin ünlü siyer ve meğazi bilgini Vâkıdî’nin
(207/823) kitaplarının tamamı günümüze ulaşmamışsa da öğrencisi Muhammed b. Sa’d
(230/845), rivayetlerinin önemli bir kısmını Kitâbü’t-Tabakâti’l-Kebîr adlı eserinde
kaydetmiştir. Kitabın ilk iki cildinde Hz. Peygamber’in hayatı anlatılmıştır.

ii. Tabakat ve Teracim Kitapları
Hem genel olarak meşhurları ele alacak tarzda, hem de bir alanın meşhur
şahsiyetlerinin biyografilerini konu edinen kitaplar önemli telif alanlarından biridir. Tabakat
kitaplarının en önemli örneği olan İbn Sa’d’ın kitabı, sahabî ve tabiîn dönemi açısından
önemli bir kaynaktır. Belâzürî’nin (279/892) Ensâbü’l-Eşrâf adlı eseri de kabile esasına
göre düzenlenmiş bir tabakât kitabıdır.
İbnu’l-Esîr’in (630/1233) Üsdü’l-Gâbe adlı kitabı sahabi biyografisi hakkında bilgi
veren önemli bir eserdir.
İbn Hallikân’ın (681/1282) İslâm tarihinin başlangıcından kitabını yazdığı döneme
kadarki zamana kadar yaşamış 800’den fazla meşhur insanın biyografisini anlattığı
Vefeyâtü’l-Aʻyân adlı alfabetik eseri, zikredilmesi gereken kitaplardan biridir. Eser üzerine
bazı zeyller de yazılmıştır.
Tabakat tarzı, hadis bilginlerinin geliştirdiği bir telif yöntemi olup bu alanda birçok
eser kaleme alınmıştır. Genel tabakat kitaplarının tanınmışlarından Halîfe b. Hayyât’ın
Kitâbü’t-Tabakât’ı, Ebû Zürʻa ed-Dımeşkî’nin et-Tabakât’ı, Zehebî’nin el-Muʻîn fî
tabakâti’l-muhaddisîn adlı eserleri zikredilebilir.
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Arap edebiyatının tanınmış simalarının hayatlarının ele alındığı en eski kaynaklardan
biri, İbn Sellâm el-Cumahî’nin (231/846?) Tabakâtü fuhûli’ş-şu’arâ adlı eseridir. Daha
sonra Tabakâtü’ş-şuʻarâ adıyla ya da benzer isimlerle birçok kitap yazılmıştır. Bunlardan
biri olan İbnü’l-Muʻtez (296/908), Tabakâtü’ş-şuʻarâi’l-muhdesîn adlı eserinde Abbasî
idarecilerini öven şairlerden, Abbasî Devletinin kuruluşundan vefat yılına kadar yaşamış
şairlerin hayatından bahsederek şiirlerinden örnekler vermiştir. Ayrıca şairlerin yaşadıkları
bölgelere göre tasnifler de yapılmıştır.
Sufî tabakatıyla ilgili yazılmış günümüze ulaşan en eski eser es-Sülemî’nin
(412/1021) Tabakâtü’s-sûfiyye adlı kitabıdır. Daha sonra telif edilmiş önemli bir eser ise Ebû
Nuaym el-İsfahânî’nin Hilyetü’l-evliyâ adlı kitabıdır.
Bazı tabakât kitapları felsefe, tıp ve tabiat bilimlerinde şöhret kazanmış kişileri ele
almaktadır. Bu tarzda yazılmış kitaplardan biri İbn Ebû Usaybia’nın (668/1269) Uyûnü’lenbâ fî tabakâti’l-etıbbâ adlı eseridir.

iii. Genel Tarih Kitapları
Abbasîler döneminde hilkatten müellifin yaşadığı döneme kadarki olayları
kronolojik sıra gözeterek anlatan kitaplar da telif edilmiştir.
İslam tarihçilerinin piri sayılan Taberî’nin kaleme aldığı Tarihu’r-rusül ve’l-mülûk
adlı kitabı, genel tarih tarzında yazılmış eserlerin başında gelir. İbnu’l-Esîr’in (630/1233) elKâmil fi’t-târîh adlı eseri de aynı tarzda yazılmış genel bir tarih kitabıdır. Özellikle yaşadığı
dönemde meydana gelen olaylar açısından önemli bir kaynaktır. İbn Kesir’in (774/1373) elBidâye ve’n-nihâye adlı eseri de önemli bir dünya tarihidir.

c.

Coğrafya

Abbasîler dönemi, coğrafya alanında birçok eserin telif edildiği bir dönemdir.
Coğrafyanın İslâm dünyasında bir ilim dalı olarak ortaya çıkışı ve gelişmesi Abbasîler
döneminde Yunanca, Hintçe ve Farsça coğrafya-astronomi kitaplarının çevrilmesinden
sonradır.
Müslüman coğrafyacılar, çevirdikleri kitaplarda yer alan bilgileri tekrar gözden
geçirerek yeni çalışmalar yaptılar. Me’mun zamanında yapılan çalışmalar sırasında
dünyanın yeni haritalarını çizdiler.
Coğrafya bilginleri, genel ve tasvirî coğrafya ile ilgilenen Irak Coğrafya Okulu ve
çalışmalarını ayrıntılı bir şekilde İslâm ülkeleri coğrafyası üzerine yoğunlaştıran Belh
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Coğrafya Okulu olarak iki gruba ayrılan ekollere bağlı olarak çalışmalarını yaptılar. Bu
coğrafya okullarının dışında kalan coğrafyacılar da vardır.
Irak Coğrafya Okulu’na bağlı bilginler arasında İbn Hurdazbih (300/912), Yaʻkûbî
(292/905?) ve Mesûdî (345/956) zikredilebilir. Bilinen dünyayı ilk tarif eden coğrafyacı İbn
Hurdazbih’tir. Bundan dolayı kendisine “coğrafyacıların babası” ünvanı verilmiştir. Yazarın
Kitâbü’l-Mesâlik ve’l-memâlik adlı eseri daha sonraki dönemlerde tasvirî coğrafya üzerine
çalışmalar yapan birçok bilgine kaynaklık etmiştir.23
Belh Coğrafya Okulunun önemli bilginleri arasında Okulun kurucusu kabul edilen
el-Belhî (322/934), el-İstahrî (340/951-952’den sonra), İbn Havkal (IV./X. yüzyıl) ve elMakdisî (390/1000 civarı) zikredilebilir. Belh Okuluna mensup olan coğrafyacılar İslâm
ülkelerini bölgelere ayırarak her bölgenin ayrı ayrı haritalarını çizdiler.

3.

Müspet İlimler

a.

Matematik

Matematik alanındaki en önemli yeniliklerden biri Hint rakamlarıdır. Bunlara sıfırı
ekleyen Müslüman matematikçiler, modern gelişmelerin önünü açan hesap sisteminin
temellerini atmışlardır. Oysa -Arap rakamları diye bilinen- kullandığımız rakamlardan önce
batıda kullanılan roma rakamlarıyla dört temel işlemi dahi yapmak mümkün değildi.
Abbasîler döneminde Matematikle ilgili birçok eser Arapçaya çevrilmiştir. İslâm
bilginleri hesap ve cebir konularında Hindli ve İranlı bilginlerin eserlerini Arapçaya
çevirerek İslâm medeniyetine mal etmişlerdir. Bu çeviri hizmetlerinde en önemli katkıyı
verenlerden bir Sâbit b. Kurre’dir. Sâbit’in geometri alanında önemli bir eser olan Kitâbü’lMafrûzât adlı bir kitabı da vardır.
Muhammed b. Musa el-Hârizmî (232/847’den sonra) Kitâbü’l-Muhtasar fî hisâbi’lcebr ve’l-mukâbele adlı eseriyle cebiri matematiğin farklı ve bağımsız bir kolu haline
getirmiştir. Bu alanda yazılmış önemli eserlerden bir Ebû Kâmil’in Kitâbü’l-Cebr ve’lmukâbele’sidir.
İslâm dünyasında matematikle ilgili önemli çalışmalar yapan bilginlerden Hâzin
(360/971?), Bîrûnî (453/1061?), Ömer Hayyam (526/1132?) ve Şerefeddin et-Tûsî
zikredilebilir.

23

Ahmad, 1997: VIII, 52.
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b.

Astronomi

Abbasîler döneminde dünyaca ünlü bazı astronomi bilginleri yetişmiştir. Dönemin
önemli astronomi bilginlerinden biri, aynı zamanda önemli bir mütercim olan Sâbit b.
Kurra’dır (288/901). Sekiz gök küre yardımıyla gece gündüz arasındaki değişim olayını
açıklayan hareket tezini ortaya koymuştur.24
Diğer önemli bir bilgin el-Bettânî’dir (317/929). Bettânî, Kitâbü’z-Zîc adlı eserinde
güneş yılını 365 gün 5 saat 46 dakika 24 saniye olarak hesaplamıştır. Bu süre, bugün bilinen
süreden sadece 2 dakika 22 saniye daha kısadır. Oysa Batlamyus’un hesabına göre güneş
yılının süresi bugün bilinenden 6 dakika 26 saniye daha uzundur.25

c.

Tıp

Abbasîler döneminde tıp alanında da büyük gelişmeler olmuştur. Başka dillerden
tıpla ilgili birçok kitap Arapçaya kazandırılmıştır. Özellikle Me’mûn ve Mütevekkil
dönemlerinde tıp alanındaki çeviri faaliyetlerinde ciddi bir artış görülmektedir. Hipokrat ve
Galinos’un eserleri büyük rağbet görmüş; bazı kitaplar defalarca çevrilmiştir. Örneğin
Hipokrat’ın el-Ahd (Yemin) adlı kitabının Huneyn (260/873), Ahmed b. Musa, Hubeyş (m.
IX. yüzyıl) ve İsa b. Yahya tarafından yapılan farklı çevirileri vardır. Galinos’un 130’dan
fazla kitabı Arapçaya çevrilmiştir. Bu çevirilerin çoğunu Huneyn ve yeğeni Hubeyş
yapmışlardır.
Cahiliye döneminden beri mevcut olan geleneksel tıp bilgisi ile çeviriler sayesinde
sahip olunan ilmî birikim Abbasîler döneminde önemli tıp bilginlerinin yetişmesine imkân
vermiştir.
Ünlü hekimlerden biri olan Ebû Bekir Râzî (313/925) Bimaristan-ı Adudî adıyla
anılan hastanede başhekimlik yapmış, hizmeti nöbetleşe yürütebilmek için hastaneye
dâhiliye, hariciye, nöroloji, ortopedi ve göz hekimlerinden oluşan yirmi dört kişilik bir
uzman kadrosu daha ilave etmiştir. Râzî, geliştirdiği yöntemle kliniklerde hastaları önce
asistanlara, sonra başasistanlara muayene ettirir, onların teşhiste güçlük çektikleri bir vaka
olduğunda kendisi müdahale eder, yapılan bütün işlemler defterlere kaydedilirdi. Râzî,
zengin birikimini sayıları altmışbeş ile yüz arasında değişen tıbbî eserinde ortaya koymuştur.
Bunların arasında onbeş yılda yazdığı tıp ansiklopedisi mahiyetindeki el-Hâvî (el-Câmiʻu’lkebîr) adlı eserinin ayrı bir yeri vardır.26
İslam dünyasının yetiştirdiği önemli tıp otoritelerinden biri olan İbn Sina (428/1037),
aynı zamanda ünlü bir filozoftur. İbn Sina, İslâm dünyasının yanı sıra Batı tıp geleneğini de
24

Ahmad, 1997: VIII, 51.
Ahmad, 1997: VIII, 51.
26
Kaya, 2007: XXXIV, 484.
25
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derinden etkilemiş ve bu etkisi XVII. yüzyıla kadar sürmüştür. el-Kânûn fi’t-tıb adlı eseri
temel tıp kitabı olarak asırlarca Batı üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulmuştur.

d.

Kimya

Kimya, maddelerin yapılarını ele alan bir ilim dalı olarak bilindiği gibi çeşitli
maddelerin altına çevrilmesi uğraşısı anlamında da kullanılmıştır. İslâm ilimler tarihinin
klasik çağlarında yapılan tasniflerde kimya genellikle tabiat ilimlerinin içinde yer alır.
Müslümanlarda ilk çalışmalar, madenlerin dönüşümü konusu üzerinde durmaktadır.
Emevî halifesi Yezîd b. Muâviye’nin kimya ilmiyle uğraştığı ve bu alanla ilgili bazı
eserler çevirttiği bilinmektedir.
Kimyacının teknik işlem ve mistik tecrübeler eşliğinde, bir madenin tabiatını normal
bağlarından çözmek suretiyle ilk madenine indirgeyerek ardından altına ya da gümüşe
dönüştürülebileceği anlayışıyla ilgili olarak Müslüman kimyacılar üç farklı tavır ortaya
koymuşlardır. Ebü’l-Kâsım el-Irâkî (m. XII. yüzyıl) ve onun gibi düşünen bazı âlimler,
manevî dönüşümü bu ilmin esası sayarlar. Câbir b. Hayyân (200/815) ve ekolü, madenlerin
dünüşümünü manevî dönüşüm için bir tür destek olarak görmüşlerdir. Ebû Bekir er-Râzî
(313/925) ve onun gibi düşünen âlimler ise madenlerin kimyevî dönüşümünü esas
almışlardır.27
Câbir b. Hayyân, eski kimya geleneğini İslâm dünyasında başlatan kişidir. Kûfe’de
çalışmalar yapan Câbir, mineralleri ve asitleri keşfederek birçok yeni bileşiğin üretilmesini
sağlamıştır.
Ebû Bekir er-Râzî modern kimyanın öncüsü sayılır. Tıp alanındaki başarılarının yanı
sıra kimya ile ilgili çalışmaları da çok önemlidir. Bu alanda yazdığı kitaplardan biri Kitâbü
Sırri’l-esrâr’dır. Bu kitabında kimyasal maddelerin taksimini yapmış ve laboratuarında
kullandığı yirmi kadar aleti çizimleriyle tanıtmıştır. XIX. yüzyılın sonuna kadar kimya,
eczacılık ve metalurji alanlarında kullanılan bu aletlerin bir kısmı günümüzde de
kullanılmaktadır.28
Kimya ile ilgili kitaplardan biri İbn Sina’nın Risâletü’l-iksîr adlı eseridir. Yazar
kitabında metallerin çeşitli işlemlerden geçirilerek renk değiştirebileceklerini, ancak bunun
özlerinin değiştiği anlamına gelmeyeceğini ifade eder.

27
28

Dölen, 2002: XXVI, 27.
Dölen, 2002: XXVI, 28.
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el-Kindî de kimya ile ilgili eserler telif eden alimlerdendir. Onun kitaplarından biri
Kitâb fî kîmyâ’i’l-ʻıtr ve’t-tasʻîdât adını taşımakta olup bitki ve çiçeklerden esans elde
edilmesiyle ilgilidir.
İslâm dünyasında kimya alanında yapılan çalışmalar, Arapça’dan Latince’ye
çevrilerek Ortaçağ Batı dünyasının kimya ile ilgili birikiminin temelini oluşturmuştur.
Alchemia (el-kîmyâ), soap (es-sâbûn), arsenic (ez-zirnîh), borax (bûrak), alkali (el-kalî, elkılevî), saffron (zaʻferân), syrop (şurub), alembic (el-inbîk), alcohol (el-kühûl), amalgam (elmulgam), elixir (el-iksîr) ve athanor (et-tennûr) gibi Arapça kökenli kelimeler İslâm
medeniyetinin kimya alanındaki etkisini göstermektedir.29

e.

Botanik

Botanik alanında önemli çalışmalar yapılmış ve eserler çevrilmiştir. Yunancadan
çevrilen eserler arasında Diyoskorides’in Kitâbü’l-Haşâyiş adlı eseri önemli bir yere
sahiptir. Ebû Hanîfe ed-Dîneverî’nin Kitâbü’n-Nebât’ı, botanik alanında yazılmış önemli
eserlerden biridir.

4.

Felsefî İlimler

a.

Felsefe

İslâm dünyasında Yunan felsefesinin etkisi, VI. yüzyılda doğuya göç eden bazı Atina
Okulu mensuplarının eserlerinden yararlanılarak başlamıştır. Felsefî faaliyetler özellikle
Antakya, Urfa (Edessa), Harran, Nusaybin ve Cündişapur’da yoğun bir şekilde devam
ediyordu.
Sokrates (m. ö. 399), Eflatun (MÖ 347) ve Aristo (MÖ 322) gibi birçok Yunan
filozofunun kitapları Arapçaya çevrilmiştir. Yunanca eserlerin çevirisi Süryanî bilginler
tarafından yapılmıştır.
İslâm dünyasında yetişen önemli filozoflar arasında el-Kindî, Farabî ve İbn Sina’yı
zikretmek gerekir.
İslâm dünyasında ortaya çıkan belli başlı felsefî akımlar şunlardır:

29

Dölen, 2002: XXVI, 29.
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Tabiat Fesefesi

Tabit fesefesi, Yunan fesefesinin etkisinde kalarak gelişen ve tabiat ilimlerine
dayanarak felsefe yapan bazı akımlar için kullanılır.
Bunlardan biri Tabiiyyûn (Tabiatçılar) denen akımdır. En önemli temsilcisi, aynı
zamanda önemli bir tabip olarak meşhur olan Ebû Bekir Zekeriya er-Râzî’dir (313/925).
Peygamberlik kurumu hakkındaki görüşleri şiddetle tenkit edilen Râzî, iyi ile kötüyü ayırt
etmek için aklın yeterli olduğu görüşünü savunmuştur.
Diğer önemli bir grup ise Dehriyyûn (Maddeciler) denen gruptur. Bu gruba mensup
olan filozoflar, zamanı ezelî ve yaratılmamış kabul ederler. Ayrıca Tanrı’nın varlığını da
inkâr ederler. Dehrî filozoflardan biri İbnü’r-Ravendî’dir (301/913-914?).
İslâm dünyasında ortaya çıkan Bâtınîlik ekolleri de bu grup içinde değerlendirilir.
Bunların en meşhur filozofları arasında Ömer Hayyâm (526/1132?) ve Hasan Sabbâh
(518/1124) zikredilebilir.



Meşşaîlik

Meşşaîlik, felsefî anlayışı İslâmî ilkelerle uzlaştırma çabasına girmiş bir akımdır.
Esası Aristo’nun görüşlerinin İslâm dünyasına yansımasından meydana gelmiştir. Bu akıma
mensup filozoflar üzerinde Yeni Eflatunculuğun da etkisi vardır.
Meşşaîlik akımının en önemli isimleri, el-Kindî (252/866?), Farabî (339/950), İbn
Miskeveyh (421/1030), İbn Sina (428/1073), İbn Bâcce (533/1139) ve İbn Rüşd’tür
(520/1126).



İşrakîlik

İşrâk kelimesi, ışığın açılması ve güneşin doğması anlamına gelir. Keşf, ilham ve
sezgiye dayanan bir felsefî akımdır. Kelamcılar tarafından şiddetli eleştirilere ve zaman
zaman siyasî takibata maruz kalan bir felsefî akımdır. Önemli temsilcilerinden biri
Sühreverdî’dir (587/1191). Görüşlerinden dolayı 38 yaşındayken idama mahkûm edilen
Sühreverdî, kısa ömründe elliye yakın kitap yazmıştır. Hikmetü’l-İşrâk ve Heyâkülü’n-Nûr
adlı eserleri en önemlileridir.
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b.

Mantık

Arapçaya mantık alanında çevrilen kitaplar arasında Aristo’nun mantıkla ilgili altı
kitaptan meydana gelen Organon adlı eseri zikredilebilir. M. III. yüzyılda bu kitaplara
Aristo’nun Retorika ve De Poetika adlı eserleriyle Porphyrios’un beş tümeli konu alan
Eisagoge’si (Îsâgûcî) de eklenmiş; İslâm mantıkçıları, bu dokuz kitaptan her birini mantığın
bir bölümü saymıştır.30
Arapçaya çevrilen eserlerin şerh ve muhtasarları yapılmış, Farabî ve İbn Sina gibi
filozofların, mantık ilminin gelişmesine büyük katkıları olmuştur. Grek mantığını kendi
kültürel amaçlarına uygun şekilde değiştiren, mantığa orijinal kısımlar dâhil eden ve bu
alanın İslâm dünyasında daha da geliştirilmesine zemin hazırlayan ilk ve en ünlü İslâm
mantıkçısı Muallim-i Sani unvanıyla anılan Farabî’dir.
Mantık alanında ilk önemli Müslüman sistemci düşünür İbn Sina’dır. İbn Sina,
kendisinden öncekilerin hatalarını düzeltmiş, yeni görüşler öne sürmüş, bütün mantık
disiplinlerini ilgilendiren önemli yenilikler ortaya koymuştur.31

E. Kültür Hayatı

1.

Tercüme Faaliyetleri

Müslümanlar, eski dünyanın ortasında, Batı’ya ve Doğu medeniyetlerine komşu olup
onların kültürel mirasını alarak kendilerine mal etmişler ve İslâm medeniyetinin inşasında
kullanmışlardır.
İslâm medeniyetinde çeviri faaliyetleri Emeviler zamanında başlamışsa da bunun
sistemli bir şekilde gelişmesi Abbasîler dönemindedir. Bu dönemde yapılan çeviriler
sayesinde dünya mirasının bir kısmı günümüze gelebilmiştir.
İkinci Abbasî halifesi Ebû Cafer Mansûr döneminde Grekçe, Latince Süryanice,
Pehlevice ve Farsça’dan başta tıp ve fizik alanlarında eserler çevrilmiştir.
Farsçadan Arapçaya çeviri yapanlar arasında en tanınmışları İbn Mukaffa’dır.
Çevirdiği birçok eser arasında günümüze kadar ulaşmış olan Kelile ve Dimne’nin ayrı bir
yeri vardır.

30
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Emiroğlu, 2003: XXVIII, 20.
Emiroğlu, 2003: XXVIII, 21.
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Abbasîler döneminde çevrilen Eski İran krallarının hayatlarına ve yönetim
anlayışlarına dair eserler İran etkisini artırmıştır. Bu sebeple Abbasîlerde halifeler ve
yöneticiler, İran yönetim anlayışını taklit etmişlerdir. Ancak Eflatun ve Aristo’nun devlet
yönetimiyle ilgili eserleri de Arapçaya çevrilmiştir.
Çeviri faaliyetlerinde İslâm öncesinde önemli bir konumda olan Cündişapur’da
yetişen Hintli ve Süryanî bilginlerin önemli ağırlığı olmuştur. Ayrıca Harranlı mütercimlerin
önemli hizmetleri bilinmektedir. Meşhur mütercimler arasında Huneyn b. İshak, oğlu İshak
b. Huneyn ve Sâbit b. Kurre el-Harranî zikredilebilir.
Mütercimler, Yunanca, Pehlevice, Sanskritçe ve Süryanice dilleri başta olmak üzere
birçok dilden çeviriler yapmışlardır.

2.

Beytülhikme

Halife Me’mun döneminde eskiden beri devam eden çeviri faaliyetlerini daha
düzenli yapmak ve çevrilen kitaplardan istifadeyi artırmak için Beytülhikme teşkilatı
kuruldu.
Beytülhikme kuruluncaya kadar çeviri faaliyetleri kişilerin ve bazı devlet
adamlarının özel çabası ve gayretleriyle devam ediyordu. Beytülhikme kurulduktan sonra
çeviri faaliyetleri daha düzenli ve kurumsal destekle artarak devam etmiştir.
Halife Mansûr döneminde eskiden beri özel gayretlerle sürdürülen çeviri
faaliyetlerinde ciddi bir artış meydana geldi. Mansûr, sarayında çevirttiği ve telif ettirdiği
kitapların yer aldığı Hizanetülhikme adı verilen bir kütüphane kurdurdu. Beytülhikme’nin
temelini bu kütüphane oluşturdu. Daha sonraki yıllarda çeviri faaliyetlerinde azalmalar
olmuşsa da Me’mun’un babası Harun Reşid döneminde çeviri ve telif çalışmaları hız
kazanmıştır. Bu dönemde kitapların mevcut kütüphaneye sığmaması üzerine yeni bir
kütüphane kuruldu. Yeni kütüphaneye de Hizanetülhikme bazen de Beytülhikme adı
verildi.
Me’mun, bu miras üzerine Beytülhikme’yi dönemin en önemli ilim merkezi haline
getirdi. Beytülhikme, kitapların korunduğu odalardan başka, müellif, mütercim, kâtip,
müstensih ve mücellitler için ayrılan odalara sahip bir kurumdu. Binada bir de okuma salonu
mevcuttu. Beytülhikme, Sahibu Beytülhikme adı verilen bir yönetici tarafından yönetilirdi.
Ayrıca kuruma bağlı olarak çalışan müellifler ve mütercimlerle yeteri kadar yardımcı
görevliler de bulunurdu. Burada çeviri yapan bilginlere yüksek miktarlarda ücretler ödenirdi.
Bu önemli kurum Abbasî Devletinin yıkılışına kadar hizmet vermiştir.
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3.

Kütüphaneler

Abbasîler döneminde halifeler, vezirler ve âlimlerin kurdukları birçok kütüphane
olduğu gibi Abbasîler döneminde ortaya çıkan hanedana mensup yöneticiler de kütüphaneler
kurmuşlardır.
Abbasîlerin ikinci halifesi Mansûr döneminden başlayarak halifelerin hem ilmî
çalışmaları teşvik ettikleri hem de sarayda kütüphaneler kurdukları görülmektedir.
Abbasîlerden önce yazı malzemesi olarak kullanılan parşömen ve papirüsten başka
bu dönemde, Çinlilerin asırlardır gizledikleri pamuk ve ketenden kâğıt üretiminin
Müslümanlarca öğrenilmesi, kâğıdın ucuzlamasına, dolayısıyla kitap yazımının ve
istinsahının artmasına vesile olmuştur.
Çeviri yaptırmak amacıyla Halifelerin kitap temini için bazı adamlarını Bizans’a
gönderdiklerini, toplanan kitapların saraylardaki kütüphanelerde muhafaza edildiklerini
görüyoruz.
Devlet ricalinden bazıları şahsî kütüphanelere sahipti. Yahya b. Hâlid el-Bermekî’nin
dönemin önemli kütüphanelerinden birisine sahip olduğunu, bu kütüphanenin özellikle
Grekçe ve Farsça eserler bakımından zengin olduğunu görüyoruz.
Selçuklu veziri Nizamülmülk tarafından kurulan Nizamiye medresesinin önemli bir
kütüphanesi vardı. İslâm dünyasının çeşitli bölgelerine açılan ve Nizamiye medresesini
örnek alan diğer medreselerde de kütüphaneler bulunuyordu.
Halife Mustansır tarafından Bağdat’ta yaptırılan Mustansıriyye medresesi büyük
bir kütüphaneye sahipti. “Hizânetü’l-kütüb” denen kütüphane açıldığında Mustansır kendi
özel kütüphanesinden 290 yük kitap göndermiş; zamanla kütühanedeki kitap sayısı 80.000
cildi aşmıştır. Yıllarca hizmet veren bu kütüphane, Bağdat’ın Moğollar tarafından
istilasından sonra yağmalanmıştır.
Abbasîler döneminde ortaya çıkan Hamdanîler, Büveyhîler, Selçuklular, Fatımîler
devletlerinde de gerek yöneticilerin gerekse hayır sahiplerinin kurdukları birçok kütüphane
mevcuttu.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Abbasiler dönemi ilim ve kültür hayatı hakkında bilgi sahibi olduk.
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Bölüm Soruları
123456-

Abbasi dönemi ilmî hayatını okuduğunuzda bu dönemle ilgili zihninizde ne canlandı?
Abbasi dönemi eğitim kurumları hakkında bilgi veriniz.
Abbasiler dönemi tefsir çalışmaları hakkında bilgi veriniz.
Abbasiler dönemi fıkıh çalışmaları hakkında bilgi veriniz.
Abbasiler dönemi ilim ve kültür hayatında felsefenin önemi nedir?
Huneyn b. İshak, oğlu İshak b. Huneyn ve Sâbit b. Kurre el-Harranî isimleri Abbasi
döneminde aşağıdaki faaliyetlerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
a. İslami ilimler
b. Felsefi bilimler
c. Tercüme faaliyetleri
d. Hukuk
e. Bürokrasi

7. Aşağıdaki kelime grupları bir başlık altında toplanacak olursa hangisi dışarıda kalır?
a. Mustansıriyye
b. Hizanetü’l-kütüb
c. Mustansır
d. Bimaristan
e. Kütüphane
8. Beytü’l-hikme için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Mısır biliminden faydalanmak için burada kurulmuştur.
b. Temelleri Mansur döneminde atılmıştır.
c. Asıl hüviyetini Memun döneminde kazanmıştır.
d. Harun Reşid döneminde yapılan çalışmalar burası açısından önemlidir.
e. Sahibu Beytülhikme adı verilen bir yönetici tarafından yönetilirdi.
9. Abbasiler dönemi kültürel hayatı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Halifeler, vezirler ve âlimlerin kurdukları birçok kütüphane vardır.
b. Kâğıt üretiminin öğrenilmesi, kâğıdın ucuzlamasına vesile olmuştur.
c. Halifelerin kitap temini için bazı adamlarını Bizans’a gönderdiklei
bilinmektedir.
d. İslami ilimlerin ilk temsilcileri bu dönemde yetişmiştir.
e. Halifeleri ilmî çalışmaları teşvik etmişlerdir.
10. Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler döneminde yetişmiş alimlerden değildir?
a. Taberi
b. Mukatil b. Süleyman
c. Vakıdi
d. İbn Hişam
e. Kevseri
Cevaplar: 6: C, 7: D, 8: A, 9: D, 10: E
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12. HAFTA
DERS NOTU
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XII.

ENDÜLÜS SİYASİ TARİHİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Endülüs’te İslam hakimiyeti ve tarihi hakkında genel bir bilgi sahibi
olunacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Tarık b. Ziyad hakkında ne biliyorsunuz?
2- Endülüs’teki ilmî hayatla ilgili ne biliyorsunuz?
3- Endülüs’te İslam hakimiyeti ne zaman ve nasıl sona ermiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Endülüs

Kazanım

Endülüs’te
İslam
hakimiyeti ve tarihi hakkında
bilgi sahibi olunacak.

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Metinler, çözümlü
problemler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların
daha
kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Tarık b. Ziyad



Emevîler



Endülüs Emevîleri



Emirler Dönemi
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Giriş
İslâm Tarihinde Müslümanların Avrupa kıtasına ilgileri iki bölgede etkili olmuştur.
Birincisi Endülüs, ikincisi de Balkanlardır. Bu iki bölgede de büyük başarılar elde edilmiş ve
İslâm iki bölgede de önemli bir yayılma alanı bulmuştur. Müslümanların Endülüs’e ilgileri
erken dönemde, İfrikıyye fethinden sonradır. Bu dönem, ashâb döneminin sonu ve tâbiîn
döneminin başıdır.
Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ebû Bekir döneminde başlayan fetih
hareketlerinde büyük bir başarı elde edilmiş; kısa sürede Şam, Cezîre, Irak ve Mısır
fethedilmiştir. Bu süreci İfrikıyye’nin fethi izlemiş; Hz. Osman döneminde deniz savaşlarında
da önemli başarılar elde edilmiştir.
İfrikıyye bölgesinin fetih sürecinde Müslümanlar yer yer dirençle karşılaşmışlarsa da
İslâm zamanla Berberîler arasında yayılmıştır. Akdeniz’in etrafındaki kıyıların neredeyse
tamamına hâkim olan Bizans Devleti, hâkimiyeti altındaki toprakların önemli bir kısmını ve
sahillerin çoğunu Müslüman fatihlere terk etmek zorunda kalmıştır.
İfrikıyye’nin fethinden sonra Müslümanlar, kendilerine yapılan davet üzerine Endülüs
bölgesine geçtiler. Burası, Müslümanların hâkim oldukları bölgeden deniz sebebiyle kopuk,
buraya sefer düzenlemek oldukça riskliydi. Ancak ciddi bir planlamayla buraya gerçekleştirilen
fetih harekatıyla başarılı sonuçlar elde edilmiş; Müslümanlar buraya girdikten sonra sekiz asır
İslâm’ın varlığı devam etmiştir.
Müslümanların kullandığı Endülüs adının anlamı hususunda farklı bazı açıklamalar
mevcuttur. Endülüs adının kökeni kesin olarak tespit edilememekle birlikte Vandallar ülkesi
anlamına gelen Vandalicia kelimesinden türetilmiş olduğu ifade edilmektedir.32
Endülüs’te İslâm hâkimiyetinin pekişmesi uzun yıllar sürmüştür. Ancak sürecin
başlangıcı önemlidir. Endülüs, Emevî Devleti’nin güçlü olduğu bir dönemde fethedilmiştir.

A. Endülüs’ün Fethi
Endülüs, Emevî Halifesi Velid b. Abdülmelik döneminde İfrikıyye valisi Musa b.
Nusayr’ın gönderdiği birlikler tarafından fethedilmiştir. Fethin daha önce Hz. Osman
döneminde 27 (647-648) başladığına dair nakiller doğru olmasa gerektir.
Fethin başlatıldığı süreçte İspanya’da önemli sorunlar yaşanıyordu. Bir taraftan buraya
hâkim olan Vizigot krallığında taht kavgaları devam ederken, ayrıca halk arasında da bazı
çatışmalar vardı. Nitekim bu sıralarda Yahudilerin Hıristiyanlaştırılması çalışmalarının

32

Özdemir, Mehmet, “Endülüs”, DİA, XI, 211,
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yapıldığı ifade edilir. Bütün bunları dikkate aldığımızda fethin kararlaştırıldığı günlerde
durumun Müslümanlar için oldukça uygun olduğunu söylemek mümkündür.
Taht üzerinde hak iddia eden Kral Witiza’nın oğulları tarafından, Musa b. Nusayr’a
Endülüs’e gelmesi için davette bulunulmuştur. Benzer bir davetin Yahudi cemaatinden de
geldiği rivayet edilir.
Endülüs’ün fethi Musa b. Nusayr tarafından gönderilen Târık b. Ziyâd komutasındaki
birlikler tarafından 92 (711) yılında gerçekleştirilmişse de bundan bir yıl önce Musa tarafından
Tarîf b. Mâlik’in komutasındaki 500 kişilik birliğin keşif hareketiyle bölgeye geçtiği
bilinmektedir.
Tarîf’in bol miktarda ganimetle dönmesi üzerine Musa b. Nusayr, azatlısı olan Târık b.
Ziyâd’ın komutasındaki 7000 kişilik bir orduyu Endülüs’e gönderdi. Bunun akabinde de 5000
kişilik bir takviye birliği ile onları destekledi.
Târık, İspanya’nın en güneyindeki Calpe (Cebelitarık, Gibraltar) dağında karargâhını
kurduktan sonra yakınındaki Algeciras’ı (Cezîretülhadrâ) kontrol altına aldı ve çok geçmeden
Rio Barbate (Vâdiilekke) kıyısında karşılaştığı Kral Rodrigo komutasındaki kalabalık bir
Vizigot ordusunu, üç gün veya bir hafta süren zorlu bir savaş sonunda büyük bir kısmını imha
etmek suretiyle ağır bir hezimete uğrattı. Bu savaşta elde edilen başarı, Müslümanlara büyük
bir moral oldu. Ayrıca kendilerini engelleyecek büyük bir güç de kalmamıştı. Târık’ın bu savaş
sonrasında görevlendirdiği komutanlar kısa sürede Malaga, Elvira (İlbîre) ve Cordoba’yı ele
geçirirlerken kendisi de Ecija’yı (İstice) ve arkasından Vizigotların başşehri Toledo’yu
(Tuleytula) fethetti.33
Musa b. Nusayr, 712 yılında fethin tamamlanmasına yardımcı olmak için çoğunluğu
Araplardan oluşan 18.000 kişilik bir ordunun başında İspanya’ya geçti. Sevilla, Carmona
(Karmûne), Niebla (Leble), Mérida’yı (Mâride) fethettikten sonra Toledo’da Târık b. Ziyâd’la
buluştu. İki komutan daha sonra fetih hareketini İspanya’nın kuzeyine doğru iki koldan devam
ettirdiler. Ertesi yıl içerisinde León (Liyûn), Galicia (Cillîkıye) bölgeleri ve Lérida (Lâride),
Barcelona (Berşelûne), Zaragoza (Sarakusta) şehirleri fethedildi. Bir rivayete göre Pireneler
aşılarak Frank topraklarına girildi.34
Müslümanların 732 yılında Tours ve Poitiers şehirleri arasında yer alan ovada Franklara
yenilmesi, Avrupa’da gerçekleştirilmek istenen fetihler açısından bir dönüm noktası oldu. İslâm
kaynaklarında Belâtüşşühedâ adıyla anılan bu savaştan sonra eskisi kadar dışa açılamayan
Müslüman fâtihler güçlerini kendi aralarında baş gösteren iç çekişmelerde tüketmeye
başladılar.35

Özdemir, Mehmet, “Endülüs”, DİA, XI, 211.
Özdemir, Mehmet, “Endülüs”, DİA, XI, 212.
35
Özdemir, Mehmet, “Endülüs”, DİA, XI, 212.
33

34
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B. Emevîler Döneminde Endülüs
Emevîler döneminde Endülüs, bazen İfrikıyye eyaletine bağlı olarak, bazen de bağımsız
olarak yönetilmiştir. Emevî devletinin yıkılışından sonra Abbasîlerin takibatından kaçıp
Endülüs’e giden Abdurrahman’ın emirliğine kadar Endülüs 21 vali tarafından yönetilmiştir. Bu
valilerin bir kısmı, doğrudan halife tarafından tayin edilirken, bir kısmı İfrikıyye valisi
tarafından, bazıları ise bölgedeki askerler tarafından tayin edilmiştir.

C. Endülüs Emevîler Devleti
Merkezi Suriye bölgesi olan Emevî Devleti, Abbasîler tarafından yıkıldıktan sonra
Ümeyyeoğullarına mensup kişilere karşı şiddetli bir takibat başlatıldı. Bundan aileye mensup
çok az kişi kurtulabildi. Bunlardan biri de Emevîlerin 10. halifesi Hişâm b. Abdülmelik’in
torunu, Abdurrahman b. Muâviye (ö. 172/788) idi. Abdurrahman, ancak kaçarak öldürülmekten
kurtuldu. Muhtemelen annesi Berberî kökenli bir cariye olduğu için Berberîler arasında,
hassaten annesinin kabilesi içinde bir süre saklanma imkânı bulabilmiştir. İfrikıyye’de umduğu
kadar destek sağlayamayan Abdurrahman, Endülüs’e geçerek faaliyetlerine burada devam
etmeye karar verdi. Mevlası [azatlı kölesi] Bedr’i durumu öğrenmek ve destek bulmak amacıyla
kendisinden önce Endülüs’e gönderdi. Bedr, burada yaptığı görüşmelerde Yemenî kabilelerin
desteğini sağladı.
Abdurrahman b. Muâviye, Endülüs’ten gerekli yardım vaadlerini alınca, gönderilen bir
gemi ile 1 Rebîülevvel 138 (14 Ağustos 755) tarihinde Gırnata sahillerinde Münekkeb’e
(Almunecar) çıktı. Burada Emevî taraftarı olan komutanlardan Ubeydullah b. Osman ve
Abdullah b. Hâlid tarafından karşılandı. Bu sırada Ubeydullah’ın elinde bulunan Torrox
Kalesi’ne götürüldü.36

1.

Emirler Dönemi

a. I. Abdurrahman
Abdurrahman Endülüs’e geçince o sırada vali olan Yûsuf el-Fihrî, çeşitli vaadlerde
bulunarak onu siyasî emellerinden vazgeçirmek için kendisine bir heyet gönderdi; ancak onu
vazgeçiremedi. Abdurrahman, yönetimi bir an önce ele geçirmek için harekete geçti. Şezûne

36

Yıldız, Hakkı Dursun, “Abdurrahman I”, DİA, I, 147.
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(Sidonia) ve İşbîliye (Sevilla) üzerinden Kurtuba’ya doğru ilerlerken taraftarlarının sayısı hızla
arttı.37
11 Mayıs 756 tarihinde Vâdilkebîr (Guadalquivir) nehri sahiline ulaşarak karargâh
kurdu. Yûsuf el-Fihrî de şehirden çıkarak nehrin diğer sahilinde Musâre mevkiine geldi. Barış
için karşılıklı elçiler gönderilmesine rağmen Abdurrahman kesin olarak savaş kararını vermişti.
Gece karanlığından faydalanarak bütün birliklerini nehrin karşı tarafına geçirdi ve 15 Mayıs
sabahı Yûsuf el-Fihrî’nin birliklerine saldırdı. İki taraf arasındaki savaş Abdurrahman’ın
galibiyetiyle sona erdi. Bu zafer Abdurrahman’a Kurtuba’nın kapılarını açtı. Böylece Endülüs
Emevî Devleti’nin temelleri atılmış oldu.38
Abdurrahman, hem içerideki muhaliflerle uğraşmak durumunda kaldı; hem de Abbasî
Devleti’nin bölgeye ilgisi sebebiyle buraya yönlendirilen ve içeriden de destek sağlayan
rakiplerle mücadele etmek durumunda kaldı. Ancak bunları mağlup ederek devleti tesis etmeyi
başardı.
Abdurrahman b. Muâviye dönemi adeta bir isyanlar dönemi olmuştur. Bütün gücünü
isyanları bastırmak için harcadığından Hıristiyanlara karşı büyük bir sefer yapma imkânı
bulamamıştır. Bununla birlikte Hıristiyanlarla Müslümanlar arasında mücadeleler eksik
olmuyordu. Abdurrahman’ın Endülüs’te iktidarı ele geçirmesinden bir yıl sonra ölen Asturia
Kralı I. Alfonso’nun yerine geçen oğlu I. Fruela, 768 yılında ölünceye kadar Müslüman
topraklarına akınlar yapmış ve Abdurrahman’ın isyanlarla uğraşmasından faydalanarak bazı
küçük başarılar kazanmıştır. Abdurrahman’ın âzatlı kölesi Bedr komutasındaki bir ordu 767’de
Alava bölgesine zaferle neticelenen bir sefer düzenlemiş; yapılan anlaşma ile bölge halkı İslâm
hâkimiyetini ve vergi ödemeyi kabul etmişti.39
Abdurrahman b. Muâviye, Kurtuba’da iktidarı ele geçirdikten sonra 32 yıl süren
(iktidarı: 756-788) yönetimi sırasında bir yandan ülkede birliği sağlamak için birbirini takip
eden isyanları bastırmakla uğraşırken diğer yandan da yeni kurulan devleti teşkilatlandırdı ve
bazı imar faaliyetlerinde bulundu. Böylece Emevî hilafetinin bir vilayeti olan Endülüs’te bir
devlet kurmuş oldu. Abdurrahman resmen bağımsız olmasına ve Abbasî halifelerini
tanımamasına rağmen “halife” veya “emîrü’l-mü’minîn” unvarlarını kullanmaktan kaçınmış;
yalnız “emîr” unvanı ile yetinmiş, hutbe ve sikkelerde ise sadece kendi adına yer verdirmiştir.40
Abbasî katliamından kurtulmayı başarıp tehlikelerle dolu uzun bir yolculuktan sonra hiç
tanımadığı, karışıklıklar içindeki Endülüs’e geçerek iktidarı ele geçirmesi, ülkenin her tarafında
birbirini takip eden isyanları bastırarak birliği sağlaması, üç asır kadar devam eden Endülüs
Emevî Devleti’nin kurucusu olması, onun İslâm tarihinin büyük isimleri arasında yer almasını
sağlamıştır.41

Yıldız, Hakkı Dursun, “Abdurrahman I”, DİA, I, 147.
Yıldız, Hakkı Dursun, “Abdurrahman I”, DİA, I, 147-148.
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Yıldız, Hakkı Dursun, “Abdurrahman I”, DİA, I, 149.
40
Yıldız, Hakkı Dursun, “Abdurrahman I”, DİA, I, 149.
41
Yıldız, Hakkı Dursun, “Abdurrahman I”, DİA, I, 150.
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b. I. Hişâm
Abdurrahman’dan sonra iktidara gelen oğlu Hişâm (ö. 180/796) sekiz yıl kadar iktidarda
kalmıştır (788-796). Kurtuba’da dünyaya gelen Hişâm, babası öldüğünde Mâride’de vali olarak
görev yapıyordu. Babasının ölüm haberini alınca oradan Kurtuba’ya gidip emir olarak biat aldı
(1 Cemâziyelevvel 172/ 7 Ekim 788).42
Hişâm emir olunca, Suriyeli Arapların desteğini alan ağabeyi Süleyman, emirliğin kendi
hakkı olduğu iddiasıyla ona karşı çıktı. Ardından Belensî nispesiyle tanınan küçük kardeşi
Abdullah da ona karşı çıktı. Kendilerini ikna etmeye çalıştıysa da başarılık olamayınca onlara
karşı askerî önlemler aldı. Gönderdiği ordu tarafından yenilen kardeşlerine bir miktar mal
vererek onları Endülüs’ten uzaklaşmaya razı etti. Aynı dönemde Sarakusta’da (Saragossa)
Matrûh b. Süleyman ve Turtûşe’de (Tortosa) Saîd b. Hüseyin adlı Arap liderleri, birkaç yıl
sonra da Runde’de (Ronda) Berberîler ayaklandılar. Hişâm, babasının dönemindekilere kıyasla
önemsiz kalan bu isyanları fazla zorlanmadan bastırdı ve bu olayların dışında ciddi kabul
edilebilecek başka bir iç mesele ile de karşılaşmadı.43
Hişâm’ın adil olma hususunda gösterdiği titizlik ve yöneticileri kontrol altında tutma
hususundaki gayreti, iç sorunları azalttı. O da ilgisini fetihlere yöneltti. Nitekim ülke içinde
istikrarı sağladıktan sonra her yıl kuzeydeki Hıristiyan krallıklar üzerine başarılı seferler
düzenledi. 175 (791) yılında gönderdiği bir ordu Ebro vadisinde ilerleyerek kuzeyde Castilla
Vieja’ya ulaştı. 178’de (794) bir başka ordu Asturias Krallığı’nın yeni merkezi Oviedo’ya vardı
ve bol miktarda ganimet ele geçirildi. Ertesi yıl Hişâm’ın sevkettiği son ordu, Asturias Kralı II.
Alfonso ve müttefikleriyle yaptığı bazı çarpışmalarda yenildiyse de sonunda onları ağır bir
bozguna uğrattı. Hıristiyanlar için büyük bir felâket olarak nitelenen bu savaştan sonra
Müslümanlar Oviedo’yu tekrar ele geçirip tahrip ettiler. Öte yandan, fetihten çok Endülüs
Emevî Devleti’nin gücünü göstermek amacıyla Pireneler aşılarak Fransa’nın güneyindeki
Septimania bölgesine seferler düzenlendi. Hatta Arbûne’nin (Narbonne) geçici bir süre için de
olsa Müslümanların hâkimiyetine girdiğini kaydeden rivayetler bulunmaktadır.44
I. Hişâm döneminde Mâlikî mezhebi, Evzâîliğin hâkim olduğu Endülüs’e girerek
yayılma imkânı buldu. Hacca giden öğrenciler İmam Mâlik’in derslerine devam ettiler ve
görüşlerinden etkilendiler; dönüşlerinde de onun faziletlerini ve fikirlerini anlatarak bu
mezhebin Endülüs’te yayılmasını sağladılar.45
İmar faaliyetleriyle ilgilenen Hişâm, Kurtuba’da Vâdilkebîr (Guadalquivir) nehri
üzerindeki tarihî köprüyü onardı ve büyük Kurtuba kanalını açtırdı. Babasının başlattığı
Kurtuba Camii’nin inşaatını tamamlattı ve binaya bir minare ile bir şadırvan ekletti.
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Müvelledûnun (mühtedî yerli halk) sayısında görülen artış üzerine yeni mescid ve medreseler
yaptırdı. Âlim ve edipleri himaye eden I. Hişâm döneminde Arap dili ve edebiyatı zirveye
ulaştı. İncil ve Tevrat Arapça’ya çevrildi.46
Âdil oluşu sebebiyle Ömer b. Abdülazîz’e benzetilen I. Hişâm 3 Safer 180 (17 Nisan
796) tarihinde henüz kırk bir yaşındayken vefat etti. Dindar, güzel ahlâklı, mütevazı, cömert,
fazilet sahibi, akıllı, hadis ve Kur’an ilimlerine vâkıf bir yöneticiydi. Yönetimi altındaki halkın
kendisinden hoşnut olmasından dolayı Rızâ (Radî) lakabıyla anılırdı. Çocukluğundan beri İslâm
prensiplerine uygun bir hayat süren Hişâm, Ömer b. Abdülazîz’in siyasetini örnek alarak
valilerini sürekli kontrol ettirir ve halkın memnun kalmadığı idarecileri değiştirirdi. Savaş
sırasında ölen askerlerin geride kalan erkek çocuklarının Dîvânü’l-ceyş’e yazdırılması işi ilk
defa onun tarafından başlatılmıştır.47

c. I. Hakem
Hişâm’ın vefatından sonra yerine oğlu el-Hakem (ö. 206/822) emir oldu. İspanyol asıllı
bir cariyenin oğlu olan Hakem’in uzun süren iktidar döneminde (m. 796-822) birçok karışıklık
meydana geldi. Hakem’in karşılaştığı ilk problem, babası tarafından Kuzey Afrika’ya sürgün
edilen amcaları Süleyman ve Abdullah’ın Endülüs’e dönerek emirlik iddiasıyla ayaklanmaları
oldu. Abdullah, Ubeydullah ve Abdülmelik adlı iki oğlu ile birlikte Charlemagne’ın yanına
gidip Berşelûne (Barcelona) ve Ebro’ya yapacağı seferlerde kendisine destek sağlamayı teklif
etti. Ancak Hakem, Abdullah’ı bir miktar mal ve para vererek Belensiye’de (Valensiye)
kalmaya razı etti. Kurtuba’ya saldıran fakat yenilen Süleyman ise Mâride’ye (Merida) çekildi
ve burada yakalanarak öldürüldü.48
Hakem’i daha sonra, Berberîlerin ve özellikle yerli halktan Müslüman olanların
(müvelledûn) Tuleytula (Toledo), Sarakusta (Saragossa), Mâride, Kurtuba (Cordoba) gibi
şehirlerde başlattıkları isyanlar meşgul etti.49
Tuleytula’da nüfusun çoğunluğunu teşkil eden yerli Müslümanlar ayaklanarak merkezî
idareyi temsil eden Arap valiyi şehirden kovdular (181/797). Bu olayda valinin emrindeki
askerlerin halkın evlerine yerleştirilmesi, eski Vizigot başşehri olan Tuleytula’da aristokrat
ailelerin çokluğu ve bunların şehri kendilerinin idare etmek istemesi gibi faktörlerin rolü
bulunuyordu. I. Hakem’in Tuleytula’ya vali tayin ettiği yerli Müslümanlardan Amrûs b. Yûsuf,
bir ziyafet esnasında isyancıların önde gelen temsilcilerinden birçoğunu öldürterek isyanı
bastırdı (191/807). Ancak bu icraat uzun vadede şehirde merkezî idareye ve Araplara karşı
duyulan husumetin iyice derinleşmesine ve sonuçta Tuleytula’nın isyanlara sahne olmasına
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zemin hazırladı. 199 (814-15) yılında isyancılara göz dağı vermek için Tuleytula üzerine
yürüyen Hakem, şehrin yukarı kısımlarını yakıp yıktı.50
Kurtuba’da da oldukça tehlikeli isyan teşebbüsleri ortaya çıktı. I. Hişâm’ın fukahaya
özel bir değer vermesi, onları devlet işlerinde söz sahibi bir zümre haline getirmişti. Buna
karşılık Hakem ibadetleri ifa etmiyor, halktan uzak duruyor, fukahaya bekledikleri ilgiyi
göstermiyor ve onların nüfuzunu kırmaya çalışıyordu. Başta fukaha olmak üzere bu durumdan
rahatsız olanlar Hakem’i tahttan indirmek için harekete geçtilerse de Hakem’in bu teşebbüsten
zamanında haberdar olması sebebiyle planlarını gerçekleştiremediler. Aralarında fakih Yahyâ
b. Mudar el-Yahsubî, Musa b. Sâlim el-Havlânî ve oğlunun da bulunduğu yetmiş iki kişi idam
edildi (189/805).51
Mâride ve Sarakusta gibi şehirlerde de isyanlar patlak verdi. 190 (806) yılında
Mâride’de Berberîlerin başlattığı ve zaman zaman yerli Müslümanların da katıldığı isyan,
ancak yedi yıl sonra bastırılabildi. Benî Seleme adlı Arap kabilesinin baskılarına karşı yerli
Müslümanların Sarakusta’da başlattığı ayaklanma ise Tutîle (Tudela), Lâride (Lérida) ve Veşka
(Huesca) şehirlerini içine alarak bütün Sağrüla‘lâ bölgesine yayıldı. Bu isyan, ancak 186 (802)
yılında isyanın lideri Behlûl b. Merzûk’un öldürülmesiyle sona erdi.52
I. Hakem mizaç bakımından son derece sert, dinî hayatı itibariyle lâkayt, adalet
konusunda ise çok hassastı. Endülüs Emevî hükümdarları arasında ilk olarak ücretli asker
toplayan, ikmal, destek ve hizmet birliklerini oluşturan ve onları memlük edinen Hakem bazı
devlet işlerine bizzat nezaret ederdi.53

d. II. Abdurrahman
Endülüs Emevîlerinin dördüncü emiri olan Abdurrahman b. el-Hakem (ö. 238/852),
babasının ölümü üzerine tahta çıktı (26 Zilhicce 206/ 22 Mayıs 822). İktidarının ilk yıllarında
ortaya çıkan isyanları bastırdı (iktidarı: 822-852).
Hanedana mensup Abdullah b. Abdurrahman el-Belensî ve İlbire (Elvira) ordusunun
isyanlarını kısa sürede bastırdı. Arap kabileleri arasında mücadeleler İslâm dünyasının
doğusunda olduğu gibi Endülüs’te de fethi takip eden yıllardan beri devam ediyordu. Nitekim
207 (822-23) yılında Yemenliler ile Mudarlılar arasındaki rekabet savaşa dönüştü.
Abdurrahman’ın, savaşa engel olmak üzere Yahyâ b. Abdullah komutasında gönderdiği ordu
Musâre Savaşı’nda bir sonuç alamadı ve neticede Yemenliler üstünlüğü ele geçirdiler. Kabileler
arası mücadeleden isyana dönüşen bu hareket, ancak 213 (828-29) yılında Yemenlilerin teslim
olmasıyla sona erdi. Abdurrahman döneminin tehlikeli isyanlarından biri de Tuleytula’da
Hâşim ed-Darrâb’ın başlattığı isyandır. II. Abdurrahman emir olunca Hâşim Tuleytula’da yeni
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emire karşı bir muhalefet cephesi kurmaya çalıştı. Etrafına toplanan eşkıya grubuyla 829
yılından itibaren yol kesmeye, şehirlere baskın yaparak halkı öldürmeye başladı. Kısa bir süre
sonra da Şentemeriyye (Santaver) bölgesini yağma ve tahrip etti. Bunun üzerine Abdurrahman,
Muhammed b. Rüstem’i âsiler üzerine gönderdi. 831’de Sarakusta’nın (Saragossa)
güneybatısındaki Derûka’da (Daroca) yapılan kanlı savaşta Hâşim ed-Darrâb öldürülerek
taraftarları da dağıtıldı. Hâşim’in öldürülmesine rağmen Tuleytula’daki isyan birkaç yıl daha
devam etti ve ancak 837’de tamamen bastırılabildi.54
II. Abdurrahman döneminin en önemli olaylarından biri de Normanların Endülüs’e
saldırılarıdır. İslâm kaynaklarında el-Urdumâniyyûn veya el-Mecûs olarak geçen Normanlar,
kuzeyden Fransa sahillerini takip ederek 1 Zilhicce 229 (20 Ağustos 844) tarihinde Lizbon’a
saldırdılar. Ancak şehir halkının şiddetli direnci karşısında geri çekildiler. Vali Vehbullah b.
Hazm durumu Abdurrahman’a bildirerek âcil yardım istedi. Abdurrahman da Atlantik
sahilindeki valilere haber göndererek tedbirli olmalarını emretti. Normanlar güneye inerek
Şezûne (Sidonia) bölgesinin sahillerine çıkarma yaptılar ve Cadiz Limanı’nı işgal ettiler.
Seksen parçalık bir donanma Vâdilkebîr’i (Guadalquivir) takip ederek ve yol boyunca sahile
çıkıp yağma ve katliamda bulunarak İşbîliye’ye (Sevilla) kadar ilerledi. Normanların karşısına
çıkan birkaç Müslüman gemisi yakıldı. Bu sırada halkın büyük bir kısmı şehri terketmişti.
Nihayet Normanlar şehir ele geçirerek yedi gün boyunca yağmaladılar. Yağma ve tahribattan
sonra Kabtîl (Captel) adasına dönen Normanlar, bir süre sonra ikinci defa İşbîliye üzerine
yürüdüler, Şehirde kalan yaşlılar sığındıkarı camide katledildiler. Bu camiye daha sonra
Mescidüşşühedâ adı verildi. İşbîliye’nin uğradığı felâket, Kurtuba’da büyük bir heyecan ve
nefret uyandırdı. Abdurahman derhal bir süvari birliği yardıma gönderdi. Asıl ordu ise Nasr
komutasında arkadan yola çıktı. İki ordu 25 Safer 230’da (11 Kasım 844) İşbîliye’nin
güneyinde Trablada mevkiinde karşılaştı. Normanlar yenildiler, otuz kadar gemileri yakıldı ve
Müslümanlar İşbîliye’yi geri aldılar. Bunun üzerine Normanlar denize ulaşarak kuzeye
çekildiler. Bu saldırılar, Endülüs Emevî Devleti’nin ayakta durabilmesi için güçlü bir orduya
ve donanmaya sahip olması gerektiğini ortaya koydu. II. Abdurrahman da yeni tersaneler
kurarak kısa sürede donanmasını güçlendirdi.55
II. Abdurrahman döneminde Franklar ve Vasconlara karşı da seferler düzenlenledi. 828
yılında, daha önce Franklar tarafından ele geçirilen Barcelona üzerine Ubeydullah b. Abdullah
el-Belensî komutasında bir ordu gönderildi. Müslüman ordusu Barcelona’yı kuşattıysa da
alamadı. Bununla birlikte iki ay süreyle çevreye başarılı akınlar yapıldı. Abdurrahman bir süre
için Barcelona’nın fethinden vazgeçerek 841 yılında Pireneleri geçti ve Arbûne’ye (Narbonne)
kadar ilerledi. 850 yılında Barcelona’ya karşı ikinci bir sefer yapıldıysa da yine bir sonuç
alınamadı. Abdülvâhid’in Arbûne’ye karşı yaptığı seferde öncü kuvvetleri komutanı olan Musa
b. Musa b. Kasî, dönüşte komutanlar arasında çıkan bir anlaşmazlık yüzünden ordudan
ayrılarak valisi bulunduğu Tutîle’ye (Tudela) çekildi ve isyan bayrağını açtı. II.
Abdurrahman’ın Musa üzerine Hâris b. Bezîğ komutasında gönderdiği ordu Bercâ’da (Borja)
yapılan savaşta Musa’yı yendi. Hâris bu başarıdan sonra Tutîle’yi kuşattı. İki taraf arasında
yapılan anlaşma gereğince Musa Tutîle’yi terkederek Arnedo’ya çekildi. Hâris bir süre sonra
54
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Musa’yı yakalamak için Arnedo’ya saldırınca Musa da Vascon Kralı Garcia İniguez’den
yardım istedi. Hâris Arnedo’yu aldıktan sonra Ebre nehrini geçti ve Balma adı verilen yerde
yapılan savaşta yaralanarak esir düştü. Emir, komutanını kurtarmak için oğlu Muhammed’i
Tutîle üzerine gönderdi. Muhammed Musa’yı barış yapmaya mecbur bıraktıktan sonra kuzeye
yönelerek Mayıs 842’de Benblûne’yi (Pomplona) ele geçirdi. Ertesi yıl bizzat Abdurrahman,
Vasconlara karşı harekete geçti. Mayıs 843’te yapılan savaşta Müslümanlar parlak bir zafer
kazandılar. Musa yine kaçmayı başardı. Ertesi yıl Emir, oğlu Muhammed’i tekrar Musa üzerine
gönderdi. Muhammed Tutîle’yi kuşattı, sonunda Musa da teslim olmak zorunda kaldı.56
II. Abdurrahman dönemi Endülüs Emevî Devleti’nin parlak dönemlerinden biri olarak
kabul edilir. O, içerdeki isyanları bastırarak sükûneti sağladığı gibi, yaptığı seferlerle Hıristiyan
devletlere de gücünü kabul ettirmiştir. İdarî teşkilâtı Abbasî teşkilâtına göre düzenlemiş ve bazı
kurumları yeniden kurmuştur. İmar faaliyetlerine önem vermiş, Kurtuba Camii’ni genişletmiş,
ayrıca halkın yararlanması için bahçeler ve havuzlar yaptırmıştır. Endülüs’te ilk ipekli dokuma
atölyesini kurduran da odur.57
II. Abdurrahman’ın oğlu ve halefi Muhammed emirliğinin (m. 852-886) ilk
zamanlarında babasının başarılarını devam ettirdi. Kurtuba’da başlayıp Tuleytula’ya kadar
yayılan “Hıristiyan fedaileri hareketi” adlı isyanı kontrol altına alırken kuzeydeki İspanyol
krallıklarına karşı da başarılı seferler düzenledi. Ancak son on beş yılında idareyi genç ve
tecrübesiz kimselerin eline teslim ettiği için devlet düzeni bozulmaya yüz tuttu. Sonunda
müvelledûn başta olmak üzere Araplar ve Berberîler çoğunlukta bulundukları bölge, şehir ve
kalelerde merkezî idareye karşı ayaklandılar.58
Münzir dönemi (886-888) iç karışıklıkların yoğunlaştığı bir dönemdir. Abdullah
döneminde (888-912) de birçok karışıklık meydana gelmiştir.

2.

Halifeler Dönemi

Emevîler, III. Abdurrahman döneminden itibaren “halife” unvanını kullanmaya
başlamışlardır.

a. III. Abdurrahman
Endülüs Emevîleri Devleti’nde önemli bir yönetici III. Abdurrahman’dır (ö. 350/961).
Uzun süren iktidar döneminde (m. 912-961) önemli başarılar elde etmiştir. Babası
Muhammed’in veliahtlık meselesinden dolayı kardeşi tarafından bir komplo sonucu
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öldürülmesi üzerine dedesi Emir Abdullah, Abdurrahman’ı veliaht tayin etti ve onun ölümü
üzerine 16 Ekim 912’de tahta geçti.59
Abdurrahman iktidara geldiğinde ciddi sıkıntıların üstesinden gelmek zorundaydı. Bu
sıkıntıların en tehlikelisi, 880 yılında Bübeşter’de (Bobastro) devlete karşı ayaklanarak
İspanya’nın güneyine (Andalusia) hâkim olan Ömer b. Hafsûn’un isyanıydı. Abdurrahman’ın
ilk işi, kendisinden önceki üç emir tarafından bir türlü bastırılamayan İbn Hafsûn’un isyanını
bastırmak oldu. Abdurrahman 913’te yaptığı ilk seferinde onun elinde bulunan bazı şehir ve
müstahkem mevkileri kurtardı. Ertesi yıl yapılan ikinci seferde ise Malaga ve sahil bölgesi itaat
altına alınarak İbn Hafsûn’a Kuzey Afrika’dan gelen yardımlara engel olundu. Daha sonra İbn
Hafsûn’un elindeki yerler birer birer ele geçirildi. Bu arada on yıldan beri İbrahim b. Haccâc
ve oğullarının elinde bulunan İşbîliye (Sevilla) ve Karmûne (Carmona) tekrar merkezî
hükümete bağlandı. Ömer b. Hafsûn Eylül 917’de öldü; fakat isyan, oğulları tarafından devam
ettirildi. Büyük oğlu Ca‘fer Bübeşter’de idarenin başına geçti. Fakat 919 yılında yapılan sefer
sonunda şehir kuşatıldı ve haraç verilmesi şartıyla anlaşma yapıldı. Aynı yıl diğer oğlu
Abdurrahman yenilgiye uğratılarak teslim olmak zorunda bırakıldı. Ertesi yıl Ca‘fer küçük
kardeşi Hafs tarafından öldürüldü. Bu sefer Bübeşter İbn Hafsûn’un oğullarından Süleyman’ın
eline geçti. Bütün gücüyle isyanı devam ettirmeye gayret eden Süleyman, nihayet 928’de
Bübeşter önlerinde yapılan çarpışmada öldürüldü. Sadece, hayatta kalan sonuncu oğlu Hafs
Bübeşter’de direniyordu. Altı ay kadar devam eden kuşatma sonunda Hafs da teslim oldu ve 17
Ocak 928’de isyan tamamen bastırıldı. İbn Hafsûn ve oğullarının isyanının bastırılması, bütün
İspanya’da olduğu gibi Hıristiyan ve Müslüman devletler nezdinde de Abdurrahman’a büyük
bir itibar kazandırdı ve emir, en-Nâsır-Lidînillah unvanını aldı. Diğer taraftan ülkenin çeşitli
bölge ve şehirlerinde yarı bağımsız hükümetler birbiri arkasından itaat arz etmeye başladılar.60
İbn Hafsûn’un isyanının bastırılmasından sonra Abdurrahman, Benî Mervân’ın
yönetiminde bulunan Batalyevs’i (Badajoz) itaat altına almaya karar verdi. Haziran 929’da kısa
bir kuşatma sonucu Batalyevs teslim oldu.61
Batalyevs’in zaptından sonra, yıllardan beri sık sık isyan bayrağını açan Tuleytula’yı
(Toledo) kesin olarak Emevî hâkimiyeti altına alma sırası gelmişti. Tuleytula son derece
müstahkem bir şehirdi. Bunu bilen Abdurrahman bir elçi heyeti göndererek itaat etmelerini
istedi. Ancak şehir halkı bu teklife yanaşmadı. Bunun üzerine 930 yılı ilk baharında Vezir Saîd
b. Münzir komutasında bir ordu gönderildi. Temmuz ayında bizzat Abdurrahman da gelerek
şehri kuşattı. Emirin bir süre sonra Kurtuba’ya dönmesine rağmen kuşatma iki yıl devam etti.
Bu durum karşısında âsiler Leon Kralı II. Ramiro’dan yardım istediler. Yardıma karar veren
Ramiro yolda Emevî kuvvetleri tarafından yenildi. Şehirde açlık baş gösterdi ve halk kapıları
açmak zorunda kaldı. Abdurrahman 2 Ağustos 932 tarihinde Tuleytula’ya girdi. Böylece yirmi
yıllık bir mücadele sonunda Endülüs sükûnete kavuşmuş oldu.62
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III. Abdurrahman, İbn Hafsûn’un isyanının bastırılmasından ve ülkede sükûnetin
sağlanmasından sonra, 929 yılında Endülüs Emevî Devleti tarihinde ilk defa “halîfe” ve
“emîrü’l-mü’minîn” unvanını almıştır. Kendisinden öncekiler genellikle “emîr” unvanını
kullanıyorlardı. Endülüs Emevî Devleti’nin kurucusu I. Abdurrahman, ailesinin Abbasîler
tarafından katledilmesine ve Endülüs’e gelip iktidarı ele geçirmesine rağmen, halifelik unvanını
kullanmamıştı. Diğer emirler de Abbasî hilafeti ile rekabetleri devam ettiği halde aynı yolu
takip ettiler. III. Abdurrahman’ın “halîfe” unvanını kullanması Abbasîlere karşı değil, doğrudan
doğruya Fâtımîlere karşı yapılmış bir harekettir. 909 yılında İfrîkıyye’de ortaya çıkan ve kısa
zamanda Kuzey Afrika’nın büyük bir kısmına hâkim olan, hatta Endülüs’teki siyasî gelişmelere
müdahale eden Fâtımîler, Şiî oldukları için, gerek dinî, gerek siyasî, gerekse askerî bakımdan
Endülüs Emevîleri’ni tehdit ediyorlardı. III. Abdurrahman içeride sükûneti sağladıktan sonra
bu başarılarını mânevî bakımdan takviye etmek ve Fâtımîlere karşı girişeceği mücadelelerde
Sünnî Müslümanların desteğini sağlamak düşüncesiyle “halîfe” unvanını almış olmalıdır.
Böylece İslâm dünyasında Abbasîler ve Fâtımîlerden sonra üçüncü halifelik ortaya çıkmış
oldu.63
III. Abdurrahman dönemi yalnız siyasî ve askerî bakımdan değil, iktisadî, kültürel ve
imar faaliyetleri bakımından da Endülüs Emevî Devleti’nin en parlak dönemidir. Onun yarım
yüzyıl devam eden emirlik ve halifeliği süresince ülkenin her tarafında imar faaliyetleri dikkati
çekmektedir. Onun döneminde Kurtuba, Batı Avrupa’nın en büyük başşehri idi. Bununla
yetinmeyip 936 yılında Kurtuba yakınında, hanımının adına izafeten Medînetüzzehrâ’yı kurdu
ve hilafet merkezini oraya nakletti. Muhteşem sarayı, devlet daireleri ve bahçeleriyle şehir kısa
sürede büyük bir gelişme gösterdi. Ayrıca 941 yılında yeni su yolları yaptırarak Kurtuba’ya su
getirdi. İşbîliye’nin surları yapıldığı gibi Meriyye de onun zamanında adeta yeniden inşa edildi.
Büyük şehirleri birbirine bağlayan yollar yeniden yapılarak veya tamir edilerek ticarî faaliyetler
geliştirildi. Bütün yollar Kurtuba’da birleşiyordu. Kara ticaretinin yanında deniz ticareti de çok
gelişmişti. Akdeniz limanları Endülüs ticaret gemilerinin uğrak yerleri idiler. Yünlü ve ipekli
dokumalar, porselen, Abbas b. Firnâs tarafından ilk defa Endülüs’te imal edilen cam eşya,
mücevherat, demir ve bakır eşya ile kâğıt başlıca ihraç mallarını teşkil ediyordu. Tarım,
hayvancılık ve madencilik çok geliştiği için ithalât ihracatın yanında çok azdı. Bu sebeple
halkın refah seviyesi yüksekti. Onun döneminde Endülüs, Avrupa ülkelerinin en gelişmişi idi.64
III. Abdurrahman aynı zamanda ilim ve edebiyatın da hâmisi idi. Kurtuba’daki Câmi-i
Kebîr’in yanında yüksek öğretim kurumunu ilk defa o kurmuştur. Burada yalnız Müslümanlar
değil, gayri müslimler de rahatlıkla tahsil yapma imkânına sahiptiler. III. Abdurrahman,
zamanında kurulan saray kütüphanesini geliştirmiş ve ilgililerin hizmetine sunmuştur. Filozof
İbn Meysere, el-‘Ikdü’l-ferîd’in müellifi şair İbn Abdü Rabbih ve şair İbn Hânî, tarihçi İbn
Kutiyye, astronomi âlimi Mesleme b. Kasım el-Kurtubî, tarihçi ve tabip Arîb b. Sa‘d ile tabip
Yahyâ b. İshak gibi âlim, şair ve edipler onun zamanında ilim ve edebiyatın gelişmesine hizmet
etmişlerdir.65
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b. II. el-Hakem
III. Abdurrahman’ın vefatı üzerine yerine veliahtı olan oğlu el-Hakem (ö. 366/976)
halife oldu. Annesi Mihricân adlı bir cariyedir. el-Müstansır-Billah adıyla kendisine biat edildi
(3 Ramazan 350/16 Ekim 961). İktidar döneminde (961-976) babasının sağladığı istikrarı
devam ettirdi. Cemâziyelâhir 365’te (Şubat 976) on bir yaşındaki oğlu Hişâm’ı veliaht tayin
edip devlet adamlarının biatını alan II. Hakem 3 Safer 366 (1 Ekim 976) tarihinde vefat etti.66
II. Hakem âlim ve dindar bir hükümdar olup bundan dolayı “ahkem” (en bilge kişi) diye
anılır. İlim ve medeniyetin gelişmesi için büyük gayret sarfeden II. Hakem’in Kurtuba’da tesis
ettiği kütüphanede 400.000’e yakın kitabın bulunduğu rivayet edilir. Burada mevcut kitapların
katalogları ellişer sayfalık kırk dört ciltten oluşmaktaydı. Hakem bu kitapların bir kısmını
okumuş ve kenarlarına not düşmüştü. Onun Kahire, Dımaşk, Bağdat, Mekke, Medine,
Kayrevan gibi ilim ve kültür merkezlerinde kitap toplamakla görevli temsilcileri bulunuyordu.
Doğu’da telif edilen kitaplardan bunlar henüz orada tanınmadan haberdar oluyordu. Meselâ
Ebü’l-Ferec el-İsfahânî’nin el-Eğânî adlı bir eser yazmakla meşgul olduğunu duyunca 1000
dinar göndererek kendisi için bir nüsha istemiş, Ebü’l-Ferec de tamamladığı eserini bir şiiri ve
Ümeyyeoğullarına dair bir çalışması ile birlikte ona göndermiştir. II. Hakem, Ebû Bekir elEbherî’yi de İbn Abdülhakem’in Muhtasar’ını şerhetmesi için teşvik etmiştir. Bu dönemde
artan refaha ve gelişen eğitim seviyesine paralel olarak kitap toplama merakı Kurtuba halkı
arasında yayılmıştır.67

c. II. Hişâm
el-Müeyyed-Billah Hişâm b. el-Hakem b. Abdurrahman (ö. 403/1013 [?]) babasının
vefatından sonra iktidara geldi (976-1009, 1010-1013).
II. Hakem’in hayatta kalan tek oğlu olup Subh adında Bask asıllı bir câriyeden doğdu.
Babası ölünce Slav devşirmesi saray muhafızları (Sakâlibe), onun devleti idare edecek
kabiliyetten mahrum bulunduğunu ileri sürerek tahta geçmesine karşı çıktılar ve amcası
Muğîre’yi halife yapmak istediler. Buna karşılık hâcib Ca‘fer b. Osman el-Mushafî ve vezir İbn
Ebî Âmir el-Mansûr, idarî hayattaki nüfuzlarını ortaya koyarak Sakâlibenin bu isteğine rağmen
Muğîre’yi öldürtmek suretiyle on bir-on iki yaşlarındaki Hişâm’ın tahta çıkmasını sağladılar (4
Safer 366/2 Ekim 976). Hişâm’ın halifeliğinde, bu nüfuzlu devlet adamlarının desteği yanında
babası tarafından veliaht tayin edilmiş olması da önemli bir rol oynamıştır.68
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Hişâm, halife ilân edildikten sonra annesi Subh ile de arası iyi olan İbn Ebî Âmir elMansûr’un kontrolü altına girdi. İbn Ebî Âmir’in asıl hedefi devletin idaresini kendi eline
almaktı. Bu niyet doğrultusunda, en yakın mesai arkadaşı Mushafî gibi devlet hayatında nüfuz
ve söz sahibi birçok kimseyi saf dışı bıraktı; hâcipliğe de Gâlib b. Abdurrahman’ı tayin ettirdi.
Orduyu Sakâlibe ve Arapların yerine Berberîlerden kurma yoluna gitti. Halife Hişâm, bütün bu
olanlar karşısında en ufak bir müdahalede bulunamadı ve İbn Ebî Âmir’in hemen her isteğini
yerine getirmek zorunda kaldı. İbn Ebî Âmir’in idareyi eline alması kısa vadede, III.
Abdurrahman ve II. Hakem gibi güçlü halifeler tarafından Endülüs’te tesis edilen siyasî, içtimaî
ve iktisadî istikrarın şeklen de olsa devamını sağladı; uzun vadede ise halifelik makamının yara
almasına, hatta halkın önemli bir kısmının bu makama şüpheyle bakmasına sebep oldu.69
İbn Ebî Âmir’in yerine vezirlik makamına geçen oğlu Abdülmelik’in yönetiminde de
Hişâm farklı bir tavır ortaya koyamadı; zira idarî otorite bu defa tamamıyla Abdülmelik’in
elindeydi. Abdülmelik, kendisine karşı cephe almış bulunan Araplara ve Sakâlibe’ye
yönelmemesi için halifeyle ihtilafa düşmemeye ve ona gerekli saygıyı göstermeye dikkat etti;
Hişâm da kendisine “el-Muzaffer” lakabını verdi. Endülüs’teki istikrar Abdülmelik zamanında
da sürdü ve bu durum giderek Âmirîlere karşı oluşan muhalefet cephesini pasifleştirdi. Halk,
Hişâm’ın sahip olduğu makamın gerektirdiği sorumlulukları üstlenmek yerine sarayda zevk u
safa içinde bir hayat sürmeyi tercih ettiğini düşünerek zamanla Âmirî idaresini benimsedi.
Ancak Abdülmelik’in yerine geçen kardeşi Abdurrahman, babası ve kardeşinin yapmaya
cesaret gösteremediği bazı icraatıyla bu gelişmeyi tamamen tersine çevirdi. Abdurrahman,
kendisine verilen “el-Me’mûn” unvanıyla yetinmeyip “en-Nâsır” ve “el-Hâcibü’l-a‘lâ”
şeklinde iki unvan daha aldı. En önemlisi Hişâm’a baskı yaparak kendisini veliaht tayin
etmesini sağladı ve bu kararın duyulması için Endülüs’ün her tarafına, hatta Mağrib’e
mektuplar yollayarak halifenin adından sonra kendi adının anılmasını istedi. Bu gelişmeler,
gerek Âmirîlerin muhalifleri gerekse ulemâ ve halk arasında hoşnutsuzluğa yol açtı. III.
Abdurrahman’ın torunlarından Muhammed b. Hişâm bu hoşnutsuzluktan faydalanarak
ayaklandı ve Abdurrahman el-Âmirî’nin Leon Krallığı’na karşı sefere çıktığı bir sırada Kurtuba
Sarayı’na girmeyi başararak II. Hişâm’ı tahttan indirip “el-Mehdî” unvanıyla kendini halife ilân
etti (17 Cemâziyelevvel 399/17 Ocak 1009). Durumu öğrenen Abdurrahman el-Âmirî geri
dönüp Kurtuba üzerine yürüdüyse de ordusu tarafından yalnız bırakıldı ve şehre varmadan
öldürüldü (Receb 399/Mart 1009). Böylece Âmirîler sadece iktidarı kaybetmekle kalmamış,
aynı zamanda korkunç bir katliama uğramışlardır. Abdurrahman’ın ölümü üzerine Endülüs’teki
Müslümanlar arasında Endülüs Emevî Devleti’nin çöküşüyle sonuçlanan kanlı bir mücadele
başladı.70
Mehdî bir taraftan Berberîlerin, bir taraftan da kendisini avama dayanmakla suçlayan
ileri gelenlerin tepkisine maruz kaldığından fazla tutunamadı. Çok geçmeden düşmanları ona
karşı bir isyan başlattı. Zor durumda kalan Mehdî, iktidardan uzaklaştırdığı ve daha önce
öldüğünü açıkladığı II. Hişâm’ı tekrar halife ilân ettiyse de isyanı bastıramadı ve Tuleytula’ya
(Toledo) kaçtı. Âsiler, sarayı ele geçirip III. Abdurrahman’ın torunlarından Süleyman b.
Hakem’i el-Müstaîn-Billah lakabıyla hilafet makamına geçirdiler (17 Rebîülevvel 400/8 Kasım
69
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1009). Mehdî, bir süre sonra Katalanların desteğiyle tekrar Kurtuba’ya girerek tahtı
Süleyman’dan geri aldı (15 Şevval 400/1 Haziran 1010). Tahtın el değiştirmesi sırasında III.
Abdurrahman’ın yaptırdığı Medînetüzzehrâ yağmalandı ve binlerce kişi öldürüldü. Ancak
Mehdî ülkedeki siyasî istikrarsızlığın giderilmesi hususunda başarı sağlayamadı ve en yakın
destekçisi vezir Vâzıh tarafından öldürüldü (8 Zilhicce 400/23 Temmuz 1010); arkasından da
II. Hişâm tekrar tahta çıkarıldı. II. Hişâm, üç yıl süren bu hilafet döneminde de devlet işlerinin
tamamen dışında kaldı. Kurtubalılara göre bu durumun yegâne sebebi vezir Vâzıh idi, bunun
için onun azlini sağladılar; ancak Hişâm bu durumda da hiçbir varlık gösteremedi. Bozulan
siyasî istikrara bağlı olarak sosyal ve ekonomik dengeler iyice sarsıldı. II. Hişâm’ı tanımayan
Süleyman el-Müstaîn ve taraftarları bu arada daha da güçlendiler ve nihayet 403’te (1013)
Kurtuba’ya girerek halifeyi tahtından indirdiler. Bu olaylar sırasında halk korkunç bir katliama
maruz kaldı; öldürülenler arasında en az altmış âlim de bulunuyordu.71
II. Hişâm’ın âkıbeti hakkında farklı görüşler mevcuttur. Bazıları onun Süleyman’ın oğlu
Muhammed tarafından öldürüldüğünü, bazıları da Süleyman döneminde (1013-1016)
Kurtuba’da gizlenip daha sonra Kuzey Afrika’ya geçtiğini ileri sürmüşlerdir. Bu son iddia,
Emevî tahtına göz diken Sebte (Ceuta) hâkimi Ali b. Hammûd’un hâlâ hayatta olduğuna
inanılan II. Hişâm’ın hakkını savunma bahanesiyle harekete geçmesine imkân vermiş ve yaptığı
başarılı propaganda ile birçok taraftar kazanarak amacına ulaşmıştır. II. Hişâm’ın adı daha sonra
bir defa da mülûkü’t-tavâif döneminde Abbâdîler hânedanının kurucusu Ebü’l-Kâsım İbn
Abbâd’ın, onun hayatta olduğunu ve Kurtuba’ya getirilerek tahta çıkarıldığını ilân etmesi
üzerine gündeme geldi (426/1035). Ancak tahta çıkarılan kişi, Rabah Kalesi’ndeki bir mescidde
müezzinlik yapan ve Hişâm’a çok benzeyen Halef el-Husrî adında biriydi.72
En kuvvetli ihtimale göre tahttan indirildiği zaman öldürülen II. Hişâm döneminde
Medînetüzzâhire’nin temelleri atılmış (368/978) ve Kurtuba Ulucamii de aynı yıllarda
genişletilmiştir. Devrin en büyük botanik âlimi İbn Cülcül II. Hişâm’ın özel doktoru idi.73

d. III. Hişâm
Endülüs Emevîlerinin son halifesi olan Hişâm b. Muhammed b. Abdülmelik b.
Abdurrahman (ö. 428/1036), iç karışıklığın olduğu bir dönemde Şiî Hammûdî yönetiminin
istikrarı sağlayamaması üzerine Kurtuba eşrafı, iktidarın bir defa daha Emevîlere iadesini
kararlaştırdı ve bu karar doğrultusunda, IV. Abdurrahman el-Murtazâ’nın öldürülmesinin
(409/1018) ardından Endülüs’ün kuzeydoğusundaki Hısnü(Kasrü)’l-bunt (Alpuente) hâkimi
Abdullah b. Kâsım el-Fihrî’ye sığınmış bulunan kardeşi Hişâm b. Muhammed’e biat edildi (25
Rebîülâhir 418/4 Haziran 1027).74
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Hişâm, Kurtubalıların daha önceki yöneticilere karşı davranışlarını dikkate alarak
kendisine yapılan halifelik teklifini tereddütle kabul etti ve Kurtuba’ya iki buçuk yıl sonra gitti
(Zilhicce 420/Aralık 1029). Kurtubalılar sıkıntılarının hafifleyeceğini umarak Mu‘ted-Billah
lakabını almış olan yeni halifenin gelişini sevinçle karşıladılar ve kendisine daha önce yaptıkları
biatı yenilediler. Ancak iyi niyetli fakat kararsız, tembel ve eğlenceye düşkün bir kişiliğe sahip
bulunan Hişâm, hakkında beslenen umutları gerçekleştirebilecek nitelikte bir devlet adamı
değildi; nitekim idareyi, hâcibliğe getirdiği mevâlîden Ebü’l-Âsî Hakem b. Saîd el-Kazzâz’a
teslim etti. Bu kişinin, etrafına topladığı fırsatçı kimselerle birlikte hazinenin gelirlerini arttırma
bahanesiyle tüccarlara baskı yapması ve halk tarafından sevilmeyen fakih İbnü’l-Ceyyâr’ın
tavsiyesine uyarak camilerin gelirlerine el koymak istemesi, özellikle de Kurtuba eşrafı ile iyi
ilişkiler kuramaması durumu daha da kötüleştirdi. Zevk ve eğlenceye dalan Hişâm ise halkın
ve eşrafın sıkıntılarından tamamen habersiz bulunuyordu. Bunun üzerine Kurtubalılar,
Hişâm’ın yerine son derece cahil bir kişi olan amcasının oğlu Ümeyye b. Abdurrahman’ı
geçirmek amacıyla ayaklandılar ve hâcib Hakem b. Saîd’i öldürdükten sonra Ümeyye’yi saraya
götürüp henüz kimse biat etmediği halde hilafet makamına oturttular. Bu sırada sarayın bazı
bölümleri yağmalanmaya başladıysa da vezir Ebû Hazm Cehver’in müdahalesiyle hareket
durduruldu. Bu gelişmeler olurken yine sefahat âleminde bulunan Hişâm, halkın etrafını
kuşattığını görünce canına kıyılmaması için yalvararak ailesiyle beraber sarayın bir kulesine
sığındı. Fakat olayın arkasından camide toplanan eşraf, halifelik makamının otoritesini yitirerek
siyasî ihtirasların tatmin aracı haline geldiğine ve bu sebeple artık gereksiz olduğuna, ilga
edilerek bütün Emevî hânedanı mensuplarının şehirden sürülmesine karar verdi ve idareyi Vezir
Ebû Hazm Cehver’in başkanlığında kurulacak bir şûra meclisine havale etti. Karar hemen
uygulandı ve halkın tahta oturttuğu Ümeyye b. Abdurrahman da dahil hânedan üyelerinin
tamamı şehirden çıkarıldı. Böylece Endülüs Emevî Devleti yıkılmış oldu (18 Zilhicce 422/6
Aralık 1031). Kurtuba yakınındaki bir kaleye hapsedilen III. Hişâm bir süre sonra buradan
kaçarak Hûdîlerin yönetimindeki Lâride’ye (Lerida) sığındı ve Safer 428’de (Aralık 1036)
orada öldü. Tahttan indirilmesinden sonra da mülûkü’t-tavâiften bazıları meşrûiyetlerini ispat
etme için paralarına onun adını koydurmayı sürdürmüşlerdir.75
Endülüs Emevîleri devleti yıkıldıktan sonra daha önce sık sık sorunlar yaşanan
istikrarsızlık şehir devletleri şeklindeki bir yapıya evrildi.

D. Mülûkü’t-Tavâif Dönemi
Endülüs’te Emevîler Devleti’nin yıkılmasından sonra 1031-1090 yılları arasında hüküm
süren emirlikler kuruldu. Tavâif-i mülûk şeklinde de kullanılan tabir, Arapça tâife (fırka,
bölük) ve melîk (hükümdar) kelimelerinin çoğul şekillerinden oluşmuştur. Genelde büyük bir
devletin yıkılmasından sonra ortaya çıkan irili ufaklı siyasal birimleri, özelde Endülüs Emevî
Devleti’nden sonraki Abbâdîler, Âmirîler, Bekrîler, Birzâlîler, Cehverîler, Demmerîler,
Eftasîler, Hammûdîler, Hârûnîler, Hazrûnîler, Hûdîler, Müzeynîler, Rezînîler, Tücîbîler,
75
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Yefrenîler, Zîrîler ve Zünnûnîler gibi yirmi civarında küçük devleti (düvelü’t-tavâif) ifade
eder. Endülüs Emevî Devleti’nde yaklaşık otuz yıl elinde tuttuğu hâciblik makamı vasıtasıyla
iktidarın fiilî sahibi haline gelen Âmirî ailesinin 400 (1009) yılında iktidardan
uzaklaştırılmasının ardından Emevî şehzadelerinin Kurtuba’da (Cordoba) taht kavgalarıyla
uğraşmaları sırasında meydana gelen otorite boşluğu Endülüs’te bir kısmını nüfuzlu ailelerin,
bir kısmını daha önce tayin edilmiş idarecilerin kurduğu çeşitli emirliklerin ortaya çıkmasına
yol açtı. 422’de (1031) Emevî sülâlesinin şehirden sürülmesiyle Kurtuba devletin başşehri olma
imtiyazını kaybederek bu emirlikler arasında yerini aldı. Böylece ülkede merkezî idarenin
yıkılma, beyliklerin kurulma süreci bitmiş ve mülûkü’t-tavâif dönemi başlamış oldu.76
Mülûkü’t-tavâif döneminin en önemli özelliklerinden biri emirlikler arasında yoğun bir
mücadelenin sürmesidir. Bu mücadelede bazen toprak kazanma, bazen da yağma ve talan
yoluyla ganimet elde etme arzusu etkili olmuş, başlangıçta şehirlerin yanı sıra birçok kalenin
de bağımsızlığını ilân etmesiyle sayısı kırkı aşan bu devletçikler, meşruiyetlerini yalnızca sahip
oldukları güçten aldıkları için kendilerini daha kuvvetli gördükleri anda komşularına
saldırmışlardır. En sert ve uzun savaşlar büyük beyliklerden Abbâdîler, Eftasîler, Zünnûnîler,
Hûdîler, Zîrîler ve Cehverîler arasında meydana geldi. Endülüs’te siyasî birliğin yeniden
kurulması fikrine sahip tek emirlik gibi görünen Abbâdîler, bir taraftan 1070 yılında Kurtuba’yı
almak suretiyle Cehverîlere son verirken bir taraftan da Zîrîler ve Eftasîler aleyhine bazı önemli
toprakları kazandılar ve Endülüs’ün doğusuna ulaşarak Mürsiye’yi (Murcia) ele geçirdiler. Bu
mücadeleler sırasında ittifak kurdukları küçük emirliklerden Bekrîler ile Birzâlîleri de ortadan
kaldırdılar. Gırnata’ya hükmeden Zîrîler hem Abbâdîlerle mücadele içinde oldular hem Meriye
(Almeria) Emirliği’nin yayılma çabalarını engellemeye çalıştılar. Abbâdîlerin yanı sıra
Zünnûnîlerle de mücadeleye girişen Eftasîler kısa bir müddet Tuleytula’yı (Toledo)
hâkimiyetleri altına aldılar. Zünnûnîler bazan Abbâdîler ve Eftasîler, bazan da Cehverîler ve
Hûdîler ile savaştılar; bir ara Kurtuba’ya girdilerse de Abbâdîlerin müdahalesi sonucu geri
çıkmak zorunda kaldılar. Hûdîler, Zünnûnîlerden Vâdilhicâre (Guadalajara) ve
Medînetüsâlim’i (Medinacali) aldılar. Cehverîler, hilafet döneminin sonlarına doğru cereyan
eden iç savaşların büyük ölçüde tahrip ettiği Kurtuba’yı barışçı politikalarla ellerinde tutmaya
çalıştılar, ancak Abbâdîlerin yayılma arzusu karşısında başarılı olamadılar. Bu mücadeleler
sırasında farklı ittifak blokları oluşturuldu. Bunun için kullanılan başlıca siyasî araç, bazı
meliklerin kendi meşruiyet zeminlerini sağlamlaştırmak ve emirlikleri etrafında siyasî bir ittifak
kurarak güçlerini arttırmak için başvurdukları hilafet kurumuydu. Dâniye (Denia) Emiri
Mücâhid el-Âmirî, Emevî sülâlesinden Ebû Abdullah el-Muaytî diye tanınan bir fakihi
Dâniye’de, Şiî Hammûdîler üç ayrı kişiyi Cezîretülhadrâ (Algeciras), Mâleka (Malaga) ve
Sebte’de (Ceuta), Abbâdîler de kayıp halife II. Hişâm’ı bulduklarını söyleyerek ona çok
benzeyen Halef el-Husrî adlı birini İşbîliye’de (Sevilla) hilafete getirdiler (426/1035). Ancak
bunlara yapılan biatlar adlarının hutbelerde okunmasından başka bir sonuç vermedi; bu şekilde
kurulan ittifaklar da sağlam ve sürekli olmadı. Diğer taraftan emirliklerin birbirine karşı
mücadeleleri yanında iç karışıklıklar ve taht kavgaları da bünyelerini tamamen zayıflattı ve
bazılarının bölünüp daha da küçülmelerine yol açtı.77
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Hıristiyanlarla ilişkiler açısından mülûkü’t-tavâif dönemi çok hareketli bir görünüm
arzeder. Bu ilişkilerde belirleyici olan faktör çok defa siyasî menfaatler ve askerî ihtiyaçlardı.
Birbirleriyle devamlı savaşan melikler sık sık İspanya’nın kuzeyindeki Kastilya, Aragon,
Navarra krallıkları ve Barselona kontluğu ile ittifak kurmuş ve para karşılığında onlardan askerî
destek sağlamıştır. Bu ilişkiler, bir taraftan Müslümanları Hıristiyanlara bağımlı hale getirirken
bir taraftan da paralı askerlerin Endülüs’ün iç yapısını, güç ve zaaflarını yakından tanımasına
sebep olmuştur. Meliklerin birbiriyle savaşmasını fırsat bilen Hıristiyan krallıklar ve özellikle
Kastilya Krallığı, Emevîler döneminde adeta unutulan “reconquista” (Endülüs’ü
Müslümanlardan geri alma) fikrini XI. yüzyılın ortalarından itibaren yeniden canlandırdı.
Aralarında Abbâdîler, Eftasîler, Zünnûnîler, Hûdîler ve Zîrîler gibi nisbeten büyük olanların da
bulunduğu emirlikler yıllık haraca bağlanırken kuzeydeki önemli şehirlerden Berbeşter
(Barbastro) ve Kulumriye (Coimbra) 456’da (1064) ve Kūriye (Coria) 473’te (1080) istilâ
edildi. Kastilya Kralı VI. Alfonso’nun, 1085’te Kurtuba’dan sonra Endülüs’ün ikinci büyük
şehri olan Tuleytula’yı ele geçirmesi Hıristiyanları cesaretlendirip coşkuya getirirken o güne
kadar güçlerini şuursuzca tüketen Müslümanların paniğe kapılmasına yol açtı. Reconquista
tehlikesini ancak idrak edebilen emirler, Abbâdîlerin öncülüğünde o sırada Mağrib’de güçlü bir
devlet olarak ortaya çıkmış bulunan Murâbıtlardan yardım istediler. 479’da (1086) Cebelitârık’ı
geçen Sultan Yûsuf b. Tâşfîn, Endülüslü kuvvetlerle birleşerek Zellâka (Sagrajos) mevkiinde
VI. Alfonso’yu ağır bir yenilgiye uğrattı; ancak Tuleytula’yı kuşattıysa da geri alamadı. Zellâka
bozgununun ardından çabuk toparlanan VI. Alfonso, Murâbıt ordusunun Mağrib’e
dönmesinden yararlanıp mülûkü’t-tavâifi tekrar sıkıştırmaya başladı. İkinci defa Endülüs’e
geçen Yûsuf b. Tâşfîn, Kastilya saldırılarını durdurduktan sonra meliklere Hıristiyanlara karşı
güçlerini birleştirmelerini tavsiye ederek Mağrib’e döndü. Fakat aralarındaki ihtilaf ve
çekişmelerin yeniden kızıştığını duyunca bu emirleri iş başından uzaklaştırmak üzere geri geldi
ve bazıları kendisine karşı Alfonso ile birleşmiş olan mülûkü’t-tavâifin tamamını ortadan
kaldırıp Endülüs’ü Merakeş’e bağlı bir vilayet haline getirdi.78
Mülûkü’t-tavâif döneminde toplum farklı dinleri ve milletleri bünyesinde barındıran
kozmopolit bir yapıya sahipti. Nüfusun büyük çoğunluğunu Müslümanlar meydana getiriyor,
bunlar da Araplar, Berberîler, müvelledûn, Sakâlibe gibi çeşitli unsurlardan teşekkül ediyordu.
Emevîler döneminde Araplar devletin Arap geleneklerine dayanması, Arapça’nın hem resmî
dil hem kültür dili olması, ayrıca kabile yapılarının bir ölçüde yaşatılması sebebiyle Endülüs
toplumunun kendi geleneksel bünyesini koruyabilen tek unsuruydu ve bu durum XI. yüzyılda
da sürdü. Berberîler iki farklı gruptan oluşmaktaydı. Fetih sırasında ve hemen ardından bölgeye
yerleşen Berberîler kendi dillerini unutarak Arapların içinde kısmen eridiler. X. yüzyılın
sonlarına doğru orduyu yenilemek amacıyla Kuzey Afrika’dan getirilen Zîrîler, Birzâlîler,
Hazrûnîler gibi yeni Berberîler ise bu süreci ancak mülûkü’t-tavâif döneminin ortalarından
itibaren yaşamaya başladılar. Yerli halk arasında X. yüzyılda yoğunlaşan ihtidalar XI. yüzyılda
devam etti, böylece müvelledûn Müslüman nüfusun en kalabalık kesimi haline geldi. Ancak
çoğunluğu oluşturdukları halde siyasî hayatın ve gelişmelerin tamamen dışında kaldılar;
mülûkü’t-tavâif arasında bir tek müvelled melikin dahi bulunmaması bunu açıkça
göstermektedir. Orta ve Doğu Avrupa kökenli Sakâlibe, çok küçük yaşlarda saraya getirilip
78
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yetiştirildiği için kendisini Endülüs’e ait hissetmekteydi. Aslında bu aidiyet hissi XI. yüzyıl
toplumunun tamamında mevcuttu. Arapça, Doğu’ya ait gelenekler ve üzerinde yaşanan
coğrafya Müslümanlarla gayri müslimleri Endülüs kimliğinde buluşturan ortak unsurlardı.
Bununla birlikte IX. yüzyıl boyunca ve X. yüzyılın ilk yarısında görülen etnik çatışmaların
tortuları bu devirde Şuûbiyye cereyanı şeklinde ortaya çıkmıştır.79
Statü açısından mülûkü’t-tavâif döneminde toplum “hâssa”, “âyan” ve “âmme” adıyla
üçe ayrılmaktaydı. Hâssa genelde meliklerle aileleri, vezirler, kâtipler, valiler, komutanlar,
kadılar, şairler ve ediplerden teşekkül etmekteydi. Başşehirlerde Kurtuba örneğine göre
yaptırılan saraylarda her emirliğin kendi hâssası oluşmuş, böylece Emevîler döneminden farklı
biçimde Endülüs genelinde hâssanın sayısı olağan üstü bir artış göstermiştir. Etnik bakımdan
homojen olmayan hâssa, güç ve serveti sayesinde toplumsal piramidin en üstünde yer almakta
ve lüks bir hayat yaşamaktaydı. Toplumun nüfusça en kalabalık kesimini köylülerle
şehirlerdeki küçük esnaf ve işçileri kapsayan âmme teşkil ediyordu. Bu devirde vergi yükünün
ağırlaşması ve yağmaların yol açtığı tahribat âmme arasında zaman zaman sosyal patlamalara
sebep olmuş ve nüfusça kalabalıklığına rağmen âmme bu isyanlar dışında siyasî hayat üzerinde
başkaca bir etki yapamamıştır. Kurtuba, İşbîliye, Tuleytula, Meriye, Belensiye gibi kültür ve
ticaret merkezlerinde ortaya çıkan âyan zümresi ulemâ, büyük tâcirler ve toprak sahiplerinden
oluşuyor, âmme ile hâssa arasında iki tarafı birbirine yaklaştıran, statüler arası geçişi
kolaylaştıran ve bu suretle toplumsal katmanlar arasında çatışmayla sonuçlanabilecek
bölünmeleri engelleyen bir fonksiyona sahip bulunuyordu. Bu zümre içerisinde özellikle, statü
ve zihniyet bakımından nisbeten mütecânis bir sosyal grup meydana getiren fukaha, mülûkü’ttavâifin meşruiyet zemininin güçlendirilmesinde ve zayıflatılmasında önemli roller oynamıştır.
Nitekim Hıristiyan krallıklar karşısında içine düşülen çaresizlik sonucu meliklere gösterilen
muhalefete ve daha sonra Murâbıtların Endülüs’e çağrılmasına fukaha öncülük etmiştir.80
Endülüs Emevîleri dönemi gibi mülûkü’t-tavâif döneminde de resmî mezhep
Mâlikîlik’ti. İbn Hazm’ın başlattığı tartışmalar sonucu Zâhirîlik bu devirde en çok konuşulan
mezhep haline gelmişse de halk arasında etkili olamamıştır. Hammûdîler de Şîa’ya
mensubiyetlerine rağmen bu mezhebi yayma teşebbüsünde bulunmamıştır. Gayri müslim
nüfusun bir bölümünü teşkil eden yahudiler, kısmen kapalı bir cemaat yapısı içerisinde Rabbânî
Ortodoksluğa bağlı olarak dinlerini herhangi bir baskı görmeden serbestçe yaşayabiliyorlardı.
İktisadî hayatta ise gerek Avrupa’da gerekse Doğu’daki dindaşlarından daha özgür bir
konumdaydılar. İşbîliye, Gırnata, Tuleytula, Sarakusta, Meriye saraylarında yahudi vezirler ve
memurlar görev yapmaktaydı. Bu sebeple XI. yüzyıl Endülüs yahudilerinin altın çağı kabul
edilmiştir.81
Mülûkü’t-tavâif döneminde Endülüs toplumu, geçimlerini daha çok hayvancılıktan
sağlayan ve çoğunlukla kırsal kesimde yaşayan kuzeydeki Hıristiyanlarla karşılaştırıldığında
geneli itibariyle şehirli özelliği göstermekteydi. Bu toplumun daha şehirli, dolayısıyla daha
uygar bir görünüm arz etmesinde Emevî halifeliğinin bıraktığı mirasın önemli payı vardır.
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Nitelikli iş gücü bu miras içerisinde ayrı bir yere sahipti. Batıda Vâdilkebîr (Guadalquivir),
Ebru nehri ve Akdeniz kıyıları ile iç kesimlerdeki verimli ovalar hariç Endülüs daha çok dağlık
ve engebeli bir araziye sahipti. Nitelikli iş gücü sayesinde bu coğrafya, yaşanan bütün olumsuz
gelişmelere rağmen XI. yüzyılda da Avrupa’nın en müreffeh bölgesi olma özelliğini
korumuştur. Doğu’nun yeni sulama teknikleriyle yapılan sulu tarımın ekonomik gelişmede payı
büyüktür. Bu dönemdeki sınaî üretim hakkında yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak şehirleşme
oranında dokumacılık, madencilik, züccaciye, dericilik, seramikçilik, inşaatçılık, gemicilik gibi
alanlarda hilafet döneminden daha ileri bir seviyeye ulaşıldığını söylemek mümkündür. Balear
adaları, Meriye ve Mâleka’daki tersaneler çok faaldi. Bazı şehirler kendilerine has ticarî
ürünlerle şöhret bulmuştu; İşbîliye zeytin, zeytinyağı ve demiriyle, Kurtuba deri ayakkabıları
ve kırmızı mermeriyle, Leble (Nieble) camı ile tanınmıştı. Milletlerarası ticarette Endülüs,
İslâm dünyası ile Avrupa arasındaki geçiş köprülerinden biriydi. Köle ticaretinde yahudilerin
belli bir ağırlığı vardı. Sudan’dan altın, Avrupa’dan kereste, Mağrib-i Aksâ’dan tutkal ithal
edilir, zeytinyağı yahut ipek gibi lüks emtia ihraç edilirdi.82
Siyasî alanda olduğu gibi iktisadî alanda da mülûkü’t-tavâif döneminde tedrîcî bir
gerileme başladı. Ülke parçalandığı için kaynakların bir plan dahilinde değerlendirilmesini
mümkün kılacak ekonomik politika uygulanamadı. Her emirlik devlet olmanın gerektirdiği
masrafları yapmak zorundaydı. Ordu ve saray teşkilâtının harcamaları bunların başında
geliyordu. Orduların tamamına yakını, büyük ücretler ödenen paralı Berberî ve Hıristiyan
askerlerden müteşekkildi. Her melik, kendi devletinin gücünü göstermek amacıyla başşehrine
görkemli saraylar yaptırma hususunda diğerleriyle yarış içindeydi. Bu sarayların inşası için
yapılan masrafların yanında buralarda görevli memurlara ödenen ücretler, misafir edilen
âlimlere, edip ve şairlere yapılan ikramlar çok yüksek meblağlara ulaşmaktaydı. Diğer taraftan
meliklerin birçoğu Hıristiyan krallıklara yüklü miktarda haraç öder hale gelmişti. Bütün bu
giderlerin karşılanabilmesi için ya birbirlerine saldırarak yağma ve talanlarla ganimet temin
etme ya da esnaf ve çiftçilerin vergilerini arttırma yoluna gidiliyordu. Her melik yine gücünü
kanıtlamak amacıyla kendi adına para bastırıyor ve bu uğurda X. yüzyıldan kalma stokları
kullanıyordu. Neticede stoklar tükenince fiyat artışları ve para sıkıntısı başladı.83
Mülûkü’t-tavâif döneminde siyasî alandaki zayıflık ve gerilemenin aksine bilim ve
kültür hayatında ciddi gelişmeler kaydedilmiştir. Meliklerin birçoğu ilim ve edebiyatla bizzat
ilgilenmiştir. Abbâdî hânedanının kurucusu Ebü’l-Kâsım Muhammed b. Abbâd bağımsızlık
öncesinde İşbîliye kadısı idi. Onun soyundan gelen Mu‘tazıd-Billah ve oğlu Mu‘temid-Alellah
aynı zamanda şairdi. Eftasîlerden Muhammed el-Muzaffer dönemin önde gelen ediplerinden
biriydi ve kültür tarihine dair el-Mužafferî adlı hacimli eseriyle ün kazanmıştı; onun oğlu Ömer
el-Mütevekkil de âlim ve şairdi. Meriye’de hüküm süren ve Tücîbîlerin bir kolu olan Benî
Sumâdıh kadınları dahil şiirle meşgul olmuş bir aileydi. Dâniye Emiri Mücâhid el-Âmirî,
kıraatte ve Arap dilinde döneminin önde gelen âlimleri arasında yer alıyordu. Hûdîlerden
Muktedir-Billah ile oğlu Yûsuf el-Mü’temen ise felsefe, matematik ve astronomide temayüz
etmişti. Meliklerin ilim ve edebiyatla bizzat ilgilenmelerinin yanı sıra birbirleriyle rekabet
içerisinde âlim, şair ve edipleri kendi saraylarına çekerek meşruiyet zeminlerini güçlendirmek
82
83

Özdemir, Mehmet, “Mülûkü’t-Tavâif”, DİA, XXXI, 555.
Özdemir, Mehmet, “Mülûkü’t-Tavâif”, DİA, XXXI, 555.

351 / 429

ve siyasî varlıklarını pekiştirmek istemeleri ilmî ve edebî faaliyetlerin gelişmesi için çok uygun
bir ortam oluşturmuştur. İbn Hamdîs, İbn Şeref el-Kayrevânî, İbnü’l-Haddâd el-Vâdîâşî, İbn
Derrâc el-Kastallî, İbnü’l-Lebbâne, Ubâde b. Kazzâz, İbn Hafâce, Sümeysir (Halef b. Ferec elİlbîrî), Ümmü’l-Kerem bint Sumâdıh ve Benî Kabturnuh olarak bilinen Ebû Bekir, Ebü’l-Hasan
ve Ebû Muhammed gibi edip ve şairler bu ortam içerisinde temayüz etmiştir. Şairlik önemli bir
meziyet sayıldığından devlet memurlarının aynı zamanda şair olmasına dikkat edilmiştir. Ebü’lMuğîre İbn Hazm, İbn Zeydûn, İbn Ammâr el-Endelüsî ve İbn Abdûn el-Fihrî dönemin en etkili
şair vezirleridir.84
Bu döneminde çeşitli bilim dallarında kayda değer araştırmalar gerçekleştirilmiştir. İbn
Hayyân, Endülüs tarihine ait hacimli eserleriyle Endülüslü tarihçilerin sultanı olarak
nitelenmiştir. İbn Hazm fıkıh, karşılaştırmalı dinler tarihi, felsefe ve mantık çalışmalarıyla
dönemin en çok tartışılan ve dikkat çeken âlimlerinin başında yer alır. Kâdî Sâid, Endülüs’te
bilim ve felsefenin durumuyla dünya milletlerinin özelliklerini ve bilimle ilişkilerini tahlilci bir
yaklaşımla incelediği Ŧabakâtü’l-ümem adlı eserini yazmıştır. Çalışmalarını Tuleytula’da
Zünnûnîlerin desteğiyle gerçekleştiren astronomi âlimi İbnü’z-Zerkâle, bazı hassas astronomi
aletlerini icat etmesinin yanında Batlamyus teorisini eleştirerek gezegenlerin güneşin etrafında
döndüğü görüşünü ortaya atmış, böylece Copernicus’a öncülük etmiştir. İbn Vâfid tıp ve
eczacılık, İbnü’s-Semh el-Gırnâtî, Abdullah b. Ahmed es-Sarakustî matematik ve İbn Sîde lugat
alanlarındaki çalışmalarıyla öne çıkmışlardır. Melikler ve vezirler bir taraftan kitap telifini, bir
taraftan da Doğu’da kaleme alınmış eserlerin Endülüs’e getirilmesini teşvik etmiştir. Yalnız
Meriye’de Vezir Ahmed b. Abbas’a ait kütüphanedeki kitapların binlerce cildi bulduğu
kaydedilmektedir. 85
XI. yüzyılda müsta‘ribler tarafından yazılmış herhangi bir esere rastlanmamaktadır.
Bunun sebebi cemaatin seçkin tabakasının kısmen İslâm’a girmiş, kısmen de Endülüs’teki
siyasî istikrarsızlık yüzünden Hıristiyan hâkimiyetindeki topraklara göçmüş olmasıdır. Buna
karşılık meliklerin saraylarında vezirlik, mütercimlik, hekimlik gibi üst düzey makamlarda
bulunan yahudi görevlilerin sağladığı desteğin de yardımıyla bu cemaat içinde yürütülen
bilimsel ve kültürel çalışmalar X. yüzyıldaki canlılığını arttırarak devam ettirmiştir. Bu
dönemde Müslüman hocaların ders halkalarına yahudi öğrenciler de katılmaktaydı. Eğitim ve
öğretim hayatındaki bu iç içe durum, yahudilerin ortaya koyduğu eserlerin Arap edebiyatının
ve İslâm düşüncesinin etkisi altında kalması ve bunlardan bazılarının -içlerindeki İslâmî
etkilerin çokluğundan dolayı- Batı dünyasında XIX. yüzyıla kadar Müslüman âlimlere ait
olduğu yanlış kanaatinin uyanması sonucunu doğurmuştur. Mimari açıdan ise Meriye’de
bulunan kale, Sarakusta’daki Ca‘feriye Sarayı ve bu sarayın taht odasının yanındaki küçük cami
özellikle dikkat çekicidir. Ca‘feriyye Sarayı bütün özellikleriyle mülûkü’t-tavâif dönemi
mimarisini temsil eden, fazla değişikliğe uğramamış bir kalesaraydır.86
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E. Murabıtlar Dönemi
Murabıtlar dönemi (1090-1147). Endülüs Müslümanları adına Abbâdî Emiri Mu‘temidAlellah’ın (İbn Abbâd) daveti üzerine Murâbıtların hükümdarı Yûsuf b. Tâşfîn, Tuleytula’nın
zaptından bir yıl sonra büyük bir orduyla Endülüs’e geçti ve bu sırada Batalyevs’i tehdit eden
VI. Alfonso’yu Zellâka Savaşı’nda ağır bir yenilgiye uğrattı (1086). Bu zaferle güneye doğru
gelişen Hıristiyan yayılması bir süre için durdurulmuş oldu. Yûsuf b. Tâşfîn, Endülüslü emirlere
düşman karşısında birleşmelerini tavsiye ederek Mağrib’e geri döndü. Fakat mülûkü’t-tavâifin
tekrar birbirleriyle mücadeleye girmesi üzerine Hıristiyanlar hücumlarını yeniden başlattılar ve
Müslüman emirler üzerindeki baskılarını arttırdılar. Bu sebeple Yûsuf b. Tâşfîn ikinci defa
Endülüs’e geçti. Ancak bu gelişinde sırf cihadla yetinmeyip bazı emirlerin ve özellikle de
fukahanın teşvikiyle bütün Endülüs’e hâkim oldu ve burayı Murâbıtlar Devleti’ne bağlı bir
vilayet haline getirdi. Murâbıtların Endülüs’teki hâkimiyeti yaklaşık altmış yıl sürdü. Bu
sürenin ilk yirmi beş yılında içeride istikrar sağlanmış, dışarıda ise Hıristiyanlara karşı başarılı
bir cihad faaliyeti yürütülmüştür. Ancak daha sonraki yıllarda iç karışıklıklar yeniden başladı.
Bunda Endülüslü emirlerin Murâbıtlara olan desteklerini azaltmaları, halkın ağır vergiler
karşısında bunalması, daha önce Murâbıtlara yardım eden fukahadan bazılarının bu defa tam
aleyhte bir tavır takınması ve Kuzey Afrika’da baş gösteren bazı iç huzursuzlukların önemli
rolü bulunuyordu. Hem Mağrib hem de Endülüs’te hemen hemen aynı anda ortaya çıkan bu
gelişmeler Murâbıtların gücünü zayıflattı ve daha önce Hıristiyanları üst üste yenilgiye uğratan
orduları bu defa üst üste bozguna uğramaya başladı.
Murâbıtların yıkılışıyla (1147) Endülüs’ün siyasî birliği tekrar bozuldu. Bu
parçalanmadan istifade eden Kastilya Krallığı Aragon, Piza ve Cenovalılardan oluşturduğu bir
Haçlı ordusuyla Meriye’yi (1147), Katalonya (Catalonia) Kontluğu da Turtûşe (1148) ve
Lâride’yi (1149) ele geçirdi. Bir taraftan siyasî parçalanmanın devam ettiği, diğer taraftan
Hıristiyan krallıklarının toprak kazanmaya başladığı bu dönemde de Endülüs’ün imdadına yine
bir başka Kuzey Afrika devleti olan Muvahhidler yetişti.87

F. Muvahhidler Dönemi
Muvahhidler Dönemi (1147-1229). Muvahhidler, Murâbıtlardan farklı olarak
kendilerinden yardım isteyen bazı dost emirleri hasımlarına karşı korumak amacıyla Endülüs’e
geçtiler. İlk yıllarda Kurtuba, Batalyevs, İşbîliye ve Şilb (Silves) gibi şehirleri kontrol altına
alan Muvahhidler daha sonra Murâbıtların devamı olan Benî Gâniye’yi yenerek Balear
adalarını ele geçirdiler ve nihayet 1172’de Kastilya Krallığı’nın himayesinde bulunan Benî
Merdenîş’ten Muhammed b. Sa‘d’ı mağlûp ettiler; Belensiye (Valencia), Mürsiye, Ceyyân,
Vâdîâşî (Guadix), Karmûne, Beyyâse (Baeza) ve Gırnata’yı ele geçirdiler. Muvahhid
ordusunun Kuzey Afrika’ya geri dönmesinden sonraki yıllarda tekrar harekete geçen
Hıristiyanlardan Portekizliler 1189’da Fransız, Alman ve İngilizlerin de katıldığı bir Haçlı
87
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ordusuyla Şilb’i işgal ettiler. Bu sırada Kastilya Kralı VIII. Alfonso da İşbîliye ve Kurtuba’nın
kuzeyindeki bazı kaleleri zaptetmiş bulunuyordu. Muvahhidî Hükümdarı Ebû Yûsuf el-Mansûr
bu defa Hıristiyanların ilerleyişini durdurmak gayesiyle yeniden Endülüs’e geçti ve 1195
yılında Kurtuba’nın kuzeyinde Erek (Alarcos) denilen mevkide Kastilya kuvvetlerine karşı
parlak bir zafer kazandı. Arkasından kuzeye doğru yürüyerek Vâdilhicâre, Salamanca gibi bazı
şehir ve kaleleri geri aldı (1196); Tuleytula’yı da kuşattı fakat bir sonuç elde edemedi.88
Erek zaferi, Hıristiyanlarda Müslümanların İspanya’da inisiyatifi yeniden ellerine
geçirmekte oldukları intibaını uyandırdı. Bu durumu engellemek için Papa III. Innocent’in
çağrısı üzerine Kastilya Kralı VIII. Alfonso ve Başpiskopos Rodrigo Jiménez de Rada’nın
öncülüğünde Aragon, Navarra (Nebre), Léon, Portekiz ve Fransız güçlerinin katıldığı büyük bir
Haçlı ordusu teşkil edildi. Bu ordu, 16 Temmuz 1212’de yapılan meşhur İkab (el-İkâb/Las
Navas de Tolosa) Savaşı’nda Ebû Yûsuf el-Mansûr’un yerine geçen oğlu Nasır-Lidînillah’ın
komutasındaki Muvahhidî ordusunu ağır bir bozguna uğrattı. Bu mağlûbiyet, Muvahhidlerin
Kuzey Afrika ve Endülüs’teki hâkimiyetlerinin zayıflaması ve buna bağlı olarak Murâbıtlar ve
Muvahhidlerin Endülüs’e geçmeleri üzerine kısmen durdurulan “reconquista” hareketinin
yeniden hızlı bir sürece girmesiyle sonuçlandı. 1227 yılında bu olumsuz gelişmelerden sorumlu
tutulan Muvahhidlere karşı bir dizi isyan başlatıldı. İsyancı liderlerden Zeyyân b. Merdenîş
Belensiye’de istiklâlini ilân ederken İbn Hûd Mürsiye’den başlayarak Endülüs’ün doğusuna
düşen birçok şehir ve kaleyi, Muhammed b. Nasr da Ceyyân, Vâdîâşî ve Gırnata’yı hâkimiyeti
altına aldı. Bu sırada Endülüs gibi Kuzey Afrika da siyasî parçalanmaya sürüklenmiş,
Muvahhidlerin zayıflaması üzerine Tunus ve civarında Hafsîler, Cezayir’de Abdülvâdîler,
Fas’ta ise Merînîler bağımsızlıklarını ilân etmişlerdi. 1230’da Kastilya ve Léon krallıklarını
birleştiren III. Fernando ile Aragon Kralı I. Jacques Endülüs ve Kuzey Afrika’daki bu durumu
çok iyi değerlendirdiler ve tekrar hızlı bir istilâ harekâtı başlattılar. Bu çerçevede Aragon Kralı
I. Jaime (Jacques) 1229-1237 yılları arasında Balear adalarını, 1238’de Belensiye’yi, 1244’te
Dâniye’yi (Denia), 1246’da Şâtıbe ile (Jativa) diğer bazı küçük şehirleri, Kastilya - Léon Kralı
III. Fernando da 1236’da Kurtuba’yı, 1246’da Ceyyân ve Arcûne’yi (Arjona) aldılar;
Portekizliler ise 1242’de Şilb’i, 1250’de Şenterîn (Santarem) ve Garb’ı (Algarve) ele
geçirdiler.89

G. Nasrîler Dönemi
Gırnata Benî Ahmer Emirliği (Nasrîler) ve Endülüs’te İslâm Hâkimiyetinin Sonu
(Gırnata 1238-1492). Hıristiyan krallıklarının süratli bir şekilde gerçekleştirdiği istilâ
hamlesinden sadece, Muhammed b. Nasr tarafından Gırnata’da kurulan ve Endülüs’ün
güneydoğusundaki İlbîre’den Ronda’ya kadar uzanan dar sahil şeridi üzerinde hüküm süren
Nasrîler (Benî Ahmer) kurtulabildi. Son derece güç şartlara rağmen iki buçuk asrı aşkın bir süre
tarih sahnesinde kalmayı başaran bu devlet, hem Endülüs’te İslâm hâkimiyetinin son temsilcisi
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olması, hem de Elhamra Sarayı gibi İslâm mimarisinin en güzel örneklerini verdiği bir dönemi
temsil etmesi açısından tarihte seçkin bir yere sahiptir.
Gırnata emirlerinin çoğu, dış ilişkilerinde şartlara göre değişen esnek bir siyaset takip
ederek özellikle Hıristiyan krallıklarını karşılarına almamaya dikkat ettiler. Öte yandan bu
krallıklardan gelebilecek herhangi bir tehlike karşısında yalnız kalmamak için de Kuzey
Afrika’daki Merînîlerle iyi ilişkiler kurdular. Bu siyaset sonucunda 1462 yılına kadar nisbeten
istikrarlı bir dönem geçirildi; ancak bu tarihten sonra ortaya çıkan iç karışıklıklar sebebiyle
durum değişti. “Reconquista” hareketinin tamamlanması açısından fırsatı değerlendiren
Kastilya-Leon Krallığı 1462’de, Endülüs Müslümanlarının Kuzey Afrika ile irtibat sağladıkları
tek nokta olan Cebelitarık’ı ele geçirdi. 1469’da Kastilya - Leon Kraliçesi İzabella ile (İsabelle
de Castille) Aragon Kralı II. Fernando’nun (Ferdinand d’Aragon) evlenmesiyle İspanyol
birliğinin gerçekleşmesi üzerine Hıristiyan yayılması daha da hızlandı ve 1489’a kadar Gırnata
Emirliği’nin başşehrin dışında el-Hâme (Alhama), Ronda, Levşe (Loja), Mâleka, Beyyâse ve
Meriye gibi belli başlı şehirlerinin tamamı ele geçirildi. Sıra Gırnata’ya geldiğinde
Müslümanlar şehrin müdafaası için büyük bir gayret sarfettilerse de kuşatmanın yol açtığı
tahribat erzak yokluğu ve çeşitli imkânsızlıklar yüzünden 1492’de teslim olmak zorunda
kaldılar; böylece İslâm hâkimiyetinin Endülüs’teki en son kalesi de düşmüş oldu. Bu tarihten
sonra İspanya’da kalan Müslümanlar, Hıristiyanlığı kabul edenler de dahil olmak üzere bir asrı
aşkın bir süre çok büyük sıkıntı içerisinde yaşadılar ve sonunda tamamen ülkeden sürüldüler
(1609).90
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Bu bölümde Emevi halifesi Velid b. Abdülmelik’in İfrikiyye valisi Musa b. Nusayr
tarafından mevlası Tarık b. Ziyad eliyle fethedilen Endülüs’te kurulan Endülüs Emevi
devleti’ni ve bu devletin parçalanmasından sonra yerine kurulan devletlerin siyasi tarihini
öğrenmiş olduk.
Endülüs Emevi devleti Abbasi devletinin Emevi ailesine karşı yürüttüğü katliamdan
kaçan Hişam b. Abdülmelik’in torunu I. Abdurrahman tarafından 726 yılında kurulmuştur. 929
yılında II. Abdurrahman tarafından alınan halife ünvanına kadar Endülüs Emevi sultanlarına
emir olarak biat edilmiştir. Endülüs Emevileri kuruluş devrinde Abbasi valileri ve iç isyanlarla,
kuzeyden gelen Vizigot saldırılarıyla mücadele etmişlerdir. Emeviler’in 1030 yılında
yıkılmasından sonra Abbâdîler, Âmirîler, Bekrîler, Birzâlîler, Cehverîler, Demmerîler,
Eftasîler, Hammûdîler, Hârûnîler, Hazrûnîler, Hûdîler, Müzeynîler, Rezînîler, Tücîbîler,
Yefrenîler, Zîrîler ve Zünnûnîler gibi yirmi civarında küçük devleti kurulmuş ve bu döneme
Mülûkü’t-Tavâif Dönemi denmiştir. Bu küçük devletler çoğunlukla birbirleriyle mücadele
etmişler ve bunun neticesinde Endülüs’teki İslam hakimiyeti kuzeydeki Hristiyanlar karşısında
zayıflamıştır. KuzeyAfrika’da kurulan Murabıtlar ve Muvahhitler’in desteğiyle İslam
hakimiyeti kısa bir dönem güçlenmesine rağmen Endülüs’teki İslam hakimiyeti 1492 yılında
Gırnata Emirliğinin haçlılar karşısında yenilmesiyle sona ermiştir.
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Bölüm Soruları
Endülüs Emevi devletinin kuruluş süreci nasıl gerçekleşmiştir?
I. Abdurrahman’ın Endülüs’ü merkez seçmesinin muhtemel sebeplerini tartışınız.
Mülûkü’t-Tavâif dönemi Endülüs’teki genel siyasi tablo hakkında bilgi veriniz.
I. Abdurrahman dönemi siyasi olayları hakkında bilgi veriniz?
Endülüs Emevi sultanlarının halife ünvanını almalarının ne gibi siyasi hedefleri
olabileceğini tartışınız.
6. Hangi Endülüs Emevi sultanı ilk defa halife ünvanını almıştır?
a. I. Abdurrahman
b. III. Abdurrahman
c. II. Hakem
d. II. Hişam
e. II. Abdurrahman

1.
2.
3.
4.
5.

7. Endülüs topraklarına ilk sefer düzenleyen komutan aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tarık b. Ziyad
b. Tarif b. Malik
c. Ukbe b. Nafi
d. Abdullah b. Sad
e. Kays b. Sad
8. “II. Hakem, Ebü’l-Ferec el-İsfahânî’nin el-Eğânî adlı bir eser yazmakla meşgul
olduğunu duyunca 1000 dinar göndererek kendisi için bir nüsha istemiş, Ebü’l-Ferec de
tamamladığı eserini, bir şiir ve Ümeyyeoğullarına dair bir çalışması ile birlikte ona
göndermiştir.”
Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Ebü’l-Ferec el-İsfahânî Endülüs dışında yaşamaktadır.
b. Abbasiler’in alimler üzerinde çok sıkı bir baskısından söz edilemez.
c. Bu halife ilme büyük önem vermektedir.
d. II. Hakem Ümeyye soyundandır.
e. Kurtuba Bağdat’a göre daha zengin bir şehirdir.
9. Aşağıdakilerden hangisi Mülükü’t-tavaif döneminde kuzey Afrika’dan gelerek
Endülüs’e yerleşen devletlerden biridir?
a. İdrisiler
b. Murabıtlar
c. İhşidiler
d. Sekuniler
e. Emeviler
10. Endülüs’teki Mülûkü’t-Tavâif Dönemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
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a.
b.
c.
d.
e.

Siyaseten istikrarlı bir dönemdir
Küçük şehir devletçiklerinin varolduğu bir dönemdir.
İlmi birikimin tamamen yok olduğu bir dönemdir.
Kuzeydeki Hristiyan devletlerle barışçıl politika izlenmiştir.
Şehir devletleri birbirlerine karşı saldırmazlık politikası gütmüşlerdir.

Cevaplar: 6: B, 7: A, 8: E, 9: B, 10: B
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13. HAFTA
DERS NOTU
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XIII.

ENDÜLÜS DÖNEMİ KÜLTÜR VE MEDENİYET
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Endülüs’teki İslam hakimiyeti boyunca varolan toplumsal yapı;
(müslümanlar, gayri müslimler, muvelledler, sakalibe) hakkında bilgi sahibi olunacaktır. Bunun
yanında Endülüs şehirlerinin genel yapısı, ekonominin temel dinamikleri, eğitimin hangi
kurumlar üzerinden yürütüldüğü ele alınacaktır. Ayrıca Endülüs’teki alimler eliyle yürütülen
ilim faaliyetleri, bu dönemde te’lif edilen eserler ve bu eserlerin İslam bilimi açısından önemi
hakkında bilgi sahibi olunacaktır.
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Giriş
Endülüs, yaklaşık sekiz yüz yıl süren İslam hakimiyeti döneminde kültür ve medeniyet
alanında hem İslam aleminin hem de Avrupa’nın en önemli merkezlerinden biri olmuştur. Dini
ve akli ilimler sahasında birçok alim Endülüs’te yetişmiş; birçok eser bırakmıştır. Endülüs
bulunduğu konum itibariyle İslam biliminin Avrupa’ya geçişini sağlamış ve böylece Avrupa
rönesansının bilimsel temellerinin atıldığı yer olmuştur. Özellikle
burada kurulan
“üniversitelerde” eğitim gören Hristiyan öğrenciler varolan bilimsel birikimin önemli ve ilk
taşıyıcılarından olmuşlardır.
İbn Tufeyl, İbn Bacce, İbn Rüşd, Zehravi, İbn Arabi gibi önemli alimleri
yetiştirebilecek bir ilmi birikime sahip olan Endülüs, el-Hamra sarayı, Kurtuba Ulu Camii gibi
mimari şaheserleriyle de göz önemli bir kültür ve medeniyet merkezi olmuştur.

A. Toplum
Endülüs toplumu dinî ve etnik açıdan oldukça renkli bir toplumdur. Bu renklilik, zengin
bir kültür inşa edilmesini sağlamıştır.
Endülüs fetihten sonra Vizigotlar dönemindekinden farklı bir sosyal yapılanmaya sahne
oldu. Din bakımından toplum Müslümanlar ve gayri müslimler olmak üzere iki gruptan
meydana geliyor, Müslümanlar da Araplar, Berberîler, mevâlî, müvelledûn ve Sakâlibe gibi
farklı unsurlardan teşekkül ediyordu.91

1.

Müslümanlar

Endülüs’te Müslümanlar, mensup oldukları farklı kökenlere göre tasnif edilebilir. Etnik
kökene göre bir tasnif yapılabileceği gibi hür olup olmadıklarına göre bir tasnif yapmak da
mümkündür. Ancak ilk tasnifin durumu tasvire daha uygun olduğunu düşündüğümüz için
tasnifimiz etnik köken dikkate alınarak yapılacaktır.
Buradaki Müslümanlar arasında ortaya çıkan problemler ve çatışmalar, Müslümanların
hâkimiyetini kaybetmelerinin temel nedenlerindendir. Müslümanlar arasındaki diğer çatışma
alanı da özellikle Arap kabilelerinin nüfuz elde etme ve nüfuz alanlarını genişletme çabalarının
bir sonucu olarak ortaya çıkan kabile rekabetidir. Araplar, geçmiş dönemlerden beri devam
eden Güneyli (Yemenli) Kuzeyli çatışmasını buraya da taşımışlar ve Endülüs’ün kimin
tarafından yönetileceği hususu bir tartışma konusu olmuştur. Bir ara bölgenin bu kabileler
tarafından sırayla yönetilmesi üzerinde anlama yaptılarsa da bunun kalıcı olarak muhafazası
mümkün olmadı.
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a.

Araplar

Araplar sayı bakımından azınlıkta kalmalarına rağmen fetihten Endülüs Emevî
Devleti’nin yıkıldığı 1031 yılına kadar gerek idarî gerekse sosyal ve ekonomik hayatın hâkim
ve yönlendirici unsuru oldular. Ülkede sık sık ve çoğunluğu Kayslılarla Yemenliler arasında
olmak üzere, kökü İslâm öncesi döneme dayanan asabiyet duygusunun etkisiyle meydana gelen
kabile çekişmeleri görüldü. Bu çekişmeler devletin siyasî güç ve otoritesini zaafa
düşürmekteydi.92
Erken dönem fetihleriyle birlikte Endülüs’e gidip yerleşenler, kendilerini daha sonra
gelenlere göre hak sahibi olarak görüyorlardı.
Emevî devletinin buradaki olayları bastırmak ya da askeri faaliyetlerde bulunmak üzere
bölgeye gönderdiği askerlerdir.

b.

Berberîler

Endüüs’ün fethinde Berberîlerin önemli bir etkisi vardı. İlk fatihler arasında sayısal
ağırlıkları görülüyordu.
Berberîler hem fethin gerçekleşmesinde büyük rol oynamalarına, hem de sayı
bakımından Arapların birkaç katı olmalarına rağmen Endülüs Emevî Devleti’nin yıkılışına
kadar özellikle idarî hayatta Araplar gibi ağırlıklı bir yer işgal edemediler. Buna karşılık
Âmirîler döneminde ordunun esas itibariyle Berberîlerden oluşturulması bu zümrenin
Endülüs’teki nüfuzunu açık şekilde arttırdı ve bu durum Gırnata’nın düşmesine kadar devam
etti. Araplar gibi Berberîlerde de kabilecilik ruhunun bulunması farklı kabileler arasında
mücadelelere sebep oluyordu, ayrıca zaman zaman Araplarla da çatışmaya giriyorlardı. Ancak
bu çatışmalar Araplarla Berberîler arasındaki kültürel alışverişe engel teşkil etmiyordu. Nitekim
fetihten kısa zaman sonra Berberîler bir taraftan Araplar vasıtasıyla İslâm dinini daha yakından
tanıma imkânını bulurken diğer taraftan da kısa sürede Arapça’yı konuşur hale geldiler. Çoğu
Doğulu ve özellikle Fars asıllı olan mevâlîler ise sayılarının azlığına rağmen siyasî ve idarî
hayatta önemli rol oynadılar.93
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c.

Müvelledûn

Müslümanların Endülüs’e yerleşmelerinden sonra yerli halktan Müslüman olan birçok
aile oldu. Endülüs’ün fethinden sonra yerli ahalinin karşılaştığı olumlu tutum, âdil bir yönetim
ortaya konması ve iyi ilişkiler kurulması, Hıristiyanlar arasında İslâm’ın yayılmasını sağladı.
Zamanla bunların sayısında ciddi artış meydana geldi.
IX. yüzyılın ortalarından itibaren Endülüs’te Müslüman nüfusun çoğunluğunu.
İslâmiyet’i kabul eden yerli halkın oluşturduğu müvelledûn teşkil ediyordu. Bazı Arap
toplulukları komşuları olan müvelledûnla iyi ilişkiler kuramamışlardı ve bunda kabilecilik
anlayışının tesiriyle kendilerini onlardan üstün görmelerinin önemli payı bulunuyordu. Bu
durum Arap-müvelled düşmanlığına sebep oldu ve neticede iki taraf IX. yüzyıl boyunca
birbiriyle mücadele etti. Müvelledler uzun süre kendi kültürel özellik ve farklılıklarını
sürdürdüler; bu durumun başta gelen sebeplerinden biri eski dindaşları olan müsta‘riblerle iç
içe yaşamaları idi. Ancak III. Abdurrahman döneminden itibaren bu zümre, müsta‘riblerle
birlikte yaşamalarını gerektiren siyasî olayların sona ermesi, refahın yükselmesi, eğitimin
yaygınlaşması, idarî hayatın toplumun her kesimine açılması ve kabile anlayışının köreltilmesi
gibi sebeplerle bir çözülme ve erime sürecine girdi. Araplarla müvelledler arasındaki husumet,
XI. yüzyılda Doğu’daki Şuûbiyye hareketine benzer şekilde sınırlı da olsa edebî alana kaydı.
Bu konuda müvelledlerden İbn Garsiyye’nin Arapları aşağılayıp kendilerini yücelten risâlesi
meşhurdur.94

d.

Sakâlibe

Müslüman nüfusun diğer bir unsurunu ise Sakâlibe teşkil ediyordu. Bunlar köle
tâcirlerinden satın alınarak saraya getirilen, Müslüman olmaları ve saray âdâbını öğrenmeleri
sağlanarak değişik hizmetlerde kullanılan Fransız, Alman, İtalyan vb. asıllı kölelerdi. Asabiyet
faktörünü köreltmek gayesiyle III. Abdurrahman’ın komutanlık ve vezirlik gibi bazı üst
görevlere Arapların yerine onları tayin etmesi ve iktâlarla bağışlar sayesinde geniş servetlere
sahip olmaları toplum içindeki nüfuzlarının önemli ölçüde yükselmesine yol açtı. Sonuçta
Sakâlibenin bu durumu Arap ve Berberî aristokratları rahatsız etti; nitekim İbn Ebî Âmir
bundan dolayı hâcibliği sırasında onların nüfuzunu kırma yoluna gitti.95

2.

Gayrimüslimler

Gayri müslim tebaaya gelince bunlar Hıristiyan ve yahudilerden ibaretti. Kaynaklarda
“muâhidûn”, “ehl-i zimme” ve “acem” denilen Hıristiyanlar fetih esnasında yapılan antlaşmalar
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çerçevesinde dinlerini, mâbedlerini, örf ve âdetlerini muhafaza hakkına, can ve mal emniyetine
sahip bulunuyor, buna karşılık devlete cizye ve toprağı olanlar da haraç ödüyorlardı.96

a.

Hıristiyanlar

Hıristiyan halk zamanla İslâm kültürünün derin tesiri altında kaldı; İspanyollar da kendi
ana dillerinin yanında yazı ve konuşma dili olarak Arapça’yı kullanır hale geldiler. Giyim
kuşam, yeme içme vb. günlük hayatlarını ilgilendiren pek çok hususta Müslümanları taklit
ediyorlardı. Bundan dolayı onlara “müsta‘rib” (Araplaşmış) denilmektedir. Başlarında “kūmis”
(comes) adı verilen cemaat lideri bulunuyor ve bu lider devlet nezdinde cemaatini temsil
ediyordu. Bunlar ordu dahil devletin çeşitli kurumlarında önemli görevler üstlendiler. Bu
şekilde idarî, sosyal ve kültürel hayata katkıda bulundular. Oldukça yaygın biçimde Müslüman
erkeklerle evlenen Hıristiyan kadınlar kendi dinlerini diledikleri gibi yaşama hakkına sahiptiler.
Hem Arapça ve Latince’ye vukufları hem de İslâm kültürünü yakından tanımaları sayesinde bu
cemaat Endülüs ile Hıristiyan İspanya, hatta Avrupa’nın diğer ülkeleri arasındaki kültürel
alışverişte köprü vazifesi görüyordu. Bu hususta yahudi cemaatinin oynamış olduğu rol de göz
ardı edilmemelidir.97

b.

Yahudiler

VizigotIar’ın sonlarına doğru dinî hakları tamamen ellerinden alınan ve köleleştirilen
yahudiler, İslâm fethiyle birlikte dinî bir cemaat olarak yeniden dirilme ve dinlerini rahatça
yaşama hakkını elde ettiler. Devletle olduğu kadar komşularıyla da ilişkileri iyiydi. Geniş ticarî
faaliyetleri sayesinde iktisadî hayatta ve İbrânîce, Latince, Arapça bilmeleri sebebiyle de idarî
ve kültürel hayatta önemli bir yer işgal ettiler.98

3.

Sosyal Sınıflar

Endülüs cemiyetinde bir kişi, toplumun hangi kesiminden olursa olsun, hânedana
mahsus devlet başkanlığı hariç diğer üst makamların hepsine yükselebilirdi. Bununla birlikte
toplumda “hassa, âmme, abîd, a‘yân” adları altında farklı zümrelerin var olduğu da
bilinmektedir. Hassayı Arap, Berberî veya mevâlî asıllı aristokrat aileler oluşturuyor ve
vezirlik, valilik, komutanlık gibi üst görevler genellikle onlara tevcih ediliyordu. A‘yânı zengin
tüccar ve çiftlik sahipleri; daha çok küçük ticaret, çiftçilik, hayvancılık, balıkçılık gibi işlerle
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uğraşan âmmeyi de büyük çoğunluğu Berberîlerle müvelledûn ve müsta‘riblere mensup olan
halk tabakası teşkil ediyordu.99

4.

Zenginler-Fakirler

Endülüs toplumunda zenginler lüks ve debdebeli bir hayat sürüyorlardı. İçme suyu da
temin edilmiş olan evleri genellikle iki katlı ve bahçeli idi; bazılarının geniş bir kütüphanesi de
bulunurdu. Hükümdarın ve devlet adamlarının sarayları, vilayetlerde vali ve diğer idarecilerin
kaldıkları geniş müştemilâtlı konaklar adeta küçük birer şehir merkezi mahiyetinde idi.
İdarecilerin ve zenginlerin evlerinde hoş vakit geçirmek için edebiyat ve ilmî münazara
meclisleri ve av partileri tertip edilir, satranç gibi oyunlar oynanırdı. Şehirlerde birçok hamam
bulunuyor, bunlar bir gün erkekler, bir gün kadınlar için açılıyordu; zenginlerin gittiği
hamamlar ise ayrıydı. Endülüslü kadınlar geniş bir hürriyete sahiptiler. Sokaklarda rahatça
dolaşır, halkalar oluşturarak sohbet ederler ve vakit namazlarını da çok defa camide
kılarlardı.100

B. İdarî Yapı
Endülüs 711’den 756’ya kadar doğudaki Emevî Devleti’nin bir parçası olarak
kaldığından bu dönemde idarî işler bazan Kuzey Afrika genel valisi, bazan da bizzat Emevî
halifeleri tarafından gönderilen valilerce yürütülmüştür. 756 yılında I. Abdurrahman’ın
Endülüs’te bağımsız bir devlet kurmasından sonra idarî yapı Emevî Devleti örnek alınarak
yeniden düzenlendi. Endülüs Ernevî Devleti’nin başında bulunan hükümdarlar için 929 yılına
kadar “emir” ya da “ebnâü’l-hulefâ”, bu tarihten sonra ise “halife” veya “emîrü’l-mü’minîn”
unvanları kullanıldı. Toplumun başı (imam) ve orduların başkomutanı olan Endülüs Emevî
hükümdarları geniş bir otoriteye ve nüfuza sahiptiler. Genellikle hükümdar hayatta iken yapılan
veliaht tayininde takip edilen belli bir esas yoktu ve bu durum zaman zaman taht kavgalarına
sebep olmaktaydı. Mülûkü’t-tavâif ve Nasrîler döneminde de hükümdarın yetkileri ve veliaht
tayini benzer şekilde gerçekleştiriliyordu. İdarî hiyerarşide hükümdardan sonra hâcib, vezirler,
sâhibü’l-berîd, hâzinü’l-mâl, kâdı’l-cemâa, vali, kâid, sâhibü’l-medîne, muhtesib,
sâhibü’l-escâl, sâhibü’l-evkâf gibi yüksek memurlar yer almaktaydı. Memur kademelerinin
en üstündeki kişi olan hâcib, bir taraftan hükümdarla idareciler ve halk arasında mâbeyncilik
vazifesi görürken diğer taraftan da gerektiğinde onun adına kararlar alır ve uygulardı; ayrıca
merkezî idarenin işleyişini, vilayetlerdeki askerî ve mülkî erkânın çalışmalarını kontrol ederek
bu hususlarda hükümdara bilgi arzederdi. Statü bakımından hâcibden sonra gelen ve ona tâbi
olan vezirlerden her biri farklı bir alandan sorumlu idi; ancak bazan iki vezirlik bir tek kişiye
verilir ve bunlara “zü’l-vizâreteyn” denilirdi. Çeşitli konuları görüşmek üzere vezirler doğrudan
hükümdarın veya hâcibin başkanlığında toplanırlardı. Vezirler gibi kâtiplerin de sayıları birden
fazla idi ve bunlar iki kısma ayrılırlardı. Resmî evrakı yazmakla mükellef olanlara “kâtibü’rresâil”, beytülmâlin harcamalarını kaydedenlere de “kâtibü’z-zimâm” denilirdi. Sâhibü’l99
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berîdler, resmî haberleşmenin sağlanması yanında vilayetlerde olup biten şeyler ve idareciler
hakkında bilgi toplamak gibi önemli bir görevi de yerine getirirlerdi. Hâzinü’l-mâl, hazineye
ait mallardan ve vilayetlerden gelen vergilerden sorumluydu. İlk dönemde vali tarafından tayin
edilen ve “kâdı’l-cünd” adıyla anılan kâdı’l-cemâa daha sonra hükümdar tarafından tayin
edilerek bu adı aldı ve Abbasîlerdeki kâdılkudât seviyesine getirildi. Mülûkü’t-tavâif
döneminde de her hânedanın merkezinde görev yapan bir kâdı’l-cemâa vardı. Kurtuba dışında
görevlendirilen kadılara ise “hâkim” denilmekteydi. Kâdı’l-cemâanın vazifeleri arasında cuma
namazı kıldırmak, evlilik, boşanma, miras, mülkiyet vb. konulara ve bunlarla ilgili davalara
bakmak, vakıfların, beytülmâlin işleyişini kontrol etmek gibi hususlar bulunuyordu. Bu
görevleri yerine getirirken fukahanın teşkil ettiği “meclisü’ş-şûrâ” adı verilen bir heyet de
ihtilafa düşülen hususların hallinde kendisine yardımcı oluyordu. Kadılar adlî işlerin
yürütülmesi hususunda geniş yetkilere sahiptiler. Abbasîlerdeki sâhibü’ş-şurtaya tekabül eden
sâhibü’l-medîne, şehirde idarî düzen ve asayişin sağlanmasından birinci derecede sorumlu
kişiydi. Genel ahlâka aykırı davranışları cezalandırma yetkisi vardı. Kâdı’l-cemâaya veya
sâhibü’l-medîneye bağlı olan muhtesib (sâhibü’s-sûk) hukuku iyi bilen fakihler arasından
seçilirdi. Bu görevli çarşı ve pazarda tartıların doğru, satılan malların kaliteli olması, hileli
alışverişlerin önlenmesi, fiyatların aşırı yükselmemesi, mescidlerin, yol ve nehir kıyılarının
temiz tutulması gibi işlerden sorumlu idi.101

C. Başkent ve Şehirler
Başşehir Kurtuba dışında kalan yerler idarî bakımdan biri “küver” (vilayetler), diğeri
“sugūr” (sınır bölgeleri) olmak üzere iki kısma ayrılmıştı. Küver, doğrudan hükümdar
tarafından tayin edilen valiler. Sağrüla‘lâ, Sağrülevsat ve Sağrülednâ adlarıyla üçe ayrılan sugūr
ise “kâid” denilen komutanlar tarafından idare edilirdi. Endülüs Emevî Devleti, kısa süreli barış
dönemleri hariç bir taraftan kuzeydeki Hıristiyan İspanyol krallıklarıyla, IX. yüzyılın
ortalarından itibaren de Şiî Fâtımîlerle sürekli savaş halinde bulunduğu için 25 - 50.000 kişilik
bir daimî orduyu hazır bulundururdu, ayrıca buna sefer sırasında çok sayıda gönüllü de katılırdı.
Valiler döneminin sonuna kadar ordu Araplar ve Berberîlerden teşekkül ederken I.
Abdurrahman’dan itibaren çeşitli Avrupa ülkelerinden getirtilen kölelere de (Sakâlibe) yer
verildi. Ordu yayalar (reccâle) ve atlılar (fürsân) olmak üzere iki grup askerden oluşmaktaydı.
III. Abdurrahman’la birlikte Endülüs donanması önemli bir gelişme kaydetti. Bu donanma
sayesinde Kuzey Afrika’da Fatımî hâkimiyeti zayıflatıldı ve bazı sahil şehirleri Endülüs Emevî
Devleti’ne bağlandı. Savaş aleti olarak kılıç, mızrak, ok, yay, kalkan, miğfer, tekerlekli
mancınık ve geç dönemde de tüfek kullanılmaktaydı.102
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D. Ekonomi
Endülüs özellikle III. Abdurrahman döneminden itibaren Avrupa’nın en kalabalık ve en
müreffeh ülkesi durumuna gelmişti. I. Abdurrahman tarafından inşasına başlanan ve daha
sonraki hükümdarlar tarafından genişletilen Kurtuba Camii, diğer camileri, hanları, hamamları
ve çarşılarıyla başşehir Kurtuba bütün dünyanın gözünü kamaştırıyordu. III. Abdurrahman’ın
yaptırdığı Medînetüzzehrâ ve Hâcib İbn Ebî Âmir’in inşa ettirdiği Medînetüzzâhire sarayları
başlı başına birer küçük şehir görünümündeydi. Bu dönemde Kurtuba’yı ziyaret eden bir Alman
şairi burayı dünyanın incisi olarak tanıtmaktadır. İşbîliye, Tuleytula, Sarakusta, Batalyevs,
Gırnata ve Belensiye gibi şehirler de aynı gelişmişlik düzeyini aksettirmekteydiler. Ülkedeki
istikrarın sarsıldığı dönemler dışında hazinenin gelirleri sürekli bir artış kaydediyordu.
Endülüs’ün ulaştığı bu zenginliğin temelinde hiç şüphesiz tarım, ticaret ve imalât alanlarında
kaydedilen gelişmeler yatmaktaydı. Bir taraftan fetihten sonra yapılan toprak reformuyla küçük
çiftçiler güçlendirilir ve toprağın işletilmesiyle ilgili yeni düzenlemeler yapılarak çiftçilerin
daha iyi çalışmasına imkân tanınırken diğer taraftan Doğu’da ve Kuzey Afrika’da
gerçekleştirilen ziraî gelişmeler Endülüs’e aktarılıyordu; sulu tarımda da büyük bir ilerleme
kaydedilmişti. Pirinç, şeker kamışı, kayısı, portakal, nar, pamuk gibi ürünleri İspanya’ya getiren
ve üretimini sağlayanlar da Müslümanlardır. Zeytincilik yanında ıtriyat yapımında kullanılmak
üzere çeşitli otlar, dokumacılıkta kullanılmak üzere pamuk ve keten gibi bitkiler
yetiştiriliyordu. Gırnata ve civarında ipek böcekçiliği, bazı yörelerde de arıcılık oldukça
gelişmişti. Vizigotlar döneminde ihmale uğrayan maden işletmeciliği Müslümanlar tarafından
yeniden canlandırıldı. Ceyyân, Bulche, Aroche ve Garbülendülüs’te (Algarve) başta altın,
gümüş ve demir olmak üzere çeşitli madenler çıkartılarak işleniyordu. Yün, pamuk ve ipek
dokumacılığı çok gelişmişti. Yalnız Kurtuba’da 13.000 dokumacının bulunduğu rivayet
edilmektedir. Mâleka ve Belensiye’de ileri seviyede bir seramik sanayii vardı. Meriye’de
züccaciye, Kûnke’de (Cuenca) fildişi oymacılığı yaygındı. Şâtıbe’de kâğıt, Kurtuba ve
Tuleytula’da kılıç ve diğer savaş aletleri imal ediliyordu. Yine Kurtuba’da deri işlemeciliği
şöhreti Endülüs sınırlarını aşacak kadar gelişmiş bulunuyordu. Gerek tarım gerekse imalât
sanayiinde görülen bu ilerleme ticarî hayata ve özellikle deniz ticaretine büyük bir canlılık
kazandırmıştı. Başta İşbîliye olmak üzere Meriye ve Beccâne (Pechina) gibi sahil şehirlerinden
pamuk, zeytin, zeytinyağı, za‘feran, incir, şeker gibi ürünler Kuzey Afrika, Bizans ve Mısır’a
ihraç ediliyor ve bu mallar oralardan da öteki Asya ülkelerine götürülüyordu. Endülüslü tacirler
Mısır, Bağdat ve Mekke ile ticarî ilişkiler kurmuşlardı; yapılan ihracata karşılık Mısır’dan
dokuma, Uzakdoğu’dan baharat ve Kuzey Afrika’dan tahıl ürünleri ithal edilirdi. Ayrıca köle
ticareti de oldukça yaygındı.103
Endülüs Emevî Devleti’nin yıkılması, iktisadî hayatta genel bir duraklama dönemine
girilmesine yol açtı. Gerçi İşbîliye, Kurtuba, Gırnata gibi şehirler eski durumlarını bir ölçüde
korudular; ancak mülûkü’t-tavâif döneminde yaşanan iç karışıklıklar tarım alanlarının tahrip
edilmesine, şehirlerin yağmalanmasına ve bunların sonucu olarak da mal darlığına sebep oldu.
İktisadî durgunluğun diğer bir sebebi de mülûkü’t-tavâifin Hıristiyan krallıklara ödemek
zorunda kaldıkları ağır vergilerdi. Buna rağmen Endülüs, iktisadî yönden mülûkü’t-tavâif
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döneminde yine Hıristiyan krallıklardan daha ilerideydi ve bu durum Murâbıtlar ve
Muvahhidler dönemlerinde de devam etti. Muvahhidler idaresinin sonlarına doğru Kurtuba,
İşbîliye, Mâride, Meriye gibi şehirlerin Hıristiyanların eline geçmesinin ardından Müslüman
nüfusun büyük bir bölümünün Gırnata ve civarına göç etmesiyle bu yörede gözle görülür bir
canlanma oldu. 1492’de Endülüs’teki İslâm hâkimiyetinin tamamen sona ermesinden sonra da
Müslümanlar Hıristiyan İspanya’nın iktisadî hayatında bir süre daha etkili olmaya devam
ettiler. Endülüs’te de doğudaki İslâm ülkelerinde olduğu gibi dinar (altın para) ve dirhem
(gümüş para) kullanılıyordu. Ancak fethin ilk yıllarında paraların bir yüzünde daha sonra
kaldırılan Latince ibareler yer almıştı. Devlet gelirlerini esas itibariyle zekât, cizye, haraç,
ticaret malları vergisi, ganimetler ve humus arazilerinde çalışanların (benü’l-ahmâs) ödedikleri
vergiler teşkil etmekteydi. Bu gelirler cami, medrese, köprü, hamam, kanal vb. imar
faaliyetlerinde, askerî ihtiyaçların karşılanmasında, devlet memurlarının maaşlarının
ödenmesinde ve kıtlık yıllarında fakirlerin ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılırdı.104

E. Eğitim
Endülüs’te üç aşamalı bir eğitim ve öğretim sistemi vardı. Altı yaşından itibaren
başlayıp altı yedi yıl süren ilk dönemde, diğer İslâm ülkelerinde olduğu gibi Kur’ân-ı Kerîm ve
ilmihal bilgileriyle Arapça ve şiir öğretiliyor, mekân olarak da küçük mescidlerle camilere
yakın evler, öğretmenlerin evleri ya da devlet tarafından açılan yatılı mektepler kullanılıyordu.
Yatılı mekteplerde görev yapan öğretmenlerin ücretini devlet, diğer öğretmenlerinkini ise
öğrenci velileri ödüyordu. İlk aşamayı tamamlayan öğrenciler dilerlerse “şüyûh” denilen
müderrislerin etrafında oluşan halkalara katılırlardı. Belli bir program ve süreyle kayıtlı
bulunmayan bu halkalarda dil ve edebiyat, fıkıh, tefsir, hadis, tıp, matematik, kimya gibi ilimler
okutulurdu. Müderrisler ücretlerini devletten, vakıflardan ya da öğrenci velilerinden alırlardı.
Metot olarak okuma, dinleme ve yazdırma uygulanırdı. Üçüncü aşamada ise ihtisaslaşma
başlardı. Bu da XI. yüzyıldan itibaren açılan medreselerde veya Kayrevan, Kahire, Dımaşk,
Bağdat, Medine ve Mekke gibi ilim merkezlerinde gerçekleşirdi. Bu dönemin sonunda,
okudukları medreselerden başarılı talebelere müderris olabileceklerini gösterir icazetnâmeler
verilirdi. Hükümdar ve hâcib, vezir, vali gibi yüksek kademelerdeki devlet adamları özel
müderrisler tutarak kendi evlerinde çocuklarının eğitimini sağlarlardı.105

F. İlim ve Kültür
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1.

Dinî İlimler

a. Tefsir ve Kıraat
Tefsir ve Kıraat. Tahsil amacıyla Kahire, Bağdat, Dımaşk, Mekke, Medine gibi şehirlere
yapılan seyahatler sayesinde Doğu’daki tefsirle ilgili çalışma ve gelişmeler yakından takip
ediliyordu. Başlangıçta öğretim faaliyetlerinde Doğulu müfessirlerin eserleri esas alınıyordu.
IX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tefsir alanında Endülüs’te de önemli âlimler yetişmeye
başladı. Bunların ilki olan Bakî b. Mahled’in et-Tefsîrü’l-kebîr’i, çağdaşı Taberî’nin Camiʻu’lbeyân’ından daha üstün kabul ediliyordu. Daha sonra İbn Ebî Tâlib el-Kaysî Tefsîrü’l-Kur’ân,
İbn Atıyye el-Endelüsî el-Muharrerü’l-vecîz, Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî el-Câmiʻ liahkâmi’l-Kur’ân adlı eserleri telif ettiler. Endülüs’te kıraat ilmine de büyük önem verilmekte
ve bu çerçevede, Doğu’da üzerinde ittifak edilen kıraat şekillerinin muhafazası kutsal bir görev
olarak telakki edilmekteydi. Meselâ Dâniye Emiri Mücâhid el-Âmirî emirliğinden ziyade
kurrâlık vasfı ile meşhurdur. Bu alanda İbn Haldûn’un övdüğü Ebû Amr ed-Dânî altı kıraat
tarzını ele aldığı et-Teysîr’i, İbn Abdülkuddûs el-Kurtubî de Kitâbü’l-Miftâh fi’htilâfi’lkırâ’âti’s-sebʻa adlı eserleri yazdılar.106

b. Hadis
Hadis. Endülüs’te hadis ilmine olan ilgi çok erken tarihlerde başladı. Tabakat
kitaplarında yer alan bilgiler, birçok talebenin hadis tahsili için Doğu’ya gittiğini ve
dönüşlerinde Endülüs’ün muhtelif şehirlerinde bu ilmi öğrettiklerini göstermektedir. Bunlardan
bazıları, hadis külliyatına vukufları sayesinde hakkında hadis bulunmayan konuları rahatlıkla
ayırt edebilmekteydiler. Hadis ilminin değişik yönleriyle ilgili çok sayıda eser de telif edildi.
Bunlar arasında Kâsım b. Asbağ’ın Kitâb fî hadîsi Mâlik b. Enes, İbn Eymen’in es-Sünen, Ebû
Ali el-Gassânî’nin Takyîdü’l-mühmel, İbn Ammâr el-Abderî’nin et-Tecrîd li-Sıhâhi’s-sitte,
Kâdî İyâz’ın el-İlmâʻ, Ruşâtî’nin el-İʻlâm adlı eserleri zikredilebilir.107

c. Fıkıh
Fıkıh. Gerek fetih esnasında gerekse fetihten hemen sonra Endülüs’e gelen Araplar
çoğunlukla Suriye asıllı olduklarından ve o dönemde Abdurrahman b. Amr el-Evzâî bu
bölgenin fıkıh imamı kabul edildiğinden başlangıçta Endülüs’te de bu imamın fıkhî görüşleri
(Evzâîlik) benimsendi. Ancak Endülüs Emevî Devleti’nin kuruluşundan sonra Doğu’ya
gönderilen Îsâ b. Dînâr, Yahyâ b. Yahyâ el-Leysî ve Utbî gibi talebelerin Medine’deki İmam
106
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Mâlik’i tercih etmeleri ve onun görüşlerinin yayılması için sarfettikleri çabalar sonunda
Mâlikîlik I. Hişâm döneminden itibaren Evzâîliğin yerini alarak Endülüs’ün resmî mezhebi
haline geldi. Bundan sonra bu mezhebe sıkı sıkıya bağlı birçok fakih yetişti. Tabakat
kitaplarındaki bilgilerden anlaşıldığına göre fıkıh tahsilinde daha çok İmam Mâlik’in elMuvatta’ının ezberlenip anlaşılmasına önem veriliyordu. Endülüslü fukaha arasında sırf elMuvatta’ı ezberlemek ya da buna şerhler yazmakla yetinenler olduğu gibi mezhepte müctehid,
fetva ehli ve gerek usul gerekse fürûda önemli eserler telif eden şahsiyetler de bulunmaktadır.
Utbî el-ʻUtbiyye, Ebü’l-Velîd el-Bâcî İhkâmü’l-fusûl fî ahkâmi’l-usûl ve el-İşârât fî usûli’lfıkh, Ebü’l-Velîd İbn Rüşd el-Mukaddimât, el-Beyân ve’t-tahsîl adlı eserleriyle Mâlikî
fakihlerinin en önde gelenleri arasında yer almışlardır.108
Mâlikî fukahasınca hoş karşılanmamakla birlikte Endülüs’te öteki fıkhî mezheplere,
özellikle Şâfiî ve Zâhirî mezheplerine bağlı çok az sayıda âlim de yetişmiştir. Kâsım b.
Muhammed b. Seyyâr, Bakî b. Mahled, Osman b. Vekîl, Eslem b. Abdülazîz ve Halef b.
Abdullah Şâfiî mezhebine mensup ulemâdan bazılarıdır. Zâhirî mezhebinin Endülüs’teki ilk
temsilcileri Abdullah b. Muhammed b. Hilâl ile Münzir b. Saîd el-Bellûtî’dir. Münzir b. Saîd,
Mâlikî fukahasına hâkim olan taklit anlayışına karşı ictihadı savunuyor ve Dâvûd ez-Zâhirî’nin
görüşlerine yakınlık duyuyordu. Zâhirîliğin en hararetli savunucusu hiç şüphesiz ünlü bilgin
İbn Hazm idi; öyle ki bu mezhep Endülüs’te Dâvûd ez-Zâhirî’den çok İbn Hazm’a nisbet
edilmektedir.109

d. Kelam
Kelâm. Endülüs’te en az gelişme gösteren İslâmî ilim kelâm olmuştur. Bunun sebebi,
Doğu’da ortaya çıkan kelâmî meseleler ve bu meseleler etrafında gelişen tartışmaları asla
müsamaha ile karşılamayan Mâlikî mezhebinin Endülüs’te sağladığı mutlak hâkimiyettir.
Bununla beraber tahsillerini Doğu’da yapan bazı talebeler vasıtasıyla bir kısım Mu‘tezilî
fikirlerin, bu arada Bâkıllânî, İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî ve Gazzâlî’nin kelâma dair
eserlerinin Endülüs’e sızması mümkün olabilmiştir. Öte yandan meşhur âlim İbn Hazm da elFasl adlı eserinde Allah, irade hürriyeti, kaza - kader, iman, âhiret hayatı, imâmet vb. kelâmî
konuları ele almış ve bunlarla ilgili görüşlerinden dolayı Mu‘tezile, Mürcie ve Şîa’yı şiddetli
bir tenkide tâbi tutmuştur.110

e. Tasavvuf
Tasavvuf. Zühd hayatı, daha fetihten sonraki ilk yıllarda Endülüs’ün âşinâ olduğu bir
hayat tarzı idi. IX. yüzyılda İbn Meserre ve öğrencilerinin Kurtuba yakınındaki bir dağda zühd
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hayat yaşadıkları bilinmektedir. Ancak bu hayatın, Doğu’da bu sırada sistemleştirilmiş olan
tasavvufla ne derece ilgisinin bulunduğu hususu tam olarak tesbit edilmemiştir. Buna karşılık
X. yüzyılın sonlarından itibaren baş gösteren siyasî parçalanma ve beraberinde getirdiği sosyal
çalkantıların da tesiriyle Meriye’de İbnü’l-Arîf, İşbîliye’de İbn Berrecân, Şilb’de Ebü’l-Kâsım
İbn Kasî gibi kişilerin etrafında toplanan grupların birer sûfî grup oldukları konusunda şüphe
yoktur. Tasavvuf sahasında Endülüs’te yetişen en önemli isim, başta el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye
ve Fusûsü’l-hikem olmak üzere çok sayıda eser telif eden ve bu eserlerde savunduğu vahdet-i
vücûd nazariyesiyle hem İslâm hem de Hıristiyan âleminde derin yankılar uyandıran İbnü’lArabî’dir. Öğrencilerinden İbn Seb‘în ile onun tesiri altında kalan Şerhu Kitâbi’l-Ĥikem adlı
eserin sahibi İbn Abbâd er-Rundî de öteki ünlü sûfîlerdir.111

2.

Beşerî İlimler

a. Dil
İslâm fethinin ardından İspanya’da nüfusu 6 milyona varan yerli halk sonradan
İspanyolca, Portekizce, Fransızca, İtalyanca ve Romence’yi meydana getirecek olan halk
Latince’sini (vulgar Latin), Berberîler ve çok küçük bir azınlık durumunda olan Araplar da
kendi dillerini konuşuyorlardı. Ancak gerek doğudan gelen yeni göçler gerekse yerli kadınlarla
yapılan evlilikler sebebiyle Arapça konuşanların sayısında zamanla büyük bir artış meydana
geldi. Müvelledler Arapça’dan başka ana dilleri olan Latince’yi de öğreniyor ve günlük
hayatlarında her iki dili birlikte kullanıyorlardı. Resmî dilin Arapça olması ve eğitimin bu dille
yapılması sebebiyle Berberîlerle müvelledlerin öncelikle Arapça’yı öğrenmeleri gerekiyordu.
Böylece Arapça IX. yüzyılın ortalarından itibaren Müslüman halkın tamamının, hatta gayri
müslimlerin ortak konuşma ve yazı dili haline geldi. Arapça’nın bu hızlı yayılışı ve Latince’yi
ikinci plana itmesi sebebiyledir ki Kurtuba Piskoposu Alvaro, Hıristiyan gençlerin ana dilleri
olan Latince ile düzgün bir mektup yazmayı dahi beceremezken Arapça şiirleri ve felsefî
eserleri rahatça okuyup anlayabildiklerinden yakınmaktadır. Arapça’nın yayılışına paralel
olarak bu dille ilgili çalışmalar da önemli bir gelişme kaydetti. Bu hususta önce Doğu’daki
kitaplardan faydalanıldı. Cûdî, Gâzî b. Kays, Abdülmelik b. Habîb, Kâsım b. Sâbit ve Kâsım b.
Asbağ telif ettikleri eserlerde hem metot hem de muhteva bakımından Doğu’da yazılan gramer
kitaplarını örnek aldılar. Daha sonra gelen nesiller ise özellikle X. yüzyıldan itibaren bir yandan
Sîbeveyhi’nin el-Kitâb, Asmaî’nin el-Emŝâl, İbn Kuteybe’nin Edebü’l-kâtib, Müberred’in elKâmil, İbnü’s-Sikkît’in el-Elfâž’ı gibi eserleri şerh, hatta tenkit ve tashih edebilecek bir
seviyeye ulaşırken öte yandan da metot ve muhteva itibariyle onlardan aşağı kalmayan orijinal
eserler kaleme aldılar. Bu müelliflerin X. yüzyıldaki en önemli temsilcileri, on beş yıllık bir
çalışmanın sonunda el-Bâriʻ fi’l-luğa’yı yazan Ebû Ali el-Kâlî, el-Efʻâl’in müellifi İbnü’lKūtiyye ve el-İstidrâk ʻalâ Sîbeveyhi, el-Vâdıh, Ŧabakâtü’n-nahviyyîn ve’l-luğaviyyîn gibi

111

Özdemir, Mehmet, “Endülüs”, DİA, XI, 221.

372 / 429

eserlerin sahibi olan ve o dönemin en büyük filologu olarak tanımlanan Ebû Bekir ezZübeydî’dir. Mülûkü’t-tavâif döneminde de Arapça’yla ilgili çalışmalar büyük bir canlılık
içinde devam etti ve İbn Hazm Merâtibü’l-ʻulûm, İbn Sîde el-Muhkem ve el-Muhassas, Ebû
Ubeyd el-Bekrî Faslü’l-makâl fî şerhi Kitâbi’l-Emŝâl, Simtü’l-leʻâlî fî şerhi Emâli’l-Kâlî,
Batalyevsî Şerhu Sakti’z-zend, el-İktiđâb fî şerhi Edebi’l-küttâb adlı eserleriyle Arap diline
çeşitli yönlerden katkıda bulundular. Daha sonraki yüzyıllarda ise Ebû Ali eş-Şâlûbîn, İbn
Mâlik, Ebû Hayyân gibi isimler temayüz etti. Bunlardan İbn Mâlik, Arap gramerini nazım
halinde ve oldukça basit bir dille 1000 beyitlik el-Elfiyye’sinde özetlemeyi başardı. “Dilcilerin
emîrü’l-mü’minîni” diye nitelendirilen Ebû Hayyân ise Arapça’dan başka Türkçe, Farsça ve
Habeşçe üzerinde çalışmalar yaptı.112

b. Nesir
Nesir türünden edebî faaliyetleri iki gruba ayırmak mümkündür. Birincisi
hükümdarların başka hükümdarlara, valilere ve valilerin hükümdarlara gönderdikleri risâleler,
meşhur hatiplerin irat ettikleri hutbelerle Âmirîler döneminde örneklerine çokça rastlanan
savaşlarla ilgili edebî tasvirlerden oluşmaktaydı. Valiler döneminde hutbe ve risâleler kısa ve
sade bir üslûpla, emirlik ve halifelik dönemlerinde ise Abbasîlerdeki gelişmelere paralel olarak
ve özellikle Câhiz’in tesiriyle daha uzun, belâgat, fesahat, kinaye, mecaz ve secinin bir arada
bulunduğu daha ağdalı bir üslûpla kaleme alınmıştır. Bunların arasında, III. Abdurrahman’ın
halifeliğini ilân etmesi dolayısıyla valilerine ve Kuzey Afrika’daki bazı hânedanlara gönderdiği
risâle ile fakih Münzir b. Saîd el-Bellûtî’nin aynı hükümdar döneminde Bizans
İmparatorluğu’ndan gelen elçilerin kabul merasiminde okuduğu hutbe meşhurdur. Nesir
türünden edebî faaliyetlerin ikinci kısmını ise telif eserler teşkil etmekte ve bunların başında
İbn Abdürabbih’in el-ʻİkdü’l-ferîd adlı kitabı gelmektedir. Bundan başka Ebû Ali el-Kâlî’nin
el-Emâlî’si, İbnü’l-Cesûr’un ez-Zeylü’l-Müzeyyel’i, Ebû Bekir et-Turtûşî’nin siyasetnâme
türündeki Sirâcü’l-mülûk’ü, İbn Şüheyd’in Risâletü’t-tevâbiʻ ve’z-zevâbiʻi, İbn Hazm’ın
Ŧavku’l-hamâme’si, Eftasî Sultanı Muzaffer’in el-Kitâbü’l-Mužafferî’si, İbn Ebü’l-Hısâl’in
Sirâcü’l-edeb’i İbnü’l-Mevâînî’nin Reyhânü’l-elbâb’ı bu türün en ünlü örnekleridir.113

c. Şiir
Genellikle Endülüslüler düşünebilme, dile hâkimiyet, insan ve nesneleri iyi
kavrayabilme gibi şairlerde bulunması gereken niteliklere sahiptiler. Pek çok mısra ağızdan
ağıza dolaşmakta ve toplumun her kesiminde büyük ilgi görmekteydi. Emirler ve halifeler şiir
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yazar, meclislerinde şairleri bulundurur, onları himaye ederlerdi. Endülüslü kadınlar da şiire
karşı büyük ilgi duyuyorlardı.114
Endülüs şiiri başlıca üç tür halinde gelişme gösterdi:
1. Klasik şiirin ilk temsilcileri, fetih ordusuyla birlikte veya fethin hemen ardından
Endülüs’e gelen şairlerdi. Bunlardan Ebü’l-Ecreb Ca‘vene Ferezdak’la aynı seviyede
görülüyor. Vali Ebü’l-Hattâr ise Endülüs’ün Antere’si kabul ediliyordu. Bu şairler şiirlerini her
ne kadar mekân olarak Endülüs’te yazmışlarsa da eserleri şekil, üslûp ve tema bakımından
Doğu’dakileri andırıyordu. Emirlik döneminin başlarından itibaren Doğu’ya duyulan özlem,
sevgi gibi psikolojik duygular ve tabiat tasvirleri, dünyaya aşırı bağlanma veya ondan
uzaklaşma gibi birbirine zıt duygular şiire girmeye başladı. Diğer taraftan Doğu’da görülen
yenilikçi akım Endülüs şiirine de nüfuz etti. Bu arada karışıklıkların hüküm sürdüğü
dönemlerde yaygınlaşan iç mücadeleler ve devlet güçleriyle isyancılar arasında cereyan eden
savaşlar şiire de yansıyarak şiirin bu hadiselerle, bu hadiselerin de şiirle beslenmesine yol açtı.
Emir I. Abdurrahman, I. Hakem, Yahyâ el-Gazâl, Saîd b. Cûdî, Müvelled el-Ablî, Abbas b.
Firnâs, Abbas b. Nâsih, Hassâne et-Temîmiyye emirlik döneminin önde gelen şairleri arasında
sayılabilir. X. yüzyılda klasik şiirde vezin yönünden fazla bir değişiklik meydana gelmemekle
birlikte mâna, üslûp ve temada yeni gelişmeler oldu; meselâ gayri ahlâkî kabul edilen içki, kadın
vb. konular terkedilerek bunun yerine bazı ilmî meseleler işlendi. Fakat halifelik döneminin
sonlarına doğru ülkeye hâkim olan siyasî kargaşa ve onun meydana getirdiği karmaşık hisler
sebebiyle terkedilen konular yeniden şiire girmeye başladı. Yine siyasî baskılar sonucunda
yalvarma, af ve himmet dileme de sık sık şiirlerde dile getirilir oldu. Bir diğer önemli tema ise
Endülüs’ün maddî ve mânevî güzellikleriydi. Remâdî, İbn Derrâc, İbn Şüheyd ve Ubâde b.
Mâüssemâ’ bu dönemin meşhur şairleridir. Öte yandan Doğu’da siyasî ve kültürel istikrara
bağlı olarak yenilikçi akıma karşı gelişen yeni muhafazakâr akım (neo-klasisizm), Doğu’ya
seyahat eden Ebû Osman b. Müsennâ ve Mü’min b. Saîd gibi şairler vasıtasıyla Endülüs şiirini
de tesiri altına aldı. İbn Abdürabbih, Münzir b. Saîd el-Bellûtî, İbn Hânî gibi şairler bu yeni
akım çerçevesinde ve fakat tamamen orijinal şiirler ortaya koydular.115
Klasik şiir, mülûkü’t-tavâif döneminde siyasî çöküşün aksine hiciv, methiye, tefâhür,
zühd, sabır, hüzün, tabiat, içki, kadın gibi temalar etrafında önemli bir zenginlik kazandı.
Şairlerin değeri daha da arttı, öyle ki şairlik vezirliğe denk tutuluyordu. Bu dönemin en meşhur
şairleri İbn Şeref el-Kayrevânî, Ebû İshak el-İlbîrî, İbn Zeydûn, Mu‘temid b. Abbâd, İbn
Ammâr el-Mehrî, İbnü’l-Lebbâne, İbn Hamdîs ve İbn Abdûn’dur. Klasik şiirin mülûkü’t-tavâif
dönemindeki durumunun daha ilerisine gidilemediği, hatta biraz gerisinde kalındığı Murâbıtlar
ve Muvahhidler dönemlerinde İbn Hafâce, İbnü’z-Zekkâk, Rusâfî, İbn Sehl, Ebü’l-Bekâ erRundî, Gırnata Emirliği döneminde ise Lisânüddin İbnü’l-Hatîb ve İbn Zemrek gibi şairler
yetişti.116
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2. Müveşşahların daha Câhiliye döneminde mevcut olduğuna veya Endülüs’te yerli
halkın Latince şarkılarından etkilenilmesiyle ortaya çıktığına dair farklı görüşler bulunmakla
beraber genel kanaat bu şiir türünün ilk defa Endülüs’te görüldüğü ve Emir Abdullah
döneminde (888-912) şair Mukaddem b. Muâfâ tarafından ihdas edildiği şeklindedir. Onu İbn
Abdürabbih takip etmiş, daha sonra mülûkü’t-tavâif döneminde meşhur Ubâde el-Kazzâz ile
Re’seh, Murâbıtlar ve Muvahhidler döneminde İbn Bakî, Nezhûn bint Kılâî, Muhammed b.
Ebü’l-Fazl, İbn Hayyûn ve Gırnata Emirliği döneminde de İbrahim b. Sehl el-İsrâilî, İbn Hazar
ve meşhur Lisânüddin İbnü’l-Hatîb yetişmiştir. Müveşşahlardaki temalar Kasidelerdekilerle
aynı olmakla beraber telli mûsiki aletleri eşliğinde okudukları için bu şiirlerde aşk konularına
daha çok ağırlık veriliyordu.117
3. Zeceller, müveşşahlardan farklı olarak fasih Arapça yerine halkın kullandığı Arapça,
muhtelif Berberî lehçeleri ve Latince’nin karışımından meydana gelen melez dille söylenen
şiirlerdi ve özellikle eğlence meclislerinde sazlar eşliğinde koro halinde söylenirdi. Bu türün en
meşhur şairi Ebû Bekir b. Kuzmân’dır.118

d. Tarih
Endülüs’te tarihe büyük bir ilgi gösterildi. Metot bakımından genellikle Doğu’nun
örnek alındığı tarih çalışmaları çerçevesinde ağırlığın Endülüs’e verildiği görülen umumi ve
hususi tarihler, tabakat kitapları ve edebiyat tarihleri telif edilerek geniş ve zengin bir literatür
oluşturuldu. Mevcut bilgiler ilk tarih çalışmalarının emirlik döneminde başladığını, halifelik ve
özellikle mülûkü’t-tavâif dönemlerinde geliştiğini göstermektedir. Bunlar arasında Abdülmelik
b. Habîb’in et-Târîh, Ahmed er-Râzî’nin Ahbâru mülûki’l-Endelüs, anonim Ahbâr mecmûʻa,
İbnü’l-Kūtiyye’nin Târîhu iftitâhi’l-Endelüs, İbn Hayyân’ın el-Muktebes, İbn Hazm’ın
Cemheretü ensâbi’l-ʻArab, İbnü’l-Hatîb’in el-İhâta ve Aʻmâlü’l-aʻlâm adlı eserleri
zikredilebilir. Tabakat kitaplarına Huşenî’nin Kuđâtü Kurtuba, İbnü’l-Faradî’nin Târîhu
ʻulemâ’i’l-Endelüs, İbn Beşküvâl’in es-Sıla, İbnü’l-Ebbâr’ın el-Ĥulletü’s-siyerâ; edebiyat
tarihlerine ise İbn Bessâm’ın ez-Zahîre, İbn Hâkân’ın Kalâ’idü’l-ikyân adlı eserleri örnek
gösterilebilir.119

e. Coğrafya
Endülüs’te coğrafya alanında da çok değerli eserler telif edilmiştir. Bunlar arasında
Uzrî’nin Tersîʻu’l-ahbâr, Ebû Ubeyd el-Bekrî’nin el-Mesâlik ve’l-memâlik ve Muʻcem
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me‘staʻcem, Himyerî’nin er-Ravdü’l-miʻtâr adlı eserleri sayılabilir. Ayrıca İdrîsî, Ebû Hâmid
el-Gırnâtî ve İbn Cübeyr gibi hem coğrafyacı hem seyyah olan simalar da yetişmiştir.120

f. Musikî
Mûsiki. 822’de Kurtuba’ya gelen Mevsılî ekolüne mensup Ziryâb’ın gayretleriyle önce
Kurtuba’da, ardından da Tuleytula, Belensiye, İşbîliye ve Gırnata gibi şehirlerde Endülüs
mûsikisinin konservatuvarları sayılabilecek okullar açıldı. Ziryâb’dan sonra mûsiki alanında
söz sahibi olan şahsiyetler arasında Abbas b. Firnâs, İbn Abdürabbih, İbn Fethûn, Sâid er-Rabaî,
İbn Rüşd ve İbn Bâcce gibi meşhur kişiler bulunuyordu. Fukahanın itirazlarına rağmen mûsiki
toplumun her kesiminde revaç buluyordu. Bu yoğun ilgi sayesindedir ki XI. yüzyılda Endülüs
mûsikisi Doğu’nun şöhretini gölgelemeye başladığı gibi Batı Avrupa müziğini de etkiledi. 121

3.

Müspet İlimler

a. Astronomi ve Matematik
Felsefe gibi halk tarafından pek iyi gözle bakılmayan ilim dallarından biri de astroloji
ile bir arada mütalaa edilen astronomi idi. Buna rağmen astronomi Endülüs’te önemli bir
gelişme kaydetti. Endülüslü astronomlar dünyanın büyüklüğünü Yunanlılardan daha doğru
hesapladılar. Astronomi ile birlikte matematik çalışmaları da uygulamalı ve teorik olarak
yürütüldü. Her iki alanda da pek çok bilgin yetişti. Bunlardan Ebû Bekir el-Ensârî II. Hakem
döneminde astronomi ve matematik müderrisliği yaptı. Matematik ve astronomide otorite olup
Endülüs’ün Öklid’i (Euclides) kabul edilen Ebü’l-Kâsım el-Mecrîtî Risâletü’l-usturlâb’ı telif
etti ve ayrıca Hârizmî’nin Zîc’inde düzeltmeler yaptı. Onun talebelerinden İbn Haldûn ticarî
aritmetik, arazilerin ölçümü, vergi hesaplamalarıyla ilgili çeşitli eserler yazdı. Zerkâlî o dönem
için mükemmel sayılabilecek astronomi aletleri yaptı. XII. yüzyılda yaşayan Câbir b. Eflah ve
Ebû İshak el-Bitrûcî de Kitâbü’l-Hey’e adlı eserleriyle astronomiye önemli katkılarda
bulundular.122

b. Tıp ve Kimya
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Endülüs Müslümanları tıp sahasında da önemli gelişmeler kaydettiler. Bunda daha önce
Doğu’da yapılan çalışmaların büyük payı vardı. Ancak Endülüslüler Doğu’dan aldıkları
bilgilere pek çok katkıda bulundular ve özellikle hayvanlar üzerinde yaptıkları çalışmalarla
fizyolojide önemli başarı sağladılar. Fizyoloji ve anatomide Galen ve Hipokrat gibi klasik
dönem hakîmlerinin bilgilerinden faydalanmakla beraber onların bazı hatalarını da düzelttiler.
Ayrıca uygulamalı tıp ilmini geliştirdiler ve bu çerçevede ameliyatlarda kullanılan aletler ve
bunların kullanılış şekilleri hakkında ciddi eserler yazdılar. Bitkilerden öz suyu elde etme
tekniğini geliştirip farmakoloji alanında eserler meydana getirdiler ve eczahaneler kurdular. Tıp
ve kimya dallarında yetişmiş uzmanlardan Ebü’l-Kâsım ez-Zehrâvî otuz ciltlik et-Tasrîf adlı
bir tıp ansiklopedisi telif etti. Ebû Mervân Abdülmelik b. Zühr de meşhur bir hekimdi.
Filozof İbn Rüşd aynı zamanda iyi bir hekim olup bu alanda on altı eser yazmıştır. İbnü’lBaytâr, muhtelif ilâç ve yemek türlerini topladığı ve bunların nasıl yapılacağını izah ettiği elCâmiʻ li-müfredâti’l-edviye ve’l-ağziye adlı eseriyle Batı’da olduğu kadar Doğu’da da büyük
bir şöhret kazanmıştır. Endülüs’te pek çok hastahane bulunuyordu. Halifelik döneminde yalnız
Kurtuba’da irili ufaklı elli kadar hastahanenin mevcut olduğu bilinmektedir.123

c. Zooloji ve Botanik
İlk defa II. Abdurrahman tarafından bitki ve hayvan numuneleri toplamak gayesiyle
Doğu’ya araştırmacılar gönderilmişse de zooloji ve botanik sahalarındaki asıl çalışmalar XI.
yüzyılda ağırlık kazanmıştır. Bu dönemde bir bakıma bugünkü araştırma - üretme merkezleri
gibi geliştirilen bahçelerin şöhreti Endülüs sınırlarını aşmıştı. Araştırmacılar bu bahçelerde
toprağı sürme, sulama, gübreleme, hasat, Endülüs’e ilk defa getirilen bitkilerin tanıtılması,
aşılama, ziraî hastalıklarla mücadele gibi konularda çalışmalar yapıyorlardı. İbn Vâfid, İbn
Haccâc, İbnü’l-Avvâm, İbnü’l-Baytâr ve İbn Bassâl bahçe kültürlerinde temayüz eden
âlimlerden bazılarıdır.124

4.

Aklî İlimler

Endülüslü fukahanın büyük bir kısmı ve onların tesirinde kalan halk aslında felsefe ile
uğraşmaya pek iyi gözle bakmıyorlardı. Başta bulunan bazı idareciler de zaman zaman siyasî
endişelerle benzeri tavırlar sergiliyor, hatta felsefeyle uğraşanları cezalandırma ve felsefî
eserleri yaktırma yoluna gidebiliyorlardı. Buna rağmen Endülüs’te IX. yüzyıldan itibaren
gizlilik içinde de olsa bazı felsefî gruplar teşekkül etmeye başladı. Bunların ilk temsilcisi,
Bâtınîliğin ve özellikle Empedokles’in tesirinde kalan İbn Meserre’dir. Onun kendisinden sonra
birçok kimseyi etkileyen fikirleri, XII. yüzyılda aynı zamanda bir mutasavvıf olan İbnü’l-Arîf
tarafından sistemleştirildi. İbn Hazm e-Fasl’ında İslâm akaidine muhalif felsefe akımlarını
Zâhirîlik çerçevesinde sert biçimde tenkit etmiştir. İbn Hazm’ın çağdaşı yahudi İbn Cebirol de
123
124
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(Gabirol) Yenbûʻu’l-hayât adlı eserinde meleklerin maddî beden ve şekillerinin bulunduğunu
iddia ediyor, felsefî düşünceyle gerçeğe ulaşılabileceğini savunuyordu. XII. yüzyıl genel
anlamda Endülüs’teki felsefenin en parlak dönemini teşkil eder. Bu yüzyılda yetişen
filozoflardan biri olan ve Aristo’nun eserleri üzerine birçok kitap ve risâle kaleme alan İbn
Bâcce bir taraftan felsefe ile klasik kelâmı ayırma cihetine giderken diğer taraftan da insanın
tek başına sırf kendi kabiliyetlerini geliştirerek “faal akıl”la temasa geçebileceğini göstermeye
çalıştı. İbn Tufeyl Esrârü’l-hikmeti’l-meşrikıyye adlı eserinde, insanda felsefî ve metafizik
düşüncenin doğabilmesi için herhangi bir öğretimin gerekmediği, bu düşüncenin doğuştan
mevcut bulunduğu tezini işledi. İslâm dünyasının en büyük filozoflarından biri, Meşşâî
okulunun son temsilcisi ve Aristo’nun en ünlü şârihi olarak kabul edilen İbn Rüşd ise
Gazzâlî’ye cevap vermek üzere kaleme aldığı Tehâfütü Tehâfüti’l-felâsife’de kelâma karşı
felsefeyi savundu. Faslü’l-makâl ve el-Keşf ʻan menâhici’l-edille adlı eserlerinde de din ile
felsefenin gayelerinin aynı, fakat metotlarının farklı olduğunu ileri sürdü. Onun tesiri altında
kalan yahudi filozofu Musa b. Meymûn da (Moşe ben Meymun) Yahudilik açısından buna
benzer bir yol takip etti. Endülüs’te mantık ilmine ise gereken önemin verildiği söylenemez.
Nitekim bu sahada et-Takrîb li-haddi’l-mantık’ın müellifi İbn Hazm ile Kitâbü’l-Medhal lisınâʻati’l-mantık’ın müellifi olan İbn Tumlûs da kendi dönemlerinde mantık ilmine önem
verilmediğinden şikâyet etmişlerdir.125
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Endülüs’ün Müslümanlar tarafından fethinden itibaren tarihi
ele alınarak Endülüs’te Müslümanlr tarafından kurulan kültür ve medeniyet hakkında bilgi
sahibi olduk.
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Bölüm Soruları
1- Endülüs’te yetişmiş alimlere beş örnek veriniz.
2- Endülüs’te İslam hakimiyetinin sona ermesi İslam bilimi için nasıl bir etki göstermiş
olabilir?
3- Endülüs’te dinî ilimler hakkında bilgi veriniz.
4- Endülüs’te beşerî ilimler hakkında bilgi veriniz.
5- Endülüs sultanlarının Endülüs’teki ilmi geleneğe nasıl bir katkıları olmuştur?
6- Aşağıdakilerden hangisi Endülüs’teki toplumsal sınıflar arasında zikredilemez?
a. Araplar
b. Berberiler
c. Müvelledun
d. Zenciler
e. Sekalibe
7. Aşağıdakilerden hangisi Endülüs sultanlarının kullandığı ünvanlardan değildir?
a. Emir
b. Ebnâü’l-hulefâ
c. Emirü’l-ümera
d. Halife
e. Emîrü’l-mü’minîn
8. “Endülüs özellikle III. Abdurrahman döneminden itibaren Avrupa’nın en kalabalık ve

en müreffeh ülkesi durumuna gelmişti. I. Abdurrahman tarafından inşasına başlanan
ve daha sonraki hükümdarlar tarafından genişletilen Kurtuba Camii, diğer camileri,
hanları, hamamları ve çarşılarıyla başşehir Kurtuba bütün dünyanın gözünü
kamaştırıyordu. III. Abdurrahman’ın yaptırdığı Medînetüzzehrâ ve Hâcib İbn Ebî
Âmir’in inşa ettirdiği Medînetüzzâhire sarayları başlı başına birer küçük şehir
görünümündeydi.”
Yukarıdaki paragrafa göre aşağıakilerden hangisi söylenemez?

a.
b.
c.
d.
e.

III. Abdurrahman dönemi Endülüs’ün en müreffeh dönemlerindendir.
Kurtuba’nın nüfusu artmıştır.
Kurtuba şehircilik açısından gelişmiş bir yerdir.
Endülüs Emevi devleti yıkılmaya başladığı dönemde lüks yapılar inşa etmiştir.
Saraylar bir külliye şeklinde inşa edilmiştir.

9. Endülüste hükümdardan sonra bir hiyerarşi sırası yapılırsa aşağıdakilerden hangisi en
sonda yer alır?
a. Hâcib
b. Vezirler
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c. Sâhibü’l-berîd
d. Hâzinü’l-mâl
e. Kâdı’l-cemâa
10. Aşağıdaki kelimeler bir gurup içerisinde toplanırsa hangisi dışarıda kalır?
a.
b.
c.
d.
e.

İşbîliye,
Tuleytula
Sarakusta
Haşimiyye
Gırnata

Cevaplar: 6: D, 7: C, 8: D, 9: E, 10: D.

14. HAFTA
DERS NOTU
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XIV.

KUZEY AFRİKA’DA KURULAN DEVLETLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Kuzey Afrika’da kurulan devletler hakkında genel bir bilgi sahibi
olunacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kuzey Afrika’nın fethini anlatınız.
2. Rüstemîler hakkında ne biliyorsunuz?
3. Tolunoğulları hakkında ne biliyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kuzey
Afrika’da kurulan
devletler

Kazanım

Kuzey
Afrika’da
kurulan devletler hakkında
bilgi sahibi olunacak.

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Metinler, çözümlü
problemler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların
daha
kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Abbasiler



Rüstemîler



İhşidliler



Tolunoğulları



Şiir
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Giriş
Bu dersimizde Kuzey Afrika’da kurulan devletlerin tarihini inceleyeceğiz.

A. Rüstemi Devleti (777-909)
Rüstemi Devleti Cezayir’de kurulan Harici devletidir. İslam tarihinde görülen
birkaç Harici devletinden biridir. Hz. Ali’nin hilafetinde ortaya çıkan Hariciler, Emeviler
döneminde varlıklarını sürdürerek zaman zaman isyan etmişlerdir. Hariciler, Emevi
Devleti’nin son dönemlerinde kuzey Afrika’nın merkeze uzak bir bölgesi olan Cezayir’de
yayılma fırsatı bularak Emeviler’in yıkılışının ardından bir devlet kurdular.
Rüstemi Devleti, adını kurucusu olan İran asıllı Abdurrahman’ın babası Rüstem’den
almıştır. Hariciler’in İbaziyye koluna mensup olan Abdurrahman b. Rüstem, bir süre
Kayrevan’da okuduktan sonra Basra’ya giderek beş yıl İbazi eğitimi aldı. Ardından hocası
tarafından İbaziliği yayma görevi verilerek kuzey Afrika’ya geri gönderildi. Haricilik
Trablus bölgesindeki bazı Berberi kabileleri arasında yayılmıştı. Ebu’l-Hattab’ı başlarına
imam seçen Hariciler, yeni kurulmuş olan Abbasi Devleti ile mücadeleye girerek 758’de
Tunus’un en önemli şehri olan Kayrevan’ı ele geçirdi. Ebu’l-Hattab, Abdurrahman b.
Rüstem’i Kayrevan’a vali tayin etti.
Abbasiler kuzey Afrika’da Haricilerle mücadele ederek Ebu’l Hattab’ı mağlup ettiler
ve öldürdüler. Kayrevan şehrini geri alarak Tunus’a tekrar hakim oldular. Bunun üzerine
Abdurrahman, bir grup harici ile birlikte Cezayir’in iç bölgelerine çekildi. Tunus ve
Trablus’taki Hariciler de onun etrafında toplandı. Abdurrahman, harici Berberi kabile
reisleri tarafından imam seçildi ve böylece 777’de Rüstemi Devleti kurulmuş oldu.
Cezayir’in iç bölgesinde Tahert şehrini kurdu ve başkent yaptı. ‘Emirü’l-müminin’ ünvanını
alan Abdurrahman’ın on yıllık yönetimi sükunet içinde geçti.
Abdurrahman ölmeden önce devlet başkanını (imam) seçmesi için altı kişilik bir şura
belirledi. Bu şura onun ölümünden sonra oğlu Abdülvehhab’ı devlet başkanlığına getirdi.
Abdülvehhab (787-823)’ın uzun iktidar döneminde Rüstemi devleti gücünü artırdı.
Abdülvehhab bu dönemde ortaya çıkan iç isyanları bastırarak devletin birliğini korudu. Bu
isyanların en önemlisi Abdülvehhab’ın imametini kabul etmeyen bir grup haricinin
başkaldırısıydı. Abdülvehhab’ın oğlu Eflah başkent Tahert’e saldıran bu isyancıları yenerek
tehlikeyi bertaraf etti. Abbasi Devleti adına Libya’yı yöneten Ağlebiler’in bazı Haricileri
öldürmesi üzerine Abdülvehhab bu bölgeye sefer yaparak Trablus şehrini kuşattı. Sonuçta
iki taraf anlaştı ve Libya’nın iç kesimleri Rüstemiler’in kontrolünde kaldı. Rüstemi yönetimi
bu dönemde Abbasiler’e ve Ağlebiler’e karşı Endülüs Emevi Devleti ile işbirliği yaptı.
Ağlebiler’in yönetimindeki Haricilerin yaşadığı bazı bölgeleri ve Cerbe adasını kendi
topraklarına kattı.
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Abdülvehhab ‘ın ölümünden sonra oğlu Ebu Said Eflah (823-872) imam seçildi ve
elli yıllık idaresinde babasının siyasetini genellikle devam ettirdi. Dahili isyanları bastırarak
ülkenin istikrarını korudu. Dış politikada büyük tehdit olan Abbassiler’e karşı Endülüs
Emevi Devleti ile ittifaka devam etti ve komşusu Ağlebiler’e üstünlüğünü kabul ettirdi. Eflah
dönemindeki uzun süreli istikrar sayesinde tarım ve ticaret gelişerek refah seviyesi yükseldi
ve imar faaliyetleri arttı. Rüstemi Devleti bu dönemde gücünün zirvesine ulaştı. Bir alim
olan Eflah ilim adamlarına değer verir ve onlarla istişare ederdi.
Eflah’tan sonra imamlığa oğlu Ebu Bekir (872-874) geçti. İdare kabiliyetine sahip
olmayan Ebu Bekir döneminde iç karışıklıklar ortaya çıktı. Ebu Bekir devlet işlerini daha
önce hacca giderken Abbasi idarecileri tarafından yakalanıp Bağdat’ta bir süre hapiste
tutulduktan sonra serbest bırakılan ve ülkesine dönen kardeşi Ebu’l-Yakzan’a bıraktı. Kabile
reisleri de onun imamlığını onaylayınca Ebu’l-Yakzan Muhammed dönemi başladı.
Ebu’l-Yakzan Muhammed (874-894) karışıklıkları sona erdirerek ülkeyi istikrara
kavuşturdu. Yirmi yıllık iktidarının son yıllarında Rüstemiler eski gücüne ulaştı. Tarım ve
ticaretin gelişmesiyle ülke ekonomisi iyi bir duruma geldi. Dış politikada Endülüs Emevileri
ile işbirliği sürdürülürken Ağlebiler’e ve Mısır’da kurulan Tolunoğulları yönetimine karşı
başarıyla mücadele edildi. Dedesi Abdurrahman gibi bir alim olan Ebu’l-Yakzan devlet
işlerinin yanında camide ders okuturdu.
Ebu’l-Yakzan’dan sonra Rüstemi Devleti iç isyanlar ve dış saldırılar sebebiyle çöküş
dönemine girdi. Ebu’l-Yakzan’ın ölümünden sonra küçük oğlu Ebu Hatim Yusuf (894-906)
imamlığa seçildi. Yaşının küçüklüğünden dolayı annesi devlet işlerini eline aldı. Ülkede
isyanlar meydana geldi ve istikrar bozuldu. Ebu Hatim başkent Tahert’i terk etmek zorunda
kaldı ve ancak dört yıl sonra dönebildi. İçeride isyanlar devam ederken dışarıdan Ağlebi
saldırıları başladı. Ebu Hatim yeğeni tarafından öldürüldü ve yerine kardeşi Yakzan (906909) geçti. İç karışıklıklar sürerken dışarıdan Fatımi saldırıları da başladı. Tunus’ta kurulan
şii Fatımi Devleti, bir yandan Rüstemi ülkesine şiiliği yaymak için davetçiler gönderirken
diğer yandan ordular sevk ederek ülkeyi işgal etti. Başkent Tahert’i 909’da ele geçiren
Fatımi komutanı Ebu Abdullah Şii, teslim olan Rüstemi hanedanını ortadan kaldırarak
devlete son verdi. Tahert’i yağmalayan Fatımiler Ma’sume kütüphanesindeki dini kitapları
yaktılar. Böylece birçok harici eseri yok oldu. Yakılan kitapların içinde Rüstemi imamlar
tarafından yazılanlar da vardı. Fatımiler kütüphanedeki matematik, tıp ve astronomi
kitaplarını ise Mısır’a götürdüler.

B.

Tolunoğulları (868-905)

Tolunoğulları Mısır, Suriye ve Filistin’i yöneten ilk Türk hanedanıdır. Türk vali
Ahmed b. Tolun tarafından Mısır’da 868’de kurulmuştur. Abbasi Devleti sınırları içinde
Türk valiler tarafından kurulan ilk yönetim olarak kabul edilmektedir. Abbasi hilafetinin
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Mısır valisi Ahmed b. Tolun, devletin zayıflamaya başladığı bir dönemde yarı bağımsız bir
hükümdar gibi hareket etmiş ve valiliğe kendisinden sonra oğlu geçmiştir.
Mısır ülkesinin eski çağlardan beri dünya tarihinde siyasi, ekonomik ve kültürel
olarak önemli bir yeri bulunmaktadır. Bir tarım ülkesi olması yanında dünya ticaret
yollarının önemli kavşaklarından birinde yer almaktadır. Binlerce yıldan beri bilim ve
kültüre beşiklik etmiştir. Mısır, müslümanlar tarafından Hz. Ömer’in halifeliği döneminde
642 yılında fethedilmiştir. Dört halife, Emeviler ve Abbasiler zamanında da İslam ülkesinin
en önemli eyaletlerinden biri olarak önemini korumuştur.
Tolunoğulları devletini kuran Ahmed b. Tolun, Abbasi yönetimi tarafından 868’de
Mısır eyaletine vali olarak tayin edilmiştir. Babası Tolun, Dokuz Oğuz Türklerinden olup
Samani valisi tarafından 815’te Buhara’dan Abbasi halifesi Memun’a gönderilmiş, böylece
devlet hizmetine girmiştir. 835’te Bağdat’ta doğan Ahmed, Kur’an-ı Kerim’i ezberlemiş, iyi
bir eğitim almıştır. Babası gibi ordu hizmetine girmiş, Bizans sınırındaki görevini başarıyla
yerine getirmiştir. Mısır’a vali tayin edilen üvey babası Bayık’ın vekili olarak 868’de Mısır’a
gitmiş, böylece valilik görevine başlamıştır.
Mısır valisi Ahmed b. Tolun göreve başladıktan sonra bölgede bazı sorunlar ortaya
çıkmıştır. 869’da bir Türk komutan Küçük Boğa İskenderiye ve Berka ‘da isyan çıkardı. Bu
isyanı bastıran vali, kısa süre sonra başka bir isyan çıkaran İbn Sufi el-Alevî’nin
ayaklanmasını da 870’de bastırdı. Aynı yıl içinde Suriye’de bir isyan patlak verdi. Vali
Ahmed b. Tolun bu isyanı bastırmak için Türk, Arap ve zenci askerlerden oluşan büyük bir
ordu ve Mısır donanmasını sevketti. Ancak Mısır valisi Ahmed’in bu teşebbüsü sonuçsuz
kalmıştır. Zira Abbasi hanedanı içinde çekişmeler mevcuttu. Halife Mutemid (870-892)’in
kardeşi Ebu Ahmed Muvaffak , halifenin bütün yetkilerini alarak etkisiz duruma
düşürmüştü. Mısır ordusunun Suriye’de ortaya çıkan isyana müdahale ederek bu bölgede
söz sahibi olmasını istemeyen Ebu Ahmed, Ahmed b. Tolun’un Suriye’deki isyanı
bastırmasını engellemiştir. Bununla birlikte Mısır valisi Ahmed artık güçlü bir ordu ve
donanmaya sahip hale gelmiştir.
Ahmed b. Tolun, Abbasi Devleti içindeki sorunlardan istifade ederek hakimiyet
bölgesini ve yetkilerini genişletmiştir. 870’de doğu Akdeniz’in eski zamanlardan beri en
önemli liman şehri İskenderiye’nin kendi hakimiyetine katılmasını Abbasi halifesi
Mutemid’den istemiş ve bu talebi kabul edilmiştir. Böylece Mısır’ın tamamına hakim
olmuştur. Aynı yıl içinde Mısır’ın Berîd (haberleşme) kurumunu da kendisine bağlamıştır.
Bu sırada Irak’ın güneyinde Basra bölgesindeki Zenci işçilerin isyanı Abbasi yönetimi için
büyük bir sorun haline gelmişti. Halife, isyancılarla mücadele için Mısır valisi Ahmed’den
daha fazla mali destek isteyince vali, Bağdat’a bağlı olan Mısır maliyesinin kendi yönetimine
bırakılması durumunda bu desteği verebileceğini bildirdi. 876’da büyük bir gelire sahip
Mısır maliyesinin de vali Ahmed’e bağlanmasıyla Mısır’ın yönetimi tamamen onun elinde
toplanmıştır.
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Abbasi halifesi Mutemid’in kardeşi ikinci veliahd Muvaffak, Mısır valisi Ahmed’in
güçlenmesinden rahatsızdı. Zenci isyanı ile mücadeleye destek amacıyla Ahmed’in
Mısır’dan Bağdat’a gönderdiği 1.200.000 dinarı az buldu ve araları açıldı. Bu sırada Bizans
sınırındaki Tarsus halkı ayaklandı. Abbasi yönetimi bu sorunu halletmesi için Toros Dağları
boyunca uzanan Bizans sınır bölgesinin (Suğûr) idaresini daha önce bu bölgede görev
yapmış olan Mısır valisi Ahmed’e verdi. Ardından 878’de Suriye ve Filistin bölgesinin
yönetimi de ona bağlandı. Böylece Abbasi Devletinin Toroslardan Tunus’a kadar olan batı
toprakları Ahmed b. Tolun’un elinde toplanmış oldu. Bundan sonra veliahd Muvaffak ile
Mısır valisi arasındaki mücadele bir müddet daha devam etti.
Mısır valisi Ahmed Bizans’a karşı Suğûr bölgesinden sefere çıkmaya hazırlanırken
Mısır’da yerine vekil bıraktığı büyük oğlu Abbas babasına karşı isyan etti. Ancak babasının
durumdan haberdar olduğunu öğrenince Kahire’yi terk ederek İskenderiye ve Berka’ya
kaçtı. Batıya doğru ilerlerken Abbasilere bağlı Tunus’u yöneten Ağlebîlerle çatıştı ve
yenildi. Daha sonra babasının gönderdiği kuvvetler tarafından yakalandı ve Mısır’a getirilip
hapsedildi (882).
Ahmed b. Tolun Bizans sınırındaki Tarsus’ta çıkan bir isyanı bastırmak için
Antakya’da bulunduğu sırada hastalandı. Mısır’a döndükten sonra 884’te öldü ve yerine 20
yaşındaki oğlu Humâreveyh geçti.
Humareveyh (884-896), Tolunoğulları hanedanından ikinci Mısır valisidir. Bizans
sınırını oluşturan Toros dağlarından Tunus’a kadar uzanan ülkeleri Abbasi Devleti’ne bağlı
olarak on iki yıl idare etti. Humâreveyh kendisine rakip olacağı endişesi ile kardeşi Abbas’ı
ortadan kaldırdı. Güçlü bir ordu oluşturmaya çalıştı ve bedevilerden özel bir muhafız birliği
kurdu.
Hz. Peygamber zamanından beri en büyük dış tehdit olan Bizans İmparatorluğu ile
mücadele Humâreveyh döneminde de devam etmiştir. Zaman zaman meydana gelen
savaşlarla Bizans’a karşı önemli başarılar kazanılmış ve ülke sınırları kuzeyde Toros dağları
ve kuzey Mezopotamya’ya, batıda Tunus’a kadar ulaşmıştır. Humâreveyh Abbasi Devleti
içinde de bazı güçlerle karşı karşıya gelmiştir. Abbasi veliahdı Muvaffak’ın oğlu Mu’tezıd
(sonradan halife olmuştur) ile Suriye’de mücadele etmiştir. Suriye’de Türk komutanlarından
İshak b. Kundacık ve Sâcoğullarından Muhammed Afşin ile de karşı karşıya gelmiştir.
Suriye’ye yaptığı bir sefer sırasında 896’da 32 yaşında öldürülmüştür.
Humâreveyh’den sonraki on yıl içinde üç oğlu Ceyş, Harun ve Şeyban arka arkaya
Mısır valiliğini yürüttü. Tolunoğulları bu dönemde Suriye’de şii Karmatîlerle zorlu bir
mücadeleye girdiler ve başarısızlığa uğrayıp zayıfladılar. Bunun üzerine Abbasi halifesi,
Muhammed b. Süleyman komutasında Suriye’ye bir ordu gönderdi. Bu ordu Suriye’ye
hakim olduktan sonra Mısır’a yöneldi ve bölgenin başkenti Fustat’a girdi. Mısır’da dört ay
kalan ordu, Tolunoğullarının bölgedeki hakimiyetine son verdi ve hanedan mensuplarını
Bağdat’a götürdü. Abbasi devleti bundan sonra Mısır idaresini yeniden düzenleyerek maliye,
emniyet ve haberleşme gibi en önemli kurumları doğrudan başkent Bağdat’a bağladı ve bu
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görevlere farklı kişileri tayin etti. Böylece Mısır’da yönetimin tamamen valilerin elinde
toplanmasını önlemeye çalıştı.

C. İhşîdîler (935-969)
İhşîdîler Mısır, Suriye ve Filistin’i yöneten bir Türk hanedanıdır. Daha önce aynı
bölgeleri yönetmiş bir Türk hanedanı olan Tolunoğulları gibi Abbasî Devleti’nde merkezi
yönetimin zayıfladığı bir dönemde yarı bağımsız bir yönetim oluşturmuşlardır. Hanedanın
adı, kurucusu Muhammed b. Tuğç’a verilen ve Orta Asya’da “hükümdar” anlamında
kullanılan “ihşîd” ünvanından gelmektedir. Hanedanın kurucusu Muhammed b. Tuğç
882’de Bağdat’ta doğdu. Muhammed’in Orta Asya’da Fergana kökenli olan dedesi Cuf,
Abbasi halifesi Mutasım’ın ordusunda görev yaptı. Babası Tuğç da Tolunoğullarının
hizmetinde Şam ve Taberiye valiliğini yürütmüş, görevden azledilerek önce hapse atılmış
sonra idam edilmiştir. Muhammed b. Tuğç da dedesi ve babası gibi Abbasî Devleti’nin
hizmetinde çalışan Türk komutanlardan biriydi. Fatımîlere karşı Mısır’ı savunan orduda
görev yaptı ve başarılar kazandı. Suriye ve Filistin’deki valilik görevlerinden sonra halife
Râzî-billah tarafından 935’te daha büyük bir görev olan Mısır valiliğine tayin edildi. Halife
bir süre sonra kendisine “ihşîd” ünvanını verdi.
Mısır’ı ele geçirmek isteyen eski emîrü’l-ümerâ Muhammed b. Râik Suriye’den
Mısır üzerine yürüdü. 940’ta meydana gelen savaşı Mısır valisi Muhammed b. Tuğç kazandı.
Daha sonra iki taraf anlaştı ve Filistin’deki Remle sınır kabul edildi. Anlaşmaya göre
Muhammed b. Tuğç, İbn Râik’a vergi ödeyecekti. Yeni halife Muttaki Mısır’ın Muhammed
b. Tuğç’un yönetiminde olduğunu onayladı.
Muhammed b. Tuğç, İbn Râik’ın ölümünden sonra Suriye üzerine yürüdü ve
bölgenin tamamını ele geçirdi. Bu sırada hilafet merkezi Bağdat’ta önemli sorunlar ortaya
çıkmıştı. Halifeden sonraki en yetkili yönetici olan emîrü’l-ümerâ Tüzün’ün baskıları
sonucu halife Muttaki Bağdat’ı terk ederek Musul’a gitmişti. Halife ile Rakka (Suriye)’da
görüşen Muhammed b. Tuğç ona bağlılığını bildirdi ve Mısır’a davet etti. Halife bu daveti
kabul etmedi ancak Mısır valiliğini otuz yıl süreyle ona verdi ve Muhammed’den sonra oğlu
Ebu’l-Kâsım Ünücür’ün Mısır valiliğine geçmesini kabul etti (944).
Muhammed b. Tuğç, 945’te Suriye’yi ele geçiren Seyfüddevle Hamdânî’yi mağlup
etti. İki taraf arasında varılan anlaşmaya göre Suriye’nin kuzeyi Hamdânîler’in, güneyi
İhşîdîler’in yönetiminde kaldı. Muhammed b. Tuğç anlaşmadan sonra gittiği Dımaşk’ta öldü
(946). Muhammed b. Tuğç, Bizans imparatorluğu ile iyi ilişkiler kurdu ve zaman zaman esir
mübadelesi ile onların elindeki Müslümanları kurtardı.
Muhammed b. Tuğç’un ölümünden sonra Mısır valiliğine on beş yaşındaki oğlu
Ebu’l-Kâsım Ünücür (946-960) geçti. Muhammed ölmeden önce ordu komutanlığını
yürüten ailenin zenci kölesi Kâfur’u çocuklarına vasi tayin etmişti. Kâfur yirmi yıl boyunca
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Muhammed’in çocukları adına Mısır eyaletini bir hükümdar gibi yönetti. Ünücür’ün bir
müddet sonra yönetimi eline almaya çalışması üzerine orduda ikilik ve karışıklık meydana
geldi.
Ünücür’ün 960’da ölümünden sonra valilik görevine kardeşi Muhammed b. Tuğç’un
diğer oğlu Ali (960-966) geçti. Kâfur’un yönetim üzerindeki hakimiyeti bu dönemde de
devam etti. Bizans imparatoru Nikephoros 962’de Suriye üzerine yürüdü ve bölgeyi idare
eden Seyfüddevle’yi yenerek Halep’i işgal etti. Suriye’deki İhşîdî ordusunun müslümanlara
yardıma gitmesi üzerine Bizans ordusu geri çekildi. Ali’nin Kâfur’u yönetimden
uzaklaştırma gayretleri sonuç vermedi.
Ali b. Muhammed 966’da öldükten sonra yerine dokuz yaşındaki oğlu Ahmed’in
Mısır valiliğine geçmesine Kâfur itiraz etti ve Abbasi halifesi Muti’in kendisini valiliğe tayin
etmesini sağladı. Böylece 968’de ölümüne kadar Mısır’ı bir hükümdar gibi idare etti. Kâfur
öldükten sonra Ali b. Muhammed’in henüz onbir yaşındaki oğlu Ahmed’e biat edildi ve
Ahmed b. Ali Mısır valiliğine geçti. Ahmed’in yaşı küçük olduğu için İhşîdî ailesinden
Hasan b. Ubeydullah ona nâib oldu ve onun adına valilik görevini yürüttü. Bu arada İhşîdî
yönetiminde önemli meseleler ortaya çıktı. İdareyi ele alan vezir İbn Hinzâbe birçok devlet
adamını tutuklayıp mallarına el koydu. Ahmed b. Ali’nin naibi Hasan Suriye’den Mısır’a
gelerek veziri tutukladı ancak bir süre sonra görevine iade etti. Bu dönemde askerlerin
maaşlarının ödenmemesi, kıtlık ve salgın hastalıklar halkı huzursuz etti.
Bu dönemde İhşîdî yönetimine karşı Fatımî tehlikesi ortaya çıktı. Tunus bölgesinde
909’da kurulan Fatımî Devleti Mısır’ı ele geçirmek istiyordu. Mısır’ın iç sorunlarını fırsat
bilen Fatımî halifesi Muiz 969’da Mısır’a bir ordu gönderdi. İhşîdî ordusu Fatımî ordusuna
karşı direnemedi. İhşîdî veziri İbn Hinzâbe ve ileri gelenler Fatımî ordusunun komutanı
Cevher’e giderek bağlılıklarını bildirdiler. Fatımi ordusu Mısır vilayetinin başkenti Fustat’a
girdi ve İhşîdî yönetimine son verdi (969).

D. Fatımî Devleti (909-1171)
Mısır ve Suriye’de hakimiyet kuran bir şii devletidir. İslam tarihi boyunca şiilerin
kurduğu büyük devletlerden biridir. Devleti yöneten hanedan, adını Hz. Peygamber’in kızı
Fatıma’dan almıştır. Zira devletin kurucusu Ubeydullah Mehdi, soyunu Cafer Sadık yoluyla
Hz. Fatıma’ya bağlamıştır. Fatımî halifeleri, Hz. Peygamber’in soyundan geldiklerini ileri
sürerek Abbasiler’e ve diğer Müslüman yönetimlere karşı mücadele etmişlerdir.
Fatımî Devleti’nin temelleri Şiiliğin bir kolu olan İsmailîlik hareketine dayanmaktadır.
İsmailîlere göre Cafer Sadık, oğlu İsmail’i kendisinden sonra imam tayin etmiştir. İsmailî
imamları, Ubeydullah el-Mehdi Kuzey Afrika’da Abbasiler’e karşı mücadeleye başlayana
kadar can güvenliği endişesiyle gizlendiler.
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Dokuzuncu yüzyılın sonlarında Kuzey Afrika’ya gönderilen İsmailî davetçilerinden
Ebu Abdullah Şiî, Berberîlerin desteğini sağladı ve zayıflamış olan Cezayir’deki Rüstemîler
devletine son verdi (909). Bu arada Ubeydullah Mehdi Abbasi yönetiminin baskısından
kurtulmak için önce Mısır’a ardından Tunus’a geçti. Bu sırada Ebu Abdullah, Abbasî
Devleti’ne bağlı Tunus’u idare eden Ağlebîler’i yendi ve böylece Tunus bölgesini ele geçirdi.
Ağlebîler’in başkenti Rakkâde’ye Ubeydullah Mehdi ile birlikte girdiler(910). Ubeydullah,
“Emîrul-Mü’minîn” ve “Mehdi lidinillah” lakaplarıyla halife ilan edildi. Böylece İslam
dünyasında Abbasî halifesinin karşısına şiî bir halife çıktı ve bu iki otorite arasında Fatımîler’in
yıkılışına kadar önemli mücadeleler yaşandı.
Onuncu yüzyılda kuzey Afrika’nın Arap ve Berberî kabileleri genellikle sünnî (Malikî)
idi. Ayrıca Hâricîlik de bazı bölgelerde yayılmıştı. Fatımîler Ubeydullah (909-934) zamanında
Kuzey Afrika’nın orta bölgelerine (Tunus ve civarı) Malikî ulemanın ve halkın muhalefetine
rağmen hakim olabildiler ve 915’te Tunus sahilinde Mehdiyye adında bir şehir kurup başkent
yaptılar. Böylece bölgenin en önemli şehri olan eski başkent Kayrevan’daki ulemanın
muhalefetinden kurtulmuş oldular. Ubeydullah, siyasi ve ekonomik açılardan çok önemli bir
bölge olan Abbasîler’e bağlı Mısır’ı ele geçirmek için iki başarısız girişimde bulundu. Ondan
sonra yerine geçen oğlu Kâim Biemrillah da Mısır’ı ele etme çabalarını sürdürdü ama bir sonuç
alamadı. Fatımîler’in bu teşebbüslerine karşı Abbasî Devleti Mısır valiliğine Muhammed b.
Tuğç’u tayin etti. Libya’yı ve Akdeniz’deki en büyük ada olan Sicilya’yı fethettiler. Halife
Kâim Akdeniz’de söz sahibi olmak için bir donanma oluşturdu. Trablus ve Sicilya’da ortaya
çıkan isyanları bastırdı. Daha önce kurulmuş bir şiî devlet olan İdrisîler’in elindeki Fas’a hakim
oldu. Kâim’in hilafetinin son yıllarında Haricî isyanları ortaya çıktı. Haricîler başkent
Mehdiyye’yi kuşattılar fakat alamadılar.
Kâim’den sonra halifeliğe geçen oğlu Mansur-Billah (946), Berberî kabilelerin ve
Endülüs Emevî halifesi III. Abdurrahman’ın da desteklediği Haricî Ebu Yezid hareketini
mağlup etti. Ebu Yezid’in ölümüyle (947) Fatımî Devleti büyük bir tehlikeden kurtuldu.
Mansur, daha sonra Mansuriyye adıyla anılan yeni bir şehir kurarak buraya yerleşti ve böylece
Mansuriyye Fatımîler’in başkenti oldu. Şiîlerin bir kolu olan Karmatîler 929’da Mekke’ye
baskın yaparak birçok hacıyı öldürdüler ve Kabe’den Hacerü’l-Esved’i alıp götürdüler. Bunun
üzerine Fatımî halifesi Mansur, Karmatîler’e Hacerü’l-Esved’i iade etmelerini emretti ve
Hacerü’l-Esved 950 yılında Kabe’ye tekrar konuldu.
Fatımîler’in Mısır’ı ele geçirme hedefi dördüncü halife Muiz-Lidinillah (953-972)
zamanında gerçekleşti. İhşidîler’in son Mısır valisi Kâfur’un ölümünden sonra Mısır karışmıştı.
Ekonomik krize düşen ülkede Fatımî davetçileri de propaganda faaliyetleri yapıyordu. Halife
Muiz Mısır üzerine harekata karar verdi. Bu dönemde Fatımi devleti adına Kuzey Afrika’nın
batısında fetihler yapan başarılı komutan Cevher es-Sıkıllî, halife tarafından büyük bir ordunun
başına tam yetkili olarak tayin edildi. Cevher 969’da önemli bir direnişle karşılaşmadan Mısır’ı
ele geçirdi. Fatımîler siyasi ve ekonomik açılardan çok önemli bir bölge olan Mısır’ı
Abbasiler’den aldıktan sonra daha güçlü bir devlet haline gelmiştir.
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Mısır’ı ele geçiren Cevher, Fatımî halifesinin emriyle başkent Fustat’ın yakınlarında
yeni bir şehir kurdu. Daha sonra Kahire adıyla anılan ve artık Mısır’ın başkenti olan bu şehirde
idare merkezi olarak bir saray ve Cuma camii olarak Ezher’i inşa etti. Cevher, halifenin naibi
olarak dört yıl Mısır’ı idare etti ve Mısır idaresinde önemli değişiklikler yaptı. Cuma ve bayram
hutbelerinde artık Fatımî halifesine dua edilmeye başladı. Abbasîler’in sembolik rengi olan
siyah kaldırıldı ve camilerde hutbeleri okuyan hatipler Fatımîler’in sembol rengi olan beyaz
kıyafet giydi. Cevher, Mısır’da ekonomik düzenlemeler de yaptı. Üzerinde Fatımî halifesi
Muizz’in adı yazan yeni dinar bastırdı ve o zamana kadar Mısır’da kullanılan para olan Abbasî
dinarını tedavülden kaldırdı. Toprak vergisini de artırarak devletin gelirlerini çoğalttı.
Fatımîler Mısır’dan sonra Abbasî yönetimindeki Filistin ve Suriye’yi de ele geçirmeyi
hedefe koydular ve 971’de Suriye’ye bir ordu gönderdiler. Ancak şiîlerin bir kolu olan
Karmatîler de Suriye’yi ele geçirmek istiyordu. Karmatîler Dımaşk’ta Fatımî ordusunu mağlup
edip Mısır’a doğru ilerlediler.
Cevher’in daveti üzerine halife Muiz 973’de Mısır’a gitti. Böylece Kahire, Fatımîler’in
yeni başkenti oldu. Tunus’un idaresini Berberî asıllı Zîrî hanedanına bıraktılar. Sicilya adasının
idaresine de Arap kökenli Benî Kelb kabilesinden bir aileyi tayin ettiler. Halife Muiz, Mısır’a
gittikten kısa süre sonra Cevher’i görevden alarak yerine Yahudi mühtedisi Yakub b. Killis’i
getirdi. Fatımî hakimiyeti Muiz döneminde Haremeyn’e kadar uzandı ve 974’te Mekke’de onun
adına hutbe okunmaya başladı. İlk defa Muiz tarafından ilk Hz. Peygamber’in doğum günü
(mevlid) kutlamaları Mısır’da başlatıldı. Şiîler’in önemli bir gün saydığı Gadîr-i Hum günü
resmî bayram ilan edildi. Bu dönemde İslam dünyasının birçok bölgesine şiî davetçiler
gönderildi. Bu çalışmaların sonucu olarak doğudaki Horasan gibi bazı bölgelerdeki şiî gruplar
Fatımî halifesi Muiz’i imam olarak tanıdılar. Muiz 975’te hastalanarak vefat etti.
Muiz’den sonra Fatımî tahtına hayatta iken veliaht tayin ettiği oğlu Aziz Billah (975996) geçti. Güçlü Fatımî ordusu Suriye’deki Karmatîler’i ve bu bölgede bağımsızlığını ilan
eden Türk komutan Aftekin’i mağlup ederek Filistin ve Suriye’yi ele geçirdi. Aziz zamanında
Kahire Ezher Camii şiî kültürü için önemli bir merkez haline gelmiş ve birçok kütüphane
açılmıştır. Buralarda şiî davetçilerine eğitim veriliyordu. Fatımîler Bizans ile ilişki kurdular ve
İstanbul’daki camide hutbenin Fatımî halifesi adına okunmasını sağladılar.
Fatımi halifesi Hâkim Biemrillah (996-1021) bazı aşırı icraatlarıyla dikkat çekti.
Fatımîler gayrı müslimlere ve ehl-i sünnet mensuplarına genellikle müsamaha göstermişken
Hâkim bu topluluklara baskı uyguladı. Onun döneminde şiilik taassubuyla bazı sahabîlere
hakaret edilmeye başlamış, bu hakaretler cami duvarlarına, dükkan ve evlerin kapılarına
yazılmıştı. Hâkim aşırılıklarının uç noktası olarak 1017’de ilahlık iddiasına kalkıştı. Bunun
sonucunda şiîliğin aşırı kollarından biri olan Dürzîlik ortaya çıktı. Hâkim 1021’de esrarlı bir
şekilde öldürüldükten sonra bir müddet çocuk yaştaki halifeler iş başına geldi ve devleti onlar
adına vezirler ve komutanlar idare etti.
Mustansır Billah döneminde (1036-1094) Fatımî devleti en geniş sınırlarına ulaştı.
Mısır, kuzey Afrika, Suriye, Filistin, Hicaz, Yemen ve Afrika’nın Kızıldeniz sahillerini

394 / 429

hakimiyet altına aldı. Fatımîler ile Abbasîler arasında büyük bir siyasî ve dinî mücadele
yaşandı. Fatımi Devleti, bir yandan Abbasîler’in elinde kalan Suriye ve Irak bölgelerini de ele
geçirmeye çalışırken diğer yandan İslam dünyasının her yerine davetçiler göndererek şiîliğin
propagandasını yapıyor ve müslümanları Fatımî halifesine itaat etmeye çağırıyorlardı.
Fatımîler‘in bu faaliyetlerine karşı Abbasîler sünnî ulemanın desteği ile mücadele ediyorlardı.
Fatımî nüfuzu bir ara Abbasiler’in merkezine kadar ulaştı ve 1058’de başkent Bağdat’ta
hutbeler Fatımî halifesi adına okundu. Bunun üzerine Abbasîler Fatımîler’e karşı sünnî
Selçuklu Devleti’nden yardım istediler. Selçuklular İran’ı fethederek Abbasîler’e komşu
olmuşlardı. Tuğrul Bey komutasındaki Selçuklu ordusu Bağdat’a girerek bölgedeki şiî
hakimiyetine son verdi. Ardından Fatımîler’in elindeki Suriye topraklarını ele geçirdiler (1075).
Bu dönemde Mısır’da ekonomik kriz ortaya çıktı ve ordu içinde mücadele başladı.
Fatımi halifesi Mustansır, bu meselelerin halli için Ermeni asıllı ordu komutanı Bedr elCemâlî’yi vezirliğe tayin etti. Yeni vezir Mısır’da huzur ve istikrarı sağladıktan sonra halife,
yetkilerini ona devretti. Böylece Fatımî Devleti’nde vezirler dönemi başladı. Mustansır, Bedr
el-Cemâlî’den sonra oğlu Efdal’i vezirliğe tayin etti. Güçlü vezirler, kurdukları düzenle ülkede
istikrarı sağladılar ve devletin bir asır daha yaşamasını sağladılar. Güçlü vezirler çoğu zaman
Fatımî hanedanının istedikleri üyesini tahta çıkardılar ve halifeler onların gölgesinde kaldı.
Vezir Efdal, halife Müsta’lî’nin ölümünden sonra onun yerine beş yaşındaki Ebu Ali Mansur’u
geçirdi ve yirmi yıl boyunca devletin hakimi oldu. Devlet kurumlarında çalışan hıristiyanların
sayısını artırdı.
Haçlı seferleri bu dönemde başladı. Haçlı işgalleri iki asır boyunca Ortadoğu’da birçok
soruna yol açtı. Bundan en fazla Selçuklular ve Fatımîler etkilendi. Haçlılar, başta Kudüs (1098)
olmak üzere Fatımîler’in elindeki Suriye ve Filistin şehirlerini işgal etti. Fatımîler Haçlı
ordularına karşı direnemediler ve kısa zamanda Sayda, Sur, Akka gibi önemli liman şehirlerini
kaybettiler. Suriye’deki son Fatımî kalesi olan Askalan da 1153’te işgal edildi.
Haçlı işgalleri ile birlikte Fatımi Devleti gerileme ve çöküş dönemine girdi. Fatımîler’in
son döneminde iç karışıklar ortaya çıktı. Bu dönemde Suriye’ye hakim olan sünni hükümdar
Nureddin Mahmud, Fatımiler’in merkezi bölgesi olan Mısır’a bir ordu gönderdi. Son Fatımî
halifesi Adid Lidînillah, Suriye’den gelen ve Mısır’a hakim olan ordunun komutanı Şirkuh’u
vezirliğe tayin etti. Onun iki ay sonra ölümü üzerine yeğeni Selahaddin Eyyubî’yi vezirlik
makamına getirdi (1169). İki yıl sonra halifenin ölmesiyle Selahaddin Fatımî Devleti’ne son
verdi. Mısır halkının çoğunluğu sünnî olduğundan Selahaddin kolaylıkla sünnî bir idare kurdu.
Mısır camilerinde hutbeler artık Abbasî
Fatımiler Kuzey Afrika, doğu Akdeniz ve Arabistan’ın batısına hakim olan İslam
tarihinin büyük devletlerinden birini kurdular. Fatımî Devleti şii olmasına rağmen halifelik,
vezirlik, kadılık gibi kurumlarını büyük ölçüde sünni Abbasi Devleti’nden almıştı. Fatımi
Devleti’nin başkanı şiiliğin İsmaili koluna bağlı halifeydi. Halifeliği Hz. Ali’nin soyuna ait ilahi
bir makam olarak kabul ettikleri için kendilerinden başkasının (Emevi, Abbasi vs.) hilafetini
meşru saymıyorlardı. Diğer İslam ülkelerinde olduğu gibi halifeden sonraki en büyük yetkili
vezirdi ve vezir idari makamların başındaydı. Fatımi vezirlerinin çoğu Hıristiyan olmakla
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beraber Yahudilerden İslam’ı seçenler de bu makama yükselebiliyordu. Sünnilerden de
vezirliğe tayin edilenler oldu. Mahkeme işlerini kadılar yürütüyordu.
Fatımi Devleti’nin başkenti Kahire şiiliğin İsmaili kolunun merkeziydi. Kahire’deki
Ezher Camii’nde 988’den itibaren devletin desteği ile düzenli dersler başladı. Fatımi Devleti
şiiliği yayma siyaseti güttüğünden şiilik propagandası ile görevli davetçiler çeşitli bölgelere
gönderiliyordu. Abbasiler ve Selçuklular şiiliğe karşı sünniliği savunmak için medrese kurarken
Fatımiler Mısır’da Hıristiyan ve Yahudiler karşısında İslam’ı savunmak amacıyla medrese
açtılar. Zira başta maliye olmak üzere devletin kurumlarında önemli oranda gayrı müslim
çalışıyordu. Fatımiler’in son dönemlerinde sünni vezirler Mısır’ın İskenderiye şehrinde Maliki
ve Şafii medreseleri açtı. Çünkü kuzey Afrika müslümanlarının çoğu Maliki mezhebine,
Mısır’ın çoğunluğu ise Şafii mezhebine bağlıydı. Fatımi yönetimi halkın çoğunluğunu
oluşturan sünnilere karşı genellikle hoşgörülü davrandı. Fatımiler döneminde okutulan nakli
ilimler tefsir, kıraat, hadis, fıkıh, kelam, nahiv ve edebiyat idi. Akli ilimler ise felsefe,
matematik, geometri, astronomi, tıp, kimya, müzik, tarih ve coğrafya idi.
Fatımi Devleti iki buçuk asırlık büyük bir devlet olduğundan çeşitli dinlere ve milletlere
mensup toplumlardan askerlik ve diğer devlet görevlerinde istifade etti. Mısırlı Hıristiyan
Kıptiler, kuzey Afrikalı Berberi kabileleri, Sicilya Rumları, Türkler, İranlılar ve Ermeniler
askerlik ve diğer devlet görevlerinde çalıştılar.

E.

Murabıt Devleti (1056-1147)

Murabıtlar, kuzey Afrika ve Endülüs’e hakim olmuş bir Berberî hanedanıdır. Batı
Afrika’daki zenciler ve putperestlikte kalmış bazı Berberî kabileleri arasında İslam’ın
yayılmasında etkili olmuşlardır. XI. yüzyılın başlarında kuzey Afrika’daki bazı Berberi
idarecileri, Berberilere İslam’ın daha iyi öğretilmesi için ulemaya müracaat etti. Abdullah b.
Yasin adındaki alime bu görev verildi. Abdullah b. Yasin, Sahra’nın batısında yaşayan kendi
kabilesi Cüdale ve Lemtune kabilesinin yurduna giderek dini faaliyet yaptı. İstediği sonucu
alamayınca Lemtune liderlerinden Yahya b. Ömer ve bazı talebeleriyle birlikte batı Afrika’da
Senegal nehrindeki bir adaya yerleşti ve burada ‘ribat’ adını verdiği bir merkez yaptı. Bundan
dolayı onun talebelerine ‘murâbıt’ denildi.
Abdullah b. Yasin talebeleriyle birlikte bir süre ribatta kaldıktan sonra batı Afrika’da
yaşayan Berberi kabilelerine yönelik tebliğ ve cihad hareketi başlattı. Önce kendi kabilesi
Cüdale, sonra Lemtune ve diğer Sanhâce kabilelerine hakim oldu. Abdullah, bir ordu kurarak
komutanlığına Cüdale’nin reisini tayin etti. Murabıtlar 1053’te kuzeybatı Afrika’nın en önemli
ticaret merkezi olan Sicilmase şehrini ele geçirdiler. Murabıt kuvvetleri, Ebu Bekir b. Ömer
komutasında kuzeye yönelerek bugünkü Fas ülkesinin önemli bir kısmını işgal etti ve 1056’da
başkenti Ağmat olan Murabıt Devleti’ni kurdular.
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Murabıtlar batı Afrika’da zenci Gana Krallığı üzerine sefer yaptılar ve bazı bölgeleri ele
geçirdiler. Berberilerin çoğu bu zamana kadar İslam’ı kabul etmişti ancak bazı kabileler
putperestlikte devam ediyordu. Murabıtlar bu dönemde putperest Bergavata kabilesine sefer
düzenlediler ve onları itaat altına aldılar. Ebu Bekir 1062’de Merakeş şehrini inşa etmeye
başladı. 1068 yılına kadar kuzeybatı Afrika’nın önemli bir kısmına hakim oldu. Ebu Bekir
tekrar güneye yönelerek zenci Gana Krallığı üzerine sefer yaptı ve bazı bölgeleri fethetti. Ebu
Bekir bu seferden döndükten sonra yeni başkent Merakeş’te devlet başkanlığını amcasının oğlu
Yusuf b. Taşfin’e bıraktı ve Sahra’ya çekildi. Ebu Bekir 1076’da Gana Krallığı üzerine tekrar
sefere çıktı ve başkentini fethetti. Kralın müslüman olması üzerine makamında bıraktı. Böylece
zenci Gana Krallığı Murabıt Devletine bağlandı. Ebu Bekir bölgenin önemli bir kısmına ve bu
bölgede bulunan altın madenlerine hakim oldu. Bölgenin zenci halkının büyük bir kısmı bu
dönemde müslüman oldu.
Murabıt Devleti’nin başına geçen Yusuf b. Taşfin (1073-1106), parçalanmış
durumdaki kuzey Afrika ve Endülüs’ü tek bayrak altında birleştirmeyi başardı. Murabıtlar onun
döneminde en büyük Müslüman devletlerden biri oldu. Yusuf 1077’de kuzeybatı Afrika’nın
önemli liman şehri Tanca’yı ele geçirdi. Böylece Murabıtlar Akdeniz sahillerine ulaştı. Fas’tan
sonra doğuya doğru seferlerine devam ederek bugünkü Cezayir bölgesini de fethetti (1080) ve
Cezayir şehrine bir cami yaptırdı. Böylece kuzey Afrika’nın büyük bir bölümü Murabıt
Devleti’nin hakimiyetine girmiş oldu.
Murabıtlar 1086’da Endülüs’e geçti. Endülüs Emevi Devleti 1031’de yıkıldıktan sonra
İspanya’da küçük müslüman devletçikler ortaya çıkmıştı. 11. yüzyılın sonlarında Hıristiyan
Avrupa devletleri bir yandan Ortadoğu diğer yandan Endülüs’teki Müslüman topraklarına karşı
haçlı seferleri başlatmışlardı. Endülüs’teki Müslüman devletçikler Hıristiyan krallıkların
saldırıları karşısında birçok topraklarını kaybetmişlerdi. Zor durumdaki Müslüman emirler,
kuzey Afrika’nın en güçlü devleti olan Murabıtlardan yardım istedi. Yusuf b. Taşfin ordusunun
başında Akdeniz’i geçerek Endülüs topraklarına çıktı. Murabıt ordusuna bazı devletçikler de
asker verdi. Yusuf b. Taşfin Zellaka savaşında Kastilyalıları mağlup etti (1086) ve
Hıristiyanların İspanya’daki ilerleyişini durdurdu. Abbasi halifesi bu zaferden sonra Yusuf’a
‘Emiru’l-müslimin’ ve ‘Nasıruddin’ ünvanlarını verdi.
Yusuf b. Taşfin başkent Merakeş’e döndükten sonra Abbasi halifesi ile ilişki kurdu ve
onun tarafından tanındı. Bunun üzerine Yusuf kendisi ve halife adına para bastırdı, Cuma ve
bayram hutbelerinde ona da dua ettirdi. Murabıt Devleti böylece Ortadoğu ve kuzey Afrika’da
ilerleyen Fatımi Devleti’ne ve şiiliğe karşı Abbasiler ile işbirliğine girmiştir.
Yusuf b. Taşfin 1088 ve 1090’da Endülüs’e iki sefer daha yaptı. Çünkü Müslüman
devletçikler birbirleriyle mücadeleye girmiş ve bunu fırsat bilen Kastilya kralı Müslümanlara
karşı tekrar saldırıya geçmişti. Gazali ve Endülüs’lü fakih İbn Ebi Rendeka gibi dönemin
önemli alimleri bir fetva vermişlerdi. Bu fetva, birbirlerine karşı Hıristiyan devletlerle
yardımlaşan Endülüs devletçiklerine karşı savaşmanın meşru olduğunu ifade ediyordu.
Endülüs’e geçen Murabıt kuvvetleri Müslüman devletçiklerin çoğuna hakim olarak Kurtuba,
İşbiliye ve Valensiya gibi önemli şehirleri ele geçirdiler. 1103’te son defa Endülüs’e geçen
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Yusuf, oğlu Ali’yi kendisinden sonrası için veliaht tayin ettiğini açıklayarak yerel idarecilerden
ve komutanlardan biat aldı. Kuzey Afrika’ya dönen Yusuf b. Taşfin Murabıt Devleti’ni kuzey
Afrika ve Endülüs’ün en büyük ve kudretli devleti haline getirdikten sonra 1106’da başkent
Merakeş’te vefat etti.
Ali b. Yusuf (1106-1143) Endülüs’teki cihad hareketini babasından sonra devam ettirdi.
1108’de Kastilya’ya karşı kazandığı Uklic zaferi ile birlikte Murabıtlar İspanya’da en güçlü
dönemine ulaştı. Ali b. Yusuf 1112’de ikinci defa Endülüs’e geçerek daha önce Hıristiyanların
işgal ettiği önemli şehirlerden Tuleytula’yı kuşattı fakat alamadı. Murabıt ordusu sonraki
yıllarda ilerlemeye devam ederek Madrid, Barselona ve Portekiz’in önemli liman şehri
Lizbon’u fethetti. Murabıtlar bu dönemde İtalya’da Cenova ve Piza’yı fethettiler, daha önce
Hıristiyanların işgal ettiği Balear adalarını geri aldılar.
Murabıtlar 1121’de kuzeybatı Afrika’da Muhammed b. Tumert önderliğinde başlayan
ve gittikçe genişleyen Muvahhid isyanıyla karşı karşıya kaldı. Muhammed b. Tumert önceleri
Müslümanlar arasındaki İslam’a aykırı inançlar ve uygulamalarla mücadele etmeye ve Murabıt
idaresini eleştirmeye başlamıştı. Muvahhid hareketi bazı büyük Berberi kabilelerinin desteğiyle
siyasi bir harekete dönüştü ve Murabıtlara karşı isyan ettiler. İsyanın bir sonucu olarak ülkede
siyasi ve ekonomik istikrar bozuldu. Ali b. Yusuf’un son yıllarında kuzeybatı Afrika’nın önemli
bir kısmı Muvahhidlerin eline geçmişti. Kuzey Afrika’da isyanlarla mücadele eden Murabıtlar
Endülüs’te ağır vergilerden dolayı Müslümanların desteğini kaybetti ve Hıristiyanlar karşısında
gerilemeye başladı. Bunun sonucunda zaten birlik halinde olmayan Endülüs Müslümanları,
Hıristiyan saldırılarına karşı Muvahhidler Endülüs’e geçene kadar savunmasız kaldı.
Ali b.Yusuf ’dan sonra Murabıt Devleti çöküş dönemine girdi. Muvahhid ordusu
1144’te başkent Merakeş yakınlarında meydana gelen savaşta Murabıtları ağır bir yenilgiye
uğrattı. Hükümdar Taşfin b. Ali’nin kaçarken ölmesinden sonra Murabıt hanedanı içinde taht
kavgası başladı ve başkent Merakeş’te iç savaş yaşandı. Muvahhid ordusu Fas bölgesini ve
1147’de Merakeş’i ele geçirdi ve Murabıt Devleti’ne son verdi.
Murabıtlar kuzey ve batı Afrika’nın ve İspanya’nın büyük bir kısmını tek bayrak altında
birleştiren dönemin en kudretli Müslüman devletlerinden birini kurdular. Endülüs
Müslümanlarını Haçlı seferlerine karşı yarım asır müdafaa ettiler. Batı Afrika’da Sahra’nın
güneyinde yaşayan zenci toplumlar arasında İslam dini bu dönemde yayıldı.
Murabıt Devleti’ni idare eden hükümdar ‘Emir’ ünvanını taşıyordu. Yusuf b. Taşfin’e
Endülüs’te Hıristiyan İspanyolları mağlup ettikten sonra ‘Emiru’l-müslimin’ ünvanı verildi.
Murabıt hükümdarları devlet işlerini maliki uleması ile istişare ederdi. Merkez teşkilatında
çalışan görevlilerin başında ‘büyük vezir’ bulunuyordu. Güçlü bir kara ordusuna sahip Murabıt
Devleti, kuzey Afrika’daki tersanelerden ve Endülüslü denizcilerden yararlanarak büyük bir
donanma kurdu. Maliki mezhebinin hakim olduğu Murabıt ülkesinde adli işleri yürüten
kadıların geniş yetkileri vardı. Kadıların çoğu Endülüs’ten hicret eden alimler arasından
atanıyordu. Murabıtlar, hıristiyan işgalleri sebebiyle Endülüs’ten kuzey Afrika’ya göçen ulema
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ve devlet görevlilerinden ilmi ve idari alanlarda yararlandılar. Bu göçmenler Murabıt ülkesinin
ilim ve sanatına önemli katkılar yaptılar.

F.

Muvahhid Devleti (1130-1269)

Muvahhidler, Kuzey Afrika ve Endülüs’e hakim olmuş bir Berberî hanedanıdır.
Kurucusu Muhammed b. Tûmert’tir. Muhammed, takipçilerine “muvahhid” sıfatını verdiği için
kurdukları devlet de bu adla anılmıştır. Muhammed, Murabıt Devleti’nin hakim olduğu Kuzey
Afrika’nın en batısında, bugünkü Fas ülkesinde, Merakeş yakınlarında doğdu. Ülkesinde aldığı
eğitiminden sonra ilmî birikimini geliştirmek için on yıl sürecek bir ilim yolculuğuna çıktı.
Önce Endülüs’te Kurtuba’ya, ardından doğuda Abbasîler’in başkenti Bağdat’a ve önemli ilim
merkezlerine giderek ilim tahsil etti. Eş’arî itikadını benimsedi. Bu arada hac farizasını yerine
getirdi.
Muhammed b. Tûmert ülkesine döndükten sonra Murabıtlar’ın başkenti Merakeş ve
kuzeybatı Afrika’nın önemli şehirlerini dolaştı. Müslümanlar arasındaki İslam’a aykırı inançlar
ve uygulamalarla mücadele etmeye başladı. Murabıt hükümdarı Ali b. Yusuf’dan yanlışlıkları
düzeltmesini istedi ancak başkent Merakeş’ten sürüldü. Dini aykırılıklarla mücadele etmediği
gerekçesiyle Murabıt yönetimine karşı tavır aldı. Hedeflediği ıslah hareketinin önünde
Murabıtlar’ı engel olarak görüyordu. Muhammed b. Tûmert 1121’de mehdiliğini ilan ederek
Murabıtlar’a karşı silahlı mücadeleye girişti. Kendisinin de mensup olduğu büyük Berberî
kabilelerinden Masmûde onu önder olarak tanımıştı. Tevhid ilkesine çok önem verdi ve
görüşlerini benimseyerek etrafında toplanan takipçilerine “muvahhid” sıfatını verdi. Böylece
Muvahhidler Devleti’nin temellerini atmış oldu. Kendisine bağlı kuvvetlerle Merakeş’i kuşattı
ancak alamadı.
Muhammed b. Tûmert’in yakın takipçisi Abdülmümin el-Kumî onun 1130’da
ölümünden sonra kuzeybatı Afrika’da aynı yıl içinde Muvahhid Devleti’ni kurdu. İbn
Tûmert’in vefatından sonra muvahhidler onun yakın öğrencisi Abdülmümin’e biat ettiler.
Abdülmümin ve ondan sonra gelen Muvahhid hükümdarları ”emîrü’l-mü’minîn” ünvanını
kullandılar. Abdülmümin çöküş halinde olan Murabıt Devleti ile mücadeleye başladı. Birkaç
yılda Merakeş’i ve Fas bölgesini ele geçirerek Murabıt Devleti’ni ortadan kaldırdı. Bundan
sonra Endülüs’ün bazı bölgelerini fethetti. İbn Tumert’in oğullarının çıkardığı isyanı bastırdı.
Oğlu Yusuf’u veliaht tayin etti. Abdülmümin uzun bir hükümdarlık döneminden sonra 1163’te
öldüğünde arkasında kuzey Afrika’nın büyük bir kısmını ve Endülüs’ün bazı bölgelerini içine
alan büyük bir devlet bırakmıştı.
Yusuf b. Abdülmümin (1163-1184) yirmibir yıllık hükümdarlık döneminde iç istikrarı
sağladı. Endülüs’te hıristiyan devletlerin müslümanlara saldırıları devam ediyordu. Endülüs’e
ilk seferini 1172’de yaptı ve doğu bölgesini ele geçirdi. İkinci seferinde Müslüman şehirlerine
saldıran Portekizliler’in üzerine yürüdü. Lizbon kuşatmasında ağır bir yara alıp şehit oldu ve
sefer sonuçsuz kaldı. Yerine geçen oğlu Mansur (1184-1199) Tunus’u müslüman Benî Gâniye
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Devleti’nden geri aldı. Bu arada Endülüs’te Müslüman topraklarına tekrar saldıran İspanyol
Kastilya Krallığı’na karşı 1187’de sefere çıktı. Kurtuba yakınlarında Kastilya ordusunu ağır bir
yenilgiye uğrattı.
Mansur’dan sonra oğlu Muhammed Nâsır (1199-1213) gücünün zirvesinde bir devletin
başına geçti. Bu sırada İspanya’da Hıristiyan Kastilya Krallığı, Papalığın desteği ile büyük bir
haçlı ordusu toplayıp Endülüs Müslümanlarının üzerine yürüdü. Bunun üzerine Muvahhid
hükümdarı Nâsır büyük bir orduyla Endülüs’e geçti. 1212’de Kurtuba yakınlarında meydana
gelen İkab savaşını haçlı ordusu kazandı. Bu savaştan sonra İspanya’da üstünlük Hıristiyanlara
geçti. Hıristiyan krallıklar Müslümanlara ait Kurtuba, İşbiliye (Sevilla), Valensiya gibi önemli
şehirleri işgal ettiler. Muvahhid Devleti ise gerileme dönemine girdi.
Muvahhidler İkab savaşında Kastilyalılara yenildikten sonra Endülüs’teki
hakimiyetlerini kaybettiler. Bundan sonra kuzey Afrika’daki topraklarında karışıklıklar çıktı.
Devletin askeri teşkilatı zayıfladı ve çeşitli isyanlar çıktı. İdris Memun, çoğunluğu Maliki
mezhebinden olan kuzey Afrika ve Endülüs’te ulemanın ve halkın desteğini sağlamak için
Muhammed b. Tumert’in görüşlerinden vazgeçtiğini ilan etti. Ancak bu da pek işe yaramadı ve
devletin çözülmesine yol açan bir etken oldu. Muvahhid Devleti’nin bir parçası olan Tunus’u
1228’den beri idare eden Ebu Zekeriya el-Hafsi, İbn Tumert’in fikirlerini savunarak bu karara
karşı çıktı ve bağımsızlığını ilan etti. Bir süre sonra 1235’te bugünkü Cezayir bölgesinde
yaşayan büyük bir Berberi kabilesi olan Zenate’ye mensup Abdülvadiler bu bölgenin
yönetimini ele geçirdiler. Bu dönemde Muvahhid sultanı Abdülvahid Reşid (1232-1242)’in
devleti güçlendirme gayretleri sonuç vermedi.
Muvahhid Devleti’nde iç karışıklıklar devam etti ve son darbe kuzey Afrika’nın en
batısında yer alan bugünkü Fas bölgesinden geldi. Büyük Berberi kabilelerinden Zenate’nin
göçebe bir kolu olan ve Fas’ta yaşayan Meriniler, Muvahhid Devleti’nin zayıflaması sebebiyle
1247’den itibaren bölgenin önemli şehirlerini ele geçirmeye başladılar. 1255’e kadar Fas’ın
büyük bir kısmına hakim oldular. Meriniler, başkent Merakeş’i yedi sene süren bir kuşatmadan
sonra 1269’da ele geçirdiler ve böylece yaklaşık yüzkırk yıllık Muvahhid Devleti tarih
sahnesinden çekilmiş oldu.
Muvahhidler de Murabıtlar gibi kuzey ve batı Afrika’nın ve İspanya’nın büyük bir
kısmını tek bayrak altında birleştirerek dönemin en kudretli Müslüman devletlerinden birini
kurdular. Hıristiyanlarla mücadele ederek Endülüs Müslümanlarını Haçlı seferlerine karşı
yarım asır müdafaa ettiler.
Muvahhid hükümdarları ”emîrü’l-mü’minîn” ünvanını kullandılar. Hükümdara
yardımcı olmak üzere el-meclisü’l-ali adında bir istişare meclisi bulunuyordu. Başlangıçta sade
olan devlet protokolü sonraları Endülüs’ün etkisiyle gelişti ve şatafatlı hale geldi. Hıristiyan
işgalleri sebebiyle Endülüs’ten kuzey Afrika’ya göçler Muvahhidler döneminde de devam etti.
Muvahhid Devleti, Endülüs’ten gelen ulema ve devlet görevlilerinden ilmi ve idari alanlarda
yararlandı. Bu göçmenler Muvahhid ülkesinin ilim ve sanatına önemli katkılar yaptılar.
Muvahhidler güçlü bir donanma oluşturarak batı Akdeniz bölgesine hakim oldular. Muvahhid
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ordusunda zaman zaman Hıristiyan askerler de istihdam edilmiş, başkent Merakeş’te onlar için
bir kilise inşa edilmişti. Muvahhidler döneminde camilerde ve medreselerde Arapça dilinde
çeşitli ilimler okutuluyordu. Muvahhidler, Kur’an ve sünnetten uzaklaştıkları gerekçesiyle
Maliki mezhebinin fıkıh kitaplarını yaktılar ancak Malikiliğin Kuzey Afrika ve Endülüs’te en
yaygın mezhep olma özelliği devam etti.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu bölümde Kuzey Afrika’da kurulan devletler hakkında bilgi sahibi olundu.

402 / 429

Bölüm Soruları
123456-

Rüstemîler dönemi siyasi hadiseleri hakkında bilgi veriniz.
Tolunoğulları dönemi siyasi hadiseleri hakkında bilgi veriniz.
İhşidîler dönemi siyasi hadiseleri hakkında bilgi veriniz.
Fâtimîler dönemi siyasi hadiseleri hakkında bilgi veriniz.
Muvahhidler dönemi siyasi hadiseleri hakkında bilgi veriniz.
Rüstemi Devleti hangi mezhebe mensuptur?
a. Haricilik
b. Mutezile
c. Hanefilik
d. Şia
e. Ceririyye

7-

Tolunoğulları devleti hangi bölgede kurulmuştur?
a. Mısır-Suriye Filistin
b. Ürdün-Hicaz-Suriye
c. Anadolu-Cezire-Irak
d. Sadece Suriye
e. Medain

8-

Aşağıdakilerden hangisi Fatımi devleti için söylenemez?
a. Mısır ve Suriye’ye hakim olmuşlardır.
b. Şiidirler
c. Abbasiler’e bağlı bir devlettir
d. Adını Hz. Peygamber’in kızından almıştır.
e. Halife ünvanını kullanmışlardır.

9.

Muvahhidler devleti için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. İspanya Müslümanlarını Haçlılara karşı korumuşlardır.
b. Kuzey Afrika ve İspanya’ya hakim olmuşlardır.
c. Hükümdarları ”emîrü’l-mü’minîn” ünvanını kullanmışlardır.
d. İmamiyye mezhebine mensupturlar
e. Abdülmümin el-Kumî tarafından kurulmuştur.

10.

Aşağıdakilerden hangisi kuzey Afrika’da kurulan Müslüman devletlerden
değildir?
a. Rüstemiler
b. Murabıtlar
c. Zeydiler
d. İhşidiler
e. Fatımiler
Cevaplar: 6:A, 7: A, 8: C, 9: D, 10: C
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