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Sadeleştirenin Önsözü 

İslâm tarihi ile alakalı olarak geçmişten günümüze oldukça fazla neşri-

yat yapılmıştır. Siyer ve Meğâzî alanında başlayan tedvin hareketi zamanla 

diğer İslâm devletlerinin tarihine dair de bir merak uyandırmış ve tarihçiler 

bir taraftan Siyer ilmi ile alakalı kitap telif ederken, diğer taraftan Genel 

İslâm Tarihi kitapları neşretmeye başlamışlardır.  Bu çerçevede Osmanlı 

kültür tarihi içerisinde Hz. Peygamber’in hayatı ve diğer İslâm devletlerinin 

tarihine duyulan ilgi, müellifleri bu alanlarla ilgili araştırma yapmaya ve 

kitap telifine yöneltmiştir. 

Osmanlı devletinin son dönemi ile Cumhuriyetin ilk yıllarına tekabül 

eden bir dönemde yetişen İbnu’l-Cevad da bu alanla ilgilenmiş müellifler 

arasındadır. İbnu’l-Cevad Emevîlerin yıkılışı ve Abbâsî ihtilaline kadar olan 

zaman dilimini kapsayan bir İslâm Tarihi kitabı neşretmiştir. Bu kitapta Ca-

hiliye Döneminden başlayarak sırasıyla Hz. Peygamber Dönemi, Dört Hali-

fe, Emevîler ve Endülüs Emevîlerinin siyasî ve sosyo-kültürel yönlerini ince-

lemiştir. Kitap muhtasar olduğu için olaylar çok kısa tutulmuş ve ayrıntıya 

yer verilmemiştir.  

Müellifin İslâm kültür ve medeniyet tarihi çerçevesinde yapmış olduğu 

ilgi çekici yorumlar kitabı önemli ve değerli kılmaktadır. Müellif kitabın 

özellikle son kısımlarında İslâm medeniyetinin temellerinin nasıl atıldığı, bu 

konuda hangi unsurların etkili olduğu ve diğer medeniyetlerin bu durumla 

alakalı hangi konumda bulunduğuna dair yorumlar yapmıştır. 
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Anlaşıldığı kadarıyla müellif kitabını daha uzun ve geniş bir dönemi 

düşünerek yazmaya başlamış; fakat sadece Emevîlerin sonuna kadar geçen 

olayları anlatabilmiştir. Kitabın sonunda “birinci kısım bitti” ifadesi de bunu 

göstermektedir. Diğer cilt veya ciltlerin yazılıp yazılmadığı noktasında ise 

herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Konu hakkında bilgi edindiğimiz kaynak 

da sadece bu cildin varlığından bahsetmekte, diğer kısımlara dair bir telif 

olup olmadığı ile ilgili herhangi bir bilgi vermemektedir. 

Kitabın sadeleştirme işlemini gerçekleştirirken, yazarın vurgularını ve 

kitabın dilsel özelliklerini muhafaza etmeye çalışarak ifadeleri günümüz 

okuyucusunun anlayabileceği şekle getirmeye gayret ettik. 

Sadeleştirme sırasında gördüğümüz bariz hataları ya da eklemek istedi-

ğimiz bilgileri dipnotta gösterdik. Fakat metne müdahalede bulunmamak 

adına dipnotları oldukça sınırlı tuttuk.  Yazarın kendi dipnotları ile tarafı-

mızca konulan dipnotların karıştırılmaması için bize ait dipnotlara parantez 

içerisine (sad.) ibaresi koyduk. 

Kitabın sonunda yer alan doğru yanlış cetvelinin Latin alfabesinde karşı-

lığı olmadığı için bu cetveli sadeleştirilmiş metne almayı uygun bulmadık. 

Kitabın içerisindeki tablo ve haritalar da müellife aittir. 

Kitabın metnini vermeden önce de müellif İbnu’l-Cevâd Efdaleddîn 

(Tekiner) hakkında biyografik bilgi verdik. 

Metnin sadeleştirilmesi ve içerisinden çıkamadığım yerlerin çözümü 

noktasında bana yol gösteren, beni her zaman ilmi çalışmalar noktasında 

teşvik edip destekleyen kıymetli hocalarım Prof. Dr. Şaban Öz ve Doç. Dr. 

Feyza Betül Köse’ye, sadeleştirmemin editörlüğünü üstlenen Doç. Dr. Cafer 

Acar Hocama, ayrıca kıymetli kardeşim Arş. Gör. Asım Sarıkaya ile eşim 

Yeliz Şendur İyidoğan’a şükranlarımı arz ederim. 

Mustafa İyidoğan 

Siirt-2020  
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İbnu’l-Cevâd Efdaleddîn Tekiner’in Hayatı ve Eserleri 

İbnu’l-Cevâd, 1898 yılında İstanbul Cerrahpaşa’da dünyaya geldi. Dede-

si Zaptiye Nâzırı Hacı Hâfız Paşa, babası Sadâret Mektûbî Kalemi halifele-

rinden Hazîne-i Hâssa Dairesi umumi müfettişi İsmâil Cevad Bey’dir. Anne-

si şair ve münşîlerden Maraşlı Kenan Bey’in kızı Emine Yegâne Hanım’dır. 

Süleymaniye medreselerinde başladığı eğitim hayatına Beyazıt Kaptan 

İbrâhim Paşa Rüşdiyesi’nde ve Mekteb-i Mülkiyye’nin idâdî kısmında de-

vam etti. 1893’te Mülkiye Mektebi’nden mezun oldu. Aynı yıl Dahiliye 

Nezâreti Mektûbî Kalemi halifeliğiyle devlet hizmetine girdi, ertesi yıl 

Dîvân-ı Hümâyun Âmedî Kalemi’ne geçti. 1896’dan itibaren çeşitli eğitim 

kurumlarında çalıştı. 1910-1912 yılları arasında farklı müdürlüklerde görev 

aldı. 

1912 yılında kısa bir süre Bursa vali vekilliği yapan İbnu’l-Cevâd, 

1916’da Ali Emîrî Efendi başkanlığında teşkil edilen Tasnîf-i Vesâik-i 

Târîhiyye Encümeni, ertesi yıl İstanbul Muhâfaza-i Âsâr-ı Atîka Encümeni 

üyeliklerine getirildi; 1918’de Dârülfünun’daki görevine döndü. 1928 yılında 

emekliye ayrıldı ve çeşitli kuruluş ve derneklerde üyelikte bulundu. Türkiye 

İlmî Eserleri Koruma Derneği üyeliğinde bulunurken eski eserleri kurtar-

mak ve onları ilim dünyasına kazandırmak için çok çaba sarf etmiştir. Fran-

sızca ve Arapça bilen Efdaleddîn Tekiner 13 Ağustos 1957 yılında vefa etti. 

İyi bir devlet memuru, iyi bir öğretmen ve titiz bir tarih araştırmacısı 

olan Efdaleddîn Tekiner, yakınlarınca yazmaktan çok anlatmayı tercih eden 

biri diye anlatılmaktadır. Tarih araştırmalarında sadece askerî sefer ve sa-
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vaşların değil; kültür ve medeniyet konularının da ele alınması gerektiğine 

dikkat çekmiş, mimari, tıp ve sanat gibi muhtelif alanların tarihinin yazılma-

sı gerektiğini vurgulamıştır. Bunun için başta arşiv belgeleri olmak üzere 

vakfiyelerin, mahkeme sicillerinin, mezar taşlarının, kitâbelerin, para ve 

mühür koleksiyonlarının bir an önce istifadeye açılmasını önermiştir. Harf 

inkılâbından sonra eski belge ve kaynakları okuyup anlayabilecek kişilerin 

azalmasından endişe duymuş, çeşitli türleri olan arşiv yazısının mutlaka 

yeni nesle öğretilmesine, hatta daha o yıllarda arşivist-paleograf yetiştiren 

bir okula ihtiyaç bulunduğuna temas etmiştir.1 

 

Eserleri: 

1. Coğrafya-i Umrânî (İstanbul 1316) 

2. Muhtasar İslâm Târihi I (İstanbul 1326) 

3. Küçük Osmanlı Târihi (İstanbul 1328)  

4. Târîh-i Osmânî Haritaları (İstanbul 1329) 

5. Abdurrahman Şeref Efendi, Tercüme-i Hâli, Hayât-ı Resmiyye ve 

Husûsiyyesi (İstanbul 1345) 

6. Bunların dışında başta Târîh-i Osmânî Encümeni Mecmuası’nda ol-

mak üzere Mülkiye Mecmuası, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belle-

teni gibi dergilerde çeşitli makaleler ve İslâm-Türk Ansiklopedisi’nde çoğu 

Osmanlı teşkilât ve kültürüyle ilgili on dört madde yazmıştır.2 

 

                                                      
1 Abdülkadir Özcan, “Tekiner Efdaleddin”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, 358-359. 

2 Abdülkadir Özcan, “Tekiner Efdaleddin”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, 358-359.  
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Şimdiye kadar İslâm tarihine dair pek çok eser vücuda getirilmiştir. 

Bunların her biri kendi türü arasında kıymetli parçalar olmakla beraber, yü-

zeysel tarih eğitimi alacak kişiler için bunlar ya çok ayrıntılı ya da gereğin-

den fazla kasadır. Tarihi olaylar arasında çok önemli sayfaları kapsamakta 

olan İslâm tarihi ciltler oluşturacak derecede geniş olmakla beraber, sıra ve 

önem itibariyle gereği kadar ayrıntılı olarak mütalaa olması için bu eserde 

tatbik edilen usul yeterli olur düşüncesindeyim. 

Maksat; ciddi araştırmalar arzu edenlere bir fihristten edecekleri istifa-

deyi temin edebilmek, kısa ve esaslı bilgi edinmek isteyenlere de genişlik 

derecesinde hizmet etmektir. 

Tarih derslerine başlayan öğrencinin ihtiyacına cevap verecek bu kitap 

kendi türü itibariyle bir ders kitabı bile olabilir.  

Naçiz eserle ümit edilen şu faydalar temin edilirse, arzu edilen hizmet 

maksadı temin edilmiş olur ki bu da müellif-i âciz için şükür sebebidir. 

Başarı Allah’tandır. 
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A. Arabistan 

1. Coğrafî Konum 

Asya kıtasının güneybatısında; kuzeyinde Filistin ve Irak ülkeleri, doğu-

sunda Basra Körfezi ve Ummân Denizi, güneyinde aynı şekilde Ummân 

Denizi, batısında Bâbu’l-Mendeb Boğazı ve Kızıdeniz ile çevrili olan yarı-

mada eskiden beri Arabistan veya Arap Yarımadası adıyla anılır. 

Bu yer coğrafî konumu itibariyle sıcak iklimlerle sınırlıdır. Arazisi geniş 

kum çölleri, yalçın kayalıklar ve bir miktarda ziraata elverişli topraktan 

oluşmaktadır. Üzerinde akarsu veya nehir olmayıp, içerde mevcut olan kay-

naklar da nadirdir. 

Burada arazi özellikle iki şekilde tezahür eder ki biri Tihâme denilen sa-

hildeki basit arazi kısmı, diğeri de sahile paralel olan yüksek ve dağlık ara-

zidir. İç kısımlarda pek nadir olmak üzere nispeten ılıman ve yerleşime elve-

rişli yerler mevcuttur. 

Arap Yarımadası başlıca altı kısma ayrılır. Kızıldeniz sahili olan kuzey-

batı kısmına Hicâz-Tihâme, yine bahsi geçen denizin güneybatı kısmına 

Yemen-Ahkâf, güney kısmına Hadramevt, güneydoğu kısmına Ummân, 

doğu bölgesine Hasâ, Bahreyn, Hecer, Maskat ve iç kısımlara ise Yemâme ve 
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Necid isimleri verilmektedir. Bunlar arasında İslâm’ın beşiği olan Hicâz böl-

gesinin arazi oluşumunun özellikle incelenmesi gerekir. 

Bu bölge, Yesrib çevresiyle, Tîh-i Arap denilen bölgenin güneyinde bir 

miktar mümbit araziyi içerisinde barındıran ve diğer kısımlarını yanık kaya-

lıkların oluşturduğu yüksek dağ silsileleri ile kızgın kum çöllerinden ibaret-

tir. 

2. Halkın Doğası 

Arap Yarımadası, bitişik olduğu Asya kıtası ile güya hiçbir münasebeti 

yokmuş gibi kendi özel dairesinde ve içerisinde barındırdığı sakinleriyle 

birlikte ilk asırlardan beri devam ettirdiği zamanını meçhullük perdesi al-

tında geçirmiştir. Bu bölgenin sakinleri dışarıyla karışmayarak kendi âdet ve 

kurallarıyla yaşamışlardır. 

Coğrafî konum ve durumların toplumların medeniyetine tesir etmesi 

hakkındaki kuralın neticesi olarak bu bölgenin halkı kabilelere ayrılmış ve 

ayrı ayrı vakit geçirmişlerdir. Kendileri zeki, cesur, kuvvetli ve yüce gönüllü 

olma tarzında güzel özelliklere sahip oldukları gibi hırçın, şiddet yanlısı ve 

kan dökücü olarak kötü huylara da müptela olmuşlardır. 

Memleketin yakıcı güneşi, sonsuz kum çölleri ve yalçın kayalar arasında 

biten ot ve kamış tarzında renksiz bitkileri göz önünde sınırlı ve değişmez 

bir manzara meydana getirmiş olduğundan, bu durum halkın ahlakının sa-

de ve değişmez olmasına sebep olmuştur. 

Çöl yaşantısı ve bedevî dünyası, saf ahlakı gerekli kılmış olduğu gibi 

zihni meşgalelerin çeşitlilik arz etmeyişi kapalı bir daire çerçevesinde dü-

şünceyi de keskinleştirmiş ve bu suretle Arabistan halkı keskin bir zekâya 

sahip olmuştur. 

Arap kabileleri için yaşam refahının olmayışı, çalışma neticesinin kıy-

metli olması, çapulculuk ve arazi şartlarının gereği olarak ziraattan ziyade 
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çobanlığa müsait olması, konar-göçerliği âdet haline getirmiş ve bunun do-

ğal bir sonucu olarak da kişiler cesur ve kahraman olmuştur. 

Çöl, hava, susuzluk, diğer kabile fertleri, vahşi hayvanlar, kısaca her şey 

bu bölgede bir düşman olduğu için ahali silahşörlük ve dövüşmeyi öğren-

miştir. 

3. Ahval ve Âdetler  

İkliminin zorunlu bir getirisi olarak bölge sakinleri toplu bir şekilde ya-

şayamadığı için dağınık bir halde kabilelere ayrılmıştır. Bu suretle ayrı bir 

halde yaşayan Arap kabileleri bir diğerine karşı üstünlük kurma ve nüfuzu-

nu koruyabilmek amacıyla siyaseten de ayrılma ve bölünmeye uğramış ve 

her yer kendi bedevî çevresindeki kuralların korunmasına çalışarak, diğerle-

riyle düşmanlık ve savaşa varıncaya kadar her türlü münasebette bulun-

muştur. 

Arabistan halkının tamamı bir soydan olduğu halde, kabileler diğer ka-

bilelere düşman gibi bulunurlardı. 

Halkın bir soydan gelmiş olması bazı durum ve âdetlere hep birlikte tabi 

olmalarını gerektirmiştir. Bu âdetler arasında insanlığın övüneceği güzel ve 

faziletli şeyler olduğu gibi, nefret duyulacak olan vahşetler de vardı. İkram, 

zayıfları koruma, kahramanlık, sadakat bu bölge halkının ayırıcı vasıfların-

dan olduğu gibi misafirlerini ağırlama, kendilerine sığınanlar düşman canı 

bile olsa, onu uğruna hayatını verecek şekilde koruma ve sözlerinde dur-

makla dünya çapında meşhur olmuşlardı. 

Bu memlekette derin bir cehalet hüküm sürdüğünden bu âdetler arasın-

da yıldızlara ve putlara kurban kesme, tedavi konusunda bazı acayipliklere 

tabi olma -örneğin bir hastayı tedavi için dağa terk etme, fazilet yalnız er-

keklerde tecelli eder düşüncesiyle kadınların hakir görülerek doğan kız ço-

cuklarını diri diri gömme- gibi kötü âdetleri vardı. Çadırlarda ayrı bir şekil-

de yaşayışları ve geçim darlığında olmaları Arap kabilelerini birbirine sal-

dırmaya ve diğerlerinin mallarını yağmalamaya alıştırmış olduğundan, sal-
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dırı ve savunma yollarıyla kabileler arasında sürekli meydana gelen savaş 

ve cinayetler kötü işlerden ibaret olmakla birlikte, milli bir âdet haline gele-

rek gazve adı altında cereyan eder dururdu. 

Gazveler haram aylar diye isimlendirilen Muharrem, Receb, Zilkade ve 

Zilhicce aylarında icra edilmezdi. Bu aylarda yapılan savaşlar haram kabul 

edilir; fakat çaresiz bir şekilde meydana gelirse bu Ficâr Savaşı olarak isim-

lendirilirdi. Arapların ahval ve âdetleri arasında yer alanların hemen çoğu 

bir olup, başlıca umumî olan kültürleri ise inanç ve dildi. 

4. Dil 

 Arabistan’ın en eski halklarının konuştukları dili, Ya`rub adında bir reis 

kural ve düzen altına almıştı. Arap kavimlerinin sınırlı iş alanı sebebiyle dil 

üzerine çok fazla gayret sarf etmelerinden dolayı, Arap dili dünyanın en 

büyük ve en düzenli dili haline gelmişti. Bu dilde pek çok eşya için oldukça 

fazla isim ve tanım konulmuş olduğundan olağanüstü bir genişlik meydana 

gelmiştir. 

Araplar bilim ve farklı sanayi dallarından mahrumdular. Dil oluşumuy-

la oldukça fazla meşgul olurlardı. Dilin ahenk ve genişliğinin şiire çok uy-

gun olmasından dolayı bazı olay ve rivayetlerin nazım şeklinde kaydedil-

mesi sonucu oluşan şiir, daha sonra çok büyük sonuçlar vermeye başlamış 

ve Araplar arasında büyük şairler ortaya çıkmıştır.  

Her konuda yarış yapmak Cahiliye Arapları için ikinci bir âdet hük-

münde olduğundan dil konusunda da yarışmalar düzenlenirdi. Ukâz pana-

yırı denilen ve belirli zamanlarda kurulan meşhur bir panayırda türlü türlü 

yarışmalar ve bütün kabileler arasında alış veriş icra edildiği gibi şairlerin 

eserleri de yarışmaya sokulurdu.  

Gerek burada, gerekse farklı şekillerde düzenlenen yarışmalarda başarı 

gösteren şiir parçaları Kâbe duvarına asılır ve bunlara Mu`allakât ismi veri-

lirdi. Hz. Peygamber zamanında bu şekilde şöhret makamına konulmuş 

yedi levha şiir mevcut olup, bunlar Yedi Askı ismiyle tanınmaktaydı. 
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İlk Cahiliye dönemi insanlarının dil oyunları gayet geniş ve hayret veri-

ciydi. Nazımları ise oldukça basit olup, felsefi düşünce gibi durumlardan 

uzaktı. Araplar gayet kolay ve irticalen şiir inşad ederlerdi. Şu dil kudreti 

Arap kabilelerinin tamamında mevcut olup, dil konusunda bir bütündüler. 

5. İnanç ve Mezhep 

Allah’ın birliğini tebliğ için gelip geçen büyük peygamberlerin peygam-

berlik zamanlarından beri çok vakit geçmiş ve o zamandan sonra Araplar 

tam bir cehalet halinde kalmış olduklarından kabileler arasında mezhep ve 

inanç noktasında pek çok batıl şey yayılmıştı. 

Arabistan sıcak olduğundan seyahatler serinlikten istifade için çoğun-

lukla gece yapılırdı. Sema daima yıldızlı ve saf olarak parlar ve yıldızlar ge-

ce yolcusunun bakışlarını meşgul ederdi. Zihninde başka bir hayale dalma-

yan cahil yolcu, kendisi için gayet önemli olan o ışık noktalarıyla meşgul ola 

ola kalbinde büyüttüğü saygı hissiyle yıldızlara tapmaya başlamış ve sırf 

yıldıza tapmaktan ibaret olan Sâbiî mezhebi esas olarak Arabistan halkının 

mezhebini oluşmuştur.  

Arabistan Yarımadası üzerindeki kabileler dağınık olmakla beraber, dil 

konusunda nasıl ortak iseler bu yolda oluşan inanç noktasında da ortaktılar.  

Gerçekte her kabilenin ayrı bir putu varsa da bunların ilahlık ve mahi-

yetleri aynıydı ve bazı putlar bütün kabileler için ortaktı. Yıldızlara nispetle 

birtakım putların icat edilmesi putperestliğin ortaya çıkmasına sebep olmuş-

tu. Kabileler arasında gerek özel gerekse genel anlamda pek çok puta itibar 

ediliyor; fakat genel olarak kabilelerin taparcasına sevdiği ve en muteber 

kabul ettiği putlar, Güneş’in mukabili olan Hübel ile Lat, Menât, Uzza ve 

Nâile putlarıydı.  

Zikredildiği üzere putlar noktasında ortaklık olduğu gibi mabet konu-

sunda da kabileler arasında bir ortaklık mevcuttu. Kâbe-i Muazzama umumi 

ve ortak bir mabet kabul edilmiş ve her kabile için saygın olan putlar 
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Kâbe’nin içerisine konulmuştu. İslâm’ın ortaya çıktığı zaman diliminde üç 

yüz altmış put mevcut olup, bunlar ayrı ayrı kabilelere aitti.  

Kâbe’nin kutsiyeti bütün kabileler nazarında kabul edilmiş ve korunmuş 

olup, Arap kabileleri bağlı oldukları dinî merasimleri orada icra ederlerdi. 

Cahiliye zamanında da mevcut olan tavaf, umre ve sa`y gibi merasimler 

orada yapılırdı. 

6. Siyasî İhtiyaç 

 Gerek Kâbe’ye olan bağ gerekse dil hususundaki ortaklık, Arabistan 

topraklarının dağınık kabileleri için oldukça güçlü bir siyasi birlik bağı ol-

muş; fakat ayrılık, anlayışsızlık ve konumdan kaynaklanan zorunluluklar 

kabileler arasında birbirine karşı yabancılık hassasiyeti uyandırmıştır. 

Bütün Arabistan halkının maruz kaldığı ayrılık belası, mezkûr bölgenin 

siyasi birliğe ulaşma ihtimalini ortadan kaldırıyordu. 

Kâbe her taraftan gelen ziyaretçilerin toplanma yeri olarak yüce bir 

merkezi teşkil ediyor ve kabileler genel bir dil konuşuyorsa da Kâbe’yi ziya-

rete gelip de birlikte ibâdet eden, belki aynı puta tapan, birlikte sa`y ve umre 

yapan iki kabile, dönüşte Mekke dışına çıkınca türlü vesilelerle çarpışıyor ve 

birbirlerine aynı dille hitap ederek savaşıyorlardı. En güçlü birlik ümidi ve-

ren dil birliği ve mabet ortaklığı vesileleri de bu yolda hükümsüz kalıyordu. 

Milyonlarca nüfusu barındıran Arap Yarımadası’nın, o mübarek beldenin 

cehaletin kötülüğünden kurtulması ancak kabilelerin birliğiyle mümkün 

olacaktı. 

Hâlbuki bu kabileler aynı kökten oldukları halde gazvelerinde birbirle-

rinin hayatına kasteder, mallarını yağmalar ve sürekli bir tahribatla memle-

ketlerini ve imar olan yerlerini harap ederlerdi. 

Beşeriyetin önemli faziletlerini kaybetmemiş, henüz siyasi nasibini al-

mamış ve her türlü yücelik kuvvetini barındırmakta olan Arap Yarımada-

sı’nın cahil halkları, medeniyet ve siyaset dünyasında ve tarih sahnesinde 
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varlıklarını kanıtlayabilmek için bir merkezden idareye ihtiyaç duymaktay-

dılar. Fakat bu konudaki en büyük sebep ve kuvvet sayılan dil ve ırkın ye-

terli gelmediği görülüyordu. Öyle bir kuvvet lazımdı ki Cahiliye Arap kabi-

lelerinin tabi oldukları kötü âdetleri ortadan kaldırsın, bozuk inançlarını 

düzeltsin, hakikati göstersin ve bağlı oldukları kötü bağları kırsın. Özetle bu 

zor kavmi kayıt altına alsın ve ondan yüce ve düzenli bir oluşum vücuda 

getirsin. 

Fakat mevcut olan vasıtalar o kuvveti elde etmek için ümit vermemek-

teydi. 

Böyle zannedilirken Allah’ın takdiri onu ortaya çıkardı. İslam güneşinin, 

doğunun ışık kaynağı olan Mekke’de kutsal nurlarını saçması Arap Yarıma-

dasını yüce bir sabaha gark eyledi.  

İslamiyet Cahiliye kabilelerinin boş ve batıl inançlarını, kötü âdetlerini 

ve kör inadını parçalayıp mahvederek, yerine umumi bir rahmet bahşetti. 

O zor kavim üstün ve yüce şeriat fermanının tabisi oldu. Bu sayede öyle 

düzenli ve yüce bir şekle büründü ki üstünlük ve adalet kanadında dünya 

mutlu ve güvenilir bir yer oldu. 

 

B. İslâm Öncesi Araplar 

 İslâm öncesi Arabistan üzerinde yaşayan halkı tarihçiler üç kısma ayır-

mışlardır. 

Hz. Nûh’un çocuklarından biri olan Sâm’ın neslinden türediği zikredi-

len bu kavim birçok kabileye ayrılmakta ve Arabistan toprakları üzerinde 

yaşamaktaydı. Bunlar tarihçilerin ayırmış olduğundan bahsettiğimiz üç bü-

yük kısım dâhilindedirler. 

Bu üç kısım Arab-ı Bâide, Arab-ı Âribe ve Arab-ı Musta`ribe ismiyle anı-

lır.  
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1. Arab-ı Bâide 

Yok olmuş Araplar anlamındadır. Bunlar çok eski zamanlarda Arabistan 

topraklarında bulunmaktaydılar. Zamanları tarihin ilk dönemlerine tekabül 

etmektedir. Zamanımızdan çok uzak bulunduklarından toplumsal durumla-

rına dair ayrıntılı bilgi yoktur. Ancak kutsal kitaplardan ve siyer kitapların-

dan öğrendiğimiz bazı olayları bilgimiz dâhilindedir. 

Arab-ı Bâide’den Âd, Semûd, Amâlika, Tasm, Cedîs, Emîm ve Cürhüm 

ismindeki meşhur kabilelerin durumuna dair çok az bilgi vardır. 

Bu sayılanların soy ve çocukları da pek çok kabile oluşturduğundan 

Arab-ı Bâide’den isimleri korunamayan pek çok kabile ortaya çıkmıştır. 

Âd Kavmi: Hz. Âdem’in çocuklarının ortaya çıkışında, Âd isminde bir 

reisin refakatiyle Ahkâf ve Hadramevt’a gelerek oraya yerleştiler. Kabilenin 

iskânından sonra Âd vefat etti ve onun yerine de kardeşi Şeddâd geçti. 

Şeddâd zamanında Âd kavminin büyük ve muzaffer orduları Mısır’ın 

aşağı taraflarına kadar fetihleri genişlettiler. 

Şeddâd ihtişam ve büyüklüğünün gururuyla ilahlık davasına kalkışarak 

küfrünü açıkça ortaya koydu. Cennetin karşılığı olmak üzere bir bahçe yap-

tırarak çok sevdiği oğlunun namına nispetle bahçeye İrem ismini verdi. İrem 

bahçesi yakut, akik ve sair mücevherlerden yapılma köşkler, billur şatolar, 

akan ırmaklar, ferahlatıcı koku ve havalar, hayret verici manzaralar ve sair 

abartılı süslemeler barındırmaktaydı. Bu bahçenin namı olağanüstü güzelli-

ğinden dolayı şairler arasında benzetme (teşbih) vesilesi olarak kalmıştır. 

Şeddâd, İrem bahçesinin son zamanlarında onu seyretmeye giderken 

yolda öldü.  Kavmi Ahkâf’ı terk edip, Hadramevt’i yerleşim yeri olarak seçe-

rek orada putperestliğe devam ettiler. 

Bu kavme gönderilen Hz. Hûd (a.s) bu sırada pek çok telkin ve nasihatte 

bulunduysa da kendisine itaat etmediler. 
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Belalar ortaya çıkarak, kıtlık meydana geldi, ekinler kuraklıktan dolayı 

yandı. Putlardan yardım istemek için kurbanlar gönderirken kendileri de 

yağmur duasına çıktılar. Bu esnada üzerlerinde korkunç siyah bir bulut be-

lirdi. Dualarının kabul, kurbanlarının makbul olduğu zannına kapıldılar ve 

yağmur yağacak diye bulutun altına toplandılar. O esnadan Allah’ın azabı 

ortaya çıktı ve yağmurun barındığı bulut bela yağdırmaya başladı. Ardın-

dan müthiş bir rüzgar eserek yıldırımlar düştü ve o isyankar kavim ne oldu-

ğuna şaşırarak helak olup gitti. 

Semûd Kavmi: Hicâz toprakları ile Suriye arasında bulunan Vâdil-

kurâ’da, Hicr adlı yerde meskûn olan Semûd kavmi içinden çok güçlü hü-

kümdarlar ortaya çıkmıştır. Bunlardan Dûbân b. Yemnu`’un iktidar döne-

minde Semûd kavminin orduları aşağı Mısır’ı istila ettiler. 

Yine bunların hükümdarlarından Mevhib b. Mürre’nin zamanında şehir 

ve kasabaların imarına ve binaların inşasına başlanmıştır ki bu Arap Yarı-

madası’nın medeniyet tarihi bakımından ilk teşebbüsü olması itibariyle 

önemlidir. Bu şekilde ortaya çıkartılan şehir ve kasabaların kalıntıları gü-

nümüze kadar ayakta kalmıştır.  

Günah ve şirk konusunda Semûd kavmi de ileri gitti. Kendilerine gön-

derilen Hz. Salih’i (a.s) ise dinlemediler. Bu peygamberin ortaya koyduğu 

mucizeleri tanımadılar ve sonunda bunlar da Allah’ın azabıyla yok olup 

gittiler. 

Amâlika: Amâlika çocukları başlangıçta Yemen’in Sana bölgesinde 

meskûn iken, kuzeye doğru çıkarak bir kısmı Hicâz civarına ve bir kısmı da 

daha kuzeyde Suriye taraflarına yerleşmişlerdi. Bunlardan Hicâz’da bulu-

nanlara Hicâz Amâlikası, Suriye’dekilere ise Şam Amâlikası lakabı verilerek 

bunlar iki kısma ayrılırlar. 

Hicâz Amâlikası, Cürhümlülerin Yemen’den gelerek yaptıkları saldırılar 

üzerine yok olmuştur. 
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Şam Amâlikası ise, ayakta kalarak kuvvetli ordulara ve büyük hüküm-

darlara sahip olmuştur. Mısır’a saldırarak uzun bir süre orada kaldılar ve 

sonunda Mısır firavunları tarafından Mısır’dan çıkarıldılar. Kudüs-i Şerîf’i 

kurarak oraya yerleştiler ve sevk ettikleri askerler ile Hicâz bölgesine kadar 

fetih sınırlarını genişlettiler. 

Mısır’dan çıkan İsrâiloğulları öncelikle Asya’da Şam Amâlika’sıyla kar-

şılaştı. Yapılan savaşlarda İsrâiloğulları galip gelerek Hicâz ve Filistin top-

raklarını Amâlika’nın elinden çekip aldı. 

Suriye’nin kuzeyinde kalan Amâlika ise Bizans’ın saldırılarıyla perişan 

oldu. Amâlika’dan dağılan kabileler Arap Yarımadası içerisine yayıldı ve 

daha önce kendilerine galip gelerek oralara yerleşmiş olan İsrâiloğulları ka-

bilelerinin çoğunu Hicâz ve Arap Yarımadası topraklarından çıkardılar. 

Hz. Peygamber zamanında sorun çıkaran Hayber, Benî Kurayza, Benî 

Nadîr, Benî Kaynukâ` ve Benî Sâmle gibi kabileler zikredilen İsrâiloğulları 

kalıntılarındandırlar. Amâlika arasında Şanlı hükümdarlar da gelmiştir. Ha-

rabeleri akılları hayrete düşüren Tedmür şehri, Amâlika’dan gelen bir kolun 

unutulmuş kalıntısıdır. Avrupalıların Uthaina dedikleri Uzeyne b. es-

Sümeydî ve Zenubya dedikleri Zeyneb, Amâlikâ’nın meşhur olmuş hüküm-

darlarından olup Tedmür’de hüküm sürmekteydiler. Amâlika da diğerleri 

gibi sonunda dünya sayfasından silinip gitmiştir. 

Tasm, Cedîs: Bu iki kabile Yemâme’de yurt tutmuşlardır. Her iki kabile-

nin reisleri nöbetleşe bir şekilde işleri idare ederlerdi. Bir defa Tasmlıların 

reisi bir defa da Cedîslilerin reisi yönetime geçerdi. 

İdare nöbeti Tasmlıların reisindeyken Cedîs kabilesine mensup kızlar 

hakkında bizzat reis tarafından namussuzca bir tecavüz gerçekleşmişti. Bu-

nun üzerine Cedîsliler isyan ederek Tasm reisini kabile fertleriyle birlikte 

kılıçtan geçirdiler. 
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Tasm kabilesinden kurtulan bir adam Yemen hükümdarına müracaat 

edip, zulümden yakındıktan sonra Yemenliler, Cedîs kabilesine hücum ede-

rek Cedîs’i kılıçtan geçirdi. Bu şekilde her iki kabileden iz ve işaret kalmadı. 

Emîm: Emîm boyunun durumuna dair uzun uzadıya bir tafsilat yoktur. 

Emîm oğullarından Vebâr isminde biri ortaya çıkarak Benî Vebâr adıyla bir 

kabile kurmuştur. Arap kavimleri içinde ilk olarak bina inşa edenlerin Benî 

Emîm olduğu rivayet edilmektedir. 

Cürhüm: Birinci ve İkinci Cürhüm adıyla ikiye ayrılmaktadır. İlk Cür-

hüm hakkında tafsilat yoktur. Bunlar Yemâme ve Hicâz’da yurt tutmuşlar-

dır. İkinci Cürhüm ise Arab-ı Âribe’den olduğundan ayrıntısı o konuya ait-

tir. 

2. Arab-ı Âribe 

Arap Yarımadası’nın Bâide Araplarından sonraki sakinleri olan Arab-ı 

Âribe’nin bölündüğü kabile ve oluşturduğu idareler oldukça çok olduğun-

dan ancak en meşhurları sayılabilir. 

Bu kabilelerin hemen toplamı bir soydan meydana gelmiştir. Bunlar 

Yemen topraklarının bereketli yerlerinde güç kazanarak düzenli toplumlar 

oluşturmaya muvaffak olduktan sonra, pek çok fırkaya ayrılarak Arap Ya-

rımadası üzerinde farklı yönetimler tesis etmişlerdir. 

Tarihin alakadar olduğu kayıtlı tarihler içinde Arabistan’da en önce 

olayları kaydedilen Arab-ı Âribe’dir ki bunlar kendilerini daima diğer Arap 

soylarına tercih etmişlerdir. 

Arap Yarımadası’nın Arab-ı Âribe denilen orta zaman sakinlerinin ya-

yıldığı soy Benî Kahtân’dır. Bunlar Arabistan’ın en mamur kısmı olan Ye-

men’de Bâide enkazı üzerine kurulmuş ve Kahtân b. Âmir b. Sâlih b. Eref-

huşd b. Sâm b. Nûh (a.s) neslinden ortaya çıkmışlardır. 
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Bu soydan halklara ayrılan kabile ve füruların başlıcaları: Benî Himyer 

ve Tebâbi`a, Gassânî Krallığı (Âl-i Cefne), Hire Krallığı (Münâzire), Kinde 

Krallığı ve İkinci Cürhüm’dür. 

Benî Kahtân: Kahtânîlerin Hz. Peygamber’in hicretinden üç bin sene ön-

ce ortaya çıkmasıyla çok uzun zaman hükümran olduğuna ve içlerinden 

olaylara sahip pek çok reis geldiğine dair tarih kitaplarında bir hayli tafsilat 

mevcuttur. Fakat bu tafsilat arasında karşılaşılan tutarsızlık ve çelişkiler se-

bebiyle bunların ortaya çıkış sebeplerine ve olaylara dair kesinlik verecek 

bilgi alınamamaktadır. Elde edilen bilgilere göre Kahtânîlerin ikinci reisi 

olarak yönetimi elinde bulunduran Ya`rub Hicâz’ı feth edip kardeşi Cür-

hüm’ü oraya vali tayin etmiştir. Ya`rub, Hicâz’dan Yemen’e dönüşü sırasın-

da vefat ettiği için yerine Yeşcub isminde biri geçmiş ve ondan sonra Sebe 

lakabıyla bilinen Abdüşşems hükümdar olmuştur. 

Abdüşems, Sebe de denilen Me’rib şehrini kurmuş ve Kahtânîye başken-

ti olarak tahsis etmiştir. 

Bunun vefatında oğulları Himyer ve Kehlân birbirinden ayrılmıştır. 

Himyer Yemen’de kalıp, Yemen yönetimini ele geçirerek Himyer devletini 

kurmuş ve Himyerîleri ortaya çıkarmıştır. 

Kehlân ise Hadramevt’te yönetim sağlamış; fakat Himyer krallarından 

Hârisu’r-Râiş, Kehlân devletini Himyer devletine katarak ikisini birleştirmiş-

tir. Bu şekilde birleşen bu devletlerin halkı kendisine tabi olduğu için Hâri-

su’r-Râişe’ye Tubba` lakabı verilmiş yahut Hârisu’r-Râişe’nin halefleri hangi 

kabileden olursa olsun bir diğerinin usulüne uymasından dolayı krallığa 

Tebâbi`a ismi verilmiştir. 

Tebâbi`a içinde meşhur hükümdarlar ortaya çıkmıştır. Bunlardan İfri-

kays, pek çok fethe nail olarak Kuzey Afrika’ya kadar sefer düzenlemiştir.  

Yine bunlardan Amr Zu’l-Ez`âr, Fars krallarından Yemen’e gelen 

Keykâvûs’u esir etmiştir.  
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Hz. Süleyman (a.s)’ın evliliğiyle şeref bulan Belkıs adlı kraliçe de bun-

lardandır. Yine söz konusu krallardan Şemr Yer`aş (Yehur`aş) büyük bir 

orduyla sefere çıkıp Türkistan’ın kuzeyi ve Çin sınırına kadar ulaşarak fetih-

lerde bulundu. Burada kendi adına nispetle Semerkant şehrini (Şemr Kend) 

inşa etti.  

Son Tubba lakabıyla tanınan Ebû Kerb Türkistan ve İtalya’ya kadar ge-

niş fetih hareketlerinde bulundu. 

Yemen yönetimi bundan sonra parçalanarak yine Tebâbi`a’dan Kehlân 

çocuklarına intikal etmiş; fakat Arim Seli’nin meydana gelmesi ve Habeşlile-

rin istilası sebebiyle bunlar o bölgeden ayrıldılar. 

Kehlânîler’in Yemen’den ayrılmasından sonra Benî Himyer tekrar yöne-

time gelerek Arim Seli sebebiyle harabeye dönen başkenti Sebe’den Sana’ya 

taşıdılar. 

Bunlar Sana’ya yerleştikten sonra hükümdarlarından Zû Nuvâs Yahudi-

liği kabul ettiği için Hristiyanlar üzerine sefer yaparak, Hristiyan Necrân 

kabilesine eziyet ve işkence ettiğinden onlar da Habeş Hristiyanlarından 

yardım istediler. 

Habeş Kükümdarı Necâşî, büyük bir kuvvetle Yemen’e geçerek şiddetli 

bir savaştan sonra Yemen’i zapt etti ve Benî Himyer’i oradan atarak akraba-

sından birini Yemen’e hükümdar yaptı.  

Bundan sonra Yemen 70 sene kadar Habeşlilerin idaresinde kaldı. Ha-

beşlilerden Ebrehe, Mekke üzerine hücum etti; fakat başarılı olamadı. Fil 

olayının meydana gelmesiyle perişan olarak firar etti.  

Habeşlilerin Yemen’den uzaklaştırdıkları Benî Himyer’in çocuklarından 

Seyf b. Zîyezen, İranlılardan yardım isteyerek Habeşlileri Yemen’den attı ve 

İran yardımıyla Sana’da bulunan ve Himyerîlere mahsus olan Kasr-ı 

Ğamdân’da devlet kurdu. 
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Seyf b. Zîyezen bir suikast sonucunda öldüğünden beraberinde getirdiği 

İranlılar Yemen’e sahip olarak, İrandan getirdikleri yardım ve kuvvet saye-

sinde yönetimi ellerine aldılar ve Acem şahları adına tayin edilen Mer-

zubânlar aracılığıyla yönetime başladılar. Yemen’in bu idaresi Hz. Peygam-

ber Dönemine kadar devam etti.  

3. Arim Seli 

Me’rib şehrinin kurulu bulunduğu Sebe bölgesi arazisinde şiddetli yağ-

murlardan dolayı çok fazla zarar meydana gelmekteydi. Hem arazinin sel-

lerden korunması hem de ihtiyaca göre birikmiş suların arazi sulamasında 

kullanımı esasına dayanılarak bu sellerin çok fazla toplandığı iki dağ arasına 

büyük bir set inşa edilmişti. 

Böyle bir set inşasından önce o bölgede sel belasından dolayı yerleşim 

ve imar faaliyetleri mümkün değilken, seddin varlığıyla emniyet sağlanmış 

ve toplanılan suların arazi sulamasındaki faydasından dolayı o havali imar 

edilip, ziraat yapılarak cennet bahçelerine örnek olacak bir hale getirilmiştir. 

Bu sebeple Himyer ve Tebâbi`a kralları seddin korunması ve tamir edilme-

sine önem vermişlerdir. Hatta meşhur Belkıs, seddi o kadar mükemmel bir 

şekilde tamir ettirmişti ki bazı tarihçiler seddi Belkıs’ın inşa ettirdiğini haber 

verecek kadar konuyu karıştırmışlardır. 

Arim denilen ve Me’rib diye de isimlendirilen su seddinin, o bölgeye 

bahşettiği sınırsız bereketle, Sebe vilayeti ve civar bölgeler medeniyetin son 

derecesindeyken, seddin yıkılması ve coşan suların istilasıyla o bölge yıkıl-

maya yüz tutmuştur. 

Tebâbi`a krallarından sonra hâkimiyet süren ve Kehlân emirlerinden 

ikincisi olan Amr b. Âmir ile eşi ve kardeşi kâhinlikte oldukça yetenekli ol-

duklarından kehanet kuvvetiyle yakın bir zamanda dehşetli bir musibetin 

ortaya çıkacağını ve bu musibete Me’rib seddinin sebep olacağını göstererek 

seddin duvarlarını kontrol etmeye gitmişler ve bir köstebeğin seddi oluştu-

ran büyük taşları sihirli bir şekilde sökmekte olduğunu gördüklerinden teh-
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likeyi iyice anlayarak, kimseye sezdirmeksizin bir vesile bulup kabilesiyle 

beraber Hicâz topraklarına hicret etmişlerdir. 

Bunların göçünden sonra set yıkılmış ve etraf su altında kalarak harap 

olmuştur. Arim Seli denilen olay budur ki Kur’an-ı Kerim’de de zikredil-

mektedir. 

Arim Seli, Arab-ı Âribe’nin Arap Yarımadası içinde farklı yerlere dağıl-

masına sebep olmuştur. 

4. Gassâni Krallığı (Cefne Ailesi) 

Arim Seli’nden dolayı harap olan yerlerden firar ve göç eden Kehlân re-

islerinden Ezd b. Kehlân kabilesinden bir kısım Suriye’ye gitmiş ve Şam ha-

valisinde Gassân ırmağının kenarında yurt edinerek oralara yerleşmişlerdi. 

Bunların reislerinden Cefne b. Amr Hz. Peygamber’in hicretinden 550 

sene önce bahsi geçen ırmağın adına izafeten Gassân veya Gasâsine devleti-

ni tesis etmiş ve torunlarına Cefneoğulları ismini bırakmıştır. 

Bu devlet 600 sene kadar ayakta kalıp, içlerinden otuz hükümdar gelmiş 

ve aralarında oldukça güçlü hükümdarlar ortaya çıkmıştır. 

Suriye bölgesinin ilk tesisatı bu devlet zamanında başlamıştır. Bunlar 

Bizans devletinin himayesinde oldukça fazla zaman geçirmişlerdir. Hü-

kümdarlarından Hâris b. Cebele çağdaşı olan hükümdarlar arasında sözü-

nün dinlenmesi ve cömertliğiyle meşhurdu. Hükümet merkezi şair ve değer-

li kişilerle dolu olup herkes ihsana nail olmuştu. 

Gassânîlerin son hükümdarı olan Cebele b. Eyhem zamanında Cefneo-

ğulları İslâm’ı kabul ederek İslâm yüceliğinin bereketli dairesine sığınmış-

larken, bahsi geçen hükümdar Hz. Ömer’in halifeliği zamanında hac için 

Mekke’ye geldiğinde meşhur dayak olayı meydana gelmiştir. Hz. Ömer’in 

verdiği hükümden dolayı kendisine kızıp, İstanbul’a kaçmış, orada dinden 

dönerek Hristiyan olmuştur. Daha sonra da Bizans Kayserinin himayesine 

sığınmıştır. 
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Cefneoğullarının hükümran olduğu topraklar daha sonra Müslümanlar 

tarafından fethedilerek Gassânî devletine son verilmiştir. 

5. Hîre Krallığı (Menâzire) 

Arim Seli sebebiyle Yemen’den kuzeye doğru hicret eden Ezd b. Kehlân 

sülalesinden Mâlik b. Fehm, kendi kabilesi ve sair Arap kabile fertlerinden 

topladığı ve kendisine tabi olan grupla Irak topraklarına geçerek Enbâr şeh-

rinde devlet kurmuştur. 

Mâlik’ten sonra devletin başına geçen emirler Enbâr’dan Hîre’ye geçe-

rek orasını başkent edindiklerinden, bahsi geçen devlet hükümdarlarına 

Hîre kralları denildiği gibi içlerinde Münzir adında pek çok hükümdar gel-

mesinden dolayı da bu devlete Menâzire Devleti ismi verilmiştir. 

Menâzire arasında güç ve kudret sahibi hükümdarlar gelerek Irak ve 

Doğu Suriye’ye kadar nüfuzlarını genişletmişlerdir. Bunlardan Cezîmetü’l-

Ebraş büyük fetihlere nail olmuş teşkilat sahibi meşhur bir hükümdardı. 

Yine bunlardan Numânu’l-A`ver b. İmruülkays es-Sânî kahramanlıkla tanı-

nıp, İran prenslerinden Behrâm Gûr b. Yezdicerd talim ve terbiye için 

Numân’ın yanına gönderilmiştir.  

Numân inşa ettirdiği –rivayete göre Behrâm için- Havernak adındaki sa-

rayın dünyada eşsiz olmasını arzu ettiğinden, belki çağdaşı olan hükümdar-

lardan birine daha bir benzerini yapar düşüncesiyle mimarı olan Sinmâr adlı 

zatı idam etmiştir. 

İyiliğin karşılığının cezasını ifade için kullanılan Sinmâr’ın cezası atasözü 

olarak Araplarda dilden dile dolaşmaktadır. 

Hîre devleti, Numân ve oğlu Münzir zamanında büyük İran devletine 

yardım edecek derecede iktidar göstermiştir. Menâzire Devleti Gassânî ve 

Benî Sümeydi` devletleri ile savaşlar yapmış; fakat daha sonra Sâsânî devle-

tinin himayesi altında kalarak Hz. Peygamber’in hicretinin on ikinci senesi-

ne kadar varlığını sürdürmüştür. 
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Hîre devletinin son hükümdarı Münzir b. Numân’dır. Onun zamanında 

Müminlerin emiri Hz. Ebû Bekir tarafından Hz. Hâlid b. Velîd kumandasıy-

la Irak topraklarına gönderilen askeri kuvvet tarafından Hîre toprakları fet-

hedilerek İslam topraklarına ilhak olunduğu için Hîre devleti son bulmuş-

tur. Bu devlet hicretten altı asır öncesinden beri mevcut olup, 622 sene ayak-

ta kalmıştı. 

6. Kinde Krallığı 

Bekr b. Vâil adında bir reis refakatiyle Diyâr-ı Bekr, Irak ve Necid bölge-

lerine yerleşmiş olan kabileler hicretten 17 sene önce devletten mahrum 

kalmıştı. Bunların reislerinden bazılarının Yemen hükümdarlarından yar-

dım ve himaye istemeleri üzerine, o zaman Yemen’de bulunan Habeş reisle-

rinden Ebrehe b. es-Sabâh, Kehlân boyundan Hucr b. Amr adlı kişiyi başka-

nı olmayan Benî Kinde kabilesine reis olarak göndermiştir. 

Hucr’un dedelerinden Kinde namında olan bir kişinin ismi, kabilesine 

alem yapıldığından bu devlete Kinde Devleti ismi verildi. Hucr başkanlığı 

elde ettikten sonra kalkınma ve ilerleme alametleri gösterdiyse de halefleri 

olan Kinde hükümdarları Acem şahlarının vergilerinden kurtulamadıkları 

için devletleri Sâsânî devletinin bir vilayeti makamında kalmıştır. 

Bir süre sonra tebası kalmadığından kabile reisleri işleri ayrı ayrı yürüt-

meye başladılar. Bu reislerden Benî Esed’in kabile reisi İmruülkays Cendeh 

b. Hucr el-Kindî, Kinde’nin son hükümdarı olarak kabul edilir. 

Bu zat Cahiliye şairlerinin meşhurlarından olup, kendisinin Ankara’da 

vefatından sonra Kinde toprakları tamamen İran eline geçmiştir. 

Kinde devleti hicretten 162 sene önce kurulup, hicretten 54 sene öncesi-

ne kadar, 108 yıl bağımsızlığını korumuş ve ondan sonra İran yönetimi altı-

na girerek Hz. Ömer zamanında İslam topraklarına katılmıştır. 

İkinci Cürhüm: Arab-ı Âribe’den Yemen’de devlet kuran Kahtânîlerden 

Ya`rub, kardeşi Cürhüm’ü Hicâz topraklarına vali tayin etmişti. Cürhümlü-
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lerden Hicâz’da yönetim sergileyen Cürhüm kralları on iki kişi olup en son 

hükümdar olan Mudâd b. Amr’ın kızı Hz. İsmâil (a.s) ile evlenerek soylarını 

devam ettirdiğinden tarihçiler nazarında muteber olan Arab-ı Müsta`ribe 

ortaya çıkmıştır. Hz. İbrahim (a.s) oğlu Hz. İsmâil’i annesiyle birlikte Mek-

ke’ye getirdiği zaman Hicâz topraklarında Cürhümlüler yaşamaktaydı. Hz. 

İsmâil’in bahsi geçen evliliğinden dolayı Cürhümlülerle oluşan akrabalık 

bağı sebebiyle Hicâz yönetimi Mudâd b. Amr’ın vefatından sonra Hz. 

İsmâil’in çocuklarına geçmiştir. 

 Yesrib (Medine-i Münevvere) civarına yerleşen Evs ve Hazrec kabileleri 

de Arab-ı Âribe’dendir. Bu kabileler Arim Seli’nden dağılan kabilelerdendir. 

Amr b. Âmir, Arim Seli’nden kaçarak kuzeye doğru çıktığı vakit berabe-

rindeki kabilelerden Huzâa adındaki kabile Mekke civarında yaşamayı ter-

cih ettiği gibi Ezd b. Kehlan kabilesi de kuzeye doğru çıkarak Suriye’de 

Gassân Irmağı civarına yerleşmişti. Bunların Gassânî Devletini kurduğu 

sırada Cefne b. Amr’a küs olan amcaoğlu Vâsıl, kabile reisi Sa`lebe’nin oğlu 

Hârise ve kedisine tabi olan kabilesinin bir kısmı ile güneye doğru dönerek 

İsrâiloğulları kalıntılarından Medine civarında yerleşmiş ve isimleri Amâlika 

bahsinde zikredilmiş olan Yahudi kabileleri arasına girerek Yesrib civarına 

yerleştiler. 

Hârise’nin vefatında oğulları Evs ve Hazrec bahsi geçen Araplara reis 

olarak iki büyük kabile oluşturdular. 

Medine bölgesi mamur ve bereketliyse de ziraat ve refah, oraları daha 

önce yurt edinen Yahudilerin elinde olduğundan Evs ve Hazrec kabileleri 

bunların çiftçileri konumunda bulunuyorlardı. 

Araplar arazisiz bulunduklarından arazi sahibi olan Yahudi kabileleri-

nin çiftliklerinde ve tarlalarında ortakçılık ve işçilik yapmaya mecbur kal-

mışlardı. Bunlar, ancak yiyeceklerini çıkaracak kadar fayda görebildiklerin-

den çalışmaları meyve vermiyor, kendileri fakirlik ve yokluktan kurtulamı-

yorlardı. 
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Bunların şu aciz halleri Yahudilerin zulmünden ileri gelmekteydi. Hatta 

üstün Yahudi kabileleri bunların hayat ve namuslarına bile saldırıyorlardı. 

Bu hal o dereceye gelmişti ki sosyal hayatlarını yaralayacak birtakım âdet ve 

vahşetler ortaya çıkmış, biçare Araplar insani haklarından bile mahrum 

kalmışlardı. Namusları bile güvende değildi. Evs ve Hazrec kızları Yahudi 

kabile reislerinin eğlence araçları olmaktaydı. Bu yolda âdetler, kanun hük-

münde uygulamalar ortaya çıkmıştı. 

Evlilik yapacak Hazrecli ya da Evsli bir kız önce tarlasında iş yaptığı 

Yahudi reisine arz olunacak sonra eşinin yanına gidebilecekti. 

Şu durumlar, mazlumların gücünü tüketiyordu. Yine böyle bir olayın 

meydana geldiği sırada Hazreclilerin isyanı gerçekleşti. Fakat Yahudiler 

kuvvetli olduğundan sert davranarak asileri öldürdüler.  

Hazrec, mensuplarından Mâlik b. Aclân adında bir kişi aile kurmak üze-

re bulunan kız kardeşini bu kötü muameleden kurtarmak için Yahudilerden 

Feytûn ismindeki bir başıbozuğu katletti. Gerçekte kız kardeşini bir süre için 

kurtarmışsa da bu defa kendisi idam edilecekti. Bunun için kaçmaya mecbur 

oldu ve aslında kendi soyundan olan Gassânîlere, Şâm’a sığındı. 

O sırada Gassânîlerden Cebele hükümdardı. Cebele, Mâlik’e Yesrib’deki 

Arapların durumunu sordu. 

Mâlik ise acıklı bir dille durumlarını ve kendi macerasını anlattı. 

Cebele bundan çok fazla etkilendiği için Yahudiler üzerine sefere çıktı. 

Kuvvetli ordularla Yesrib havalisine gelerek Yahudileri mağlup etti, Evs 

ve Hazreclilerin intikamını aldı. Bu iki kabile bu şekilde Yahudilerin baskı-

sından kurtulduğu gibi arazi ve ziraat hususunda da ortak hak kazandı ve 

arazi sahibi oldu. 

Evs ve Hazrec kabileleri bu suretle bağımsızlık kazandıktan sonra uzun 

zaman aralarında dostane ilişkiler cereyan etmiş; fakat sonunda düşmanlık 

baş gösterdiği için İslâm’ın ortaya çıkışına kadar kanlı karşılaşma ve savaş-
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larla huzursuz oldular ve Arap Yarımadası’nın İslâm öncesi bulunduğu du-

rumla vakit geçirdiler. 

İslâm nuru onları da kurtuluş dairesine alıncaya kadar bu karışıklık hali 

devam etti. Ancak bundan sonra refah ve saadetten istifade edebildiler. 

7. Arab-ı Müsta`ribe 

Hicâz toprakları Arab-ı Müsta`ribe’nin ortaya çıkış yeri olmuştur. Hz. 

İsmâil’in çocukları Arab-ı Müsta`ribe’nin atalarıdır. Hz. İsmâil’in kayınpede-

ri Mudâd b. Amr’ın vefatından sonra İsmâil’in çocukları yönetime geçmiş ve 

bir hayli zaman şerefli bir şekilde Hicâz bölgesinde yönetim sergilemişlerdir. 

Fakat Cühümlülerden geri kalanların fısk ve inadı başa çıkılacak ve defedi-

lecek dereceleri geçtiğinden, zorunlu olarak Mekke’den çekilmek istemiş ve 

o zamana kadar ziyaretçilerin Kâbe’ye hediye ettikleri eşyaları da o sıralarda 

kurumuş olan zemzem kuyusuna gömerek ayrılmışlardır. 

Hz. İsmâil soyunun ayrılığı üzerine Huzâa kabilesi Cürhümlülerle sava-

şıp, onlara üstün gelerek Mekke’ye girmiş ve Kâbe’nin anahtarlarını almıştır. 

Cürhümlülerin yenilgisi ve Benî Huzâa’nın üstünlüğü üzerine Hz. 

İsmâil çocukları yine Mekke’ye dönerek Huzâalılarla güzel ilişkiler geliştir-

diler. 

Cürhümlüler zamanında Kâbe hizmetleri arasındaki en önemli vazife 

olan Kâbe anahtarlığı İsmâiloğullarının, yönetim ile idare ise bazen Cür-

hümlülerin bazen de İsmâiloğullarının elindeydi. İsmâiloğullarının tekrar 

Mekke’ye gelişi esnasında Huzâa kabilesi bütün hizmetleri ele geçirdiği için 

bu görevler artık Huzâa kabilesinin elindeydi.  

İsmâiloğullarından ve Hz. Peygamber’in büyük dedelerinden olan Ku-

say zamanında Kâbe hizmetleri, Huzâa kabilesinin elinden alındığı için o 

zamandan itibaren Mekke reisliği İsmâil’in çocuklarına dönmüş ve Hz. 

İsmâil neslinden olup dağınık bir halde bulunan kabileler düzene sokularak 

başkanlığa Kusay seçilmiştir. 
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Kusay’ın mensup olduğu Kureyş kabilesinin hem diğer kabilelerden 

kuvvetli ve eski bir kabile olması hem de Kusay’ın Kureyş’e mensup bu-

lunmasından dolayı bu kabile kabilelerin en üstünü kabul edilmiştir. Bun-

dan sonra Arapların siyaset ve başkanlığı Kusay’ın çocuklarında kaldı. Vefa-

tında yerine oğlu Abdümenâf kabile reisi oldu. Abdümânf b. Kusay’ın 

Hâşim ve Abdüşems adında iki oğlu vardı. Bunlar ikiz olarak; fakat elleri 

küçük parmaklarından birbirine yapışık doğmuşlardı. Cerrahlar bu ikizi 

ayırdı ve parmaklarından hayli kan aktı. O dönemin falcıları bu iki çocuğun 

çocukları arasında kan dökülme ihtimali var demişlerdir ki hakikaten de 

böyle olmuştur. Kusay vefat edince kabile reisliği ve Mekke yönetimi büyük 

torunu Hâşim’e geçtiğinden Abdüşems’in oğlu Ümeyye amcasına haset ve 

düşmanlık gösterdi. Fakat Hâşim güzel huy ve ahlak sahibi bir zat olduğu 

için münâfere cihetine tenezzül etmemiş3 ve Ümeyye’nin sınırsız taarruzuna 

ve kabile güvenliğini ihlal edecek surette ortaya çıkan teşebbüslerine kabile 

mensupları engel olmuştur. Fakat Ümeyye bu duruma oldukça sinirlendi. O 

tarihten itibaren Ümeyye ile Hâşim arasında düşmanlık baş gösterdi ve bu 

düşmanlığın tesirini İslâm’ın ortaya çıkışından çok sonraki zamanlara kadar 

devam ettirdi. 

Kureyş kabilesinin Abdümenâf kolundan olan Hâşim ile Abdüşems’ten 

türeyen Hâşimiye ve Ümeyye hanedanları arasında, Ümeyye’nin amcasına 

düşmanlık gütmesiyle birlikte kanlı kavgalar ve müthiş savaşlar meydana 

gelerek Hâşim ve Ümeyye’nin çocukları İslâm da ayrılığa sebep olacak iş-

lerde bulundular. Saltanat ve hilâfet kavgaları oldukça uzun sürdü. 

Hâşim’in vefatından sonra yerine oğlu Abdülmuttalib geçti. Abdülmut-

talib saçları beyaz yaratılmış olduğundan, ihtiyarlık alameti olan beyaz saç-

larından dolayı kendisine Şeybe lakabı takıldı. Babasının vefatında daha ço-

                                                      
3 Aslında olay tam aksi bir yönde cereyan etmiş ve Hâşim Ümeyye’nin münâferesini kabul 

etmiştir. Bu olay sonunda haksız bulunan Ümeyye hem maddi yönden kayba uğramış hem 
de 10 yıl boyunca Filistin bölgesinde sürgün hayatı yaşamak zorunda kalmıştır. İbn Habîb, 
Münammak, s.97-100. (sad.) 
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cuk olup, rüşt yaşına ulaştıktan sonra Mekke siyasetini ve idaresini eline 

aldı. 

Abdülmuttalib hayırlı bir zat olup kabilesine çok faydası dokunmuş ve 

adaletinden herkesi faydalandırmıştır. 

Kurumuş olan zemzem kuyusunu kazarak yeniden su çıkardığı sırada 

İsmâil neslinin vaktiyle oraya gömdüğü eşyaları buldu ve yerlerine iade etti. 

Abdülmttalib yüce bir şan ve şerefle Kureyş boylarına güzel bir şekilde 

başkanlık ettikten sonra vefat etti. Mekke reisliği için yerine oğlu Ebû Tâlib 

geçti ki Ebû Tâlib, Hz. Peygamber’in amcasıdır. 

7. Fil Olayı 

Yemen’i istila eden Habeşlilerden Ebrehe, Hristiyan dinine mensup ol-

duğundan cahil Arabistan kabilelerini Hristiyan yapmak ve siyasi olarak 

Arapların birleşme merkezi olan Mekke’nin şeref ve itibarını kendi başkenti 

olan Sana’ya çevirmek için Sana’da büyük bir kilise yaptırıp, Cahiliye Arap-

larını Mekke’ye gitmekten menetti ve bir ay Sana’yı ziyarete gelmekle zo-

runlu tuttu. Putperest olan Arap kabileleri Ebrehe’nin bu maksadını yerine 

getirmediği gibi ayrıca yaptırdığı kiliseyi fena halde tahkir edip, kiliseyi pis-

lettiler. 

Ebrehe bunun üzerine Kâbe’yi yıkmak maksadıyla kuvvetli bir ordu ha-

zırlayarak Hicâz üzerine hareket etti. Orduda filler de mevcuttu. Bu filler 

arasında hangi savaşa götürülürse götürülsün kazanılacak zaferi temin eden 

büyük bir fil mevcuttu ve ordunun önünde gitmekteydi. 

Ebrehe, Hicâz topraklarına girdikten sonra esir alıp yağmalamak için bir 

bölük asker göndermiş ve onlar da Mekke halkının hayvanlarını gasp etmiş-

lerdi. 
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O sırada Mekke ve Kureyş’in reisi Abdülmuttalib idi. Abdülmuttalib 

gasp edilen hayvanlarını geri almak için Bathâ’ya4 yaklaşmış olan Ebre-

he’nin yanına gitti. Ebrehe önce Abdülmuttalib’in bağışlanma talebi için 

geldiğini zannederek onu o yolda kabul ettiyse de Abdülmuttalib’in: 

“Kâbe’yi sahibi korur. Ben kendi hayvanlarımı kurtarmaya geldim,” demesi 

üzerine, Ebrehe Abdülmuttalib’le dalga geçerek hayvanlarını iade etti ve 

Abdülmuttalib geri döndü. 

Bu olaydan sonra Ebrehe ordusuyla beraber Mekke ve Kâbe’yi yıkmak 

üzere harekete geçti. Mekke’ye yaklaştığı zaman bazı korkunç alametler 

ortaya çıktı. Beraberinde getirdiği fil, Mekke’ye yönlendirilince yere kapanıp 

gitmemek, geri döndürülünce ise süratle koşup oradan kaçmak gibi garip 

davranışlar sergilemeye başladı. 

Ebrehe ile askerleri bu kargaşa içindeyken semada siyah bir bulut ortaya 

çıktı. Bu bulut Fil suresinde beyan edilen ebâbîl kuşları olup, hızlıca gelerek 

Ebrehe ordusunun üzerine yığıldılar. Bulut oluşturacak derecede çok kala-

balık olan bu sürüdeki kuşların her biri gaga ve ayaklarında tuttukları taşları 

ordunun üzerine bıraktılar. 

Semadan bela tufanı gibi yağan taşlar, Allah’ın azabının ortaya çıkması-

na vesile olduğundan Ebrehe ordusu (Fil ashabı) helake sürüklendi. Yalnız-

ca kaçanlar kurtuldu. Ebrehe kaçanlar arasındaydı. 

Fil olayı diye anlatılan olay bu olup, Araplar o seneye Fil yılı ismini ver-

diler ki Fil olayının ortaya çıkış senesi demektir. 

Eski Tarihlendirme Yöntemi:5 Cahiliye Araplarında düzenli bir tarih 

usulü yoktu. Meşhur bir olayı yâd ederek ondan önce veya sonra diye za-

manı tayin ederlerdi. Ay isimleri bildiğimiz gibi muharrem, safer, vs. mev-

                                                      
4 Mekke’nin inşa edildiği mahalde kuru bir dere ismidir ki buraya nispetle o bölgeye Bathâ ismi 

verilmiştir. 

5 Tevrîh: tarih koymak yani gün, ay ve seneyi tayin etmektir.  
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cut olup, senenin ismini meşhur bir vakaya nispet ederek, o olayın falanca 

ayında diye tayin olunurdu. Fakat her sene böyle meşhur bir olay ortaya 

çıkmayacağından senelerin adsız kaldığı da olurdu. Mesela bir kıtlık senesi, 

bir savaş senesi bu meşhur seneleri oluşturabilirdi. 

En meşhur seneler ise Fil olayının ortaya çıktığı sene ve onun benzerle-

riydi ki bunlara Fil yılı, Hüzün yılı ve İzin yılı gibi isimler verilmişti. 

Eski usul tarihlendirme yöntemi bu şekilde kullanımda olup, bunun bir 

düzen altında cereyanına ihtimal verilmezdi. Nitekim görülen lüzum üzeri-

ne tarih yöntemini ne şekilde düzenlenmiş olduğu aşağıda söylenecektir. 
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A. İslâm’ın Ortaya Çıkışı 

1. Hz. Peygamber’in Doğumu 

Fil yılı rebiyülevvel ayının on ikinci günü, pazartesi gecesi sabahında 

peygamberlerin övüncü, kâinatın efendisi Hz. Peygamber Mekke’de dünya-

yı şereflendirmiştir. 

 Fil yılının bahsedilen günü, Rûmî takvime göre nisan aynın birinci gü-

nüne -ki Ebrehe’nin yok olduğu güne tesadüf etmektedir- hicretten 52, mi-

lattan ise 570 yıl sonrasına tesadüf etmektedir. Hz. Peygamber’in babası Ab-

dullah b. Abdülmuttalib, Arap kabilelerinin en şereflisi olup, Kureyş kabile-

sinin Hâşimiye kolundandır. Annesi ise Âmine bint Vehb’tir. 

Soyu şu şekildedir: Abdullah b. Abdülmuttalib b. Hâşim b. Abdümenâf 

b. Kusay. 
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Allah’ın kudretinin insan ırkına ihsan eylediği sonsuz nimetlerin en yü-

cesi olup, delalet karanlığını hidayet nuruyla aydınlatan, rahmet peygambe-

rinin dünyaya geldiği zaman birtakım önemli olayların ve olağanüstü hadi-

selerin meydana gelmesi buna delalet etmektedir. 

Hz. Peygamber’in doğduğu gece Kâbe içerisindeki Cahiliye Arap putla-

rının kendiliğinden yere kapandıkları görüldü. Mecûsîlerin en büyük belde-

si olan İstahr Fâris şehrinde Mecûsîlerin kutsallarından olup, bin seneden 

beri yanmakta olan ve kesintisiz bir şekilde yanmasına dikkat edilen büyük 

ateş aniden söndü. Sâsânîlerin Medâin şehrindeki sarayının bir kısmı çöktü. 

Mûbid-i Acem -ki İran’ın baş kadısıdır- bir sürü devenin pek çok Arap atını 

çekerek İran içlerine dağıldıklarını ve önüne geçmenin mümkün olmadığını 

rüyasında görerek hayırlı bir şekilde tabir edemediğini açıkladı. 
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İlginç tesadüflerden olan şu durumları kâhinler olağanüstü olaylar ola-

cağına işaret kabul ettiler. 

Gerçekten de dünyanın olağanüstü olaylarından birinin ortaya çıkması-

na hayırlı bir başlangıç olmuştu. 

Bu doğumla dünyaya gelen mübarek kişinin, dünyada ortaya çıkarmaya 

memur olduğu genel inkılap, İslâm’ın feyzi için başlangıç olduğu gibi dünya 

tarihinde vukua gelen değişimlerin en büyüklerinden biriydi. 

2. Peygamberliğe Kadar 

Hz. Peygamber’in soyu, Arap neslinin en şereflisi, asalet yönüyle en bü-

yüğü olduğu gibi kendisi de kişilik itibariyle insanların en mükemmeliydi. 

Mensup olduğu aile Arap neslinin eşrafından olup, sülalesinin her bire-

yi iyi bir şöhretle meşhur olmuş kişilerdi. 

Abdülmuttalib, Mekke reisliğine sahip olup, kabilesine ve memleketine 

güzel hizmetlerde bulunmuş ve Ebrehe’nin saldırısında Mekke’yi savun-

muştu. 

Hâşim, cömert ve fakirleri seven bir kişiliği kendisinde toplayan üstün 

sıfatlara sahip biriydi. 

Hz. Abdullah, Hz. Peygamber’in doğumundan önce vefat ettiği için, Hz. 

Peygamber henüz anne karnındayken babasını kaybetmiştir. Hz. Peygam-

ber’in annesi, Arap âdetlerinde olduğu üzere süt emme zamanı gelince Hz. 

Peygamber’i sütanneye emanet etti. Her sene olduğu gibi o sene de süt ço-

cuğu almak üzere Mekke’ye civardan sütanneler gelmişti. Bunlardan Benî 

Sa`d kabilesinden Halîme adında bir kadın Hz. Peygamber’i alarak kabilesi-

ne götürdü. Orada Hz. Peygamber’in hizmetine ve emzirmesine oldukça 

özen gösterdi. 

Yeni doğan çocuğun gelmesi Halîme’nin evi için mutluluk kaynağı ol-

duğu gibi diğer aşiret halkı için de bereketli olmuştur. 



— İbnu’l-Cevâd Efdaleddîn — 

 
 

~ 42 ~ 

Hz. Halîme bu mübarek çocuğu dikkat ve itina ile hatta kendi çocukla-

rına önceleyerek emzirir ve hizmetini büyük bir şevkle yerine getirirdi. 

Emzirme süresi sona erdiğinde gerek Hz. Halîme gerekse kocası Hâris 

Hz. Peygamber’i daha fazla yanlarında alıkoymak isteseler de gördükleri ve 

hissettikleri olağanüstü durumlar kendilerini korkuttuğundan, Hz. Pey-

gamber’i bir an önce annesine teslim etmek arzusuna düştüler. Büyük bir 

hüzün ve kederle; fakat Hz. Peygamber’in mucizelerinden korkarak mecbu-

ren onu Mekke’ye getirip müminlerin annelerinden olan mübarek annesi 

Âmine bint Vehb Hazretlerine teslim ettiler. Hz. Peygamber bu sırada tam 

dört yaşındaydı. 

İki sene sonra Hz. Âmine vefat ettiği için altı yaşında bulunan Hz. Pey-

gamber’i dedesi Abdülmuttalib kendi evine aldı. İki sene sonra ise Abdül-

muttalib de vefat ettiğinden sekiz yaşında bulunan Hz. Peygamber amcası 

Ebû Tâlib’in yanına gitti. 

Ebû Tâlib, kardeşinin oğlunu merhametli ve şefkatli kucağına aldı. Hz. 

Peygamber’in çocukluğu bu şekilde geçmekte ve pek çok olağanüstü durum 

görülmekteydi. 

Ebû Tâlib, Abdülmuttalib’in vefatından sonra Mekke reisliğini ve Ku-

reyş yönetimini üstlendiğinden kabilenin durumu ve özelliklerini izler ve 

kabilenin ticari menfaati için işleri bazen kendisi üstlenirdi. Hayatı kadar 

sevdiği yeğenini yanından ayırmak istemez ve bazen onu beraberinde götü-

rürdü. 

Hz. Peygamber on üç yaşındayken, Ebû Tâlib’in yine ticaret için Şam’a 

yolculuk yaptığı bir sırada Hz. Peygamber’i de beraberinde götürmüştü. 

Yolda Şam’a yakın bir mevkide bulunan Busrâ adındaki köyde durup 

konakladıkları sırada civardaki bir kilisede uzlet köşesine çekilmiş, dünyayı 

terk etmiş bir münzevi olan ve Aryanizm mezhebinde bulunan Bahirâ adın-

daki Hristiyan bir rahip ile tesadüfen gerçekleşen karşılaşma esnasında Ba-

hirâ, dikkatli bakışlara tesadüf eden birtakım garip durumlardan kuşkulana-
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rak, henüz çocuk yaşta olan Hz. Peygamber’e bazı şeyler sordu. Rahip, Hz. 

Peygamber’in kutsiyetini anladı ve Ebû Tâlib’e Hz. Peygamber’in yüce birisi 

olduğunu haber vererek onu müjdeledi. Bununla beraber Yahudi âlimlerin-

den olaya vâkıf kişilerin Şam’da bulunma ve bunların Hz. Peygamber’e bir 

zarar verme ihtimali sebebiyle, Hz. Peygamber’in Şam’a götürülmemesi hu-

susunda Bahirâ ısrar ettiği için Ebû Tâlib Şam yolculuğundan vazgeçerek 

Mekke’ye döndü.6 Bu sırada Hz. Peygamber büyüyor ve nesebinin şerefi 

kendi üstün özelliklerini güzelleştirip, üstün ahlakı örnek bir hale geliyordu. 

Zaten üstün ve yüce olan Hz. Peygamber, aşiret ve akrabası arasında üs-

tün özellikleri ile mümtaz olup, Hz. Peygamber’in üstünlük ve yüceliği her-

kesin dilinde güzel bir şekilde yâd olunmaktaydı. 

Hz. Peygamber yirmi beş yaşındayken Hz. Hatice bint Huveylid ile ev-

lenmiştir. Kureyş boylarından Huveylid b. Esed b. Abdüluzzâ’nın kızı, ka-

dınların efendisi Hz. Hatice zengin olup, karışık olan hesap ve ticaret işlerini 

idare için o zaman Mekke’de güveni ve dirayetiyle meşhur olan Hz. Pey-

gamber’e müracaat etti. Hz. Peygamber de özellikle Şam’a gidişinde Hz. 

Hatice’nin işlerini büyük bir dikkat ve sadakatle yerine getirdi. Bu hayırlı 

başlangıç evliliklerine vesile olup, Hz. Kâsım, Zeynep, Rukiyye, Ümmü Gül-

süm ve Fatıma bu evliliğin temin ve saadeti olmuştur. 

3. Hz. Peygamber’in Peygamberliği 

Hz. Peygamber esasen nesebinin yüceliği itibariyle Kureyş’in en asili ol-

duğu gibi övülecek sıfatlar açısından da insanların en iyisiydi. Cesaret, yiğit-

lik, hilm, sadakat, emanet ve akıllılık gibi her biri farklı bir kemal delili olan 

üstün özellikleri mukaddes varlığında toplamış, dirayet ve rivayetle insanla-

rın kalplerini kendi tarafına çekmiştir. 

                                                      
6 Hz. İsa’nın ilahlığını inkâr ve vahdaniyeti tasdik eden Aryûs mezhebinden olan Bahirâ 

bulunduğu manastırdan kovulduğu için önce Tûr-i Sînâ’da sonra Busra’da uzlete çekilip 
yoldan geçenleri tevhide davet ediyordu. 
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Kendisi zaten yaratılanların en mükemmeliyken, Araplar arasında sahip 

olduğu şeref ve siyaset, onun içindeki mükemmel ahlaki özelliklerine işaret 

ettiği gibi insanların kalplerinden samimi bir şekilde çıkan, havas ve avamın 

diliyle söylenen el-emîn sıfatı ve lakabına da mazhar olmuştur. 

Bu üstün özelliklerin kendisine tahsis ettiği yücelik konumuna yeterli 

olması, Kureyş önderliğinin Ebû Tâlib’den sonra Hz. Peygamber’e geçecek 

olmasında şüphe götürür bir taraf bırakmadığı için halk sürekli kendisini 

büyük bilir, saygı ve itaatte kusur etmezdi. 

Pek çok olağanüstü durumun kalpleri kazanmaya vesile olduğu sırada 

insanların kalpleri zaten Hz. Peygamber sevgisiyle doluydu. Kâbe’nin tamiri 

sırasında Hacerü’l-esved’in yerine konulması hususunda ortaya koyduğu 

etkili ve adaletli görüş, Arap kabileleri içinde şöhretinin artmasına vesile 

olmuştu. 

Üstünlükleri kendinde toplayan Hz. Peygamber, zaten Allah tarafından 

peygamberlik görevi için takdir buyurulduğundan nübüvvetle müşerref 

olmuştur. 

Peygamberlik geldiği zaman Hz. Peygamber kırk yaşındaydı. Üç sene 

sonra yani kırk üç yaşlarındayken peygamberlik görevini bütün boyutlarıyla 

üstlenmiştir. 

Peygamberliği sadık rüyalar ile başlamıştır. Peygamberlikten altı ay ön-

cesine kadar rüyada ne görse aynen gerçekleşmekteydi. 

Bu mutlu vakitler zarfında Hz. Peygamber’in ailesini kuşatan tecelli nur-

larının oluşturduğu mukaddes nur çemberi, Hz. Peygamber’in etrafında 

bulunan düşmanlık ve ihtilafları kabul etmeye müsaade etmediği için Hz. 

Peygamber, uzlet ve halveti seçerek Mekke dağlarından Hirâ dağında yer 

alan bir mağarada itikaf ile mabuduna itaat ve ibâdet etmeyi alışkanlık hali-

ne getirmişti. 
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Hz. Peygamber kırk yaşındayken ramazan ayının on yedinci pazartesi 

günü Hirâ dağında, bahsedilen mağarada Hz. Cebrail taşınmasına memur 

olduğu vahyi Hz. Peygamber’e tebliğ ederek, Oku âyetini öğretmiştir. 

Bundan sonra Hz. Peygamber‘in tahammül ve kabiliyetinin genişliği 

için kesilen vahiy, üç sene sonra tekrar başlamış ve artık Kur’an’ın tamam-

lanmasına kadar kesintiye uğramamıştır. 

İlahi vahyin ortaya çıkışının başlangıcı çok sıkıntılı olduğu için Hz. Pey-

gamber’in bedeni terleyip, titremiş ve evine dönüş yaparak Hz. Hatice’ye 

kendisini örtmesini emrettikten sonra bir müddet istirahat etmiştir. 

Hz. Peygamber bir süre sonra kendine gelerek olayı anlattı. Arapların 

meşhur kâhini ve Hz. Haticenin amcaoğlu Varaka b. Nevfel’in Hz. Peygam-

ber’in peygamberliğine iman ettiği; fakat davet zamanına yetişemediği tarih-

lerde kayıtlıdır. 

Bahsedildiği üzere vahyin arkası kesildiğinden Hz. Peygamber bu du-

rum için sıkılıyordu. 

Nihayet bir gün Hz. Cebrail Müzzemmil suresiyle ilahi vahyi tekrar ge-

tirdi. 

Bu defa vahiy risâlet özelliğini de kapsadığı için âyet hükmüne göre Hz. 

Peygamber İslâm dinini yayma ve insanları İslâm’a davet etmeye başladı.  

Yeni bir şeriat ile gönderilen Hz. Peygamber’in Allah tarafından telkine 

memur olduğu din ve şeriat ile diğer dinlerin hükmü ortadan kalktı. Böyle-

likle Hz. Peygamber İslâm şeriatını tesis etti. 

Dünyada ortaya çıkan büyük olayların en önemlisi olan İslâm dini işte 

bu şekilde başlamış oldu. 

4. İslâm 

Hz. Peygamber’in peygamberliğinin ardından ilk Hz. Hatice iman etti. 

Sonra Ebû Bekir, Ali b. Ebî Tâlib, Zeyd b. Hârise, Zübeyr b. el-Avvâm, 
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Osmân b. Affân, Abdurrahman b. Avf, Sa`d b. Ebî Vakkâs ve Talha b. Ubey-

dullah Hazretleri iman ettiklerini açıkladılar. Bu kişiler İslâm tarihinde 

İslâm’da öncüler adıyla anılırlar. 

Bundan sonra Hz. Peygamber insanları davet etmeye başladı ki vahiy de 

bu sırada devam ediyordu. 

Hz. Peygamber’in peygamberliği ve davet süreci başlayınca Kureyşliler 

öncelikle hayret ve tereddüt içinde kaldılar. Fakat sadakat ve emanetle meş-

hur olan Hz. Peygamber’in sözünü yalanlayamadılar. Çünkü onlar da bili-

yordu ki Hz. Peygamber’den hile ve yalan sadır olmaz. Ancak durumun bu 

şekilde olduğunu bilseler de daveti kabul edemediler. Çünkü putlarının işe 

yaramaz cansız bir cisim olduğunu itiraf etmek ve babadan dededen sahip 

oldukları batıl inançları reddetmek gerekecekti. 

Kureyşliler hayli zaman tereddüt halinde bulundular ve karışıklık içinde 

kaldılar. Kendi aralarında tefrika çıkardığı ve rahatsızlık oluşturduğu dü-

şüncesiyle Hz. Peygamber’e düşmanlık gösterdiler. Fakat doğrudan doğru-

ya da Hz. Peygamber’e saldırıda bulunamadılar. Zira kabilenin eşrafından 

olan Hz. Peygamber’in akraba ve taallukatı çok olduğu için gerek Müslü-

man, gerekse Putperest olsun onların akrabalık gayreti çerçevesinde ortaya 

çıkacak nefret ve intikamlarından korkmaktaydılar. Ayrıca kavminin efendi-

si olan Ebû Tâlib de hayatı kadar sevdiği yeğeni Hz. Peygamber’i açıkça 

koruyordu. 

Kureyş her ne kadar Hz. Peygamber’in şahsına dokunamıyorsa da İslâm 

dinini kabul eden diğer sahâbilere hakaret ediyor ve rahatsızlık veriyordu. 

Özellikle kölelere son derece eziyet ve işkence ediyorlardı. Zengin ve duru-

mu iyi olan Müslümanlar, özellikle Hz. Ebû Bekir, İslâm ile müşerref olan 

köleleri sahiplerinden satın alarak azat edip işkenceden kurtarıyordu. 

Bilâl b. Rebah el-Habeşî de bahsi geçen kölelerdendir. İslâm’ı kabul 

edince Kureyşliler boğazına ip takarak Mekke’nin sokaklarında dolaştırmış, 



— Muhtasar İslâm Tarihi — 

 
 

~ 47 ~ 

eziyet etmiş ve Hz. Ebû Bekir tarafından satın alınarak azat edilmekle bu 

durumdan kurtulmuştur. 

Kureyş’in bu ihaneti İslâm’ın genişlemesine engel olamıyordu. Hidayet 

nuru her tarafı aydınlattığından İslâm ışığı her ne kadar yavaş bir şekilde 

genişlese de yine etkisini gösteriyordu. 

Kureyş’ten pek çok kimse İslâm’ı kabul etmeye meyilliydi; fakat henüz 

müşrik olan kendi akrabalarından çekindikleri için Müslüman olduklarını 

açıklayamıyorlardı. 

Müslümanlar Hz. Peygamber ve diğer Müslümanların evlerinde, Hz. 

Peygamber’in huzuruna toplanarak vaaz ve ibâdet ile meşgul olur ve birer 

ikişer Müslüman olan müminleri kabul ederlerdi. Bu sıralarda Kureyş’in kin 

ve düşmanlığı ile isyan ve kötülüğü arttığı zaman, Müslümanlar korku için-

de kalmışken Arapların namlı pehlivanlarından olan Hz. Peygamber’in am-

cası Hz. Hamza, İslâm ile müşerref olduğu için müminlerin kalbi rahatladı. 

5. Dinin Yaygınlaşması 

Kureyşlilerin şer ve tecavüzlerinden sakınılarak dini telkinler gizlice icra 

edilmekteyken sana emrolunanı tebliğ et emriyle açık davet yapılması konu-

sunda ilahi emri gelince, Hz. Peygamber halkı hak dine açıkça davete başla-

dı. Bu husus Kureyş’in öfke ve kinini tamamıyla harekete geçirdi. 

Hz. Peygamber hakkında Ebû Tâlib’e yaptıkları şikâyet de fayda ver-

mediğinden Kureyş, Müslümanlar hakkında çeşitli aşağılama ve eziyetleri 

günden güne artırmaya başladı. 

Hz. Peygamber’in amcası Ebû Leheb ve eşi Ümmü Cemîl Hz. Peygam-

ber hakkında akla hayale gelmez saldırı ve aşağılamalara başladılar. Kureyş 

büyüklerinden olan Ebû Cehil İslâm’ın en büyük düşmanıydı. 

Ebû Cehil’in pisliğinin şiddeti şununla mukayese edilebilir. Bir gün Ebû 

Cehil haremde oturmakta olan Hz. Peygamber’e hakaret etti. Hz. Peygam-

ber bu durumdan son derece mahzun oldu. Bunu gören Hz. Peygamber’in 
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amcası Hz. Hamza, Ebû Cehil’i fena bir şekilde döverken Ebû Cehil’in 

adamları yetişerek Hamza’nın saldırısını engellemeye çalıştıkları zaman Ebû 

Cehil: “Bırakın Hamza hiddetini alsın, eğer öfkesini dindiremezse belki gi-

der de Müslüman olur ve İslâm da bu suretle kuvvet bulur,” diye dayak 

yemeğe razı olmuştur. 

Hz. Hamza ise Ebû Cehil’e hakaret üstüne hakaret olması için İslâm’ı 

kabul etmiştir. 

Cahiliye Arapları son derece onurlu olduklarına göre Ebû Cehil gibi 

ümerânın büyüklerinden olan birinin, önemli oranda gurur, gayret ve vakar 

sahibi olması lazım gelirken, Hz. Hamza kendisine kızgın olarak Müslüman 

olur ve Hz. Peygamber’in yandaşları kuvvet bulur korkusuyla dayak yemek 

derecesinde hakarete tahammül göstermesi dikkate değerdir. 

Hz. Hamza b. Abdülmuttalib’in imanı Kureyş için son derece yaralayıcı 

oldu. 

Kureyşliler Hz. Peygamber hakkında olmadık dayanaklara müracaat et-

tiler. Müslümanlara eza ve cefalarını kat kat artırdılar. Müslümanlar artık 

tahammül edemeyeceklerini beyan ediyorlardı. Müşrikler artık ne olursa 

olsun doğrudan doğruya Hz. Peygamber’e el uzatarak onun mübarek vücu-

dunu ortadan kaldırmak edepsizliğine karar verdiler. 

Ebû Cehil açık bir şekilde: “Muhammed’i öldürene şunu vereceğim bu-

nu vereceğim,” diye ödüller vadetti. 

Bu imkânsız fiilin icrasını Kureyş kahramanları arasında sertlik ve cesa-

retiyle meşhur olan Ömer b. el-Hattâb üstlendi. Bu üstleniş bir fedakârlıktı. 

Çünkü bu işin dehşeti meydanda olup, din kavgasından akraba ve aşiret 

katline dönüşmesi ve belki Hattâb ailesinin mahvıyla neticelenmesi ihtimali 

mevcut iken İbn Hattâb kendine mahsus kesin bir azimle bu işin yapılmasını 

üstlenmişti. 
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Ömer, Kureyşlilerin alkışları arasında harekete geçti. Müthiş bir hızla 

doğruca Hz. Peygamber’in yanına gidiyordu. Yolda rast geldiği Nuaym b. 

Abdullah’tan kendi kız kardeşinin İslâm’ı kabul etmiş olduğunu öğrendi. 

Nuaym ona: “Peygamberi öldürmeden önce kendi aileni temizlemen la-

zımdır,” demiş, bunun üzerine Ömer de kızgın bir kor parçasına dönüşerek 

doğruca eniştesinin evine vardı. 

O sırada Ömer’in kız kardeşi Fatıma bint el-Hattâb, eşi Sa`id b. Zeyd ile 

beraber Kur’an öğreniyorlardı. Sahâbeden Habbâb b. Eret ise evlerinde olup, 

henüz yeni indirilen Tâhâ suresini öğretiyordu. 

 Ömer kapıyı şiddetle vurdu, Fatıma, kardeşinin kızgınlığından endişe-

ye kapılarak eşi ile Habbâb’ı bir yere gizleyerek kapıyı açtı. 

Ömer sokaktayken okunan Kur’an’ı işitmiş olduğu için öfkesi artmış ve 

kapının geç açılması kızgınlığının ortaya çıkmasına vesile olmuştu. Kardeşi-

ni zorla konuşturmaya ve cevaplarının çelişkisinden dolayı dövmeye başla-

dı. 

Hz. Fatıma kemal halinden dolayı tam bir sükunetle Allah’a sığınarak 

İslâm’ını açıkça ilan etti. Bu ani durumun ortaya çıkmasından dolayı Ömer’e 

bıkkınlık gelerek okudukları Kur’an sayfasını istedi, onlar da verdiler. 

Okumaya başladı. Göklerde ne varsa onundur… âyeti kerimesine gelince 

Kur’an’ın belagati ve ilahi hükmün icazına hayret ederek dili tutuldu. 

Okumaya devam ettikçe damarlarında bir teslimiyet hissediyor ve Allah 

kelamının üstün belagatine hayran oluyordu. Âyetlerin yüce manaları beşe-

rin idrak seviyesinin üstündeydi. 

Cahiliye Arapları fesahat tutkunu oldukları için mukaddes Kur’an’ın 

kapsadığı yücelikler ve özellikle de âyetlerdeki vasıf ve tasvirler Ömer’i ilahi 

icaza hayran bıraktı. Sonunda iradesi elinden giderek Hz. Peygamber’in 

huzuruna götürülmesini teklif ederek iman etti. 
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Habbâb ile Sa`id, Hz. Ömer b. el-Hattâb’ı Hz. Peygamber’in huzuruna 

götürdü. 

Hz. Ömer’in gelmesi üzerine Hz. Peygamber’in yanında bulunan 

sahâbiler telaşa kapıldı.  Fakat birkaç gün önce İslâm dininin Ebû Cehil veya 

Ömer’den biriyle takviyesi hakkında gerçekleşen Hz. Peygamber’in duası-

nın gerçekleştiği Hz. Peygamber’e malum olduğu için Hz. Ömer’i büyük bir 

mutlulukla kabul ettiler. 

Hz. Ömer, Hz. Peygamber’in huzurunda imanını açıklayarak kelime-i 

şehâdet getirince ashabın hepsi birden tekbir alarak Allah’ın adını yüceltti-

ler. 

Tekbir sesi Mekke içinde yankılandı. Müslümanların sayısı, Hz. Ömer 

ile kırk kişiye ulaşmıştı. O ana kadar korku ve endişe içinde vakit geçirmek-

te olan Müslümanlar, önce Hz. Hamza sonra ise Hz. Ömer’in İslâm’ı kabul 

etmesiyle gereği gibi kuvvet bulmuştu. O zamana kadar ibâdet ve kulluk 

gizli yapılmaktayken Hz. Ömer’in teklifiyle endişesiz bir şekilde dini ilan 

etmek üzere hep birlikte Kâbe’ye gittiler. 

Kureyş, Hz. Ömer’in dönüşünü beklemekteydi. Fakat bekleyişlerinin bu 

şekilde aksi olması, ümitlerinin yıktı. Müslümanlar o gün haremde saf ola-

rak ve açıktan tekbir alarak namaz kıldılar. 

Hz. Ömer’in Müslüman olduğunu açıklaması, zaten Hz. Hamza’nın 

iman edişinden dolayı müteessir ve yaralı olan dalalet ehlini tamamen peri-

şan etti. 

Artık Hz. Peygamber’e iman edenler hakkında ortaya koymadık kin ve 

düşmanlık bırakmadılar. Ebû Leheb hakkında indirilen sûre ve bu mübarek 

sûrede Ebû Leheb’in karısı Ümmü Cemîl’e layık görülen odun taşıyıcısı laka-

bı bu iki din düşmanı karı ve kocanın tahammüllerini taşırdı. 

Ümmü Cemîl topladığı dikenleri Hz. Peygamber’in yoluna atarak Hz. 

Peygamber yürürken ona zahmet vermesinden zevk alırdı. Yine bir gün di-

ken toplayıp gelirken dinlenmek üzere arkasındaki diken yükünü alçak bir 
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duvara dayayarak oturduğu sırada esen şiddetli bir rüzgar yükü duvarın öte 

tarafına devirmiş ve yükün ipi Ümmü Cemil’in boğazına takılı kalarak ka-

dını boğmuştur. 

Sahâbenin büyüklerinden olan Ammâr b. Yâsir Hazretlerinin annesi 

Sümeyye Hanım, İslâm dininde ısrar ve sebat ettiği için Ebû Cehil tarafından 

mızrak darbesiyle şehit edilmişti. 

Özetle, Kureyş’in saldırıları günden güne artıyordu. Özellikle kimsesiz, 

akraba ve aşiretten mahrum olan Müslümanlar hakkındaki eziyetler, sayı-

lamayacak derecedeydi. 

İslâm dini Habeşistan’da yayılınca İslâm, Ehl-i kitap olan Habeşliler 

nezdinde güzel bir şekilde telakki olunmuştu. Kendi memleketlerinde müş-

rikler tarafından saldırıya maruz kalan Müslümanlar için orada güzel karşı-

lanmak bir ümit teşkil ediyordu. Bundan dolayı Hz. Peygamber Habeşistan 

topraklarına hicret edilmesine müsaade ettiği için sahâbeden bir hayli kişi 

oraya hicret ederek Necâşî’nin yanında rahata kavuştular. 

Fakat Kureyş Müslümanların böyle dağılmasından ürktüğü için başka 

türlü baskıya başladı. Kureyş müşrikleri kendi aralarında bir anlaşma dü-

zenleyip, Müslümanlar ve Hâşimoğullarıyla alaka ve ilişkiyi keserek, Müs-

lümanları kendi mahalleleri olan Şi`bu Ebî Tâlib’de7 (Ebû Talib mahallesi) 

mahsur bıraktılar. Düzenleyip Kâbe duvarına astıkları bu anlaşma gereğince 

Hz. Peygamber kendilerine teslim edilmedikçe veya onu korumaktan vaz-

geçilmedikçe gerek Müslüman gerek müşrik, Hâşim ailesinden ve diğer 

Müslüman olanlardan hiç kimse ile hiçbir münasebette bulunmayacaklardı. 

Hac zamanı dışarıdan gelen kabilelere dahi Hâşimoğullarıyla muamele-

yi yasakladılar. 

                                                      
7 Mekke’nin bir mahallesi olup, Hâşimoğulları oraya yerleşmişti. Bu mahalle Mekke siyaseti 

kimin uhdesindeyse onun namına nispetle isimlendirilirdi. Daha önce Abdülmuttalib Mahallesi 
namı verilirken, Mekke reisliği Ebû Tâlib’e gelince o isme nispetle isimlendirilmişti. 
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Gerçekte Müslümanlardan ve Hâşimoğullarından Hz. Hamza, Hz. 

Ömer ve Ebû Tâlib gibi kılıç ve nüfuzlarının etkisiyle serbestçe gezenler bu-

lunsa da diğer Müslümanlarla Hâşimoğulları fena halde baskı altındaydılar. 

Müslüman olsun müşrik olsun, bütün Hâşim ailesi ve sair Müslümanlar 

Ebû Tâlib mahallesinde sıkıntılı bir halde kuşatma altındaydı. Bu kuşatma 

durumu iki yıl üç ay kadar uzadı. Nihayet Ebû Tâlib Hz. Peygamber’in tel-

kini ile Kâbe duvarında asılı olan anlaşmanın metninin böcekler tarafından 

mahvedildiğini, yalnız Allah lafzının kaldığını ve bunun da hak dine ve Hz. 

Peygamber’in peygamberliğine delil olduğunu Kureyş’e haber vermesi üze-

rine durumun gerçekte böyle olduğu anlaşılmış ve kuşatma durumu bir 

mucize olarak kaldırılmıştır. 

Anlaşmayı Mansur b. İkrime yazmış ve eli kurumuştu. Müslümanlar bu 

kuşatmadan kurtulmuş; fakat Hz. Peygamber’in ellinci yaşına ve peygam-

berliğinin onuncu senesine tesadüf eden bu senede, üç gün arayla Ebû Talib 

ve müminlerin annesi Hz. Hatice kaybettiklerinden Hz. Peygamber derin 

üzüntü ve acıya boğulmuştur. Bu sebeple bu seneye Hüzün yılı denilmiştir. 

Ebû Tâlib Hz. Peygamber’e olağanüstü hürmet eder ve aşırı sevgisinden 

dolayı onu Kureyş’e karşı korurdu. 

Hz. Peygamber de amcasının İslâm’ı kabul edip onaylaması için onu 

teşvik ederdi. 

Ebû Tâlib, Hz. Peygamber’in peygamberliğini kabul etmekle beraber, 

Arapların reisi olduğundan kabilesi arasında şanının eksileceği düşüncesiyle 

açıktan iman etmemiştir. Fakat ölüm anında İslâm’ı kabul ettiği güvenilir 

rivayetler arasındadır. 

Ebû Tâlib’in vefatıyla müşriklerin reisliği Ebû Leheb ve Ebû Cehil ara-

sında tartışma konusu oldu. Kureyş’e karşı Hz. Peygamber’i savunacak nü-

fuz sahibi bir önder kalmadı. Bu sırada Hz. Peygamber hakkında Kureyş’in 

yeniden bazı saldırıları hissedildiğinden, ihtiyaç anında Müslümanlara bir 

müracaat yeri olmak üzere Tâiflileri dine davet etmek üzere Hz. Peygamber 
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bizzat o bölgeye gitti. Tâifliler dini kabul etmediği için Mekke’ye dönmeye 

mecbur kaldı. Fakat Mekke artık Ebû Tâlib zamanındaki gibi olmadığından, 

Kureyş’in İslâm aleyhindeki kalbî kini olağanüstü boyutlara ulaşmış ve doğ-

rudan doğruya Hz. Peygamber’e saldırma noktasında aşağılık kişilere cesa-

ret gelmişti. 

Şu açıklamalardan anlaşılacağı üzere Kureyşlilerin kin ve saldırılarından 

ötürü Müslümanların Mekke’de barınması zor olduğundan, nimetlere maz-

har oldukları Habeşistan’a birer ikişer gitmeye ve kalanlar da sığınacak bir 

yer aramaya mecbur olmuşlardı. 

Kureyş kâfirlerinin hırs ve kinlerinden can derdine düşen Müslümanlar 

bu sırada ortaya çıkan feyz ve ilahî yardımdan dolayı dinlerinin hak oldu-

ğunu bir defa daha anlayarak bundan övünç duydular. 

Haram aylarda istikrar bulan sulh ve güvenlik sayesinde Müslümanlar 

biraz üzüntü ve sıkıntıdan uzak kalırlardı. Hac zamanında etraftan gelen 

farklı kabilelerle fikir alışverişi yapabiliyorlardı. 

Hz. Peygamber’in doğumunun elli birinci senesinde her yıl olduğu gibi 

hac için Mekke’ye gelen kabile fertlerinden bazıları Hz. Peygamber ile gö-

rüşmüşlerdi. 

O sene Mekke dışında, Akabe denilen mevkide Yesrib halkından ve 

Hazrec kabilesinden yedi kişi Hz. Peygamber ile görüşerek, Hz. Peygamber 

tarafından yapılan telkin üzerine Müslüman olmuşlardı. Bunların reisi Es`ad 

b. Zürâre Hazretleriydi. Tarihte bu olaya Birinci Akabe Biati ismi verilmiştir. 

Ertesi yıl İkinci Akabe Biati’nde, yine Yesrib halkı on iki kişi ve daha 

sonraki yıl Üçüncü Akabe Biati’nde ise yetmiş dört kişi İslâm’ı kabul etmiş-

tir. İslâm dini bu şekilde sınırlı dar alanından çıkmıştı. Üçüncü Akabe Bia-

ti’nde İslâm’ı kabul edeneler arasında Yesrib halkından Neccâroğulları kabi-

lesine mensup Ebû Eyyûb Hâlid el-Ensârî Hazretleri de mevcuttu. Orada 

Hz. Peygamber’in Yesrib’e hicreti kararlaştırıldı. 
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B. İslâm’ın Teyidi 

1. Hz. Peygamber’in Hicreti 

Yesrib halkının dini kabul etmeye başlamasından ve Üçüncü Akabe Bia-

ti’nden sonra Mekke’de eziyetlere maruz kalan Müslümanların Yesrib’e 

gitmek için Hz. Peygamber’den izin almalarıyla birlikte Müslümanlardan 

bazıları Yesrib’e hicret etti. Bu sıralarda Evs ve Hacrec kabileleri de İslâm’ı 

kabul etmiş olduğundan gerek Mekke’den gelen Müslümanlar gerekse bahsi 

geçen kabilelerden Müslüman olanlar ile Yesrib’de İslâm kuvveti oluşmaya 

başladı. 

Müslümanların etrafa dağılması dinlerinin yayılmasını gerektireceğin-

den, bu durum esasen Kureyş için büyük bir tehdit oluşturuyordu. Mek-

ke’nin Şam ticaret yolu üzerinde düşman bir kuvvetin oluşması bütün bütün 

Mekkelilerin içine korku saldı. Mekke’den Müslümanların yavaş yavaş çeki-

lerek Yesrib’de toplanması ve Hz. Peygamber’in de onlara kavuşma ihtima-

linin bulunması, telafisi mümkün olmayan zararlar ortaya çıkaracağı korku-

suyla ayrı bir endişe sebebiydi. 

Durumlar bu çerçevedeyken Müslümanların çoğunluğu Medine’ye git-

miş ve Hz. Peygamber de hicret etmek için vahiy beklemekteydi. 

Hz. Peygamber’e hicret emrinin gelmiş olduğu esnada Kureyş kâfirleri 

artık Müslümanların yayılma ve bir araya gelmelerine kesinlikle engel ol-

mak ve Yesrib’de toplananların ümitlerinin temelini mahvederek toplumla-

rını perişan etmek üzere ikinci kez Hz. Peygamber’i ortadan kaldırma nok-

tasında karar aldılar.  

Hz. Peygamber’i öldürmek için Kureyş büyükleri birtakım ipsiz sapsız 

kişileri ödül vaadiyle cinayet işlemek için gönderdiler. Şu lanetli eylemi 

Cebrâil’in (a.s) haber vermesi, Hz. Peygamber’in olaya vâkıf olmasını sağla-

dı. Evinde gece olmasını bekledi. Kureyş hainleri ise evi gözetlemek üzere 

gelmişlerdi. Onlar da Hz. Peygamber’in uyumasına bekleyerek evinin etra-

fında duruyorlardı. 
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Hz. Peygamber yanında bulunan bazı emanetleri, sahiplerine vermek 

üzere amcaoğlu Ali b. Ebî Tâlib’e teslim etti. Hz. Peygamber emanetleri sa-

hiplerine iade ettikten sonra Medine’ye gelmek ve o gece kendi yatağında 

yatarak Kureyşlileri kandırmak üzere Hz. Ali’ye uyarıda bulundu. 

Hz. Peygamber evinde bu tertibatı yaptıktan sonra mucize olarak evini 

kuşatanlara görünmeksizin evden çıkıp Hz. Ebû Bekir’in evine geldi. Ora-

dan Hz. Ebû Bekir ile birlikte hareket ederek Mekke dışında bulunan Sevr 

dağına gelip bir mağarada gizlendiler. 

Hz. Ebû Bekir’in adamlarından birkaç kişi bahsi geçen mağaraya gelip 

yol hazırlığı yaptıktan sonra oradan hareket edilmesi kararlaştırıldı. Kureyş-

liler gece karanlığında suikast için Hz. Peygamber’in evinin içine girip de 

yatakta Hz. Ali’yi görünce hayrette kaldılar. Hz. Peygamber’in gittiği yeri 

bilmediklerinden ve maksatlarının bu suretle sonuçsuz kalmasından dolayı 

oldukça ümitsiz oldular. 

Artık Hz. Peygamber’i buldukları yerde öldürmek için yüklü miktarda 

ödül vaat edildi ve katiller etrafa dağılarak Hz. Peygamber’i aramaya başla-

dılar. 

Hz. Peygamber’in sığınağı bahsi geçen mağaraya Hz. Ebû Bekir ile Hz. 

Peygamber girdikten sonra mağaranın girişi bir örümcek ağıyla kapanmış 

ve birkaç güvercin de gelip hemen yuva yapmıştı. 

Takip edenler oraya kadar geldiler; fakat girişin durumundan dolayı 

mağaranın terk edilmiş olduğuna kanaat getirdikleri için içeri girmekten 

vazgeçerek geri döndüler. Mağaranın içindeki iki mübarek yolcu da bu ilahî 

mucizeyle düşmanların zulmünden kurtuldu. Güvenli ve sağlıklı bir şekilde 

üç gece orada kaldıktan sonra Abdullah b. Uraykıt isminde bir kılavuz Ebû 

Bekir’in develerinden birkaç tanesini getirdi. Yine Ebû Bekir’in kölelerinden 

Âmir b. Füheyre adında bir çoban yol azığını hazırladı. Hz. Peygamber ve 

Hz. Ebû Bekir diğer iki adamla birlikte dört kişilik bir grup halinde yola çık-
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tılar. Sahil yolu daha güvenilir olduğu için o yoldan Yesrib’e gitmek için 

harekete geçtiler. 

Mekke’de Hz. Peygamber’in hicretini haber alan Kureyş müşrikleri yol-

lara izciler çıkardı. Bunlardan Hz. Peygamber’in kafilesine yetişenler bile 

oldu. Gerek bu durumlar gerekse yol sıkıntı ve ihtiyacını gidermek için Hz. 

Peygamber’in birçok mucizesi ortaya çıktı. Sonunda Yesrib civarında bulu-

nan Kubâ köyüne ulaştılar. 

Hz. Peygamber’in kafilesine yoldayken yetişen izcilerden Surâka b. 

Mâlik, atının ayaklarının kuma gömülmesi, Hz. Peygamber’in azarlaması ve 

ortaya çıkan mucize tesiriyle maksadına erişememiş, daha sonra ise iman 

etmiştir. 

Yesrib halkı dört gözle Hz. Peygamber’in gelişini beklediğinden Hz. 

Peygamber’in hicretini haber aldıkları zamandan beri, her gün Yesrib’den 

saatlerce uzaklıktaki mesafeye bakarak, yol üzerinde onu beklemekteydiler. 

Sonunda Hz. Peygamber’in yüzü Medine’den görüldü. 

Yesrib halkı için büyük bir sevinç ve bayram başladı. Hz. Peygamber 

Medine’ye bir saat mesafesi olan Kubâ köyüne inerek birkaç gün istirahat 

etti. Orada Hz. Peygamber tarafından bir mescit inşa edildi. Kubâ Mescidi 

adıyla bilinen bu mescit İslam’ın kalbinde inşa olunan cami ve mabetlerin 

birincisidir. Hz. Ali, Hz. Peygamber’in yüce emirlerini yerine getirdikten 

sonra Mekke’den çıkmıştı ki Hz. Peygamber Kubâ’dayken onlara yetişti.  

Yesrib halkından pek çok kişi Kubâ’ya gelerek Hz. Peygamber’i karşıla-

dı. Hz. Peygamber’in gelişinden mutlu ve mesut oldukları için Yesrib’de 

şaşalı bir karşılama töreni yapmaya hazırlandılar. 

Hz. Peygamber’in doğumunun elli dördüncü, peygamberliğinin ise on 

dördüncü senesi, rebiyülevvel ayının on ikinci günü Yesrib’e doğru hareket 

edildi. 

Hz. Peygamber deve üzerinde, Kubâ’da toplanan birkaç yüz sahâbe ise 

onun etrafındaydı. 
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Bu şekilde oluşturulan grup Yesrib’e yaklaştığında durdu. O gün Cuma 

olduğu için şehir dışında cuma namazı eda edildikten sonra Yesrib’e girildi. 

O gün, Hz. İsa’nın doğumunun 622. senesi Ağustosuna ve kameri aylar-

dan ise rebiyülevvel ayına tesadüf edip, o Rebiyülevvelin dâhil olduğu se-

nenin kameri birinci ayı olan Muharrem daha sonra İslâm tarihinin başlan-

gıcı kabul edilmiştir. 

2. Muhacir ve Ensar 

Hz. Peygamber’in kafilesi Yesrib’e girince, Yesrib eşrafından olan herkes 

Hz. Peygamber’i kendi evinde misafir etme arzusuna düşerek yakınlık gös-

termiş; fakat Hz. Peygamber, Hâlid b. Zeyd Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin evinde 

misafirliği tercih etmiştir. 

Hz. Peygamber’in teşrifleriyle Yesrib ismi Medinetü’n-Nebi ismine dö-

nüştürüldü. Medine halkı Hz. Peygamber’in gelişinden o kadar memnun ve 

mutlu oldu ki erkek, kadın, yaşlı, genç, hepsi bayram üstüne bayram yaptı. 

Medine halkı, eşrafı ve fakiriyle hep beraber ay doğdu üzerimize ilahisi eş-

liğinde Hz. Peygamber’i karşılayarak onu kabul ettiyse de Hz. Peygamber’e 

ne şekilde ikram edeceklerini şaşırdılar. Ona malları ve canlarıyla hizmette 

bulundular. 

İlk faaliyetlerden olarak iki yetimin malı olan boş bir arsa on dirhem al-

tın karşılığında satın alındı. Üzerine Mescid-i Nebi ve etrafına da Hz. Pey-

gamber’in ailesine mahsus odalar inşa edildi. 

Günümüze kadar ayakta kalan ve kıyamete kadar da baki kalacak olan 

mezkûr mescit, zikredilen sahâbiler ile birlikte Hz. Peygamber tarafından 

inşa edilmiştir. Hz. Peygamber inşaatın bitiminde misafir olduğu Hz. 

Hâlid’in evinden oraya geçmiştir. (Hicretin birinci senesinin yedinci ayında) 

İslâm ahkâmından oruç, zekât ve cihat hakkındaki ilahi emirler hicretin 

ikinci senesinde emredildi.  
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Kureyş, Müslümanların Mekke’den Medine’ye yaptığı hicreti başlangıç-

ta bir başarı olarak telakki etti. Çünkü Hz. Peygamber ve pek çok Müslüman 

Medine’ye gitmiş olduğu gibi geride kalanların da hemen tamamı Hz. Pey-

gamber’in hicretinden sonra yavaş yavaş Mekke’yi terk ederek Medine’ye 

hicret etmişlerdi. Kureyş’in anlamsız iddiasına göre Müslümanların hicretiy-

le Mekke düşmansız kalmıştı. 

Mekke’den Medine’ye gelen Müslümanlar muhacirler adıyla anılır oldu-

lar. Medineliler ise muhacirlere karşı gösterdikleri yardımdan dolayı ensâr 

adını aldılar. 

Müslüman muhacirler Medine’ye yerleşip, ensar da İslâm ile müşerref 

olunca Mekke’ye karşı İslâm kuvveti için bir merkez oluşturulmuş oldu. 

Oluşturulan bu kuvvet, muhacir ve ensarın birleşmesi ile civar kabile 

halklarından İslâm’ı kabul edenlerin katılmasından meydana geldiği için 

etkili bir faaliyet sergilenmesine oldukça müsaitti. Kureyş’in akıllıları da 

bunu anlamışlardı. Maslahatın gereği öyle gösteriyordu ki Mekke ile Medi-

ne’nin yani İslâm merkezi ile şirk merkezi olan bu iki şehrin kuvvetleri be-

raber ayakta kalamayacaktı. Fakat hakikatin açıklığına, İslâm’ın genişleme 

kuvvetine ve zamanın durumuna nazaran bu iki kuvvetten ayakta kalama-

yacak varsa onun da Kureyşliler olduğunu açıkça görülüyordu. 

Bedir Gazvesi: Cihadın farz kılınması üzerine emir alan Müslümanlar 

güçlerinin yettiği ölçüde etrafa akınlar düzenlemeye başladılar. Akla gelen 

ilk şey ise din düşmanı olan Kureyşlilere yapılacak saldırıydı. Bunun için 

Hz. Peygamber’in emri ile birkaç defa seriyye gönderilerek Kureyş kervan-

ları araştırıldı. 

Bir defa Hz. Peygamber’in akrabalarından olan Abdullah b. Cahş ku-

mandasında sevk edilen seriyye, Mekke ile Tâif arasında bulunan Nahle 

isimli mevkide Amr b. Hadramî kumandasındaki Kureyş kervanını zapt 

etmiş ve bahsedilen reisi öldürerek, iki esir ile Medine’ye dönmüştür. 
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İslâm’ın ilk yıllarında ele geçirilen ilk ganimet bu olduğu gibi Kureyş ile 

İslâm arasındaki savaşlara da başlangıç olmuştur. 

Kureyş’in meskûn olduğu arazi tabiat olarak ziraat ve çiftçiliğe müsait 

olmayıp, ancak bir miktar ziraat yapılabildiği için Kureyşliler geçim ihtiyaç-

larının çoğunu dışarıdan tedarike etmeye ve ticaretle geçinmeye mecbur ve 

bağımlıydılar. 

En fazla Suriye ile ticari ilişkileri olup, yılda birkaç defa Suriye’ye kadar 

kervan gönderir ve pek çok mal ile Mekke’ye dönerlerdi. Ayrıca civardaki 

yerlerle ilişki içerisindeydiler. Medine, Mekke’nin Suriye yolu üzerinde bu-

lunduğu için bu ticarete sekte vurmasına konumu itibariyle müsait oldu-

ğundan Kureyş için bir endişe kaynağıydı. 

Hadramî’nin kervanı büyük bir ticaret kervanı olmamakla beraber bu 

tehlikeyi Kureyş nazarında fiili olarak ispat etmişti. 

Cihadın farz oluşu ve Kureyş’e olan düşmanlık neticesinde, mevcut 

düşmanlığın bu yolla başlayarak daha vahim neticelere sebep olacağı şüphe-

sizdi. 

Kureyşlilerin ticaretine sekte vurulması onlar için en büyük zararı doğu-

racağından, Müslümanların askeri seferleri Kureyş’in güzergâhını gözetle-

yerek onları daimi bir tehlike içinde bulunduruyordu. 

Hadramî’nin kervanının zaptı bu durumun gerekliliğinden olduğu gibi 

Kureyş’e karşı saldırı için Müslümanlara cesaret de vermişti. Hz. Peygam-

ber’in hicretinin ikinci senesinde Kureyşlilerden Ebû Süfyân b. Harb komu-

tasında Suriye’ye gönderilen Mekke kervanının büyük ticaret yaparak, sınır-

sız malla Mekke’ye dönmekte olduğu Müslümanlar tarafından haber alındı. 

Hz. Peygamber bu vesileyle Kureyşlileri perişan etmek ve zikredilen 

kervanı ele geçirmek üzere askeri bir birlik tertip ederek Medine’den hareket 

etti. 
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Kervan reisi Ebû Süfyân, Müslümanların Medine’den çıktığını haber al-

dığı zaman olağanüstü bir telaşla, hemen kervanı kurtarmaları için Mek-

ke’deki Kureyşlilere Damdam b. el-Gıfârî isminde birisini haberci olarak 

gönderdi. 

Damdam, Arap âdetinden olduğu üzere devesini ümitsiz bir duruma 

koyduktan sonra Mekke’ye girip, feryat ve figan ederek halkı kervanı kur-

tarmak için teşvik etti. 

Ebû Cehil başta olmak üzere pek çok Kureyş önde geleni silahlanarak, 

kuvvetli bir birlik tertip edip kervanı kurtarmak için harekete geçti. Ebû Le-

heb hastalığından dolayı bu orduda bulunmuyordu. Bir tarafta Müslüman-

lar kervanı arıyor, diğer tarafta ise Kureyş onu kurtarmak için acele ediyor-

du. Ebû Süfyân ise üstün bir maharetle sahil yolunun kayalıkları arasından 

geçerek kervanı Mekke’ye götürmeye muvaffak oldu. 

Kureyş’in askeri yardım birliği yola çıkmıştı. Fakat kervanın kurtulma 

haberi onlara ulaştığı zaman, bir kısım maksadın hâsıl olmasından dolayı 

artık gerek kalmadı diye Mekke’ye dönmek istedi. Ebû Cehil’in görüşüne 

tâbi olan diğer kısım ise bu kadar hazırlık yapılmışken Müslümanlara bir 

terbiye tokadı vurmak için savaş yapılmasında ısrar etti. Hatta Ebû Cehil 

Müslümanlarla savaşın gereği olmadığını, onları birer birer bağlamak gerek-

tiğini açıkça söylüyordu. Savaş istemeyenlerden bir grup Mekke’ye döndü. 

Bunların düşüncesine göre kervanı kurtarmak için teşebbüs edilmiş ve mak-

sat da yerine getirilmişti. Ebû Cehil’le kalan ve savaş taraftarları olan diğer 

kısım ise savaş yapmak üzere hazırlığa başladı. 

Hz. Peygamber, kervanın kaçış haberini aldığında sahâbeye ne yapmak 

lazım geleceğini izah etti ve kendi düşüncesinin Kureyş’e Müslüman kılıcını 

çalmak yönünde olduğunu beyan etti. Bunun üzerine sahâbîlerin tamamı 

Hz. Peygamber’in emrine tâbi olduğu için savaş yapılması kararlaştırıldı. İki 

ordu 17 Ramazan h.2 yılında Bedir köyü civarında karşılaştı. 
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Hz. Peygamber’in ordusu yetmiş dördü ensar, geri kalanı da muhacir-

lerden olmak üzere toplam 205 kişiden ibaret olup,8 bu mücahitlerin üçü atlı, 

yetmişi develi ve diğerleri de piyadeydi. Bunların bir kısmı henüz yeni hic-

ret etmiş, diğer kısmı ise aslında kavga ve dövüşten ziyade hadarî tabiatlı 

kişiler olduğundan İslâm ordusu görünürde düzenli ve hazırlıklı görünmü-

yordu. 

İşte daha sonra dünyada gösterişli bir şekilde şan ve zaferler kazanacak 

olan İslam dininin ilk nüvesi Hz. Peygamber’in bu gazvesidir.9 

Kureyşliler ise zaten savaşçı kişiler olduğundan büyük bir şevkle savaş 

meydanına gelmişlerdi. Çoğunluğunun süvari olmasına ilaveten zırhları da 

gök mavisiyle renklendirilmişti. 

Kureyşli bazı kadınlar da hizmette bulunmak ve firar eden olursa onu 

rezil etmek ve def çalarak savaş şarkıları söylemek üzere Kureyş ordusunda 

hazır bulunuyordu. 

Hırs ve kin Kureyşlilere öyle iğrenç bir fikir vermişti ki Müslümanlar 

hakkında asla bir yakınlık hissi beslemiyorlardı. Kureyş savaş meydanına 

Müslümanlardan önce gelmiş ve savaş için uygun konumu tutmuştu. Müs-

lüman ordusu da zorunlu olarak uygun olmayan bir yerde saf tuttu.10 

Müslümanların manevi kuvveti son derece sağlamdı. Allah’ın adının 

yüceltilmesi için sancak altına toplanmış olduklarının farkında olarak gurur-

lu bir şekilde şehâdet mertebesine eriştikleri taktirde ahirette kazanacakları 

yüce konumlarını düşündükleri için memnun ve mutluydular. 

Arap âdetinden olduğu üzere savaş mübâreze suretiyle başladı. 

                                                      
8 Bedir Savaşı’nda Müslümanların sayısı 305 civarındadır. (sad.) 

9 Gazve, Hz. Peygamber’in katıldığı, Seriyye ise katılmadığı savaş veya seferleri ifade etmek 
için kullanılan terimlerdir.  

10 Kaynaklarda durum bunun tam aksinedir. Yani Bedir kuyularına ilk önce gelen Müslüman-

lardır. (sad.) 
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Kureyş’in mübârizleri olarak Utbe b. Rebî`a, Şeybe b. Rebî`a ve Velîd b. 

Şeybe çıktı. Bunlara karşı Müslümanlardan Medineli Afrâ Hanım’ın çocuk-

larından üç kişi çıktı; fakat Kureyşliler bunları denk görmediği için onları 

küçümseyerek kendi dengi olanları istediler. Bunun üzerine Hz. Peygam-

ber’in emriyle Ubeyde b. Hâris, Hamza b. Abdülmuttalib ve Ali b. Ebî Tâlib 

bunlara karşı çıktılar. İslâm mübârizleri bir hamlede Kureyş mübârizlerini 

öldürdü ve bunun üzerine savaş başladı. 

Hz. Peygamber sahâbeyi savaş kurallarına göre dizerek komuta ve sevk 

ediyordu. 

Kureyşlilerin sayısal çokluğu ve Müslümanların onların yarısı kadar 

olmasına rağmen savaş çok şiddetli bir şekilde başladı. 

Hz. Peygamber kendi yerinde durup, savaşı oradan idare ediyordu. Bu 

sırada Allah tarafından zafer haberiyle müjdelendiğini Hz. Ebû Bekir’e söy-

ledi. 

Savaş dehşetli bir renk alarak devam ediyordu. Sonunda Kureyşliler bü-

yük bir hezimet içinde kaçmaya başladı. Muzaffer olan Müslümanlar, altısı 

muhacirden ve sekizi de ensardan olmak üzere toplam on dört şehit ve bir 

hayli de yaralı vermişlerdi. 

Kureyş’ten ise yetmiş ölü ve yetmiş de esir vardı. Kureyş’in büyüklerin-

den bazıları ile Ebû Cehil öldürülmüş ve Hz. Peygamber’in amcası Hz. 

Abbâs ile damadı Ebu’l-Âs ise esir edilmişti. 

Ebû Cehil’i yaralayarak atından düşüren ensardan Afrâ hanımın oğulla-

rı Mu`âz ve Mu`avviz adındaki iki gençti. Sahâbeden Abdullah b. Mes`ûd, 

Ebû Cehil’in başını keserek Hz. Peygamber’in huzuruna götürdü. 

Ebû Cehil yaralı bir halde can çekişirken Abdullah b. Mes`ûd’un yaklaş-

tığını işiterek zaferin hangi tarafta olduğunu sormuş ve Müslümanların ka-

zandığı haberini alınca üzüldüğünü söylemiştir. 
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Abdullah b. Mes`ûd, ayağını Ebû Cehil’in başına basarak kafasını kes-

mek istediği zaman Ebû Cehil kendi fikrinin metaneti, yüksek konumu ve 

zekasının keskinliğinden dolayı kinaye olarak Abdullah b. Mes`ûd’a: “Ey 

Abdullah çok yüksek yere çıktın!” demiştir. 

Bedir Gazvesi’nin İslâm’ın ilk zaferi yani dinin birinci destekleyicisi ol-

ması, zaferin iki taraftan birinin olabilme ihtimalinin bulunması ve sonuçları 

açısından gayet büyük olaylara başlangıç olması itibariyle dünya tarihinin 

en büyük olaylardan biri olarak kabul edilir. 

Uhud Gazvesi: Bedir Gazvesi’nden sonra Benî Kaynukâ` üzerine sefer 

düzenlenip, mezkûr kabile itaat altına alındığı gibi Ebû Süfyân’ın Medine 

civarına sevk ettiği ufak bir çete de tepelendi. 

Suriye yolunun Medine yönünden tehlikeye maruz kalması üzerine Ku-

reyşliler Şam ticaretini Bâdiye ve Irak yoluyla yapmaya başlamışlardı. 

Bu yol üzerinden büyük bir kervanın çıktığı haber alındığı için Zeyd b. 

Hârise kumandasıyla bir taarruz birliği sevk edildi. Bu birlik Necid dâhilin-

de Karade mevkiinde kervanı vurarak ele geçirdi. 

Gerek bu olayların gerekse Bedir Gazvesi’nin şöhreti etrafa yayılarak 

Müslümanlar her tarafta söz sahibi olmaya ve İslâm dini kabileler arasında 

yayılmaya başladı. 

Bedir Gazvesi’nde öldürülen Kureyş reisinin yerine, Mekke ve Kureyş 

başkanlığı Ebû Süfyân b. Harb’e intikal etmişti. 

Ebû Süfyân Kureyş’in namusunu kurtarmak ve Bedir Gazvesi’nin inti-

kamını almak için gayret ederek etrafta bulunan müşrik kabilelerinden ve 

Mekkelilerden asker toplamaya başlamıştı. 

Bedir gazasına sebep olduğu halde sağlam bir şekilde Mekke’ye getirile-

bilen adı geçen kervandan hâsıl olan elli bin dirhem altının da ticaret erbabı-

nın onayıyla savaş uğruna harcanması kararlaştırılmış ve bu şekilde civar 

kabilelerden asker toplanmaya başlanılmıştı. 
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Ebû Süfyân’ın gayreti ve diğer Kureyş büyüklerinin himmetiyle kuvvetli 

bir Kureyş ordusu hazırlanarak Medine ve Müslümanlar üzerine sevk edil-

di. 

Kureyş ordusu büyük bir debdebe ile Medine civarındaki Uhud Dağı 

yakınlarına geldi. Ordu üç bin savaşçıdan oluşuyordu. Bunların yalnız iki 

yüzü zırhlı süvari birliğinden olup, sefer hizmetinde ise üç binden fazla de-

ve bulunmaktaydı. 

Kureyşlilerin Mekke’den çıkış niyetini Hz. Peygamber önceden istihba-

rat almış ve icra ettirdiği keşif çalışmasıyla bu haberin doğruluğunu anlamış 

olduğundan Kureyş’in gelişinden önce savaş için hazırlık yapıldı. Öncelikle 

Medine içerisine çekilerek savunma yapılması tasavvur edildiyse de Bedir 

ashâbının yüce konumuna gıpta eden sahâbenin büyükleri üstün bir kazanç 

elde etme düşüncesiyle meydan savaşı yapmak konusunda Hz. Peygam-

ber’e yaptıkları ricaları Hz. Peygamber nezdinde kabul edilerek İslâm ordu-

su Medine’den çıktı. 

İki ordu 12 Şevval h.3 senesinde Uhud Dağının Ayneny vadisinde karşı-

laştı. 

İslâm ordusu yedi yüz mücahitten oluşmaktaydı ve içlerinde iki de sü-

vari vardı. 

Medine’den çıkışın ikinci günü savaş meydanına ulaştılar. Kureyş henüz 

gelmeden gerekli yerler Müslümanlar tarafından tutuldu. Sahâbenin büyük-

lerinden pek çok kimse İslâm ordusunda hazır bulunuyordu. Hz. Peygam-

ber askeri düzene koyarak savaşa hazırlandı. Müslümanlar Uhud Dağının 

yalçın kayalıklarını arkasına alarak konuşlandılar. Ayneyn Vadisini oluştu-

ran dar boğaz ise onların sol taraflarına tesadüf ediyordu. Ordunun cephe-

sinden yapılacak saldırılar kolay savuşturulabilecek ve arka tarafın da doğal 

konumundan dolayı bu taraftan tabii bir surette korunmuş olacaklardı. En 

tehlikeli yer Ayneny Deresi olup, buradan ani bir saldırı yapılmaması için 

sahâbeden Abdullah b. Cübeyr kırk kişilik bir okçu birliğine komutan tayin 
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edilerek mezkûr boğazın korunması için görevlendirildi ve savaşın durumu 

ne hale gelirse gelsin kesinlikle oradan ayrılmaması noktasında Hz. Pey-

gamber’den kesin emir aldı. Kureyş’in konuşlandığı yer ise daha kuru ve 

çorak bir yerdi. 

Kureyş ordusu kendisine oldukça fazla güveniyordu. Önde gelen reisle-

rin pek çoğu burada bulunup, Ebû Süfyân, İkrime b. Ebî Cehil, Hâlid b. 

Velîd ve Amr b. Âs gibi meşhur kimseler savaşa gelmişlerdi. 

Bunlardan başka Ebû Süfyân’ın eşi Hind ile birlikte Kureyş kadınların-

dan bazıları da savaşta bulunuyordu. Bunlar kabile âdetlerinden olduğu 

üzere savaşanları teşvik ederler ve def çalarak savaş şarkıları okurlardı. İki 

ordunun karşılaşmasıyla savaş başladı. Abdüddâr soyundan Kureyş sanca-

ğını korumaya memur olan yedi kişi bu sancak altında hayatını kaybetti. 

Müşrikler, İslâm’ın hakikat kılıcına karşı güçlü şekilde mukavemet 

edemiyordu. Müslüman askerler Kureyş saflarını fena halde eziyordu. 

Sahâbeden Ebû Dücâne Hazretleri Kureyş saflarını yararak düşmanın 

bir yanından öbür tarafa geçmiş ve müşrik ordusunun en gerisinde bulunan 

Hind’in yanına kadar varmıştı. Fakat bir kadına kılıç vurmayı mertliğin şa-

nına yakıştıramaması ve elindeki kılıcın Hz. Peygamber hediyesi olması 

sebebiyle, murdar bir kanla kirletmek istemediği için Hind’i öldürmekten 

vaz geçerek geri dönmüştü. Nihayet Kureyşliler büyük bir yenilgiyle geri 

dönmeye ve kadınlar ise feryat ve figana başlamıştı. 

Fakat Ayneyn geçidini bekleyen fırka kendilerine hiçbir emir verilme-

den, komutanlarının arzusunun aksine bulundukları yeri terk ederek düş-

manı takibe başladıkları sırada, savaşın başlangıcından beri o vadiden hü-

cum fırsatını gözeten; fakat okçuların korkusundan dolayı oraya yanaşama-

yan Kureyş’in süvari kumandanı Hâlid b. Velîd boğazın boş bırakıldığını 

görür görmez oradan hücum ederek Müslüman ordusunun sol tarafını çe-

virdi. Yerlerinde sabit olan Abdullah b. Cübeyr ile birlikte yedi kişi yerlerin-

de şehit oldu.  
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Hâlid’in bu zaferini gören Kureyş firarileri de hemen geri dönmeye baş-

ladı. Müslümanlar yerlerinden çıkmış ve artık toparlanıp tekrar konum al-

maları çok zor bir hale gelmişti. 

Kureyş, İslâm ordusunu her taraftan kuşatarak hücuma başlayınca orta-

ya çıkan karışıklık ve şaşkınlık Müslümanların yenilmesine sebep oldu. 

Sahâbe son derece şiddetli bir şekilde, âdeta ümitsiz hamlelerle savaşa-

rak fedakârlık gösterdiyse de bir faydası olmadı. Bu sırada İbn Mut`im’in 

kölelerinden Vahşi adında Habeşistanlı bir kölenin, Habeş tarzında attığı bir 

mızrakla Hz. Hamza şehit olduğundan, bu haberin yayılması üzerine Müs-

lümanlar arasına ümitsizlik düştü ve herkes başının çaresine bakmaya baş-

ladı. 

Hz. Peygamber dahi düşman tarafından kuşatılmıştı. Ebû Bekir, Ömer, 

Ali, Abdurrahman, Zübeyr, Talha, Sa`d, Ebû Ubeyde, Ebû Dücâne ve sair 

bazı sahâbe Hazretleri Hz. Peygamber’in etrafına toplanarak vücutlarını ona 

siper etmişlerdi. 

Ebû Dücâne gelen oklara kendi vücudunu siper ediyordu. Talha, Hz. 

Peygamber’e çalınan bir kılıca kolunu uzatarak çolak, Abdurrahman ise al-

dığı on kadar yaradan dolayı topal kaldı. Sa`îd ise bin kadar ok atarak sal-

dırganları dağıtmaya muvaffak oldu. 

Şu mahşer benzeri keşmekeş arasında Kamî’e isminde bir Kureyşlinin 

attığı ok Hz. Peygamber’in yüzüne isabet edip, miğfer halkalarını yanağına 

batırarak iki dişini kırmıştı. Ubeyde dişleriyle mezkûr halkaları çıkardı; fakat 

kendi dişleri kırıldı. 

Utbe b. Ebî Vakkâs isminde bir Kureyşli ise sapan taşıyla Hz. Peygam-

ber’i vurmuştu.11  

                                                      
11 Bu iki cüretkâr düşman bu fiillerinden dolayı cezalarını gördüler. Biri öldürüldü, diğerini ise 

bir yaban keçisi boynuzuyla öldürdü.  
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Bu karışıklık içinde Hz. Peygamber’in vefat haberi yayıldığı için sahâbe 

Hazretleri üzüntüye kapılarak dağılmayı düşündüler. Sahâbeden Enes b. 

Nadr Hazretleri ise yüksek bir sesle: “Ey Müslüman cemaati! Hz. Peygam-

ber öldüyse tanrısı bakidir. Din uğrunda savaşarak şehit olup da ona ka-

vuşmak istemez misiniz?” diye etkili bir hitapla, hamiyet duygularını gale-

yana getirdi. O sırada nazil olan Muhammed sadece bir peygamberdir. Ondan 

önce de peygamberler gelmiştir… âyeti Hz. Peygamber tarafından tebliğ edilin-

ce Sahâbe tekrar kuvvet bulup, kendine gelerek Kureyş’e karşı savunmaya 

geçtiler. Kureyşliler galibiyet sevinci ve verdikleri kayıplardan dolayı güçle-

rinin kalmamasıyla takipten vaz geçerek geri çekilmişlerdi. 

Ebû Süfyân uzaktan Hz. Ömer’e hitap ederek bu savaşın Bedir’e karşılık 

olduğunu ve gelecek sene Bedir mevkiinde bekleyeceğini övünçlü bir şekil-

de söylemiştir. Düşmanın ayrılmasından sonra sahâbe Hz. Peygamber’i 

Uhud Dağı arasına götürerek orada yaralarının sarılmasına dikkat etmiş ve 

Uhud şehitlerinin cenazelerini defnetmişlerdir. 

Yetmiş kadar şehit vardı. Hz. Hamza ise şehitlerin efendisiydi. Akâbe 

Biatinde Müslüman olan ensarın büyüklerinden Sa`d b. er-Rebî` Hazretleri 

de şehitler zümresi arasındaydı. Kureyş’in yaralıları oldukça fazla olup, otuz 

kadar da ölüleri vardı. 

Müşrikler İslâm şehitleri hakkında kötü şeyler yapmayı tercih ettiler. 

Kureyş kadınları şehitlerin dudaklarını keserek bilezik ve gerdanlık yapıp 

süs niyetine takmışlardı. Hind alçağı ise Hz. Hamza’nın göğsünü yardırıp 

ciğerini çıkararak ısırmıştır. 

Bu mağlubiyet Hz. Peygamber’in emirlerine itaat etmemekten dolayı 

gerçekleşmişti. 

3. Muhtelif Olaylar 

Kureyş ordusu muzaffer bir şekilde Mekke’ye dönerken İkrime b. Ebî 

Cehil’in: “İslâm’ı bütün bütün mahvedelim,” şeklindeki teşvik ve ısrarıyla 

tekrar Medine üzerine dönme teşebbüsünde bulundular. 
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Bu haber İslam ordugâhına ulaşınca Hz. Peygamber Uhud ashabını Me-

dine’de toplamış ve yaralılar yaralarını bağlamış bir vaziyette tekrar hareke-

te geçilmiştir. 

Kureyşliler, Müslümanlarda güç kalmadı düşüncesindeyken böyle tek-

rar savaşa istekli oluşlarından korkarak Mekke’ye dönme konusunda acele 

ettiler. Esasen Kureyş, Uhud Savaşı’nda oldukça fazla yıpranmıştı. İslâm 

ordusu bu vakada Hamrâu’l-Esed denilen mevkie kadar gelmiş olduğundan 

bu hareket Hamrâu’l-Esed Gazvesi diye isimlendirildi. 

Müşrikelerden Adel ve Kâre kabileleri İslâm’ı kabul edecekleri düşünce-

siyle, Hz. Peygamber’den Kur’an öğrenmek için birkaç kişinin gönderilme-

sini rica etmişlerdi. Bunun üzerine sahâbeden altı kişi görevlendirilerek on-

lara gönderilmişti. Fakat mezkûr kabilelerin bu teşebbüsleri bir hile olduğu 

için bahsi geçen sahâbilerin bazılarını yolda şehit ettiler. Geri kalanlar ise 

Uhud Gazvesi’nde akrabası öldürülen Kureyşlilere satıldığı için onlar da 

Mekke’de katledildiler. (Recî`Vakası) 

İslâm’ın neşri için Necid havalisine gönderilen Sahâbe, oradaki kabileler 

tarafından Bi’ru Ma`ûne mevkiinde öldürüldü. (Bi’ru Ma`ûne Vakası) 

Medine civarında ikamet eden Benî Nadîr adlı Yahudi kabilesi Müslü-

manlarla müttefikken, Uhud mağlubiyetinden sonra düşmanlık yapmaya 

başladı. Hz. Peygamber tarafından bunlar üzerine sefer düzenlenmesi karar-

laştırılarak kaleleri fethedildi ve kendilerine eman verilmesiyle birlikte götü-

rebildikleri malların dışında kalanlar ganimet olarak ele geçirildi. Benî Nadîr 

ise Şam taraflarına göç etti. 

Medine’nin Şam yolu üzerinde bulunan ve Dûmetü’l-cendel adıyla bili-

nen kalenin sahibi olan bir kabile yol üzerinde eşkıyalık yapıyordu. Bunlar 

üzerine bin kişi ile sefer düzenlendiyse de eşkıya İslâm ordusunun gelme-

sinden dolayı kaçtığı için kimse bulunamadı. (Dûmetü’l-cendel Gazvesi) 

Ebû Süfyan, Uhud vakasında övünerek ertesi sene Bedir’e geleceğini Hz. 

Ömer’e söylemişti. Kureyş’in bu sözü tutarak Mekke’den çıktığı haber alı-
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nınca, Hz. Peygamber bin beş yüz kişiden oluşan İslâm askeriyle Medi-

ne’den çıkarak Bedir’e hareket etti; fakat Kureyş orada duramayarak kaçtığı 

için Medine’ye geri dönüldü. (II. Bedir Gazvesi) 

Medine civarında meskûn olan Huzâa kabilesinin alt kollarından Benî 

Mustalik adında bir kabilenin İslâm’a muhalefete hazırlandıkları haberi ula-

şınca Hz. Peygamber onlar üzerine sefer düzenledi. Müreysî` deresi kena-

rında meydana gelen savaşta mezkûr kabile mağlup ve perişan oldu. (Benî 

Mustalik Gazvesi) 

Hendek Gazvesi: Müslümanların civar kabileler üzerinde artmakta olan 

nüfuzu ve İslâm dininin yayılması Kureyş’e çok ağır geliyordu. Uhud gü-

nünde tamamen kırıldığını zannettikleri; fakat günden güne gelişme göste-

ren ve Arap Yarımadası için bir inkılap hazırlayan İslâm dininin kendi idare 

ve toplumlarına karşı bir tehlike teşkil etmesi sebebiyle onu ortadan kaldır-

mak için artık Müslümanları kesin bir şekilde perişan etmek ve Medine’yi 

tahrip ederek nâm ve nişan salmak maksadıyla Ebû Süfyân büyük bir ordu 

hazırladı. 

Mağlup kabilelerden Mekke’ye firar edenler, Kureyşlilerin bu teşebbüs-

lerini takviye ettiği gibi civardaki müşrik kabile fertlerinden pek çok kişi de 

Kureyş ordusuna katılmıştır. 

Kureyşliler bu suretle on bin kişiden fazla asker toplayıp Medine üzeri-

ne yürüdü. 

Bu haber Medine’ye ulaşınca müşriklere mukabelede bulunma ve sa-

vunma yapmak için asker toplanmaya başlanıldı. 

Hz. Peygamber’in mübarek sancağı altına üç bin kadar mücahit toplan-

dıysa da düşmanın çokluğuna binaen, bu kadar kuvvetle meydana çıkmak, 

tehlikeye gitmek demek olacağından Medine içerisinde savunma yapılmaya 

karar verildi. 

Sahâbenin önde gelenlerinden Selman-ı Fârisî Hazretlerinin uygun gö-

rüp, bildirmesiyle İran usulünde geniş ve derin bir hendek kazmaya başladı-
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lar. Sahâbe ile birlikte Hz. Peygamber de bilfiil çalışır ve mucizeler gösterir-

di. 

Müslümanlar hendek içerisine konuşlandılar. Hz. Peygamber hendeğin 

diğer taraflarının korunması için sahâbileri görevlendirdiği sırada bizzat, 

oldukça fazla tehlikeli olan bir yer için –ki kazma işi tamamen icra edilme-

miş ve Kureyş’in gelmesiyle noksan kalmıştı- muhafız oldu. 

Kureyş ordusu Mecmu`u’s-Suyûl denilen mevkie gelerek ordugâh kur-

du. Planları, çoğunluğu süvari olan kuvvetli askerleriyle genel bir yürüyüş 

yaparak Müslümanları ezmek ve geri kalan savaşçıları da esir ederek Medi-

ne’yi tahrip edip işi bitirmekti. 

Bu düzen ve düşünce ile hareket edip savaş meydanına girerek Müslü-

manların üzerine yürüdüler. Fakat daha onlara ulaşmadan önce hiç haberle-

ri olmadığı ve Arap Yarımadasında âdet olmadığı bir tarzda görüp bilme-

dikleri hendeğe tesadüf edince ilerlemeye devam edemeyip oldukça kızgın 

bir halde kuşatmaya karar verdiler. 

Arap gazveleri hızlı bir şekilde sonuçlanan ve çok fazla sürmeyen birta-

kım savaşlar olduğu için, hendeğin muhasarası hem kuşatanlar hem de ku-

şatılanlar için can sıkıcı bir hal aldı.  

Kuşatılanlar savunma yapmaktan, kuşatanlar ise hendeğin dışarısında 

dolaşmaktan bıktılar. Savaşanlar ne olacaksa bir an önce olmasını istiyorlar-

dı. Halbuki hendek etrafında savaşan iki grup bir diğerine ok atmaktan baş-

ka bir şey yapamıyordu. Hendek içerisinde mahsur olan Müslümanlar ise 

kuşatmanın ağır şartlarına maruz kaldığı için oldukça fazla sıkılıyordu. 

Özellikle münafıkların türlü türlü fitneler ortaya çıkarmaları Müslümanların 

manevi kuvvetini kırıyordu. Bu sırada ortaya çıkan Benî Kureyza’nın an-

laşmayı bozması ise Müslümanların bütün bütün infiale kapılmasına sebep 

oldu. 

Kureyş’in hücumu sırasında Benî Kureyza kabilesi Müslümanlar ile itti-

fak yaparak her türlü yardımı gösterdiği halde kuşatmanın başlangıcında 
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anlaşmalarını bozarak müşriklere taraftarlık etmeye başlamışlardı. Hz. Pey-

gamber tarafından gönderilen nasihat edenleri de reddederek doğrudan 

doğruya düşmanlık göstermeye başladılar. Benî Kureyza’nın anlaşmayı 

bozması Müslümanlar arasında şayi olunca münafıkların da ayartmasıyla, 

evlerinde bulunan Müslüman aile ve çocuklarına bir zarar gelebilme ve Benî 

Kureyza’nın ansızın Medine’de bir felaket yapabilme korkusu gelip Müslü-

manların için düştü. Özetle kuşatılanların hali fena bir renk almıştı. 

Kuşatanlar da çok kötü bir halde olup, hendek etrafında dolaşıp bekle-

mekten sıkılmış ve böyle giderse bir iş yapamayacaklarını anladıklarından 

zaferden ümit kesmişlerdi. Daha fazla bekleyip beklememek konusunda 

reisler arasına ayrılık girmişti. 

İki taraf bu hal üzereyken bir gün müşriklerden Amr b. Abdüved adın-

da birisi, beş arkadaşıyla beraber hendeğin uygun bir yerinden büyük bir 

maharetle atını sıçratarak, hendeğin içerisinden geçirip Müslümanlara karşı 

meydan okumaya başladı. 

Amr b. Abdüved eski bir Arap kahramanı olup, sınırsız cesareti kabiller 

arasında bilinmekte ve namağlup şöhreti dilden dile dolaşmaktaydı. 

Müslümanlar tarafından Hz. Peygamber’in izniyle Hz. Ali karşısına çı-

karak mübareze anında Abdüved’i katletti. Abdüved’in arkadaşlarından bir 

diğerini ise Zübeyr b. el-Avvâm Hazretleri katlettiği için diğerleri geldikleri 

yerden firar ederek müşriklere katıldılar. 

Bunların arasında İkrime b. Ebî Cehil de vardı ki kaçışı sırasında mızra-

ğını elinden atarak kaçtığı için Hz. Peygamber’i metheden Hassân b. Sâbit 

beliğ bir hicivle mezkûr şahsı utandırmıştır. 

Saldırganların bu şekilde hüsrana uğraması Müminlere ferahlık ve ge-

nişlik verdiğinden hep birlikte tekbir aldılar. Tekbirlerin ürpertici sesi ve 

kahramanlarından en güzidelerinin böylece katledilmesi müşriklere korku 

ve çekince verdi. 
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Kuşatma on beş gün devam etmişti. Benî Gatafân’dan Nuaym b. Mes`ûd 

adında bir zat o sırada Müslüman olmuştu. Bu zatın tertip ettiği hile saye-

sinde Benî Kureya ile Kureyş’in arası açıldı. Kureyş’in ise erzak eksikliğin-

den dolayı durumu kötüleşiyordu. 

Nihayet ortaya çıkan şiddetli bir fırtına ordugâhlarını darmadağın hale 

getirdi. Ebû Süfyân Kureyşlileri kaldırarak Mekke’ye doğru geri çekildi ve 

diğer kabileler de dağıldı. 

Fırtınadan sonra düşmanın durumunu öğrenmek için Hz. Peygamber 

tarafından Huzeyfe b. Yemân Hazretleri memur tayin edilmişti. Huzeyfe, 

vazifesini yerine getirerek geri döndüğü zaman Hz. Peygamber’e Kureyş’in 

gitmek üzere olduğu haberini verdi. Bu haber üzerine Hz. Peygamber: “Ar-

tık Kureyş bizim üzerimize gelemez, nöbet bize geldi,” diye sahâbesini müj-

delemiştir. 

Müşriklerin geri çekilmesinden sonra Müslümanlar ganimet toplayıp 

rahat ettiler. Olay esnasında Hz. Peygamber’in pek çok mucizesi görülmüş-

tür. 

Bu savaşa Hendek Gazvesi denildiği gibi müşrikler arasında pek çok 

kabile bulunmasından dolayı Ahzâb (Birleşme) Savaşı da denilmiştir. 

Kureyş’in hüsranından sonra Müslümanlar hendekten çekilip evlerine 

dönüş yapmış ve Hz. Peygamber de evlerine teşrif buyurmuşlardı. Bu sırada 

Allah tarafından Benî Kureyza Gazvesi’ne memur edildiği için odasından 

çıkarak Hz. Bilal Habeşî vasıtasıyla Hendek ashabını Benî Kureyza Savaşı’na 

davet etti. 

Gaza için toplanan ashaba o günün ikindi namazının Benî Kureyza yur-

dunda kılınacağı emredildi. 

Hz. Ali sancak ile öncü birliğini alarak harekete geçti. Hz. Peygamber, 

ordusunun da arkadan yetişmesiyle, Benî Kureyza civarına varınca hemen 

kalenin muhasarasına başlanıldı. 
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Muhasara yirmi gün uzadı ve kale fethedildi. Benî Kureyza’nın Hendek 

Savaşı sırasında çıkardığı sorunlar ve anlaşmayı bozmakla Müslümanlara 

verdiği telaşın affedilmesi mümkün olmadığından savaş ve vuruşmaya güç 

yetirebilen erkekler idam edildi. Diğer erkek ve kadın nüfusu ise esir alındı, 

malları yağmalandı ve yerleri İslâm sınırları içerisine katıldı. 

 

C. Din ve Devlet 

1. İlk Devlet 

Hendek Gazvesi’nde müşriklerin bütün kuvvetleri oldukça perişan bir 

halde geri çekilmişti. Halbuki bu kuvvet Kureyş’in son bir gayretle toplaya-

bildiği bir orduydu. Bu savaştan sonra Müslümanlar Medine’de maddi ve 

manevi anlamda güç kazanarak etrafa ve civardaki kabileler üzerine nüfuz-

larını hissettirmeye başlamış ve nüfuz dairelerini genişletmişlerdi. 

İslâm dininin intişarıyla beraber İslâm’ın güçlü bir cemiyet şeklinde 

oluşması din ile beraber bir de devlet vücuda geldiğini gösteriyordu. 

Şu hal ise gelecek olaylarla teyit edilmiştir. İslam şerefi Araplar arsında 

kalpleri kazanmaya başlamıştı. Haksız yere kan dökme, kız çocuklarını diri 

diri toprağa gömme, hırsızlık ve zina, içki içme ve kumar oynama gibi cahi-

liye zamanının en büyük kötülükleri olan pislik ve günahları Hz. Peygam-

ber’in getirdiği din yasaklayıp, halka güzel durum ve uygun işler emretmiş-

tir. Kur’an-ı Kerim’in belagat, dikkat ve fesahati, şairlerin sayısız olduğu bir 

zamanda en önemli fesahat erbabını dahi kendine çektiği için halk nazarında 

İslam dininin güzelliğiyle beraber, tezahür eden mucizeler, Kur’an-ı Ke-

rim’in beşer sözü olmadığına delil olarak İslâm dinine ve Hz. Peygamber’in 

doğruluğuna iman edenleri sayısı çoğalmıştı. 

Fakat kabile reisleri ve özellikle Arap kabilelerinin eşrafı olan Kureyş 

büyükleri, Hz. Peygamber’e iman ettikleri taktirde başkanlıklarını ve ko-
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numlarını kaybedeceklerini anlayarak, İslâm’ı kabul etmekten yüz çeviriyor-

lardı. 

Gerek İslâm’ı kabul edenlerin düzenli bir idare altında tutulması, gerek-

se bu muhaliflerin ikna veya zorla İslam dairesine alınması, düzenleyici bir 

idarenin varlığına bağlıydı. 

Bu barış ve esenlik ise iki tarafın bir kurala uymasına yani şekil ve genel 

ilkeleriyle düzenli bir oluşum halinde muamele yapmalarına bağlıydı. 

Bunun neticesinde ise her iki tarafın bir diğerini hak ve hukuk sahibi 

olarak tanıması gerekecek, güzel bir kaynaşma yapılabilmek içinse arada bir 

sulh ve salahın varlığı gerekli olacaktı. 

Şu halde Kureyş’in İslâm’ı siyasi bir şekilde tanıması ve Müslümanların 

da Kureyş’i o suretle kabul etmesi gerekliydi. Fakat Müslümanlar bu şarta 

uyacak olsalar bile Kureyş’in gurur ve böbürlenmesi bu hakkı teslim etmeye 

engeldi. 

Fakat Allah Teala peygamberine sonsuza kadar devam edecek maddi ve 

manevi bir yönetim hediye etmiş olduğundan gelecek vakalarla bu ihtiyaç 

ortadan kaldırıldı. 

Hudeybiye Anlaşması: Hicretin altıncı yılı sonlarında Hz. Peygamber 

hac için Mekke’ye gitmeyi kararlaştırıp sahâbeden bin dört yüz kişi ile hare-

kete geçti. 

Hz. Peygamber’in maksadı yalnızca umre ve sa`y yapmak ve Kâbe’yi 

ziyaret etmek olduğundan, yanındaki İslâm askerleri ağır silah almayıp –

çünkü savaş yapmayacaklarından yalnız yol için hafifçe silahlanarak- kendi-

lerine yalnız bir kılıç almaları emredilmişti. 

Müslümanların bu şekilde Medine’den çıkarak Mekke’ye gelmek için 

hazırlandıkları Kureyş’in malumu olunca Müslümanları Mekke’ye girmek-

ten men etmek için asker toplayıp, öncü kuvvet olarak tertip ettikleri iki yüz 



— Muhtasar İslâm Tarihi — 

 
 

~ 75 ~ 

kişilik savaşçıya Hâlid b. Velîd ve İkrime b. Ebî Cehil’i kumandan tayin ede-

rek Müslümanlara karşı sevk ettiler. 

Kureyş’in bu hareketi Hz. Peygamber tarafından gönderilen casuslar 

aracılığıyla haber alınınca İslâm ordusu derhal yolunu değiştirerek bir tepe-

de konuşlandı. Bu yer Hudeybiye köyünün üzerinde hâkim bir noktaydı. 

Kureyş’in öncü kuvveti de o civarda olduğu için bunlar, Müslümanların 

bu yüksek yere konuşlandıklarını görünce diğer Kureyşlilere haber verdiler. 

Her taraftan toplanan diğer Kureyş kuvvetleri Hudeybiye köyü vadisine 

yerleştiler. 

Ertesi günü İslâm ordusu bulunduğu mevkiden kalktı ve Hudeybiye’ye 

inerek oraya yerleşti. Müslümanların konumlandıkları yerde kuru bir kuyu 

ve büyük bir ağaç mevcuttu. Hz. Peygamber’in mucizesi olarak kuyudan 

taze su çıkarıldı ve susuzluk ihtiyacı giderildi. 

Hz. Peygamber, niyetinin Kâbe ziyaretinden ibaret olup, başka bir şey 

olmadığını Kureyş’e anlatmak için sahâbeden bir kişi gönderdi; fakat ona 

güzel bir karşılama yapılmadı. Bunun üzerine Kureyş arasında akrabasın-

dan pek çok adam olan Hz. Osmân b. Affân gönderildi. 

Hz. Osman’a güzel bir karşılama yapılmasının yanında Kâbe’yi tavaf 

etmesine bile izin verildi. Fakat Hz. Peygamber’den önce tavaf edemeyece-

ğini söylemesi üzerine Kureyş tarafından zan ve şüphe altına girmekle bir 

tutuklu gibi hapsedildi. 

Bu sırada henüz Müslüman olmamış; fakat Hz. Peygamber’in taraftarı 

olan Huzâa kabilesi reisi Büdeyl b. Verkâ, Hz. Peygamber’in huzuruna gele-

rek Müslümanların maksadı hakkında bilgi sahibi olmuş, daha sonra ise 

Kureyş tarafına gidip durumu anlatmış ve bir hayli mücadeleden sonra Ku-

reyş’i ikna etmiştir. Bunun üzerine bu defa Kureyşliler doğrudan doğruya 

görüşme yapmak üzere kendi taraflarından Urve b. es-Sekafî’yi Hz. Pey-

gamber’in yanına gönderdiler. 
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Urve, başlangıçta uygunsuz şeylerle muamele yapmaya niyetlendi. Fa-

kat sahâbenin edep ve itaatini görerek, öyle Kureyş’in zannettiği gibi başı-

bozuk bir topluluğun değil; düzenli ve mükemmel bir topluluğun karşısında 

bulunduğunu hissetti. 

Sahâbe Hazretlerinin Hz. Peygamber’e canlarını feda edercesine tazim 

gösterip, ona hizmet etmeleri, muamelat ve hareketlerinin bir intizam altın-

da bulunması o zannın bütünüyle yanlış olduğunu Urve’ye gösterdi. 

Arada cereyan eden konuşmalardan Müslümanların maksatları tama-

men anlaşıldığı için Urve, Kureyş’in yanına dönünce: “Müslümanların ne 

yüce bir topluluk olduğunu ve kendilerinin zaten perişan olup, onlarla başa 

çıkamayacaklarını” anlattığından, müşrikler savaş fikrinden kaçınarak barış 

görüşmesine meylettiler. 

Bu sırada Kureyş müttefiklerinden Ehâbîş Araplarının reisi olan Hul-

leys, kurbanlık develerin hazır olması ve İslâm askerlerinin davranışların-

dan yola çıkarak Müslümanların hac için gelmiş olduklarına kanaat getir-

miştir. Daha sonra Kureyş’in yanına dönünce Kâbe ziyaretine gelmiş olan 

bir cemaatin engellenmeye layık olmadığını ve kendisi Kureyş ile müttefik 

ise de halkı Kâbe ziyaretinden engellemek için ittifak yapmış olmadığını 

söyleyerek Kureyş’in engelleme fikrine tabi olmaktan yüz çevirmesiyle bir-

likte çaresiz bir şekilde barışa karar verildi. 

Kureyş barış akdi için meşhur ediplerden Süheyl b. Amr’ı müzakereci 

tayin ederek Hz. Peygamber’e gönderdi. 

Bu duruma göre Müslümanlar siyaset sahibi bir cemiyet olarak tanınmış 

oluyordu ki devlet denilen manevi şahsın şekli bu surette tasdik ve tayin 

ediliyordu. 

Anlaşma metnini Ali b. Ebî Tâlib yazdı. Barış; Müslümanlar ile Ku-

reyş’in on yıl süreyle savaşı durdurmaları, Müslümanların bu defa geri dö-

nerek gelecek seneden itibaren hac yapabilmeleri, hac sırasında Mekke dâhi-

linde üç günden fazla kalmamaları, Kureyş’ten biri Müslüman olup Müslü-
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manlara sığınırsa hemen iade olunması ve Müslümanlardan biri dinden dö-

nüp de Kureyş’e döndüğü takdirde iade edilmemesi esaslarına müsteniden 

düzenlendi. 

Anlaşma şartları çok ağır ve Müslümanlar için tahammül edilemeyecek 

bir utanç sebebi görünüyordu. Sahâbe anlaşmanın yazımı esnasında kendi 

fikrini söyleyerek bu anlaşma metninin asla kabul edilmeyip, Kureyşlilere 

hadlerinin bildirilmesi noktasında ısrar ettiler. 

Fakat Hz. Peygamber barışın faydalarıyla beraber sulh şartlarının mane-

vi anlamda olağanüstü faydalar barındırdığını ve İslâm dinine oldukça fay-

da temin edeceğini açıklayarak Müslümanların kalplerine güven bahşetti. 

Daha önce Kureyş’e elçi olarak gidip henüz dönmemiş olan Hz. Os-

man’ın şehit olduğu haberi yayıldı ve sahâbe arasına bir ümitsizlik düştü. 

Şayet durum gerçekten böyleyse barış imzalanmış olsa bile yeniden bozula-

rak müşriklerin tepelenmesi hususunda kesin bir kararlılık gösterildi. Hz. 

Peygamber de bu konuda olur verdiği için sadakat ve itaatteki âdet ve sözle-

rini yenilemek ve pekiştirmek üzere sahâbelerin hepsi birden, bahsi daha 

önce geçen ağacın altında toplanarak Hz. Peygamber’e biatlerini yenilediler 

ki buna tarihte Rıdvân biati ismi verilmiştir. 

Rıdvân biatinde bütün sahâbe Hz. Peygamber’in huzurunda İslâm dini 

için ölmeye yemin etti. Biat tamamlanınca orada olmayan Hz. Osmân adına 

Hz. Peygamber bizzat kendisi biat etti. Orada bulunan sahâbeden yalnız 

birisi biat etmeyerek devesinin arkasına gizlenmiştir (Cedd b. Kays). Bura-

dayken Hz. Osman gelerek mesele bertaraf olmuş ve Hz. Peygamber geri 

dönmüştür. 

Kureyş temsilcisi Süheyl b. Amr’ın oğlu Ebû Cendel b. Süheyl daha önce 

Müslüman olduğundan babası tarafından zincirlenerek hapsedilmişti. Bu 

sırada hapisten kaçarak ve zincirlerini sürüyerek Hz. Peygamber’in huzuru-

na gelmiş ve himaye talep etmiş; fakat babası barış şartlarının buna engel 



— İbnu’l-Cevâd Efdaleddîn — 

 
 

~ 78 ~ 

olduğundan bahsederek oğlunu istemiş ve verilmediği halde barışın hiç ol-

mamış hükmünde kabul edileceğini söylemiştir. 

Ebû Cendel zorunlu olarak iade edilmiş ve babas oğlunu alıp döverek 

götürmüştür. Bu olay Müslümanlara çok ağır geldi; fakat barış şartlarının 

korunmasının büyük bir gayret ve azmi gerektirmesi ve Hz. Peygamber di-

liyle etkili bir şekilde emir ve tebliğ edilmesinden dolayı ortaya çıkan tepki 

kayboldu. 

Doğrusu aşağıda izah edileceği üzere anlaşma şartlarından her biri bir 

şekilde manevi faydalar barındırdığı gibi her birinin yapılmaması veya ya-

pılması durumunda Kureyş’in zararına olacak şekilde pek çok sebep vardı. 

Nitekim mültecilerin iadesi hakkındaki madde bir müddet sonra Kureyşlile-

rin teklifiyle feshedilmiştir. 

Kureyş’ten Ebû Basîr es-Sekafî imana gelerek Müslüman olmuş ve Me-

dine’ye iltica etmişti. Arkasından Kureyş memurları gelerek anlaşma şartları 

gereğince iadesini talep etmişlerdir. Hz. Peygamber tarafından anlaşma ge-

reğince Ebû Basîr’e dönmesi için emir verildiğinden kendisini almaya gelen 

Kureyşliler ile birlikte Mekke’ye dönüş için yola çıkmıştır. Yolda bir yerde 

dinlenirlerken Ebû Basîr kendi muhafızlarından birinin silahını hile ile ala-

rak adamı öldürdü ve diğerlerini de tehdit ederek tekrar Medine’ye iltica 

etti. Fakat Kureyş tekrar elçi göndererek, onun iadesini istedi. Anlaşma ge-

reğince korunmasına imkân olmadığı için Hz. Peygamber tarafından Medi-

ne’den çıkması için Ebû Basîr’e emir verildi. Bunun üzerine Ebû Basîr Medi-

ne’den çıkmış; fakat Mekke’ye gitmeyip, kendine bir kurtuluş yeri bulmak 

üzere Mekke’nin Şam yolu üzerinde ve sahil civarında bulunan Îs adlı yerde 

saklanmıştır. 

Kureyş’ten Müslüman olup, bunu açığa vuramayanlar ve Medine’ye gi-

demeyenler Ebû Basîr’in yanına kaçmaya başladı. Bu suretle Îs’te birkaç 

Müslüman toplandı. Ebû Basîr bu kuvvetle Kureyş’in Şam kervanlarını teh-

dit etmeye başladı. Bu haber Mekke’ye ulaşınca oradaki gizli Müslümanlar-
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dan pek çoğu Ebû Basîr’in yanına gitti. Hatta Ebû Cendel b. Süheyl de bir 

fırsatını yakalayarak hapisten firar etmiş ve Ebû Bâsîr’in yanına gitmiştir. 

Ebû Basîr es-Sekafî bu şekilde etrafına topladığı yetmiş kadar Müslüman 

ile Kureyş yolcularını vurarak Îs bölgesinde tahakküme başladı. Bu hal 

Mekke’nin ticaretini mahvettiği gibi Medine’den başka farklı bir İslâm kuv-

vetinin daha meydana gelmesini ortaya çıkardığı ve bunlar günden güne 

kuvvetlerini artırdığı için Kureyş telaşa düşerek bunların zararlarının orta-

dan kaldırılması için Hz. Peygamber’e müracaat ettiler. 

Hz. Peygamber’de bulunmayan ve Hz. Peygamber’in tabiiyetinde ola-

mayanlara Hz. Peygamber’in hükmetmesinin mümkün olmayacağı gayet 

doğaldı. Bunun için hiçbir şey yapamayacağı kendisine yapılan müracaata 

karşı bir cevap oldu. Ancak Ebû Basîr’in saldırı ve kuvvetinin sürekli artma-

sı bu defa Kureyşlilerin tekrar müracaat etmesine ve Îs’teki topluluğun ver-

diği zararının Hz. Peygamber tarafından defedilmesi için gayret gösterilme-

sini rica ettiler. Bunların Kureyş’e zarar vermemelerinin Hz. Peygamber ta-

rafından emredilebilmesi, Hz. Peygamber’in idaresi altında yani Hz. Pey-

gamber’in devleti altında olabilmelerine bağlıydı. Halbuki anlaşma şartları 

buna engel oluşturuyordu. Bu sakıncalı durum bertaraf edilmesi ve onların 

Medine’ye gelmelerine anlaşma gereği bir şey denilmemesi için Hudeybiye 

Antlaşması’nın o maddesinin hükmünün taraflarca düşürülmesine karar 

verildi. 

Müslümanlar için zararlı görünen mezkûr maddenin böylece feshedil-

mesi Müslümanlara büyük bir mutluluk bahşetti. 

Medine’ye dönüş için gönderilen Hz. Peygamber’in davetnamesi Ebû 

Basîr’e ulaştığında ölüm döşeğinde bulunan Ebû Basîr mektubu yüzüne 

gözüne sürerek ve tekbir alarak vefat etmiş ve Ebû Cendel ile arkadaşları 

Medine’ye gitmişlerdir. 

Hudeybiye barışının faydaları aşağıdaki gibi özetlenebilir: 



— İbnu’l-Cevâd Efdaleddîn — 

 
 

~ 80 ~ 

Hudeybiye anlaşma maddeleri tetkik edildiği takdirde evvela on sene 

müddetle sürecek olan barış durumu ön plana çıkar. İslâm’ın zuhuru Ku-

reyş’in öfkeli, büyük itiraz ve düşmanlığı arasında gerçekleşmiştir. Bu se-

beple İslâm inancı müşrikler arasında serbestçe yayılamadığından, din ve 

İslâm hükümlerine dair müşrikleri ikna edecek kadar malumat ve izahat 

almaksızın arada düşmanlık ve kanlı olaylar meydana gelmiş ve Medine’ye 

yapılan hicretle birlikte de Hz. Peygamber’le fikir alışveriş ümitleri ortadan 

kalkarak İslâm ile bâtıl arasını oldukça ayırmıştı. 

Hz. Peygamber’in hicretinden sonra Müslümanlar ve Kureyş fertleri an-

cak savaş meydanlarında, ellerinde kılıç olduğu halde karşılaştıklarından ve 

karşıdakileri birbirlerinin canlarına kasteden kişiler olarak gördüklerinden 

inançları açıklamak ve fikir alışverişinde bulunmak için vakit bulamıyorlar-

dı. 

Halbuki aradaki düşmanlığın ortadan kaldırılması iki tarafın düşüncele-

rinin açıklanmasına ve hakikatin ortaya çıkarılmasına aracı olduğu için bu-

nun çaresini aramak gerekiyordu. 

Hudeybiye Antlaşması’nın ilgili maddesi bu çözümü sağlıyordu. An-

laşma hükmünce Müslüman ve müşrikeler düşmanlık olmaksızın görüşebi-

leceklerdi. Bu teminat her iki din erbabı arasında karşılıklı konuşmalara mü-

sait olduğundan İslâm dini mensupları, İslâm dininin yüce faziletlerini ve 

şeriat ilkelerinin faydalarını muhataplarına anlatmakla, hakikati açıklayarak 

onları ikna edebileceklerdi. 

Müşrikler de kendi reislerinin aşırı kinlerine tabi olmaya mecbur olma-

yarak kendi akıllarının genişliğine göre muhakeme yapabilmek üzere Müs-

lümanlar ile görüşüp istediği izahatı alabileceklerdi. 

Bu uygun durumların neticesi olarak Araplar ve ahali arasında İslâm 

hakikatlerinin neşri kolaylaştığı gibi zaten güneş gibi açık olan, akıl ve örf 

açısından da mükemmeliyet ve yüceliği ortaya koyan İslâm ahkâmı akıl ve 

zekâ erbabı arasında güzel bir şekilde kabul olmaya başlamıştır.   
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Hac görevinin gelecek seneye taalluk etmesinin aslında manevi bir kıy-

meti olmayıp, bu durumun Kureyş’in gururunu kıracağı barış görüşmeleri 

sırasında ortaya çıkan bir mütalaadan anlaşılmıştır. 

Müslümanların üç günden fazla Mekke’de kalamama şartı ise İslâmiye-

tin nüfuzunun büyüklüğünden kaynaklanmış olduğu gibi özel amaçlardan 

uzak duran müşriklerin nazarında Müslümanların kıymetini de artırmış ve 

Müslümanları daha yakından görme merakına düşmelerine sebep olmuştur. 

İade hakkındaki barış şartlarına gelince; bunlar ilk aşamada Müslüman-

ların menfaatine aykırı gibi görünmekteyse de gerçekte İslâm dini için bü-

yük bir fayda meydana getirmiştir. 

Her hükmün hükmü gereğince manevi bir nüfuzunun bulunması ge-

rekmektedir. Hangi hüküm olursa olsun tabiatında yetenek kabul etmez ve 

icrasında hal ve maslahata uygunluk bulunmazsa onun nüfuzunun devamı 

mümkün değildir.  

Hudeybiye Antlaşması’nın mültecilerin iadesi ve dinden dönenlerin geri 

gönderilmemesi hakkındaki özel maddesi de manevi hüküm ve nüfuzu iti-

bariyle bu anlama gelmektedir. 

Mürtetlerin Kureyş tarafından iade edilmemesi hiçbir kıymet barındır-

mıyordu. Zira İslâm’ın intişarı kanaat ve vicdan esasına dayandığından kal-

ben inkâr ederek İslâm’dan yüz çevirenlerin elde edilmesinde İslâm için bir 

fayda olmadığı için onların Kureyş yanında kalmalarında hiçbir zarar ortaya 

çıkmazdı. 

Müslüman olduğunu açıklayanların iadesi konusuna gelince bu da bah-

sedilen külli kaidelere uygunluk gösteren bir özelliği barındırmadığından 

devam edilebilecek bir halde değildi. 

Zaten hidayet nuruyla nurlanan kalpler, Kureyşlilerin esareti altında bu-

lunsa bile yine de inançlarından vazgeçmediklerinden İslâm’a olan bağları 

manevi olarak kesilmeyecekti. 
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Hele inanç ve düşünceye söz geçirmek zorla değil, ikna ile mümkün ola-

cağından putperestlik ile İslâm’ın her ikisinin haiz olduğu hakiki kuvvetten 

hangisinin üstün geleceği, zekâ sahibi olanlarda oldukça açık olduğundan 

Kureyş’in maneviyata hükmedebilmek anlamına gelmekte olan iade madde-

sinin manevi anlamda hiçbir kuvveti yoktu. 

Özellikle hakikat ve mutluluğun araştırılması insanın doğasında mevcut 

olduğundan Kureyşlilerin İslâm’a iltica edenleri almakta gösterdikleri inat, 

kendi kabileleri arasında sade fikirli kişilerin merakını çekmiş olduğu için 

onlarda İslâmiyete olan meyil fazlalaşmıştır. 

Ortaya konulan izahattan anlaşılacağı üzere isteyerek İslâm’ı kabul 

edenlerin engellenmesi manen mümkün olamayacağı için anlaşma şartla-

rındaki iade durumunun hükmünün asla olmaması, İslâm’a olan meyli ar-

tırdığından ve mürtetlerin iade olunması da İslâm için hiçbir önem barın-

dırmadığından, Hudeybiye barışının bahsedilen hükümleri, sahâbîlerin iti-

raz ettikleri ve Kureyş’in memnuniyet duyduğu kadar önemli değildi. 

Hz. Peygamber mukaddes kuvveti ile bu hakikatleri keşfetmiş oldu-

ğundan mezkûr hükme önem vermeyip, Müslümanlara kesin cevaplar vere-

rek onları sakinleştirmişti. 

Daha sonra ortaya çıkan durumlar bunu teyit etmiştir. Ebû Basîr ile ar-

kadaşlarının cüretleri hep bu mezkûr maddenin manevi nüfuzunu barın-

dırmasından dolayı kalpleri celp etmiş ve maneviyata söz geçirememekten 

ileri gelmiştir ki sonunda mezkûr maddenin hükümleri özellikle Mekkelile-

rin rica ve minnetleriyle Hz. Peygamber tarafından ilga edilmiştir. 

Bir de şu iade etme ve etmeme kaydı yalnız Kureyşliler ile Müslümanlar 

arasında kabul edilmiş olup, diğer müşrik kabileler bununla kayıtlı olmadığı 

için barışın o maddesinin devamı sırasında Kureyşlilerden İslâm’a girenler 

iade olundularsa da diğer kabile fertlerinden Medine’ye iltihak edip orada 

kalanlar oldukça fazla olmuştur. 
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Hatta anlaşma sırasında Huzâa kabilesi derhal Hz. Peygamber’in eman 

ve gölgesine sığınmıştı. 

Hudeybiye barışı İslâm dini için büyük faydaların görünmesine vesile 

oldu. Barışın devam ettiği süre zarfında civar kabilelere layıkıyla hükümle-

rin anlatılabilmesi, şüphesi olanların şüphelerinin giderilmesi ve hakikatle-

rin açıklanması suretiyle Hz. Peygamber’in doğruluğu ve yüce İslâm dininin 

güzellikleri güzelce ispat edildi. Böylece İslâm dini Arap Yarımadası dâhi-

linde yayılarak, Hz. Peygamber’in kutsiyet ve nüfuzu hakkıyla tanınmaya 

başladı. 

Bundan başka hükümleri en fazla itibar gören kabileler üzerine şamil 

olan bir anlaşma akdinin öneminin tetkik edilmesi gerekmektedir. Bu an-

laşmanın imzalanması ile İslâmî hükümler ve onun mevcut siyaseti resmi 

bir şekil almış oldu ki bundan sonra cereyan eden olaylarda İslâm siyaseti-

nin şekil ve önemi açık bir şekilde görülmektedir. 

Hudeybiye’den dönüşten sonra Hz. Peygamber tarafından etrafta bulu-

nan meşhur krallardan altı tanesine özel elçiler ile mektuplar gönderildi. 

Mektuplar İslâm dininin tebliğini ve dine daveti konu alıp Necâşî, 

Yemâme hâkimi, Gassân meliki, Mısır hükümdarı, Rum imparatoru Herak-

leios ve İran şahı Hüsrev Perviz’e gönderilmiştir. Bunlardan Necâşî ile Mısır 

hükümdarı ve Rum imparatoru Hz. Peygamber’in elçilerine ihtiram göste-

rip, mektubunu güzel bir şekilde kabul ettilerse de diğerleri hürmette kusur 

ettiler. Bunun sebebi ise evvelkilerin Hristiyan dinine mensup olarak Allah’a 

inanma bakımından İslâm ile ortak inançlarının bulunması ve onların da 

Ehl-i kitap olmasıdır. Halbuki diğerleri putperest ve Mecûsîydi. 

2. Diğer Gazveler 

Benî Kaynukâ`, Benî Kureyza ve Benî Nadîr gibi İslâm gücüne boyun 

eğmiş olan Yahudi kabileleri memleketlerinden çıkarak, Medine’nin Şam 

cihetinde bulunan ve Yahudi kabilelerinin en kuvvetlileri ile meskûn olan 

Hayber bölgesine giderek orada toplandılar. 
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Hayberliler zaten kalabalık oldukları gibi oraya sığınanlarla da büsbü-

tün kuvvet kazandılar. Hayber, aslında Hayber adındaki sağlam kaleden 

başka, ulaşılması imkânsız ve müstahkem birtakım farklı kaleleri de barındı-

ran, hurmalıkları ve büyük tarlaları kapsayan mamur bir yerdi. Orada böyle 

kuvvetli bir topluluğun varlığı, İslâm menfaatlerine ters düştüğünden, Hu-

deybiye anlaşmasından dönüldükten sonra Hayber muhasarası ilan edilerek 

bin altı yüz sahâbeden oluşan İslâm ordusu Hayber üzerine hareket etti. 

(Hayber Gazvesi h.7) 

Muhasara on gün uzadı ve Hz. Ali’nin yararlılıklarıyla kale fethedildi. 

Civarda bulunan sekiz parça kale de ele geçirilerek, mahsulün her sene yarı-

sı devlet hazinesine verilmek ve ne zaman Hz. Peygamber tarafından emir 

verilirse derhal bölgeyi terk etmek esasları üzerine anlaşma yapılarak halka 

eman verildi. 

Hayber’den Medine’ye dönülürken yol üstünde bulunan Fedek köyü 

fethedildi. Buradaki bostanların hasılatının yarısı yıllık olarak Hz. Peygam-

ber’e ait olmak üzere anlaşma yapıldı. Hz. Peygamber adı geçen hasılatı 

Medine’de kurulan misafirhaneye vakfetti. 

Bir müddet sonra Vâdilkurâ ve Teymâ beldeleri fethedilerek halk cizye 

vergisine bağlandı. Bu fetihler Hudeybiye barışının bahşettiği faydalar neti-

cesinde gerçekleşen İslam’ın genişlemesi ve yayılmasına bir örnektir. 

Hudeybiye barışının şartlarından olduğu üzere Hz. Peygamber iki bin 

kadar sahâbe ile Kâbe ziyareti için harekete geçti. Sa`y, tavaf ve Kâbe ziyare-

ti gerçekleştirilerek geri dönüldü. 

Hudeybiye yılında Kâbe ziyaret edilmeksizin geri dönüldüğünden Ha-

nefilere göre umre fasit olmuştu. Bu sene umre kaza edildiği için umretü’l-

kazâ (Kaza umresi) diye isimlendirildi. (h. 7) 

Mekke’den dönülürken İslâm dininin kutsallığı ve fazileti artmıştı. Çün-

kü Kureyş boylarının hakir gördüğü ve herkese öyle ilan ettiği Müslüman-
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lar, bütün Araplar nazarında kutsal olan Kâbe’yi resmen ve anlaşma gereği 

ziyarete gelmişler ve bunu da kabilelere tasdik ettirmişlerdi. 

Bundan başka Kureyş’in önde gelenlerinden olup, İslam’dan sonra da 

İslâm büyüklerinden olan Hâlid b. Velîd, Amr b. el-Âs ve Osman b. Talha 

Hazretleri İslâm’ı kabul etmişlerdir. 

Hâlid’in askeri mahareti, Amr’ın olağanüstü feraseti ve Osman’ın nüfuz 

ve haysiyeti meşhur olduğundan İslâm’a girmeleri İslâm dini için büyük bir 

kuvvetti. 

Civardaki müşrik kabilelerden bazıları da bu sırada İslâm’ı kabul etmiş-

ti. Bu olaylar hep Hudeybiye barışının sağladığı faydaların neticesindendir. 

Çevre krallara gönderilen Hz. Peygamber elçilerinden biri Şam sınırında 

öldürülmüş olduğu için o bölgeye sefer düzenlemek üzere hazırlık yapıldı 

ve oluşturulan üç bin kişilik bir ordu Zeyd b. Hârise komutasında sevk edil-

di. 

Rumlar üzerine sevk edilen İslâm ordularının birincisi olan bu ordu, 

Şam sınırları içerisinde Mûte adlı yerde Rum askerleriyle karşılaşarak savaşa 

başladı. İki taraftaki güç farklılığı sebebiyle savaş oldukça dehşetli oldu. 

Rumların ve savaş malzemelerinin fazlalığı Müslümanlar için müsait 

değildi. Savaşsız geri çekilme ihtimali kalmadığından zorunlu olarak savaş 

yapıldı. 

Savaşın başlarında Zeyd b. Hârise şehit olduğu için komuta Cafer b. Ebî 

Tâlib’e kaldığından, Cafer sancağı alarak hücuma başladı. Savaş sırasında 

sancağı tuttuğu sağ eli kesildiği için sol eli ile sancağı tutup yine hücuma 

devam ettiyse de o eli de kesilerek sancağı kolları ile göğsü üzerine basarak 

tuttuğu halde şehit oldu. Cafer’in yerine komutayı Abdullah b. Revâha Haz-

retleri alarak şehit oluncaya kadar mücadele etti. Ondan sonra Hâlid b. 

Velîd Hazretleri komuta etmeye başlayarak yaptığı sahte manevralar ile 

Rumları korkutmuş ve düşmanda meydana gelen ani bir hayretten istifade 
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ederek geri kalan İslâm askerini güvende olacakları bir yere kadar geri çek-

miştir. 

Müslümanların başarı kazanamaması mağlubiyet derecesine yakın olup 

şehit ve yaralı sayısı oldukça fazlaydı. 

Hz. Hâlid’e bu hizmete karşılık olarak Hz. Peygamber tarafından Al-

lah’ın keskin kılıcı unvanı verildi. 

Hz. Cafer hakkında dahi: “Ben Cafer’in iki mübarek kanatla cennette uç-

tuğunu görüyorum,” buyurduğundan bahsi geçen bu şehit de Cafer-i Tayyâr 

lakabı aldı. (Mûte Gazvesi h.8) 

Amr b. el-Âs Benî Kudâ`a seferine memur olarak mezkûr kabileyi itaat 

altına aldı. Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh bu se-

fer sırasında Amr b. Âs ile birlikteydi. 

Mekke’nin Fethi: Hudeybiye barışı akabinde Huzâa kabilesi İslâm hi-

mayesi altına girmiş, Hz. Peygamber tarafından himaye edildiği ilan edil-

mişti. Buna karşılık ise Benî Bekr kabilesi Kureyş’in ittifakına girip Kureyş’in 

himayesi tarafından koruma altına alınmıştı. 

Bu iki kabile arasında münafere meydana geldiği için aralarında vukuat 

eksik olmuyordu. Bir defasında Kureyş reislerinden birkaçı Benî Bekr’le be-

raber Huzâa üzerine giderek Kureyş kuvvetiyle Huzâalılardan bir hayli 

adamı katletmişlerdi. 

Kureyş’in Benî Huzâa’ya bu şekilde taarruzu barışın bozulması anlamı-

na geldiği için Hudeybiye Antlaşması’nın barındırdığı on senelik barış bu 

şekilde ihlal edilmiş oldu. 

Huzâalılar Hz. Peygamber’in himayesi altında bulunduklarından halle-

rini anlatmak ve yardım istemek için hemen Amr b. Sâlim el-Huzâ`î’yi kırk 

kadar arkadaşıyla birlikte Medine’ye gönderdiler. 

Amr b. Sâlim Hz. Peygamber’in huzurunda olayı anlatarak umdukla-

rından fazla yardıma alacakları vaadi ile geri döndü. Hz. Peygamber tara-
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fından Kureyş’e haber gönderilerek Huzâalılardan öldürülenlerin diyetinin 

verilmesi veyahut Benî Bekr’in himayeden vazgeçilmesi emredildi. 

Kureyşliler bahsi geçen emirleri kabul etmekten yüz çevirdiği için an-

laşmayı bozmuş olmaktan dolayı oldukça pişman olup telaşa düşerek bu 

hale sebep olanları ayıplayıp kötülediler. 

Bu hal üzerine bir hayli karmaşadan sonra barışı yenilemek teşebbüsüne 

başvurarak, yeniden barış yapılmak üzere Ebû Süfyân’ı Medine’ye gönder-

diler. 

Ebû Süfyân Medine’de güzel bir şekilde karşılanmaya mazhar olamadı, 

elçiliğinden hiçbir netice elde edemedi ve sonunda başarısız bir şekilde 

Mekke’ye döndü. 

Kureyş Ebû Süfyân’ın geri dönmesini oldukça sabırsız bir şekilde bek-

lemekte ve meydana gelen gecikmeden dolayı da Müslüman olduğu hak-

kında şüpheye düşmekteydi. 

Ebû Süfyân’ın dönüş haberi Mekke’de yayılınca Kureyş reisleri etrafına 

toplanarak meraklı bir şekilde durumu sordular. Olumsuz bir cevap aldıkla-

rı için üzüldüler ve: “Barış haberi getirmedin ki müsterih olalım. Savaş ha-

beri vermiyorsun ki hazırlanalım,” diye onu ayıpladılar. 

Diğer taraftan Medine’de Hz. Peygamber sefer ilan edip Mekke’nin fethi 

için büyük bir hazırlığa başladı. Mekkelileri habersiz bir şekilde baskına uğ-

ratmak maksadıyla hızlıca hazırlık yapıldığı gibi Kureyş’in haberleşme ağı-

nın kesilmesi için Huzâa kabilesi memur edildi. Benî Huzâa Mekke’nin ula-

şım yolları üzerindeki mevkileri tutup ulaşımı kesti. 

Hicretin sekizinci senesi ramazanının onuncu günü İslâm ordusu Medi-

ne’den çıkarak Mekke’ye doğru harekete geçti. Yolda Hz. Peygamber’in am-

cası Abbâs b. Abdülmuttalib İslâm ordusuna gelerek Hz. Peygamber nez-

dinde ikramlara mazhar oldu. 
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Hz. Abbâs, daha önce İslâm’ı kabul etmiş; fakat Mekke’den ayrılmamış-

tı. Bu defa hicret ederek Mekke’den çıkmış ve beklenilmeyen bir şekilde 

İslâm ordusuna katılmıştı. 

Bu kutlu orduda muhacir ve ensar ile birlikte İslâm ordusuna tabi diğer 

kabile mücahitlerinden on bin asker mevcuttu. 

Kureyş’in Müslümanların hazırlığından kesinlikle haberi olmayıp, hiçbir 

şeye karar vermemiş bir halde korku ve endişe içindeydiler. 

Hz. Peygamber’in kutlu ordusu Mekke civarındaki Merrüzzehrân adlı 

yere ulaşarak o gece orada konakladı. Hz. Peygamber’in emri ile asker başı-

na birer ateş yakılarak büyük bir gösteri düzenlendi. 

Kureyşliler her şeyden habersiz olduklarından güvensizlik içindeydiler. 

Ebû Süfyân da gayet endişelenmişti. Merrüzzehrân’da bu kadar ateşin bir-

den yandığı haber alındığında derhal durumu araştırmak için yanına birkaç 

kişi alarak o yöne hareket etti. Gözetleme yaptığı sırada Müslüman muhafız-

larının eline düşerek Hz. Peygamber’in huzuruna getirilmek üzere yola çı-

karıldılar. 

 Yolda Hz. Abbâs onunla karşılaştı. Ebû Süfyân’ın yanına yaklaşarak 

birbirine danıştılar. Hz. Abbâs bu kuvvetli İslâm ordusunun Mekke’ye savaş 

yoluyla girmesi halinde zaten kendi akrabalarından oluşan Kureyşlilerin 

mahvolacağını ve işaretsiz kalacaklarından korktuğu için de Müslüman ol-

maları noktasında Mekke’ye bir haber gönderme çaresi araştırmak için yola 

çıkmıştı.  

Hz. Abbâs Ebû Süfyân’ı alarak Hz. Peygamber’in huzuruna götürdü ve 

o gece çadırında misafir ederek ertesi günü tekrar Hz. Peygamber’in huzu-

runa çıkardı ve Ebû Süfyân’a istemeye istemeye İslâm’ı kabul ettirdi. 

Ebû Süfyân Müslüman olup, İslâm ordusunun heybetini ve Hz. Pey-

gamber’in kutsiyet ve gücünü seyredip lal olduktan sonra Mekke’ye döndü. 

Olan biteni anlatarak müşriklere Hz. Peygamber’in öfkesinden kurtulmak 

için İslâm’ı kabul etmekten başka çare olmadığını açıkladı. 
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Ebû Süfyân’ın bu sözü Kureyşliler tarafından kabul edilmeyerek kendisi 

ayıplanmış ve eşi Hind’in hakaretine maruz kalmıştır. Hind: “Şu mutaassıp 

bunağı artık yaşatmayın, atalarının dinini terk eden bu murdarı öldürün,” 

diye Ebû Süfyân’ın üzerine yürüyüp yumruk atmıştır. 

Fakat bu yaygaralar hep boşunaydı. Hakikat artık meydana çıkmış ve 

gizlenemiyordu. Pek çoğu çaresizce İslâm’ı kabul etti. 

Müşriklerden bazıları ile Benî Bekr’den toplanan az bir grup İkrime b. 

Ebî Cehil ve Saffân b. Ümeyye’nin idaresi altında kalarak savunma yapmaya 

kalkıştılar. 

Burada ortaya çıkan şartlar gereği Mekke barış yoluyla fethedilecekti. 

Hz. Peygamber tarafından Ebû Süfyân’ın evine, Kâbe’ye iltica edenler ve 

evlerinde kalıp silahla mukavemet etmeyenler güven altına alınmıştı. 

İslâm askerleri bu şekilde Mekke’ye savaşsız olarak girmek üzere hare-

ket etmişlerdi. 

İslâm bölükleri bir taraftan Mekke içerisine sulhen girdikleri halde, Hz. 

Hâlid b. Velîd’in maiyetinde olan bölükler Handeme mevkiinde Saffân b. 

Ümeyye ve İkrime maiyetindeki müşriklere tesadüf ettiklerinden orada silah 

kullanma mecburiyeti gerekti. 

Bununla beraber Mekke çok kolay bir şekilde fethedildi. Kâbe temizle-

nerek içerisindeki putlar çıkarıldı. 

Ezan okundu ve putların mekânı olan Kâbe içinde tevhit inancı ilan edi-

lerek tekbir alındı. 

O kadar bin kişinin tekbir sesi Mekke civarındaki dağlarda yankılandı. 

Hz. Peygamber Harem’e gelerek Safâ’da oturdu. 

Mekke halkı için Hz. Peygamber tarafından genel af ilan edildi. Zemzem 

kuyusundan hacılara su verme ve hacıların yapılan hizmet dışında, Cahili-

yeden kalma ne kadar görev ve durum varsa tamamı ilga edildi. 



— İbnu’l-Cevâd Efdaleddîn — 

 
 

~ 90 ~ 

Genel affın ilanı sırasında birtakım şahısların öldürülmesi emredilmişti. 

Bunlar din düşmanlarından olan; İkrime b. Ebî Cehil, Saffân b. Ümeyye, 

Abdullah b. Sa`d, Habeşli Vahşî, Süheyl b. Amr ile diğer birtakım kişiler ve 

kadınlardan Hind ve bazı şarkıcılardı. 

Bunlardan İkrime, Süheyl, Vahşî, Hind ve sair bir iki kişi sonradan Hz. 

Peygamber’in affına mazhar olarak İslâm ile müşerref oldular. 

Mekke’nin fethi İslâm’ın kesin bir şekilde teyidi demekti. Mekke, Allah 

tarafından gönderilmiş olan Hz. Peygamber’in dininin merkezi oldu. Arap 

kabilelerinin nezdinde Mekke zaten mukaddes olduğu için küfür ve şirkten 

temizlenerek İslâmiyete merkez yapılması o yüce makamın genel manada 

bir kat daha yüksek mertebeye yükselmesini ortaya çıkarmıştır. 

Yedi sene önce üç yüz kişiden oluşan İslâm toplumunun o kadar kısa bir 

müddet zarfında on bin kişi ile Mekke fethini başarması Arap kabilelerinin 

tamamı arasında takdir ve hayretle karşılandı. 

İslâm gücü her tarafa ulaşıp, Hz. Peygamber’in namı her tarafta yayıldı. 

Ötede beride kalmış olan müşrikler bu başarıların hasetçisi olduğundan 

İslâm dinine ve Hz. Peygamber’e karşı son kuvvetlerini toplayarak bir kez 

daha ona karşı gelmeye cesaret ettiler ve Huneyn vakası meydana geldi. 

Huneyn Gazvesi: İslâm’a karşı düşmanlık gösteren kabilelerden 

Hevâzin kabilesi Mekke fethinden sonra bütün bütün düşmanlık göstererek 

etrafta kalmış olan diğer müşrik kabilelerinden asker toplayıp, Tâif ile Mek-

ke arasında Huneyn adlı mevkide toplandı. 

Bu haber Hz. Peygamber’in kulağına gelince Mekke’nin kontrolünü sağ-

ladı. Mekkelilerden tertip edilen iki bin kişi de İslâm askerlerine katılarak on 

iki bin kişilik bir İslâm ordusu ile Huneyn üzerine hareket edildi. 

Hevâzin savaşçıları farkı kabilelerden katılan askerler ile beraber yirmi 

bin civarında olup, Müslümanların gelmesinden önce Huneyn yollarını tuta-

rak pusu kurmuşlardı. 
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Yolların darlığı İslâm askerlerinin dağınık olarak hareket etmesini ge-

rektirmekteydi. 

Bir seher vaktinde Huneyn mevkiine ulaşan Müslüman askerlerinin ön-

cü birlikleri düşmanın pususuna maruz kaldı. Öncü kol kuvvetleri komutanı 

Hâlid b. Velîd pek çok yerinden yaralandı. Maiyetindeki Mekkeli askerler 

fena halde bozguna uğradı. Bu bozgun diğer askerlere de tesir ederek İslâm 

ordusu dağıldı. Hz. Peygamber sahâbeden birkaç zat ile savaş alanında yal-

nız kaldı. 

Hz. Peygamber bozgundan asla yılmayıp binmiş olduğu deveyi düşman 

üzerine sürerek korkusuzca peygamberliğini ilan etti. Bir taraftan da askerin 

tekrar toplanması için tedbirler alarak dağılan askerleri davet etmeye Hz. 

Abbâs’ı memur tayin etti. 

Hz. Peygamber’in Huneyn günü gösterdiği metanet ve sabır ile asla te-

laş eseri göstermemesi mekânı ve cesaretinin üstün derecesine bir delildir. 

Yenilgi kesinlik kazanmış ve Müslümanların mağlubiyet haberi yayıl-

mışken tekrar toplanan İslâm askerleri zafer kazanarak Hevâzin’i perişan 

etmiştir. 

Arapların âdetinden olduğu üzere ölünceye kadar savaşacaklarına işaret 

olarak bütün çocuk, aile ve mallarını savaş meydanına getirmiş olan 

Hevâzin, mağlup olunca bunları tamamı Müslümanların eline geçtiği için 

Hz. Peygamber’in ordusu büyük bir ganimete sahip oldu. 

Hz. Peygamber’in sütannesi Hz. Halime’nin kızı Şeyma bint Hâris de 

esirler arasındaydı. Hz. Peygamber tarafından hatırı sayılıp, onun takdiriyle 

kabilesine iade edildi. 

Huneyn Savaşı’ndan firar eden mağluplardan bir kısmı Hevâzin toprak-

larında Evtâs adlı yerde tekrar toplanmışlardı. Bunlar Ebû Âmir ve Ebû Mu-

sa el-Eş`arî komutasında düzenlenen askeri seferin başlamasıyla dağıldılar. 



— İbnu’l-Cevâd Efdaleddîn — 

 
 

~ 92 ~ 

Aynı şekilde Huneyn mağluplarından Sakîf kabilesi de Tâif’e kapanarak 

düşmanlık göstermişti. İslâm ordusu Tâif üzerine hareket ederek kale bir 

müddet kuşatılmışsa da fethedilemeden geri dönülmüştür. 

Tâif kuşatması Müslümanların düzenli bir mukavetle karşılaştıkları ilk 

yer olmuştur. Kuşatma uzamış ve askerler sıkıntı ve zorluk çekmiştir. 

Tâif şehrinden herhangi bir mukavemetle karşılaşılmaksızın Hz. Pey-

gamber’in dönüşü gerçekleşerek Mekke’ye yakın Ci`râne adlı yerde toplan-

mış olan ganimetler taksim edildi. 

Bu ganimetlerin paylaştırılması sırasında Hz. Peygamber’in iyi siyaseti 

ve güzel idaresinden olarak tatbik edilen muamelat takdire şayandır. Gani-

met taksiminde Ebû Süfyân ve onun gibi yeni Müslüman olmuş olan nüfuz 

sahibi önderlere fazla miktarda hisse ayrılmıştı. Müslüman askerlerden ve 

ilk Müslümanlardan bazıları buna itiraz ederek Hz. Peygamber’in duyacağı 

şekilde şikâyette bulundular. Bunlar İslâm’a emek vermiş, mal ve canlarıyla 

hizmet etmiş ilk Müslümanlar zümresinden oldukları için az öncesine kadar 

İslâm’a hainlik eden zorbalardan olan ve İslâm’a henüz yeni giren kimseler-

den geri bırakılmışlar ve bu ikinci kısma akla hayale gelmeyecek şekilde 

fazla hisse verilmiş ve hediyeler layık görülmüştü. 

Bu şikâyeti duyan Hz. Peygamber şikâyet edenlere: “Siz Müslüman top-

luluğusunuz, kalbiniz sadakat ve hizmetten ayrılmaz. Bundan dolayı size 

fazla yük ve aldatıcı dünyevi süse gerek yoktur. Halbuki diğerleri güzelleşti-

rilmeli ve gözleri doyurulmalıdır ki alakaları sağlamlaşsın, onlar müellefe-

dendir. Satın alınmakla elde dururlar,” diye siyasetin gereği bir icraatta bu-

lundu. Bu suretle kalpleri sağlamlaştırılanlar müteşekkir ve memnun olduk-

ları gibi diğer taraftan kalpleri ısındırılanlar: “Ey Muhammed, sen ne kadar 

cömert ve eli açıksın,” diye bağlarını altın zincirlerle takviye ediyorlardı. 

Ci`râne’den Mekke’ye ve oradan da Medine’ye geri dönülerek İslâm gü-

cünün güçlendirilmesi için sebeplere olduğu gibi devam edildi. 
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Ertesi sene (h. 9) çevre kabilelerden pek çoğunun İslâm dinini kabul et-

tiği haberi geldiği gibi İslâm dinini anlatmak için Hz. Peygamber’in her yere 

gönderdiği mektupları da güzel karşılanarak İslâm dini her tarafta kabul 

edildi. Böylece Arap Yarımadası baştanbaşa İslâm’a girmiş ve Müslümanla-

rın sayısı artmıştır. 

Benî Temîm kabilesi şairleri yarış meydanına gelip, akabinde yenilerek 

İslâm dinini kabul ettiği gibi meşhur Tây kabilesi de reisi Hâtem et-Tâ’î’nin 

vefatından sonra İslâm dininin manevi bereketinin kanatları altına girmiştir. 

Tebük Seferi: Bizans İmparatorunun Şam’da asker tedarik ederek Müs-

lümanlar üzerine harekete hazırlandığı haberi Medine’de duyuldu. 

Hz. Peygamber on bini süvari olmak üzere, otuz bin asker ile Bizans 

üzerine hareket etti. Şam sınırında Tebûk adlı yere gelerek düşmandan her-

hangi bir iz görünmemesi ve Şam’da veba salgını olması sebebiyle o bölge 

kabilelerinden bir kısmını cizyeye bağlanılarak Medine’ye geri dönülmüş-

tür. 

Bu sefer sırasında İslâm askerleri oldukça fazla zorluğa maruz kaldığın-

dan bu orduya zorluk ordusu ismi verildi. Müslümanlar bu kadar büyük bir 

askeri sefere ilke kez çıkarmışlardı. Tebûk seferi İslâm’ın şöhretini etrafa 

gayet açık bir şekilde göstermiştir. 

Dokuz sene önce hicret etmeye mecbur kalan ve hicretin birinci yılında 

üç yüz askerle Bedir seferine giden Müslümanların, Mekke fethine on bin 

asker götürmesi ve bir sene sonra otuz bin askerle meydana çıkması İslâm’ın 

yayılmasına hayret verici bir örnektir. 

Veda Haccı: Hz. Peygamber hicretin onuncu senesinde, hac için Mek-

ke’ye giderek hac görevini ifa etmiş ve insanlara vaaz ve nasihat bulunup, 

ilahi emirleri tebliğ ederek, etkili hutbelerle dinin hükümlerini ilan etmiştir. 

O sene yüz yirmi bine yakın Müslüman hac yapmıştır. 
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Bugün dininizi tamamladım… âyeti o sırada nazil olarak İslâm dininin 

tamamlandığına işaret ve Hz. Peygamber’in mübarek ömrünün sonuna gel-

diğine ima olunduğundan bu hacca Vedâ Haccı ismi verilmiştir. (h. 10) 

Ertesi yıl Yemen ve Necid’de sahte peygamberlik davasına kalkışan Mü-

seylemetülkezzâb ve Esvedü’l-Ansî üzerine asker sevk edildiği gibi Şam 

üzerine de Üsâme b. Zeyd kumandasıyla asker gönderildi. 

3. Hz. Peygamber’in Vefatı 

Hicretin on birinci senesi Saferinden beri Hz. Peygamber’in bünyesi ol-

dukça zayıflamıştı. Bu zayıflık günden güne artı ve Hz. Peygamber Rebiyü-

evvel ayının on ikisinde vefat etti. 

Hastalık günlerinde Hz. Peygamber’in yanında bulunmakta olan sahâbi-

lere ve dolayısıyla bütün Muhammed ümmetine Hz. Peygamber tarafından 

nasihat ve irşat yapılmıştı. Hz. Âişe’nin odasında Hz. Peygamber’in pâk 

ruhu göklere yükseldi. 

4. Ek Bilgiler 

Hz. Peygamber’in Eşleri: Hatice bint Huveylid, Sevde bint Zem`a, Âişe 

bint Ebî Bekir, Hafsa bint Ömer, Zeyneb bint Huzeyme, Ümmü Seleme bint 

Ebî Ümeyye, Zeyneb bint Cahş, Ümmü Habîbe bint Ebî Süfyân, Cüveyriye 

bint Hâris, Meymûne bint el-Hâris ve Safiyye bint Huyey adlarında on bir 

kişi Hz. Peygamber ile nikahlanma şerefine ulaşmıştır. 

Hz. Peygamber’in Çocukları: Kâsım, Abdullah,12 Zeyneb, Rukiyye, 

Ümmü Külsûm, Fâtımatü’z-Zehra ve İbrahim isminde Hz. Peygamber’in 

yedi çocuğu vardır. Bunlardan altısı Hz. Hatice’den, İbrahim ise farklı anne-

den doğmuştur. 

Hz. Peygamber’in Ashâbı: Hz. Peygamber’in hizmet ve sohbetinde bu-

lunma şerefine nail olan din kardeşlerine sahâbe ismi verilmiştir. Bu müba-

                                                      
12 Metinde Abdullah ismi geçmemektedir.  
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rek kişiler arasında farklı dereceler bulunmaktadır. İçlerinden bazıları Hz. 

Peygamber’in olağanüstü teveccühüne mazhar olup, Hz. Peygamber’den 

yakın iltifat görmüş, bazıları ise o derece kemale ulaşamamıştır. 

İslâm’da ilk Müslüman olanlar ve aşere-i mübeşşirîn13 Hazretleri 

İslâm’ın ilk yıllarının en ileri gelen sahâbilerindendir. Ebû Bekir, Ömer, Os-

man, Ali, Zübeyr, Talha, Abdurrahman, Sa`d, Sa`îd ve Ebû Ubeyde Hazret-

leri aşere-i mübeşşereden olup, Hz. Peygamber tarafından cennetler müjde-

lenmişlerdir. 

Zeyd b. el-Hattâb, Ammâr b. Yâsir, Ebû Dücâne, Bilal, Zeyd b. Sâbit ve 

Selmân Hazretleri de Hz. Peygamber’in güvenini kazanmış büyük sahabi-

lerdendir. İslâm’da önce gelenlerin kimler olduğu daha önce zikredilmiştir. 

                                                      
13 Cennetle müjdelendiği rivayet olunan meşhur on sahâbî. (sad.) 
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A. Hz. Ebû Bekir’in Halifeliği (h. 11-13) 

1. Hilâfet 

İslâm diniyle birlikte bir siyaset ve hükûmet ortaya çıkmıştı. Kur’an-ı 

Kerim’in içerisinde yer alan ayetlerden bir kısmı ahkâma dairdir. Şeriat hü-

kümlerinin teyit ve tatbiki Müslümanların muazzam bir siyasi yönetime 

sahip olmalarına imkân tanımıştır. 

Bu hükumetin tâbi olduğu şeriattaki dinî ve dünyevî hükümlerin tatbik 

ve icrası bu oluşumun başında bulunan kişiye emanetti. 

Hz. Peygamber sağken bu başkanlığı bizzat kendisi icra ediyordu. Onun 

ahirete irtihalinden sonra bu hizmeti yerine getirecek bir başkan lazımdı. 

Hz. Peygamber’in vekil ve halefi demek olan halife işte bu başkan ola-

cak kişiydi ki geçeceği makama hilâfet ismi verilmiştir. 

Hilafet, genel anlamda dini ve dünyevi başkanlık demektir. Hilâfet ma-

kamı bütün Müslümanların hürmet ettiği saygın bir mevkidir. 

2. Hz. Ebû Bekir 

Hz. Peygamber ahirete göç edince sahâbiler oldukça fazla hüzün ve tela-

şa kapılmışlardı. Bu hüzün ve telaşın etkisiyle Hz. Ömer gibi metanet sahibi 
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bir adam bile Hz. Peygamber’in vefat etmesine ihtimal veremeyip, kılıcını 

çekerek her kim peygamber öldü derse onu keserim, diye ortalıkta dolaşmaya 

başlamıştı. 

Karanlığın dibinden ferah ve selamete çıkan halk, kendi mürşit ve yol 

göstericilerinin vefatını kabul edememekte haklıydı. O Peygamber ki ümme-

tin mutluluğunun önderi olmuş ve en karanlık zamanlarda bile ümmetinden 

ayrılmama lütfu gösterip yüce şahsiyetine herkesi hayran bırakmıştı. 

Müslümanlar bu kadar derin bir bağlanma hissi duydukları Hz. Pey-

gamber’in vefatını anlamak istemiyorlardı. Fakat ne yazık ki o dehşetli haki-

kat bütün açıklığıyla meydanda olup seçkin kalplere keder damlaları serpiş-

tirmişti. 

Bu hakikati, Uhud gününde nâzil olan Muhammed sadece bir peygamber-

dir… âyetinin tilaveti, inkâr edilemeyecek bir şekilde acı çeken insanlara 

tasdik ettirdi. Ne kadar telaş ve matem olsa da acı hakikat açıktı. Onun için 

karışıklığın devam etmesinde bir fayda olamayacağından ve İslâm başkanlı-

ğı boş kalamayacağından bir halife seçmeye teşebbüs ettiler. 

Sahâbîler Benî Sâ`ide çardağında toplanmışlardı. Hilâfet meselesini ora-

da hallettiler. Bundan sonra kimin halife olacağına dair karar vermek için 

istişarede bulundular. Ensar, bizden, Kureyş ise bizden olsun dedi. Bazıları 

ise hem Kureyş’ten hem de Ensârdan birer emir seçelim dediler.     

Halife olacak kişi ümmetin ortak kararı ile tayin olunacaktı. Halbuki 

ümmetin ortak kararına ulaşabilmek için çok büyük meziyetler lazımdı. Bu 

gibi yüce meziyetleri kendisinde toplayan yalnız Hz. Ebû Bekir vardı. 

Zaten Hz. Peygamber hasta yatağında yatarken birkaç defa Hz. Ebû Be-

kir’i imam olmak için mescitte vekil bırakmıştı. Hatta bir defa da Ebû Bekir 

imamlık yaparken Hz. Peygamber gelip Ebû Bekir’e uyarak namaz kılmıştı. 

Bu durumlar Hz. Peygamber tarafından Ebû Bekir’in ümmet arasında her-

kese tercih edildiğini gösteriyordu. 
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Gerçekten de Hz. Ebû Bekir ümmetin en âkili, en salihi, en muktediri, en 

büyüğü ve en fazla güzel sıfat sahibi olanıydı. Ümmetin icmasıyla halife 

seçilmiştir. 

Hz. Ebû Bekir’in hilâfete seçilmesiyle beraber İslâm şeriatında hilâfet 

hakkında var olan meseleler tamamen halledilmişti. Şûrâ ashâbı Benî Sâ`ide 

çardağında çok hararetli konularla bu meseleleri halletmiş olduklarından 

Sakîfe günü adı tarihte baki kalmıştır. 

Ancak bazı kişiler Hz. Ali’ye biat etmek isteyip; Ebû Bekir’e biatte birkaç 

gün tereddüt ettiler. Hz. Ebû Bekir, biatte tereddüt eden kişilere ve Hz. 

Ali’ye özel bir memur ile haber göndererek biat etmeme durumunu ortadan 

kaldırmaya çalıştı. Hz. Ömer de bu haberi götüren kişi ile ayrıca kendi hesa-

bına birtakım nasihatler gönderdi. 

Hz. Ebû Bekir’in veciz nutku içinde oldukça ikna edici olan sözleri: 

“Ali’nin fazilet ve kemali bizce de doğrudur. Ancak bizi temelinden sarsan o 

geçen karanlık günlerde ne yaman tehlikeler geçirdik ki o günlerde Ali he-

nüz çocuktu ve bizim korumamız altındaydı. Gençlik yıllarında kendisinin 

gösterdiği hizmetle Müslümanlar arasında ayrılığa değil, birleşmeye hizmet 

ediyordu. Şimdi ayrılığımıza sebep olacak hallerde bulunuyor,” mealinde-

dir. Birçok özelliğinden dolayı Hz. Ali’ye biat etmek isteyenler vardı. Fakat 

daha sonra Hz. Ali de içlerinde olduğu halde, tamamı Hz. Ebû Bekir’in hali-

feliğini tasdik ederek ona biat ettiler. 

2.1. Yalancı Peygamberler 

Biat tamamlanıp, ümmetin ittifakıyla Hz. Ebû Bekir halife olunca, defin 

işlemi icra edildikten sonra, ilk iş Suriye tarafına gönderilmek için daha önce 

hazırlanmış ve Hz. Peygamber’in vefatıyla gitmeleri ertelenmiş olan askerin 

sevk edilmesi oldu. Bu ordu Üsâme b. Zeyd’in kumandasındaydı. 

Tam bu sırada bütün Arabistan içinde büyük bir sorun ortaya çıkmıştı. 



— İbnu’l-Cevâd Efdaleddîn — 

 
 

~ 100 ~ 

Bir taraftan peygamberlik davasında bulunan birkaç yalancının cahil 

halkı başına toplamasıyla çıkardığı karışıklık, diğer taraftan da bazı kabilele-

rin İslâm dininden dönerek kabul ettikleri irtidat sebebiyle Arabistan karıştı. 

Hz. Peygamber henüz hayattayken Esvedü’l-Ansî isminde bir sahtekâr 

Yemen’nin Necrân bölgesinde ortaya çıkmış, San`a ve Yemen’in pek çok 

bölgesine hâkim olup peygamberlik davasında bulunmuştu. Üzerine sevk 

edilen İslâm kuvvetleri San`a’ya girip haremini ele geçirmek suretiyle Es-

ved’i perişan ettiler. Bu şekilde oradaki karışıklığın önü alınarak Yemen böl-

gesi tekrar İslâm topraklarına dâhil edildi. 

Bu olay Hz. Peygamber’in vefatından birkaç gün önce gerçekleşmişti. 

Müjdeli haber Hz. Ebû Bekir’in halifeliğinde geldi. 

Aynı şekilde Müseylimetülkezzâb isminde biri de Yemâme’de peygam-

berlik davasına kalkışmıştı. Hz. Ebû Bekir’in hilafeti yerleştikten ve Esved 

sorunu ortadan kaldırıldıktan sonra Hâlid b. Velîd ordu ile gönderilerek 

meydana gelen şiddetli savaşta Müseylime yenilmiş ve sebep olduğu karı-

şıklık ortadan kaldırılmıştır. 

2.2. Dinden Dönenler 

Hz. Peygamber’in vefatı halkı şaşırtmıştı. Dini güçlü olmayan yahut ye-

ni Müslüman olanlar dinlerinden dönerek, eski inançlarına dönüş yapmak 

istediler. Bunlardan bir kısmı ise dini toptan terk etmemiş; fakat dini hü-

kümlerden bazısını icra ederiz, bazısını da icra etmeyiz demişlerdir. Halbuki 

İslâm’ın şartı olan oruç, namaz, hac, zekât ve kelime-i şehâdetten birini bile 

inkâr etmek olamaz. 

Bunlardan birçoğu zakât vermek istemiyordu. Şu suretle; dini hüküm-

lerden birini inkâr etmekle İslâm dininden sapmış oluyorlardı. 

Bunların hak dine döndürülmeleri oldukça gerekliydi; fakat bu yolda 

iddiada bulunanlar çok fazla olduğundan sadece Medine’deki kuvvetle bun-
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lara karşı çıkmak mümkün değildi. Onun için Halife Hazretleri Şam tarafına 

gönderdiği Üsâme ordusunun dönmesini bekliyordu. 

Üsâme başarılı bir şekilde geri döndükten sonra dinden dönenler üzeri-

ne asker sevkine başlandı. Her tarafa bir bölük asker gönderildi. Nerede 

dinden dönmüş biri varsa hepsi perişan edilerek yahut yine İslâm dini kabul 

ettirilerek geri dönüldü. 

Bu savaşlarda en çok hizmet eden kişi ise Hâlid b. Velîd Hazretleridir. 

Hâlid b. Velîd meşhur bir kahraman ve büyük bir kumandandır. 

Dinden dönenlerin en meşhuru da Benî Yerbû` Şeyhi Mâlik b. Nüvey-

re’dir. Mâlik, zekâttan yüz çevirmek suretiyle muhalif olduğunu açıkça gös-

termişti. Hz. Hâlid bunu mağlup edip öldürdü. Mâlik Arapların ünlü emir-

lerinden biri olduğu için öldürülmesi diğer irtidat ehline korku saldı. Buna 

ilaveten dinden dönme olaylarının sonra ermesine Mâlik’in öldürülmesin-

den elde edilen dehşet ve korku çok yardım etmiştir. 

Bu savaş sonrasında Hz. Hâlid, Mâlik’in dul kalmış olan eşini nikahla-

mıştı. Bu olayı Hz. Ömer’e mektup ile haber verdiğinde Hz. Ömer, halife 

huzurunda Hâlid b. Velîd’i suçlamıştır. Hâlid, “iddet süresi bitmeksizin 

Mâlik’in hanımıyla evlenmiş ve bu evliliğe ulaşabilmek için Malik’i öldür-

müş; fakat Mâlik öldürülmeyi hak etmemişti,” diye iddia olunuyordu. 

Hz. Ebû Bekir bu olaydan dolayı Hâlid’e olumsuz bir muamelede bu-

lunmadı. Bu hadise daha sonra anlatılacaktır. 

Bu durum Hz. Ömer’e büyük bir olay şeklinde anlatılmış olduğundan, 

Hz. Ömer’de olayı şiddetli bir şekilde sorgulamıştı. Fakat halife tam bir 

sükûnetle durumu muhakeme ederek Hâlid’i korudu. 

2.3. Kur’an’ın Toplanması 

İslâm dininin esasını, Allah’ın kitabı içerisinde barındırmaktadır. Şer`î 

ve dinî hükümler hep Kur’an-ı Kerim’de zikredilmiştir. 
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O zamana kadar âyetler hafızlar tarafından ezberlendiği gibi deriler ve-

ya tahtalar üzerine parça parça yazılmıştı. Gerek bu dinden dönenlerle yapı-

lan savaşlarda, gerekse daha önce meydana gelen savaşlarda pek çok hafız 

şehit olduğundan ayetlerin kaybolma tehlikesi ortaya çıkmıştı. Bunun için 

Kur’an’ı toplayıp bir kitaba yazma lüzumu hissedildi. 

Halifenin emri ve Zeyd b. Sâbit Hazretlerinin gayretiyle âyetler bir 

mushafa yazıldı ve bu kitap önce Hz. Ebû Bekir, sonra Hz. Ömer, son olarak 

da Hz. Hafsa bint Ömer’in evinde muhafaza edildi. 

2.4. Irak Fetihleri 

Arabistan içindeki karışıklıklar ortadan kaldırıldıktan sonra gözler Ya-

rımada üzerindeki topraklara yöneltildi. Öncelikle fethi gereken Irak toprak-

ları fethedildi. Irak denilen bölge Fırat ve Dicle nehirlerinin havzasını oluş-

turan arazidir. İki nehrin arasına el-Cezîre, İran kısmına Irâk-ı Acem ve Ara-

bistan taraflarına da Irâk-ı Arap ismi verilir. 

Basra, Bağdat ve Musul arazisi bu bölge içerisindedir ve burası yönetim 

anlamında Arabistan için gerekli bir bölgedir. Bunun için fethedilmesi ge-

rekli görülerek Hâlid b. Velîd kumandasıyla bir ordu gönderildi. 

Irak toprakları İran’da hüküm süren Sâsânîlerin yönetimi altından olup, 

o bölgede Acem devletinin nüfuzu etkindi. Bu bölgenin bazı mahalleri doğ-

rudan doğruya Sâsânîlere bağlı olduğu gibi bazı kısımları da Sâsânî devleti-

nin himayesi altında bulunuyordu. 

Hz. Hâlid b. Velîd İran devletinin Irak topraklarındaki askeri kuvvetle-

rinin kumandanı olan Hürmüz adındaki İran generali ile savaşa tutuşarak 

İranlıları mağlup edip, mezkûr Hürmüz’ü de öldürerek, Irak şehirlerinden 

olan ve İran korumasında bulunan Hîre ve Enbâr şehirlerini ele geçirmekle 

Hîre devletine son verdi. Hîre’nin son hükümdarı olan Münzir b. Numân 

İran şahının yanına kaçtı. 
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Fakat bu sırada vaktiyle Şam tarafında anlaşma yapılmış olan Hristiyan 

Arap kabileleri anlaşmayı bozdukları için Hz. Hâlid yardım için hemen Su-

riye tarafına geçmeye memur edildiğinden Irak fetihlerini bırakarak Suri-

ye’ye hareket etti. 

Anlaşmayı bozan kabileler Dûmetü’l-cendel denilen yerde toplanmış-

lardı. Hz. Hâlid onların üzerine hücum ederek hepsini mağlup etti. 

Yine bu sırada İranlıların saldırı haberi üzerine Hâlid, tekrar Irak’a gide-

rek bir sene kadar oraları ıslah ile meşgul oldu. 

Bizans, İran ve Irak toprakları sınırlarının birleştiği Karâd adındaki 

mevkide İslâm topraklarına saldırmıştı. Hâlid orada büyük bir savaşla Rum-

ları yendi. Bu olaylar hicretin on ikinci senesinde gerçekleşmiştir. 

2.5. Suriye Fetihleri 

Arap devletinin az zaman içinde umulmadık şekilde böyle büyük bir ik-

tidar göstermesi Bizans devletini ürkütmüştü. Suriye toprakları Bizans im-

paratorluğunun idaresi altında olup, Arap kahramanlarının öldürücü ilk 

darbesi hissedilince bölgenin sahipleri üstün körü bir şekilde savunma 

yapmaya çalıştılarsa da böyle hafif tedarikle bir şey yapılamayacağı anlaşıl-

dığı için büyük bir hazırlık yapılarak İmparator, bizzat memleketi savunma-

ya gayret gösterdi. 

Rum İmparatoru Herakleios, tam bir hazırlıkla İstanbul’dan kalkarak 

Suriye’ye geldi. 

Üsâme b. Zeyd’in dönüşünden sonra Suriye’deki ordunun komutanlığı-

na Hz. Ubeyde b. el-Cerrâh tayin edilmişti. 

Müslümanların o bölgede otuz bin askeri bulunuyordu. Bizans impara-

toru da bizzat Hıms şehrine gelerek Yorgi ve Mâhân ismindeki generalleri-

nin maiyetinde altmış bin kişilik bir ordu hazırlamıştı.   

Müslümanlar bu orduya karşı gelemeyeceklerini anladıkları için bir ta-

raftan Medine’ye haber gönderip yardım isterken diğer taraftan da arazinin 
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sarplığından istifade için Yermûk geçidine yönelerek orada savunmaya çe-

kildiler. 

Hz. Ebû Bekir, Ubeyde b. el- Cerrâh ordusunun azlığını haber alınca 

Amr b. As maiyetinde bir miktar asker göndermekle birlikte, savaş yeteneği 

bilinen Hâlid b. Velîd’i de Suriye’deki orduya genel komutan tayin ederek 

bölgeye gitmesini emretti. 

Hz. Hâlid b. Velîd emri altındaki askerin bir kısmını doğu sınırında bı-

rakarak Irak’tan oldukça hızlı bir şekilde hareket edip, çok az bir zamanda 

Yermûk’a yetişti. İmparator Herekleios da askerini Ecnâdeyn sahrasına in-

dirmişti. 

İki ordu o sahrada karşılaşarak dünyanın en korkunç ve dehşetli savaş-

larından biri gerçekleşti ve Hâlid savaşı kazandı. Bizanslıların kaybı akla 

şaşkınlık verecek derecede çoktu. 

Bu zaferin neşesiyle arta kalmış Bizans askerinin üzerine hücum edildi. 

Hz. Hâlid Yermûk’te ve sonra Fahl vadisinde iki zafer daha kazanarak o 

bölgeden Bizans kuvvetlerini tamamen çıkarttıktan sonra kuzeye doğru çı-

karak Şam şehrini kuşattı. (h. 13) 

2.6. Hz. Ebû Bekir’in Vefatı 

Ecnâdeyn Savaşı’nın gerçekleşmesinden bir iki gün önce Hz. Ebû Bekir 

vefat etmiştir. Hz. Ebû Bekir İslâm ümmeti içinde çok hayırlı ve çok faziletli 

bir kişiydi. 

İslâm’ın ortaya çıkışında ve sonraki zahmetli olaylarda pek çok hizmet 

etmişti. Gerek sadaka gerekse yardımlaşma hususunda mallarını harcardı. 

Müslüman olduğunu açıklayan esirler, Kureyş’in elinde işkence edilirken 

onları gördükçe satın alarak azat ederdi. 

Bu yoldaki cömertliğiyle mallarını tüketmişti. Kendisi gayet zengin ol-

duğu halde mallarını İslâm dini uğruna harcayarak, halifeliği zamanında 

beytülmalden aldığı günlüğü iki dirhem maaş ile geçinirdi. Vefatında terk 
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ettiği bir iki parça eşyadan başka bir şey çıkmamış ve böylece kanaat adına 

büyük bir örnek göstermiştir. 

Kendi halife seçildiği zaman halka irat ettiği ilk hutbede: “Ey insanlar, 

ben size emir oldum, doğru yolda gidersem bana yardımcı olun; yoldan çı-

karsam beni doğru yola getirin…” diye hitap ederek şanını hakikatle ilan 

etmiş nam sahibi bir halifeydi. 

Mezkûr halifenin şanıyla ilgili ne söylenirse söylensin üstün konumu 

yine de tam olarak tarif edilemez. Gerek İslâm dini ve gerekse İslâm devleti-

nin ileri gelen bir şahsiyetiydi. 

İslâm dinine girmekte herkesten önce geldiği gibi yaptığı irşatla da pek 

çok kişiyi İslâm dinine sokmuştu. Kureyş’in en baskılı ve en buhranlı za-

manlarında Hz. Peygamber’den ayrılmayarak İslâm dinini sağlamlaştırmış 

ve onun yayılmasında önemli hizmetler yapmıştır. 

Kişisel olarak, nazik ve kibar bir kişi olmakla beraber, tehlike anında 

hiçbir kahramanın cesaret edemeyeceği tehlikeleri önemsiz telakki ederdi. 

Hicret olayında Hz. Peygamber’in refakatinde bulunması, Bedir Gazvesi’nde 

en tehlikeli mevzileri beklemesi cesaret ve metanetinin bir örneğidir. Hz. 

Ebû Bekir için denilebilir ki İslâm dininde onun topuğuna varacak hiçbir fert 

ortaya çıkmamıştır. 

Hz. Ebû Bekir hastalığında Hz. Ömer b. Hattâb’ı imamlığa vekil bıraktı-

ğı için halifenin hasta bulunduğu günlerde mescitte namazı Hz. Ömer kıl-

dırmıştır. 

Hz. Ebû Bekir daha sonra halka: “Ben sizin hayrınızı istedim,” sözüyle 

yine Hz. Ömer’i hilafete seçmelerini vasiyet ettiğinden ve zaten Hz. 

Ömer’den daha layık kimse bulunmadığından ikinci halife olarak Hz. Ömer 

b. Hâttâb seçilmiştir. 

Hz. Ebû Bekir’in halifeliği h. 11. seneden, h.13. seneye kadardır. 
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B. Hz. Ömer’in Halifeliği (h. 13-23) 

1. Suriye Fetihleri Arka Planı 

Şam’ın muhasara edildiği zikredilmişti. Hz. Ömer hilâfet makamına ge-

lince Suriye tarafına önem verdiği için oradaki orduyu takviye ederek Bi-

zanslıların elinden alınmış olan yerlerin korunması ve fethedilmek üzere 

olan yerlerin de kolay bir şekilde ele geçirilmesinin sebeplerini göz önüne 

getirdi. 

İmparator Herakleios büyük bir gayretle Şam’ın korunması için çalışı-

yordu. 

İslâm ordusu Şam’ı oldukça güçlü bir şekilde kuşatmıştı. Şehir içinde 

bulunan Rumlar bu kuvvete karşı müdafaa edemeyeceklerini anladıkların-

dan şehri teslim için müzakere etmek istiyorlardı. Bu sırada Halife Hazretle-

ri Hâlid b. Velîd’i genel komutanlıktan azlederek yerine Ebû Ubeyde b. 

Cerrâh Hazretlerini tayin etmişti. 

Fakat Ebû Ubeyde b. Cerrâh, Hâlid belki azlini kabul etmez de savaş sı-

rasında orduda bir olay çıkar düşüncesiyle bu haberi gizleyerek Şam muha-

sarasının bitmesini beklemişti. 

Diğer taraftan Rumlar teslim olma fikriyle bazı müracaatlarda bulun-

dukları için Hz. Ebû Ubeyde, hilâfet makamından kendisine emanet edilen 

ve kimsenin bilmediği genel komutanlık nüfuzundan istifade ederek mem-

leket ve askerin menfaati için Rumlarla barış müzakeresine girişti. 

  Ebû Ubeyde Hazretleri bir maiyet komutanı olmakla birlikte, zaten or-

dunun büyük bir kısmının da komutanı olduğu için kendi maiyetindeki as-

kerle Şam kalesinin bir tarafından sulh yoluyla girdi. Halbuki bundan ha-

berdar olmayan Hâlid b. Velîd Hazretleri ise diğer taraftan savaş yoluyla 

kaleye girmişti. İki asker bir elinde kılıç savaşarak, diğeri de barış yoluyla 

girmiş olduğu için sükûnetle yürüyerek şehrin içinde karşılaştılar. Şam bu 

şekilde fethedildi. (h. 14) 
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2. Hz. Ebû Ubeyde ve Hz. Hâlid 

Hz. Hâlid b. Velîd, Hz. Peygamber zamanından beri İslâm ordularının 

komutanlığında bulunmuş ve çok büyük hizmetler görmüştü. Birinci Halife 

Hz. Ebû Bekir zamanında Mürtetler Savaşı’nda gösterdiği hizmetler tarife 

sığmaz derecedeydi. 

Hz. Hâlid’in komuta ettiği bir ordu arasında asker asla mağlup olmazdı. 

Hz. Hâlid İslâm ordularını o kadar tehlikeden kurtarmış, o kadar zafer ka-

zandırmış ki dünyada hiçbir komutan bu kadar şan kazanamamıştır. Bu 

kahramanlık sebebiyle Hz. Peygamber tarafından kendisine Allah’ın kılıcı 

unvanı verilmiş ve bundan dolayı da ümmet nazarında büyük bir şöhreti 

vardı. 

Ebû Ubeyde b. Cerrâh Hazretlerine gelince: Hazret, İslâm dinine girişi 

itibariyle sahâbilerin en ileri gelenlerinden ve Hz. Peygamber tarafından en 

fazla itimat olunan kişilerden olup, Hz. Peygamber zamanında gerçekleşen 

bütün olaylarda bulunmuş ve en belalı zamanlarda sükûnet ve metânet ser-

gilemişti. 

Doğasında bulunan yumuşak huy ve cömertlikle akran ve emsalinin üs-

tündeydi. O kadar güzel ahlak sahibiydi ki Hz. Peygamber tarafından ken-

disine ümmetin emini lakabı verilmişti. 

Özetle bu iki zatın faziletleri birbirinden kıymetliydi. Ancak Hz. Ha-

lid’in gayet kuvvetli bir kahraman olması, Hz. Ebû Ubeyde’nin selamet, me-

tanet ve yumuşak huyluluk gibi sıfatları olması aralarındaki farkı oluşturu-

yordu. 

Hz. Ömer’e gelince bunların her ikisinin de üstünde yaratılmış, dünya-

lar kadar büyük bir kişi olması itibariyle bu kişileri nerelerde kullanmanın 

uygun olacağını çok iyi biliyordu. 
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Suriye denilen bölge o zamanlar başka dine inanan, başka bir milletin 

yaşam yeri olduğu için oraları fethetmeye kılıç yeterli olsa da halkı İslâm’a 

ısındırmak için başka kuvvetler lazımdı. 

Yeni fethedilecek yerlerin halkı yüksek ahlak, adalet ve merhamet gö-

rürse doğal olarak Müslümanlara daha fazla ısınacaktı. 

Hz. Hâlid b. Velîd, izzet sahibi sert bir komutan; Hz. Ebû Ubeyde b. 

Cerrâh ise şefkatli bir baba, yüce ahlaklı, merhametli ve şanlı bir yöneticiydi. 

Halbuki Suriye fetihlerinde kuvvetten ziyade, akıllı bir idare lazım ol-

duğu için halife tarafından Ubeyde b. Cerrah Hazretleri komutanlığa tayin 

edildi. 

Bazıları Hz. Hâlid’in bunu çekemeyeceğini ve yeni komutana hizmet 

edemeyeceğini zannetti. Fakat o koca Arap kahramanı, o yıldırım tavırlı 

kumandan hiç ses çıkarmadan, hatta gönlüne bir tereddüt bile gelmeden 

Ebû Ubeyde’nin genel komutanlığını tasdik etti ve ona maiyetindeki bir as-

ker olarak hizmet etti. Büyüklerin şanı budur. 

3. Diğer Fetihler 

Hz. Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ın tayini derhal etkisini gösterdi. Bu zatın 

cömertliği ve adaletini, yumuşak huy ve şefkatini etraftaki Rumlar duyduk-

ça İslâm askerine itaat etmeye başladılar. 

Bizans imparatorluğu halkını zulüm ve haksızlık altında inlettiğinden 

kendi yönetimlerinin zorbalığından bıkmış olan Rumlar bölük bölük İslâm 

adaletine sığındılar. 

Az bir zaman zarfında Halep’e kadar olan Suriye bölgesi İslâm’ın itaat 

ve idaresine girdi. Bizans İmparatoru Herakleios Ecnâdeyn Savaşı’ndan son-

ra Suriye’yi Arapların istilasına terk ederek başkenti olan İstanbul’a kaçmış-

tır. 

Şam’ın fethi üzerine genişleyen İslâm fetihleri Suriye’nin kuzeyini Ha-

lep’e kadar Müslümanlara temin ettiği için imparator, Müslümanların geniş-
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lemesinden korkarak İstanbul’da yüz yirmi bin kişilik bir ordu hazırlayıp 

Suriye’yi kurtarmak için harekete geçti. 

Bu müthiş kuvvete karşı durmak için Arap komutanları istişare edip, 

Hz. Hâlid b. Velîd’in de onayıyla bütün kuvvetler bir araya toplanarak Ara-

bistan sınırı üzerinde bulunan Yermûk mevkiine yerleştirildi. 

İmparator Suriye’de meskûn olan Arap kabilelerinden Gassân kabilesini 

de ittifak içine almıştı. Rum askeri dalgalı deniz gibi dehşetli bir şekilde ge-

lerek Arap ordusunun karşısına dikildi. İlk hücumda Müslümanlar Gassân 

Araplarının hücumuna dayanamayıp bozguna uğradı; fakat Hz. Hâlid b. 

Velîd meydana çıkıp kaçan askeri topladı ve yine hücum etti. Dört defa tek-

rar eden bu şiddetli hücumlardan sonra Bizanslılar fena halde bozguna uğ-

radı. Müslümanlar karşı taraf bozuldukça şiddetini artırarak hücum etmiş-

lerdi ve bu hücumların her birini Hz. Hâlid b. Velîd idare ediyordu. 

Yermûk Savaşı, dünyada meydana gelen savaşların en şiddetlilerinden 

olup, bunun kahramanı ise Hz. Hâlid b. Velîd’di. İşte görüldüğü üzere ko-

mutanlıktan azledilince üzülmemiş, vatanına ve dinine hizmet etmişti. 

Vaktiyle Hz. Ömer, Hz. Ebû Bekir’in halifeliği zamanında Mâlik b. Nü-

veyre vakasından dolayı Hz. Hâlid’in cezalandırılmasını halifeden talep 

etmişti. Hz. Ebû Bekir ise Hâlid’i olağanüstü bir şekilde takdir ettiğinden 

onu Hz. Ömer’e karşı müdafaa etmişti. Bu defa Hz. Ömer, Hâlid’in gücünü, 

büyüklüğünü ve hizmetini işittikçe: “Ey Ebû Bekir sen büyük adamları ta-

nımakta ne kadar isabet edermişsin!” diye hem Ebû Bekir’in hem de Hâlid b. 

Velîd’in kadrini takdir etmiş ve onları övmüştür. 

Kudüs’ün Fethi: Bu zafer haberi Medine’ye ulaşınca herkes memnun 

olmakla birlikte, yönetimde işin gerekli yönlerini danışarak doğal bir nüfuz 

ile genişleme ve yayılma yerine şiddetli ve çabuk bir istila olan bu fetihleri 

temellendirmek için daha ziyade sınırların genişletileceğine Suriye dâhilinde 

henüz itaat altına alınmayan yerlerin itaat altına alınmasına gerek görülmüş-

tür. Bunun için halife ordu komutanı olan Hz. Ebû Ubeyde b. Cerrâh’a haber 
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gönderip kuzeye çıkılmamasını, Şerî`a Nehri vadisi ve Kudüs’ün fethedil-

mesi emretti. Bunun üzerine Hz. Ebû Ubeyde, Kudüs üzerine asker sevk etti. 

Kudüs’ün bulunduğu bölge Filistin ismiyle bilinir. Filistin valiliği Amr 

b. Âs’ın elindeydi. Ebû Ubeyde Hazretlerinin sevk ettiği bölükler Filistin 

topraklarına girince doğal olarak oranın emiri olan Amr b. Âs’ın idare ve 

komutası altına girdiler. Bütün askeri kuvvetler Amr’ın idaresi altında top-

landı. 

Rum komutanı Artebun Şerî`a vadisinde, diğer adıyla Ürdün’de icra et-

tiği savaşlarda yenilerek Kudüs’e kapanmıştı. Etraftan toplanan Hristiyan 

kuvvetleri de Kudüs içerisine sığınarak orada toplanan yeterli miktarda bir 

kuvvetle İslâm ordusuna mukavemet gösterdiler. Fakat şehri koruyamaya-

caklarını anladıklarından teslim olma yolunu seçtiler; fakat bu iş için İslâm 

komutanıyla düzenledikleri müzakere meclisinde teslim olmak için İslâm 

halifesi Hz. Ömer b. Hattâb’ın bizzat gelerek Kudüs’ü teslim almasını şart 

koştular. 

Bu haber Halife Hazretlerine ulaşınca, kendisi için Medine’den kalkıp 

Kudüs’e gitmek gerçekten çok büyük zahmet olduğu halde fedakârlığı ter-

cih edip Kudüs’e hareket etti. 

Müslüman emirler halifenin bu teklifi kabul etmemesini temenni ettiler-

se de Hz. Ömer: “Mademki gitmemde bir şehrin fethedilmesi ve kan dö-

külmemesi gibi faydalar vardır, ne kadar uzak ve zahmetli olsa bile yine 

oraya gitmek görevimdir,” diye karşılık verdiğinden, hazretin Medine’den 

Kudüs’e gelmesine kimse engel olamadı. 

 Halife Hazretlerinin Kudüs’e yaklaştığının haberi ordugâha ulaşınca 

orduda bulunan Müslüman komutanlar halifeyi karşılamaya çıktı. Hepsi 

süslü elbise giymiş ve güzel atlara binmişti. 

Hz. Ömer ise kendine has tavır ve vakarıyla, kendisinin kanaatini temsil 

eden sade bir elbiseyle gelmişti. Etrafında hizmet ve haşmetten eser yoktu. 

Tanımayanlar kendisini Hicâz halkından biri zannederdi. 
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Komutanların bu hallerini görünce onları ayıpladı ve: “Siz savurganlığa 

başlamışsınız, dünyaya meyletmişsiniz,” diye tehdit etti. Kanaat ve metanet 

fikrini bu şekilde yüceltti. 

Halifenin Kudüs’ü teslim edecek Rum emirlerinin karşısına böyle ol-

dukça sade bir halde çıkması hafif görülür düşüncesiyle komutanlar arasın-

da birtakım tereddütler meydana geldi. Hz. Ömer ise buna asla kulak asma-

dı. Vakar ve büyüklüğünü koruyarak Kudüs Patriği Sophronios  ile görü-

şüp, barış ve anlaşma yaparak askerle birlikte şehre girdi. (h. 15) 

Artebun ile bazı askerler Kudüs’ten Mısır’a kaçtı. Hz. Ömer şehir halkını 

adil bir şekilde idaresi altına aldı. Onların din ve hayat hakkını koruyarak 

yalnızca şer`î cizye tahsis etti. Hz. Ömer, Mescid-i Aksâ’yı ziyaret etti ve 

Ömer Camii’nin temellerini attıktan sonra Medine’ye geri döndü. 

4. İran Fetihleri 

 Bir taraftan Suriye bölgesinde fetihler yapılırken, diğer taraftan Irak ci-

hetine asker gönderilmiş ve o bölge komutanlığına Ebû Ubeyd b. Mes`ûd es-

Sekafî Hazretleri tayin olunmuştu. 

Ebû Ubeyd Hazretleri Zap nehri üzerinden köprü ile karşıya geçerek, 

köprüyü tahrip ettirip, askerine zafer kazanmaktan başka çare olmadığını; 

çünkü dönüş yolunun köprünün yıkılmasıyla kesildiğini söyleyip, kendile-

rini karşılamaya gelen İranlılarla savaşa başladı. Kendisi savaş sırasında bir 

filin ayağı altında şehit oldu ve ordusu yenildi. Müsennâ b. Hârise askerin 

geri kalanını komutası altına alarak güvenli bir yere götürdü. 

Bu savaşa Köprü Savaşı ismi verilir ki burada meydana gelen yenilgi 

Müslümanlara olağanüstü bir üzüntü ve İranlılara da cesaret vermiştir. 

Bunun üzerine İranlılar kuvvetlerini artırarak Arapları tamamen perişan 

etmek için hazırlandılar. Diğer taraftan Medine’de istişare edilerek Irak or-

dusuna asker gönderilmesine teşebbüs edildi. 
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Müsennâ, toplanan askerle İranlıların hücumlarını engellemek için aske-

ri harekâta başladı. İran askeri Mehrân isminde bir komutanın idaresi altın-

daydı. Mehrân, Müsennâ’ya karşı pek çok savaş yaptı. Bu savaşlarda Mü-

sennâ b. Hârise İranlıların birkaç ordusunu bozguna uğrattığı için İranlılar 

telaşa kapıldı. Medâin şehrinde çok fazla sayıda asker toplayarak Arapların 

saldırılarına karşı durma ve onları o bölgeden çıkarmak için hazırlık yaptı-

lar. 

Müsennâ Hazretleri İranlıların bu tedarikini halifeye bildirdiği için Irak 

ordusuna çok sayıda yardım gönderildi ve Sa`d b. Ebî Vakkâs Hazretleri 

genel komutan tayin olunarak doğu ordusunun başına gönderildi. 

Kâdisiye Savaşı: Sa`d b. Ebî Vakkâs Hazretleri Seyrâf isimli yere gelerek 

ordusunu toplayıp düzenledikten sonra Kâdisiye mevkiine doğru hareket 

etmişti. 

Bu sırada Müsennâ b. Hârise, o meşhur kahraman daha önce savaşların 

birinde aldığı yaranın etkisiyle vefat etti. 

Sa`d’ın emrinde yaklaşık otuz bin asker vardı. Daha önce Şam tarafına 

gönderilmiş olan on bin asker, komutanları Ka`kâ` ile beraber tekrar Irak’a 

gelmek için emir aldığından bunların dönüşünde sayı kırk bin kişi olacaktı. 

Arap ordusu bir ay kadar Kâdisiye’de kaldı. Bu sırada etrafa saldırarak 

pek çok yeri yağmaladılar. 

Sa`d b. Ebî Vakkâs Hazretleri İran başkomutanı bulunan Rüstem ve da-

ha sonra İran kisrası (İran şahı) yanına elçiler gönderip onları dine davet etti 

ve kabul etmedikleri taktirde onlara cizye teklif etti. Rüstem’e Reb`î b. Âmir, 

kisraya ise Âsım b. Âmir elçi olarak gönderilmişti. 

Arap elçilerin sadeliği gösteriş ve şaşaaya dalmış olan İran meclislerinde 

hayretle karşılandı. Birer bornoza bürünmüş olan çöl adamlarının süslü elbi-

seler içinde saltanat süren İran halkı yanında hiç önemi yoktu. Fakat bu fakir 

görünen güç sahiplerinin hal ve sözlerindeki metanet, İran tahtının sağlam 

düşüncelerini sarsmıştı. Konuşma ve müzakerelerden bir netice elde edile-
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mediğinden Rüstem adındaki İran komutanı, kuvvetli bir ordu ile Kâdisiye 

mevkiine gelerek Arap askerleriyle karşılaştı. 

Dünyanın en korkunç savaşlarından olan Kâdisiye Savaşı orada meyda-

na gelmiş ve savaş dört gece üç gün devam etmiştir. Otuz bin Müslüman, 

Rüstem’in yüz bin kişilik ordusuyla iki gün boyunca son derece şiddetle 

çarpışmıştı. Galip ve mağlup belli olmuyordu. Üçüncü gün Suriye tarafın-

dan gelecek on bin kişilik kuvvet yardıma yetişti. Ka`kâ` isminde bir subayın 

emri altında gelen bu bölük, ayağının tozuyla, dinlenmeden savaşa girerek 

zaferi kazandı. 

Rüstem, Hilal b. Alkame isminde bir mücahit tarafından öldürüldü ve 

Kâdisiye Savaşı İslâm ordusu tarafından kazanıldı. (h. 15). 

Alınan ganimetin haddi ve hesabı yoktu. İranlıların kıymetli ve uğurlu 

saydıkları Direfş-i Kâviyânî denilen sancak da -ki eski İranlıların Dahhâk-ı 

Mârî adında zalim bir hükümdarına karşı kazandıkları bağımsızlık için açtı-

ğı isyan bayrağıydı. Kâve (Gâve) isminde bir demircinin önlüğünden yapıl-

mışken, daha sonra bayrak kabul edilerek süslenmiş ve güzelleştirilmişti- 

Müslümanların eline geçti. Diğer mücevher ve altınların tamamı ganimet 

olarak ele geçirildi. 

Savaşta alınan ganimetin beşte birinin devlet hazinesi demek olan bey-

tülmale gönderilmesi şeriat usulündendi (humus-ı şer`î). Bu savaşta alınan 

ganimetlerin beşte biri Medine’ye gönderilerek geri kalanı asker arasında 

paylaştırıldı. 

Müslümanlar bu zaferin ardından orada kalmamış ve ertesi yıl (h. 16) 

İran’ın başkenti olan Medâin şehri üzerine hücum ederek orayı fethetmeye 

muvaffak olmuşlardır. Buradan alınan ganimetlerin haddi hesabı yoktu. 

Asya’nın eski asırlardaki başkentleri arasında en meşhur ve en gözdesi olan 

Medâin gibi önemli bir şehrin Müslüman ellere geçmesi olağanüstü bir zafer 

olduğu için Müslümanlar sevinçle doldu. Ateş evleri üzerinde ezan okunarak 

tevhit ilan edildi. 
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Medâin’in Müslümanların eline geçmesi üzerine İran şahı Hulvân’a kaç-

tı. Bunun üzerine Müslümanların komutanı Sa`d b. Ebî Vakkâs Hazretleri 

onu takip için o yöne asker sevk etti. 

İran askeri Celûlâ denilen mevkide ordu kurmuştu. Komutanları ise 

Hürmüzân ismindeki bir İran generaliydi. Orada İslâm ordusunun geçmesi-

ne engel olmak istediğinden büyük bir savaş meydana geldi; fakat İranlılar 

yenildi ve Hürmüzân esir düştü. 

Bu yenilgi üzerine Kisra Yezdicerd, Hulvân’da duramayıp Horasan’a 

kaçmıştı. Hulvân ise Celûlâ Savaşı’nın ardından İslâm ordusu tarafından ele 

geçirildi. (h. 16) 

İran’ın Tamamen Ele Geçirilmesi: Sa`d b. Ebî Vakkâs Hazretleri yeni 

fethedilen şehirlerin kolaylıkla idare edilebilmesi için yakın bir idare merke-

zi olmak üzere tesis ettiği Kûfe şehrinde bir sene kadar işleri düzenlemekle 

meşgul olduktan sonra, hicretin on sekizinci senesinde Ebû Musa el-Eş`arî 

isminde bir zatı komutan tayin ederek Irak bölgesini kuzeye doğru ele ge-

çirmek üzere gönderdi. 

Ebû Musa, Musul’a kadar olan bölgeyi ele geçirdiği gibi ertesi yıl da (h. 

19) İran’ın meşhur şehirlerinden olan Şüster şehrini fethettiği için İranlılar 

artık son kuvvetlerini toplayarak Arapları İran memleketinden çıkarmak 

üzere bir teşebbüste bulundular. 

İranlılar yüz elli bin kişilik bir ordu tertip ederek, kendilerinin en mahir 

savaş adamı olan Fîrûzân komutasıyla bu orduyu sevk ettiler. 

Müslümanlar, İranlıların bu dehşetli hazırlığını haber alınca Halife Haz-

retleri bizzat savaşa gitmeyi istedi; fakat istişare için toplanan meclis heyeti 

bunu onaylamadı. 

Bu savaş için Numan b. Mukarrin el-Müzenî komutan tayin olunarak, 

Bedir günü savaşta bulunmuş olan bazı sahabîler ve pek çok muteber zat 

İran savaşı için hareket geçti. 
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İranlılar, Nihâvend yakınında yer tutmuştu. Arap ordusu burada hü-

cuma başladı ve dünya tarihinin en büyük savaşlardan biri olan Nihâvend 

Savaşı gerçekleşti. İranlıların çokluğuna karşılık, Arapların şiddeti ve fe-

dakârca savaşmaları savaşın dehşetini artırıyordu. 

İslâm ordusunun komutanı Numan Hazretleri müthiş bir saldırı netice-

sinde şehit oldu. Yerine sahâbenin büyüklerinden Huzeyfe b. el-Yemân ge-

çerek savaşı idare etti. Nihayet İranlılar Arap kahramanlarının hücumlarına 

dayanamayarak fena halde bozguna uğradılar. 

Nihâvend Savaşı’ndaki İran ordusu İranlıların son kuvvetiydi. Bu kuv-

vetin de mağlup olması üzerine bütün İran, Arap fatihlerinin önüne açıldı. 

Yezdicerd artık İran içinde kalamayacağını anladığından Türkistan’a kaçtı. 

Bütün İran, İslâm devletinin eline geçti. İranlılar daha önce Mecûsî yani 

ateşperesttiler. Arapların fethiyle birlikte İran’da İslâm dini yayıldı. 

5. Mısır’ın Fethi 

Filistin toprakları ile Güney Suriye’ye emir olan Amr b. Âs Hazretleri 

Kudüs’ün fethinden sonra Mısır üzerine sefer yapmayı planladığı için hazır-

lıklar ile meşgul olarak gerekli şeyleri tamamlamıştı. 

Ebû Ubeyde b. Cerrâh Hazretleri bizzat kuzeye doğru çıktığı sırada Amr 

b. Âs’a Mısır’a giriş için izin verdiğinden Amr mevcut kuvvetleriyle Mısır’a 

girdi. 

Mısır toprakları Kıptî kavmi ile meskûn olup, İstanbul hükumetinin ida-

resi altındaydı. Kıptîler İslâm ordusuna muhalefet etmedikleri halde Mısır 

yönetiminde olan Rumlar şiddetli mukabelede bulundular. 

Meydana gelen ilk çarpışmalarda Mısır tarafı fena halde yıldığından 

Câselik-i Mısır14 unvanına haiz olan Ebû Meryem, İslâm ordusu komutanı-

nın huzuruna gelerek itaat arz ettikten sonra, Mukavkıs adındaki patrik ile: 

                                                      

14 Mısır başpiskoposu 
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“Kan döküp, perişan olmaktansa Müslümanların itaati altına girmek uygun 

olacaktır,” diye karar verip sözleşme yaptı. Öbür taraftan imparatora duru-

mu bildirse de Suriye’de bozulup Mısır’a sığınan Rum askerleriyle General 

Artebun, Mısır’ı savaşsız teslim etmemek düşüncesinde olduğundan, Pelu-

sium diye anılan Fermâ şehri önünde İslâm ordusuyla savaşmaya başladı. 

İmparator, bir taraftan Mısır’ın savunulması için fermanlar gönderirken, 

öbür taraftan gerek dışarıdan toplanan, gerekse Mısır’ın diğer taraflarında 

bulunan Rumlar, İskenderiye kalesine kapanarak savunmaya başladılar. 

Pelûz Savaşı’nda Rumlar fena halde mağlup olup, General Artebun öl-

düğünden İslâm ordusu ilerleyerek Bâbil-i Mısır denilen Aynu’ş-Şems kale-

sini kuşatmaya başladı. 

Bu sırada Zübeyr b. el-Avvâm Hazretleri on iki bin kişilik bir yardım 

kuvvetiyle imdada yetiştiği için bu yardımcı kuvvetlerin de yardımıyla kale 

fethedildi. Daha sonra bütün İslâm kuvvetleri birleşip, Rumların olanca güç-

leriyle savunmaya hazırlandıkları İskenderiye kalesi üzerine hareket ettiler. 

İskenderiye sahilde olduğu için her taraftan kuşatılamadı. Rumlar de-

nizden yardım alıyorlardı. Bir taraftan istihkâmların sağlamlığı, diğer taraf-

tan savunmanın şiddeti kalenin zapt edilmesini imkânsızlaştırıyordu. Rum-

lar oldukça sert bir savunma yaptı. İslâm ordusu büyük kayıplar verse de 

sonunda kaleyi ele geçirdi. Rumlar gemilerine binerek kaçtılar. İskenderi-

ye’nin fethiyle Mısır’ın fethi tamamlandı (h. 20). Mısır’ın fethi tamamlanıp, 

savaşlar son bulduktan sonra sıra imar faaliyetlerine gelmişti. Amr b. el-Âs 

Hazretleri Mısır halkının nüfusunu kayıt altına aldı. Altı milyon nüfus sa-

yıldı. Kişi başı yıllık iki dinar harâc tahsis edilerek 12 milyon dinar tahsil 

olundu. Mısırlıların Nil nehrinin akması için nehre adam atma ve mevcut 

diğer pek çok kötü âdeti kaldırılarak, gerçek medeniyetin tesisine başlanıldı. 

Bazı tarihçiler İskenderiye’nin meşhur iki kütüphanesi olan Serapeum 

ve Museum adındaki binaların Müslümanlar tarafından Hz. Ömer’in emriy-

le yaktırıldığını yazmışlardır. 
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Güya Amr b. Âs, Mısır’da ele geçen eserlere ne yapılması gerektiğini Hz. 

Ömer’e sorduğu sırada bu kütüphaneleri de sormuş. Hz. Ömer ise: “Tetkik 

ediniz, kitaplar Kur’an ahkâmına uygun ise elimizde Kur’an-ı Kerim olduğu 

için bunlara ihtiyaç yoktur, yakınız! Yok eğer içerikleri Kur’an-ı Kerim’e 

aykırı ise böyle ilahi ahkâmın aksine olan şeyleri korumak caiz değildir, yine 

yakınız!” diye her şekilde yakılması için emir verdiğinden hepsi yakılmıştır, 

diyorlar. 

Halbuki İskenderiye kütüphaneleri hicretten 672 sene önce Kleopat-

ra’nın yönetimi zamanında Romalı Kayser’in İskenderiye limanına geldiği 

vakit gerçekleşen ihtilaller sırasındaki yangınlarda ateşin süratiyle yanmış-

tır. Daha sonra toplanan eserlerin ise hicretten 232 yıl önce Doğu Roma im-

paratorlarından Theodosius tarafından İskenderiye okulundaki filozoflar 

tarafından okutulan derslerin Hristiyan dinini yanlış yollara sevk ettiği ba-

hanesiyle İskenderiye ilmi müesseselerinin tahribi sırasında yaktırıldığı; 

yani her halde hicretten evvel mahvedildiği kesin olduğu halde Arapların 

İskenderiye’yi fetihleri sırasında mevcut olmayan bir şeyi yaktıklarını iddia 

etmek haksızlıktır. 

Araplar Mısır’ı fethettikten sonra tahrip değil, imar etti. Zaten İslam gü-

cü nereye ulaştıysa orada ister istemez Medeniyet ışığını yaydı, Mısır’da da 

böyle oldu. Az zaman zarfında olağanüstü bir ilerleme, medeniyet ve refah 

meydana geldi. 

6. Hz. Ömer’in Teşkilatı 

İslâm dini ile birlikte ortaya çıkan İslâm siyasetinin meydana getirdiği 

yönetim gereği güçlü bir hükumet tesis edilmişti. Fethedilen yerler birtakım 

bölgelere ayrılarak genişlik derecesine göre her birine bir vali (âmil) tayin 

edilip, bu şekilde idare olunuyordu. 

Bu âmiller cizye tahsili, şer`î ahkâmın icrası, askerin idare ve komutası, 

adaletin yerine getirilmesi ile beraber fetihlerin genişletilmesi ve bölgenin 

imarı vazifesiyle görevliydiler. 



— İbnu’l-Cevâd Efdaleddîn — 

 
 

~ 118 ~ 

Büyük fetihler Hz. Ömer’in halifeliği zamanında başlamıştı. Bütünüyle 

fethedilen yerlerin muhafaza ve idare edilmesi gerekli olduğu için memleke-

tin iç işlerinin idaresine bakma, yeni fethedilen memleketlerde adaletin yeri-

ne getirilip sükunetin sağlanması için memurlar tayin edildi. 

Fetihlerin ilerlemesi, toprakların genişlemesini doğurmuştu. O kadar 

büyümüş olan ülkenin uzak bölgelerine Medine’den hüküm göndermek 

mümkün olmadığı için fethedilen yerlerin merkezine göre eyaletler oluştu-

ruldu ve bu eyaletlere merkezler tahsis olundu. 

Özetle Irak eyaleti için Basra ve Kûfe şehirleri inşa edilerek o bölgeye 

merkez yapıldı. Kûfe’de bir yönetim sarayı inşa edildiği gibi Irak valileri 

orada ikamet ettiler. Bu sayede Irak topraklarının idare ve korunması temin 

edildiği gibi İran fetihlerinin tamamlanması için de büyük fayda sağlandı. 

Arap Yarımadası’nın sert iklimi ve mahrumiyeti içinde yetişmiş olan 

Araplar fetihler sayesinde İran, Bizans ve Mısır’ın hazinelerine sahip olmuş-

lardı. Fakat bu kazançlar kendilerini ne kibir ne de israfa sevk etmiştir. Şam 

ve Medâin’den alınan milyarlar kıymetindeki hazineler, nefis eşyalar ve mü-

cevherler mescidin çevresine serilerek büyük miktardaki ganimet teşhir edi-

liyordu. Bu kadar zenginlik ve mal halifeyi fakirlik ve kanaat elbisesinden 

ayıramamıştı. Milyonlar kıymetindeki mücevherler yerlerde serili dururken 

ziyaretçilerin ilgisini kesinlikle çekmezdi. Arapları meşgul eden yalnız vazi-

feydi. Bununla birlikte aşamalı olarak etkisini gösteren değişim ülkede ya-

şam şeklini değiştiriyordu. Irak, İran, Suriye, Taberiye ve Mısır fetihleri he-

sapsız ganimet husule getirdiği gibi ülkenin genişlemesi ise servet ve zen-

ginliği artırmıştı. 

Sınırsız miktardaki mal ile zengin olup beytülmalden maaş alması gere-

ken kişilere düzenli bir şekilde maaş verilmesi gerekiyordu. Taa Hz. Pey-

gamber zamanında vazifeli kişilere ve hak edenlere maaş ve hediye veril-

mişti. Ülkenin genişlemesi görevlilerin sayısını artırmıştır. Hz. Ömer istih-

kak ve maaş sahiplerini düzenleyip, Hz. Peygamber’in akrabalarını, sahâbe-
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yi, savaşçıları ve diğerlerini on dereceye ayırarak bunlara düzenli maaş bağ-

ladı. Memurlara da tahsisat tayin edildi. 

Hicretin tarih olarak belirlenmesi de Hz. Ömer’in tesis ettiği yenilikler-

dendir. Cahiliye Araplarında düzenli bir tarih mevcut değildi. Fakat İslâm 

toprakları genişleyip, yazılı emirlerin gönderilmeye başlanmasıyla birlikte, 

bu emirlerin gönderimi ve yerine getirilmesi arasında geçen zaman farkın-

dan dolayı bazı emirler karıştığı için esaslı bir şey düşünmek ihtiyacı hisse-

dilmiş ve Hz. Ömer maiyetiyle istişare ederek Hicrî takvim tesis edilmiştir. 

Cezîre valisi Ebû Musa el-Eş`arî şaban ayında yapılması gereken bir iş 

için aldığı emri: “Hangi Şaban geçen mi, gelecek mi? Çünkü Şaban henüz 

yeni çıkmıştı,” diye tayin edemediği için durumu merkeze sormuştu. 

Halbuki bu yolda pek çok olay tekrar etmiş olduğundan bu duruma ke-

sin bir çözüm bulmak üzere istişare sırasında İran’ın ve Yahudilerin tarih-

lendirme usulleri tetkik olunmuş ve İslâmî olaylarda kesin bir şekilde belirli 

olan Hicret olayının tarih başlangıcı olarak kabul edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Şu kadar ki hicret rebiyülevvelde meydana gelmiş olduğu için öteden beri 

Arapların yılbaşı kabul ettikleri Muharrem ayı başlangıç olsun düşüncesiyle 

hicretin meydana geldiği yılın Muharremi yılbaşı kabul edilerek o seneden 

itibaren –ki hicretin on yedinci senesiydi- yılların sayılmasına başlanıldı. 

7. Hz. Ömer’in Şehâdeti 

Hz. Ömer’i, Ebû Lu’lu Fîrûz isminde Hristiyan dinine mensup İranlı bir 

köle şehit etti. Ebû Lu’lu sanatkâr bir kişiydi. Demirden alet ve edevat yapar, 

oldukça iyi kazanırdı. Adaletten kesinlikle ayrılmayan Hz. Ömer herkesin 

kar ve kazancına, servet miktarına ve işine göre vergi koydurmuştu. Fîrûz 

da kazancı nispetinde vergi veriyordu. 

Hz. Ömer’den vergisinin azaltılmasını talep etti. Fakat dünyada kimseye 

istisnai şekilde muamele yapması şanından olmayan Halife Hazretlerinden 

ret cevabı aldı. Bundan dolayı Hz. Ömer’e kin güderek onu zehirli bir han-

çerle altı yerinden yaraladı ve kendisi de intihar etti.(h. 23) 
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Hz. Ömer ölüm yarası aldıktan sonra ancak üç gün yaşamıştır. Hz. 

Ömer b. el-Hattâb ölüm yatağına düştükten sonra herkes büyük bir telaşa 

kapıldı ve halife olacak kişi hakkında kendisinden bir karar almak istediler. 

Pek çoğu: “Oğlunuzu halife tayin ediniz,” diye ricada bulunduysa da 

Hz. Ömer: “Bir aileden bir kurban yeterlidir, Hattâb oğullarından ben bu zor 

işi yüklendim başkasına yazıktır,” diye hilâfeti nasıl zor bir görev olarak 

telakki ettiğini ima etmiştir. 

Kendisinden sonra kimin halife olması gerektiğini tayin etmesi için çok 

uğraştılarsa da sahâbenin büyükleri ve Arapların önde gelenlerinden birkaç 

kişinin ismini açıklayarak bunlardan birinin tayininin uygun olacağını söy-

lemekten başka bir şey yapmadı. 

Yaralanmasının üçüncü günü ahiret yurduna göçerek milleti hüzne 

boğdu. 

8. Hz. Ömer b. el-Hattâb 

Hz. Ömer dünyada nam bırakan hükümdarların en büyüklerinden daha 

yüce bir kişiydi. Hz. Peygamber bile: “Eğer benden sonra peygamber olsay-

dı bu, Ömer olurdu,” diye Müslümanların önde gelen büyüklerine karşı Hz. 

Ömer’in üstünlüğünü açıklamıştır. 

Gerçekte Hz. Ömer yaratılış itibariyle benzersiz şekilde yaratılmış nadir 

bir kişiydi. Her zaman hak ve batılı ayırmada gösterdiği iktidara örnek ola-

rak kendisine el-Faruk lakabının verilmiş olmasını zikretmek yeterli gelir. 

Zamanında kazanılan zaferler, fethedilen memleketler bir kaç hüküm-

dara övünç kaynağı olacak derecede büyükken Hz. Ömer kibir gösterme-

mişti. 

Kendisi tabiatı gereği sadeliğe meyyaldi. Debdebe ve gösterişe kesinlikle 

tenezzül etmezdi. İslâm gücünün yayıldığı ülkeler, birkaç imparatorluğa 

yetebilecek büyüklükte ve fetihlerden alınan ganimetler milyarlar değerin-

deyken, Hz. Ömer kanaatkârlıktan ayrılmamış, beytülmalden aldığı ücretle 
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geçinmiştir. Bu kadar sadelik ve vakar içinde doğu ve batıyı titretecek kadar 

iktidar ve şöhret göstermiştir. Bunun sebebi ise bizzat Hz. Halifenin insanla-

rın kalbine atmış olduğu hürmet ve faziletle birlikte düşman bakışlara göste-

rilen gözdağıydı. 

Hz. Ömer için adalet o derece öncelikli olmuştur ki zerre kadar haktan 

ayrılma korkusu halifeye günlerce eziyet ederdi. 

Hak ve batılın tetkiki için halka verilen yetki, hilâfet divanının ve devlet 

işlerinin genel görüş ile halledilmesine müsaitti. Özetle gerçek hürriyet o 

kadar yerleşmişti ki insanlardan herhangi biri ne olursa olsun gerçekte hali-

feden çok az çekinirdi. Fakat bu yüce kudretin üstünde yine Hz. Ömer bu-

lunuyordu. Çünkü onun parlak alnı en büyük adalet müçtehitlerinin bile 

üstünde görünürdü. 

Şu iki olay Hz. Ömer’in içtihadına birer örnektir. Şam savaşlarının bi-

rinden dönen askerler ganimet olarak toplarla kumaş getirmişlerdi. Gani-

metten pay alacak kişiler bu ganimeti paylaşırken Hz. Ömer’in payına bir 

buçuk top kumaş düşmüştü. Hz. Ömer, o haftanın cuma namazında yeni 

gelen kumaştan dikilmiş bir elbiseyle hutbeye çıkmıştı. Camideki insanlar-

dan biri insanların huzurunda Hz. Ömer’e: 

- Ey Ömer, adalet ve haktan ayrılamam diyorsun; fakat benim hisseme 

düşen kumaştan bana bir entari bile çıkmazken sen o kumaştan dikil-

miş bir elbise giymişsin! hitabında bulundu. Mescitte herkes susmuştu. 

Siyasi hukuk çerçevesinde öne çıkan bu durum ve mescidin kutsi ha-

vası içinde güzel bir şekilde yükselen itiraz sesi Hz. Ömer’in çehresin-

de meydana gelen tebessümü artıyordu. Hz. Ömer itiraz edene: 

- Bunun cevabını Abdullah’a sor, hitabıyla oğlu Abdullah b. Ömer 

Hazretlerini gösterdi. Abdullah b. Ömer sade ve parlak bir iftihar ile: 

- Kendi hissesinden babama bir kat elbise çıkmadı, ben hissemi ona 

verince tamamlandı, sözleriyle şüpheyi ortadan kaldırmıştır. 
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Hz. Ömer bir gece Medine içerisinde gezerken bir evden şikâyet ve ağ-

lama sesi duyar, görevi gereği durumu anlamak ister ve eve gider. Harap bir 

bina içinde bir kadın ile iki çocuk ve sönük ocak içinde boş bir tencere gö-

rüp, kadına bu nedir diye sorar. Kadın: “Eşim filan savaşta şehit oldu, bu 

yetimler ile nafakadan mahrum kaldık, çocuklar ağlıyorlar, yemek pişiriyo-

rum diye kendilerini bu boş ocak ve tencere ile avutuyorum,” cevabını verir. 

Hz. Ömer durumun etkisiyle: “Ey Allah’ım, bu ne ağır yüktür ki beni bu 

yükün altında ezilmeye layık gördün, yüklendiğim insan hakları beni ya-

nında utandırmaz mı?” diye teessüf edip üzülerek oradan ayrıldı. Bu ailenin 

o gece rızkını temin için kendi eliyle bir miktar yiyecek götürdü ve sonra 

geçimlerini güvence altına aldı. 

Şu olaylar Hz. Ömer’in menkıbelerinden güzel bir örnektir. Adaleti tem-

sil etmede dünya tarihinde büyük Ömer’in topuğuna yaklaşacak bir kimse 

görülemez. 

Hz. Ebû Bekir halifeliğe Hz. Ömer’i tayin etmişti. Halbuki Hz. Ömer 

kimseyi halife tayin etmeyerek birkaç kişinin ismini söylemekle yetindi. Bu 

kişiler toplantı yaparak aralarında birini seçmeye teşebbüs ettiler. 

İslâm halifeliği o kadar muazzamdır ki o yüce unvana seçilecek kişide 

tasavvurun üstünde özellikler bulunması gereklidir. Hz. Ebû Bekir ve Hz. 

Ömer -ki bu iki kişiye Şeyhayn-ı Mükerrimeyn denilir- o yüce makamı kim-

seyle kıyaslanmayacak ölçüde kişisel faziletleriyle yücelterek, o makamı bu 

dereceye yaklaşılamaz bir hale getirmişlerdir. 

Bu defa halife olacak kişi bu iki halifenin makamına gelerek hilafeti ida-

re etmede çok zorluk çekecekti. 

İslâm ümmeti arasında bu mevkie layık olan, Hz. Ömer’in isimlerini be-

lirlediği altı kişiden daha layık olanı yoktu. Bu kişiler ümmetin ittifakı ve 

görüş birliğiyle Osman b. Affân Hazretlerini halifeliğe seçerek onu tayin 

etmişlerdir. 
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Hz. Osman Kureyş’in Ümeyye ailesindendi. Yetmiş yaşını geçmiş, güzel 

ahlakı ile bilinen, akrabasını seven, yumuşak başlı, adaletli, cömert ve eli 

açık halife özellikleri taşıyan üstün sıfatlı bir kişiydi ki bu güzel huylarından 

dolayı Hz. Peygamber’in dikkatini çekerek onun damadı olmuştur. 

Fakat Ümeyye ailesinin erkânı bulunan diğer kişiler, Hz. Osman’ın ola-

ğanüstü yüce olan yumuşak huyluluğu ve cömertliğinden istifade ederek 

güçlerini kötüye kullandılar. 

 

C. Hz. Osman’ın Halifeliği (h. 24-35) 

1. Afrika’nın Durumu 

Hz. Osman, halifeliğinin ikinci senesinde devlet memurlarını değiştire-

rek, Mısır valiliğine Hz. Amr b. Âs’ın yerine kendi sütkardeşi Abdullah b. 

Ebî Serh’i tayin etmişti. 

Bu makam değişikliği sırasında Rumlar, Mısır’ı tekrar ele geçirmek he-

vesiyle İskenderiye’de toplanmışlarsa da grupları dağılmıştı. Fakat bu defa 

Afrika işlerine önem verilmesi gerektiği için bir taraftan Abdullah b. Ebî 

Serh’e hazır olması emredilmiş, diğer taraftan da Medine’de mükemmel bir 

ordu hazırlanarak yardım gönderilmişti. Bu orduda Abdullah b. Abbâs, Ab-

dullah b. Ömer ve Abdullah b. Zübeyr de bulunuyordu. 

Mısır’da toplanan bu kuvvet Kuzey Afrika’ya girerek Kâbis ve Trablus 

bölgelerini ele geçirdi. 

Kuzey Afrika denilen ve Berberî ülkesi diye isimlendirilen bu topraklar 

Bizans devletinin yönetiminde olup Cercîs isminde bir valinin idaresindey-

di. 

Cercîs, Arapların bu saldırısını haber alınca yüz yirmi bin kişilik bir or-

du ile Arapların karşısına çıkarak Sübeytula adındaki yerde ordusunu ko-

nuşlandırdı. Burada meydana gelen savaşa Sübeytula Savaşı denildiği gibi 

Abâdile (Abdullah’lar) Savaşı da denilmiştir. İslâm ordusunun komutanı 



— İbnu’l-Cevâd Efdaleddîn — 

 
 

~ 124 ~ 

olan Abdullah b. Ebî Serh’in komutası altında; Medine’den gelen orduda 

bulundukları zikredilen diğer üç Abdullah’ın bulunmasından dolayı Abdul-

lah isminde dört kişinin savaşta, komuta mevkiinde bulunması savaşa bu 

ismin verilmesine sebep olmuştur. 

İki tarafa son derece şiddetli çarpıştığı için savaş, günlerce devam etmiş-

tir. Sonunda Abdullah b. Zübeyr’in gayret ve cesaretiyle zafer Müslümanlar 

tarafına dönerek Rumlar fena halde bozguna uğramışlardır. 

Abdullah b. Ebî Serh aslında nefis düşkünü bir sahâbî ve korkak bir 

adam olup, fedakârca hareketlerden çekinirdi. Özellikle Cercîs, Müslüman-

ların başkomutanını öldüren kişiye bin dinar vereceğini ve kendi kızıyla 

evlendireceğini vaat etmiş olduğu için Abdullah b. Ebî Serh çadırından çı-

kamaz hale gelmişti. Hatta o derece şüpheye kapılmıştı ki İslâm ordusundan 

bile pek çok kişiyi yanına kabul etmiyordu. 

Şu şüphe ve tereddüt İslâm ordularını yenilgiye doğru sürüklüyordu. 

İslâm komutanlarından Abdullah b. Zübeyr Hazretleri bir gün İbn Ebî 

Serh’le yüz yüze görüşerek korkmasından dolayı pek çok serzenişte bulun-

duktan sonra Cercîs’in vaat ve ilanına bir karşılık vermesini, yani her kim 

Cercîs’i öldürürse bin dinar ile beraber Cercîs’in kızını ona vereceğini ilan 

etmesini tavsiye etti. İbn Ebî Serh bu tedbiri beğenerek o şekilde ilanda bu-

lundu. Bu sayede ortadaki tereddütler kalkıp, cansiperane savaşlarla impa-

rator askeri yenildi. Abdullah b. Zübeyr bir fedai grubuyla birlikte düşma-

nın taa kalbine hücum ederek, Cercîs öldürürdü. Böylece Cercîs’in bütün 

hazineleri İslâm ordusunun eline geçti. Bu fetih ile Kuzey Afrika tamamen 

İslâm idaresi altına girdi ve Abdullah b. Ebî Serh mevcut görevine ek olarak 

Afrika valiliğine de tayin edildi. 

2. Diğer Fetihler 

Abdullah b. Ebî Serh Afrika sınırlarını bir hayli genişlettiği gibi Habeşis-

tan üzerine de sefer düzenlemiş ve Afrika sahillerinde deniz kuvveti oluş-

turmayı başarmıştır. 
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Şam Valisi olan Muâviye b. Ebî Süfyân benzer şekilde Suriye sahillerin-

de gemiler inşa etmişti. Bu iki kişi birleşerek tesis ettikleri donanma kuvve-

tiyle Akdeniz üzerine İslâm hâkimiyetini yaydılar ve Kıbrıs’ın fethine gayret 

edip bunda başarılı oldular ki oluşturulan ilk İslâm donanması bunladır. 

Kıbrıs’ın fethinden sonra Muâviye b. Ebî Süfyân tarafından Bizans im-

paratorluğunun başkenti olan İstanbul üzerine asker sevk edilmiş; fakat şeh-

rin güçlü surları ve İslâm sınırından uzaklığı sebebiyle fethi mümkün ol-

mamıştır. 

Hz. Osman’ın halifeliğinin ardından görevlerde değişikliklerin meydana 

geldiğini söylemiştik. İran ve Irak bölgelerinin valileri azledilerek, bu iki 

vilayet birleştirilmiş ve Halife Hazretlerinin yakın akrabasından Abdullah b. 

Âmir b. Kureyz’e verilmiştir. 

Abdullah b. Âmir henüz sonuçlanmamış olan İran fetihlerini takip edip, 

İran’ın orta bölgelerini ele geçirerek Tus ve Merv şehirlerine kadar fetihleri 

genişletti. Gerçekte İran yönetiminin varlık eseri gösterecek hiçbir hali kal-

mamıştı. Fakat Türkistan’a kaçmış olan İran şahı oradan ülkeyi savunma 

vesilelerini hazırlamaya çalıştığı için henüz sükûnet iddia olunamıyordu. 

Sonunda Yezdicerd savunma hazırlığı için gizlice dönmüş olduğu Merv 

kasabasında gizlendiği bir değirmende ölü bulunduğundan15 Sâsânî devleti 

tamamen yıkılarak İran’da İslâm devleti kesin bir hâkimiyet sağladı. (h. 29) 

Bu sırada Türkistan’a saldıran İslâm askerlerinin komutanı Ahnef b. 

Kays, Harezm diyarını ve Belh şehrini ele geçirmişti. 

Diğer yönden Şam Valisi Muâviye tarafından Kürdistan ve Gürcistan 

üzerine sevk edilen asker ile o bölgeler İslâm topraklarına katıldı. 

                                                      
15 İran’ı perişan eden savaşlardan ve Yezdicerd’in hiçbir fayda getirmeyen teşebbüslerinden 

bıkmış olan bir değirmen taşçısının bahsi geçen hükümdarı öldürdüğü rivayet edilmektedir.  
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Bu zaferlerden sınırsız miktarda ganimet ele geçirilerek Medine’de ha-

zineler peyda olmuş ve İslâm devleti servet ve zenginliğe nail olarak halkın 

refah ve mutluluğu yükselmiştir. 

3. İhtilal ve Sebepleri 

Umumi servetin artmasıyla meydana gelen ileri boyuttaki zenginlik, re-

havet ve israfı beraberinde getirdiği için mücahitlerde bulunan o sağlamlık 

ve metanetin eksildiğine dair endişeler artmaktaydı. 

Fethedilen memleketlerin vergileri ve savaşların meydana getirdiği ga-

nimetler ile refah seviyesinde görülen artış halkın eski kanaatkâr bağlarını 

unutturuyordu. Gerçekte bu değişim ve farklılaşma zaman ve durumların 

gerekliliğinden olduğu gibi buna toplumsal zorunluluk demekten başka çare 

yoktu. Eski zorluk devirlerini idrak etmiş olan nüfuz sahibi büyüklerin dini 

itirazlarının giderilmesi ise mümkün değildi. 

Ümmetin bu değişim istidadı ilk defa Hz. Ömer’in hilafetinde hissedilse 

de bahsi geçen halifenin harikulade sağlam duruşu, bu istidadın genişlemesi 

ve yayılmasına engel olmuştu. Bununla beraber ülkede mülk içinde bulunan 

önde gelen, vali ve âmiller hükumetin yönetim ve teşkilatına mecbur kalarak 

kendi yönetimleri altında bu sağlamlığı koruyamamışlardı. 

Hz. Osman zamanı ise hükümlerin değişmesi itibariyle büsbütün başka-

laşmış, israf ve savurganlığın önünde yeterli bir engel kalmamıştı. 

Hatta bizzat Hz. Osman servet sahibi ve zenginlerden olup, geçim tarzı 

ve özel idaresinde seleflerine nazaran olağanüstü bir genişliğe sahipti. Bu 

durumlar zorunluluklardan ileri gelmekle birlikte, itiraz edenlere haksız bir 

muhalefet sermayesi oluyordu. 

Geçmişte içtihat buhranı arasında mahrumiyetle yetişmiş olan selefin 

büyükleri bu halin en şiddetli muhalifi olmuştu. Fakat bunların her türlü 

şaibeden korunmuş, yüce ahlakları ve içtihat nurlarıyla dolu olan düşünce 

ve tetkikleri birtakım menfaat perstler için fesat vesilesi oluyordu. 
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Abdullah b. Sebe’ gibi karışıklık çıkarmaya hevesli kişiler zikredilen 

faydalı tetkikleri kendilerine riya örtüsü edinmişlerdi. Bununla beraber or-

tada itiraza vesile olacak pek çok sebep ve durum mevcuttu. 

Özellikle Ümeyye ailesi Hz. Halife’ye olan yakınlıkları sebebiyle pek çok 

işe girmiş ve devletin bütün nüfuzunu ele geçirerek servet ve zenginlik ka-

zanmıştı. Bu ise mezkûr aileye karşı halkın kin ve düşmanlığı bir isyanın 

meydana geleceği ihtimalini artırmaktaydı. 

Zikredildiği üzere Hz. Osman b. Affân hilâfet makamına gelince bir sene 

kadar memurluklarda değişiklik yapmamış; fakat halifeliğinin ikinci yılında 

ülkenin farklı yerlerinde bulunan valileri azledip, onları değiştirmiştir. 

Ancak yeni atanan valilerin sürekli kendi akraba ve sülalesinden olması 

halk nazarında hoş karşılanmadı. Fakat bunun sebebi kendisinden ziyade bu 

hususta ısrarcı olarak, Hz. Osman’ın zafiyet derecesine varan güzel ahlakın-

dan istifade eden akrabasıydı. 

Emevî ailesine mensup olan memurlar yerlerinde bırakıldığı gibi azledi-

len diğer memurların yerlerine hep Emevî ailesinden kişiler tayin edilmişti. 

Bunların neredeyse tamamı kurnaz ve zeki olmakla beraber, çoğunluğu dini 

hükümlere riayet etmez; hafif meşrep adamlar oldukları için halk tarafından 

düşmanca karşılandılar. 

Diğer taraftan İslam memleketleri fetihlerle birlikte genişlemiş olduğun-

dan devlet hazinesinden maaş alan memurlar çoğalmış, bu durum ise ülke 

içinde israf ve savurganlığa yol açılmıştı. Nimet ve huzura ulaşan genellikle 

büyük memurlar olmaktaydı. Bunlar ise halifenin akrabası olduğu için üm-

met arasında bunlara karşı kin ve öfke artıyordu. 

Bu hususta Hz. Osman’a ihtiyat üzere bulunmasını tavsiye edenler ol-

muş; fakat Hz. Osman, akrabası olan yakınları tarafından kandırılarak du-

rumlardan habersiz bırakılmıştır. 

Hz. Osman kulağına ulaşan şikâyetleri ortadan kaldırmak için emirler 

verir ve durumun çözümü ne ise hemen yerine getirttirirdi. Hatta Kur’an’ın 
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okunmasında anlaşmazlık çıkmıştır, dini ahkâma zıtlık meydana gelecektir, diye 

vuku bulan haberleri derhal dikkate alarak, vaktiyle toplanıp korunmuş 

olan mübarek nüshadan pek çok nüsha yazdırıp, oldukça geniş olan ülkenin 

her tarafına göndererek bu ihtilafın önünü almıştır. 

Şer`î hükümlerin yeterli olduğu kanunların bu şekilde ihtilaftan kurta-

rılması övülmeye layık başarılı bir hizmettir. Fakat pek çok konuda meyda-

na gelen müracaatların icrası yakınında bulunanlar tarafından engellenir ve 

Hz. Osman kandırılırdı. 

Bu durumların sonucu olarak Ebû Zer el-Gıfârî Hazretleri gibi sahâbe-

nin büyüklerinden bir zatı Medine’den sürgün edip uzaklaştırdı. Ammâr b. 

Yâsir Hazretleri gibi Bedir ashâbından muhterem bir ihtiyarı Ümeyye ailesi 

mensupları Mescid-i Nebî’de bayılıncaya kadar dövdüler. Hz. Osman bun-

lara karşı çıkmadı ve onlara engel olmadı. Ahlakının kötülüğünden dolayı 

Hz. Peygamber tarafından kovulmuş olan Hakem b. Âs ile oğlunu hilâfet 

yönetiminin yakınına yerleştirdi. Hz. Peygamber’in vakıflarının başkalarına 

dağıtılmasına kadar cüret gösterildi. Bunların her biri bir isyan sebebiydi. 

4. İhtilal 

Hicretin otuz üçüncü yılında her taraftan gelen şikâyet ve itirazlar dik-

kate alınacak derecede çoğaldığından, Hz. Osman kendi memurlarından 

koruduğu kişileri Medine’ye toplayarak genel duruma karşı ne gibi tedbirle-

rin alınması gerektiğini müzakere etmek için bir meclis tertip etti. 

Bunlardan kimi hediye ve bahşişler ile halkın ağzının kapatılması, kimi 

ise askeri savaşa sevk ederek düşüncelerin o şekilde meşgul edilmesi görüş-

lerini ileri sürerek birtakım dedikodular yaptıktan sonra bir şey yapmadan 

dağıldılar. 

Abdullah b. Sebe’ isminde bir adam, ilk olarak bazı batıl itikatlarla İslâm 

düşüncesini karıştırmış ve gezdiği yerlere nifak tohumu ekmişti. Bu adam: 

“Hz. Peygamber tekrar dünyaya gelecektir, Hz. Ali onun vekilidir. Halifelik 
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onun hakkıdır, Osman halifeliği haksız yere almıştır,” diye herkesi kandıra-

rak Şia mezhebinin ilk şeklini ortaya çıkarmıştır. 

Meydana gelen durumların etkisiyle Kûfe halkının fikirleri fena halde 

karıştı ve Mâlik Eşter en-Neha`î isminde bir adamı başkan seçerek Medi-

ne’ye doğru hareket ettiler. Aynı anda Mısır’dan da bazı isyancılar gelmişti. 

Bunlar Medine civarında birleştiler. (h. 34) 

Hz. Ali bunlara karşı gelerek, onları nasihatle yola getirdi. Bunlar hali-

fenin yakınında bulunanların kötülüklerini ve yeni tayin olunan vali ve 

âmillerin zulümlerini zikrederek bazı isteklerde bulundular. 

Taa Hz. Peygamber zamanından beri Medine’den kovulmuş bir boz-

guncu olan Hakem b. el-Âs’ın oğlu Mervân b. Hakem, Hz. Osman’ın akra-

basından olduğu için halife tarafından Medine’ye getirilerek hilâfet makamı 

için kâtip tayin edilmişti. 

Zaten kötülükle bilinen bu adam hilafetin bütün nüfuzunu eline alarak 

kötü işler yapmakta olduğu için toplanan isyancılar, bu adamın ve Mısır 

Valisi Abdullah b. Ebî Serh’in azledilmesini ısrarla talep ettiler. Hz. Osman 

bunu uygun bulduğundan toplananlar dağılıp gitti. 

Mervan b. Hakem ne yapıp etti ve kendisini yine memuriyetinde bırak-

tırdı; fakat Mısır Valisi Abdullah b. Ebî Serh azledilerek yerine Muhammed 

b. Ebî Bekir vali tayin edildi. 

Mısırlılar yeni vali ile birlikte yola çıkmışlarken Eyle mevkiinde gecele-

dikleri sırada halifenin kölelerinden birinin bir deve üzerinde hızlıca Mısır’a 

doğru gitmekte olduğunu gördüler. Şüphelendikleri için köleyi derhal yaka-

layarak üzerini aradılar ve bir mektup buldular. Mektup Abdullah b. Ebî 

Serh’e hitaben   فاقتلوه ريماألاذا جاء yani emir geldiği zaman onu öldürün, diye yazıl-

mıştı. 

İsyancılar buna son derece kızarak tekrar Medine’ye döndüler, Basra ve 

Kûfe’ye dönmek üzere olanlar da gelerek şiddetli bir şekilde halifeye karşı 
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durmaya başladılar. Hz. Osman mektuptan haberinin olmadığına yemin etti 

ve isyancılar buna inandı. Yazı, kâtibi Mervân’ındı. Mühür halifenin olsa da 

kâtipte dururdu. Mervan öyle yazmadım فاقبلوه yani kabul ediniz diye yazdım 

dedi. Zaten kelime tevil olunabilirdi, çünkü o zaman Arap yazısında nokta 

icat edilmemişti. 

İsyancılar Mervân’ın bu sözünü kabul etmediler. Halifeye: “Biz, bu kâti-

bi azlet dememiş miydik? Mademki bu kötülüğü yapmıştır, onu bize teslim 

et,” diye ısrara başladılar. 

Mervân, Hz. Osman’ın akrabasındandı. İsyancıların Mervân’ı ele geçi-

rirse idam edeceklerinde şüphe yoktu. Halifenin üstün şefkati buna engel 

olduğu için onu teslim etmedi ve bunun üzerine ihtilal başladı. 

Hz. Osman’ı hilâfet makamında kuşattılar. Hz. Ali’nin de aralarında bu-

lunduğu Medine’nin önde gelen sahâbîleri çocuklarını göndererek, hilâfet 

makamının kapısını korudular, bu sebeple kuşatma uzadı. İsyancılar kapıda 

bekleyen asilzadelere saldırmaktan korktuğu için kapıdan içeri giremediler. 

Arka taraftan gizlice duvarı delerek Hz. Osman’ın odasına girdiler ve orada 

halifeyi şehit ettiler. (h. 35) 

Hz. Osman, eşi Nâile ile beraberdi. Nâile, eşine yöneltilen kılıçlara elini 

siper ettiğinden parmakları kesildi. Hz. Osman’ın kanı okumakta olduğu 

mushafın üzerine döküldü. 

5. Hz. Osman b. Affân 

Şehit olduğu haberi yayılınca kapıda bekleyenler odaya girdi; fakat ka-

tiller kaçmıştı. Gelenler merhumun mübarek cesedini görünce ağlamaya 

başladı. Hz. Ali çok fazla kederlendi ve kızdı. Hatta beklemeye memur ettiği 

oğullarından Hz. Hasan’ı görevinde tembellik yaptığı zannıyla dövdü. Fakat 

iş işten geçmişti, bunun sebebi ise halifenin olağanüstü yumuşaklığı, sükûnu 

ve merhameti oldu. 
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Halifenin yanına yaklaşmakla güzel şeylere nail olmuş olan Mervân gibi 

akrabaları ise kendisine yapılan iyiliği unutmayıp, güzel bir şekilde hizmet 

edecekleri yerde şeytanın vesveselerine uyarak işlerin düzenini bozdular. 

Dine ve millete ihanet ettiler. 

Hz. Osman herkesin saygısını kazanmış melek görünümlü biriydi. Hz. 

Ebû Bekir ve Hz. Ömer’in izinden ayrılmadı, şer`î ahkâmdan uzaklaşmadı. 

Kendisi aslınla zengin olduğu için geçimi oldukça iyiydi. Yalnız tabileri ve 

memurları ehliyetsiz kişiler olduğundan onlar bazı kötülüklere sebep oldu-

lar. Halifenin vefatıyla açık kalan hilâfet makamına gelecek kişi zor bir ma-

kama gelmiş olacaktı. 

İhtilal ateşi henüz sükûnete ermemişti. Hz. Ali ümmetin en değerlisi ve 

en büyüğü olduğundan hilâfet noktasında genel kanaat onda birleşiyordu. 

Fakat şer ve fitne ortadan eksik olmadığı için aleyhinde olanlar da vardı. 

Hilafetinde zorlukların çıkacağı düşünülürdü. 

Her ne kadar kendisi: “Benim vezir olmam emir olmamdan hayırlıdır, 

başka birisini seçelim ben de ona biat edeyim,” diye hilâfeti kabulden çekin-

diyse de bu durum kabul edilmeyerek sonunda kendisini halife seçtiler. Fa-

kat Hz. Osman’ın lütfuna mazhar olmuş olanlardan bazıları ve Ümeyye 

grubu biatten kaçındı. Bununla birlikte ümmetin icması ile Hz. Ali halife 

oldu. 

 

D. Hz. Ali’nin Halifeliği (h. 35-40) 

1. Cemel Vakası 

Bazıları Hz. Ali’ye biat etmede geri durduğu gibi bir kısmı da Hz. Os-

man’ın katillerinin bulunup cezalarının verilmesi şartıyla biat etmişti. 

Lakin isyancılar henüz dağılmamış olduğundan katilleri bulmak ve kı-

sas yapmak hem çok zor hem de olası değildi. Bunun için Hz. Ali dikkatlice 
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hareket ederek isyancıların dağılmasını bekliyordu. Fakat bazıları Hz. Ali’ye 

itimat göstermeyerek ona karşı şüphe besliyordu. 

İlk önce Yemen âmili Ya`lâ b. Menih Mekke’ye gelerek ihtilafa başladı. 

Hz. Ali’nin hilâfet makamına gelmesini katillerin bulunması şartıyla kabul 

edenlerden bir kısmı biat töreninden sonra Mekke’ye gelerek orada kalmayı 

tercih ettiler. 

 Ya`lâ, bunlardan Talha, Zübeyr, Abdullah b. Zübeyr ve Abdullah b. 

Âmir ile birleşti. Bunlar katillerin bulunması hakkında ısrara başlayarak 

muhalefet yolunu tuttular. Hz. Ali’nin bu yoldaki dikkat ve ihtiyatına karşı 

açıkça muhalefete başlayarak Hz. Ali’den Osman’ın katillerini zorla istemeyi 

kendi aralarında kararlaştırdı ve bu konuda sözleştiler. 

Bu kişiler Arap kavminin en ileri gelenlerinden ve taa Hz. Peygamber 

zamanının adamlarından birçok kişiyi ayaklandırdıkları gibi Hz. Peygam-

ber’in eşlerinden Hz. Âişe’yi de kendilerine iştirak ettirerek halifeye karşı 

çıktılar. Ya`lâ b. Menih, oldukça güçlü bir deve satın alarak Hz. Âişe’ye he-

diye etmişti. Bu deveden dolayı olaya Cemel kelimesi izafe edilmiştir. 

İsyan edenlerin arasında Emevî ailesinden pek çok kişi bulunduğu halde 

Hz. Ali ile savaş yapmak üzere Mekke’den hareket ettiler. Hz. Âişe ise zik-

redilen deve üzerinde bunlarla beraberdi. Bu heyete Cemel ashâbı ismi veril-

di. 

Cemal ashâbı Basra’ya gelerek sayılarını artırmakla meşgul olduğu sıra-

da Hz. Ali bunlara haber gönderip, boş yere kan dökülmemesini ve meşru 

olmayan bir savaşa sebep olmamalarını nasihat ettiyse de etki etmedi. So-

nunda askerle karşılık vermeye mecbur olarak Harîbe yakınlarında savaşa 

tutuştular. 

Hz. Ali’nin ordusunda sahâbe, Kureyş ve ensardan pek çok muteber kişi 

bulunmaktaydı. Savaş oldukça şiddetli oldu. Hz. Ali üstün gelerek Cemel 

ashâbı bozguna uğradı ve Hz. Âişe esir düştü. (h. 36) 
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Talha ile Zübeyr Hazretleri muhalifler arasındayken Hz. Ali’nin irşadı 

ile savaştan çekilmişlerdi. Fakat her ikisi de şehit oldu. Talha’yı fesat sebebi 

olan Mervan b. el-Hakem haince bir şekilde yaraladı ve o yara ölümüne se-

bep oldu. Zübeyr’i ise her iki tarafa muhalefet ederek güya tarafsızlık göste-

ren gruplardan birine mensup olan İbn Cürmûz isminde biri öldürdü. Savaş 

oldukça şiddetli geçmişti. 

Deve üzerinde bulunan Âişe’yi kurtarmak için yanında bulunanlar onu 

oldukça iyi savundu. Hz. Ali askeri de kendisine bir zarar gelmeden yaka-

lamak için çok çaba sarf etti. Savaşın en şiddetli yeri devenin çevresi oldu. 

Savaş sonrasında Hz. Ali mağluplara af ile muamelede bulundu. Öldü-

rülenlerin namazlarını kılarak defnettirdi. Hz. Âişe’yi olağanüstü bir ikram 

ile Medine’ye gönderdi. 

Abdullah b. Zübeyr savaş sırasında yaralanmıştı. Yaralarının tedavisi 

için cerrahlar tayin edildi. Özetle Hz. Ali, düşmanlarına karşı hiçbir kızgınlık 

eseri göstermeyerek, onları sadece bir şekilde ihtilaf yoluna sapmış kişiler 

olarak tanıdı. 

Olay bu şekilde neticelendi; fakat daha sonraki zamanlarda İslâm millet-

lerini nifaka düşüren ihtilaller ve iç savaşların da başlangıcı oldu. 

2. Şam İhtilali 

Ashâbın en büyüklerinden bazıları, ancak kendi içtihatları ile Hz. Ali’ye 

karşı muhalefet etmiş ve sonra yine ona itaat etmişlerdi. Bunların muhalefet-

leri kendilerince içtihat sebeplerine dayalı olduğu halde, şu ihtilafın neden 

ileri geldiğini bilmeyen birtakım cahiller kamuoyu üzerinde kötü tesirler 

uyandırdı ve bu durumdan cesaret alan menfaat-perestler İslâm devletinin 

ihtilaline sebep oldular. 

Şam Valisi olan Muâviye, babası Ebû Süfyân’ın taa Cahiliye zamanında 

sahip olduğu Arap hükümdarlığına hevesli olduğundan öteden beri taraftar 
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toplamakta ve zamanı geldiğinde isyan ederek bağımsızlığını elde etmeye 

hazırlanmaktaydı. 

Cemel Vakası’ndan sonra Şam ve Suriye’den başka diğer yerlerde bulu-

nan memurlar Hz. Ali’nin emri altına girmişti. Bu şekilde İslâm beldelerinde 

sükûnet ve huzur yeniden tesis edilmek üzereydi. Ancak kişisel menfaat 

arayan oldukça fazla sayıdaki muhalif bu durumdan memnun değildi. Bu 

anlamda Şam Valisi Muâviye de bu sükûn ve asayişten memnun olmadı. Bir 

vesile arayarak içerisinde sakladığı şeyi gözetlemekteydi. Bu sebeple kendi-

sine biat teklif olunduğu zaman itaat etmeyerek isyan etti. 

Muâviye öteden beri Şam’da valilik ederek sınırsız mal edinmiş, halife-

nin şanından çok daha fazla ihtişam kazanmıştı. Mal vererek veya tehdit ve 

hile ile kendine bağladığı taraftarlarla büyük bir kuvvet oluşturmuştu. 

Muâviye’nin bu hali malum olduğu için Hz. Ali’ye ihtiyat üzere bulun-

masını tavsiye edenler oldu; fakat Hz. Ali, doğruluktan ayrılmaz ve hiçbir 

şeyden korkmaz yüksek himmet sahibi bir kahraman olduğundan söylenen 

sözlere kulak asmayarak ve Muâviye’yi biate davet etmişti. 

Gündelik işlerde haktan ziyade kuvvete ve her işin gerekli sebeplerine 

güvenmenin gerekli olduğuna aşağıdaki şu olay güzel bir örnektir: 

Kûfe halkından birinin devesi, Muâviye’nin idaresinde bulunan şehir 

sakinlerinden biri tarafından çalınmıştı. Kûfeli Muâviye’ye şikâyete gelerek: 

“Benim erkek devemi falan adam çaldı, şimdi onun yanındadır,” diye iade 

talebinde bulunmuş. Muâviye de deveyi getirmiş. Bunun üzerine Kûfeli: 

“Deve budur,” diye göstermiş; fakat deveyi çalan adam: “Bu adam erkek 

devesinin çalındığını söylüyor, halbuki bu deve dişidir,” diye savunmada 

bulunmuş ve bu duruma şahit getirmiş. Şahitler, deveye dişi diye şahitlikte 

bulunmuş, Muâviye de bunun üzerine Kûfeliyi kovmuş. 

Kûfeli böyle gözünün önünde erkek deveye dişidir diye şahitlik yapan-

ları ve Muâviye’nin de bunu kabul ettiğini görüp hayretler içinde geri gi-

derken Muâviye tarafından tayin edilen memurlar Kûfeliyi tutarak tekrar 
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Muâviye’nin huzuruna getirmişler. Bu defa Muâviye Kûfeli ile yalnız kalın-

ca çalınan devesinin birkaç misli parasını verip Kûfeliyi memnun etmiş. Da-

ha sonra da: “İşte gördün ya erkek deveyi dişi deveden ayıramayan binlerce 

adam var, git Ali’ye böyle söyle,” diyerek adamı göndermiştir. 

Bu olay gösteriyor ki Muâviye kendi yönetimini vücuda getirmek için 

her şeyden istifade etmiş ve her şeyi hazırlamıştı. Hz. Ali’ye gelince, o yalnız 

hak ve adalet ile hareket ederdi. 

Hz. Ali’nin fazilet ve üstünlük derecesi oldukça yüksek olmakla beraber 

Muâviye’nin tedbir ve siyaseti daha üstündü. 

3. Sıffîn Vakası 

Muâviye Hz. Ali’ye biatten yüz çevirince, iki taraf ordularını hazırlaya-

rak Rakka kasabası yakınlarında karşılaştı. İki taraf askerinin kuvvetleri eşit-

ti. Savaş oldukça şiddetli oldu. Yüz on gün süre zarfında doksan savaş ger-

çekleşti. 

Savaşın ilk günlerinde savaş meydanındaki su mevkileri Muâviye’nin 

elindeydi. Hz. Ali’nin askeri su istedi; ancak Muâviye tarafı onlara su ver-

medi. Hz. Ali askerleri bunlara hücum ederek su mevkilerini ele geçirince 

bu defa Muâviye askeri susuz kaldı; fakat Hz. Ali onlara su verdi. 

Halbuki savaşın gereği olarak bu yolda şeref olmazdı. Savaş oldukça 

şiddetli devam ettiği halde bir netice elde edilemiyordu. Askerler boş yere 

ölmekteydi. Hz. Ali, Muâviye’ye haber gönderip: “Hilâfet kavgası için İslâm 

halkını boş yere telef etmeyelim, çekişme ikimiz arasında ikimiz mübareze 

ederek, dövüşelim,” dedi. Muâviye ise buna karşılık: “Ali ile kim başa çık-

mıştır ki ben mübarezeye geleyim, galiba onun amacı kolaylıkla beni orta-

dan kaldırmaktır,” diye cevap verdi. Şu olay bile Hz. Ali ile Muâviye’nin 

ahlakını göstermeye yeterlidir. 
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Muâviye’nin bu korkaklığı askerinin kendisinden şüphelenmesini orta-

ya çıkardıysa da alınan tedbirler sayesinde bu şüpheler giderildi. Savaş deh-

şetli bir şekilde gece ve gündüz devam ediyordu. 

Şam askeri meydana gelen şiddetli bir çarpışma sırasında bozulduğu 

için düzenli bir saf kalmadı. Hz. Ali bizzat savaşıyordu. Maiyetindeki subay-

lardan Mâlik Eşter en-Neha`î: “Savaşta namuslu ölümü karşılamak, namus-

suz ölümden kaçmaktır,” diye askerini cesaretlendirerek Muâviye askerinin 

saflarını parçalıyordu. Hz. Ali’nin zaferi kesinlik kazanmak üzereyken 

Muâviye’nin isyan arkadaşı olan Amr b. Âs, bu bozulmayı görünce hemen 

Şam askerine emir verdi. Mızraklarının ucuna Mushaflar takarak: “Her iki-

mizin arasındaki kitap işte budur,” diye Kur’an’ları meydana çıkardılar. Hz. 

Ali’nin askeri bunu görünce savaştan vaz geçip Muâviye askerine nefes al-

dırdı. 

Maddi konular ve işlerin tedbirinde gösterilen uyanıklığın çok büyük 

başarılar temin ettiğine ve dünya işlerinin maneviyattan ziyade, tedbir ve 

maddiyata ait olduğuna dair söylenen savaş hiledir sözünün bu olayda çok 

büyük yansımasının olduğu görülmektedir. Hz. Ali yücelik ve ikramlar ile 

dolu üstün bir kalbe sahip olduğundan, düşmanını yüceliği altında ezmek 

yolunu seçmişti. Düşmanı Muâviye ise fazilet ve yücelik yolunda dengi ol-

madığı Hz. Ali’ye karşı tedbir ve hile yoluyla karşılık verdi. Fakat her iki 

taraftaki icra vasıtaları değer bakımından bir diğerine eşit sıfatlara sahip 

olduğundan, bunlar üzerine işlenecek nüfuzun insanlara akılları ölçüsünde 

konuşun hükmüne tesadüf etmesi gerekliydi. Hz. Ali ise hak, adalet ve yüce 

ahlaktan kesinlikle ayrılmadığı için düşmanın hilelerine karşılık vermeye 

tenezzül etmezdi. Fakat avam kuvvetine karşı yalnız bu şekilde söz geçir-

mek mümkün olmayacaktı. 

Nitekim Muâviye ordusunun Mushafları kaldırmasına karşı diğer taraf-

tan Hz. Ali: “Bu bir hiledir, inanmayın. Fırsat eldeyken düşmanın işini biti-

relim,” demiş, diğer taraftansa Mâlik Eşter: “Hileye aldanmayalım,” diye 
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ısrar etmişse de orduda bulunan Hâricî grubu: “Kitabın hükmüne uyacaksı-

nız, yoksa seni düşmana teslim ederiz,” diye Hz. Ali’yi zorlamışlardır. 

Bu Hâricîler avam tabakasının mutaassıp kısmından oluşan büyük bir 

gruptu. Orduda büyük bir kuvvet oluşturdukları için çaresizce sözlerini 

dinlediler. Savaş terk edilerek istişareye başlanıldı. 

Muâviye ve maiyeti bu olayda tedbir ve siyaset ehli olduklarını göster-

miştir. 

4. Hakem Olayı 

Savaşın böyle bir renk alması ve askerin Mushafları görerek savaşı terk 

etmesi üzerine Hz. Ali, Muâviye yanına bir adam göndererek müzakereye 

başladı. 

Hz. Ali ile Muâviye taraflarından birer vekil tayin edilerek bunların ara-

larında kararlaştıracakları hale göre davranılması uygun görüldü. 

Tayin edilecek bu iki hakem İslâm ümmetinin içine düştüğü nifak bela-

sını göz önüne alarak, hilâfet çekişmesinin son bulacağı bir karar üzerine 

hükmedecekti. Muâviye, Amr b. Âs’ı kendi tarafından vekil tayin etti. Hz. 

Ali tarafında ise Ebû Musa el-Eş`arî vekil seçildi. Halbuki Hz. Ali Ebû Mu-

sa’yı kabul etmek istememiş; fakat Hâricîler bu hususta isyan derecesinde 

ısrar ettikleri için kabul etmeye mecbur olmuştu. Ebû Musa el-Eş`arî ile Amr 

b. Âs bir araya gelip, kitap ve sünnet üzerine müzakere ederek hilâfet dava-

sını halledip, işleri yoluna koyacaklardı. 

Amr b. Âs oldukça kurnaz ve hilekâr biriydi. Sezdirmeksizin arkadaşını 

yoklayarak fikrini anladı. Ebû Musa el-Eş`arî ise saf, temiz ve tarafsız bir 

zattı. Arkadaşının gizlediği maksadı anlamaksızın fikrini açık etti; oysaki 

Amr tarafsız değildi. Ebû Musa’nın fikri ise Muâviye ve Hz. Ali’den her iki-

sinin de azledilerek, yeniden bir halife seçmeyi milletin seçimine bırakmaktı. 

Amr b. Âs bunu anlayınca Musa’ya katılır gibi göründü; fakat onu aldattı. 
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Dûmetü’l-cendel mevkiinde iki taraftan bulunan yaklaşık bin kadar dinleyi-

cinin huzurunda iki hakem, hakem yeri olan kürsüye çıktı. 

Amr b. Âs güya saygı göstererek, Musa’ya ilk söz söylemesi üzerine yer 

verdi. Musa kürsüye çıktı ve aralarında verdikleri karar üzerine: “Ali ile 

Muâviye’yi tanımayıp yeniden bir halife seçimine karar verdik,” dedi. Hal-

buki Amr b. Âs verdikleri kararın hilafında olarak: Gerçekte Musa böyle 

dediyse de ben bu fikirde değilim, hilâfet ve başkanlık için Muâviye’den 

daha liyakatlisi yoktur. Onun başkanlıkta bırakılması tarafındayım, deyince 

orada bulunan grup arasında büyük bir fısıltı meydana geldi. Ebû Musa el-

Eş`arî aldatıldığını ve hileci Amr’ın tuzağına düştüğünü o zaman anlayarak 

oldukça fazla mahcup oldu. Fakat iş işten geçmişti. Hakem Olayı ümmetin 

icması derecesinde bir kuvveti barındırdığı için verilen kararın bu şekilde, 

Hz. Ali aleyhine ortaya çıkması Muâviye taraftarlarının artmasına ve Hz. Ali 

nüfuzunun ise büsbütün kırılmasına sebep oldu. 

Hakemlerin seçimi sırasında Ebû Musa Hazretlerinin olağanüstü saflı-

ğından dolayı, zekâ ve hile ile meşhur olan Amr’a karşı denge oluşturama-

yacağı anlaşıldığı için Hz. Ali, Ebû Musa’nın kendi adına hakem seçilmesin-

de tereddüt etmiş; fakat hüküm ve üstünlükte kendi adına içtihatlarıyla ha-

reket eden Hâricî taifesine söz anlatmak mümkün olmadığından çaresizce 

Musa’nın seçimine onay göstermişti. 

Musa ise oldukça basit bir şekilde aldatıldığı ve bundan dolayı utandığı 

için artık oralarda duramayarak Mekke’ye firar etti. Hakem Olayı ise bu 

şekilde neticelendi. Fakat neticede avam takımının Muâviye’ye karşı tevec-

cühü arttı. Hz. Ali ise Kûfe’ye çekilerek orada unutulmuş bir halde kaldı. 

Hâricîler: Hâricîler denilen taife son derece mutaassıp bir gruptu. İslâm 

milletleri içinde dini ahkâma en çok kendilerinin riayet ettikleri iddiasında 

bulunurlar ve iddialarınca şeriattan kesinlikle ayrılmazlardı. İbâdet ve kul-

lukla çok fazla meşgul olurlar ve Kur’an’ın hükmünü ortaya sürerek hiçbir 

emir ve komuta dinlemezlerdi. Bunların taassup ve kötülüğü Hz. Ali’ye Sıf-

fîn Savaşı’nı kaybettirmişti. 
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Hâricîler Hakem Olayı’ndan sonra Hz. Ali’yi terk ederek dağılmışlardı. 

Bunlar şeriata, İslâm dinine ve Hz. Peygamber’in çocuklarına itaat edip, 

bunlara tabi oldukları halde son derece bağnaz bir şekilde ne yaptıklarını 

bilmez bir duruma gelmişlerdi. Bunlar gerek Sıffîn gerekse Hakem Ola-

yı’nda Hz. Ali’nin felaketine sebep oldular. Hz. Ali’nin Kûfe’ye çekilmesinin 

ardından da kendisini terk edip, ondan ayrılmış ve yine rahat durmayarak 

kamuoyunu zehirlemeye çalışmışlardı. Gezdikleri yerlerde hak tarafında 

görünerek hem Hz. Ali’ye hem de Muâviye’ye düşmanlık gösteriyorlardı. 

Hz. Ali bunların İslâm ümmeti üzerine bıraktıkları etkiyi ortadan kal-

dırmak için sonunda bunları yola getirmeye teşebbüs ederek gruplarına hü-

cum etti. Nehrevân mevkiinde yapılan savaşta dört bin kadar Hâricînin öl-

dürülmesiyle güzelce yola getirildiler. 

Fakat bunlardan geride kalanlar kendi inanç ve düşüncelerini oldukça 

iyi benimseyerek Hz. Ali’yi şehit edecek kadar güç göstermişlerdir. Bunlar 

öyle bir inat yoluna girmişlerdir ki kendilerince kural addettikleri şeyin ak-

sine olan bütün durumlar onların nazarında hükümsüzdü. Şu olay ruh hal-

lerine bir örnektir: 

- Hz. Ali’yi şehit eden bir Hâricîydi. Bunu kısas edecekleri zaman 

kendisine işkence ettiler. Kendisine yapılan her türlü eziyet ve işkenceye 

tahammül edip, ses çıkarmadı. Bunun üzerine dilini kesmek istedikleri za-

man o Hâricî feryat ederek ağladı. Kendisine her işkenceye dayanıp da dilini 

kesmekten şikâyet etmesinin sebebini sordular. 

- Kur’an okumaktan mahrum kalırım, onun için ağladım, cevabını 

verdi. 

Bu adam nihayetinde bir katildi. Hem de Hz. Ali gibi kıymetli bir kim-

seye kastetmiş bir caniydi. Sözü ile eylemi arasındaki münasebet Hâricîlerin 

tuttukları yola dair güzel bir fikir verebilir. 
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5. İki Yönetim 

Hakem Olayı üzerine Muâviye Şam’da kuvvetli bir saltanat tesis etti. 

Hz. Ali ise kendisine tabi olanlar ile Kûfe’ye gelerek halifeliğini o bölgede 

muhafaza etmişti. 

Ahaliden pek çoğu özellikle İslâmiyetin ilk hallerini bilmeyip, bu asırda 

yetişmiş olanlar Hakem Olayı neticesinde verilen karar üzerine Muâviye 

tarafına geçtiler. Hz. Ali’nin yanından ayrılmayanlar ise İslâm milletinin en 

ileri gelen adamları ve eskileriydi. Hemen denilebilir ki Muâviye büyük bir 

avam kuvveti üzerine saltanatını kurmuştur. Hz. Ali ise sayıca az bir havas 

topluluğu ile yönetimini hazırlamıştı. Şu kadar ki Muâviye’nin tabisi ve 

kuvveti çok olup, bunların sayısı ise günden güne artmaktaydı. 

Hz. Ali taraftarları gerçekte birtakım muhterem ve kıymetli adamlar ol-

sa da bunlar sayı bakımında azdı. 

Hz. Ali ile Muâviye’nin biri Şam’da diğeri de Kûfe’de olmak üzere tesis 

ettikleri iki yönetim merkezi faaliyete başladı. 

Hz. Ali Nehrevân Savaşı’ndan sonra Irak ve İran taraflarında yönetimini 

kabul ettirmişti. 

Buna karşılık Muâviye, Mısır, Hicâz, Yemen ve Suriye bölgelerinde yö-

netim ve gücünü sergilemeye başladı. Muâviye en mahir adamı olan Amr b. 

Âs eliyle Mısır’ı ele geçirmeye muvaffak oldu. Mısır Valisi Muhammed b. 

Ebî Bekir, Muâviye’nin askerleri tarafından öldürüldü. 

Muâviye’nin askerî başarı yolunda hiçbir şeyden kaçınmadı. Düşmanla-

rına üstün gelmek için hile, zehir, ateş kısaca hiçbir imha vasıtasından çe-

kinmediler. Kâbe ve Hz. Peygamber’in mescidinin içinde kan dökmekten 

bile çekinmediler ve nihayetinde maksatlarına ulaştılar. 

Muâviye kendi yönetimini tesis ve teyit için dehşetli kan dökerek, Hz. 

Ali taraftarlarını fena halde sıkıştırıyor ve onları perişan ediyordu. 
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Muâviye, yukarıda bahsi geçen deve meselesinde durumu tasvir edilen 

tabileri Amr b. Âs gibi zekilerin idaresiyle zulüm yapmaya, fetih ve ele ge-

çirmeye devam etti. 

Hz. Ali’nin şerefli ve soylu olan taraftarları ve onların adamları Muâvi-

ye’nin dehşetinden ürktü. Hz. Ali’nin bunları cesaretlendirmek için ortaya 

koyduğu çaba ise fayda vermedi. 

Muâviye’nin devleti gittikçe büyüyüp güçlenirken; Hz. Ali’nin hüküm 

ve nüfuzu ise o ölçüde azaldı. 

6. Hz. Ali b. Ebî Tâlib 

Şehâdeti: Hâricîlerden üç kişi Kûfe mescidinde müzakerede bulundular: 

“İslâm ümmetinin ayrılma ve parçalanmasına ve bu kadar kan dökülmesine 

sebep olan Hz. Ali, Muâviye ve Amr b. Âs’tır, bunların vücutlarını ortadan 

kaldıralım,” diye karar verip her biri ismi geçen kişilerden birini öldüreceği-

ni taahhüt etti. Bunlar; icra vakti olmak üzere belirli bir gün ve saat kararlaş-

tırarak hareketlerini o şekilde hesap edip yola çıktılar. 

Muâviye’yi öldürmek için Şam’a giden katil kılıcını iyi kullanamadı, 

Muâviye büyük bir yara ile kurtuldu. 

Amr b. el-Âs’ı öldürmek için Mısır’a giden kişi ise öldürme işini gerçek-

leştirmek için tayin edilmiş olan eylem zamanından çok az zaman önce Mı-

sır’a ulaştığından araştırma ve tetkike zaman bulamamış, buna binaen de 

Amr’ı tanıyamamıştı. Halbuki Amr o gün hasta olduğu için evinden çıkma-

mış ve imamlık için bir vekil tayin etmişti. Katil Amr’ın yerine vekaleten 

mescide çıkan adamı vurup öldürdü. 

Hz. Ali’yi öldürmeyi üstlenen Hâricî İbn Mülcem ise zaten Kûfe’de ya-

şamakta ve Hz. Ali’yi de çok iyi tanımakta olduğundan, öldürmek için belir-

lenen h.40 senesi ramazanının on yedinci günü, sabah vakti Hz. Ali’yi mes-

cidin kapısında yaraladı. 
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Katilin kullandığı hançer zehirli maddeler kullanılarak zehirlenmiş ol-

duğu için aldığı yaradan kurtulması mümkün değildi. Hz. Ali iki gün sonra 

ahirete göç etti. 

Mezkûr halife Arapların büyüklerinden âlim, fazıl, müttaki, cömert, ce-

sur ve beliğ konuşan bir kahramandı. Üstün özelliklerini anlatmak için ne 

söylense azdır. Gayreti öyle yüksek, öyle mert biriydi ki hilafetin tehlikeye 

düştüğü en ümitsiz zamanlarda bile hileye tenezzül etmemiş ve ömrünün 

son dakikasına kadar metanet ve takvadan ayrılmamıştır. 

Hz. Ali’nin vefatıyla Muâviye rakipsiz kaldığı gibi ümmetin icması ile 

halife seçilerek yönetim koltuğuna oturdu. Gerçekte Hz. Ali’nin vefatından 

sonra Kûfe halkı mezkûr halifenin büyük oğlu Hz. Hasan’a biat etmişti. Fa-

kat Muâviye’nin kuvveti her tarafa yayılmış olduğu için Kûfe’deki hilafetten 

bir netice hâsıl olmayacaktı. Zaten zamanın akışıyla birlikte İslâm yöneti-

mindeki başkanlık şeklinin değişim ihtimali de bulunuyordu. Yönetim şekli 

için en uygun tarzı ise Muâviye sergiliyordu. 

Kûfelilerin Hz. Hasan’a biatinde bahsedilen sebepler dolayısıyla bir ne-

tice çıkmayacaktı. Özellikle de Hâricî grubunun her an ihtilaf çıkarma isti-

dadı bulunduğu için yönetim sergilemek güçleşmişti. 

 

E. Hz. Hasan’ın Halifeliği (h. 40) 

Hz. Ali taraftarlarının görüş ve ısrarlarıyla Kûfe’de başkanlığını ilan 

eden Hz. Hasan o sırada tatbiki öncelikli olan otoriter bir yönetim için gerek-

li olan sıfatları hâiz değildi. Muttaki ve dünya lezzetlerinden el çekmiş olan 

Hz. Halife iktidar sergilemekten aciz bulunuyordu. Özellikle taşkın bir şı-

marıklık sergileyen Hâricî grubunun tahakkümüne karşı durabilmesi imkânı 

haricindeydi. 

Zaten kesin bir azim ile hükumet tesis etme kararlılığında bulunan 

Emevî kuvvetine karşı gelebilecek istidadı kendinde hissetmeyen Hz. Pey-
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gamber’in torunu, Hâricîlerden gördüğü haksız bir tahkir üzerine altı ay 

halifelikten sonra bazı şartlar ile yönetimi Muâviye’ye terk ederek Medi-

ne’de yaşamayı tercih etti. 

Hz. Hasan’ın halifeliği Muâviye’ye terk için teklif ettiği şartlar; Hicâz ve 

Irak halkından intikam alınmaması, beytülmalden kendisine ihtiyacı kadar 

maaş verilmesi ve Muâviye’den sonra kendisinin yönetime geçmek üzere 

veliaht kabul edilmesinden ibaret bulunan üç maddeydi. Veliaht maddesi 

ise taraftarlarının ısrarıyla konulmuş bir maddeydi. 

Ancak bu keyfiyet işin rengini değiştirdi. Çünkü Muâviye Şam saltana-

tını ve Arap başkanlığını hanedanına hasretmek için oğlu Yezîd’i veliaht 

yapma fikrindeydi ve bütün Ümeyye takımı da bu düşüncedeydi. Hz. Ha-

san’ın teklifini bir fırsat kollayarak icabına bakmak üzere görünürde kabul 

etmişti. Çünkü menfaatleri bunu gerektiriyordu. 

Sözleşme gereği Hz. Hasan hilâfet ve başkanlığı terk ederek Medine’ye 

çekildi. Muâviye ise tek başına İslâm başkanlığında kaldı. Ancak bu veliaht-

lık meselesinin Ümeyye ailesi üzerinde bıraktığı etki neticesinde arada dö-

nen dolaplarla Hz. Hasan’ın eşi Ca`de kandırıldı ve onun vasıtasıyla Hz. 

Hasan zehirlendi. 

Hz. Hasan Hz. Ali’nin büyük oğluydu. Vefatından sonra ailenin işleri 

küçük kardeşi Hz. Hüseyin’e kaldı. 

 

Genel Değerlendirme  

Hükümdarlık zamanlarını yazdığımız bu Dört Halifeye Râşid Halifeler 

ismi verilir. Hz. Peygamber’in vefatından sonra sırasıyla hilâfete gelerek 

Medine şehrini başkent yaptı ve orada hükümlerini icra ettiler. 

Gerek şeriat ahkâmının icrası gerekse İslâm dini neticesinde ortaya çık-

mış olan cihat ve gaza ile İslâm devlet ve siyasetini güçlendirdiler. 
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Dört Halife zamanında İslâm sınırları doğuda Türkistan, batıda Mağrib 

denilen Cezayir, kuzeyde bir kısmı Anadolu ve bir kısmı da Gürcistan, gü-

neyde Habeş, Nûbe topraklarına ulaştı. Asya’da ise bütün Arap Yarımada-

sı’nın İslâm idaresi altında olmasına ilaveten sınırlar İran bölgesinde Belucis-

tan’a kadar genişlemişti. 

Râşid Halifeler şer`î ahkâmın tam bir şekilde tatbiki hususunda olağa-

nüstü özen gösterdiklerinden ülkenin her tarafındaki güven ve bayındırlık 

kendiliğinden oluşmuştu. 

İslâm şeriatı pek çok hakikati içerisinde barındırdığı için bunun tatbiki 

ile her tarafta neşr olunan adalet ve temin edilen refah, İslâm cemaatinin 

günden güne artmasını ve yeni kurulan devletin kuvvetlenmesini sağladı. 

İslâm dininin yayılması oldukça şaşırtıcıydı. Hz. Peygamber Mekke’den 

Medine’ye hicret ettikten sonra, hicretin ikinci yılı yaptıkları savaşta Müs-

lümanlar ancak üç yüz beş kişi kadar asker çıkarabildikleri halde, sekiz sene 

sonra on bin askerle Mekke’nin fethine gitmişlerdi. 

Aradan yirmi sene geçmemişti ki doğuda ve batıda zafer ilan eden yüz 

binlerce asker hazır bulunuyordu. Yukarıda sınırları açıklanan bölgeler 

dâhilinde kırk milyona yakın nüfus İslâm devletinin idaresi altına girmişti. 

Bu genişleme hızı hayret edilmeye değerdir. Bunun başlıca sebebi ise 

İslâm ahkâmının oldukça müsait toplumsal şartları barındırmasıdır. Gerçek-

te o ahkâmı tatbik eden ellerin de bu parlak nura dâhil olması çok doğaldır. 

İslâm’ın ilk yıllarında yetişen büyükler, adalet, hak, züht ve takvayı hareket 

noktası edinerek memur oldukları dini ve dünyevi görevleri yerine getirme-

de zerre kadar tembellik eseri göstermediler. 

Peygamberlik dönemi esasen istisna bir dönem olup, bu devrin feyiz ve 

yüceliğine yetişmek mümkün olmamakla birlikte, Râşid Halifeler devri de 

ayrıca dikkate şayandır. Bu halifelerin yönetim ve devletlerinin sıfatlarını 

başka bir dinin mensubu bulunan ve şahsen erdemli kişilerden olan müellif 

Corci Zeydan’ın yazdığı birkaç satırda görelim: 
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“Râşid Halifelerin devletleri züht, takva, din ve diyanet üzerine kurulu, 

hak ve adalet ile destekliydi. Halk üzerindeki hâkimiyetleri din, takva, ada-

let, ihsan ve yüce özelliklere örnek gösterilmekle ayakta durmaktaydı.” 

Bu durum özellikle o devrin yönetim erbabının ne kadar yüce özelliklere 

sahip kişiler olduğunu göstermekle birlikte, bunların yerine getirmeye çalış-

tıkları kanuni hükümlerin de İslâm toplumunun ilerlemesine kefil olmada 

etkili yegane unsur olduğunda tereddüt edilemez. Malum olduğu üzere 

toplumların refah ve mutluluğu toplumsal özelliklerini temin eden kanunla-

rının mükemmeliyetiyle uygunluk içinde olmuştur. 

Her toplumda görülen konulmuş yasalar, bütün ihtiyaçları gözetmek 

gayretinde bulunmuşlarsa da bunların yaptığı esaslar daima eksik kalmıştır. 

Ancak ilahi ahkâma dayanarak ortaya çıkan kurallar her türlü mükem-

melliği kapsadığı için barındırmış olduğu gizli ilim ve hikmetler insanların 

refahına vesile olmuştur. 

İslâm dininin oluşturduğu toplum, ilahi hükümlerden olan şeriata tabi 

olarak şer`î kanunlarla idare edildiğinden, topluma dair usulü milletlerin 

refahını üstlenmiştir. 

Şerait ile toplumsal usule ait her türlü mesele halledilmiş olduğu gibi 

devlet idaresi ve devlet idare usulü de belirlenmişti. Bu kanuna tabi olacak 

toplumun başkanı ümmetin icması ile belirlenecek, yani halife ümmetin gö-

rüşü ile seçilecekti. 

Bu kural sınırlı sayıda bulunan ve her ferdi bir diğerini tanıyan toplum-

lar için tam olarak tatbik edilebilirse de, binler ve milyonlarca nüfusa sahip 

olan büyük toplumlarda bu kesinlik doğal olarak ortadan kalkıp, belirli ka-

yıtlara tabi olacaktır. İslâm devletinde Müslüman fertlerin sayısının o kadar 

artmadığı ilk devirde ümmetin icması kolay bir şekilde meydana gelmemiş-

tir. Fakat ülke toprakları genişleyip, nüfusun artması muhalif görüşleri de o 

ölçüde arttığı için artık mutlak surette ümmetin icması oluşmamaya başla-

mış ve halife tayininde küçük olarak başlayan aykırılıklar gittikçe büyümüş-
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tür. Yönetimin icraatı şeriat kanunun gerekliliklerinden olarak istişare usu-

lüne tabi olmakla, İslâm’ın ilk zamanlarında şeriatın hakikatleri en küçük 

noktalarına varıncaya kadar izah edilerek tatbik olunmuştu. Fakat İslâm 

toplumu büyüdükçe fertlerinde ne önceki saygınlık ve incelik ne de dini 

hükümlere harfi harfine riayet kalmıştı. Hatta herkese nasip olan siyasi ni-

met ve İslâm ahkâmının üzerine almış olduğu hürriyet hakkını zorla baskı 

altına almak ve şahsi ihtiraslara milleti alet ederek yönetim şeklini değiştir-

mekle baskıcı bir saltanat kurulması için ortaya çıkan tedarik ve teşebbüsleri 

besleyecek büyük bir cahillik bile meydana gelmişti. Bunun sonucu olarak 

selamet ve vicdan ile istişare hukuku üzerine kurulu olan İslâm devletini 

Emevîler baskıcı bir saltanata, dayatmacı bir yönetime dönüştürmüşlerdir. 
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A. Emevî Halifeleri 

Hanedan ve Hilafet 

Emevîler soy itibariyle Kureyş kabilesine mensuptur. Abdümenâfoğul-

larından Hâşim ile Abdüşems’in Kureyş’in iki şubesini oluşturdukları yuka-

rıda zikredilmişti. 

Hâşim, Abdüşems ile ikiz olarak doğmuş ve Hâşim büyük görüldüğü 

için kabilenin Hâşimî kolu daha şerefli kabul edilmişti. Daha sonra Hz. Pey-

gamber, Hâşimî ailesi içinden ortaya çıktığında Hâşimoğulları şereflerini 

bütün bütün artırmışlardı. 

Abdüşemsoğulları, Hâşimoğullarının kardeş çocukları olduğu için Ku-

reyş arasında hatırları ikinci dereceden gözetilirdi.  
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Bu tablo 37. sayfadaki tablonun Emevî şubesini gösterir. 

Bu tablodan anlaşılacağı üzere Ümeyye’nin Âs, Harb ve Ebu’l-Âs adında 

üç oğlu olmuştu. Bunlardan Âs’ın Hakem, Harb’in Ebû Süfyân ve Ebu’l-

Âs’ın da Affân adında birer oğulları dünyaya geldi. Hakem’den Mervân, 

Ebû Süfyân’dan Muâviye ve Affân’dan ise Hz. Osman doğdu. Yukarıda zik-

rolunduğu üzere bunların tamamı Ümeyye’nin çocuk ve torunları oldukları 

için hanedanlarına Emevî; halifeliklerine, Emevî hilafeti ve kendilerine de 

Emevî halifeleri ya da Ümeyye çocukları ismi verildi. Emevî halifeleri on 

dört kişidir. Bunların başkenti Şam (Dımaşk) şehridir. 

1. Muâviye b. Ebû Süfyân 

2. Yezîd b. Muâviye 
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3. II. Muâviye b. Yezîd 

4. Mervân b. Hakem 

5. Abdülmelik b. Mervân 

6. Velîd b. Abdülemlik 

7. Süleyman b. Abdülmelik 

8. Ömer b. Abdülaziz 

9. Yezîd b. Abdülmelik 

10.  Hişâm b. Abdülmelik 

11.  Velîd b. Yezîd 

12.  Yezîd b. Velîd 

13.  İbrahim b. Velîd 

14.  Mervân b. Muhammed 

Bunların ilk üçü, Muâviye, Yezîd ve II. Muâviye, baba, oğul ve torun 

olmak üzere bir soyu oluşturmaktadır. Dördüncü halife olan Mervân ise bu 

soy silsilesi üzerinde olmayıp, Ümeyye’nin öbür oğlu Âs’ın soyundan gel-

mesi ve diğer Emevî halifelerinin bu ikinci sülaleden olmaları dolayısıyla 

Emevî hilafeti hanedan içinde birbirinin amca çocukları olmak üzere iki sü-

lale teşkil etmiştir. Bunlardan ilk üçünün oluşturdukları kısma Süfyânî, son-

rakilere de Mervânî ismi verilmektedir. 

Bu isimlendirmenin sebebi ilk üç halifenin Ebû Süfyân, diğerlerinin ise 

Mervân’ın soyundan gelmesinden kaynaklanmaktadır. 

Süfyânî Halifeleri 

Süfyânî hanedanından Muâviye, Yezîd ve II. Mâuviye adında üç hü-

kümdar gelmiştir. 

1. Muâviye (h. 41-60) 

Muâviye, Mekke’nin fethedildiği yılda İslâm’ı kabul etmiş ve daha sonra 

Hz. Peygamber’in kâtiplik hizmetinde bulunmuştu. 
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Hz. Peygamber’in vefatından sonra Medine’den ayrılarak kardeşi Yezîd 

b. Ebî Süfyân ile Suriye taraflarına gitmiş ve orada askeri komutanlıklarda 

bulunmuştu. 

Muaviye, Hz. Ömer zamanında Şam Valisi olan abisi Yezîd b. Ebî Süf-

yân’ın vefatından sonra Şam valiliğine atanarak Hz. Ömer zamanında dört, 

Hz. Osman’ın zamanında on iki sene ve Hz. Ali zamanında da muhalif ve 

düşman olarak dört sene olmak üzere toplamda yirmi yıl mezkûr vilayetin 

başkanlığında bulunmuştur. Yukarıda zikredilen olaylardan sonra ise Hz. 

Hasan’ın hilafeti terk etmesiyle genel biat alarak tek başına İslâm başkanlı-

ğına geçmiştir. 

Muâviye h. 41 senesinin şevvalinde tek başına başkanlığa geçti. İslâm 

başkanlığı bu şekilde eline geçince, yönetiminin temellerini sağlamlaştırmak 

için vilayetleri kendi adamlarına vererek idareyi düzen altına aldı. 

Emevîlerin ortaya çıkış zamanlarında İslâm toprakları Şam, Basra, Kûfe, 

Ermenistan, Mekke, Medine, Afrika, Mısır, Yemen ve Horasan adıyla on 

vilayete bölünmüş olup, bunlardan en önemlisi Şam, Basra ve Mısır eyaletle-

riydi. Basra şehri, İran ve Arap Yarımadası’nın doğu kısmını kapsayarak 

Irak eyaleti ismini almaktaydı. 

Muâviye, Kûfe’ye Muğîre b. Şu`be ve Basra’ya Abdullah b. Âmir’i vali 

tayin ederek, hicretin kırk dördüncü senesine kadar bu şekilde yönetim ser-

gilemiştir. Daha sonra aynı tarihte bu eyaletleri birleştirerek hepsine birden 

Ziyâd b. Ebîh’i genel vali tayin etmiştir. 

Sürekli karışıklığa meyilli olan Irak bölgesi Ziyâd’ın vâkıf idaresi altında 

düzgün bir hale geldi. 

Ziyâd, Cahiliye zamanında Ebû Süfyân’ın, Sümeyye adındaki bir kadın-

dan doğmuş olan gayrimeşru çocuğuydu. Bu durum bazı kişilerce bilinmek-

le beraber, halifenin üvey kardeşi olduğunu kimse söyleyemezdi. 
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Ziyâd olgunluk ve zekada tanınan bir kişi olup, Hz. Ali tarafından Fâris 

eyaletine âmil tayin edilmiş ve karışıklık zamanlarında Hz. Ali tarafında 

kalarak Muâviye’ye karşı durmuştu. 

Bir ara Basra’da valilik makamında bulunan Büsr Ertât adında bir kişi, 

komşusu olan Fâris Valisi’nin yani Ziyâd’ın denetleyicisi olarak Ziyâd ile 

Muâviye arasını açmıştı. Fakat Kûfe Valisi Muğîre, Muâviye nezdinde te-

şebbüste bulunarak Ziyâd’ın nasıl bir dehaya sahip olduğunu anlatmış ve 

bunun güzel şekilde yönlendirilmesiyle devlet için çok büyük faydalar sağ-

layacağını hatırlatmıştır. Ayrıca Ziyâd’ın Ebû Süfyân’ın çocuklarından oldu-

ğunu hatırlattığı için Hz. Muâviye kendisine aralarını bulması için ruhsat 

vermiş ve Muğîre de Ziyâd ile Muâviye’nin arasını düzeltmiştir. Muâviye 

Ziyâd ile görüştükten sonra böyle siyasi bir dehanın kalbini tamamen ka-

zanmak için Ziyâd’ın soyunu ispat ederek kendi kardeşi olduğunu tasdik 

etmiştir. Ziyâd ise ömrünün sonuna kadar Muâviye’nin en sadık adamı ola-

rak kalmıştır. (h. 44) 

En önemli eyaletlerden biri olan Mısır’da Amr b. Âs vali olarak bulunu-

yordu. Onun vefatı üzerine oğlu Abdullah b. Amr Mısır’a vali olmuş; fakat 

daha sonra Muâviye b. el-Hudeyc tayin edilmiştir. Afrika eyaleti16 de olduk-

ça önemli olup, oraya da Ukbe b. Nâfi` gönderildi. Medine valiliğine ise 

Mervân b. el-Hakem tayin edildi. Bu eyaletlerden Mısır kontrol altındaydı. 

Zaten bu bölgenin halkı sükûnete meyilli ve medenî olduğu için fitne zama-

nında herhangi bir hadise olmamıştır. Mekke, Medine ve Yemen bölgesi ise 

henüz Hz. Peygamber ailesinin sevgisiyle doluydu. Hz. Hasan hayatta bu-

lunduğu için herhangi bir olay çıkarmamak üzere titiz bir şekilde idare 

edilmesi valisine tavsiye olunduğu için bu bölgelerde dikkat ve hoşgörü ile 

hareket ediliyordu. 

                                                      
16 Kuzey Afrika toprakları beş coğrafî bölgeye ayrılır. Birincisi Mısır, ikincisi Mısır ile Tunus 

arasında bulunan Trablusgarp ve Bingazi bölgelerini içerisine alan Ifrîkiyye, üçüncüsü Tunus, 
Cezayir ve Fas ülkelerini içerisine alan Mağrib’dir. Mağrib beldeleri Mağrib-i Aksa (Fas), 
Mağrib-i Vustâ (Cezayir) ve Mağrib-i Ednâ (Tunus) adıyla üçe ayrılır. 



— Muhtasar İslâm Tarihi — 

 
 

~ 153 ~ 

Kuzey ve doğu sınırları savaşa çok müsait bulunduğu için oralarda 

kuvveti sağlamlaştırmak ve hâkimiyeti pekiştirmek gerekliydi. Kuzey sını-

rındaki yerlerin idaresi Hıms Valisi Abdurrahman b. Hâlid’e verilmişti. Ab-

durrahman, ahlaklı ve hikmetli bir kişi olup yönetimi altındaki ahaliye güzel 

davranarak hepsinin kalbini kazanmayı başarmıştı. Fakat şöhretli bir ada-

mın bütün kalpleri kazanarak kamuoyunun sevgisine mazhar olması 

Muâviye’nin siyasetine uymadığı için Abdurrahman’ı zehirletti. Halkın bu 

olay ile meşgul olmaması için de h.42 senesinden beri açık olan Bizans sefe-

rine ehemmiyet verdi. 

Bizans seferine Basra Valisi Büsr b. Ertât memur edildi. Büsr Anado-

lu’dan geçip, Üsküdar’a kadar ilerledi. Denizde ise Antalya açıklarında bir 

zafer kazanıldı. (h. 44) 

Bu zafer Arapların ikinci deniz savaşının neticesiydi. Muâviye daha vali 

iken Hz. Osman zamanında Trablusşam’da tesis ettiği donanma ile Kıbrıs’ı 

fethederek (h. 28) halkına yıllık 7.200 dinar vergi yüklediği gibi Rodos ve 

Girit’i de baskı altına alıp yağmalamıştı. 

Bu defa denize açılan Arap deniz kuvvetleri daha tecrübeli bir şekilde 

çıkıp zafer kazanmışlardı. Bu zaferlerin verdiği ümitler ile daha kuvvetli bir 

donanma teşkil edilerek İstanbul üzerine sevk edildi. 

Süfyân b. Avf komutasında büyük bir ordu hazırlanarak (h. 48) karadan 

İstanbul üzerine gönderildiği gibi yukarıda geçtiği üzere önemli bir donan-

ma da bu ordu ile gönderildi. 

Muâviye’nin oğlu Yezîd, Hz. Peygamber’in mihmandarı Hâlid b. Zeyd, 

Ebû Eyyûb el-Ensârî ve İbn Abbâs da bu ordu ile birlikteydi. İstanbul altı 

sene devam eden savaşlarla kuşatılmış; (h. 48) fakat şehrin surlarının sağlam 

olması ve konumunun o devrin savaş araçlarına göre ele geçirilmesi müm-

kün olmaması dolayısıyla Araplar başarılı olamadan geri dönmüştür. 

Ebû Eyyûb Hazretleri kuşatma sırasında vefat ederek bugün bilinen ye-

re defnedildi. İslâm ordusunun geri dönmesinden sonra Bizanslılar tarafın-



— İbnu’l-Cevâd Efdaleddîn — 

 
 

~ 154 ~ 

dan mübarek cesetlerine bir hakaret yapılmaması için mezarı gizlendi. Daha 

sonra İstanbul’un fethi sırasında Osmanlı padişahı tarafından mezarın yeri 

keşfedilerek, oraya türbe ve cami inşa edildi. 

Bu kuşatma sırasında meydana gelen savaşlarda Kallinikos isminde bir 

Rum’un icat etmiş olduğu Rum ateşi denilen yanıcı madde, İslâm ordu ve 

donanmasına çok fazla hasar vermişti. Bizans imparatoru IV. Konstantin 

Pogonatos ise İstanbul’u kurtarma şöhretini kazandı. Arapların fena bir va-

ziyette bulunması imzalanan anlaşma maddelerinin Bizans menfaatine uy-

gun olması sonucunu doğurmuştu. 

Bu olayı takip eden yıllarda Afrika ve Türkistan fetihleri yapıldı, bazı 

valilerin azli ve atamaları gerçekleştirildi. 

Bu sırada zehirlenerek Hz. Hasan (h. 51) ahirete göç etti ve Medine’de 

Bakî mezarlığına defnedildi.  

Kuzey Afrika halkı savaşçı bir halk olup, Arapların istila yolunu engel-

leyici bir set olmaya çalıştıklarından oradaki fetihler zor ve savaşlar kanlı 

olmuştur. 

Hz. Osman’ın hilafetinde kazanılan Sübeytula Savaşı’ndan sonra İslâm 

askeri yalnız Berka bölgesinde hafif müfrezeler bırakarak ileri bölgelerden 

çekildikleri için o havaliyi elinde bulunduran Rum kuvveti yavaş yavaş ya-

yılarak etrafı yeniden kazanmıştır. Fakat yerli halka eziyet ve baskı yaptıkla-

rından bunların yardım istekleri ve Arap memurlarının talebi üzerine Ukbe 

b. Nâfi` oraya tayin olunarak maiyetine aldığı askeri kuvvet ile Afrika’ya 

ulaştı. 

Ukbe yerli halka saldıran zalimleri tepeleyerek daha önce İslâm gücü-

nün ulaştığı yere kadar otoriteyi tekrar sağladı. Oradan bir daha geri dön-

memek, sınırı korumak ve halk üzerinde İslâm gücünü teyit ederek daima 

gözetim yapabilmek üzere şimdiki Tunus’un güneyinde Kayrevân şehrini 

tesis ve inşa etti. (h. 51) 
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Karışıklık ve dehşetli vahşetlerin alanı olan bir orman yeri temizlenerek 

Kayrevân oraya inşa edildi. O zamana kadar eyalet merkezi olan Berka şeh-

rinin yerine eyalet merkezi yapıldı. Ukbe bundan sonra Rumlar ile Ber-

berîlerin İslâm fetihlerine yol engeli olmak üzere meydana gelen teşebbüsle-

rini etkisiz bırakmak üzere savaş ve cihatla Atlas dağlarına kadar sınırları 

genişletti. (h. 55) 

Ukbe’nin bu fetihleri Kuzey Afrika’daki Rum ümitlerini bitirdiği gibi o 

bölge halkının huzur ve sükûnetlerini de temin etti. Bu sırada Ukbe Muavi-

ye tarafından Şam’a davet edilerek yerine Ebu’l-Muhâcir Afrika Valisi tayin 

edildi.  

Doğu sınırındaki fetihler de ilerlemekteydi. Horasan valileri Afganistan 

ve Türkistan üzerine seferler düzenleyerek (h. 51-56) Kâbil ve Buhara’yı ele 

geçirmekle o bölgede İslâm’ı yaydılar. Hindistan üzerine sevk edilen Mühel-

leb ise Sind eyaletine kadar ilerleyerek bol miktarda ganimet ile geri döndü. 

Zâbulistan ve Sicistan ele geçirilmişti. Diğer taraftan Erzurum yöresine ka-

dar ulaşan İslâm ordusu Kemah’ı zapt etti. 

Muâviye bir taraftan fetihlerle ülke sınırlarını genişletirken, bir taraftan 

da yönetiminin güçlenmesi için oldukça gayret göstermekteydi. Irak toprak-

ları sürekli karışıklık ve fesat istidadında bulunduğu için orada Ziyâd b. 

Ebîh tarzında bir dâhiyi görevlendirerek güvenliği temin ettiği gibi Medine 

ve Mekke’de bulunan Hz. Peygamber ashâbının düşüncelerine de vâkıf ol-

duğundan oralarda dikkat ve incelikle yönetim sergiletti. 

Muâviye, zihnine yerleşmiş olan saltanat fikriyle kendi ihtiraslarını tat-

min etmekle birlikte, yönetimi hanedanına hasretmek düşüncesine kapıldığı 

için bunun hakkında hiçbir teşebbüsten geri durmamıştır. 

Hz. Hasan’ın hilafeti terk ettiği sırada ileri sürdüğü şartlardan biri 

Muâviye’den sonra yönetime geçmek üzere veliaht kabul edilmesiydi. 

Muâviye bunu taahhüt etmişti. Muâviye, bu taahhüt ile Hz. Hasan’ın elinde 
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bulunan hakka nazaran, yönetimi hanedanına hasretmek için beslediği 

ümitlerden hiçbir netice umamamaktaydı. 

Fakat Hz. Hasan’ın şehâdeti bu taahhüdü ortadan kaldırmıştı. Hz. Ha-

san’ın ölümünde zehirlenme şüphesinin olması ve Muâviye devrinde bu 

şekilde vefat edenlerin nadir olmamasına binaen şehâdet vakasının tesadüf 

olmadığına hükmetmek zaruridir. 

Muâviye’ye oğlunu veliaht tayin etme fikrini veren Muğîre b. Şu`be’dir. 

Muâviye, Muğîre’nin tavsiyesi üzerine17 oğlunun kendisinden sonra tahta 

geçirmeyi istediği için bunun icrasını birkaç sene düşünerek, icrasında kesin 

bir kararlılık gösterdi. 

Irak bölgesi ve Suriye çevresi aşamalı tedbirler, nimet ve hediyelerle 

Yezîd’in veliahtlığını kabul etti; fakat Arabistan bölgesine gelince iş başka-

laştı. 

Medine Valisi Mervân b. el-Hakem bu fikrin Mekke’de tatbikinin müm-

kün olmayıp, Mekkelilerin bu durumu kabul etmekten çekindiklerini haber 

verdi. Bunun üzerine Muâviye seçkin bin süvari ile aniden Medine’ye giriş 

yaparak o bölgede bizzat bu fikri kabul ettirmek için uğraştı; fakat muhalif-

ler kendisine: “Saltanat şeklinde yönetime devam etmektense, önceki halife-

lerin mirasına tabi olarak işin ümmetin icmasına bırakılmasının hayırlı ola-

cağını söylediler.” 

Muâviye tehdit ve şiddetle Medine halkından biat aldıysa da Hz. Hüse-

yin b. Ali, Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Zübeyr ve Abdullah b. Abbâs 

Hazretleri kesin bir şekilde bunu reddetti. Muâviye ise Mekke’de biat al-

maktan ümidini kesmedi. Fakat Mekke’nin tek başına hiçbir muhalif hükmü 

                                                      
17 Muğîre, Muâviye ile gizlice görüşüp bu fikri telkin ettikten sonra dışarıda kendi adamların-

dan bazılarına: “Muâviye’yi öyle bir derde soktum ki mahşer gününe kadar kurtulması 
mümkün değil,” demiştir. Ziyâd, Muâviye’den bu fikri duyunca şiddetli şekilde ısrar ederek 
bunu gizli tutmasını tavsiye etmiş ve bu tehlikeli işte dikkatli davranmasını nasihat etmiştir. 
Muâviye ise Ziyâd vefat edinceye kadar bu fikrini meydana koymamıştır. 
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olamayacağından İslâm başkanlığı toplumsal boyuttan çıkıp, veraset şekline 

dönüşmüştü. (h. 56) Muâviye b. Ebî Süfyân yetmiş beş yaşındayken Şam’da 

vefat etti. (h. 60) 

Muâviye, dünya tarihinde nadir rastlanan büyük insanlardandır. En bü-

yük emeli olan devlet başkanlığına ulaşmak için başvurulacak yol ve vasıta-

ların tamamına ayrım yapmaksızın tevessül etmiş ve bizzat sahip olduğu 

üstün özellikleri ile amacına ulaşmıştır. 

Hz. Ali ile açtığı ihtilaf faslında düşmanının manevi faziletine, hak ve 

hakikatte üstün gelmek için hile ve tuzak yolunda gitmeyi bile tercih etmiş-

tir. Düşmanındaki yüce faziletlere üstün gelmeyi temin edecek maddi vası-

taların hazırlanmasında kendisine yardımı olacak önde gelenleri ve manevi-

yattan ziyade maddiyatı öne çıkaran dönemin adamlarını seçmiş ve onları 

güzel bir idare etmeye muvaffak olan Muâviye saltanat ve yönetimini güç-

lendirmeyi bu şekilde başarmıştı. 

Muâviye için maksada ulaşma uğrunda reddedilecek bir vasıta yoktu. 

Nüfuzuna rakip çıkma ihtimalini gördüğü Abdurrahman b. Hâlid’e İbn Esâl 

eliyle içirdiği ve Mâlik Eşter Neha`î’ye verdiği bal şerbetleri bunların yaşam-

larına son vermiş; aynı zamanda bunları Emevî saltanat yolunun üzerinden 

kaldırmıştı. 

Hz. Hasan’ın şehâdeti veliahtlık sözleşmesini feshediyordu. 

Muâviye’nin bu tarz siyasi cüreti ile sürekli gösterdiği yumuşak ve akıl-

lıca hareketlerin bir araya getirilmesi güçtür. 

Emevî saltanatının, İslâm başkanlığını icma yolundan çıkararak istibdat 

yoluna getirdiğini ve bunun bir gasp olduğunu yüzüne karşı söyleyenlere 

bile yumuşak ve sükûnet ile muamele ederdi. İşte ortaya koyduğu bu akıllı 

ve yumuşaklıkla en çetin düşmanları bile Muâviye’ye dost olurdu. 

Şam saltanatının daha temelinin hazırlandığı zamanlardan beri Muâvi-

ye’nin verdiği hediyeler, gösterdiği lütuflar bütün muarızları susmaya mec-
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bur ettiği için o, heykelleşmiş devlet kamuoyunun karşısına çıkınca bilinen 

birkaç muhalifin dışında ortada hiçbir muhalif kalmamıştır. 

Meşhurdur: Bir gün Ahnef b. Kays Muâviye’nin huzuruna gelir. Ko-

nuşma esnasında: “Sıffîn Vakası benim içimi parçalamıştır; fakat siyasetin 

gereğindendi,” demiş. Ahnef ise zaten Hz. Ali’nin ateşli taraftarından biri 

olduğundan Sıffîn’in anılmasıyla taşan hislerini gizlemeyerek: “Senden nef-

ret eden yüreklerimiz göğsümüzde, o zaman seninle vuruşan kılıçlarımız ise 

kınındadır,” demiş. Muâviye ise bu tepkiye karşılık daha önce geçtiği gibi 

yumuşak ve sakince mukabelede bulunmuştur. Ahnef’in hareketinden sonra 

bu konuşmayı işiten Muâviye’nin yakınlarından biri, bu kadar tehditkâr bir 

adama nasıl tahammül ettiğini itiraz şeklinde sormuş, Muâviye de: “Bu öyle 

bir adamdır ki öfkelenirse Temîm kabilesinden yüz bin silahşör bunun ne 

için öfkelendiğini sormadan öfkelenir,” demiştir. 

Muâviye, evinin yakıldığından şikâyet eden nüfuz sahibi bir zata evinin 

bedelini sormuş, yüz bin dirhem cevabını alınca derhal verilmesini emret-

miştir. Etrafında bulunan bazıları yanan evin kamıştan yapılmış bir kulübe 

olduğunu ve değerinin o kadar olmayıp, o adamın kendisini kandırmak 

istediğini söylemişler. Muâviye ise buna karşılık: “Onlar söyler biz dinleriz, 

onlar aldatır biz aldanırız,” sözüyle karşılık vermiştir. 

O ihtilaf asrının gerektirdiği şu düzeltici siyaset ile Muâviye güçlendir-

diği saltanat binasının gerçek sahibi olarak kalmış ve tarihte büyük krallar 

yanında yüksek ve ihtişamlı bir yer edinmiştir. Muâviye zekasıyla beraber 

insanların seçimi ve kullanımında da büyük isabet göstermişti. 

Amr b. Âs, Muğîre b. Şu`be ve Ziyâd b. Ebîh ile bizzat Muâviye Arapla-

rın dâhilerinden olup; bu dördü dört dahi (دهاة اربعة) ismiyle meşhur olmuştur. 

Muâviye yumuşaklık, sakinlik ve ihtiyat ile Ziyâd siyaset ve idare, Muğîre 

bedahet ve görüş bolluğu, Amr b. Âs ise zorlukların giderilmesi ve işlerin 

düzene konulmasıyla meşhur olmuşlardı. 
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Böyle olmakla beraber diğer üçü Muâviye’nin kendilerine karşı olan üs-

tünlük ve faziletini pek çok olay ile tasdik ederdi. Bu üçü Muâviye’nin takip 

ettiği bağımsızlık maksadını yerine getirmek için oldukça yardımcı oldular. 

Bunlardan Amr b. Âs başlangıçta Muâviye’ye rakip gibiyse de Muâviye’nin 

iktidarından sonra ona tabi olarak sadık bir şekilde hizmet etmiştir. 

Muâviye’nin, farklı şekillerde göstermiş olduğu zekâ ve dirayet, harca-

dığı nimet ve hediyeler ve ahali hakkında ortaya koyduğu güzel muameleler 

sayesinde tam bir nüfuza mazhar olmuştur. Bunun yansıması olarak başlan-

gıçta Şam bölgesinde, daha sonra ise İslâm memleketlerinin her tarafında 

kendisine itaat edilmiştir. Tam bir şan ve debdebe ile yirmi senesi valilik ve 

yaklaşık on dokuz senesi de saltanat olmak üzere kırk sene kadar iktidar 

mevkiinde kalmıştır. 

Taa başkanlığının ilk zamanlarından beri haşmet ve gösterişe meyilli ol-

duğu için Hz. Ömer tarafından bu ihtişam hali hatalı görüldüğü halde: “Ey 

Müminlerin Emiri, Şam İslâm sınırıdır, düşmana İslâm gücünü şaşalı gös-

termek için gösterişli bir yönetime gerek vardır,” diye düşüncesini mantıklı 

göstermiştir. Hz. Ömer ise o zaman kendisine Muâviye Arabın kisrâsıdır diye 

imada bulunmuştur. 

Şam’da bağımsızlık kazanınca saltanat divanı kurularak saraylar, hiz-

metliler, teşrifatçılar, köleler tesis ve istihdam etmiş ve Şam’da büyük bir 

saltanat mevkii meydana getirmişti. İslâm devletlerinde ilk önce saltanat 

tahtına oturan, protokol töreni oluşturan, sokakta alay teşkil eden, camide 

mahfil yapan, muhafızlarla korunma sağlayan ve oturarak hutbe okuyan 

kişi Muâviye’dir. Posta teşkilatı kuran ve sarayında mühür divanı tesis eden 

de Muâviye’dir. Birinci mühürdarı Ubeyde b. Evs’tir. Muâviye, Mes`ûdî’ye 

göre uzun boylu, beyaz tenli, yuvarlak yüzlü güzel bir kişiydi. Oldukça obur 

olup, günde birkaç defa yemek yerdi. Fikrinde bağımsız olup kimseyi işine 

karıştırmaz ve herkesle konuşup onlardan bilgi almak isterdi. Giyiminde ve 

yaşantısında ihtişam gözetirdi. Rumlardan aldığı pek çok âdeti dairesinde 

tatbik etmiş ve çölün sıkı bedevî yaşantısına Bizans’ın sefahatini sokmuştur. 
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İpek elbiseler giyinir, maiyetiyle sohbet eder ve görüş alışverişinde bu-

lunurdu. Her sabah namazını cemaat ile eda ettikten sonra devlet işlerine 

başlar ve yalnız öğle vakti yemek zamanında ara vererek daha sonra yine 

devlet işleriyle meşgul olurdu. 

Muâviye ciddi bir çalışmayla saltanatı kendi hanedanına temin etti ve 

memlekette huzur ve sükûnet meydana getirdi. Oğlunun mutluluğunu ta-

mamlamak için kendi vefatından sonra cereyan edecek durumları da yoluna 

koymak istediğinden halefine verdiği nasihatler meşhurdur. Muâviye 

Yezîd’e demişti ki: 

“Oğlum hükûmet dairemizde sana başkaldıracak kimse yoktur. Fakat 

dört kişiden korkarım ki bunlar benim de saltanat günlerimde bana boyun 

eğmediler. Bunlardan Hüseyin b. Ali hak sahibidir. Ona karşı zafer kazanır-

san af ve merhametle muamelede bulun ki onun şerefi ve yakınlık açısından 

büyük hakkı vardır. Abdullah b. Ömer itaat ve ibâdetle meşgul bir kişi ol-

duğundan dünya işlerinde kendisinden korkulmaz. Abdullah b. Cafer dün-

yada işlerinde zevk ve sefadan başka düşündüğü bir şey yoktur, dikkat et ki 

onlardan mahrum kalmasın. Abdullah b. Zübeyr’e gelince tilki gibi kurnaz 

ve fırsat zamanında atılmaya hazır bir düşmandır. Eline geçerse aman ver-

me.” Abdullah b. Zübeyr’i başka bir şekilde elde tutmak için kızı Ümmü 

Hakem’i oğlu Yezîd’e almak istemiş; fakat Abdullah b. Zübeyr buna onay 

vermemişti. İşte Muâviye bu şekilde geleceği bile temin etmeye çalışmış ol-

duğu halde, vicdanını yaralayan bazı konular vardı. Hz. Ali’ye karşı yaptığı 

haksızlıklar hayatının son günlerinde üstüne çökmüş ağır bir yüktü. Bu hu-

sustan dolayı vefatı esnasında ağlaya ağlaya pişmanlık göstererek: “Allah 

Teala suçlarımı bağışlayıp beni affetmezse halim fenadır,” demiştir. 

Ölümü esnasında Yezîd yanında değildi. Hz. Hüseyin ile Medine halkı 

hakkında saygıda bulunması için Yezîd’e tebliğ etmelerini orada bulunanla-

ra defalarca vasiyet etti. 

Yezîd Hıms civarındaki Huvârîn köyündeydi. Babasının cenazesinde 

bulunamamıştı. 
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2. Yezîd (h. 60-64) 

Yezîd’in tahta geçmesi Muâviye’nin vefatından birkaç gün sonra gerçek-

leşti. Muâviye’nin ölümü esnasında halefinin orada bulunmaması saltanat 

değişimi sırasında ortaya çıkan karışıklıklar bazı sorunlara sebep oldu. 

Şam halkının biati temin edilmiş olduğu için cülûs töreni sade bir şekil-

de yapılsa da ülkenin farklı yerlerinde muhtelif törenler yapılmıştır. 

Hz. Hüseyin b. Ali ile Abdullah b. Zübeyr Medine’de valinin biat hak-

kında gerçekleşen davetini reddedip gizlice Mekke’ye kaçarak muhalefetle-

rini ilan etmişlerdi. 

Yezîd bu haberi alınca Medine valisini değiştirerek, gönderdiği yeni va-

liye iki muhalif hakkında yapılacak muameleye dair oldukça kesin talimat-

lar verdi. 

Yeni Vali Amr b. Sa`îd, Medine’ye giderek durumu araştırdıktan sonra 

Abdullah b. Zübeyr ile kardeşi Amr b. Zübeyr’in aralarında çekişme oldu-

ğunu anlamış, bunun üzerine Amr b. Zübeyr komutasıyla Mekke’ye, Abdul-

lah b. Zübeyr üzerine bir bölük asker göndermiştir. 

Yapılan savaşta Abdullah kardeşine üstün gelerek onu ele geçirmeyi ba-

şardığı için Amr hapsedilmiş ve ömrünün sonuna kadar hapiste kalmıştır. 

Bu olayların meydana gelmesi diğer yerlerde buna benzer büyük olayların 

ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 

Kûfeliler, Hz. Hüseyin’in Yezîd’e biat etmeyip Mekke’ye çekildiğini, 

Abdullah b. Zübeyr’in de onunla beraber olduğunu ve bahsedilen olayların 

haberini aldıkları zaman, o bölgede yerleşmiş olan Hz. Ali taraftarlığıyla Hz. 

Hüseyin’e yüz elliden fazla mektup yazarak kendisine biat etmek üzere 

Kûfe’ye davet ettiler. 

Abdullah b. Zübeyr, Hz. Hüseyin’in soy ve fazilet açısından kendisin-

den önce geldiğini ve onun Mekke’de kaldığı süre boyunca beslemekte ol-

duğu isyan fikrine engel olacağını biliyor ve açıktan açığa bir şey söyleyemi-
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yordu. Fakat Kûfelilerin bu davetini nimet bilerek bir taraftan Hz. Hüse-

yin’in Kûfe’ye gitmesini destekler göründüğü halde, diğer taraftan gitme-

mesini ister gibi görünüyordu. 

Abdullah b. Abbâs ise Kûfe yolculuğu, sonucu ve Irak halkının sebatsız-

lığından bahsederek Hüseyin’i gitme noktasında engellemeye çalışıyordu. 

Hz. Hüseyin yaratılış itibariyle sahip olduğu zekasıyla Abdullah b. Zü-

beyr’in maksadını anladı ve bu yoldaki tehlikeleri idrak ederek yolculuğun-

dan vazgeçti. Başlangıçta amcaoğlu Müslim b. Akîl’i Kûfe’ye gönderdi. Müs-

lim, Kûfeliler tarafından oldukça güzel bir şekilde karşılandı ve on sekiz bin 

kişi Hz. Hüseyin adına biat etti. 

Bu olaylar Şam’da duyulunca Kûfe valisi azledilerek, yerine Basra’da 

bulunan Ubeydullah b. Ziyâd vali olarak gönderildi. Fakat Müslim taraftar-

ları kuvvetli olduğu için İbn Ziyâd muhasara ve baskı altına alındı. 

İbn Ziyâd, babası Ziyâd b. Ebîh’in özelliklerini tam bir şekilde tevarüs 

edip, tehlike karşısında duruşu sağlamlaşan kişilerden olduğu için bulun-

duğu yerden çatıya adamlar çıkararak şiddetli tehditler ile Kûfe halkını 

Müslim’in yanından dağıttı. 

Taraftarları tarafından terk edilen Müslim ise saklanmaya mecbur oldu; 

fakat araştırılarak bulunduğu yerde şiddetli bir direnişten sonra yakalanarak 

şehit edildi (h. 60). Oysaki Müslim Kûfe’ye ulaşıp, on sekiz bin kişinin biati-

ni Hz. Hüseyin’e bir mektupla bildirmişti. 

Hz. Hüseyin mektubu aldıktan sonra hazırlanıp yola çıktı. Abdullah b. 

Abbâs Hazretleri Kûfe halkının kararsızlığını ve Hz. Ali ile Hz. Hasan’a yap-

tıklarını hatırlatmakla Hz. Hüseyin’i göndermemek istediyse de Hz. Hüse-

yin: “Yezîd’e biat etmezsem rahat vermeyecekler ve biat etmem ise mümkün 

değil,” diyerek kaderine boyun eğdi ve Kûfe’deki olaylardan habersiz bir 

halde yola çıktı. 

Fırat vadisini takip ederek Sirâf mevkiine ulaştığı zaman, Müslim’in 

akıbetinden haberdar olmakla birlikte, kuvvetli bir süvari bölüğü tarafından 
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kuşatıldığını gördü. Bu bölük, Kûfe Valisi İbn Ziyâd’ın memuru Hürr ile 

maiyetiydi. 

Hz. Hüseyin, Hürr’e kendisinin davet üzerine geldiğini ve davet edenler 

sözlerinden döndükleri için artık o bölgede işi kalmadığı için Mekke’ye geri 

döneceğini söylediyse de Hürr, Hz. Hüseyin’i Kûfe’ye götürmekte ısrar etti. 

Hz. Hüseyin ise gitme ihtimalinin bulunmadığını söyleyerek Ubeydullah’a 

haber gönderdi. Hz. Hüseyin kendisinin ya Arabistan’a dönmesine müsaade 

edilmesini yahut yanındaki tabii, çocuk ve ailesinin serbest bırakılarak ken-

disinin Yezîd’e götürülmesini yahut da bir cihada memur edilmesi teklifini 

sundu. Fakat bu tekliflerin hiçbiri kabul edilmediği için Kerbelâ Vakası 

meydana geldi. Bu konuşma sırasında Hz. Hüseyin kendi kafilesiyle Fırat 

kenarında Kerbelâ mevkiine kadar gelmişti. 

Ubeydullah b. Ziyâd ise Kûfe’de her türlü tedbir ile Hz. Hüseyin taraf-

tarlarını yanına çekerek nimet, hediye ve hileyle hepsini yumuşatmıştı. 

Ubeydullah bunlarda oluşan tatmin üzerine Amr b. Sa`d komutasıyla dört 

bin süvariyi özel bir talimatla gönderdi. 

Ömer b. Sa`d, Ziyâd’dan aldığı özel emirlerle Kerbelâ’da Hz. Hüseyin’i 

kuşattı. 

Ubeydullah b. Ziyâd, kendi soyu gibi gayrimeşru bir insana yakışacak 

haince hareketlerle Müslümanların göz nuru olan Hz. Peygamber’in toru-

nuna kastediyordu. 

Hz. Hüseyin ailesiyle beraber o ateş köprüsünün içine düştü. 

“O ne yürek yakıcı temaşa idi ki bir taraftan kadın erkek yetmiş kişilik 

bir aile halkı, geleceklerini koruma veya savunma maksadıyla değil, belki 

katillerinin namını kıyamet gününe kadar umumi lanete hedef etmek ve 

kötü bir şekilde şehit edilmeleriyle tarih sayfalarında bir acı nakşı bırakmak 

için ümitsizlik silahına sarılmış, karşılarında dört bin asker ise bir av hayva-

nı bulmuş canavar gibi o masumların üzerine atılmaya başlamıştı. (Zübde-

tü’l-Kısas)” 
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Sonunda susulması konuşulmasından daha iyi olan Kerbelâ faciası ger-

çekleşti (h. 61). Hz. Peygamber’in çocuklarından erkek olarak Hz. Hüse-

yin’in oğlu Ali Zeynelâbidîn, halası Hz. Zeyneb’in korumasıyla kurtuldu. 

Ubeydullah askerlerinin esir ettiği iffetli kadınlar ve esirler Kûfe’ye götürül-

dü. Ubeydullah Hz. Peygamber’in kerim neslini imha etmek için Ali’yi öl-

dürmek istedi; fakat çocuğu bağrına basmış olan Zeyneb’in vaaz ve uyarma-

sıyla içerisine düştüğü korku bu fikrini değiştirdi. Bu felaketzede grubunu 

toptan Şam’a gönderdi. Bunlar Şam’a gelince halk üzerinde fena bir tesir 

uyandırdı. Hz. Peygamber’in torunları yol sıkıntısıyla perişan olmuş ve zelil 

bir hale gelmiş elbiseleriyle Yezîd’in sarayı önünde feryat ve figana başla-

yınca Yezîd, o kara vicdanlı Yezîd, telaşlanarak bunları Medine’ye gönder-

me hususunda acele etti. Bunların Medine’ye ulaşmaları da kıyametten gü-

nünü andıran yürek yakıcı bir sahne oldu. 

Medine halkı bu felaketzedelerle birlikte Hz. Peygamber’in kabrinin 

önünde ayakta durarak yapılan zulümler için şikâyetlerini dile getirdiler. 

Ancak hain, katı kalpler dilsiz ve sağırdı. 

Kerbelâ olayının yürek yakan etkisi İran’da müthiş bir üzüntü uyandır-

dı. Yas âdeti o zamandan kaldığı gibi Yezîd adı da ebedi bir şekilde lanet ve 

nefret sıfatı olarak zihinlere yerleşti. 

Bu vakanın tesiriyle kamuoyu fena halde sarsıldığı için Yezîd, bu du-

rumdan korkmuş ve insanların galeyanını sakinleştirerek, kamuoyunu meş-

gul etmek için seferler düzenlemiştir. Bu amaç doğrultusunda Horasan Vali-

si Sâlim b. Ziyâd’ı Türkistan, Afrika Valisi Ukbe’yi ise Berberistan üzerine 

sefere memur etmiştir. 

Ukbe b. Nâfi` yukarıda zikredildiği üzere Muâviye tarafından Afri-

ka’dan azledilerek yerine Ebu’l-Muhâcir gönderilmişti. Ebu’l-Muhâcir bah-

sedilen sebeplerden dolayı tekrar Afrika valisi tayin edilerek kuvvetli bir 

ordu ile Kayravân’a ulaştı. 
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Ukbe, Kayravân’a gelerek kendisine muhalefet eder korkusuyla selefini 

hapsetti ve Berberistan üzerinden Mağrib-i Aksâ’ya (Fas) doğru harekete 

geçti. Berberî kabile fertleriyle ordusunu takviye ederek Mağrib beldelerini 

baştanbaşa itaat altına aldı. 

Bundan başka akla hayale gelmez bir cesaretle Atlas Dağlarının güney 

bölgesine inerek kadim Sûs şehrini ele geçirmiş ve bu adla bilinen nehir bo-

yunca gidip Kanarya Adaları önünde Atlas Okyanusu sahiline ulaşmıştır.18  

  “O asra göre mezkûr sahilin İslâm topraklarından çok uzak olması iti-

bara alınmakla, Ukbe b. Nâfi` bindiği atı denize sürüp: “Ey Allah’ım, görü-

yorsun ve şahitsin ki şu uçsuz deniz yürümeme engel olmasaydı yüce ismini 

daha ilerilere ulaştırırdım,” demiştir. 

Ukbe bu fetihlerden sonra dönüp Kayravân’a geri geldi. Fakat geçtiği 

yerlerin halkı Araplara bir türlü ısınamamış olduğu gibi Berberî kabile reis-

leri de kendi üzerlerinde hâkimiyet kuran bu Asyalı komutana düşmanlık 

beslerdi. 

Hatta Ukbe’nin selefi olan Ebu’l-Muhâcir, Berberî reislerinden sakınmak 

gerektiğini defalarca Ukbe’ye söylediği halde Ukbe buna aldırmamıştı. Fakat 

bu defa Mağrib beldelerinden dönüşünde bahsi geçen reislerin fiili düşman-

lığa cüret ettiklerini görünce Ebu’l-Muhâcir’e hak vererek onu hapisten çı-

karmış ve istediği yere gitmesine müsaade etmişse de Kayravân’daki Müs-

lümanlar için tehlike artmış olduğu için Ebu’l-Muhâcir, Ukbe’den ayrılma-

yarak bölgenin korunması için birlikte harekete geçti. 

Berberî kabileleri, Kuseyle b. Kemrem el-Berberî adında bir reisin idaresi 

altına toplanarak Ifrîkiye fatihlerine karşı düşmanlık ve savaş ilan etmişler-

di. 

Berberîler putperestlikle karışık Hristiyan dinine mensup olup, İslâm’ın 

düşmanıydılar. Kuseyle ise Müslüman olmakla birlikte Şam askerinin aley-

                                                      
18 Endülüs Tarihi birinci cilt. 
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hinde hareket ettiği için Ukbe ile maiyetinin durumu oldukça zor bir hal-

deydi. 

 Bütün Berberî kabileleri ayaklanmış ve Asyalı fatihler aleyhine yürü-

müşlerdi. Ukbe b. Nâfi` ve Ebu’l-Muhâcir oldukça gayretli bir şekilde Kay-

ravân’ı savundularsa da bir faydası olmadı. 

İslâm ordusunun tehlikeye düştüğü bir anda gerek Ukbe gerekse Ebu’l-

Muhâcir yalın kılıç düşman üzerine atılarak canlarını feda ettiler. Bunların 

kaybı ordu için büyük bir felaket oldu. Ordunun komutasını üzerine alan 

Züheyr b. Kays da mukavemete imkân bulamayarak Kayravân’ı terk edip 

doğuya doğru çekildi ve Sirenayka bölgesini Berberîlerin eline bıraktı. Arap-

ların elinde yalnızca Berka kalmıştı (h. 62). 

Türkistan Valisi olan Sâlim b. Ziyâd ise Buhara bölgesini ve Harezm di-

yarını ele geçirerek İslâm topraklarına kattı (h. 62). Bu fetihler Yezîd’e fayda 

vermediği gibi Afrika olayları da öfke sebebi olmuştu. Halk ise savaşlarla 

oyalanmak şöyle dursun, bazı şehirlerde Kerbelâ hadisesinin tesiriyle gizli 

bir kaynama bile hissediliyordu. 

Hz. Hüseyin’in Mekke’den çıkışı ve Kerbelâ’da şehit oluşu, Abdullah b. 

Zübeyr’i Hicâz’da tek başına bırakmıştı. 

Abdullah b. Zübeyr kendisinden daha şerefli ve hak sahibi kimse kal-

madığına kanaat getirince Mekke’de muhalefetini açıkça göstererek Yezîd’e 

itaatten tamamen yüz çevirdi. Zikredildiği üzere Amr b. Zübeyr, Yezîd’in 

nüfuzunu sağlamlaştırmak için Medine valisinin emriyle Abdullah b. Zü-

beyr üzerine gittiği halde yenilmiş ve kardeşinin elinde hapis kalmıştı (h. 

61). Daha sonra Kerbelâ Vakası’nın meydana gelmesi Abdullah b. Zübeyr’in 

daha önce başlamış olduğu muhalefeti meydana çıkardı. 

Yezîd’in Hz. Peygamber ailesine reva gördüğü muameleler ve İslâm 

dünyasında Emevîlerin ortaya çıkardığı karışıklıklar Irak ve Hicâz bölgesin-

de Emevîler aleyhinde galeyana neden olmuştu. 
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İbn Zübeyr halkın Emevîler aleyhindeki hissiyatından istifade ederek 

Mekke’de bağımsızlık ilan edip Yezîd’e karşı isyan etti (h. 63). Bu haber 

Şam’a ulaşınca Yezîd, Abdullah b. Zübeyr’i Şam’a davet etti; fakat Abdullah 

bu davete icabet etmediği için zorla getirilmek üzere askeri bir güç gönder-

di. 

Mekke üzerine gelen bu kuvvet Abdullah b. Zübeyr tarafından mağlup 

edildi. Bu haberi alan Medine halkı da Şam yönetimine karşı beslediği gizli 

kin ile Yezîd’in tahttan indirilmesi için ayaklanıp Medine’de bulunan bütün 

Emevîleri kovarak isyan ettiler. (h. 63) 

Yezîd bu olaylarla karşılaşınca tabiatındaki kötü vahşeti ortaya çıkarta-

rak bu muhalifleri yeryüzünden kaldırmak için içerisinde kötülük yapmaya 

müsait bir yapı bulunan Ubeydllah b. Ziyâd’a müracaat etti. 

Ubeydullah b. Ziyâd, Kerbelâ’nın menfur yükü altında kalan lanetli ru-

hunda Haremeyn’e karşı hareket cesareti bulamadığı için hastalık bahane-

siyle hizmetten affını istedi. Yezîd, bunun üzerine Müslim b. Ukbe’yi komu-

tan tayin ederek Hicâz üzerine gönderdi. 

Medineliler Kureyş savaşçılarıyla birlikte mukaddes beldenin korunma-

sı için Şamlılara karşı durdular. Yezîd’in askeri, Medine halkının birkaç ka-

tına ulaşıyordu. Harre vadisinde meydana gelen kanlı bir mücadelede Müs-

lim muzaffer olarak Medine’yi zapt etti. (h. 63) 

Medine’de yapılan zulümler ikinci Kerbelâ olacak derecededir. Hz. Pey-

gamber’in, peygamberliğine sığınak ve peygamberlerin seyyidinin mübarek 

bedenlerinin ebedi karargâhı olan Medine, o mübarek peygamberin getirdi-

ği din ile oluşan Müslüman cemaatinin imametinde bulunan Yezîd askerinin 

vahşi ayakları altında kaldı. 

Yağma ve hırsızlık Yezîd’in emri ile üç gün üç gece devam etti. Hz. Pey-

gamber’in kabri civarında yapılmadık kötülük, icra edilmedik günah kal-

madı. Hz. Peygamber zamanında hürmete mazhar olan nice sahâbe ailesi 

hakarete maruz kaldı. 
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Hz. Peygamber’in yıllarca mukaddes nurunu yansıtan, Hz. Peygam-

ber’in getirmiş olduğu nurlu şeriatın kutsal temelini oluşturan, Peygamber 

mescidine Müslim b. Ukbe’nin emriyle Emevîler hayvanlarını bağladılar. 

Bu saldırı, Medine’nin İslâm’ın ilk yıllarında elde ettiği ilerleme ve me-

deniyetini heba etti. Yezîd ise rakibini ortadan kaldırıp bağımsızlığını temin 

etmeye çalışıyordu. 

Medine’nin felaketi Mekke’ye aksedince Abdullah b. Zübeyr her ne ka-

dar yiğitliğini açığa vurduysa da gerçekte oldukça endişelenmişti. Fakat 

Peygamber’in Medine’sini tahrip eden Müslim b. Ukbe Mekke üzerine ge-

lirken yolda vefat ettiği için Yezîd’in askeri durmaya mecbur oldu. Abdullah 

b. Zübeyr bu duraksamadan istifade ederek Hicâz kabilelerinden Mekke’ye 

yardım getirip, yeterli miktar buğday stokladı. 

Şam ordusuna komutan tayin edilen Husayn b. Numeyr yolda bulunan 

askeri bölüğü alarak Mekke üzerine yürüdü (h. 64). 

Abdullah b. Zübeyr, Mekke’yi çok güzel savundu. Kuşatma bir ay kadar 

uzadı. Husayn, Ebî Kubeys dağına kurulan mancınıklarla şehri tahrip edi-

yordu. Atılan taş ve ateşler Kâbe üzerine isabet ederek kutsal evi tahrip edip 

yaktı. Mekke’nin yarısı yanmış ve İslâm nurunun indiği Kâbe yıkılmış, şehir 

halkı ise yarısına kadar öldürülmüştü. Yezîd bu faaliyet ile rakibini defedip 

bağımsızlığını temin ediyordu. Kuşatmanın sonuna doğru Yezâd vefat ettiği 

için Husayn b. Numeyr Şam ordusunu alıp Suriye’ye geri döndü. 

Yezîd dört seneye yakın süren saltanat süresinde yerine getirmekten çe-

kinmediği çok çirkin cinayetler ile namını sonsuz bir lanete müstahak ede-

rek ceza yurduna göçtü (h. 64). 

Yezîd’in annesi, Kelb kabilesinden Meysûn bint Bahdal’dır. Kelb kabilesi 

bedevî dünyasının en hakiki simalarından ve kuvvetli kabilelerinden olup, 

fesahat ve başına buyruk olmakla meşhurdu. Muâviye, Meysûn’u bu kuv-

vetli kabilenin desteğini temin etmek için almıştı. Meysûn Yezîd’i dünyaya 

getirdikten sonra Şam sarayında geçirdiği hayattan sıkılmaya başlayıp, çö-
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lün özgür hayatını özler olmuştu. Bu özlemlerle şiir inşad eder ve bu şiirleri 

hüzünlü hüzünlü okurdu. Günün birinde Muâviye, Meysûn’un okuduğu 

şiirleri duyup, bu özlem hissine vâkıf olunca onu çocuğu ile beraber Kelb 

kabilesi diyarına göndermişti. 

Bu suretle Yezîd, babasından uzak olup, genç yaşına kadar annesiyle 

birlikte çölde yaşam sürmüş ve çocukluk yaşlarında aldığı bu çöl terbiyesiy-

le sert mizaçlı bir adam olmuştu. 

Yezîd gördüğü bu terbiyenin etkisiyle şiire merak salmış ve baba şefka-

tinden mahrum kalması sebebiyle de katı kalpli olarak kötü bir huy kazan-

mıştı. 

O yine özgür yetişmesinin etkisiyle av ve eğlenceye ve bunun alt dalları 

olarak hayvanlara ve köpeklere merak salmış, zevk ve sefaya düşmüştü. 

Yezîd, miras yoluyla Kelb kabilesinin fesahatine sahip olarak dili çok fa-

sih bir şekilde konuşur ve şiir inşad ederdi. Şehvet ve namus konusunda 

dikkati olmayıp bu yolda haince maceraları vardı. Abdullah b. Selâm’ın eşi 

Zeyneb’in hayali Yezîd’i çok meşgul etmiş; fakat Hz. Hüseyin’in insanca 

muhalefeti karşısında bütün teşebbüsleri sonuçsuz kalmıştır. Yezîd kötü 

huylu ve katı kalpli bir zalimdi. Adalet hislerinden ve hükümdarlık vasıfla-

rından olması gereken şefkat ve halk sevgisinden habersizdi. 

Yezîd, kara yağız, çiçek bozuğu ten rengi ve iri bedenli, kilolu bir adam-

dı. Zevk ve sefaya düşkünlüğüyle meşhur olup, işret, oyun ve boş işleri pek 

severdi. Kendi alışkanlığı memurlara ve halka da sirayet ettiğinden: “Sefahat 

yaygınlaştı, Mekke ve Medine’de çalgı çengi Yezîd zamanında ortaya çıktığı 

gibi diğer yerlerde de bu zamanda başladı. Fısk ve fücur arttı. Daha önce 

İslâm’da bu çirkinlikler yoktu.” (Mes`ûdî) 

Yezîd din konusunda ise laubali olup hükümlere riayet etmezdi. Hatta 

din âlimlerini aşağılamak maksadıyla maymunları ulema kıyafetine koydu-

ğu tarih kayıtları arasında yer almaktadır. 
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Yezîd, yaptığı kötülüklerin ağır yükü altında ezilmişti. Kerbelâ hadise-

sinden ve Kâbe’nin yakılmasından sonra psikolojisi fena halde sarsılmıştı. 

İçine daldığı eğlenceler ise neşesini yerine getirmeyip içtiği şarap bile 

üzülmesine sebep olurdu. Bu duygu Yezîd’in içini kahrederdi. Son zamanla-

rında sürekli şarap içmekle vakit geçirip, ayık gezmezdi. Üç sene altı ay sü-

ren saltanatı ölümüyle sona erdi. 

Mekke’yi muhasara eden Husayn, Yezîd’in ölüm haberini alınca Mekke 

kuşatmasını kaldırmakla birlikte Abdullah b. Zübeyr’e biat ederek beraberce 

Şam’a gitmeyi teklif etmişti. 

Ancak İbn Zübeyr Şamlılara güvenmediği ve gücünü Hicâz’da merkezi-

leştirmek istediği için bu teklifi reddettiğinden Husayn tek başına geri dön-

müştü. 

Abdullah b. Zübeyr, bu olaydan sonra Hicâz’da hilafetini ilan ettiği gibi 

Yemen, Mısır, Basra, Irak ve Suriye şehirlerinden bazıları kendisine biat etti. 

Şam’ın kendisinde ise gizlice biat alındı. 

Bunun üzerine Abdullah b. Zübeyr gerçekleşen başkanlığını teyit olarak 

gerekli olan yerlere valiler tayin ettiği için oralardaki Emevî valileri Şam’a 

kaçtı. Irak’taki meşhur Ubeydullah b. Ziyâd da bunlar arasındaydı. Mervân 

b. el-Hakem de Medine’den kaçarak Şam’a geldi. Abdullah b. Zübeyr’in 

gücü olması gerektiği gibi büyümeye başladı. 

3. II. Muâviye (h. 64) 

Yezîd’in iki oğlu vardı bunlardan ilki olan Hâlid, çocuk denecek kadar 

küçük, diğeri Muâviye ise delikanlılık çağındaydı. Açık kalan Emevî tahtına, 

Muâviye b. Yezîd, II. Muâviye adıyla geçti; fakat II. Muâviye henüz çok 

gençti. 

Zayıf kalpli ve hastalıklı bir adam olduğu için bir rivayete göre kırk gün, 

diğer rivayete göre üç ay yönetimde kaldıktan sonra vefat etti. Mezkûr halife 

esasen dindar bir adam olup babası Yezîd’in çirkin işleri kendisine pek ağır 
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gelmiş ve öyle bir adamın oğlu olduğu için İslâm âlemine karşı hissettiği 

utanma duygusu ile talihsiz kalmıştı. 

Yezîd zamanında Medine ve Mekke’de açılan isyan ve yapılan savaşlar-

da o kadar mazlum kanı döküldüğü halde, bu durumlar henüz son bulma-

mış olduğu için bu durum Muâviye’nin oldukça fazla bir şekilde üzülmesi 

ve kederlenmesine sebep oluyordu. Bu durum sebebiyle bulunduğu yüksek 

yönetim mevkii Muâviye’ye bir azap yeri olduğundan nihayet bir gün halkı 

toplayıp: 

- Ey cemaat ben sizin işlerinizi yapmaktan acizim, halife olacak bir kişi 

de tayin edemem, siz istediğinizi seçin, diye yönetimden çekildi. 

Muâviye’nin yönetimden çekilmesi üzerine Emevîler adına İslâm baş-

kanlığını üstlenmek üzere ortaya çıkmaya kimse cesaret edemiyordu. Ab-

dullah b. Zübeyr’in gücü artmakta olduğundan buna karşılık verecek Emevî 

erkeklerinden kimse meydana çıkmıyordu. 

Yezîd’in küçük oğlu Hâlid, yaşının küçüklüğünden dolayı dikkate alın-

madığı gibi ortada Süfyânîlerden kimse de yoktu. Emevî sülalesinden Ha-

kem’in oğlu Mervân bulunuyorsa da o bile Hicâz’dan henüz yeni gelmiş ve 

Abdullah b. Zübeyr’e biat etmek niyetinde bulunmuştu. 

Fakat Emevî taraftarları: “Sen Emevîlerin seyyidisisin, hak senindir,” di-

ye onu teşvik ettiği ve Abdullah b. Zübeyr’den korkmakta olan Emevî fırka-

ları başına toplandığı için, Mervân bundan cesaret alarak Şam’da hilafetini 

ilan ve halkı biate davet etti. 

Suriye topraklarında Abdullah b. Zübeyr adına biat alınmakta olduğun-

dan, biri Mervân, diğeri ise Abdullah b. Zübeyr taraftarı olmak üzere ortaya 

çıkan iki fırka arasında çarpışmalar başladı. 

İbn Zübeyr adına Şam’da gizlice biat almakta olan Dahhâk b. Kays mai-

yetindekilerle birlikte Şam civarında bulunan Mercrâhit adlı sahraya gelmiş-

ti. Mervân ise bunların üzerine Emevî taraftarlarından oluşan on üç bin kişi-

lik bir ordu ile Ubeydullah b. Ziyâd’ı gönderdi. Meydana gelen savaşta zafer 
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Mervân tarafının oldu ve Dahhâk öldürüldü. Bu zafer üzerine Mervân 

Şam’a girerek Yezîd’in sarayına indi ve hilafetini ilan etti. 

Mervânî Hükümdarları 

4. Mervan b. el-Hakem (h. 65) 

II. Muâviye ile Ebû Süfyân çocuklarından olan Emevî hanedanı son 

bulmuştu. Mervân b. el-Hakem ile Emevî hükümdarlarının Mervânî hane-

danlığı başladı. 

 Mervân’ın hilafete geçmesi ve Dahhâk’ın ölüm haberi Suriye’de İbn 

Zübeyr adına hareket eden diğer emirlere ulaşınca, bunlar telaşa düşerek 

her biri bir tarafa kaçmaya teşebbüs etti. 

Bunlardan Humus’ta bulunan Numan b. Beşîr kaçışı sırasında Humus 

halkı tarafından şehit edildi. Kınnesrin’de bulunan Züfer b. el-Hâris ise kaçı-

şında başarılı olarak Cezîre topraklarında İbn Zübeyr adına davete devam 

etti. Fakat Şam ve bütün Suriye ile Filistin bölgesinde muhaliflerden kimse 

kalmamıştı. 

Mervân, Şam’daki işlerini temin ettikten sonra Mısır’a hareket ederek 

orasını ve bütün Afrika’yı Abdullah b. Zübeyr’in nüfuzundan kurtararak 

küçük oğlu Abdülaziz’i vali tayin etti. 

Bu şekilde Suriye, Filistin ve Afrika Mervân’ın, Hicâz, Irak ve Yemen de 

Abdullah b. Zübeyr’in elinde kalmıştı. (h. 64) 

İran ve Horasan’da ortaya çıkan ihtilaller ise bastırıldı. Bu sırada mey-

dana gelen olayların en önemlisi Tevvâbûn olayıdır. 

Yürek yakan Kerbelâ faciasının Irak’ta uyandırdığı acı tesirler üzerine 

halkın beslediği intikam fikrini yükselten bazı adamlar Kerbelâ hadisesine 

karışmış olanların idamları için gizli bir örgüt kurdular. Bu örgüte dâhil 

olanlar önce Hz. Hüseyin’i davet ettikleri halde, akabinde ona katılmaktan 

yüz çevirerek Hz. Hüseyin’in şehit olmasına sebep oldukları için bu kaba-

hatlerine tövbe ettiklerine delil olmak üzere kendilerini Tevvâbûn (tövbe 
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edenler) şeklinde isimlendirdiler. Bunların başkanı Süleyman b. Surad’dı. 

Bunlar gruplarını oluşturduktan sonra Hz. Hüseyin’in mezarında bir gece 

münacat edip, yas tutarak sabah ettikten sonra Kerbelâ olayında parmağı 

olanlardan ele geçirdiklerini öldürmeye başladı ve Şam üzerine doğru yürü-

yüşe geçtiler. Mervân bunların zararını önlemek için sevk ettiği askerle Ay-

nülverde adlı yerde yapılan savaşta Süleyman şehit edildi ve askeri perişan 

oldu. Tevvâbûndan kaçanlar ise Irak’a sığındılar (h. 65) ki bunlar daha sonra 

Muhtar es-Sekafî’nin yanına katılmışlardır. 

Mervân, Hz. Osman zamanındaki olaylara sebep olmasından dolayı 

halk tarafından hürmete mazhar olamadı. Zaten yaşlıydı. Bu sebeple şöhret 

ve nüfuzu günden güne artan Abdullah b. Zübeyr’e karşı başarılı olamaya-

caktı. Fakat Abdullah b. Zübeyr kendi menfaatini takip edemeyerek güçsüz-

lük gösterdiği için talih Mervân’a güldü. Mervân, kendisine muhalefet eden 

emirleri mağlup etmekle uğraştığı hatta Mervân’ın askeri Mısır’da bulundu-

ğu sıralarda bile Abdullah b. Zübeyr Hicâz’dan çıkmak istemedi. Eğer İbn 

Zübeyr, Mervân üzerine taarruz şeklinde harekete başlayarak işini takip 

etseydi, elindeki kuvvetle Ümeyyeoğullarına galebe çalabilecekti. Halbuki 

İbn Zübeyr siyasi hareket ve teşebbüsler için en müsait olan zamanlarda bile 

Hicâz’dan çıkmayıp, muhasara sırasında harap olan Mekke’nin tamiri ve 

Kâbe’nin yeniden inşası ile meşgul oldu. 

Mervân ise bu fırsatlardan istifade ederek yönetimini güçlendirmeye 

muvaffak oluyordu. 

Mervân, Şam’da biat almasını takiben (h. 64) bütün Emevîleri kendisine 

bağlamak üzere, kendisinden sonra Yezîd’in küçük oğlu Hâlid’in yönetime 

gelmesini temin için onu veliaht ilan etti ve bunu kesinleştirmek için de 

Yezîd’in dul eşi Ümmü Hâlid’le evlendi. Bu şekilde bütün Ebû Süfyân aile-

sinin sevgi ve desteğini kazandı. Fakat bu sayede güç kazanıp düşmanlarına 

üstün geldikten sonra Hâlid b. Yezîd’i veliaht yapmaktan vazgeçerek kendi 

oğlu Abdülmelik’i veliaht ilan etmesi ve Hâlid b. Yezîd’i aşağılamaya çalış-

masından dolayı, Ümmü Hâlid olağanüstü bir gururla h.65 senesi ramaza-
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nının üçüncü gecesi, Mervân uyurken yüzüne yastıkla basıp, Mervân’ı boğa-

rak öldürdü.  

Mervân kısa boylu, kırmızı yüzlü, ince boyunlu, büyük başlı ve çok sa-

kalı olan bir adamdı. Taa Hz. Peygamber zamanında Hz. Peygamber’e karşı 

ihanet etmeye ve fesada başlamıştı. Mervân’ın fesat ve çirkin işlerle dolu 

olan hayatı bu suretle sonlandı ki bir canice fiillerinin cezasını buldu. 

5. Abdülmelik (h. 65-68) 

Abdülmelik b. Mervân babasının makamına geldiği zaman İslâm top-

rakları üç kişinin boyunduruğu altındaydı. 

Irak bölgesi, Tevvâbûn’dan geriye kalanları başına toplayarak Hz. Hü-

seyin’in intikamını almak için ortaya çıkmış olan Muhtar b. Ebî Ubeyd es-

Sekafî’nin, Hicâz Abdullah b. Zübeyr’in ve Mısır ile Suriye Abdülmelik’in 

elindeydi. 

Muhtar b. Ebî Ubeyd es-Sekafî yahut yalnızca Muhtar es-Sekafî, sahâbe-

den Köprü Savaşı’nda şehit olan Ebû Ubeyd es-Sekafî Hazretlerinin oğlu-

dur. 

Muhtar, Irak’ta yaşarken Mervân’ın tahta geçişi sırasında Mekke’ye gi-

derek Abdullah b. Zübeyr’e biat etmiş; fakat onunla arası açıldığından daha 

sonra yine Irak’a dönmüştü. Irak’taki Emevî valileri Muhtar’dan şüphelen-

dikleri için kendisini hapsettiler. Fakat Abdullah b. Ömer Hazretleri tarafın-

dan Kûfe Valisi Ubeydullah b. Ziyâd’a yapılan tavsiye üzerine serbest bıra-

kıldı. 

Bu sırada Tevvâbûn hareketi ortaya çıkmış ve gizli faaliyetlerle teşkilat-

larını kurmuşlardı. Muhtar ise bu maksadın icrasına hizmetkâr olarak Mu-

hammed b. Hanefiyye adına hareket ederek Hz. Hüseyin’in intikamı için 
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Alevîleri19 ve Kûfelileri teşvik etmeye başladı. Kendisini ise İbn Hanefiyye 

Hazretlerinin veziri olarak ilan etti ve Hz. Hüseyin’in intikamı alınmadıkça 

kılıcını kınına koymayacağını söyleyerek amacını geçerli kılmak için çaba 

gösterdi. 

Bu sırada Mervân Kûfe valiliğine Abdullah b. Yezîd’i tayin ederek 

Ubeydullah b. Ziyâd’ı (h. 65) Irak vilayetinin boyun eğmesi için göndermişti. 

Tevvâbûn ise bu askeri kuvvete karşılık vermek için hazırlık yaparak gizli 

teşkilatlarını açığa çıkardılar. Tevvâbûn’un askeri kuvvetinin başına Süley-

man b. Surad geçmiş ve Muhtar yine kendi halinde kalmıştı. 

 Fakat Muhtar her halde Süleyman’dan daha muktedir ve tehlikeli gö-

rüldüğünden Kûfe Valisi Ubeydullah tarafından tekrar hapsedildi. Süley-

man b. Surad ise yukarıda zikredildiği üzere Tevvâbûn ile hareket ederek 

Aynülverde Savaşı’nda şehit olduğundan tabileri Kûfe’ye doğru geri çekildi. 

(h. 65) Bu sıralarda Mervân’ın vefatıyla oğlu Abdülmelik’in cülusu ve 

Ubeydullah b. Ziyad’ın Irak üzerine hareket haberleri birbirini takip ederek 

Kûfe’ye ulaştı. 

Şia’nın ve özellikle de Tevvâbûn’un durumunun çok zor olması ve reis-

lerinin vefatıyla başsız kalmış olmalarından dolayı bunlar bir ayaklanma 

tertip ederek Kûfe’de hapishaneyi basıp Muhtar’ı çıkardılar. 

Muhtar Kûfe’de toplanan Şia grupları ve Tevvâbûn’dan geriye kalanla-

rın başkanlığına geçti. (h. 66) Muhtar o gece (12 Rebiyülevvel) Kûfe’de vali-

lik sarayını basıp valiyi kovdu ve mescide gidip bir hutbe okuyarak intikam 

maksadını dokunaklı bir şekilde açıkladı. Cemaat Hz. Hüseyin’in intikamı 

alınmadıkça kılıçlarını kınına sokmamaya yemin etti. 

                                                      
19 Metinde geçen Alevîlik ve Alevî tabirleri o dönem için Hz. Ali taraftarı manasına gelmekte-

dir. Mezhepsel bağlamla alakası yoktur. (sad.) 
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Muhtar bu şekilde başkanlığa geçmiş oluyordu. Irak ve İran’ın yönetim 

havzası üzerinde olan memleketlerdeki valiler Muhtar’ın emriyle değiştiril-

di. 

Abdülmelik hilâfet tahtına gelince ilk iş olarak, doğrudan kendine biat 

etmiş olan Suriye ve Mısır’ın güzel bir şekilde intizamına çalıştı. 

Hicâz ve Irak bölgesinin boyun eğmesi ve oralardaki muhalefetin gide-

rilmesi için ne yapılması lazım geleceğini kendi adamlarıyla müzakere ede-

rek Abdullah b. Zübeyr üzerine gitmeden önce Muhtar’ın ortadan kaldırıl-

masına ve Irak işinin halledilmesine karar verdi. Çünkü Irak bölgesi 

Hicâz’ın kanadı konumundaydı. 

Mervân b. el-Hakem yönetimi zamanında Kınnesrin’den kaçan Züfer b. 

el-Hâris Karkisiya’da savunmaya çekilmişti. Abdülmelik Irak ve Cezîre yo-

lunu açmak için Karkisiya üzerine bizzat hareket ederek orayı kuşattı. An-

cak kendisinin Şam’da olmadığı zamanlar için yerine vekil bırakmış olduğu 

Amr b. Sa`îd el-Eşdak yönetim sarayı ve kaleyi zapt ederek Şam valisini 

kendisine biat ettirip Abdülmelik’e isyan etti. 

Abdülmelik bu haberi alınca Irak seferinden vazgeçerek derhal Şam’a 

geri dönerek Amr’ı kalede kuşattı. Kuşatma on altı gün uzadı; fakat Abdül-

melik’in kaleyi ele geçirmeyi başaramaması ve savaşın uzaması halinde önü 

alınamayacak bir karışıklığın çıkmasından korkması sebebiyle Amr b. 

Sa`îd’le anlaşmayı tercih etti. 

Anlaşma gereğince Amr, Abdülmelik’e veliaht olacak ve her yerde Ab-

dülmelik’in valileriyle birlikte birer tane de Amr’ın valisi bulunacaktı. Bu 

şartla sıkıntı giderilerek Abdülmelik sıradan bir yer olan yönetim sarayına 

geri döndü. 

Fakat Irak ve Mısır gibi uzak bölgelerden değil de bizzat Şam içinde çı-

kan şu yönetim sarsıntısı Abdülmelik’i oldukça fazla meşgul ediyordu. So-

nunda tertip ettiği bir hile ile Amr b. Sa`îd’i öldürerek kötülüğü defetti ve 

huzuru sağladı. 
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Bundan sonra Irak ahvaline kesin bir son vermek üzere daha önce me-

mur etmiş olduğu Ubeydullah b. Ziyâd’ı tekrar sevk etti. İbn Ziyâd Musul’a 

kadar giderek orada Muhtar’ın askeri ile karşılaştı. Muhtar’ın askeri İbrahim 

b. Mâlik Eşter en-Neha`î komutasındaydı. Ubeydullah b. Ziyâd’ın ordusu 

İbrahim’in ordusunun kat kat üstünde olduğu halde yapılan şiddetli ve kan-

lı bir savaşta İbrahim galip gelerek, Ubeydullah b. Ziyâd Alevîlerin elinde 

maktul düştü. (h. 67) 

Bu zafer haberi Kûfe’de Muhtar’a ulaşınca Muhtar emirlerini toplayıp 

maksadının icra zamanının geldiğini tebliğ ederek Kerbelâ olayında parmağı 

olan ne kadar adam varsa hepsini tutuklatıp idam etti. (h. 67) Bu şekilde Hz. 

Hüseyin’in masum kanının intikamı alınmış oldu. 

Irak bölgesinin itaatini sağlama düşüncesinde olan Abdullah b. Zübeyr, 

Muhtâr’ın genişleyen güç ve şöhretine engel olmak için kendi kardeşi 

Mus`ab b. Zübeyr’i daha önce Basra valiliğine göndermişti. 

Mus`ab’ın Basra yönetiminde bulunduğu sırada bazı israfları Abdullah 

b. Zübeyr tarafından duyulmuş olduğu için görevinden azledilmiş; Bas-

ra’nın önemi ve Muhtar’ın o bölgedeki teşebbüsleri üzerine tekrar tayin 

edilmişti. 

İşte bu sıralarda Muhtar’ın katliamından kurtulabilenler Mus`ab’ın ya-

nına kaçarak hem gücünü artırdı hem de onu Muhtar aleyhine harekete teş-

vik ettiler. 

Bunun sonucunda Mus`ab, Horasan Valisi Mühelleb b. Ebî Sufra ile iş 

birliği yaparak Muhtar üzerine hareket ederek Muhtar’ı Kûfe’de muhasara 

etti. Muhtar Kûfe’de mahsur olduğu istihkâm içerisinde iyice sıkıştırıldığın-

dan şiddetli bir çıkış hareketi yaparak kurtulmak istediyse de savaş sırasın-

da öldürüldü. (h. 67) 

Abdullah b. Zübeyr, Abdülmelik’e karşı yürüttüğü bağımsızlık hareke-

tini korumak için kendi gibi Abdülmelik’in düşmanı olan Muhtâr’ı öldürüp 

ortadan kaldırmak yerine, onunla iş birliği yaparak hareket etmesi siyasetin 
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gereği iken düşmanının düşmanı olan güçlü bir adamı zayi etmek gibi bir 

hataya düşmüştü. Muhtar’ın vefatı Abdülmelik’in manevi zaferi demekti. 

Irak durumları bu merkezdeyken Abdülmelik hazırladığı bir ordu ile 

bizzat Irak üzerine yürümüştü. Bu sefer esnasında meşhur Haccâc da maiye-

tinde bulunuyordu. 

Mus’ab, Muhtar’ın vefatından sonra onun adamlarını yanına çekerek 

onları memnun etmiş ve o bölgenin yönetimini eline almıştı. Mus`ab, Ab-

dülmelik’in gelmekte olduğunu haber alınca, oluşturduğu askeri kuvvete 

Muhtar’ın başkomutanı İbrahim b. Mâlik’i komutan tayin ederek karşılama-

ya gönderdi ve kendisi de peşi sıra hareket ederek ona katıldı. Dicle civarın-

da Deyrülcâselîk adlı yerde yapılan kanlı bir savaş Abdülmelik tarafının 

üstünlüğüyle neticelendi. Mus`ab’ın askeri hem çok hem de fedakâr olduğu 

halde üstün gelmesine şüphe yokken her zaman kahpelikten başka bir fazi-

letleri olmayan Hâricîler’in Mus`ab ordusunu terk etmeleri üzerine Mus`ab 

ordusu hezimete uğramıştı. 

Mus`ab, oğlu İsa ile sonuna kadar savaştıysa da ikisi birlikte şehit ol-

muştur (h. 71). 

Mus`ab, hem Hz. Hüseyin’in hem de Hz. Talha’nın damadı olup, güzel 

özelliklere sahip, adaletli, yiğit ve Arapların en cömerdi (اجود العرب) namıyla 

meşhurdu. 

Mus’ab’ın vefatıyla Irak bölgesinde önemli bir muhalefet kalmamıştı. 

Abdülmelik o bölgeyi bu şekilde düzene koyduktan sonra Abdullah b. Zü-

beyr Hazretleri üzerine gitmek için hazırlık yaptı. 

Abdülmelik Şam’a geri dönerek sefer hazırlıklarını tamamladıktan sonra 

Karkisiya’da kale içine kapanmış olan Züfer b. Hâris’i ortadan kaldıramadı-

ğı için onunla barış yapıp, Hicâz üzerine asker gönderdi. 

Hicâz bölgesi Abdülmelik’i olağan üstü bir şekilde meşgul ediyordu. 

Müslümanların Kâbe’ye teveccühü ve dini toplanma yeri olan kutsal Mek-
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ke’de, Abdullah b. Zübeyr her sene toplanan farklı ülke halklarından oluşan 

hacılara Emevîler aleyhinde konuşuyor, onlara Hz. Peygamber ailesine reva 

gördükleri zulümleri hatırlatarak, hutbelerle muhalefet telkin ediyor ve hal-

kı Emevîlerden soğutuyordu. Abdülmelik buna çare bulmak üzere kıble ve 

Kâbe’yi değiştirmekle halkı Mekke’ye gitmekten menetmeye teşebbüs edip, 

Kudüs’te bir Kubbe-i Hadrâ inşa etti ve oraya birtakım bidatler ve ayinler 

koyarak herkesi oraya gelmeye zorladı. Yeni inşa edilen bu Kâbe’nin hizmet-

lileri, âdet ve menâsikleri belirlenerek kokusu uzaklardan duyulacak dere-

cede buhur yakıldı. 

Bu hal gösteriyor ki Abdülmelik fikir birliği için Mekke’deki muhalefe-

tin varlığını çok fazla büyütüyordu. 

Bunun için Hicâz seferine fevkalade önem vererek oraya gitmek üzere 

tertip ettiği orduya Haccâc b. Yusuf es-Sekafî’yi komutan tayin edip yola 

çıkardı. 

Haccâc, Medine’ye bir zarar vermeden geçip Tâif’e ulaştı. Orada bir 

müddet kalarak tertip ettiği müfreze ile Mekke civarını yağmalattı. 

Haccâc’ın bu işteki maksadı Kâbe’nin haremi çevresinde bulunması gereken 

kutsiyeti kırmak ve askerindeki taassup düşüncesini yok ederek -velev ki 

Kâbe’nin içinde bile olsa- savaş yapabilmelerine hazırlamaktı.  

Gerçekte de bu şekilde hareket ederek bir süre sonra askerinde istediği 

liyakati bulmuştu. 

Mekke muhasarasına başlayıp Ebû Kubeys dağı üzerine koydurduğu 

mancınık ile Mekke içerisine ve Kâbe üzerine taş yağdırmaya başladı. (h. 72) 

Muhasaranın şiddeti şehir içinde olağan üstü bir etki gösterip, halk sa-

vaşın baskısından ve açlıktan telef olmakta, sağlam duramayanlar ise 

Haccâc ordusuna geçmekteydi. 

Ayrıntısı tarih kitaplarında zikredilen birtakım manevi olay ve işaretler-

le beraber Şamlıların kötülüğüne ve Abdullah b. Zübeyr’in yüceliğine örnek 
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olacak pek çok olay ortaya çıkmış ve sonunda Haccâc üstün gelip Abdullah 

b. Zübeyr’i şehit etmiştir (h. 83). 

Bu olay Abdülmelik için dünyalar değerinde bir nimet olduğu için 

Emevîlerin sevincine diyecek yoktu. 

Abdullah b. Zübeyr, züht, takva, ibâdet, cesaret ve kahramanlıkla sıfat-

lanmış, Allah’tan korkan, yüce gönüllü biriydi. Babası Aşere-i Mübeşşere-

den Zübeyr b. el-Avvâm, Hazretleri, annesi ise iki bağ20 sahibi Esma bint Ebî 

Bekir’dir. 

İsyan ve hilâfet ilanı dokuz sene devam etmiş ve bu süre zarfında kuv-

vetini genişletmeye yarayacak doğuda ve batıda İslâm kuvvetlerini birleşti-

rerek Emevîlere kesin üstünlük sağlayacak pek çok fırsat eline geçtiği halde 

hepsini ziyan ederek oldukça müsait ve güçlü olan konumundan istifade 

edememiştir. 

Abdullah b. Zübeyr’in başarısızlığının başlıca sebebi düşmanından gör-

düğü kuvvet ve teşebbüse benzer şekilde mukabele etmemesiydi. Emevîler 

sınırsız hediyelerle kalpleri kazandıkları halde Abdullah, hisleriyle hareket 

etmesiyle meşhurdu. Mekke muhasarası sırsında ambarlarda buğday mev-

cut olduğu halde açlıktan telef olanlar görülmüştü. Mus`ab, Irak halkına 

tahsis edilecek maaşlarla onları daima yanına çekebileceğini söylediği halde 

İbn Zübeyr bunu dinlenilmesi gereken tavsiyelerden saymamıştır. Halbuki 

Abdülmelik Irak’ta gereken kişileri hediyelere boğmuştu. 

Ayrıca pek çok kez siyaseten müsait olan fırsatları zayi etmişti. Muhtar 

gibi bir kuvveti ortadan kaldıracağına onunla birleşmesi gerekirken Abdül-

melik’in menfaatine yarayacak şekilde hareket etme ihtiyatsızlığında bu-

lunmuştur. 

                                                      
-bu lakap kendisine hicret esnasında Hz. Peygamber tarafından verilmiştir. Mağa (ذات النطاقني) 20

rada saklanan Hz. Peygamber ile babasına yemek götüren Esma, azık torbasının ağzını bağ-
layacak ip bulamayınca kendi elbisesinden bir parça kopartarak bu işlemi yerine getirmiş ve 
bunun karşılığında Hz. Peygamber’in iltifatına mazhar olmuştur. (sad.)   
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Abdullah b. Zübeyr’in şehâdeti Abdülmelik’in rakipsiz olarak yönetimi 

icra etmesinin başlangıcı oldu. 

Haccâc, bir süre daha Mekke’de kalarak Kâbe’yi yeniden inşa etti. (h74) 

Abdullah b. Zübeyr’in tamiratından iz bırakmamak ve bu namı ortadan kal-

dırmak için sorumluluk alarak Kâbe’yi eski tarzına çevirmek suretiyle yeni-

ledi. 

Daha sonra Medine’ye gelerek burada doğasındaki kötülüğü açığa çı-

kardı. Hz. Peygamber’in minberi üzerine çıkarak çeşitli kötü sözlerden son-

ra, Hz. Peygamber’in mübarek kabri yanında yaşamayı tercih etmiş ve yaşı 

ilerlemiş ve dünya hayatından ahiret hayatına geçmek üzere olan sahâbe 

Hazretleri orada bulundukları için onlara oldukça fazla eziyet ve hakaret 

etmiştir. 

Haccâc, bu şeytanca icraatlarından sonra Irak bölgesine vali tayin edildi 

(h. 75). 

Haccâc, Medine’den hareket edip doğruca Kûfe’ye geldi ve mescitte 

halka hitap ettiği ilk hutbede Irak halkını terör estiren, fitne çıkaran ve kötü 

ahlaklı kimseler olarak tarif ettikten sonra, sizi kılıcımla terbiye edeceğim diye 

yapacağı şeylerin özetini sundu. 

Gerçekten de Haccâc, Irak’ın kararsız ve farklı fikirlere meyilli halkı üze-

rinde çok zalim bir şekilde yönetime başladı. Abdullah b. Zübeyr’e hizmet 

etmiş olan Horasan Valisi Mühelleb b. Ebî Sufra, Haccâc’ın Mekke’deki zafe-

ri üzerine muhalefet yolunun uygun olamayacağını anlayarak Abdülmelik’e 

hizmetini arz etmiştir. Haccâc da öyle meşhur bir komutandan istifade et-

mek için Mühelleb’e olağan üstü iltifat edip, Mühelleb’i bazı önemli hizmet-

lere memur kılmış ve maiyetine gerekli olan askeri tayin etmiştir. 

Haccâc’ın Irak bölgesinde gösterdiği şiddet Irak halkını dehşete düşür-

mekteydi. 

Bu baskının neticesi olarak Haccâc’a karşı bazı isyanlar gerçekleştirildi. 

Bu isyanlardan biri Abdullah b. Cârûd’ın isyanıdır ki Haccâc, çadırında 
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mahsur kalarak hayatından ümidini kestiği bir sırada isyancılar arasındaki 

ihtilaftan istifade ederek kurtulmuş ve İbn Cârûd’u idam ettirmişti. (h. 75) 

Diğeri ise Şebîb eş-Şeybânî isyanıdır. Şebîb, Hâricîlerden olup Sâlih b. 

Mervân isminde dayanıklı başka bir Hâricî reisiyle birleşerek Mühelleb’i 

sıkıştırmaya başladı. Yapılan savaşlarda Hâricîler üstün gelmiş ve savaşların 

birinde Sâlih öldürülmüşse de Şebîb derhal yerine geçerek Haccâc’ın asker-

lerine üstün gelmiştir. 

 Fakat Haccâc, yine gücünü yenileyerek Şebîb üzerine yürüdüğünden bu 

defa gerçekleşen savaşta Hâricîler Şebîb’i terk ederek dağılmışlar ve Şebîb 

geçmek için atıldığı Düceyl Köprüsü üzerinden atıyla beraber nehre düşerek 

boğulmuştur. (h. 76) 

Haccâc, Irak’ta ortaya çıkan bu olaylarla uğraşmakta olduğu sırada Ab-

dülmelik rakipsiz olarak yönetimini güçlendirdikten sonra Irak’ı Haccâc’a 

bıraktı. Daha sonra ise Afrika’ya önem vererek Halife Yezîd zamanında Uk-

be b. Nâfi`’in şehâdeti üzerine Afrika ordusunun komutasını elinde bulun-

durarak o zamandan beri Afrika’da geride kalan İslâm ordusunu korumakta 

olan Züheyr b. Kays’ı resmen Berberistan ordusu komutanı tayin ederek bir 

miktar yardım birliği gönderdi. (h. 72) 

Züheyr, Berberîler ile Rumlar üzerinde parlak zaferler kazanarak eski 

Afrika fetihlerini tekrar sağladıysa da askerini dağıtmak gibi tehlikeli bir 

ihtiyatsızlıkta bulunduğu için büyük bir Rum ordusu Berka’ya hücum etti. 

İslâm ordusu mağlup olup, Züheyr öldürüldüğü için İslâm fetihleri tekrar 

elden çıktı (h. 73). 

Abdülmelik, bu yenilginin telafisi için Hasan b. Numan komutasında 

ikinci bir ordu daha yolladı. Hasan yeni fetihlerle Berberistan’ı zapt ederek 

Kayrevân’ı ele geçirdi ve taa Berka’dan Atlas Okyanusuna kadar olan fetih-

leri yeniledi. (h. 75) 

Doğu bölgelerindeki fetihler devam ediyordu. Daha önce Mühelleb b. 

Ebî Sufra’nın üstün geldiği Türk hakanı üzerine sevk edilen Abdurrahman 
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b. Muhammed el-Eş`as Türkistan’a girerek Türk hakanı Rutbil üzerinde par-

lak zaferler kazandı ve Türkistan topraklarını ele geçirdi. (h. 80) 

Abdülmelik, kardeşi Muhammed b. Mervân’ı Cezîre Valisi tayin etmişti. 

Muhammed farklı tarihlerde Bizans imparatorluğu topraklarına geçerek 

Malatya bölgesini yağmaladığı gibi Erzurum şehrini de ele geçirdi. (h. 71) 

Abdülmelik’in saltanatının başlangıcında İslâm toprakları üzerinde 

mevcut olan karışıklıklardan istifade eden Bizans devleti, bazı eyaletlere 

tecavüz ederek, Antakya’ya kadar olan yerleri istila etmişti. (h. 70) 

Müslümanlar, Bizans devleti tarafından bir sorun çıkmaması için Rum-

lara bir miktar vergi vererek boyun eğmişlerdi. Abdülmelik kendi adına 

para basarak (h. 77) Rumlara vereceği paraları bu sikkeler ile dengelenmek 

istendiği zaman, Rumlar bunu kabul etmeyerek savaş ilan ettiği için Mu-

hammed, İslâm kuvvetlerini alarak imparator ordusu üzerine hareket etti. 

Kilikya’da meydana gelen şiddetli bir savaşta Rumlar yenilerek Marmara 

sahillerine kadar kaçtılar. (h. 82) 

Yıllardan beri Berberistan’ı idare ve müdafaa etmekte olan Küseyle vefat 

ettiği için yönetim ve nüfuzu eşi Kâhine’ye intikal etmişti. (h. 75) 

  Hasan b. Numan’ın Afrika’daki başarısı üzerine Kâhine, tertip ettiği 

askerle Hasan’a saldırarak fetihlerle alınan yerleri tekrar ele geçirdi. Abdül-

melik üçüncü defa yardım kuvveti gönderdiğinden (h. 79) Hasan tekrar fe-

tihleri genişletmeye başlayıp, Berberîleri ve bunlara yardımcı olan ve onları 

teşvik eden Rumları kovmuştur. 

Ancak bu meşhur Berberî Reisi Kâhine, Arapların fetih yollarında fena-

lıklar yapmak üzere şehir ve kasabaları tahrip edip yakarak geri çekildiğin-

den, İslâm askerleri çöller içinde sıkıntılara maruz kalmakla birlikte fetihle-

rinde devam ederek Berberîleri takip ve düşmanı perişan ettiler. Sonunda 

Atlas Dağları yakınında yapılan bir savaşta Berberîler mağlup olup reisleri 

öldürüldüğü için barışa meylettiler. Berberîlerin İslâm ordusuna katılarak 
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hizmet etmeleri için bir miktar süvari vermeleri şartıyla anlaşma imzalandı. 

(h. 81) 

Bu olaylar üzerine Rumlar adalara ve imparatorluğun diğer arazilerine 

çekildiler. Berberîler ise İslâm’ı kabul ettiğinden İslâm nuru Kuzey Afrika’da 

yayıldı. 

Bu sırada doğu sınırındaki durum ise başka bir renk alıyordu. Abdur-

rahman’ın adaletli ve yiğit bir kişi olması ve Haccâc’ın insanlık dışı zulümle-

rinden nefret etmesi sebebiyle aralarına soğukluk girmişti. Abdurrahman 

Türkistan fetihlerinden sonra ertesi yıl için hazırlık yapmak üzere kışı geçir-

diği sırada Haccâc kendisine tehdit içerikli mektuplar yazarak, kendisini 

ayıplayıp kınadığından İbn Eş`as başındaki askeri kuvvetle Haccâc’a karşı 

isyan etti. (h. 82) 

Haccâc, İbn Eş`as’ın kuvveti karşısında aciz kaldığı için Abdülmelik’ten 

yardım istedi. Abdülmelik, oğullarından Abdullah ile Cezîre Valisi Mu-

hammed’i gönderdi. Onlar bu isyanlarının Haccâc’ın zulümlerinden ileri 

gelmesi sebebiyle onun tahkiki ile işlerin düzeltileceğini söylemişlerse de bir 

taraftan Abdurrahman buna inanmamış, diğer taraftan ise Haccâc kendi 

düşüncesine göre fitnenin tamamıyla ortadan kaldırılması taraftarı oldu-

ğundan anlaşma mümkün olmamıştır. Deyrülcemâcim mevkiinde karşılaşan 

İbn Eş`as ve Haccâc orduları, tamamı 103 gün süren savaşların sonunda İbn 

Eş`as kaçmaya ve Türk hakanı Rutbil yanına sığınmaya mecbur oldu. (h. 83) 

Haccâc Abdurrahman’ı orada da rahat bırakmayıp Rutbil’e haber gön-

derdi. Eğer İbn Eş`as’ı teslim ederse haraç ve cizyenin azaltılacağı ve kısmen 

affedileceğini, aksi takdirde askerle geleceğini beyan ettiğinden Rutbil Ab-

durrahman’ı Haccâc’a gönderdi. Fakat Abdurrahman İbn Eş`as akıbetinin ne 

olacağını bildiğinden Haccâc eline teslim edilip, kötü bir şekilde öleceğine 

kendi şanına yakışacak bir ölümü tercih ederek bulunduğu evin çatısından 

elleri bağlı bir şekilde kendisini atarak intihar etti. (h. 85). 
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İbn Eş`as’ın vefatıyla Abdülmelik’in yönetim havzasında fitne ve isyan 

kalmadı. 

Abdülmelik İslâm hükümdarlarının büyüklerindendir. Kendisine bu sı-

fatı kazandıran, Emevî devletine rakipsiz bir iktidar konumu kazandırması 

ve saltanatını büyük bir dirayet ve zekayla idare etmesidir. 

Abdülmelik hilâfet mevkiine gelmeden önce dindarlığı ve merhameti ile 

meşhur birisiydi. Bizzat kendisi asrının âlimleri arasında sayılan bir fakihti. 

Herkes kendisini Allah’tan sakınan ve takva sahibi biri olarak tanırdı. Ger-

çekten de namazına ve dini ahkâma uyan bir kişiydi. 

Daima dindarca muhakemeler ve oldukça güzel vaaz ve nasihatler ile 

herkesi irşat ederdi. Bu sıfatlarla halk arasında şöhret kazandığı halde hilafe-

te geçtikten sonra halini tamamen değiştirip, o zamana kadar devam ettiği 

ibâdet ve kulluğu terk ettiği gibi saltanat ve yönetimini güçlendirmek için 

her türlü sert tedbiri alarak bu uğurda pek çok zulmün yapılmasına müsaa-

de etti. 

Rivayet ederler ki halife olduğu kendisine haber verildiği zaman alış-

kanlığı üzere ibâdetle ve Kur’an okumakla meşgulmüş. İbn Ebî Âişe diyor 

ki: “Mushaf kucağında Kur’an okurken hilâfet müjdesini alınca hemen onu 

kapattı ve bu senin son günün,” dedi. 

İşte Abdülmelik o andan itibaren eski halinden bütünüyle sıyrılarak 

şiddet ve haksızlıkla sıfatlanmış bir adam olmuştur. 

Tarihi rivayetlerdendir ki: Yezîd, Müslim b. Ukbe maiyetiyle Hicâz top-

raklarına asker gönderdiği zaman Abdülmelik Medine’deymiş. Bu haberi 

duyunca: “Hiç Allah’ın haremine asker gönderilir mi? diye iğnelemede bu-

lunmuş ve bu ordu ile Abdullah b. Zübeyr üzerine gidenlerden Yahya 

Gassânî’ye: “Biliyor musun İslâm’da ilk doğan kişi olan iki bağ sahibinin oğ-

lunun üzerine gidiyorsun. Eğer ona gece varırsan namazında, gündüz varır-

san orucunda bulursun. Bütün dünya ona kastetmeye ittifak etse, Allah Tea-

la hepsini cehennemine atar,” diye korkutmuştur. 
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Mezkûr Yahya diyor ki: “Abdülmelik böyle dedi; fakat sonra onun em-

riyle gittik İbn Zübeyr’i katlettik ve Harem’de cesedini bir hırsız cesedi gibi 

astık.” Bu değişim Abdülmelik’in tabiatının güzel bir örneğidir. 

Abdülmelik, tavırlarındaki bu değişim ile siyasi bir hükümdar vaziyeti 

almış oluyordu. Abdülmelik, hükümdarlığı zamanında devlet menfaatinden 

başka bir şeyi dikkate almamış, saltanatının amacına karşı meydana gelen 

muhalefetleri çok kanlı ve feci eylemlerle bastırmıştır. 

Bu icraat sırasında meydana gelen olaylar içinde dini perişan eden pek 

çok durum ortaya çıkmış ve Abdülmelik’i müteessir etmiştir. Abdülmelik’in 

icra vasıtası ise Haccâc’dı. 

Haccâc dünya tarihinde eşine az rastlanan zalimlerdendir. Bu gibi za-

limlerden tarih ancak birkaç tane örnek kaydeder. 

Haccâc’ın dini saygısı yoktu. Kâbe’yi tahrip etmesi sırasında Kâbe’ye taş 

atan mancınık üzerine isabet eden yıldırımı askerine hayır falı olarak gös-

terme teşebbüsünde bulunacak kadar dinsiz, fakat bununla birlikte çok da 

sağlam biriydi. 

Meşhurdur: Mekke muhasarası sırasında Ebî Kubeys dağı üzerine kuru-

lu mancınıklardan birine yıldırım düşer ve askerleriyle birlikte mancınığı 

yakar. Şam askeri bu halden korkarak mevzileri terk etmeye başlar. Haccâc 

önlerine çıkıp: “Bunu Allah’ın gazabı sanmayın, geçmişte kesilen kurbanla-

rın kabul olunduğuna işaret olmak üzere gökten bir ateş inerek onları ya-

kardı. Bu yıldırım da o ateştir, yaptıklarınızın Allah katında kabul olduğuna 

bir işarettir,” diye o hayvan topluluğunu ordunun savaş hattına sevk etmiş-

tir. 

Medine’de Haccâc’ın yaptığı zulümler ise her türlü tasavvurun üstün-

dedir. Orada bulduğu sahâbeye her türlü eziyeti reva gördü. Bu kişilerin Hz. 

Peygamber yanındaki sahâbi konumlarını, yaş ve ihtiyarlıklarını dikkate 

almamış, Hz. Osman vakasını da hatırlatarak: Siz Osman’a neden yardım 

etmediniz diye boyunlarına kaynar kurşunla damga vurdurmuştur. 
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Irak’taki zulümler ise hayret vericidir. Haccâc Kûfe’ye geldiği ilk gün 

mescidin minberinde: “Ey Irak halkı, ey nifak ehli, terör ve kötü ahlak sahip-

leri,” mukaddimesiyle başladığı nutkuna, yolda kamçımı düşürdüm onun 

yerine sizi kılıcımla terbiye edeceğim,” diye devam etmiştir. Bu hutbede 

halka verdiği vaadi yapmaktan geri durmamış, baskı ve öldürmede o kadar 

ileri gitmiştir ki kendi adamlarını bile kendisine isyan ettirerek sonunda 

baskıların azaltılması hakkında Abdülmelik’in müdahalesini üzerine çek-

miştir. 

Kûfe’de biatin yenilenmesini gerekli gören Haccâc kamuoyu önünde 

ahaliyi tek tek huzuruna getirip onlardan biat alırken her birine: “Kâfir ol-

duğuna kendin şehadet eder misin? der ve reddedeni öldürürdü. Salihler-

den biri de aynı soruya hedef olduğu zaman, Haccâc: “Bu salih ve dindar bir 

adama benzer, sanırım kâfir olduğunu ikrar etmeyecek,” deyince o zavallı: 

“Ben yeryüzünün en kâfiriyim, Firavun, Hâmân ve Nemrut’tan daha fazla 

kâfirim,” diye feryat ederek canını kurtarmıştır. Haccâc bu duruma gülse de 

binlerce cana kastetmiştir. 

Abdülmelik’in bu zulümlerine müsaade etmesi biyografisini lekelemiş-

tir. Derler ki Abdülmelik’in saltanatında başka hiçbir zulüm olmamış olsa 

bile Haccâc’ın zulümleri onun zamanını kötülemeye yeterlidir. 

Şu kadar var ki Haccâc siyasi bir amacı takip için şiddet yanlısı bir yöne-

tim sergilemiş ve maksadını temin etmiştir. 

Irak halkının Alevî olması ve o bölgede karışıklığın hiçbir zaman eksik 

olmaması, netice veren ıslahatların yapılmasını gerektirdiğinden oraya vali 

tayin olunan Haccâc, insan kanından dereler akıtacak derecede cinayet işle-

yerek ve akla hayale gelmeyecek vahşetler yaparak o bölgeyi Emevîlerin 

nüfuzu altına almıştır. 

Abdülmelik işte bu sayede saltanat havzası üzerinde rakipsiz yönetim 

sergilemeye muvaffak olabilmiştir. 
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Abdülmelik, Emevî devletinin ikinci kurucusu, daha doğrusu temelleri-

ni sağlamlaştıran kişidir. Merasim ve idare usulünü Abdülmelik tesis ettiği 

gibi o zaman her yerde yerel diller üzerine cereyan eden devlet dilini de 

Arapça olacak şekilde düzenledi. İslam devletinde ilk para basan kişi Halife 

Abdülmelik’tir. (h. 77) 

Abdülmelik siyasetinde Arap nüfuzu ve kuvvetini gözetirdi. Doğudan 

batıya uzamış olan koca ülke üzerinde yaşayan halkların milli etkisinden 

Emevîlerin olumsuz bir şekilde etkilenmemesi için saltanat tarzında hep 

Emevîlik ve Araplık esasları hâkimdi. İlk defa süslü elbiseler giyen ve divan 

yerinde, başucunda yalın kılıç muhafızlar bekleten, hutbede ellerini hareket 

ettiren ve Kâbe’ye örtü örten Abdülmelik’tir. Abdülmelik zamanının meşhur 

olan zulümleriyle birlikte eğitime önem vermesiyle de meşhurdur. 

Şam sarayı âlim ve fazıl kişilerin toplanma yeriydi. Ahtal, Ferezdak ve 

Cerîr meşhur şairlerden olup, bunlar Abdülmelik’in meddahıydılar. Bunlar-

dan Ahtal ise Hristiyan dinine mensup bir şairdi. 

Abdülmelik’te merhamet ve ahlaki özellikler aranmazdı. Çok kez affet-

tiği düşmanlarını eline fırsat geçince öldürdüğü görülmüştür. Şahsına ve 

hanedanının faydasına taalluk eden konularda insafsız biriydi. İşleri şiddetle 

idare ederek ülkenin iç güvenliğini, bölge ve eyaletlerin ise bir merkeze bağ-

lanmasını temin etti. 

Abdülmelik devlet yönetiminde gösterdiği akıl ve zekasıyla Muâviye’nin 

ikincisi lakabına layık görülmüştür. Emevî saltanatının yakalandığı öldürücü 

hastalığı Abdülmelik tedavi etmiş ve devletini kesin bir yok oluştan kurtar-

mıştır. 

Memleketin idaresi ve yönetim işleri Abdülmelik’i o kadar yormuştu ki 

son günlerinde: “Hamal olsaydım, şu ağır yükü çekmeseydim,” diye hayıf-

lanmıştır. 

Abdülmelik uzun boylu, beyaz yüzlü, iri ve güzel gözlü, ince tenli, güleç 

ve dişleri altın kaplama olan biriydi. 
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Hafif meşreplik ve fuhuştan uzak, sohbetinde edip ve kâmildi. On yedi 

çocuğu dünyaya gelmiştir. 

Abdülmelik on bir sene saltanattan sonra ülkesini amacına göre hazırla-

dığı yüce mevkide görerek şaşalı talihi içinde vefat etti. (h. 86) vefatında 

altmış iki veya yetmiş yaşındaydı. Vefatı sırasında Haccâc’ın kıymetini gö-

zetmesini oğlu Velîd’e ısrarla vasiyet etti. 

6. Velîd (h. 86-96)   

Abdülmelik’in cenaze töreninin yapılmasının ardından Velîd’e biat 

edildi. Velîd’in Emevî tahtına geçişinde ülkenin her tarafında güvenliğin 

temin edilmesi ve hiçbir sorun kalmaması sebebiyle İslâm devleti için huzur-

lu ve mutlu bir devir açılmış oldu. 

Velîd bir taraftan memleketin imarına önem vermiş ve bir taraftan da fe-

tihlerin genişlemesine gayret etmiştir. 

Velîd’in tahta geçişinde üç önemli sınır üzerinde fetih potansiyeli vardı. 

Anadolu (Küçük Asya) sınırı Bizans imparatorluğuna, doğu sınırı, Tür-

kistan, Çin ve Hindistan’a, Afrika ise Mağrib topraklarının henüz fethedil-

memiş bölgeleriyle oradan geçilebilecek diğer topraklara (İspanya’ya) doğru 

genişlemeye müsaitti. 

Irak Valisi olan Haccâc Abdülmelik için yaptığı hizmetler gibi Velîd’e de 

hizmet etmeye hazırlanmış ve Velîd babasının Haccâc hakkındaki güzel tav-

siyesini dikkatle göz önüne alarak Haccâc’a itimat göstermişti. 

Haccâc Horasan eyaletine Kuteybe b. Müslim’i tayin ederek Türkistan, 

Mâverâünnehir ve Afganistan’ın ele geçirilmesini emretmiştir. Benzer şekil-

de kendi amcaoğlu Muhammed b. el-Kâsım es-Sekafî’yi de Sind bölgesine 

vali tayin ederek Hindistan’ın ele geçirilmesini tavsiye etmiş ve ikisine de 

fethedilmesi gereken yerleri geçip, Çin topraklarını kim önce ele geçirirse tek 

başına o toprakların valiliğinin ona verileceğini vadetmişti. 



— İbnu’l-Cevâd Efdaleddîn — 

 
 

~ 190 ~ 

Emir Kuteybe, fetihlere başlayıp Mâverâünnehir’e geçerek Beykent şeh-

rini ele geçirdi ve önceki fethi sağlamlaştırdı. (h. 88) 

Ifrîkiye valiliğinde bulunan Hasan b. Numan’ın yerine Ifrîkiye Valisi ta-

yin edilen Musa b. Nusayr, Kuzey Afrika’yı tamamen kontrol altına alarak, 

İspanya topraklarını İslâm topraklarına katan fetihlere başladı. (h. 89) 

Cezîre eyaletine tayin edilen Mesleme b. Abdülmelik Bizans üzerine pek 

çok kez sefer düzenleyerek şimdiki Hüdâvendigâr ve Ankara vilayetleri 

sınırına kadar yağmada bulundu ve Rumları dehşete düşürdü. (h. 88-89) 

Vaktiyle Abdülmelik’in iç sorunlarla uğraştığını fırsat bilen Bizans devleti 

İslâm topraklarını sıkıştırmaya başlamıştı. Her ne kadar o dönemde gönderi-

len askeri kuvvetler Rumlara üstün gelmişse de onları tamamen mağlup 

edememişti. Mesleme’nin Rum seferleri Bizanslıların korkmasına sebep ol-

du. Arap akıncıları bir taraftan Trabzon ve Amasya’ya ulaştıkları gibi diğer 

taraftan ise Üsküdar’a kadar Anadolu’yu ezip geçtiler. (h. 93) 

Rumları en çok korkutan olay ise otuz kırk kişilik bir Arap müfrezesinin 

Antakya’dan kalkıp, Üsküdar’a kadar Anadolu’yu geçerek önlerine gelen 

bölgeleri yağmalayıp, insanlarını öldürmeleri ve sonunda Kadıköy limanın-

daki birkaç parça Rum gemisini yakarak kendilerine hiçbir zarar gelmeden 

geri dönmeleri olmuştur. Bu olay Araplara karşı Rumların beslediği küçüm-

seme fikrini tamamen ortadan kaldırmıştır. 

Bu seferde Mesleme’nin cihat arkadaşlarından Seyyid Battal namıyla bi-

linen Ebu’l-Hüseyin Abdullah el-Antâkî olağan üstü kahramanlıklar gös-

termiş ve namı hurafe olacak şekilde yüceltmiştir. 

Mesleme’nin maiyetinde bulunan Velîd’in oğlu Abbâs ise önemli bir ko-

num olan ikinci derece komutanlar arasındaydı. Abbâs kendi bölüğüyle 

Rum toprakları üzerine sefer yaparak Antakya’yı ele geçirdi. (h. 94) 

Velîd zamanındaki Bizans Seferleri h.88 senesinden h.94 senesine kadar 

devam etmiştir. 
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Doğu fetihleri devam etmekteydi. Komutan Kuteybe, Harezm bölgesini 

barış yoluyla İslâm hâkimiyetine aldığı gibi o bölgede yaygın olan Mecûsîli-

ği ortadan kaldırdı ve yerine İslâm dinini tebliğ ve neşrettikten sonra (h. 89) 

daha ileriye sefer düzenleyip, Buhara ve Tilkan’ı (h. 90) zapt etti. İran içinde 

dağınık kalmış yerlerin fethini tamamladı (h. 91) ve gönderdiği asker Azer-

baycan’dan geçip, Demir Kapı’ya kadar olan bölgeyi ele geçirdi. Bu seferler 

üç sene devam etti ve Kuteybe bizzat Fergana bölgesine geçerek sırasıyla 

Hocend ve Kâşân şehirlerini ele geçirerek (h. 95) Çin sınırına dayandı. 

Haccâc’ın Çin hakkındaki tavsiyesi Kuteybe’nin zihnine yerleşmiş oldu-

ğundan Kuteybe, Doğu Türkistan’a giderek Kaşgar’ı fethetti (h. 96) ve Çin 

üzerine yürümeye hazırlandı. Çin hükümdarı Arapların bu saldırı ve korku-

tucu istilasından korkarak Kuteybe’den konuşmak için elçi istemiştir. Ku-

teybe tertip ettiği özel elçilik heyetine Hübeyre b. Müşemrec namında bir 

adamı başkan tayin ederek Çin hakanı nezdine gönderdi 

Hübeyre Çin hükümdarı ile konuşarak hediye namına bir miktar vergi 

aldı. Çin emirlerinden de birkaç kişiyi rehin niyetine alarak Araplar ile Çinli-

ler arasında ticareti güçlendirmek için bir ticaret sözleşmesi imzalayıp, geri 

döndü. (h. 96) 

Kuteybe on sene süren daimî seferine bu suretle son vererek Horasan’a 

geri döndü. Yolculuk sırasında Velîd’in vefat haberi ulaşmıştı. 

Muhammed b. Ebu’l-Kâsım, Mekrân’ı ele geçirdikten sonra Sind eyale-

tini istila etmek üzere üst üste zaferlerle ilerleyerek Multân şehrini zapt etti. 

(h. 94) Muhammed Hindistan ve Çin fetihleri için Multân’ı hareket üssü ya-

parak Süreşt ve Kireç şehirlerini fethetti ve etraftaki İslâm nüfuzunu sağlam-

laştırmaya önem verdi. (h. 85) 

Gerek emir Kuteybe gerekse Muhammed’in fetihleri kendilerini vali ta-

yin ettiren Haccâc’ın vefatıyla yarıda kalmış ve Velîd’in vefat etmesiyle bir-

likte ümitleri bütünüyle bitmiştir. Haccâc (h. 95) yılı ramazanında vefat etti. 
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Haccâc, Abdülmelik zamanından beri Kufe valisi olarak Irakeyn, İran ve 

Çin sınırına kadar olan bölgelere hükmetmekteydi. 

Yaratılış itibariyle sert bir adam olduğu halde zekâ sahibi ve kendisine 

mahsus olan tehditkâr siyasetin gerçek âmili olarak sabrı, kılıcı ve belagati 

sayesinde büyük başarılara mazhar oldu. 

Haccâc’ın memurluk zamanı, Emevîlerin talihi ile diğer iddia sahipleri-

nin yönetim meselesi arasında bir ölüm kalım göreviydi. Ya Emevîler üstün 

gelerek devlet sağlamlaşacak ya da İslâm toprakları içinde ayrılıklar başla-

yacaktı. Haccâc kendi mensup olduğu efendisinin hesabına olacak şekilde 

Emevîliğin hayat ve bekasına çalışarak başarılı olmuş; fakat bu uğurda hiç-

bir günahtan, hiçbir cinayetten geri durmamıştır. 

Haccâc’ın hayatı bütünüyle kirli işler ve cinayetlerle doludur. Fakat dök-

tüğü kanlarla Emevî devletinin temellerini özellikle efendisinin saltanat ve 

ikbalini güçlendirmiştir. Yukarılarda söylendiği üzere Haccâc tarihte nadir 

rastlanan zalimlerdendir. Bu zulümler gerçekten akla hayret verir. Bununla 

birlikte işte bu zulüm ve şiddet Emevî tacını kurtarmıştır. 

Haccâc elli dört yaşında vefat etti. Öldüğü gün zindanlarda elli bin er-

kek ve otuz bin kadın tutuklu bulunuyordu. Savaşlarda dökülen ve müthiş 

sayılara ulaşan kanlardan başka, Haccâc’ın emriyle yalnızca eli bağlı katledi-

lenlerin sayısı yüz yirmi bin kişiyi geçmiştir. Bunlar arasında İslâm büyükle-

rinden de nice kişi mevcuttu. 

Öyle zannedilir ki Haccâc kan dökmeyi bir alışkanlık olarak yapmaya 

mecbur olmuştu. İlk attığı adımlardaki şiddetle meydana gelen kalp kırıklık-

larının kendisine verdiği korku çok az şüphelerle adam öldürmesine kapı 

açmıştır. 

Haccâc, uzayıp giden kan dökücü meşguliyetlerinden dolayı psikolojik 

üzüntülere kapılmıştı. Son işlediği cinayet şuurunun karışmasına sebep ol-

muştur. 
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Tabiînin büyüklerinden Said b. Cübeyr el-Esedî, İbnü’l-Eş`as isyanında 

dahli olarak Mekke’ye sığınmıştı. Haccâc’ın Mekke’ye vali tayin ettirdiği 

Hâlid b. Abdullah, Said b. Cübeyr’i tutuklayarak Haccâc’a gönderdi. 

Said, âlim ve salih kişilerden biri olduğu halde Haccâc onu hakaretle öl-

dürttü. (h. 94) 

Said’in kesik başı Haccâc’ın huzurunda yere düşünce kesik baştan keli-

me-i tevhit işitildi. Haccâc bundan etkilendiği için bu durum psikolojisinde 

karışıklığa sebep oldu. 

Bu andan itibaren Haccâc her gece rüyasında Said’i görüyordu. Said kan 

hakkı iddiasıyla Haccâc’ın yakasına yapışıyor ve Haccâc feryat ile uyanıyor-

du. Bu durum aylarca uzayıp giderek, Haccâc güya döktüğü kanlarla boğu-

luyormuş gibi feci bir şekilde öldü. 

Haccâc bu kadar kötülükle beraber o vakte kadar harekesiz ve noktasız 

yazılmakta olan Kur’an-ı Kerim’e hareke ve nokta koydurarak okuyuş ko-

laylığına bir çözüm buldu. 

Nokta koyan Nasr b. Asım ve hareke koyan da Yahya b. Ya`mer’dir. Ge-

rek Bizans fetihlerinin gerekse doğu fetihlerinin devamı sırasında Afrika 

fetihleri de ilerliyordu. 

Hasan b. Numan’ın Afrika’dan ayrılma haberi o bölgede yayılınca zaten 

isyana meyilli olan Berberî kabileleri ayaklandılar; fakat yeni vali Musa b. 

Nusayr kullandığı sertlik ve şiddete dayadığı yönetim ile ayaklanmayı kısa 

sürede bastırdı. Daha sonra Kuzey Afrika’da geride kalmış olan fetihleri 

tamamlamaya başladı. (h. 89) 

Musa, Abdülaziz ve Mervân namındaki iki oğluyla birlikte Ukbe b. 

Nâfi`’in geçtiği araziyi İslâm boyunduruğuna bağlayarak, Atlas Okyanusu 

sahiline kadar olan yerleri zapt etti ve kabilelerden rehin alarak onların itaa-

tini sağladı. (h. 90-91). 
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Kuzey Afrika’nın bütün Akdeniz sahilleri taa Atlas Okyanusu’na kadar 

İslâm idaresine geçmişti. Yalnız Afrika’dan İspanya’ya doğru uzayan arazi 

parçasının son kısmını oluşturan ve uç kısmı Septe şehri olan yarımada he-

nüz İslâm idaresine girmeyip, İspanya hâkimiyeti altındaydı. Septe’nin mu-

hafızı olan Kont Julian isminde biri, İspanya’da krallığı zapt etmiş olan Rod-

rik adındaki kraldan intikam almak hayaliyle Arapları İspanya’nın fethine 

teşvik etti. (h. 92) 

Musa b. Nusayr maiyetindeki komutanlarından Tarık b. Ziyâd’ı bu böl-

geye geçmeye memur etti. Tarık İspanya topraklarına geçip mezkûr toprak-

ları fethetmeye başladı. (h. 92) 

Musa, Tarık’ın arkasından İspanya’ya geçtiği gibi İslâm askeri iki koldan 

hücuma başladı. Tarık Elvirâ ve Kurtuba yoluyla, Musa da Mérida yoluyla 

Tuleytula üzerine yürüdüler. Tuleytula fethedildi ve İspanya hükümdarları-

nın, Got krallarının başkenti Müslümanların eline geçti. 

Üç sene süren (h. 92,93.94) bu fetihler neticesinde Zaragoza’ya kadar İs-

panya toprakları fethedildi. Fakat Musa ile Tarık’ın arası açık olduğu için 

oradaki bu çekişmenin İslâm ordusuna bir zarar vermesi korkusuyla Halife 

Velîd tarafından bu komutanların her ikisi de Şam’a çağrıldı.21 (h. 95)  

Gerek Musa gerek Tarık Şam’a doğru hareket geçtiler; fakat Şam’a ulaş-

tıklarında Velîd vefat etmişti. 

Velîd b. Abdülmelik Emevî hükümdarlarının en büyüklerindendir. 

Velîd’in şöhreti, saltanatının parlak fetihler ve ilerlemelerle süslü olmasın-

dandır. 

Velîd hükümdar sıfatlarından olan zeka, irfan ve bilgiden yoksundu. 

Hatta ahmak denilecek derecede anlayışsızdı. Ancak babası kendisine rakip-

siz bir taht, kuvvetli bir ordu, dolu bir hazine, işleri düzene konulmuş bir 

                                                      
21 Endülüs olaylarının ayrıntısı bu dördüncü bâb’ın 2 numaralı kısmındadır. 
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yönetim, itaatkâr bir devlet ve kıymetli devlet adamları bırakmış olduğu için 

Velîd’in saltanat devrini parlatan sebepler hazırdı. 

Abdülmelik, vefatı sırasında Haccâc hakkında oğlu Velîd’e: “Oğlum! 

Kesinlikle Haccâc hakkında kimsenin sözüne kulak asma, zira senin düşman 

üzerindeki kılıcın odur. Sana bu ülkeyi itaat ettiren de odur. Senin ona ihti-

yacın, onun sana ihtiyacından fazladır. Onu koru ve iltifatından uzak tut-

ma,” (Zübdetü’l-Kısas) diye vasiyet etmiştir. Velîd, Haccâc hakkında bu vasi-

yeti tuttuğu gibi diğer emirleri aleyhinde söylenen sözleri de dikkate alma-

mıştır. 

Irakeyn’de Haccâc, Medine’de Osman b. Hayyân, Mekke’de Hâlid b. 

Abdullah ve Mısır’da Kurre b. Şerik gibi zalimler, halkı zalim yönetimleri 

altında ezdikleri halde ortaya konulan itirazlar Velîd nezdinde kabule maz-

har olmamıştır. 

Bunun sonucunun tesiridir ki Velîd’in memurları konumlarından emin 

bir durumda efendilerine karşı tam bir sadakatle hizmet ederek Velîd’in 

saltanatını parlatmışlardır. 

Velîd, Emevî halifelerinin en bahtiyarıdır. Hizmetinde bulunan güçlü 

devlet adamlarının çaba ve hizmetleriyle doğuda ve batıda kendi adına fe-

tihler yapılarak, İslam toprakları genişlediği halde Velîd sarayından çıkma 

zahmetinde bile bulunmamıştır. Doğudan ve batıdan zafer haberiyle Şam’a 

gelen Tatarlar ülkenin yarısına yakın bir mesafe kat ederlerdi. 

Dışarıda yapılan bu şanlı fetihler sırasında, içerde de memleketin imarı-

na özen gösterildi. Velîd’in emriyle Şam’da bir dâru’l-eytâm ve âmâların 

geçimi ve korunması için bir aşhane inşa edildi ve bunların idareleri için de 

tahsisat ayrıldı. 

Âlimler ve fakirler için hayatlarını devam ettirmeye yetecek kadar maaş 

tahsis etti. Kudüs’te Mescid-i Aksa tamir edilerek ihya edildiği gibi Medi-

ne’de Mescid-i Nebî de yeniden inşa edildi. 
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Hz. Peygamber zamanında Mescid-i Nebî’nin çevresinde ev ve hücreler 

mevcuttu. Bunlar Velîd’in emriyle yıkılarak mescit şu an ki şekli üzerine 

bina edildi. Hz. Peygamber’in mübarek mezarı ile ilk iki halifenin mezarları 

Ravza-i Mutahhara içerisinde kaldı. 

Velîd, Mekke’deki bazı kuyuları yeniden kazdırarak Mekke’ye su getir-

diği gibi Kâbe’nin çatısından akacak sular için de altın bir oluk yaptırdı. 

Şam’daki Emevî Camii de Velîd’in eseridir. Şam’ın fethi sırasında cami yapı-

lan Yuhanna Manastırının yerine temeli atılan büyük cami’nin inşaatı ve 

süslemelerinin tamamlanması için Velîd hazineler harcamış ve saltanatı bo-

yunca bununla meşgul olmuştur. 

Velîd bu kadar imar ve çeşitli fetihlere nail olarak Emevîler arasında 

kendine yüksek ve ihtişamlı bir konum tesis etmiştir. Velîd, Emevî halifeleri 

içinde kendisinden önce gelenlerin en hayırlısı olduğu gibi kendisinden son-

ra gelenler içinde de Ömer b. Abdülaziz istisna edilirse yine en hayırlısıdır. 

On sene süren saltanatı Emevî devletinin en parlak zamanıdır. 

Velîd, ibâdet ve kullukla vakit geçirir ve haramlardan uzak dururdu. 

Pek çok eş alıp, boşamış ve ömründe altmış üç kadınla evlenerek on dokuz 

çocuğu dünyaya gelmiştir. Orta boylu, siyah gözlü ve hafif çiçek bozuğu bir 

adamdı. Kırk iki yaşındayken 96 senesi Cemâziyelâhir’inde Deyru’l-Mirân 

adlı köyde vefat etti. 

Haccâc’ın vefatından sonra Velîd sekiz ay daha yaşamış ve bu süre zar-

fında Haccâc gibi sert ve güçlü bir yardımcının hizmetinden mahrum kal-

ması sebebiyle üzülmüştür. Vefatına yakın bir zamanda oğlunu veliaht 

yapma teşebbüsünde bulunmuşsa da zemin ve zaman müsait bulamadığın-

dan vefatında kardeşi Süleyman tahta oturmuştur. 

7. Süleyman (h. 96-99) 

Süleyman b. Abdülmelik hilâfet makamına geçince babası ile kardeşinin 

halifeliği zamanında valilerin ve özellikle Haccâc’ın icra ettiği zulümlerin 

kaldırılmasına teşebbüs ederek hapishaneleri açtırıp, mazlum olarak hapse-
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dilmiş kadın ve erkek ne kadar mazlum ve tutuklu varsa hepsini serbest 

bırakmıştır ki bunların sayısı iki yüz bin kişiye ulaşmaktaydı. 

Bu icraat Süleyman için şöhret başlangıcı olacak güzel işlerden olsa da 

diğer suretle gösterdiği zalim icraatları tarihte siyah bir leke bırakacak dere-

cededir. 

Süleyman zulüm ile tanınan valileri azledip, yerlerine başkalarını tayin 

etti. Ömer b. Abdülaziz gibi güzel sıfatlara sahip bir zatı da vezirlik maka-

mına getirdi. (h. 96) 

Vaktiyle Velîd’in halifeliği zamanında Süleyman’ın hukukuna karşı ha-

reket edilerek, Velîd tarafından kendi oğlu veliaht yapılmak istenildiği za-

man, Haccâc’ın bu fikre sıcak bakmış olması o zamandan beri Süleyman’ın 

Haccâc’a kin gütmesine sebep olmuştu. Süleyman, bu defa hilâfet gücünü 

eline geçirince o eski kininin etkisiyle hareket ederek namını lekelemiştir. 

Haccâc, Süleyman’ın bu işten dolayı kendisine düşman olduğunu bilir-

di. Süleyman da Haccâc’a karşı derin bir kin besleyerek fırsat gözetirdi. Fa-

kat Haccâc’ın daha önce vefatı sebebiyle Süleyman bizzat Haccâc’a karşı 

olan kin ve öfkesini sergileyemedi. Fakat Haccâc’ın adamı olup, sürekli 

Haccâc’ın kendilerinden yardım aldığı güç sahibi reislerden hayatta ve gö-

revde olanlara kastetti. 

Önce Muhammed b. Kasım cezaya maruz kaldı. Süleyman gönderdiği 

kesin bir emirle Hint sınırında gaza ile meşgul olan Muhammed’i hakaret 

edici bir tarzda tutuklatarak bazı akrabalarıyla birlikte idam ettirdi. (h. 97) 

Muhammed’in Haccâc’ın amcaoğlu olmaktan başka bir kusuru yoktu. 

Muhammed yirmi yaşında, ateş parçası gibi yüce ve şan sahibi bir komu-

tandı. 

Muhammed’in akıbeti, Türkistan fatihi emir Kuteybe’de kötü bir etki bı-

raktı. Kuteybe kendisinin de vahim bir sona uğrayacağını anladığından Sü-

leyman’a tehditkâr bir tarzda müracaat ederek memuriyetinde kalmayı talep 

etti ve aksi taktirde isyan edeceği imasında bulundu. Süleyman, Kuteybe’nin 
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güç ve kudretini bildiği için kendisini memuriyetinde bırakacağını haber 

vermiştir. Kuteybe bir türlü tatmin olamadığından maiyetindeki ordu ile 

isyana teşebbüs etmiş; fakat bu hususta akıllıca nasihatler veren kardeşinin 

sözlerini dinlemediğinden çıkardığı fitne ateşi kendi aleyhine dönerek Vekî` 

namında birinin başkanlığında çıkarılan bir ihtilal esnasında Kuteybe, ço-

cukları ve akrabasıyla birlikte öldürülüp kesik baş Şam’a, hilâfet makamına 

gönderilmiştir. (h. 97) Kuteybe’nin yerine Horasan eyaletine Yezîd b. Mühel-

leb tayin edildi. 

Halife Velîd tarafından yapılan davet üzerine Ebdülüs fatihleri Musa b. 

Nusayr ve Tarık b. Ziyâd Şam’a hareket etmişlerdi. Velîd vefat ettiği için 

bunların gelişi Süleyman’ın devrine tesadüf etti. 

Bu iki fatih Got hükümdarlarının hazinelerinden almış oldukları gani-

met ve malları halifeye takdim için getirmişlerdi. 

Bu iki zat İslâm âleminin büyük iki siması olduğu halde birbirlerini ra-

kip görme zayıflığına düşmüşlerdi. 

Bu zayıflık halifenin huzurunda bulundukları sırada ortaya çıktı. Musa 

Endülüs fetihlerinin şerefini kendine hasretmek istediği sırada, Tarık bu 

şerefin en büyük kısmının kendisine ait olacağını ispat etti. Tuleytula’da ele 

geçirilmiş mücevherlerle süslü bir sofranın (Süleyman sofrası) Musa tarafın-

dan kendi ganimetleri arasında Süleyman’a takdim edilmesi üzerine, Tarık 

bu kıymetli ganimetin kendi gücü sayesinde olduğunu; fakat Musa tarafın-

dan gasp edildiğini söyleyerek, sofranın ganimet paylaşımı sırasında bir 

ayağını aldığı için halifeye göstererek iddiasını ispat etmiştir. 

Bu şekilde Musa’nın Tarık’a pek çok hainlik yaptığı meydana çıkıyordu. 

Bunun üzerine Süleyman, Musa’yı cezalandırarak dövdürttü ve kızgın 

güneş altında bırakarak halka teşhir etti. 

Afrika’yı ayaklarının altına almış, Emevî devletine topraklar kazandır-

mış olan bu mücahit, İspanya’nın şanlı fatihi tam olarak yetmiş yaşındaydı. 
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Bu cezadan sonra bütün malları müsadere edilerek bir ekmek parçasına 

muhtaç bırakıldı. 

Musa gördüğü muamelenin yıkıcı etkisiyle Şam’ı terk ederek Hicâz’a 

gitti ve dilenerek vakit geçirdi. Tarık da aynı akıbetlere maruz kaldı. 

Musa’nın İspanya’dan ayrılışı sırasında oğlu Abdülaziz orada vali kal-

mıştı. 

Abdülaziz olağanüstü bir zekaya sahip olup, İspanya’nın geriye kalan 

fetihlerini tamamlamış ve orada İslâm ve Emevî nüfuzunu tamamıyla temin 

etmişti. Düşmanların çekiştirmesi sonucu Abdülaziz de Süleyman’ın emriyle 

idam olunarak kesik başı Şam’a getirildi ve Şam’dan Musa’ya gönderildi. 

Meşhurdur: Musa gördüğü ibretlik muamelenin etkisiyle üzüntülü bir 

şekilde Hicâz topraklarında Vâdilkurâ’da ikamet ediyordu. Hayata kızgın 

bir şekilde yaşayan Musa’nın önüne günün birinde kesik bir baş koydular. 

Bu kesik başta zulmün anlamı ve yüce bir kişinin başından geçenler okunu-

yordu. 

Bu baş Abdülaziz b. Musa’nın idi. Kahramanlık uğrunda, gaza ve cihat 

yolunda saçları ağarmış olan bir babaya çocuğunun kesik başını seyrettir-

mekle bir darbe daha vurulmak istenmişti. Her ne kadar solgun ve kana 

bulanmış olsa da Musa yine de evladının başını tanıyıp: “Ne güzel bir 

şehâdet, namazlı ve oruçlu bir adam öldürmüşler,” demiş ve o sırada: “Ta-

nıdık mı?” diye soranlara Musa ümitsizliğe düşmeden: “Tanıdım, öldürül-

mesini emredenin simasından çok daha güzel,” cevabını vermiştir. 

Musa sonunda düştüğü hüsran içinde namını tarihin şöhretli sayfalarına 

terk ederek sefalet ve yoklukla ahirete göç etti. (h. 97) 

Süleyman hilâfet gücünü böyle alçakça cinayetlerde kullandığı gibi fe-

tihlerin genişlemesi için de gayret sarf etmiştir. 
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Ömer b. Hübeyre komutasıyla sevk olunan bir ordu Kafkasya’ya doğru 

sınırları genişlettiği gibi Anadolu üzerine yaptığı seferleriyle meşhur olan 

Mesleme b. Abdülmelik de yeniden bir Rum seferine başlamıştır. (h. 98) 

Bizans imparatorluğunun Doğu Anadolu emirlerinde İzoryalı Leon Sü-

leyman’ın yanına gelerek imparator Theodosios’un düşmanı olduğundan 

bahsederek şayet Müslümanlar İstanbul üzerine sefer düzenlerse bu seferi 

kolaylaştırıp kılavuzluk yapacağını söyledi. 

Süleyman bu yalancı İzoryalıya inanarak Mesleme kumandasında bü-

yük bir ordu gönderdi. 

Süleyman Mercidâbık sahrasında kalarak ordunun ihtiyaçlarını ikmal ve 

yardım konusunu temin edecekti. Mesleme muzaffer bir şekilde İstanbul 

surlarına kadar ulaşarak gerek donanma ve gerekse kara yoluyla İstanbul 

surlarını kuşattı. Arapların dayanıklılık ve kuvveti olağan üstü olup, şehri 

almaksızın gitme ihtimalleri olmadığını her halleriyle gösteriyorlardı. 

Mesleme birkaç defa İstanbul önlerine gelmişse de bu gelişi öncekiler 

gibi olmamıştır. Bu sefer dehşetli bir kuvvetle buraya ulaşmışlardı. Araplar 

sur etrafında kaldıkları müddetçe her türlü fedakârlığı yaptılar. Hatta hain 

İzoryalı Leon Rumlar ile anlaşarak Müslümanlar aleyhine tertibat yapmış ve 

İslâm ordusunu tahıl yokluğundan dolayı çok fazla baskıya maruz bırakmış-

tı. Buna rağmen Araplar ziraat yaparak tahıl bile tedarik etmişlerdir. 

Bu kuşatma sırasında kale içinde Rumlar isyan etmiş ve imparator The-

odosios’u tahttan indirerek yerine Leon’u geçirmişlerdi. Leon bunun üzerine 

Arapların sur etrafından atılması yoluna tevessül ederek bu hususta çok 

çalışmıştır. 

İslâm ordusu tahıl eksikliği ve hastalıktan dolayı olağanüstü zayiat ver-

diği halde yine sebat gösteriyordu. Bu sebat Halife Süleyman’ın vefat haberi 

gelinceye kadar devam etti. 
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Süleyman Bizans savaşıyla meşgul olan orduya yardım etmek üzere 

yardım kuvvetlerini bizzat kendi maiyetine alarak hareket ettiyse de or-

dugâhı olan Mercidâbık’da mide hastalığından vefat etti. (h. 99) 

Bizans kuşatması Süleyman’ın yerine geçen kişiden, muhasaranın kaldı-

rılmasına dair emir gelinceye kadar devam etti. 

İstanbul kuşatmasından dolayı meydana gelen başarısızlık, Horasan Va-

lisi Yezîd b. Mühelleb’in Kuhistân’da yaptığı fetihlerle bir nebze olsun dü-

zeltildi. (h. 99) 

Halife Süleyman kişisel özellikleri düzgün biri olmakla beraber, fiille-

rinde düzenli bir tavır sergilememiştir. Bir taraftan merhametli ve adaletli 

görünerek Haccâc’ın zindanlara kapattığı binlerce insanı hapisten ve zu-

lümden kurtardığı halde, diğer taraftan kişisel husumeti uğruna gayet bü-

yük adamlara kıymıştır. 

Süleyman’ın annesi Benî Îs’tendi. Süleyman çölün bu meşhur kabilesi 

içinde çocukluk günlerini geçirmiş, kabilenin önde gelenlerinden olan dayı-

ları ve kabilesinin alışkanlıklarından pek çok şey öğrenmişti. 

Süleyman fesahat ve belagat sahibi, hak ve hakikati seven bir adamdı. 

Ancak bu sıfatlarıyla fiillerinin arasını birleştirmek mümkün olmamaktadır. 

Süleyman’ın eksikliklerinden biri de bencilliğiydi. Giyinip kuşanır, övün-

meyi ve övülmeyi severdi. 

Bu asırdaki devlet adamlarının hemen tamamı ümmetin hayırlı kişile-

rinden olup, Süleyman’a hayır tavsiye ettikleri halde halifenin hayır ve ha-

senatı görülmemiştir. Son anında Ömer b. Abdülaziz’i veliaht tayin etmesi 

hayatındaki hayırlı işlerin tek örneğiydi. 

Süleyman beyaz tenli, çatık ve siyah kaşlı, iri gözlü güzel bir adamdı. 

Haramlardan uzak duran, edip ve güler yüzlü biriydi. 

İki sene sekiz ay saltanattan sonra kırk üç yaşındayken Mercidâbık or-

dugâhında vefat etti. (h. 99) 
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Hastalığı çok fazla yemek yemeye müptela olmasından kaynaklanan 

oburluktu.22 

8. Ömer b. Abdülaziz (h. 99-101) 

Süleyman, halifeliği çocuklarına bırakma düşüncesinde olmuştur. Fakat 

büyük oğlunun kendisinden önce vefat etmiş olması ve diğer oğlunun ise 

Bizans savaşlarında bulunması sebebiyle derhal gelmesinin mümkün olma-

yışı Ömer b. Abdülaziz’in veliaht tayin edilmesini gerektirmiş ve Süley-

man’ın vefatı akabinde Ömer Hazretlerine biat edilmiştir. 

Ömer b. Abdülaziz saltanat tahtına geçince ilk işi İstanbul muhasarasıy-

la meşgul olan Mesleme ordusunun geri çekilmesi oldu. 

İslâm toprakları oldukça fazla genişlemiş olduğundan artık fetihler ile 

ülkenin genişletilmesine lüzum görülmeyip; belki imarla ahvalin refahını 

gözetmek Ömer b. Abdülaziz Hazretlerinin en önemli amacı olduğu için 

İstanbul önlerinde türlü zahmetlere maruz kalan Müslümanları memleketle-

rine geri döndürmeye teşebbüs etmişti. 

Mezkûr ordu hakikaten çok fazla sıkılmış olduğu için dönüş emrini 

memnuniyetle karşılayarak halife tarafından gönderilen erzak ve nakliye 

vasıtalarından istifade ile geri döndü. (h. 99) 

Ömer b. Abdülaziz Hazretleri ülkesini mutlak adaletle idare etmek az-

minde bulunmuş ve kendisi her türlü insani fazilete sahip olup yüce bir 

huyla yaratılmış olduğundan halkın ve gözetiminde bulunanların refah ve 

mutluluğunu sağlamak amacıyla çalışmıştır. 

Emevîler, ortaya çıkışlarından beri İslâm devletinin başlangıcında var 

olan saflık ve sadelikten ayrılıp, saltanat denilen dünya süsünün gereğidir 

diye bir sürü taklit ve ihtişama kapılmıştı. 

                                                      
22 Bir kuzu, altı tavuk, yetmiş nar, bir kova incir ve bir kova yumurta yemişti.  
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Ömer b. Abdülaziz Hazretleri, halife olduğu gibi mescide gitmek üzere 

başkanlık sarayından sokağa çıktığı zaman mevcut âdetler gereği alay ku-

rulduğunu ve önüne binmesi için halifelere mahsus süslü atın çekildiğini 

görünce bu durumu değiştirip, bu debdebeyi yasaklamıştır. Ayrıca usul 

üzere önünde mızrakla yürüyen ve güvenliği sağlamakla görevli olan kişiye: 

“Şöyle bir tarafta dur, ben sair Muhammed ümmeti gibi bir adamım,” diye 

halkla karışıp camiye gitmiştir. 

İlk okuduğu hutbede: “Ey insanlar! Bu hilâfet derdine müptela oldum. 

Bu makam için isteğim yoktur, ben çekileyim siz istediğiniz adama biat edi-

niz,” diye hükümdarlık vazifesinden çekilmiş; fakat halk kabul etmediğin-

den yeniden beliğ bir hutbe okumuştur. Bu hutbesinde ise: “Ben Allah 

Teâlâ’ya itaat üzere oldukça siz de bana itaat ediniz, ben itaatten ayrılırsam, 

siz de bana itaat etmeyiniz,” sözleriyle ilk Halife Hz. Ebû Bekir’in yolunda 

bulunacağını ilan etti. 

Yönetim sarayında Emevîlerin biriktirdiği hazineleri, diğer eşya ve bü-

tün değerli malzemeleri, hareminin süslerine varıncaya kadar devlet hazine-

sine göndererek, kendisi beytülmalden aldığı günlük iki dirhem ile geçin-

meye başladı. Emevîlerin o zamana kadar saltanatlarını teyit etmek için yap-

tıkları zulüm ve ihdas ettikleri kötü bidatlerin hepsini imha ve lağvettiği gibi 

o yönde olarak cuma günleri minberlerde okunan hutbelerin sonundaki Hz. 

Ali’ye küfür ve hakaret etmek suretiyle taa Muâviye zamanından veri de-

vam etmekte olan kötülüğü de kaldırdı. Bu uygulama yerine Allah adale-

ti…emrediyor23 ayetinin okunmasını ihdas ederek bunu fermanlarla bütün 

İslâm devletinde ilan ve emretti ki bu âdet günümüze kadar devam etmiştir. 

(h. 99) 

                                                      
23 Nahl 90. 
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Bundan başka Emevîlerin eline geçerek ikta edilmekte olan Fedek bos-

tanını, asıl haline; Hz. Peygamber ailesinin ihtiyaç ve maddi durumunu kar-

şılaması durumuna geri getirdi24 (h. 99). 

Selefleri tarafından Hristiyan ve Yahudilerin ellerinden alınmış olan 

mabetlerin sahiplerine iadesini emretti. 

Ömer b. Abdülaziz Hazretlerinin adalet ve takvasıyla alakalı övülecek 

davranışlarını duyan Şia, halifeye muhalefet caiz olamaz diye silah bıraktığı 

gibi Sind vilayeti Mecûsîleri de İslâm dinin kabul ettiler. (h. 100) 

Halka zulümle tanınan pek çok vali değiştirilmişti. Bunların pek çoğu 

aldıkları azil emrine uyduysa da aralarında asilik edenler de bulundu. Mü-

helleb b. Ebî Sufra’ın oğlu Yezîd b. Mühelleb Horasan valisiydi. Mühelleb 

ailesi uzun zamandan beri valiliklerde bulunarak güç kazanmış ve esasen 

Arapların güçlü ailelerinden olduklarından hatırları gözetilmekteydi. 

Yezîd b. Mühelleb’in azil sebebi: Mühelleb ailesi Süleyman b. Abdülme-

lik’in zulüm aracı olarak Muhammed b. Kasım ve Emir Kuteybe gibi şanlı 

mücahitlerin felaket sebebi olmuştur. Ayrıca bizzat Yezîd b. Mühelleb Hora-

san’dan alınan Emir Kuteybe’nin mallarını ve şer`î humusun beytülmale ait 

kısmını Süleyman’ın şahsına takdim etmiştir. 

Ömer b. Abdülaziz Hazretleri Yezîd b. Mühelleb’i Şam’a getirterek ken-

disine hesap sormuş ve sonuç olumsuz çıktığı için Yezîd’i hapsetmiştir. (h. 

100) 

Yezîd b. Mühelleb Halep kalesinde tutuklu bulunup, Ömer Hazretleri-

nin ölüm anına kadar orada kalmış ve o sırada da bir fırsatını bularak kaç-

mıştır. 

                                                      
24 Fedek Medine civarında Hz. Peygamber’in özel mülkü olan bir bostan ve hurmalık olup, 

mahsulü sadaka olarak ve bir kısmı da Hz. Peygamber ailesinin geçimi için tahsis edilmişti. 
Hz. Osman bunu hilafeti zamanında Ümeyyeoğullarından Mervân b. el-Hakem’e vermiş ve 
fakirler ile Hz. Peygamber ailesini mahrum etmişti. Fedek o zamandan beri Emevîlerin gaspı 
konumundaydı.  
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Ömer Hazretlerinin saltanatı döneminde savaş olarak Azerbaycan üze-

rine saldıran Türklerin püskürtülmesi için Hâtim b. Numan Bâhilî kuman-

dasıyla sevk edilen askeri kuvvetin başarısı ile Malatya’nın zapt ve oranın 

imar edilmesi zikredilir. (h. 101) 

Abdülmelik’in siyaseti ve Haccâc’ın da şiddetiyle İslâm dünyasında elde 

edilen sükûn gösterişten ibaretti. Gerçekte ise Emevîlerin İslam başkanlığını 

gasp ettiklerine dair düşünce iddiasında bulunan, Hz. Peygamber ailesi ve 

Abbâsîlere sıkı bir muhabbetle bağlı olan grupların manevi özlemlerindeki 

patırtı sakinleştirilememişti. 

Abbâsoğulları taraftarlarının teşebbüsleri bu sırada ortaya çıkarak Mu-

hammed b. Ali b. Abdullah b. Abbâs halkı kendisine biate davet için tayin 

ettiği yetmiş âdet davetçiyi İslâm topraklarına sevk etti25 (h. 101). 

Halife Süleyman tarafından Endülüs Valisi Abdülaziz b. Musa’nın öldü-

rülmesinden sonra, Endülüs valisiz kaldığı için Musa’nın kardeşinin oğlu 

Eyyûb b. Habîb valilik vazifesini üstlenmişti. Endülüs valisi olarak Şam’dan 

Hurr b. Abdurrahman namında biri vali olarak gelip (h. 98) iki sene kadar 

kaldıktan sonra yerine Şemâh b. Mâlik el-Kindî adında bir kişi Ömer b. Ab-

dülaziz Hazretleri tarafından vali tayin edildi. (h. 100) Şemâh, Halife Hazret-

lerinin emrine uyarak Endülüs’te bir adalet dönemi açtı. 

Ömer b. Abdülaziz Hazretleri Emevîlerin saltanat şekline dönüştürdük-

leri İslâm halifeliğinin ilk iki halife zamanında olduğu gibi ümmetin ittifa-

kıyla tayin edilmesi esasını getirmek ve bu suretle Ümeyye ailesini hilafetten 

uzaklaştırmak düşüncesindeydi. Fakat şeriata uygun bu yüce maksadı, men-

faatleri kırılmış olan Emevî grubu tarafından anlaşılıp, onların kin ve inti-

kamlarına sebep olduğundan halife hizmetkârı aracılığıyla zehirlenmiştir. 

                                                      
25 Bu husustaki ayrıntı bu dördüncü bâb’ın üç numaralı (yönetimin Abbâsîlere intikali) kısmın-

da zikredilmiştir. 
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Halife zehirlendiğini anlayınca hizmetkârını çağırıp: “Beni neden zehir-

ledin,” diye sormuş ve: “Bin dirhem verip, beni ikna ettiler,” cevabını almış-

tır. Bu itirafa karşı asla kızgınlık eseri göstermeyerek: “Çabuk o dirhemleri 

getir,” diye emretmiş, sonrada hizmetlisine: “Buradan kaç kimse seni gör-

mesin,” diyerek onu hem affetmiş, hem de korumuştur ki bu kadar büyük-

lüğün başka bir örneği görülmüş değildir. 

Halife Ömer bu zehirlenmenin neticesi olarak yirmi gün devam eden bir 

hastalıktan sonra Deyrü Sem`ân’da ahirete intikal etmiştir. (h. 101) 

Tevekkül, korku ve takvasının bir göstergesidir ki hastalık günlerinde 

kendisine tedavi tavsiye edenlere: “Eğer bu hastalığın ilacı, elimi kulağıma 

götürmek olsa bile yine bunu yapmam, gideceğim yer olan âlemlerin rabbi 

Allah Teâlâ’nın makamından nasıl yüz çeviririm dermiş.” 

Bu zat Emevîler arasında tek gösterilecek bir kişi olduğu gibi İslâm bü-

yükleri arasında da çok büyük mertebelerdedir. 

Ömer Hazretleri saltanatı boyunca Emevîlerin idarelerini tamamen de-

ğiştirdi. Yönetimde Hz. Ömer’in tarzını taklit etti ve İslâm’ın başlangıcında 

görülen saflık ve eşitliği tatbik ederek halk nazarında yüksek bir mevki ka-

zandı. 

Kendisi adil, cömert ve zahit bir kişi olup hareket noktası edindiği sade-

lik ve adaletle Emevî devrinde Râşid Halifeler zamanını geri getirdi. 

Ömer b. Abdülaziz, Hz. Ömer’in kız torununun oğludur. Annesi Ümmü 

Âsım, Âsım b. Ömer’in kızıdır. Halife, takva ve adalet tarzıyla dedesinin 

örneğiyle yetinmiştir. 

İki buçuk sene süren kısa bir halifelikten sonra dünyayı yeniden fesat 

tarzına terk ederek ahirete intikal etti. 

Zayıf, beyaz yüzlü, güzel ve sevimli bir kişiydi. Kendisine Salih Halife 

lakabı verilmişti. 
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Halife Süleyman, vefatı esnasında Ömer b. Abdülaziz’den sonra kendi 

kardeşi Yezîd’in yönetime gelmesini şart koyduğu için. Hilâfet nöbeti ona 

gelmiş ve kendisine biat edilmiştir. 

Mervâni Hükümdarlarının Devamı 

Emevî halifelerinden buraya kadar hikayeleri zikredilenler, Emevî dev-

letinin kurulması veya devletin sağlamlaştırılmasında hizmetleri bulunan 

halifeler olup bunlar gerçekten büyük devlet başkanlarından sayılırlar. 

Bundan sonraki Emevî halifelerininse öncekiler kadar hizmet ve şöhret-

leri olmayıp, bunların zamanında Emevî devletinin yıkılması hazırlanmıştır. 

9. Yezîd (h. 101-105) 

Halife Süleyman zamanında Mühelleb b. Ebî Sufra, Haccâc’ın yakınları-

nı perişan ettiği sırada Muhammed b. Kâsım ve onun mensup olduğu Ebî 

Ukayl ailesini işkenceler altında perişan etmişti. 

Dönemin halifesi olan II. Yezîd evlilik yoluyla Ebî Ukayl’e mensup ol-

duğu için bu aileden kendisine yakın olan bazıları hakkında Mühelleb’in 

affını rica etmiş; fakat Mühelleb o zaman bunu kabul etmediği için II. 

Yezîd’in nefretini kazanmıştı. 

Yezîd b. Mühelleb yukarıda zikredilen sebeplerden dolayı Halep kale-

sinde tutukluyken, Ömer b. Abdülaziz Hazretlerinin vefatının yaklaştığını 

haber alınca hilâfet makamına gelecek olan II. Yezîd’e hapiste eli bağlı ola-

rak teslim olmamak için kendi muhafızlarına çok fazla paralar vererek kaç-

mayı başarmıştır. 

Yezîd b. Mühelleb’in firar ederek Basra taraflarına varışı sırasında II. 

Yezîd tahta geçti. İçerisindeki kin ve nefret sebebiyle İbn Mühelleb halifeye 

güvenmediğinden her türlü ihtimale karşı maiyetine bir savunma kuvveti 

topladı. Mühelleb ailesi servet ve kuvvetiyle bilinen, lütfu ve cömertliği bol 

muhteşem bir aile olduğu için Yezîd b. Mühelleb az zaman içinde kuvvet 

kazandı. 
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II. Yezîd bunların gücünü kırmak için abisi Mesleme’yi tam bir kuvvet 

ile üzerlerine gönderdi. Mesleme’nin yanında Abbâs b. Velîd de bulunuyor-

du. İki ordu Fırat kenarında Akra mevkiinde karşılaşarak, yapılan kanlı bir 

savaşta Yezîd b. Mühelleb ile kardeşleri Muhammed b. Mühelleb ve Habîb 

b. Mühelleb öldürüldüler. (h. 102) 

Bunların diğer kardeşleri olan Mufassal b. Mühelleb ise ailesi, hizmetli-

leri ve askerlerinden geride kalanları toplayıp, Mühelleb ailesinin servetini 

barındıran hazinelerle birlikte Basra’ya oradan da gemilerle Kirman’a kaçtı. 

Fakat arkalarından yetişen Mesleme’nin komutanı bunları perişan ederek 

ailelerinden iz bırakmadı. Birkaç tanesi Türk hakanının yanına kaçabildiyse 

de diğerlerinin tamamı aile ve tabileriyle birlikte esip edilip Şam’a, II. 

Yezîd’e gönderildiler. Yezîd bunların toptan öldürülmesini emretti. Bunlar 

Yezîd’in huzurunda öldürülürken içlerinden bir çocuğun yaşının küçük ol-

ması sebebiyle öldürülmemesini emretti. Fakat o çocuk: “Ben küçük değilim, 

beni akrabamdan ayırmayınız,” diye cesaret gösterdiğinden onun da öldü-

rülmesiyle Mühelleb ailesi mahvedilmiştir. (h. 102) 

Mühelleb ailesi cömertlik ve eli açıklığıyla tanınan ve İslâm toprakları 

içinde şöhreti duyulmuş bir hanedandan olduğu için onların bu şekilde or-

tadan kaldırılmaları, II. Yezîd’in adını lekelemiş ve şairler yaralayıcı mersi-

yelerle bu olayı anlatmışlardır. 

II. Yezîd’in tayin ettiği valilerin ehliyetsizliği ve bizzat halifenin ülke du-

rumlarına karşı kayıtsızlığı sebebiyle ötede beride bazı isyanlar ortaya çık-

mış; fakat bunlar bastırılmıştır. (h. 102) 

İspanya’da vali olan Şemâh, ortaya çıkan isyanları bastırıp denizden ko-

laylıkla fethi mümkün olan Narbonne’ı baskı altına aldı. Daha önce fethe-

dilmiş olan Balear adalarının ve İspanya sahillerinin muhafazası için de bir 

donanma oluşturdu. (h. 103) Pirene dağlarını geçerek Toulouse şehrini ku-

şattıysa da savaş sırasında şehit oldu. (h. 103) 
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Toulouse Savaşı’ndan arta kalan Müslümanları Şemâh’ın maiyetindeki 

komutanlardan Abdurrahman el-Gâfikî selamete ulaştırarak, Şam’dan En-

dülüs’e bir vali gönderilinceye kadar Endülüs işlerini üstlendi. Daha sonra 

Şemâh’ın yerine Endülüs’e Anbese b. Suhaym el-Kelbî vali tayin edildi. (h. 

104) 

Doğu sınırları üzerinde ise Soğd halkı isyan etmiş ve Hazar Türkleri hü-

cum ederek İslâm askerlerini dağıtmıştı. 

İrmeniye valisi tayin olunan Cerrâh b. Abdullah el-Hakemî çok fazla sı-

kıntıya katlanarak Hazar tarafında İslâm fetihlerini tekrar sağlama aldı. (h. 

104) 

II. Yezîd’in kötü idaresi ve gönderdiği valilerin kötü yönetimlerinin ya-

nında bir de Abbâsî taraftarlığının başgöstermesi İslam topraklarını baştan-

başa huzursuz ediyordu. 

II. Yezîd bu kadar sıkıntı arasında umursamazca kendi zevk ve sefasıyla 

uğraşmakta ve hükümdarlık şanından olan uyanıklık ve kontrolden uzak 

olarak ömür geçirmekteydi. 

Nihayet dört sene bir ay saltanatta kaldıktan sonra kötü alışkanlıkları 

sebebiyle yakalandığı verem hastalığından ve bu hastalığa eklenen aşırı aşk 

ve sevdadan vefat etti (h. 105). 

Yezîd, Abdülmelik’in çocuklarındandır. Hilâfet makamına gelince iki ay 

kadar züht ve takva ile Ömer b. Abdülaziz Hazretlerini taklit ederek yöne-

tim sergilediyse de daha sonra öteden beri müptela olduğu nefsi arzularına 

ve gönlünün heva ve hevesine mağlup olarak hilâfet işlerini ihmal etti. 

Yezîd, bütün sinirlerini eğlence düşkünlüğü sebebiyle bozmuş, nefsi ar-

zularına uymuş, sevk ve sefaya dalmış, boş işlerle meşgul olmuş ve kadınla-

ra karşı olağanüstü hassas yaratılmış, hassas ve ince bir adam olup, hassas 

bedenli, güzel yüzlü olmakla kendi düşüncesine göre kadınların kalbini ka-

zanmayı başaracak yaratılıştaydı. 
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Yezîd Habbâbe ve Sellâme adında iki cariyenin muhabbetine gönül bağ-

lamış ve bütün aşk ve sevgisini bu iki kıza vermişti. Sellâme’yi Habbâbe 

kadar sevmezdi. Hatta son zamanlarında kara sevda gibi olan bütün ilgisini 

Habbâbe’ye hasretmiş ve her türlü bağ ve alakadan vaz geçerek bu hafif 

meşrep kızdan bir dakika ayrılmaz olmuştu. Bundan dolayı kardeşi Mesle-

me kendisine hayır ve güzellikle ihtarda bulunarak: “Ömer b. Abdülaziz 

gibi bir halifeden sonra hilâfet makamına geçtin. Devlet işlerini bırakıp bu 

cariye ile meşgul oluyorsun. Kapında uzak yerlerden gelmiş müracaat sa-

hipleri bekliyor, adalet bekleyenler feryat ediyorlar. Sen ise onlara karşı gaf-

letle vakit geçiriyorsun (Corci Zeydan),” demesi üzerine Yezîd bir süre to-

parlanıp Habbâbe’den ilgisini kesmek istemişse de Habbâbe’nin büyüleyici 

aşkının etkisiyle yine ortadan çekilip zevk ve sefaya dalmıştır. 

Yezîd Habbâbe’ye o kadar bağlanmış ve sevmişti ki dünya ve içerisinde 

bulunanlar kendisi için Habbâbe’nin sevgi ve ünsiyetinden ibaret kalmıştı. 

Meşhurdur: Habbâbe bir gün dünyayı karışıklığa sevk edecek bir şiiri 

şarkı şeklinde okurken, Yezîd aşkından oynayıp uçmak istemiş, bunun üze-

rine Habbâbe ile aralarında şu konuşma geçmiştir: 

Habbâbe: Nereye? 

Yezîd: Artık uçacağım. 

Habbâbe: Halkını kime bırakacaksın. 

Yezîd: Sana (Corci Zeydan). 

Bu sözler II. Yezîd’in zevk ve eğlence dünyasında her şeyden vaz geçti-

ğini göstermektedir. 

Yezîd daima Habbâbe ile vakit geçirirdi. Bu zevk ve eğlenceler çoğun-

lukla şarabı ve havası güzel olan Ürdün bölgesinde gerçekleşirdi. Yine bir 

gün Yezîd Habbâbe ile Ürdün köylerinden Beytü’r-Ra’s’daki gezinti yerinde 

beraber olmuş, çekemeyenlerden uzak bir yerde o gün sabahtan akşama 

kadar eğlence dünyasını temelden inşa etmişti. Fakat akşama doğru 
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Habbâbe’nin boğazında nar veya üzüm gibi bir meyvenin çekirdeği kalarak 

az zaman içinde onu öldürdü. 

Yezîd bu ani ölüm üzerine delirecek derecede üzülerek Habbâbe’nin ce-

sedini üç gün öpüp kokladı ve bozuluncaya kadar defnettirmedi, sonunda 

cesedi defnettiler. Fakat Yezîd de bu cansız aşkın darbesinin etkisiyle on beş 

gün zarfında ahiret yurduna giden sevgilisini takip ederek vefat etti. Yerine 

kardeşi Hişâm tahta geçti. 

10. Hişâm (h. 105-120) 

Hişâm b. Abdülmelik, Yezîd’in vefatı sırasında Rusâfe’de bulunuyordu. 

Şam’dan saltanat müjdesi ulaşınca derhal Şam’a hareket ederek kendisine 

biat edildi. 

Hişâm’ın saltanat devrinde İslâm devleti sınırlarında büyük olaylar 

meydana gelmiştir. 

Türkistan sınırı üzerindeki Müslim b. Sa`îd el-Kilâbî adında bir emirin 

Türklerle başlattığı düşmanlık Müslümanlar için kötü bir mağlubiyetle so-

nuçlandı. (h. 105) Bu olayların başlangıcı olarak Türkistan sınırında, 

Mâverâünnehir bölgesinde açılan düşmanlık kapısı hemen hemen Hişâm’ın 

saltanatı boyunca devam etti. Bu karışıklık Horasan valilerini meşgul ederek 

büyük fetihlerden vazgeçilmesine ve İslâm ordusunun kayıplı maceralarına 

sebep oldu. Bundan başka Müslim’in ordusunda zuhur eden bir fitne İslâm 

askeri arasında kanlı olaylara sebebiyet verdi. (h. 106) Bu sıralarda ordudan 

ve Emevî hizmetinden ayrılan Bükeyr b. Mâhân, Abbâsî davetçilerinin yanı-

na geçti. 

Türklerin büyük bir kuvvetle İslâm orduları üzerine yaptığı baskılar, 

Cüneyd b. Abdurrahman’ın Horasan valiliğine tayini üzerine bir miktar 

azaldı. Cüneyd bir zafer kazanarak bazı Türk prenslerini esir etti. (h. 111) 

Fakat bu zaferler Türklerin düşmanlık ve saldırılarının artmasına sebep ol-

du. Kuvvetli Türk orduları yine İslam topraklarına geçerek Semerkant’ı ku-

şattılar. Cüneyd kanlı savaşlarla mezkûr şehri kurtarmayı başardı. (h. 112) 
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Fakat Türklerin saldırıları yine de durmuyordu. Barış ve sükûnun tesisi için; 

şayet bunlar İslâm dinini kabul ederlerse cizyeden muaf tutulacakları, Se-

merkant ve bölgedeki Müslüman olmayanlara ilan edildi. Bunun üzerine 

bunlar İslâm dinini kabul ettiler; fakat cizye gelirlerinde azalma olduğu için 

tekrar cizye ile mükellef kılındıklarından isyanlar başlayarak üzücü olaylar 

meydana geldi ve doğu sınırının durumunda bir türlü düzelme olmadı. Bir 

taraftan Türk ordularının diğer taraftan da Arap askerlerinin şiddet ve kan 

dökmesi o bölgeyi kana buladı. Gerçekte orada birkaç kale fethedildiyse de 

dökülen kanlara bedel tutulamazdı. Bu durum Nasr b. Seyyâr’ın Horasan 

valiliğine tayinine (h. 120) kadar devam etti. 

Nasr görüş ve tedbir sahibi bir devlet adamı olup gerek Horasan bölgesi 

ve gerekse doğu sınırları Nasr’ın elinde olağanüstü bir şekilde mamur oldu. 

Doğu sınırları bu haldeyken, Hazar Trükleri saldırıya geçerek Kürdistan 

ve Azerbaycan’ı istila edip, taa Musul’a kadar olan yerleri ele geçirdiler. 

Karşılık vermeye karar veren Arap emirlerden Cerrâh b. Abdullah ve maiye-

tindeki emirleri şehit düştü ve Arap ordusu perişan oldu. Türkler ise zafer 

kazanarak ilerlemeye devam etti. 

Nihayet Hişâm tarafından gönderilen Sa`îd el-Hıraşî, Türkleri mağlup 

ederek (h. 112) Kürdistan ve Azerbaycan eyaletlerini geri aldı ve Türkler 

elinde bulunan İslâm esirlerini kurtardı. 

Bunu takiben o bölgeye komutan tayin edilen Mesleme, Hazar Türkleri-

ni sınıra kadar takip ederek Derbent kalesini zapt etti. Ve oraya on dört bin 

kadar bedevî Arap asker yerleştirerek sınırı kontrol altına aldı. 

Hişâm devrinde Bizans imparatorluğuyla savaşlar olmuştur. Hazar 

Türklerinin saldırıları telafi edilmek üzere Anadolu üzerine pek çok sefer 

yapılmıştır. Emir Mesleme tarafından Kayseri, (h. 108) Rum topraklarına 

sefer yapan İslâm emirlerinden Hişâm’ın oğlu Muâviye tarafından da 

Amasya (h. 109) fethedilmiştir. Bu seneden itibaren Hişâm’ın saltanatının 
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sonuna kadar her sene Rumlarla savaşılarak, Anadolu içinde akın yapılma-

dık yer bırakılmamıştır. 

Muâviye b. Hişâm, Bizans imparatorluğunun Kastamonu bölgesi valisi 

olup, daha sonra ise Bizans imparatoru olacak Leon ile anlaşma yaparak 

Bizans seferlerine son verdi. 

Ermeniler bu sırada Rumlara ve Araplara karşı bağımsızlıklarının ko-

runması için çok fazla çalışmışlar; fakat sonunda Arapların itaati altına gir-

meye mecbur kalmışlardır. 

İşte bu Rum seferlerinde emir Mesleme’nin taa memurluğunun başlan-

gıcından beri cihat arkadaşı olan Seyyid Battâl Ebu’l-Hüseyin Abdullah el-

Antâkî çok büyük şöhret kazanmış, çarpışmaların birinde şehit olmuş (h. 

122) ve Seyitgazi şehrinde defnedilmiştir. 

Seyyid Battâl’ın kahramanlık hikayeleri dillere destan olmuştur. Rum 

halkı yaramaz çocuklarını seni Battâl’a veririm diye korkuturlardı. 

Doğu tarafında bu olaylar cereyan ederken Mağrib-i Aksâ’da ise önemli 

olaylar meydana gelmekteydi. 

Endülüs valisi olan Anbese b. Suhaym el-Kelbî Fransa içlerinde fetih ic-

rası için hazırlık yaparak Fransa içine girdi. Carcassonne, Lyon ve Nîmes 

şehirleri Müslümanların eline geçerek, Ren nehri havzası İslâm topraklarına 

katıldı. Anbese tam bir hal ve adaletle dört sene kadar yönetimde bulunarak 

gerek Endülüs, gerekse fethettiği yerleri imara çalıştı. H.107 yılında meyda-

na gelen bir savaş arbedesi sırasında aldığı yara etkisiyle ahirete göçünce 

yerine Afrika valisi Bişr b. Safvân el-Kelbî tayin edildi. Gerek Bişr, gerekse 

bundan sonra tayin olunan Yahya, Huzeyfe, Osman ve Haytâm adındaki 

valiler benzer şekilde çaba göstererek Endülüs’te adaletle hükmetmişler; 

fakat Haytâm zulüm ve haksızlıkla meşhur olduğundan azledilerek yerine 

meşhur Abdurrahman el-Gâfikî Endülüs valisi tayin edildi. (h. 110) 

Abdurrahman’ın büyük şöhreti Endülüs’te biliniyordu. Şemâh’ın vefat 

ettiği gün İslâm ordusunu Toulouse önünden güvenli bir şekilde geri getir-
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mesi, askeri maharet ve zekâ gücünün deliliydi. Abdurrahman o asrın yetiş-

tirdiği en büyük adamlardan olup, Endülüs’te idareyi eline alınca seleften 

Musa b. Nusayr’ın kahramanca tasavvurlarını meydana getirmeye karar 

vererek Fransa üzerine yüklendi. Akitanya dükası Eudes26 komutasında 

mukabeleye gelen Akitanyalılar ile Gaskonyalıları yenip ve mezkûr bölgeler 

ile Bordeaux şehrini ele geçirerek Garonne nehri vadisine yayıldı. (h. 112) 

Musa Güney Avrupa’yı istila ederek o yolla Bizans başkentini, İstan-

bul’u ele geçirmek ve Akdeniz’i bir göl halinde İslâm topraklarının ortasında 

bırakmak düşüncesini beslediği için Abdurrahman bu düşünceyi imkân 

seviyesine çıkarma arzusundaydı. 

Arapların bu dehşetli saldırılarından ve hemen Fransa’nın ortasına ka-

dar gelmelerinden korkan Franklar ve Austrasia dükası, Şarl Martel’e müra-

caat ederek Araplara karşı müdafaaya karar verdiler. 

Frankların bütün kuvvetleri Şarl Martel’in komutası altında toplanarak 

Araplara karşı harekete geçildi. 

Emir Abdurrahman bu sıralarda daha kuzeye çıkarak Tours şehrine 

gelmişti, Şarl Mertel ise Puvatya’daydı. 

İki ordu Tours ile Puvatya arasında karşılaştı. Meydana gelen büyük sa-

vaşta Abdurrahman el-Gâfikî şehit düştü ve İslâm askeri mağlup oldu. Şarl 

Martel’in zaferinin şöhreti bütün Fransa’yı doldurdu. (h. 114) 

Savaştan arta kalan Müslümanlar Arap emirleri tarafından geri götürül-

dü. Franklar’da ise takip cesareti kalmamıştı. Abdurrahman el-Gâfikî’nin 

yerine Abdülmelik b. Katan el-Fihrî vali tayin edildi. Abdülmelik Puvatya 

hezimeti üzerine ortaya çıkan iç karışıklıkları bastırdıktan sonra Fransa tara-

fında kayıpları telafi etmeye başlayarak Marsilya yoluyla Avignon’a kadar 

olan toprakları zapt etti. (h. 116) Daha sonra Abdülmelik azledilerek yerine 

                                                      
26 Metinde geçen ismin (ده عوت) ne olduğunu maalesef okuyamadık. Ancak bu dönemde İslâm 

kaynaklarında Akitinya dükü olarak ismi geçen kişi Eudes’tir. (sad.) 
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Ukbe b. Haccâc el-Kaysî vali tayin edildi. Bu dönemde Endülüs valilerini 

Afrika’da valileri tayin eder ve Endülüs Afrika’dan idare edilirdi. 

Ukbe de bir süre kayıpları telafi etti ve İslâm gücünü teyit etmek için uğ-

raştıysa da Afrika’da ortaya çıkan ihtilaller ve bunların tesiriyle Endülüs’te 

meydana gelen karışıklıklar üzerine verilen emekler boşa gitti. Bu durum 

önceki emir Abdülmelik’in tekrar idarenin başına gelmesine sebep oldu. 

İhtilal olayları sırasında Abdülmelik’in öldürülmesi (h. 118) üzerine En-

dülüs’ün askeri komutanı olarak idarenin başına geçen Belc b. Bişr ve 

Sa`lebe gibi kişilerin idareleri altında Endülüs, feci iç savaşların meydanı 

oldu. (h. 124) Önceki emir Abdülmelik’in oğulları ve diğer isyancılar Endü-

lüs’ün huzurunu ihlal ediyorlardı. Afrika valileri memleketin zapt ve raptını 

teminden sonra dışarıya dikkat kesilmişlerdi. 

Afrika Valisi Ubeydullah b. Hanhâbî, Endülüs’teki Müslümanların iler-

lemesine ve önceki fetihlere benzeyecek teşebbüslerde bulunuyordu. (h. 113) 

Tunus tersanelerinde hazırlanan kuvvetli bir donanma Habib b. Ubeydullah 

ile Sicilya ve Sardunya üzerine sevk edildi. (h. 117) 

Hâricîlerden bir grup Afrika’ya gelerek başka yerlerde, Müslümanlar 

arasında körükledikleri ayrılığı burada da yaymaya çalışıyorlardı. Halife 

Abdülmelik saltanata geçtiği günden beri Afrika’da devam eden bu durum 

oldukça genişlemişti. 

Habîb’in bütün Arap kuvvetleriyle Sicilya’ya hareketini fırsat bilen bu 

tür ihtilalciler Ukkâşe b. Eyyûb el-Fizârî adındaki Sufriyye Hâricîlerinden 

birinin başına toplanarak, Afrika’yı kana bulayacak ihtilallere başladılar. Bu 

karışıklıklar Endülüs’e sıçradığı için Fransa’da uğranılan yenilgilerin telafisi 

akıllardan çıkarıldı. 

Afrika’da meydana gelen bu ihtilaller h.118 yılından h.124 yılına yani 

Hanzala b. Safvân el-Kelbî’nin Afrika valiliğine tayinine kadar devam etmiş-

tir. 
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Bu Afrika isyanlarına benzer şekilde doğu bölgelerinde de isyanlar orta-

ya çıkmıştır. 

Irak bölgesinde yanlış itikatların neşri veya hak iddiası sadedinde birbi-

rini takip eden sekiz on başıbozuk isyan ederek (h. 119) o bölgenin huzur ve 

asayişini ihlal etti. Bu aralıkta ortaya çıkan olayların en önemlisi ise Zeyd b. 

Zeynelâbidîn Hazretlerinin isyanıdır. 

Zeyd, Hz. Ali’nin torununun oğludur. Hz. Ali b. İmam Hüseyin b. imam 

Zeynelâbidîn b. Zeyd Hazretleri. Zeyd Hazretlerinin soyunun yüceliği ve 

mensup olduğu ailenin güzel şöhreti, İslâm âleminin her tarafa yayılmış 

olduğundan Emevîler öteden beri bu namdan dehşete düşmekteydiler. Bu 

sebeple fırsat buldukça bu şerefli soyu aşağılamaya cüret ediyorlardı. 

Günün birinde (h. 121) Irak Valisi Hâlid Kasrî’nin Zeyd Hazretlerine 

büyük miktarda mal bıraktığını Hişâm’a haber verdiler. Hâlid’in sorgulan-

ması için Irak’a bir memur geldiği sırada Zeyd Hazretlerine hakaret ettiler. 

Zeyd ise tam bir ağırbaşlılık ve sakinlikle davranarak kendisini bu şüpheli 

durumdan kurtardıktan sonra Irak’tan Kûfe’ye hareket edip, dokuz ay ka-

dar orada saklandı. Bu sırada Kûfeliler Zeyd’e pek çok vaatte bulunup, onun 

başkanlık hevesini uyandırdılar. Zeyd’e yaklaşık kırk bin kişi biat etti; fakat 

bunların arasında Rafizî ile Şia meselesi çıktığından bu vaadi verenler dağıl-

dı. 

Bu ihtilali ortadan kaldırmaya memur olan Yusuf b. Ömer es-Sekafî 

Zeyd Hazretlerini takibe başladı. 

Avam ve yardımcılarının dağılmasıyla başında yalnız üç yüz adam kal-

mış olan Zeyd Hazretleri çaresizce meydana çıkarak Yusuf ile savaşa başla-

dı. Emevîler yirmi bin kişiden fazla olduğundan Kerbelâ olayına benzeyecek 

şekilde bir katliam oldu. 

Sonunda Hz. Zeyd başına isabet eden bir okla şehit oldu. Zeyd akşama 

doğru yaralanmış ve ashâbı tarafından yaralı olduğu halde bir yere götürü-

lüp tedavisine çalışılmıştı. Fakat yarası derin olup, okun temreni beynini 
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zedelemiş olduğu için o gece ahirete göç etmiştir. (h. 122) Cesedi sabah ol-

madan önce Hûr mevkiine defnedilerek düşmanlarından gizlendi; fakat 

Sindî isminde bir köle kabri açarak başını kesip Şam’a ulaştırdı. Hz. Zeyd’in 

kesik başı Şam kapısı üzerinde bir çiviye asılırken, cesedi ise şehrin pis bir 

mahallinde asılı halde teşhir edildi. 

O savaştan sağ kurtulan Zeyd’in oğlu Yahya Necef’e kaçtı. Hz. Zeyd’in 

gönül yakıcı bu akıbeti, Abbâsî davetçilerinin düşmanlıklarını artırdı ve da-

vetlerini genişletmeleri sonucunu doğurdu. Bunlar o zamana kadar gizli 

tuttukları davet işini yavaş yavaş açıklamaya başladılar. Hatta Ebû Müslim 

Horasânî27 gizli faaliyetleri artık açıktan yapmaya başladı. (h. 124) 

Hişâm, saltanatının son zamanlarında ülkenin her yerinde ortaya çıkan 

karışıklıklarla uğraşıp, bunları bastırmaya muvaffak olamayarak elli beş 

yaşındayken Rusâfe’de vefat etti. (h. 125) Hişâm’ın saltanatı on dokuz yıl 

devam etmiştir. 

Hayli uzun olan bu süre zarfında halk düzenli bir idareye alışmış ve 

devlet işleri düzene girmiştir. Hişâm, esasen oldukça iyi bir adam olup israf-

tan sakınan ve devlet mallarını korumaya gayret eden biriydi. Siyaset işle-

rinde mahir, sağlam görüşlü ve zeki bir hükümdardı. İdare ve yönetiminde-

ki vezir taifesi hakkında rahmetli ve şefkatli olup, daima halkının kalbini 

kazanmaya çalışırdı. Ömer b. Abdülaziz Hazretleri istisna edilirse Emevî 

halifeleri arasında kötülük ve zulmü en az olan Halife Hişâm’dı. Gerçekten 

de Hişâm çok büyük zorunluluk altına girmedikçe kan dökmekten uzak 

durmuştur. 

Ancak yönetim zamanı devletin durma ve çöküş zamanına tesadüf et-

miştir. Dışarıya sefer yapan ordular başarısızlığa uğramış, iç huzur ve gü-

venlik zarara görerek ortaya çıkan sayısız isyan ve ihtilal genel huzur ve 

güvenliği bozmuştur. 

                                                      
27 Ayrıntısı bu dördüncü bâbın üç numaralı kısmındadır. 
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On dokuz sene süren saltanatı boyunca ülkenin hiçbir yerinde gaza ve 

savaş eksik olmadı. Bu durumların ortaya çıkardığı etkilerin neticesi olarak 

farklı grupların propagandalarına meydan açılarak, Abbâsî taraftarları geniş 

miktarda hareket imkânına ve Emevî devleti aleyhinde propaganda yapma-

ya muvaffak oldular. 

Şu kadar var ki bu kadar karışıklık ve iktidarsızlık Hişâm’a hareket pla-

nını şaşırtmamış ve onu doğru yoldan ayırmamıştır. Hişâm, ülkenin eko-

nomik işlerini düzen altına almış ve bizzat kendisi, ailesi ve sarayında tatbik 

ettiği tasarruflarla devlet hazinesini dolu bırakmıştır. 

Beyaz yüzlü, şişman ve vakur bir zattı. Sakalını siyaha boyamak âdetiy-

di. Rusâfe’de vefat etmiş ve oraya defnedilmiştir. 

11. II. Velîd (h. 125-126) 

  Hişâm’dan sonra II. Velîd yönetime geldi. Kendisi II. Yezîd’in oğludur. 

Yezîd b. Abdülmelik, Hişâm’dan sonra kendi oğlu Velîd’i veliaht tayin etmiş 

olduğu için Velîd’e biat edildi. II. Velîd’in saltanat günlerinde ülkenin her 

tarafı ihtilal ateşi içindeydi. Endülüs’te isyanlar birbirini takip etmekte ve 

dışarıya yönelik bir şey yapılamamaktaydı. 

Doğu sınırında da benzer bir durum mevcuttu. Bütün doğu vilayetlerine 

genel vali tayin edilmiş olan Horasan Valisi Nasr b. Seyyâr, II. Velîd’in deli-

ce emirleriyle uğraşıyordu. 

II. Velîd, Nasr’a Horasan ve İran topraklarının şarkıcı ve çalgıcılarının 

Şam’a gönderilmesini emretmişti. Nasr bu emirler karşısında ne yapacağın-

da tereddüt ederken Yahya b. Zeyd’in isyanı meydana geldi. (h. 125) 

Zeyd b. Zeynelâbidîn Hazretlerinin Kûfe’de şehit olduğu gece, oğlu 

Yahya üzüntülü bir şekilde Necef’e kaçmıştı. Yahya’nın başına gelen felaket-

se ise işte o zaman başladı. Ne kadar Emevî taraftarı varsa o mübarek 

Hâşimî’nin avlanması için takibe koyuldu. Yahya’ya ne Irak ne de İran top-

raklarında iltica edebileceği bir sığınak kalmamıştı. 
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Firar ede ede sonunda ulaştığı Horasan diyarında Nasr b. Seyyâr’ın 

kuvvetli pençesine düştü. Meydana gelen çarpışmada yaralandı ve sonunda 

Cürcân’da şehit oldu. (h. 125) 

Yahya’nın başını keserek Şam’a gönderdiler ve cesedini Belh kalesine as-

tılar. Taa Ebû Müslim’in o bölgede üstünlüğü ele geçirmesine kadar ceset 

kalede asılı kaldı ve orada çürüdü. 

Yahya Hazretlerinin şehâdeti Alevî ve Abbâsî taraftarlarının varlıkları-

nın açığa çıkmasına bir işaret gibi görülebilir. Şehâdet haberi Horasan’da 

yayılınca halk kederli bir ümitsizlikle Emevîlere düşmanlığa başladı. Bu su-

retle Emevîlik gücü ve hissi düşüşe geçmeye başladı. 

Bu duruma II. Velîd’in akılsız tavrı, zulüm ve haksızlığı da sebep olu-

yordu. 

Esasen Velîd insanların en şerlilerinden, günahkâr, suçlu ve alçak tabiat-

lı bir adam olup, hilâfet makamını kirlettiği müddet zarfında yapmadığı 

pislik kalmamıştır. 

Şarap içme ve zina gibi yasaklarla meşgul olduğu gibi kendi kızına teca-

vüz etmek ve babasının çocuk sahibi olduğu cariyelerini kendi yatağına al-

mak gibi haince fiilleriyle de Allah Teâlâ’nın sınırlarını ihlal etmiştir. 

Bir cariyeyi sarhoş edip kendi elbiselerini giydirerek camide imamlık 

yaptırmaya teşebbüs ettiği ve Kur’an-ı Kerim’i okla hedef alarak yırttığı ta-

rih kitaplarında meşhurdur. 

Dinsiz, sarhoş ve ırz düşmanı olan bu pislik milletin ayaklanmasıyla or-

tadan kalkmıştır. 

Bu pislikçe işleri gören halk ve devlet adamları II. Velîd aleyhine ayak-

lanma işareti sergiliyordu. I. Velîd’in oğlu Yezîd b. Velîd, ayaklananların 

başına geçerek halife aleyhine yürüdü. Bütün halk ve devlet erkânı Yezîd’e 

biat etti. (h. 126) Yezîd Şam’ı zapt ederek halifeye mahsus sarayda biat töreni 

düzenledi ve hükumetin kurulmasından sonra Velîd üzerine yürüdü. 
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Velîd ise bu sırada Tedmür’de Hısnu’l-Bahr mevkiinde av ve eğlence ile 

meşgul olup isyandan ve Şam’ın durumundan haberdar değildi. Ayaklanan-

lar Velîd’i kale içerisinde kıstırdı. Bir müddet direnişten sonra Velîd’i yaka-

layıp idam ettiler. (h. 125) 

Velîd kalede kuşatıldığı sırada: “Ben size iyi bakmadım mı, maaşınızı ar-

tırmadım mı,” diye önde gelenlerden oluşan saldırganları kendi yanına 

çekmek istedi. Gerçekten Velîd saltanat günlerinde hazinenin kaldıramaya-

cağı miktarda israf ile kendi yanında bulunanların maaşını olağan üstü bir 

şekilde artırmıştı. 

Ayaklananlar: “Sana saldırmamız kendimize ait bir konu için değildir. 

Allah’a isyan ettin onun için seni öldüreceğiz,” diye Velîd’in hainliğine son 

verdiler. 

Velîd yakışıklılığı ile bilinen güçlü ve parlak bir şahıs olup, fevkalade 

güzel şiir inşad ederdi. 

Vefatında Yezîd b. Velîd b. Abdülmelik genel kabul ile halife olarak III. 

Yezîd namıyla Emevî tahtına oturdu. 

12. III. Yezîd (h. 126-127) 

 Emevî devletinin dâhili durumlarının karışmakta olduğu sırada tahta 

oturan III. Yezîd’in zamanı ihtilaller içinde geçti. 

Yezîd’in tahta geçişinin ardından Humus halkı biatten kaçınarak isyan 

etti. Bunu Filistin isyanı takip etti. (h. 126) 

Süleyman b. Hişâm bu isyanların giderilmesine memur edildi ve bu işte 

başarılı oldu. Bu sırada Yemâme ihtilali baş göstermişti. Yemâme kabileleri-

nin birbirlerine ve bu kabilelerden bazılarının yönetime karşı meydana gelen 

saldırıları ile ortaya çıkan bu ihtilal, Müsennâ b. Yezîd el-Fizârî’nin 

Yemâme’ye vali olarak gitmesiyle sonlandı. 
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Horasan taraflarında ise kuzeyli ve güneyli28 Arap kabilelerinin birbirle-

rine olan düşmanlığı önemli bir durum teşkil ediyordu. Horasan Valisi Nasr 

b. Seyyâr’ın gayretiyle bu çekişme ortadan kaldırıldı. 

III. Yezîd ömrünün sonlarında kardeşi İbrahim’i ve ondan sonra Abdü-

laziz b. Haccâc’ı veliaht olarak tayin etmişti. Bu tayin Mervân b. Muham-

med’in kulağına gidince isyan ederek Ermeniye’den topladığı askerle 

Yezîd’in üzerine yürüdü. Mervân, Velîd’in kanını dava etmek suretiyle 

ayaklanmıştı. Fakat daha sonra Yezîd ile araları bulundu. 

III. Yezîd dindar ve temiz bir kişiydi. Saltanatı ihtilallerle geçmiş ve 

Emevî devletinin yıkılmasını doğuran iç karışıklıklar bu devirde başlamıştır. 

İç sorunların birbirini takip etmesinden dolayı meydana gelen meşgale, 

halifenin ıslahat veya fetih gibi esaslı işlerle uğraşmasına engel olmaktaydı. 

Bununla birlikte Yezîd yine de mali işleri düzene koymaya çalıştı.  II. 

Velîd’in hiçbir esasa dayanmaksızın artırdığı aylık ve maaşların fazlalıkları-

nı kesmek suretiyle büyük bir tasarruf meydana getirdi. Hatta bundan dola-

yı eksiltici manasına gelen en-Nâkıs unvanını aldı. 

III. Yezîd’in annesi Şâh Ferîd bint Fîrûz b. Yezdicerd’tir ki İran şahı Yez-

dicerd’in torunudur. Emir Kuteybe, Türkistan seferleri sırasında ele geçirdi-

ği esirler arasında bu kadını bulmuş ve soyunun farkına vararak Haccâc’a 

göndermişti. Hilâfet haremine dâhil olan bu kadın Yezîd’i dünyaya getirmiş-

tir. 

III. Yezîd esmer, zayıf ve güzel yüzlü bir adamdı. Vebadan dolayı vefat 

etmiştir. (h. 127) Başkanlık süresi altı aydır. 

                                                      
28 Metinde Nizâriye ve Yemâniye olarak geçen bu kabilelerin isimlendirilmesinde kuzeyli-

güneyli kavramları tercih edilmiştir. (sad.) 
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13. İbrahim (h. 127)  

III. Yezîd’in tayin ettiği şekilde kendisinden sonra İbrahim b. Velîd b. 

Abdülmelik Emevî tahtına oturdu. Fakat kimse kendisine itaat etmedi. İslâm 

topraklarının her tarafında karışıklık ve isyanlar çıktığı gibi Emevî haneda-

nından bazıları da hükumetin aleyhindeydi. 

Mervân b. Muhammed evvela İbrahim’in yönetimini tanımayarak Şam’a 

hücum etti. İbrahim, kardeşlerinden Mesrûr ile Bişr’i karşılamaya gönderdi. 

Meydana gelen savaşta Mervân üstün geldi ve İbrahim’in kuvvetleri yenildi. 

İbrahim taraftarlarından ve Emevî hanedanından Süleyman b. Hişâm geride 

kalan askerleri toplayarak tekrar Mervân’a karşı çıktı. Fakat yenildiği için 

bizzat İbrahim Mervân’a karşı giderek topladığı askerle Şam dışına or-

dugâhını kurdu. İbrahim o zamana kadar dolu olan Emevî hazinelerini as-

kerinin sadakatini temin için israf ederek askere hediye ve bahşiş verdiyse 

de askerin sebatı mümkün olmadı. 

O zamanın gereğinden olarak herkesin kanına girmiş olan taraftarlık ve 

ihtilaf düşüncesiyle asker iki üç farklı akıma tabi olduğu için topluluklarının 

kuvveti azaldı. Mervân’ın Basra’dan yaptığı hücum, zaferi kendi tarafına 

kazandırdığı gibi İbrahim’in askeri perişan olmuş, İbrahim Cezîre’ye firar 

etmiş (h. 127) ve Cezîre’de h.132 tarihinde vefat etmiştir. Saltanatı iki ay on 

dört gün sürmüştür. 

Mervân’ın muhalefet sebeplerinden ilki ve en önemlisi İbrahim’den son-

ra Abdülaziz b. Haccâc’ın veliahtlığı meselesiydi. Bu olay ile sorun bertaraf 

edilerek Mervan b. Muhammed, II. Mervân namıyla tahta geçti 

14. II. Mervân (h. 127-132) 

Mervân’a Şam’da biat töreni gerçekleştirildikten sonra şehrin kontrolü-

nü ve asayişini temin edecek bir vali tayin olunarak Mervân Harran’a gitti. 

Harran, Mervân zamanında devletin merkezi olarak kabul edilmiştir. Bu 

sırada Süleyman b. Hişâm ile önceki halife İbraim b. Velîd Harran’a gelerek 

Mervân’a biat ettiler. (h. 127) 
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Mervân hilâfet makamına geldiği zaman Emevî devletinin çöküşü kesin-

leşmişti ve İslâm toprakları baştanbaşa ihtilal ateşi içinde yanıyordu. 

Mervân Emevî hükümdarların en değerlileri arasında olduğu halde za-

manı oldukça buhranlı ve Abbâsî fesadının ortaya çıkmasıyla kararsız oldu-

ğu için talihsiz bir saltanat sürmüştür. 

Emevîlerin Hz. Peygamber ailesi ve Hz. Ali’ye karşı gösterdiği şiddet ve 

haksızlıklar ülke içinde aksi bir etki meydana getirerek pek çok halk, farklı 

isimlerle, sayısız gruba ayrılmış ve Emevîler aleyhine düşmüşlerdi. Fakat 

Emevîlerin güç ve kudreti ayakta oldukça bu muhalefet fikri açığa vurula-

mamış veya açığa çıksa bile derhal ezilmişti. Oysaki Emevîlik güç ve kudreti 

yok olmaya yüz tuttuğunda o zamana kadar başkaldırmayan muhalifler 

kendi haklı eleştirilerine engel olan kuvvetin azalmasıyla her tarafta 

Emevîler aleyhine ayaklanmaya başladılar. 

Bu ayrılık maksadı ve icraat cesareti Mervân döneminde fiili olarak açı-

ğa çıktı. 

Önce Humus, ardından Ghouta, Filistin ve Tedmür ahalisi açıkça isyan 

ettiği gibi Rusâfe’de de Süleyman b. Hişâm isyan yüzü gösterdiği için ülkeyi 

isyan ateşi sardı. (h. 127) 

Mervân bunların her birine karşı kuvvet sevk ederek inat ve karışıklıklı-

ğı ortadan kaldırmıştır. Fakat ülkenin her tarafında kötü örnek oluşturan bu 

durumlar özellikle Abbâsî davetçilerinin yaydığı Emevî aleyhtarlığını geniş 

ölçekte açığa çıkarmak için cesaret vesilesi olmuştur 

Umumi bir surette galeyana gelen kamuoyunun sakinleştirilmesi için 

dışarıya sefer düzenleyerek kamuoyunu cihat fikriyle oyalamak bu konuda 

her zaman en etkili çare olmuştur. Mervân da bunu düşünmüş; fakat elde 

bulunan toprakların birlik bağı çözülmekteyken bu tedbirin yapılması 

mümkün görülmemiştir. 

Horasan’da Hâris b. Süreyc’in, Musul’da Dahhâk Hâricî ve ona halef 

olan Şeybân Harûrî’nin isyanları (h. 128) birbirini takip etti. Tâlib-i Hak na-
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mıyla Abdullah b. Yahya el-Hadramî’nin Mekke’de ortaya koyduğu muha-

lefet de bu anlamdadır. Mervân bu karışıklıklar arasında bir an huzur bulup 

dinlenmeden, çok kesin bir kararlılıkla ülkenin birliğinin devamına ve birli-

ğin sağlamlaşmasına çalışmakta ve bu hususta hiçbir şeyden geri durma-

maktaydı. 

Ancak doğasındaki hiddet ve yönetimindeki şiddet meyli ile mağlupla-

rın tamamen kahredilmesini ister ve asilere kesinlikle eman vermezdi. Bun-

dan dolayı dökülen kanların ve mahvolan ocakların sonu yoktu. 

Zikredilen sebeplerle bu isyanların bastırılması sırasında şiddet göstere-

rek asilere gözdağı olmak üzere pek çok kan dökülmüş ve bunun aksi tesiri 

görülmüştür. 

Gerçekten bu şiddetin neticesi olarak ülkede görünürde bir sükûnet ger-

çekleşmiş ve bir süre devam etmişse de bu sakinlik dehşetli fırtınalardan 

önce havanın ve doğanın büründüğü rahatsız edici sakinliğe benziyor ve bu 

sakinlik altında müthiş bir fitne fırtınası gizleniyordu. 

Taa Yezîd b. Abdülmelik zamanında gönderilen Abbâsî davetçileri ve 

bunların ileri gelenlerinden olan on iki nakîb, h.103 tarihinden beri halkı 

Emevîler aleyhine tahrik ediyordu. 

Hz. Ali’den sonra Emevîler bağımsızlık kazanmışlar; fakat geride yöne-

timlerine rakip olacak iki hanedan kalmıştı. Bunlardan biri Hz. Ali ailesi 

diğeri ise Hz. Peygamber’in amcası Abbâs’ın çocuklarıdır. 

Abbâsî nakiplerinin Hz. Peygamber ailesi namına yaptığı davet sonu-

cunda nakipler, halkı kayıtsız şartsız Hz. Peygamber’in akraba ve yakınları 

lehine hazırlamışlardı. Halk nazarında ise Emevîlere karşı duyulan nefret ile 

Hz. Peygamber’in akrabasına karşı hissedilen muhabbet son sınırına ulaş-

mıştı. 

Abbâsîler namına davet için Abdullah b. Abbâs Hazretlerinin çocukla-

rından İmam İbrahim b. Muhammed’in Horasan’a gönderdiği Ebû Müslim 
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Horasanî, halkın hissiyatını Emevîler aleyhine değiştirmek için hizmet et-

mişti. (h. 128) 

Ebû Müslim Horasanî adıyla bilinmekte olan bu zat Süleyt b. Abdullah 

namında birinin oğlu olup, kendisi bir saraç çırağıydı. 

Sanatını icra etme vesilesiyle dolaştığı Horasan bölgesinde uğradığı köy-

lerde Abbâsîler’in faziletini, bunların Hz. Peygamber ailesi ile yakınlıklarını, 

yönetimde hak sahibi olduklarını, liyakatlerini ve Emevîlerin zulüm ve ci-

nayetlerini yayarak halkı inkılap fikrine teşvik eder ve İmam İbrahim namı-

na biat vaadi alırdı. 

İran ve Horasan’ın ahvali bu merkezde iken ülkenin uzak batısında ise 

ihtilaller cereyan ediyordu. Endülüs emiri Sümâme b. Sa`lebe vefat ettiği için 

onun yerine yönetimde hak iddia eden iki kişi ortaya çıkmıştı. (h. 129) Bun-

lar, Sumayl ve Ebu’l-Hazâr ismindeki kişiler olup, hak iddia ettikleri valilik 

makamı için birbirleriyle savaşarak terör estirmeye devam ediyorlardı. Bun-

ların kanlı savaşları hilâfet makamının sürekli devam eden olağanüstü meş-

guliyetinden kaynaklanıyordu. 

Bu hal Yusuf b. Abdurrahman el-Fihrî Endülüs’e vali tayin oluncaya ka-

dar devam etti. 

Horasan’daki durumlar da gittikçe karışmaktaydı. Ebû Müslim’in tah-

riklerine karşı Emevîlerin o bölgedeki valisi olan Nasr b. Seyyâr uyanık olsa 

da gizli bir hastalık gibi bütün Horasan’ı istila eden ihtilal fikrini bastıramı-

yordu. 

Sonunda Ebû Müslim tahrik edici mesaisini silah ile fiili olarak başlatıp, 

daha önce İbrahim tarafından gönderilen ve Zıl ile Sehâb şeklinde isimlendi-

rilen bayrakları Merv’e ait köylerden Seyfüdenc adlı köyün kenarına dikerek 

etraftan toplanan isyan ehli ile isyanını ilan etti. (2 Ramazan 129 gecesi) 

O gece yakılan ateşlerle verilen işaretler üzerine altmış köy halkı top-

lanmış ve bu olayı takip eden günlerde isyan grubu büyüyerek mezkûr köy 

ordugâh yapılmıştır. 
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Tertibat sürekli düzenlenmekte ve mezkûr köy hareket üssü olacak şe-

kilde tahkim edilmekteydi. 

 Toplananlar Hz. Peygamber’in akrabalarından öldürülenlerin yasına 

atıf olmak üzere siyahlar giyinmiş ve sancaklarının rengini de siyah seçerek 

diğer pek çok şeye siyah tül örtmüşlerdi. 

Ebû Müslim bayrama kadar hazırlıklarla meşgul oldu. Ramazan Bayra-

mının gelişiyle Nasr b. Seyyâr’a bir mektup göndererek ona biat etmesini 

teklif etti. Namuslu memuriyeti ve askeri haysiyetini bilinen ve seksen sene-

lik bir hayatın içinde övünülecek şeylerden başka bir şey görmeyen Nasr, bu 

tekliften oldukça rahatsız olarak bir bölük asker gönderip Ebû Müslim’i tu-

tuklamak istemiştir. Fakat Ebû Müslim bunlara üstün geldiği için Nasr öte-

den beri his ve tahmin ettiği büyük olayların başında bulunduğunu anlamış-

tır. 

Nasr b. Seyyâr, çoktandır sezdiği bu gizli ihtilal hakkında Halife 

Mervân’a bilgi vererek hem teyakkuz üzere bulunmalarını yazmış hem de 

yardım talep etmişti. Fakat Şam’dan hiçbir cevap alamadığı için en son yaz-

dığı mektupta beliğ bir şiirle durumu açıklayarak: “Kül altında gördüğüm 

yakıcı kıvılcımın parlaması yakındır. Bilsem ki Ümeyyeoğulları gaflet içine 

mi dalmışlar yoksa…? Eğer gaflete dalmışlarsa onlara kalkın vakit geldi diye 

seslenin…” Mealindeki şiiri göndermiş ve karşılığında: “Yakın olan iyi gö-

rür,” cevabını almıştı. 

Gerçekte Nasr b. Seyyâr, yakın olduğundan iyi görüyordu; fakat gör-

düklerine engel olmaya güç yetiremiyordu. 

Ebû Müslim, hazırladığı isyancılardan yetmiş, seksen bin kişilik bir ordu 

oluşturarak Merv’e doğru yürüdü. Nasr karşılık veremeyerek kaçmaya 

mecbur oldu. 

Askeri namusunu hayatından değerli bilen ve asrının en değerli askerle-

rinden ve devlet adamlarından biri olan Nasr, yeniden kuvvet toplayıp karşı 

koymak ümidiyle geri dönmeye çalışmış; fakat izini takip ederek durup din-
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lenmesine bile fırsat vermeyen Ebû Müslim’in emirleri mezkûr valiyi şehir-

den şehre kaçmaya mecbur etmiştir. 

Mervân, bu sırada isyanın aslî sebebi olan ve kendi adına savaşı idare 

edilen İmam İbrahim b. Muhammed’i ikamet ettiği Humeyme köyünden 

Harran’a getirterek, orada hapsetti. 

İmam İbrahim ile Abbâsî ve Emevî adamlarından bazıları da hapsedil-

mişti. 

Mervân’ın çok sıkı tedbirlerine rağmen İmam İbrahim zindandan Ebû 

Müslim ile haberleşmeyi başarıyordu. 

Belki de Abbâsî taraftarlığı muhafızlar arasında yayıldığı için İmam İb-

rahim’in haberleşmesi kolaylaşmıştı. 

İmam İbrahim gayet güvenilir vasıtalarla Ebû Müslim’e tıpkı daha önce 

yaptığı gibi hizmete devam etme ve bütün askerlerine komutan olma emrini gön-

derdiği gibi Kahtaba b. Şebîb vasıtasıyla iki tane de sancak gönderdi. 

Bu haberin Mervân’a ulaştığı vakitlerde Merv şehrinin Ebû Müslim tara-

fından zapt edildiği haberi geldi. Bu dehşetli haberlerin verdiği acı tesirle 

Mervân, İmam İbrahim’in öldürülmesini emretmiştir. (h. 130) 

Hapishanenin karanlık çatısı altında İmam Hazretlerini şehit edenler, 

diğer çaresiz mahkûmları bile öldürmeye başladılar. Zindan içerisinde kanlı 

bir badire cereyan ediyordu. 

İmam İbrahim vefatı sırasında Ebu’l-Abbâs b. Muhammed’i halef tayin 

etmiş olduğu için Ebu’l-Abbâs ikamet ettiği Humeyme’den kalkarak Kûfe’ye 

gidip orada Abbâsî taraftarlarının güç kazandıkları güne kadar gizlendi. 

Ebû Müslim, Horasan’ı baştanbaşa istila ederek Nasr bi Seyyâr’ı takip 

ediyordu. Nasr, Rey’den kaçışı sırasında hastalandı ve Hemedan’a gelirken 

yolda seksen beş yaşında vefat etti. (h. 131) 
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Nasr’ın takibine memur olan bölük komutanı Kahtaba b. Şebîb İran’ın 

ele geçirilmesini tamamladıktan sonra Irak üzerine gelerek Emevî valisi 

Yezîd b. Hübeyre’yi mağlup etti ve kendisi de savaş sırasında nehre düşerek 

vefat etti. (h. 132) 

Kahtaba’nın başarısı Irak bölgesinde Emevî nüfuzunu kırmıştı. Abbâsî 

fırkaları etrafa yayılarak Emevîlerin geri kalanlarını uzaklaştırıyordu. Bu 

fırkalardan Ebû Humeyd et-Tûsî kumandasında bulunan bir fırka Kûfe’ye 

yaklaşmıştı. 

Ebû Hamid, Ebû Müslim’in önde gelen emirlerindendi. Ebû Hamid or-

dusu Kûfe’ye yaklaştığı zaman, Hz. Peygamber ailesine mensup olan Sâbık 

isminde biri vasıtasıyla Ebû’l-Abbâs’ın orada olduğu haber alınmıştı. Hz. 

Peygamber ailesi işlerinin vekili ve Abbâsîlerin güvenilir veziri olan Seleme 

el-Hallâl’ın işleri idare etmesi noktasında kendisiyle haberleşerek Ebu’l-

Abbâs gizlendiği yerden çıktı. Ebu’l-Abbâs, rebiyülevvelin on üçüncü cuma 

günü h.132 yılında ümera ve askerden biat alarak yönetim sarayına, daha 

sonra da mescide gelip hilafetini ilan etti. 

Gerçekte işin bir kısmı bitmişse olsa da Mervân henüz meydanda bu-

lunduğu ve ihtilali ortadan kaldırmak için hazırlığa başlamakta olduğun-

dan, Ebu’l-Abbâs’ın hilafeti herkes tarafından kabul edilmemişti. 

Ebu’l-Abbâs yönetimi düzene koymaya çalıştığı sırada Mervân’ın yüz 

yirmi bin kişilik büyük bir orduyla Musul’a ulaşmış olduğu haberini aldı ve 

derhal amcası Abdullah’ı yeterli bir kuvvetle Musul Valisi Ebû Avn’a yar-

dıma gönderdi. 

Mervân, Büyük Zap nehrinin kenarındaki Keşşâf adlı yere gelmişti. Ebû 

Avn’ın ordusu orada Şamlıları karşıladı. Emevîlerle Abbâsîler arasında çok 

kesin bir savaş gerçekleşti. 

Dünyada bu kadar kesin sonuç veren savaşlar azdır. Bu savaş ile bir 

devletin diğer bir devlete dönüşümü gerçekleşmiş ve bir darbe ile kazanılan 

büyük zaferin neticeleri Emevî devletini mahvetmiştir. “Araplar yüz sene-
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den beri nice savaşlar yapmış ve bir savaşta bir eyalet, sonunda ise bir devlet 

ele geçirmişlerdi. Bu savaş ise Atlantik Okyanusundan Çin sınırına kadar 

uzayan koca bir saltanatın durumunu değiştirmiştir.” Zübdetü’l-Kısas. 

Mervân, asrının büyük savaş adamlarından olduğu halde bu savaşta 

yaptığı hatalar -ki tarih kitaplarında ittifakla yazıldığına göre saltanatının 

ortadan kalkmasının yaklaşması basiretini bağlamış demektir- ordusunun 

yenilmesine sebep oldu. 

Mervân, mağlup olduğunu ve askerinin dağıldığını görünce Musul’a sı-

ğınmak istedi; fakat halk şehir kapılarını kapatıp kendisini kabul etmedi. 

Oradan Harran’a gitti, ancak takip edenlerin kendisine yetişmesi üzerine 

orada da durmayıp, Şam’a, Şam’dan Filistin’e ve oradan da Mısır’a kaçtı. 

Mervân’ı takip eden Abdullah b. Ali b. Abbâs’tı. Takip ederken Şam’a 

ulaştığı sırada Mervân’ı firar etmiş buldu. Bu sırada Şam kendisine muka-

vemet ediyordu. On beş günlük bir kuşatmadan sonra Şam’ı zapt etti. Ar-

dından takibe devam ederek Filistin’e gelip Mervân’ın oradan Mısır’a kaçtı-

ğını anladığından peşine kardeşi Salih b. Ali’yi takip için göndermiştir. Sa-

lih, Mısır’a gelerek Mervân’ın Büseyr adındaki Kıptî29 mabedinde saklandı-

ğını öğrendi ve onu ele geçirmek için saldırıya geçti. 

Bu çarpışma gece meydana gelmişti. Mervân bilfiil elinde silahla düş-

manlarına karşı koyup kendisini müdafaa etmeye başladı. Karanlıkta cere-

yan eden kanlı bir çarpışmada iki taraftan da bir hayli adam öldü. Mervân 

ise kendisine tesadüfen isabet eden bir mızrak darbesi sonucu vefat etti. (28 

zilhicce h.132) 

Mervân’ın başı kesilerek Ebu’l-Abbâs’a gönderildi. Mervân’ın öldürül-

mesiyle her tarafta Ebu’l-Abbâs’a biat edilerek Abbâsî devleti tam bağımsız-

lığa kavuştu. 

                                                      
29 Metinde Nebatî (نبطي) şeklinde geçse de Kıptî olması gerekir. (sad.) 
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Mervân beş buçuk sene yönetimde bulunmuştu. Vefatında altmış dokuz 

yaşındaydı. Mervân’a, Eşek Mervân veya Ca`dî Mervân lakabı verirler. 

Kendisi her türlü karışıklığa tahammül gösteren ve çok sağlam bir adam 

olduğu için Arap dilinde kullanılan bir tabir olmak üzere eşek kadar güçlü 

terkibinden hareketle Mervân’a eşek ismi verilmiştir. Hocası Ca`d b. Dirhem 

olduğundan ona nispeten de Ca`dî lakabı verilmiştir. 

Mervân, anne tarafından Kürt ırkına mensuptu. Kahramanlık, silahşor-

lük ve asker idaresinde zamanının ender insanlarından biriydi. Emevî hü-

kümdarlarının en liyakatlisiydi. Ancak zamanı oldukça buhranlı olduğu için 

liyakat ve iktidarından bir sonuç elde edememiştir. Beyaz yüzlü, orta boylu, 

kusurlu görünmeyecek derecede hafif şaşı, dolgun ve sağlam yapılı yiğit bir 

adamdı. Vefatıyla Şam Emevîleri son bulmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Endülüs Tarihi: Şam Emevîleri Zamanında (h. 92-132) 

1. Musa ve Tarık’ın Fetihleri 

İspanya toprakları Romalıların idaresi altında geçirdiği uzun bir sürenin 

sonlarına doğru, hicretten 100 sene önce, Kavimler Göçü sırasında Got kav-

mi tarafından istila edilmişti. Mezkûr bölgede kurulan Got hükûmeti iki yüz 

kırk sene ayakta kalmıştır. 
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Gotların idare kuralları esaslı hukuk kurallarından uzak, şiddet ve bas-

kıya dayalı bir başkanlık üzerine kurulu olduğu için fatih ırk olan Got ırkı-

nın dışında kalan, yarımada üzerinde yaşayan eski sakinler, Vizgotlar’dan 

arta kalanlar, esirler ve Yahudiler her türlü beşeri hak ve hukuktan mahrum 

bir haldeydi. 

Diğer unsurları haksızlık ve zulüm altında tutan Gotlar, onlara her türlü 

kötü hizmeti reva görerek kendileri tembellik ve gurur içinde vakit geçirir-

lerdi. Siyasi kuralları istişare usulüne dayanmaktaysa da bu istişare yalnız 

yönetimdeki reisler ve ortak menfaat erbabı arasında kullanımda olduğu 

için ne yapılma tarzında bir iyilik ne de kararlarında isabet bulunurdu. Mü-

zakereleri, kişisel menfaat üzerine kurulu çekişmelerden ibaret kalırdı. Reis 

ve hükümdar seçimi hep bu yolda yapılırdı. Bu tarz seçimse daima hüküm-

ran aile arasına düşmanlık salarak ülkede iç çekişmeleri doğururdu. 

Hicretin sekseninci senesine doğru yine böyle bir meclisin önde gelenle-

rinin seçimiyle Got krallığına geçmiş olan Vitiza adında biri on sene süren 

yönetiminin sonunda kötü icraatını muhakeme eden rüesa meclisi tarafın-

dan tahttan indirilerek yerine aynı meclisin seçimiyle, Vitiza’nın muhalifi 

olan grubun reisi Rodrik adında biri kral seçilmişti. 

Rodrik yaptığı zulümlerle selefine rahmet okutacak derecede kötü ahlak 

gösterdiğinden esirlerden ve Yahudilerden kaçabilenler Afrika’ya geçerek 

orada hükümran olan İslâm adaleti altına girdikleri gibi İspanya’da kalan 

biçareler ise zulüm altında inlemekteydi. Hatta Got reislerinden pek çoğu 

bile Rodrik’in zulmü altında perişan olduğundan bu felaketten kurtulmak 

için isyan silahına sarılmışlardı. 

Tahttan indirilmiş olan kral Vitiza daha sonra Rodrik tarafından idam 

edildiği için bunun çocukları, amcalarıyla birlikte intikam davasına düşmüş-

lerdi. Patriklerin ruhânî önderlerinden bazıları da Rodrik’in kiliseye karşı 

gösterdiği saygısızlığı bahane ederek isyancılara katılmış ve isyan topluluğu 

oldukça büyümüştü. 
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Bu suretle oluşan isyan kuvveti Güney İspanya’da toplanmakta ve o 

bölgedeki askeri komutanlar ile nüfuz sahibi reislerin de katılımıyla bu kuv-

vet giderek artmaktaydı. 

İspanya bu durumdayken Afrika toprağında karışıklığı ortadan kaldıran 

ve o bölgeyi İslâm hâkimiyeti altına sokan Musa b. Nusayr, Ifrîkiye Valisi 

bulunuyordu. Musa’yı Mısır Valisi Abdülaziz b. Mervân tam yetkiyle Ifrîki-

ye valisi tayin etmişti. 

Musa b. Nusayr kalan yerlerin fethini sağlamlaştırdıktan sonra İspanya 

sahillerine kadar geldi. O bölgenin doğal kaynak ve sınırsız fetihlere imkân 

tanıdığını mültecilerden işittiği için oradaki fetihleri ilerletmek için içine 

düştüğü hevesle, Halife I. Velîd’e müracaat etti ve taşı toprağı bereketli, 

mahsulü sınırsız ve bol miktarda hazineyle dolu bir bölgenin fethi için izin 

istedi. 

Velîd ise bu isteğe karşılık: “Fethet, fakat tehlike varsa Müslümanları 

tehlikede bırakma,” sözüyle fetihlerin genişletilmesine müsaade gösterdi. (h. 

91) 

Musa bunun üzerine bir taraftan hazırlık yapmaya diğer taraftan ise za-

ferin kolaylaşması için fırsat ve İspanya sahillerinde yardım aramaya başla-

dı. Kuzey Afrika tamamıyla Müslümanların elindeydi. Fakat Mağrib-i 

Aksâ’dan (Fas) İspanya’ya doğru uzanan, Akdeniz, Septe boğazı ve Atlas 

okyanusu arasında yarımada gibi kalan arazi Gotların idaresindeydi. 

Buranın valisi ve Septe şehrinin muhafızı Kont Julian, benzerleri gibi 

Rodrik’ten gördüğü kendine layık olmayan muamele ve kızı Clorinda’nın 

bizzat kral tarafından maruz kaldığı tecavüzün intikamını almak üzere 

Arapların yardımını istemesi Musa için güzel bir vesile oluşturuyordu. 

Kont Julian, Rodrik aleyhinde hazırlanan isyanı, Rodrik’in kötülüklerini 

ve İspanya’nın perişan durumunu Musa’ya anlatarak Arap kuvvetlerinin bu 

intikam hareketine yardım edeceğini söylüyordu. 
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Musa bu bilgileri aldıkça gerçekleşen olayların kendi hareketini ne ka-

dar kolaylaştıracağını takdir ederek tam bir ihtiyat ile hareket etmesi gerek-

tiğini tasavvur etti. 

Kont Julian ile varılan söz ve mutabakat üzerine: Septe şehri Müslüman-

ların eline terk edilecek ve İspanya topraklarında mezkûr kont rehberlik 

yapacaktı. 

Musa işi bu derecelere getirdikten sonra maiyetindeki komutanlardan 

Berberî Tarîf b. Mâlik adında genç bir komutanı ileri bölgeleri keşfetmesi 

için bir müfreze ile Septe boğazından karşıya, İspanya topraklarına gönder-

di. Tarîf, tabiatındaki nadir zekâ kuvvetiyle kendisine emanet edilen görevi 

tam bir şekilde yerine getirdi. İspanya sahillerinin denize doğru çıkıntı oluş-

turduğu bir yerde karaya çıkarak keşif yapmış ve nerelere yanaşılması ge-

rektiğini, nerelerden asker çıkarmanın mümkün olacağını anlayarak yakala-

dığı birkaç esir ile geri dönmüştür. (h. 91) 

 Tarîf’in çıktığı yere bugün Tarîfa adıyla isimlendirilmiş olan kasaba bi-

na edilmiş ve İspanya toprağına ilk ayak basan bu kahraman mücahidin adı 

oraya sonsuza kadar alem olmuştur. 

Tarîf’in getirdiği malumat üzerine Musa, Endülüs fethinin kolaylıkla 

mümkün olacağını anlayarak, emri altında bulunan komutanlarından Tarık 

b. Ziyâd’ı İspanya’ya geçmeye memur etmiştir. 

Tarık, Tanca emiri olup, o bölgenin durumuna vâkıf olduğu için lazım 

gelen hazırlığı yapmış, Musa’nın Septe ve Tanca limanlarında hazırladığı 

küçük bir filoyla, Berberî kabilelerinin savaşçılarından oluşan birkaç bin 

kişilik ufak kuvvetle Septe veya Cebelitarık boğazı adıyla bilinen ve o asırda 

Bâbu’z-Zukâk ismiyle isimlendirilmiş olan boğazdan karşıya, İspanya yaka-

sına geçmiştir. 

Tarık’ın ilk yanaştığı mevki, Cebelü’l-Feth burnu denilen yer olmuştur. 

Tarık akabinde onun yakınındaki Cezîre-i Hadrâ’yı ordugâh yapmıştır. (h. 

92) 
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Tarık’ın İspanya sahiline ulaşması üzerine Got devletinin o bölgedeki 

valisi olan Teodemir bölgeyi müdafaaya başladı. Bu vali zaten Arapların 

önceki keşiflerinden kuşkulanmış olduğundan tedarikli bulunuyordu. 

Bu defa Tarık’ın gelişi ve Arap askerinin geçen senekine oranla sayıca 

fazla olmaları valinin bütünüyle dikkatini çektiği için vali bir taraftan krala 

haber göndermiş, diğer taraftan ise savunmaya hazırlanmıştır. 

Tarık, Cezîre-i Hadrâ civarında korunaklı bir yer olan ve daha sonra Ta-

rık’ın adıyla meşhur olacak Cebelitarık denilen dağı ele geçirerek üzerine 

istihkâmlar inşa edip, yerleşim temellerini hazırlamıştır. 

Teodemir, Tarık’ın askeri mevkiine taarruz etmek üzere kuvvetli bir bö-

lükle gelip hücuma hazırlandığı sıralarda Tarık, Afrika’dan geldikleri gemi-

leri yaktı. Daha sonra donanmanın göklere yükselen duman ve ateşi karşı-

sında askere kurtuluş ve selametin ancak zafer kazanmakta olduğunu, mağ-

lubiyet veya geri çekilişin ise dönüş yolunu kapatan uçsuz bucaksız denizde 

yolu kaybetmekten başka bir şey olamadığını; gemiler yakıldığı için de geri-

ye bakmanın faydasız bir şey olduğunu coşkulu bir hutbe ile askerine oku-

yarak askerinin fıtratında bulunan cesareti tahrik ettikten sonra Teodemir’in 

askeri üzerine yapılan şiddetli bir hücum ile İslâm askeri zaferi kazandı. 

Gotlardan pek çoğu savaş sırasında öldürülmüş ve kaçarak kurtulanlar 

ise çok az kişi kalmıştı. 

Tarık bu zafer üzerine batıya doğru hareket ederek Inâs Vadisi denilen 

nehrin yanına kadar olan sahili ele geçirdi ve Fenikelilerin eseri olan Sidonia 

şehrini zapt etti. 

Tarık’ın Afrika’ya30 geçişinden beri kendisine yardım gelmekteyse de 

peşi sıra gelen zaferleri ve ele geçirilen toprakların büyümesi sebebiyle ge-

rektiği kadar kuvvet toplanması gerektiği için Musa on iki bin kişilik bir 

orduyu yardıma gönderdi. 

                                                      
30 İspanya olmalı (sad.) 
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Teodemir ise elindeki kuvvetle İslâm askerinin yoluna engel olmak üze-

re farklı yerlerde Tarık’ın fetih yoluna çıkmak istedi; fakat her defasında feci 

hezimetlerle mağlup olduğu için kraldan talep ettiği yardımın acele olarak 

gelmesine çalışmaya başladı. 

Teodemir, yerden fışkırmış veya gökten yağmış gibi birdenbire ortaya 

çıkan bu güçlü düşmanın kararlılık yolu üzerinde mukavemetin ne kadar 

zor olduğunu ve gafletin hiç sırası olmadığını Rodrik’e zor bela anlatabil-

miştir. Bundan dolayı kral Rodrik iç çekişmeleri terk ederek güçlü düşmanı-

na mukavemet için şövalyelerinden, Got halkından ve gönüllülerden oluş-

turduğu yüz bin kişilik dehşetli bir orduyla Endülüs’e indi. 

İki tarafın kuvveti karşılaştırma kabul etmez derecede farklı olup; Gotla-

rın yüz bin kişilik ordusuna mukabil Arapların kuvveti yirmi beş bin kişi 

kadardı. 

Got şövalyeleri çelik ve kavisli zırhlara bürünüp, mızrak, uzun kılıç, bal-

ta, topuz, ok ve orak ile donanmışlardı. 

Arapların ise zırhı çok nadir olup, zırh yerine gömleklerinin içine deve 

yününden dikilmiş bir çeşit sert keçe sarınmışlar; kavisli Arap kılıçları, ok ve 

kalkan ile donanmışlardı. Ayrıca Arap süvarileri uzun kargıları da bulun-

maktaydı. Fakat çöl atlarının hızı düşman atlarının üzerindeydi. 

Rodrik askerinin kumandasını bizzat üstlendikten sonra bir pazar günü, 

2 Ramazan 92 yılında güneşin doğuşu sırasında, kendi başkanlığında ruhani 

bir ayin tertip etti. Daha sonra çan seslerinin savaş borularının sesine karış-

tığı bir ortamda topyekûn hücuma başladı. 

Tarık ordunun süvarilerini kendi komutasına almış ve piyadeyi bölük 

bölük tertip ederek en öne bir sıra okçu koymuştu. 

Meydana gelen çarpışmalar oldukça sert ve dehşetli olmakla beraber iki 

taraf bir diğerini yerinden edemiyordu. Bir Arap askerine dört düşmanın 

düşmesi sebebiyle uzayıp giden çarpışmalar İslâm tarafını zayıf düşürmüş-

tü. Sekiz gündür devam eden kanlı çarpışmaların sonucunda Tarık’ın askeri 
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yılgınlık belirtisi göstermek üzereyken Tarık bizzat meydana atılmıştır. Mai-

yetindeki süvarilerin ortasında üzengilerine basarak yükselmiş ve: “Ey İslâm 

kahramanları! Anlamaz mısınız, nereye döneceksiniz arkamız geçilmez uç-

suz bucaksız bir deniz olduğundan ileriye gidelim, zafer ve yardım bizi ora-

da kucaklar. Bakınız ben nasıl gidiyorsam, siz de öyle geliniz, (Endülüs Tari-

hi)” diye yüksek sesle irad ettiği hutbeyi takiben yalın kılıç düşman alayları 

üzerine saldırınca bütün İslâm süvarisi bir koldan hücuma başladı. 

Got süvarisi İslâm süvarisini karşılamak üzere karşı bir taarruz yapma-

ya kalkıştıysa da iki süvari ordusu birbirine çatınca şövalyelerin binmiş ol-

duğu Avrupa atları Arap süvarilerinden bazılarının binmiş olduğu develer-

den ürkerek geri kaçtığı için saflar birbirine girdi ve ağır zırhlı şövalyeler 

yıkılmaya, yıkıldıkça da kalkamayıp ezilmeye başladılar. 

Boşanan atlar ise geriye kaçtığı için kendi piyadesini eziyordu. Zaten bu 

esnada bizzat Tarık maiyetindeki süvariden kendisine yetişebilen üç dört 

yüz atlı ile düşman karargâhına ulaşmış ve orada beyaz takımlarla koşulu 

süslü bir araba üzerine kurulup oturmuş olan kral Rodrik’i kendi eliyle öl-

dürmüştü. 

Rodrik’in başı kesilerek bir mızrağa takılıp ordu içinde teşhir edilince 

zaten birbirine girmiş olan Got ordusu kaçmaya başlayıp, kötü bir yenilgiyle 

zafer meydanını Müslümanlara bıraktı. Öldürülenlerin sayısı kaçanlardan 

daha fazla olup Müslümanların aldığı ganimetin ise haddi hesabı yoktu. 

Bu zaferle Got krallığına vurulan darbe o kadar kesindi ki İspanya’nın 

talihi bu savaşta halledilmiştir denilebilir. Rodrik’in kesik başı zafer delili 

olmak üzere Tarık tarafından Musa’ya ve oradan da Şam’a Halife Velîd’e 

gönderildi. (h. 92) 

Musa, bu zafer haberini aldığı zaman kendisi Afrika’da kaldığı için sa-

vaşın şerefinden mahrum olduğunu anladı. Doğasında bulunan özellikler 

sebebiyle Tarık’ın şeref ve şanını kıskanmış ve alınan ganimetten kendisine 

hisse gönderilmesini ve kendisi oraya ulaşıncaya kadar ileri hareket edil-
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memesini Tarık’a bir emirname ile tebliğ etti. Kendisi de on bin süvari ve 

sekiz bin piyadeden oluşan bir ordu ile İspanya’ya geçmeye hazırlandı. Bu 

ordunun içinde Hicâz ve Yemen’in asil aileleri, pek çok Kureyşli ve sahabe 

çocuklarından bazıları bulunmaktaydı. Oysaki Tarık’ın gemilerin bir kısmını 

yakması ve diğer gemilerin de Balear adaları tarafında seferde bulunması, 

Musa’nın Avrupa’ya geçecek vasıta bulamamasına sebep olmuş ve onun 

geçişini geciktirmiştir. Bu sırada İspanya’dakiler için kaybedilecek zaman 

olmayıp olayın zaferinin meyvelerini toplamak üzere düşmana göz açtır-

mamak lazımdı. Bunun için Tarık hareket edip etmeme konusunda bir süre 

tereddüt ettiyse de meseleyi askere açtığı zaman askerin büyük kısmı hare-

keti zorunlu görmüştür. Aynı şekilde Tarık’ın ordusunda önemli hizmetler 

görmekte olan Kont Julian da Gotlara eman verip toplanmalarına meydan 

bırakılacak zaman olmadığını belirtti. Ayrıca Musa’dan gelen emre uyuldu-

ğu taktirde düşman kırılan kuvvetlerini toplar, olası bir geri dönüş hareketi 

yapar ve bu sebeple yenilgi meydana gelirse bundan kimin sorumlu olaca-

ğını belirttikten sonra hiç vakit kaybetmeden hemen takibata başlamanın 

gerekli olduğunu ikna edici bir dille ifade ettiğinden ordu birlik halinde sa-

vaş durumuna karar vererek harekete geçildi. 

Tarık maiyetini üç kısma ayırıp bir fırkayı Muğîzu’r-Rûmî kumandasıy-

la Kurtuba üzerine, ikinci kısmını Zeyd b. Küsâdî komutasıyla Malaga ve 

Elvira (İlbîre) üzerine sevk ettiği gibi üçüncü bir fırkayı da bizzat kendi ko-

mutasına alarak bu iki kuvvetin arasından geçip, İspanya’nın o asırda baş-

kenti olan Tuleytula’ya yürüdü. 

  Diğer gruplar güzergâhlarını ele geçirerek Tuleytula yolu üzerinde Ta-

rık ordusuyla birleştiler. 

Tuleytula, Tejo nehri üzerinde müstahkem kaleler ile korunan büyük bir 

şehir olup, Got devletinin medeniyet merkezi, hazine ve mallarının toplan-

ma yeriydi. Ayrıca mağlup olan ordulardan geride kalanların tamamının 

burada toplanması buranın fethedilmesini gerekli kılıyordu. 
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Gerçekte o büyük istihkâmalar kalp kuvveti ve cesaret ile savunulmuş 

olsa ele geçirilmesi mümkün değildi. Fakat kaçarak oraya iltica edenlerin 

Araplar hakkında söylediği akıllara hayret verici rivayetler ve sürekli uğra-

dığı yenilgilerle hem kendilerinin hem de şehirdekilerinin manevi kuvvetle-

rini bozmuşlardı. Bu sebeple Tarık ordusunun renkli sancakları şehir yolla-

rında görününce halk akıbet endişesiyle şehri teslim etmeye karar verip Ta-

rık’la anlaşma imzaladılar. Yapılan anlaşma şöyleydi: 

1. Halk serbestliğini muhafaza edip esir edilmeyecek. 

2. İsteyen mülkünü terk ile arzu ettiği yere gidebilecek. 

3. Kalanlar bütün mal ve mülkünü tam bir güven içerisinde tasarruf 

edecek. 

4. Ta`dîl diye isimlendirilen vergiyi istisna olmaksızın herkes verecek. 

5- Mevcut kiliseler bırakılacak fakat ruhsatsız olarak yeniden kilise ya-

pılmayacak. 

6. Herkes mezhep ve ayininde serbest olup kendi dini ve milli kuralları-

na sahip olacak. Bu hususta kendi hâkimleriyle davalarını görebilecekler; 

fakat içlerinden Müslüman olanlar bundan istisna olacak. 

7. Şehir içindeki silah ve atlar Müslümanlara teslim edilecek. 

Tarık hiçbir mecburiyeti yokken imzaladığı şu anlaşma ile çok medeni, 

çok üstün bir fetih tarzı icra etmiş oluyordu ki bu tâbi olduğu yüce şeriatın 

üstün ahkâmından başka bir şey değildi. 

Yirminci asrın bu günkü anlaşma ve mukaveleleri bile bu kadar hoşgö-

rülü olamıyor. 

Tarık zaten Endülüs’e ayak basar basmaz adaletin sağlanmasının sebep-

lerini hazırlamış ve savaş sırasında bile fazla bir hasar olmaması için bütün 

komutanlara hiçbir haksızlık yapılmamasını, kesinlikle tahribat icra edil-

memesini, boş yere insan kanı dökülmesinden kesinlikle uzak durulmasını; 
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ancak elinde silah ile karşılık cüreti gösteren düşmana taarruz edilmesini 

kesin bir şekilde tembih etmişti. Zavallı İspanya’nın asırlardan beri böyle bir 

yönetime görmemişti. 

Tarık Tuleytula’yı teslim alıp, (h. 93) mukavele şartları gereği halkın 

namus, mal ve canını güven altına alarak şehre muzaffer bir şekilde girdi ve 

Gotlardan rehinler alarak isyan ve hile imkânı bırakmadı. 

Daha sonra maiyetindeki birkaç emirle Got hükümdarlarına mahsus 

olan saraya girip önceki hükümdarların hazinelerini ele geçirdi. 

Şehirde ele geçirilen krallığın sınırsız mal varlığının tamamı askere dağı-

tıldı. Tarık kendisi için yalnızca Gotlardan hükümran olan yirmi beş kralın 

özel eşyalarını ayırarak milyonlar kıymetindeki eşya ve parayı askere bırak-

tı. 

Musa b. Nusayr, Balear’dan dönen donanma ile İspanya’ya geçip Hris-

tiyan kılavuzlar vasıtasıyla Tarık’ın bulunduğu mahalle gelmek istemiştir. 

Fakat Tarık Lekke vadisinden çok fazla uzaklaşmış olduğu için onu bulmak 

mümkün olamayacağından Tarık’ın geçtiği zafer yolunun daha batısından 

bir yol tutarak İşbiliye ve Carmona’yı fethetti. Daha sonra Luzitanya bölge-

sini ele geçirerek geri döndü ve Estremadura’dan geçerek meşhur Mérida 

şehrini muhasara etti. 

Mérida İspanya’nın en müstahkem kalelerinden biriydi. Kum deryaları 

içinde hafif müstahkem şehirlerden başka mamur yer görmeyen çöl Berberî 

kabileleri için bu muazzam şehrin surları şeytan kuvvetleriyle yapılmış zan-

nedilecek derecede yüksek, göğe değecek derecede ise korkutucu kale du-

varlarıyla süslenmişti. 

Musa’nın bu büyük istihkâmı temaşa ederek: “Bunu fethedene ne mut-

lu!” dediği tarihlerde meşhurdur. 

Got asilzadelerinin çoğunluğu firar ederken, kaçan askerin bir kısmı ve 

oldukça fazla Got zengini Mérida’da toplanmış hatta öldürülen kralın eşi 



— İbnu’l-Cevâd Efdaleddîn — 

 
 

~ 240 ~ 

Ejilona da buraya sığınmıştı. Musa şehri kuşatmaya mecbur olduğu için sur-

ların önünde durdu. 

Kuşatma günleri uzadığından Musa Ifrîkiye’ye haber gönderip orada 

vekil bıraktığı oğlu Abdülaziz’i yardıma çağırdı. Abdülaziz maiyetindeki 

Berberî süvari ve okçu birlikleriyle İspanya’ya geçerek babasının ordusuna 

katıldı. 

Abdülaziz’in gelişi sırasında kuşatma haddinden fazla uzamıştı. Kuşat-

ma altında bulunanlar oldukça sıkılmış olduğu gibi kaleyi kuşatanlar da 

yolarından alıkonulduğu ve kale etrafında hayli kayıp verdikleri için sabır-

sızlanmaya başlamışlardı 

Bir miktar yeni askerin yardım kuvveti olarak gelmesi İslâm ordusu için 

gayreti artırmaya vesile olduğu gibi Méridalılar için de ümitsizlik sebebi 

olmuştur. Kuşatma altında olanlar barış müzakereleri için adam göndererek 

şehri teslim etmeyi planladılar. 

Meşhurudur: Gelen memurlar Musa’yı sefer zahmetinden dolayı yorgun 

ve yaşlı biri olarak görmüşlerdi. Ertesi gün Musa tıraş olarak kendisine çeki 

düzen vermiş ve başkanlık elbisesini giyerek gelen Méridalıları öyle kabul 

etmişti. Elçiler ikinci gelişlerinde Musa’yı tanınmayacak bir halde gençleş-

miş görünce hayret etmiş ve dönüşlerinde de: “Arzularına göre gençleşip 

ihtiyarlaşan bir kavim ile başa çıkmak nasıl mümkün olur,” diye kaledekileri 

korkutmuşlardı. 

Arada cereyan eden müzakereler neticesinde Tuleytula’da imzalanan 

anlaşma esası üzerine benzer bir mukavele yapılarak şehir teslim edildi. 

Ancak burada kuşatmanın uzaması pek çok Arap kahramanının şehit 

olmasını doğurduğundan Méridalılara bir ibret dersi olmak üzere Tuleytula 

mukavelesine fazladan bir madde ilave edilmiştir: 

- Muhasara sırasında eli silahlı olarak ölenlerin mal ve mülklerine el 

konulacaktır. 
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Bu maddeden hariç Tuleytula mukavelesindeki hükümler tamamen tat-

bik olunarak şehirde İslâm adaleti tesis edildi. Daha sonra Musa şehirden 

rehin olarak aldığı kraliçe Ejilona ve diğer beş şövalyeyi yanına alarak ordu-

suyla beraber Tuleytula’ya doğru hareket etti. Yolculuk sırasında tesadüf 

olunan köy ve kasabalar karşılık olmaksızın zapt edilip ele geçirilmekteydi. 

“Müslümanların İspanya’ya ulaşması halkını öldürmek, esir etmek, ara-

zi ve meraları tahrip ederek bölgeye hasar vermek, gasp ve yağma yapmak 

maksadına göre olmayıp, herkesin hürriyet hakkının emin olacağı ve yalnız 

silahla mukabele edenlere silah çekileceği… (Endülüs Tarihi)” her tarafa ilan 

olunduğundan zaten Got idaresinde perişan olan halk grup grup İslâm ida-

resine girmeye başladı. (h. 93) 

Musa Tuleytula’ya yaklaştığı zaman Tarık onu karşılamak için Talbire 

mevkiine kadar gelmişti. Tarık Kastilya topraklarını da ele geçirerek Musa’yı 

karşılamaya çıkmıştı. 

İki komutanın karşılaşması çok garip olmuştur. Musa, kıskançlık ve em-

rine itaat edilmediği için öfkesinin kendisinde oluşturduğu bir yüz ekşiliği 

ve tereddüt; Tarık ise fethettiği ülkeler ve kazandığı savaşların devletine 

kazandırdığına inandığı şan ve şeref dair bir düşünce ve kendisine güven-

den kaynaklı bir eminlikle birbirini karşılamışlardı. 

İlk mülakat pek yüzeysel ve soğuk geçti. Tarık’ın gösterdiği tevazu, yap-

tığı karşılama ve açıklamalarına Musa karşılık bile vermemiştir. 

Şehre dönüşten sonra Süleyman sofrası vesilesiyle31 Musa Tarık’ı memu-

riyetinden azlederek hapsetti. Hatta ileri gelen asker ve komutanların iltimas 

                                                      
31 Süleyman sofrası, Hz. Süleyman’a (a.s) ait bir sofradır. Malahit (Malakit) denilen yeşil taştan 

yapılmış 360 ayağı bulunan süslü bir masaydı. Roma imparatorlarından Titus Kudüs’ü ele 
geçirdiği zaman bu sofrayı alarak Roma’ya götürmüş ve Vandal kavmi Roma şehrini istila 
ettiği zaman bu sofrayı ganimet olarak İspanya’ya götürmüşler ve daha sonra Vandalların 
elinde kalmıştı. 
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ve ricalarına rağmen onu dövdürdü. Musa bu hareketiyle Endülüs fatihliği 

gibi bir şerefin bahşettiği yüce namı tenzil etmiştir. 

Tarık’ın hizmetleri ve takip ettiği gayeye ulaşmak için zaman kaybet-

memek mecburiyetinden kaynaklı mazereti, affı için yeterli sebepken Musa 

bu yönlere iltifat etmeyerek kötü huyları sebebiyle Tarık gibi kınından çe-

kilmiş bir yardım kılıcını aşağılamıştır. 

Bu haber şimşek hızıyla Şam’a ulaşınca Halife Velîd tarafından bu iki 

komutanın barışmaları hakkında kesin bir emir ve azarlama geldiği için Mu-

sa Tarık’ı hapisten çıkardı ve ordunun huzurunda kucaklaştılar. Müslüman 

gaziler iki saygın komutanın bu şekilde kucaklaşmasını görünce mutlu oldu-

lar. (h. 93) 

İslâm askerinin bu ana kadar fethedip geçmiş olduğu yolun etrafında 

mücahitlerin henüz ayak basmadığı pek çok yer bulunduğu için buraların 

ele geçirilmesi için hareket ettiler. 

Öncelikle İşbiliye isyanı bastırıldı. Daha sonra ise Abdülaziz b. Musa, 

Endülüs’ün doğusunda hala bir mukavemet sığınağı olan Teodemir’in üze-

rine hareket etti. Diğer taraftan Musa ile Tarık Tuleytula’yı merkez yaparak; 

Musa kuzeye, Tarık ise doğuya doğru harekete geçti. 

Abdülaziz, Teodemir ile pek çok kez çarpışmaya mecbur olarak, Mur-

siyye eyaletini baştanbaşa fethe muvaffak olmuş ve daha sonra Teodemir’le 

barış anlaşması yapmıştır. 

Musa bu kıymetli ve liyakatli düşmanı takdir ettiğinden yiğitliğin şa-

nından olarak onu himaye edip, bir anlaşma ile Mursiyye bölgesinde yedi 

şehrin hâkimiyetini kendisine vererek Teodemir’in minnettarlığını kazandı. 

Bundan sonra Teodemir Müslümanlara itaatkâr kıymetli bir hâkim olarak 

yaşadı. 

Abdülaziz ile Teodemir arasında yapılan anlaşmayı Halife Velîd aynen 

kabul ve tasdik etmiştir. 
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Abdülaziz bu başarısından sonra Tuleytula’ya geri dönmeye çalışırken 

yol üstünde Gırnata şehri ve diğer toprakları ele geçirerek İspanya’nın gü-

ney yarısında fethedilmemiş yer bırakmadı. (h. 94) 

Tarık Tuleytula’dan çıktıktan sonra Tejo Nehri havzasını istila etti ve 

mezkûr nehrin kaynaklarına kadar çıkarak Eber Nehri kenarına ulaştı. Bu-

rada Zaragoza denilen Sercosta şehrini muhasara etti. 

Musa ise batı yönünden gelerek Salamanca şehrini ele geçirdikten sonra 

Ebro Nehrini geçerek Saragoza önünde Tarık’a yetişip, birlikte yapılan hü-

cumla mezkûr şehri zapt ettiler. (h. 94) 

Musa ile Tarık’ın askerî harekâtları göstermektedir ki bu iki kumandan 

belirlenmiş bir plan dairesinde hareket edip, mesafe tayini ve yürüyüş yapa-

rak icraatlarını gerçekleştirmişlerdir. 

Dönüşümlü olarak taarruz, kuşatma ve farklı yönlerden hareket ederek, 

belirli noktalarda birleşme gibi bugünün askerî harekâtların ruhu ve yegâne 

başarı çaresi olan savaş kurallarını Endülüs’te tatbik etmişlerdir. 

Bu fetihlerden sonra İspanya içerisinde ele geçirilemeyen sadece kuzey 

bölgeler kalmıştı. Bu bölgeler de Galiçya ve Austrasia eyaleti ile Navarra ve 

Katalonya topraklarıydı. 

Arapların ele geçirdiği yerlerde ikamet etme tercihinde bulunmayıp ka-

çan yerli halktan bazıları Galiçya’ya ve Austrasia eyaletinin yüksek dağlarını 

sığınmışlardı. Mezkûr arazinin yarımadanın sapa bir köşesinde olması ve 

fethi daha gerekli olan yerlerin bulunmasından dolayı İslâm ordularının 

istilasından korunmuş oluyordu. 

Tarık’ın kumandası altındaki bölük Galiçya vilayetini istila ederek Pire-

ne dağlarına kadar İspanya topraklarını tamamen ele geçirdi. Yalnız Austra-

sia eyaleti fethedilememiş ve Galiçya firarileri de oraya toplanmıştı. 
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İslâm fetihleri Arapların Bürtat dağları dediği Pirene dağlarına ulaşınca 

Musa b. Nusayr daha büyük emellere düşerek mezkûr dağları geçip, Fran-

sa’nın Lankedog bölgesine saldırdı ve Narbonne şehrini fethetti. (h. 95) 

Avrupa Hristiyan milletleri Arapların bu hücumu önünde uyuşmuş gibi 

duruyor, hiçbir Hristiyan hükümdarı yaklaşan tehlikeden korunmuyordu. 

Zaferden zafere koşup üç sene zarfında İspanya’yı baştanbaşa fetheden 

Musa, Fransa’dan geçerek Akdeniz’in kuzey sahillerinde bulunan devletleri 

perişan edip, İstanbul’a kadar gitmek ve orada doğudan gelen Arap müca-

hitleriyle birleşerek Akdeniz’i bir İslâm gölü haline getirme hayaline kapıldı 

(h. 95). 

Bu sırada Tarık ise Austrasia’ya hücum ederek oradaki direniş kuvvetle-

rini perişan etmekte ve başıbozuk asileri birer birer ortadan kaldırmaktaydı. 

Bunların en sonuncusu olan Palio32 da cesaret ve müdafaasına rağmen Ta-

rık’a mağlup olmak üzereydi. (h. 95) 

Ancak Musa ile Tarık’ın İspanya’daki fetih ve geleceklerine son verecek 

olan emir; Velîd tarafından gönderilen Şam’a dönüş emri, bu sırada kendile-

rine tebliğ edildi. 

Musa ile Tarık’ın arasındaki nefret daha önce ortadan kaldırılmıştı. Fa-

kat Musa’nın hareketlerinde kendi başına buyruk ve uygulamalarında bencil 

olmasına karşılık, Tarık cömert ve eli açıktı. Musa fetihlerden aldığı gani-

metleri askere nadiren dağıtırken, Tarık devlet hazinesine ait olan şer`î hu-

mus dışında kalan ganimetleri hatta bazı zamanlar kendi payını bile askere 

verdiği için Endülüs askeri arasında Tarık’ın değeri oldukça yükselmiş ve 

Musa başkomutan olduğu halde hükmü sınırlı kalmıştı. 

Bu durumun idare işlerine etkisi dikkate alındığı için halife tarafından 

her ikisi de azledildi. (h. 95) Fakat bu azil çok zamansız olup, ulaşılmaya çok 

                                                      
32 Metinde پليو şeklinde geçmektedir. Fakat nasıl okunduğundan emin olamadığımız için bu 

şekilde vermeyi uygun bulduk. (sad.) 
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yakın bir konuma gelmiş olan fetihlerin neticesi alınmadan Endülüs’ün yü-

züstü bırakılması daha sonra telafisi mümkün olmayacak zararlara sebep 

olmuştur. 

Bu iki komutanın İspanya’dan çekilmesiyle kuzey sınırındaki Hristiyan-

lar nefes almış oluyorlardı. Özellikle Austrasia kendi başına kalıp, bir süre 

sonra görüleceği üzere İslâm topraklarına tecavüz ve karşı fetih hareketinde 

bulunan Hristiyan kuvvetlerinin tohumu orada yetişmek üzere bırakılmıştı. 

Tarık ile Musa İspanya’dan çaresizce ayrıldılar. Tarık daha önce yola çıkarak 

Musa’yı yalnız bıraktı. Musa ise hareketinden önce yarımadanın korunma-

sına ve güzel bir şekilde idare edilmesine yarayacak tedbirler aldı. 

Musa İşbiliye’yi İspanya’ya merkez yaparak, oğlu Abdülaziz’i hilâfet 

makamından memurluğu tasdik edilmek üzere emir tayin etti. Diğer oğlu 

Abdülmelik’i Mağrib-i Aksâ’ya ve bir diğer oğlunu da Ifrîkiye’ye âmil bıra-

karak donanma kuvvetiyle sahilin muhafazasını ise Abdullah es-Salih adın-

da bir Afrikalıya emanet ederek Endülüs’ten ayrıldı. (h. 95) 

Bu olaylar Halife I. Velîd’in halifeliği zamanında cereyan etmiş ve 190. 

sayfada yazıldığı gibi bunların Şam’a ulaşmaları Velîd’in vefatıyla Süley-

man’ın tahta geçişiyle eş zamanlı olduğu için gördükleri layık olmayan mu-

ameleler o vakitlere tesadüf etmiştir. 

2. Puvatya Savaşı’na Kadar 

Abdülaziz b. Musa’nın memuriyeti, hilâfet makamınca tasdik olunduk-

tan sonra (h. 96) Abdülaziz Endülüs valiliğini üzerine aldı. Musa’nın memu-

riyetinin sonlarına doğru uygun görüldüğü için yönetim merkezi İşbiliye’ye 

nakledilmişti. Ulema ve önde gelenlerden oluşan hükûmet divanı da İşbili-

ye’ye gönderildi. 

Endülüs’ün ele geçirilmesi özel şartlar altında meydana gelmiş olduğu 

için İslâm yönetiminin oradaki durumunun oldukça mahirane bir şekilde 

idare edilmesi gerekiyordu. 
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Bu idare kabiliyeti ise Abdülaziz’de kat be kat bulunmaktaydı. Arapla-

rın ani bir kaza gibi İspanya toprağında ortaya çıkması ve üç sene zarfında 

bütün bölgeyi ele geçirmesi zikrolunan özel durumları ortaya çıkarıyordu. 

Araplar ne yerli halkı ortadan kaldırmış ne de mevcut medeniyete el 

sürmüşlerdi. Cezîre-i Hadrâ’ya ayak bastıkları günden itibaren olağan üstü 

bir hızla her tarafta zafer kılıçlarını gezdirerek, İspanya topraklarının askeri 

hâkimiyetini ellerine alıp, ülkeyi yalnız askeri işgal altında tutarak istila et-

mişlerdi. Oysaki yerli halk bütünüyle yerinde kalıp, milli varlığından hiçbir 

şey kaybetmemişti. Yerli halk Arapların istila tarzıyla birlikte yönetim hak-

kından başka her türlü hakka sahip oluyordu. 

Ancak yerli halkın ayrıldığı gruplardan olan esirler ve Yahudiler zaten 

Gotların haksızlıkları altında her şeyden mahrum bulundukları için o idare-

den kurtulmayı cana minnet bilerek İslâm hâkimiyetini canı gönülden kabul 

etmişler ve Müslümanların güvenini kazanmışlardı. Hatta Tarık Musa’yı 

karşılamaya çıkarken kuvvetinin büyük kısmını Tuleytula dışına çıkardığı 

için şehri Yahudilerden bazılarına emanet etmişti. 

Şu hâlde yerli halkın bir kısmı tamamen Müslümanlara bağlıydı; fakat 

Got halkı arasında menfaate dayalı ihtilaflardan kaynaklı olarak kendi hal-

kından yüz çevirerek İslâm’a saygı duyanlar bulunduğu gibi kaybettikleri 

yönetim hakkından dolayı Müslümanların düşmanı olanlar da vardı. Bunlar 

başlangıçta İslâm’ın güç ve kudreti önünden kaçmışlar; fakat daha sonra 

akılları başlarına gelerek kendi vaziyetlerini anlamaya çalışmak istemişler-

dir. 

Abdülaziz bunların bağlılıklarının teyidi için her türlü medeni ve siyasi 

ihtiyaçlarının temin edilmesi yönüne giderek, hiçbir fatihin mağlup millete 

göstermeyeceği güzelliklerle kalplerini kazanmaya hizmet etmekle birlikte 

genel ihtiyaçları kolaylaştıracak medeni ve umûmî müesseseler de meydana 

getirmeye başladı. Vergi meselesini düzenleyerek kimsenin şikâyet edeme-

yeceği orta bir yolda vergileri sabitledi. 
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Hatta fatih milletle yerli İspanya halkının bağlarının akrabalık bağıyla 

bir kat daha güçlendirilmesi için şeriat dairesi çerçevesinde kız alma yoluna 

gidilerek, Musa kraliçe olmak isteyen önceki Got kraliçesi Ejilona’yı nikahı 

altına aldı. Ejilona’ya bu evlilikten sonra Ümmü’l-E`sâm lakabı verildi. Ab-

dülaziz bu evliliği ile Got halkını akrabalık bağıyla elde etmek istiyordu. 

Ancak bazı tarihçiler bu işte karşı konulması mümkün olmayan bir muhab-

betin de Abdülaziz’i zorladığını rivayet etmişlerdir. 

Her ne olursa olsun Abdülaziz İspanya’nın idaresi hususunda her türlü 

tedbiri alarak, orada hakiki bir refah devresi hazırlamaya muvaffak olmak 

üzereyken, çok açık bir zulüm ve akılsızca bir sebeple halife tarafından idam 

ettirildi. 

Abdülaziz, fetihlerin meyvesi olan pek çok nadir eşyayı Halife Hazretle-

ri için on kişilik bir sadakat heyetiyle birlikte Şam’a göndermişti. 

Bunlar Şam’a, Halife Süleyman nezdine ulaşarak getirdikleri enfes par-

çaları takdim ettikten sonra Endülüs’ün durumuna dair malumat verdiler ve 

Abdülaziz’in olağanüstü hizmetlerinden bahsettiler. Süleyman başlangıçta 

bu malumattan dolayı tebessüm etmiş ve memnun olmuşsa da Abdülaziz’in 

şeref ve şöhreti kendisini endişeye düşürmüştür. 

Süleyman düşünmüştür ki Abdülaziz, babası Musa b. Nusayr’a yapılan 

hakaretin intikamını almak isteyebilirdi… 

İşte bu endişe Süleyman’ın huzurunu kaçırarak kendisini Abdülaziz’in 

öldürülmesi gibi alçakça bir cinayete sevk etmiş ve Endülüs’ten gelen on 

kişiden beşine Septe ve Tanca’da bulunan Musa’nın iki oğlu, Abdullah ile 

Abdülmelik’i ve diğer beşine ise Abdülaziz’i öldürmeyi oldukça gizli bir 

şekilde emretmiştir. 

Bu adamlar dönüşlerinde aldıkları emirleri yerine getirmişlerdir. Ancak 

Abdülaziz’in Endülüs’te hatırı sayılan biri olması, ulema, önde gelenler, 

askerler ve hatta Got eşrafının bile taraftarı bulunması sebebiyle kolayca 

öldürülmesi mümkün olamayacağından, başlangıçta Abdülaziz’in evlendiği 
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kraliçenin önceki devletini canlandırmak için Abdülaziz’i kandırdığı, Abdü-

laziz’in Got devletini tekrar kurmaya müsait bulunduğu ve Hristiyan âdet-

lerinden pek çoğunu kabul ettiği hakkında haberler yayarak halkı kandır-

dıktan sonra düzenledikleri bir ihtilal komitesi aracılığıyla Abdülaziz’i idam 

etmişlerdir. (h. 96) 

Abdülaziz saraydaki camide, sabah namazında imamlık yaparken arka-

sından kılıç ve hançer darbeleriyle idam ve şehit edilmiştir. 

Abdülaziz’in şehâdetiyle Endülüs valiliği boş kalmış ve halife tarafından 

derhal bir vali gönderilmediği için reisler ve önde gelenlerin kararıyla Endü-

lüs valiliğine vefat eden Abdülaziz’in amcası Eyyûb b. Habîb geçmiştir. 

Eyyûb valilik makamına gelince Abdülaziz’in katillerini araştırmaya 

başladı. Fakat onların cesurları Abdülaziz’in kesik başını Şam’a götürmek 

üzere yola çıktığı için Endülüs’ten oldukça uzaklaşmışlardı. 

Eyyûb, yönetim divanını İşbiliye’den alıp, Afrika’ya yakın olması için 

ülkenin ortalarında bulunan Kurtuba’ya nakletti. (h. 97) 

Eyyûb, çok kısa süren valiliği süresince Endülüs’ün dâhili idaresine dair 

pek çok eser bıraktığı gibi gerekli mevkilere de bazı istihkâmlar inşa etti. 

Hatta bu istihkâmlardan biri Eyyûb kalesi adıyla bilinmektedir. 

Halife Süleyman tarafından Endülüs’e vali olarak el-Hûr b. Abdurrah-

man tayin edilmiş olduğundan, mezkûr vali Endülüs’e ulaşarak Eyyûb b. 

Habîb’ten sonra Endülüs valiliğini üzerine aldı. (h. 98) 

Endülüs toprakları içinde itaat altına alınmayan yer kalmamıştı. Yalnız-

ca Austrasia asilerin elinde bulunuyordu. Hûr, o ciheti ihmal ederek Pirene 

dağlarının öte tarafına geçme hatasında bulundu. (h. 99) 

el-Hûr Pirene dağlarını Musa b. Nusayr’ın geçtiği yerden geçip, Nar-

bonne ve Carcassonne bölgesini yağmalayarak, Garonne nehrine kadar iler-

leyip bol miktarda ganimet ile geri döndü. (h. 100) 
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Bu adam gaddar bir yaratılışa sahip olduğundan idaresi zamanında hem 

asker hem de halk perişan olmuştu. Bu sıralarda hilâfet değişikliği olup, 

Ömer b. Abdülaziz Hazretleri hilâfet makamına geçmişti. Ömer b. Abdüla-

ziz ülkenin herhangi bir yerinden gelecek şikâyet sesini derhal tetkik etti-

ğinden, Hûr hakkında Endülüs’ten duyulan şikâyet üzerine mezkûr valiyi 

azlederek yerine Şemâh b. Mâlik’i Endülüs’e vali tayin etti. (h. 100) 

Şemâh muktedir bir kişiydi. Endülüs’e ulaşmasının ardından ülkede bir 

araştırma yaptırıp, bölgenin nüfusu, ülkenin serveti ve halkın meşguliyetini 

anladıktan sonra istatistik bilgilerine dayanarak vergilerde düzenlemeler 

yaptı ve halkın yaşam koşullarını iyileştirdi. İspanya’nın dillere destan olan 

medeniyetinin temelleri Şemâh’ın sağlam çalışmalarıyla ortaya konuldu. 

Şemâh bir taraftan ülkenin ekonomik durumunun düzenlenmesiyle 

meşgul olurken, diğer taraftan adalet dağıtmakla uğraşarak, önceki valiler 

tarafından haksız yere hapsedilmiş olan mahkûmları serbest bıraktı ve mal-

ları müsadere edilenlerin mallarını iade etti. Ülkenin muhtaçlar sınıfını ihti-

yaçtan kurtaracak tedbirler hazırlamak suretiyle Endülüs’te huzurlu bir de-

vir açtı. Bu düzenlemelerden sonra savaşlara dikkat kesilerek Fransa üzerine 

açılmış ve henüz sonuçlanmamış olan savaşı bir neticeye ulaştırmaya çalıştı. 

Bir süreden beri kötülük ve saldırısı artmış olan İspanya eşkıyası karşı-

sında zafer kazanarak onları kendi bölgelerine, Austrasia kayalıklarına sı-

ğınmaya mecbur etti. Daha sonra Pirene dağlarını aşarak önceden ele geçi-

rilmiş olan Narbonne’nin zapt ve raptını temin ederek Akitanya eyaletine 

girip bu bölgenin idare merkezi olan Toulouse şehrini baskı altına almaya 

başladı. 

Akitanya askeri Şemâh’ın önünden geri çekiliyordu. Sonunda Şemah 

Toulouse’yi muhasara etti; fakat maiyetindeki kuvvet Narbonne’daki terk 

edilen askeri birliklerden dolayı zayıf bulunduğu için şehrin istihkâmları 

önünde bir şey yapamadığı gibi Toulouse’nin yardımına gelen Akitanya 

dükasının kuvvetli ordusuna karşı da yenilgiye uğradı. 
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Akitanyalılar büyük bir kuvvetle gelmiş, Araplar ise bu kuvvete karşı on 

da bir derecesinde bir güçle karşılık vermişlerdi. Savaş çok şiddetli olmakla 

birlikte iki taraf da uzun zaman rakibine üstün gelememişti. 

Şemâh’ın göğsüne isabet eden serseri bir ok Şemâh’ı şehâdet toprağına 

serdi. (h. 103) 

Komutansız kalan Arap ordusunu İslâm askerinin komutanlarından 

olan Abdurrahman el-Gâfikî derhal idaresi altına alarak sağ salim Pirene 

dağlarına geri çekti. 

Şemâh namlı İslâm komutanlarından biridir. Endülüs’te meydana getir-

diği medeniyet eseri çok fazla olup, memleketin korunması için oldukça 

yararlı hizmetleri görülmüştür. Endülüs’te ilk olarak düzenli donanma tesis 

edip, bu donanmaya amiral (emîrü’l-mâ) tayin ve istihdam eden Şemâh’tır. 

Şemâh donanmayı sahillerin korunması ve denizden ele geçirilmesi kolay 

olan Narbonne’nin boyun eğdirilmesi için hazırlamıştı. Şemâh’ın şehit olma-

sı ve Abdurrahman el-Gâfikî’nin vekâleti halifelerden II. Yezîd zamanına 

tesadüf etmektedir. 

Yezîd, Anbese b. Suhaym el-Kelbî’yi Şemâh’ın yerine vali tayin ettikten 

sonra Abdurrahman idareyi Anbese’ye terk etti. (h. 104) 

Anbese muktedir bir zat olup Endülüs dâhilinde bulunan farklı milletle-

rin hukukunu garanti altına aldı ve bu milletlerin arasında eşitlik tesis ettiği 

gibi üzerinde ihtilaf olan arazi meselelerini de hallederek herkesin kalbini 

kazanmayı başardı. 

Daha sonra Fransa seferine başlayarak Carcassonne, Nîmes ve Lyon şe-

hirlerini ele geçirdi. Rhône nehri havzasını da tamamen ele geçirmişti. 

Fransa’dan alınan esirler İspanya’ya gönderiliyordu. Bunlar orada farklı 

milletler arasına yayılıyor ve farklı milletlerin birbirine bağlanmasına sebep 

oluyorlardı. Anbese’nin başarısı kuvvetten ziyade iyi idaresinden ileri gel-

miştir. İspanya Anbese’nin idaresi zamanında baştanbaşa barış ve iyi bir 

yaşantı içerisinde yaşamıştır. 
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Mezkûr vali Pirene geçitlerinin birinde pusuya düşerek (h. 107) şehit ol-

duğundan, Endülüs bu güçlü validen mahrum kaldığı gibi birkaç sene de 

karışıklık içinde yuvarlanmıştır. 

Mezkûr olaylar Halife Hişâm’ın saltanat günlerine tesadüf etmektedir. 

Anbese’den sonra Endülüs idaresini bir müddet Afrika Valisi Bişr b. Savfân 

el-Kelbî eline aldı. Çok az süren bu idareden sonra Yahya b. Seleme el-Kelbî 

Endülüs valisi oldu. Bunun idaresi de çok sürmeyip sırasıyla Huzeyfe b. el-

Ahvas ve ondan sonra Osman b. Ebû Nizâh,33 sonra el-Haytâm Endülüs 

valisi oldu. Bunların valilik süreleri altışar aydan birer seneye kadar değiş-

mekte olup, böyle az zaman zarfında valilerin sıkça değişmesinden dolayı 

memleketin zapt ve raptı sıkıntıya uğrayarak her tarafta hoşnutsuzluklar baş 

göstermişti. Bu beş validen Haytâm’ın zamanı dikkate değer olup, Austrasia 

başıbozuklarından meydanı boş bularak şer ve saldırısını etrafa bulaştırma-

ya başlamış olan Palio, Haytâm tarafından tepelendi. Bir karışıklık devri 

olan bu dört beş senelik zaman zarfında Fransa üzerinde icra edilen sefer-

lerde ise hayli esir ve ganimet alınmış ve birkaç şehir de fethedilmişti. Fakat 

bu zaferlerin Endülüs’ün ilerlemesine hiç faydası olmuyordu. Farklı millet-

ler arasına yine ihtilaf düşmüştü. Özellikle Afrika’dan asker arasında gelmiş 

olan Berberîlerin taşkın fiilleri halkı bıktırmıştı. 

Haytâm’ın kötü idaresi ve zulmü Halife Hişâm’ın kulağına gidince 

Hişâm, Şam’dan Muhammed b. Abdullah adında bir müfettiş göndererek 

durumları tahkik ettirdi. Haytâm’ın kötü muameleleri açığa çıktığı için Mu-

hammed, mezkûr valiyi azletti ve elleri bağlı bir şekilde halk arasında teşhir 

ederek beraberinde Şam’a götürdü. Ondan sonra ise Endülüs’e vali olarak 

sahip olduğu üstün meziyetlere binaen Abdurrahman el-Gâfikî’yi tayin etti. 

(h. 110) 

Abdurrahman Toulouse Savaşı’ndan geriye kalan İslâm askerlerini gü-

venli bir yere götürmek şöhretine mazhar olmuştu. Gerçekte de kendisi güç 

                                                      
33 Osman b. Ebî Nis`a. (sad.) 
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ve liyakat sahiplerinden olup, daha önceki vekâleti sırasında bir hayli hayırlı 

işe muvaffak olmuş ve bu defa asaleten vali olunca tabiatında saklı bulunan 

kahramanlık cevheri ve istidadı ile hareket ederek, birkaç seneden beri En-

dülüs’te hüküm süren düzensizliği ortadan kaldırmıştır. Sahip olduğu bü-

yük nüfuzunu halkın fikir ve niyet birliği hususunda kullanmıştır. 

Vali olduğu günden itibaren kendisine bağlı bulunan yerleri dolaşmaya 

çıkıp, Endülüs’ü baştanbaşa gezerek memleketin ve halkın durumuna bizzat 

vâkıf olduğundan memleket ve halkın ihtiyaçlarını karşıladı. Akabinde ida-

re, ekonomi, güvenlik ve asayişi de temin ederek Endülüs’te bir refah ve 

saadet dönemi açtı. 

Diğer taraftan Suriye ve Afrika’dan asker getirerek planlamakta olduğu 

Fransa savaşları için hazırlık yaptı. 

Bu sırada garip bir isyan hadisesiyle karşılaştı. Haytâm’dan önce birkaç 

ay süreyle valilik yapmış olan Osman b. Ebî Nizâh, Akitanya dukasının kızı 

Lampejya ile evlenip kayınpederinin topraklarını koruma sevdasına düşerek 

Abdurrahman’ın Fransa’ya sefer düzenleyeceği sırada (h. 113) isyan ve dire-

nişe başladı. 

Meydana gelen savaşlarda Ebû Nizâh mağlup oldu. Kaçarken kendisini 

takip edenlerin elinde maktul düştüğü gibi eşi de Abdurrahman’a esir oldu. 

Abdurrahman bu esire hürmet etmiş ve özel ihtiramlarla Şam’a gön-

dermiştir ki bu kadın daha sonra Şam’da Hişâm’ın oğullarından birinin ha-

remine dâhil olarak onun eşi olmuştur. Abdurrahman el-Gâfikî bu olaydan 

sonra Fransa’ya girerek önce Toulouse’yi, daha sonra ise Rhône nehri kena-

rında yapılan müthiş bir savaşla Bordeaux ve Dordogne mevkiinde cereyan 

eden kanlı bir savaşı takiben de bütün Akitanya’yı ele geçirdi. 

Güney Fransa bütünüyle ve batı sahilleri ise neredeyse yarısına kadar 

Arapların eline geçmişti. O bölgede İslâm kuvvetinin önünde duracak hiçbir 

kuvvet mevcut değildi. Akitanya dukası Fransa’nın içine düştüğü bu tehli-

kenin belki bütün Avrupa için bir felaket teşkil edeceğini bütün yakıcılığıyla 
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ilan etti. Üstürâzi Dukası Şarl ise biran önce kendisine yardım yapılmasını 

isteyen Akitanya Dukası Dük Eudes’in davetine icabet ederek Arap istilası-

na mukavemet için hazırlanmaya başladı. 

Şarl, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden topladığı gönüllüler ile 

Abdurrahman el-Gâfikî’ye karşı gelmek üzere güneye doğru hareket etti. 

Abdurrahman el-Gâfikî kahraman ordusu ile Puvatya şehrini ele geçirdi 

ve daha sonra Loire nehrini geçerek o bölgenin en güçlü kalesi olan Tours 

kalesini muhasara etti. Tours, uzun süre direnemediği için Arapların istilası 

altında kaldı. Abdurrahman her ne kadar Tours‘un fethi sırasında şehri 

yağma ve genel katliamdan korumak istemişse de orduda bulunan Ber-

berîlere laf anlatmak mümkün olmadığından, verilen kesin emirlere rağmen 

şehir yağmalanmış ve pek çok zulüm icra edilmişti. 

Askerin aldığı ganimetler o kadar çoktu ki bu ganimetleri orduda bulu-

nan hayvanlara yükledikleri halde yine pek çoğu askerlerin üzerinde kala-

rak yürüyüş ve hareketlerini yavaşlatacak hale gelmişti. 

Bu sıralarda Şarl da mevcut kuvvetleriyle yaklaşmıştı. Abdurrahman, 

Şarl’ın yaklaşmasını haber alınca iyi bir savaş konumu seçmek üzere To-

urs’tan geri çekilerek Tours ile Puvatya arasında bir yer seçti. Frank ve Arap 

orduları bu mevkide karşı karşıya geldi. 

Franklar çoğunlukla Orta Çağın ağır zırhlarla kuşanmış şövalyelerinden, 

uzun saçlı, deri gömlekli ve demir kasketli Frank okçularından oluşan bir 

ordu ile gelmişlerdi. 

Arap ordusu ise Numidya süvarisiyle Asya’dan gelen kabile savaşçıları 

ve bir miktar da Endülüs’ten toplanmış gönüllü askerden oluşmaktaydı. 

Bunlar Frankların silahlarına ve kuvvetli zırhlarına karşı hafif teçhizata sa-

hiptiler. Ayrıca sırtlandıkları ganimetlerin ağırlığıyla hareketleri yavaşlamış-

tı. Sayı bakımından da Frank ordusundan aşağı bir derecedeydiler. 

Abdurrahman el-Gâfikî düşmanın böylesi kuvvetli bir orduyla karşılık 

verebileceğini ümit etmese de Şarl’ın kuvvetli bir halde karşısında zuhur 
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etmesinden endişeye kapılmış; fakat zafer sebeplerini hazırlamak için çok 

çalışmıştır.  

Ganimetleri terk ederek hafiflemeleri için askere pek çok emir vermiş; 

fakat askere söz geçirmeyi başaramamıştır. Ordu içindeki Berberîlerin ge-

çimsizlikleri de başka olumsuzluklara sebep olmuştur. 

Müslümanlar işte bu maneviyat ve üstünlüğü kaybolan ordu ile Şarl’a 

karşı koymaya mecbur oldular. 

Dünya tarihinde meydana getirdiği siyasi sonuçlar itibariyle oldukça 

önemli olan Puvatya Savaşı gerçekleşti. (h. 114) 

Frankların sayıca üstün olması ve ağır teçhizatlı saflarla gerçekleşen art 

arda saldırıları, zaten yorgun ve teçhizatı Franklarınki gibi mükemmel ol-

mayan İslâm ordusunu bozguna uğrattı. Gerçekleşen acı mağlubiyet sıra-

sında Abdurrahman el-Gâfikî şehit oldu ve geride kalan İslâm askerleri ko-

mutansız kaldı. Fakat Frank ordusu da perişan olduğundan Arapları takibe 

cesaret edemeyip, savaşın kanlı manzarası üstüne çöken gece karanlığı sıra-

sında Araplar geri çekildiler. Frank ordusunun Arapların geri çekilişinden 

haberi olamadı. Ertesi günü sabah vaktinde tam bir ihtiyatla Arap ordusuna 

yaklaşmak istedikleri zaman kanlı savaş meydanından ve can çekişen yaralı-

lardan başka ortada kimseyi bulamadılar. 

Franklar Orta Çağın vahşetlerine layık ve kendi hunharlıklarına uygun 

olarak yaralı Müslümanları kılıçtan geçirdiler. Puvatya’yı Şarl kazanmıştı. 

Şarl’ın bu zaferinin şöhreti Fransa’nın her tarafına yayıldı ve kendisine Mar-

tel namını verdiler. 

Bu savaşla çok büyük iki şans ortadan kaldırılmıştır; savaşı Araplar ka-

zanabilseydi Musa b. Nusayr’ın tasavvur ettiği fetihler meydana gelerek 

Güney Avrupa bir değişime maruz kalacaktı, Franklar kazanırsa İslâm talihi 

Fransa’dan geri dönecekti. 

Şarl Martel’in zaferi, İslâm ordusunu daha ileri gitmemek üzere Fran-

sa’dan geri çevirdi. Araplar Puvatya savaş sahnesine Bilâdü’ş-Şühedâ namı-
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nı vermişlerdir. Franklar bu savaşta İslâm askerlerinin üç yüz bin kişiden 

fazla kayıp verdiğini iddia ederlerse de bu abartılı bir rakamdan başka bir 

şeye hamledilemez. 

3. Puvatya’dan Sonra Endülüs 

Abdurrahman’ın şehâdeti ve Puvatya yenilgisinin haberi çok çabuk ya-

yıldığı için Afrika valisi tarafından Abdülmelik b. Katan el-Fihrî adındaki bir 

kişi derhal Endülüs valisi olarak gönderildi. Endülüs’ün Şam’a olan uzaklığı 

ve Fransa’da istila edilen yerler ile birlikte İspanya topraklarının genişliği 

sebebiyle hilâfet merkezinden idare olunmasında zorluk görüldüğü için 

Afrika valileri vasıtasıyla idaresi uygun görülerek bir süreden beri Endülüs 

Mağrib valisinin sorumluluğuna yüklenmişti. Bu sebeple Endülüs’e tayin 

olunan valiler Afrika valileri tarafından gönderilir, daha sonra da memur-

lukları Şam’a arz edilerek tasdik ettirilirdi. 

Abdülmelik, Puvatya muharebesiyle kaybedilen güç ve kudretin geri 

kazanılması için oluşturduğu bir ordu ile Languedoc topraklarına girerek 

orasını tahkim etti. 

Narbonne komutanı olan Yusuf ise Marsilya dukası ile birleşerek Fransa 

içlerine doğru çıkıp, Avignon’u ele geçirdi. (h. 115) 

Abdülmelik Fransa içindeki bu maceralardan sonra İspanya’ya döner-

ken Pirene geçitlerinde pusuya düştü ve askerden pek çok kayıp verildi. 

Aslında kendisi biraz şiddete meyilli olarak zamanında halka zulmetmesi 

halifeye duyurulmuş olduğundan, Halife Hişâm tarafından Endülüs’e Ukbe 

b. Haccâc el-Kaysî vali tayin olundu. (h. 116) Ukbe adaletli ve gayretli bir 

kişi olup, zamanında Endülüs güzel bir şekilde idare olunmuştur. 

Müslümanların tabisi konumunda bulunan sınıflar arasında ilk önce 

eşitlik ilan eden Ukbe’dir. Ukbe verilmiş her türlü imtiyazı kaldırarak gerçek 

bir eşitlik ilan etti. Mali muamelede özel alımları kaldırıp, mahkemeler aça-

rak adalet dağıttı ve ülkenin asayiş işlerini temin etmek için Keşşâf namıyla 
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sürekli seyyar bir jandarma kuvveti oluşturarak Endülüs’ün genel emniyet 

ve refahını sağladı. 

Ukbe, memleketin zapt ve raptını temin ettikten sonra Fransa seferlerine 

önem verip Languedoc topraklarına geçti ve orada hareket üssü belirledi. 

Narbonne’da depolar oluşturduktan sonra Dauphiné ve Burgonya toprakla-

rını çiğneyip Lyon şehrine ulaştı. (h. 118) 

Ancak bu sıralarda Afrika’da Lemtûna kabilesi başta olduğu halde Ber-

berî kabilelerinin çıkardığı ihtilaller büyüyerek Afrika’daki kuvvetle bunun 

bastırılması mümkün olmadığından Ukbe, Endülüs askerleriyle Afrika’ya 

geçmeye mecbur kalarak isyan ve ihtilali bastırmakla meşgul oldu. 

Fakat Dauphiné ve Burgonya zaferleri üzerine Şarl Martel Lombardiyalı 

Louis Brand ve bunun kardeşi Şilde Brand ile güçlerini birleştirerek Frank 

gönüllü ordusuyla mezkûr bölgeleri kurtarmaya gelmiştir. Savunmasız ve 

askersiz bulunan mezkûr bölgeyi Narbonne kadar istila etmiş; fakat Nar-

bonne önünde müttefikler ordusu bozguna uğrayarak geri çekilmiştir. (h. 

120) 

Şarl Martel Arapların Fransa’yı tekrar istila edememeleri için Loire neh-

rinin güneyinde bulunan şehirleri yakıp, mamur yerleri harap ederek güya 

Araplar ile kendi arasında geçilmez çöller meydana getirmişti. 

Bu teşebbüs ile pek çok Frank şehri yandığı gibi Arapların kurduğu ve 

medeniyet harikası olarak imar ettiği güzel kasabalar ve mamur yerler de 

harap olmuştu. 

Ukbe Afrika’da bulunduğundan İspanya’da geçen maceraya doğal ola-

rak yetişemiyordu. Ukbe’nin dört sene devam eden Afrika seferleri esnasın-

da İspanya ihtilalden payına düşeni aldı. 

Afrika seferlerinden sonra Endülüs’e dönen Ukbe vefat ettiğinden, onun 

yerine önceki vali Abdülmelik, Endülüs valisi oldu. (h. 124) 
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Abdülmelik hilâfet makamına geldiği zaman İspanya dâhilinde her yer-

de bir yönetici bağımsızlık davasına düşmüştü. Bunlardan başka Afrika’dan 

gelmiş iki zorba da ayrıca yönetim iddiasında bulunuyordu. Afrika ihtilalle-

ri sırasında Mısır Valisi tarafından isyanı bastırmak için memur edilen Belc 

b. Bişr ve Sa`lebe b. Seleme Afrika’da memur oldukları vazifeye güç yetire-

meyip, Endülüs’e geçerek oradaki karışıklığa karışmışlardı. (h. 123) 

Belc ile Sa`lebe Endülüs’e geçtikten sonra birbirlerinden ayrılıp, biri Tu-

leytula diğeri ise Kurtuba’yı ele geçirmeye çalıştığı sırada Abdülmelik bun-

ların üzerine hücum ettiği için her ikisi de kuşatmaları terk ederek askerleri-

ni birleştirip, birleşmiş halde Abdülmelik üzerine hücum ettiler ve onu mağ-

lup ederek öldürdüler. Bu olaylar üzerine Endülüs halkının Belc b. Bişr’e 

tabi olması sebebiyle Sa`lebe İstramadora’ya çekilip orada sebat etti. 

 Fakat Ukbe b. el-Haccâc’ın oğlu Abdurrahman topladığı askerle Belc b. 

Bişr’i mağlup ve katlettiğinden Endülüs işleri yine yüz üstü kaldı. (h. 125) 

Bu olaylar Halife Hişâm’ın saltanatının sonlarında cereyan etmekte 

olup, Endülüs’ün uğradığı bu akla hayale gelmez durumlardan Franklar 

istifade edebilmiş olsalardı karşılık görmeksizin bütün Endülüs’ü istila et-

meleri işten biledi. Fakat Şarl Martel Araplar arasına düşen bu ayrılığın dev-

letlerinin temelini kolayca sarsacağı ve Frank fetihlerine zahmetsiz bir mey-

dan açacağı iddiasında olduğu için bu sıralarda Franklar tarafından hâricî 

bir hücum meydana gelmemişti. 

Ancak Endülüs halkının bu felaketin bir çaresini bulması için Afrika Va-

lisi Hamidullah’tan bir çözüm ricasında bulunması sebebiyle Hamidullah, 

mezkûr vali Ebu’l-Hatar namıyla bilinen Hezzâm b. Dırâr el-Kelbî’yi Endü-

lüs’e vali tayin ettirerek oraya göndermiştir. (h126) 

Hezzâm Afrika’dan gelirken maiyetinde Berberiyeli askerlerden oluşan 

kuvvetli bir bölük getirmiş olduğu için Endülüs ile alakasız ve oranın sıkın-

tılarına yabancı bulunan askerle istediği gibi iş görerek Sa`lebe b. Seleme ve 

benzeri gibi isyankâr emirleri bu kuvvetle tepeledi. 
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Hezzâm Endülüs’te güvenliği tekrar sağladıktan sonra halkın toprakla 

bağını temin için farklı bölge halklarını Endülüs’ün iklim ve havasına göre 

taksim ederek arazi meselesini çözüp, yerel idarelere düzen verdi. 

Austrasia kısmından başka bütün İspanya huzura kavuştu. Ancak arazi 

meselesinden dolayı Şam kabilelerinden Sumayl b. Hâtem ve Mısır kabilele-

rinden İbn Seleme el-Cüzâm adlı reisler Vali Hezzâm aleyhinde isyan çıkar-

dı. Meydana gelen savaşlarda Hezzâm şehit olduğu için Endülüs’te durum-

lar yine karıştı. (h. 128) Sumayl kuzey eyaletlerinde, İbn Seleme ise Kurtuba 

ile güneyde bağımsızlık davasına kalkıştığı için ülkenin asayiş ve huzuru 

bozulmaya başlamış ve Endülüs halkı kendi aralarında Afrika Fatihi Ukbe b. 

Nâfi`’in torunu Yusuf b. Abdurrahman el-Fihrî’yi Endülüs’e emir seçerek 

onu vali tayin etmişlerdir. (h. 129) 

Yusuf’un kişisel şöhreti olduğu gibi büyük babasının yüksek nam ve şa-

nı da herkesin itibarını kazandığından Endülüs halkı bu tayini hoşnut bir 

gözle kabul etti. Ancak mezkûr bölge Emevî devletinin bir eyaleti olduğu 

için hilâfet merkezinden habersiz olarak seçim ile vali tayin etmek bağımsız-

lığa doğru hareket etmek demekse de Endülüs’ün uzaklığı ve bu olayların 

tesadüf ettiği Halife İbrahim ve Mervân’ın zamanlarının karışıklık ve sıkıntı-

ları göz önüne alınırsa çaresizliğin kabulü zorunlu olmaktadır. Bununla bir-

likte Endülüs gibi geniş bir bölgenin Şam kadar uzak bir yerden idare edile-

bilme ihtimali olamayacağı için sonunda yine mezkûr bölgenin özel bir ida-

resinin olması gerekeceği teslim edilmelidir. 

Yusuf güzel bir idareye muvaffak olarak ülkeyi gezip dolaşmakla halkın 

ihtiyaçlarını araştırır ve memurların görevlerinde tembellik ve halka zul-

metmemelerini temin ederdi. Bu şekilde dört sene kadar tam bir adalet ve 

huzur ile yönetimi idare etmeye muvaffak olduktan sonra h.132 yılında or-

taya çıkan bir olay üzerine Endülüs işleri yine karışmıştır ki bahsedilen sene 

Emevî devletinin sonu olduğundan bu olayı aşağıda özel bir bölümde açık-

layacağız. Şam Emevîleri zamanında cereyan eden Endülüs olayları bundan 

ibarettir. 
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3.1. İdare 

İspanya’da yerli halkla karışarak Hristiyan dinine giren Got halkı hâri-

cinde, yarımada üzerinde farklı millet ve ırklara mensup esirler ile Yahudi-

ler oturmaktaydı. 

Orta Çağın derebeylik âdetinin en koyu ve mutaassıp bir şeklinin kulla-

nımda olduğu İspanya toprakları üzerinde soylular ile rahipler dışında hal-

kın çekmediği zulüm kalmamıştı. 

İnsanlar kendilerine ait araziyi satma hakkına bile sahip değildi. Bu hak 

kral tarafından yasaklanmıştı. 

Arazi bu şekilde kayıt altına alındığı için ziraat ve ekime özen gösteren 

olmayıp, ülkenin zirâî serveti sınırlı kalmıştı. Soylular ve papazlar çalışan 

kişilerin kazandığı mahsulün en büyük kısmına ortak olarak emek ve çaba-

larıyla kazanç sağlayan çalışan kesimi sürekli çaresiz bırakırdı. 

Arazi çalışanları esirler oldukları için bunların teneffüs ettikleri havadan 

başka sahip olduğu hiçbir şeyleri yoktu. Ancak evcil hayvanlar gibi ölmeye-

cek kadar yerler ve hiçbir şeye sahip olmadan aralıksız çalışırlardı. 

Halkın en kıymettar kısmını oluşturan Yahudilerin de esir muamelesi 

görmesinden başka gençler sürekli din değiştirmeye zorlanıyordu. 

İslâm nuru İspanya toprakları üzerinde parlayınca ahali hukukundaki 

eşitsizlik kaldırıldığı gibi arazi dağıtımındaki haksızlık ve harcama konu-

sundaki zincirler kırıldığı için ülkenin ekonomisinde bambaşka bir olay 

meydana geldi. 

 Arazi sahipleri tasarruf konusunda hür ve serbest kaldı. Bunlar yalnızca 

şer`î öşrü vermekle mükellef tutuldu. Çiftçilerin emek ve mahsulünden ada-

letli bir şekilde vergi alınmaya başlanması, çiftçilerin gayretlerini boşa çıka-

ran eski usule nispet hissedilemeyecek derecede hafif bir vergi konulmasın-

dan ibaret bir mükellefiyet meydana getirdi. Kişilere dağıtılan ve tahsis edi-

len şer`î cizye de yılda her ay verilmek üzere on iki taksit ile alınacak bir 
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vergi olup, sınıflara dağıtılmak üzere 12 dirhemden 48 dirheme kadar deği-

şik oranlarda konulduğundan hatta 48 dirhem derecesinde mükellef olanlar 

bile hissetmeden vergilerini verirlerdi. Halkın ulaştığı bu refah ve umûmî 

hukuk, kesinlikle adaletin temininden ibaret olduğu için hiçbir zorlama ve 

baskı olmaksızın İslâm dinini kabul edenlerin sayısı günden güne artmak-

taydı. 

Arapların sözlerinde vefakâr olmaları, fetihleri sırasında bazı şehirlere 

ve halklarına bahşedilen hakların geri alınmayıp aynen korunması, mağlup 

millette bir güven uyandırmıştı. 

Arapların mülayim ve yumuşak idareleri eskiden yaşadıkları zalim şö-

valyeler idaresinden kat be kat üstün olduğu için fetih esnasında idareyi ve 

ülkeyi terk eden halk daha sonra yaşadığı yere gelerek mal ve mülklerine 

sahip olup refah buldukça İslâm dininin üstünlüğünü takdir ederek İslâm’ı 

kabul ediyorlardı. 

Sonunda Endülüs öyle bir hale gelmişti ki fatih olarak Endülüs’e gelen 

Asyalı ve Afrikalılara nispetle Endülüslü yerli Müslümanların sayısı artma-

ya başlamıştı. Hatta bu Endülüslü Müslümanlar fatih çocuklarının dini an-

lamda kayırılmalarına itiraz ederek onlara karşı İslâm dini namına hatırlat-

ma ve uyarılarda bulunuyorlardı. 

Bu adalet ve düzenin semeresi olarak Endülüs olağanüstü bir şekilde 

mamur oldu ve ilerledi. Zenginlik ve medeniyet bu toprakların her tarafına 

yayılmaya başladı. 

İdareyi hakkıyla tatbik eden maharetli valiler Endülüs’ün ilerlemesine 

hizmet ettiler ki bu ilerlemeler daha sonra oldukça fazla genişlemiştir. 

Endülüs’ün fethi sonrasında İspanya toprakları dört eyalete ayrılmıştı: 

1- el-Cevf. 

2- el-Kıble. 

3- eş-Şark. 
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4- el-Garb. 

Bunlardan başka Pirene dağlarının kuzeyinde ayrıca bir vilayet daha 

mevcuttu. 

1- el-Cevf denilen eyalet: Akdeniz sahilinden Portekiz sınırına kadar bü-

tün Orta İspanya’yı içine alan bölgedir. Meşhur şehirleri Kastilya, Vâdi’l-

Aksar, Tuleytula, Valencia, Denia, Alicante, Cartagena, Murcia ve Gua-

dix’tir. 

2- el-Kıble denilen eyalet: Vadi-i Kebir Nehri ile Akdeniz arasında bulu-

nan yarımadanın meşhur şehirlerinden oluşur. Bu şehirler; Kurtuba, İşbîliye, 

Malaga, Jaén-, Sidonia, Arcos, Écija ve Niebla’dır. 

3- eş-Şark denilen eyalet: Douro nehrinden Pirene dağlarına kadar 

uzanmış olan ve Akdeniz ile Galiçya sınırları arasında bulunan bölgedir. 

Meşhur şehirleri Zaragoza, Tarragona, Tortosa, Barselona, Girona, Lleida ve 

Pamplona’dır. 

4- el-Garb denilen eyalet: Endülüs’ün Atlas okyanusu sahilini oluşturan 

kısmıdır. Meşhur şehirleri Mérida, Austrasia, Lizbon, İlbîre, Potro ve Sala-

manka’dır. 

Pirene dağlarının ötesinde bulunan vilayet ise Narbonne namıyla bilinir. 

Meşhur şehirleri Narbonne-Erbone, Carcassonne-Karkaşone, Nimeuse-Nim 

ve Monpolye-Makalone’dir. 

Fetihten sonra İspanya bölgesine geçen Asya ve Afrikalı muhtelif kabile-

ler, Endülüs bölgesi üzerinde kesin bir yerleşke tayin edip oraya yerleşmiş-

lerdi. 

Suriyeliler şehirlerde yaşamayı tercih etmiş, bedevî kabileler ise henüz 

yerleşmeye imkân bulamamışlardı. 

H.125 tarihinde Endülüs’e vali olan Hezzâm b. Dırâr el-Kelbî Müslü-

manlardan İspanya’ya gelmiş olan farklı kavimleri toprağa bağlamak ve 

ülkeyle alakadar ederek, meydana gelecek toplumsal faydaları guzun süre-
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ler boyunca koruyup devam ettirmek maksadıyla her kabileyi kendi vatanı-

nın iklim ve doğasına benzer yerlere yerleştirdi ve kendilerine arazi tahsis 

etti. 

Bunun neticesinde İspanya’ya gelen kavimler aşağıda gösterilen şekilde 

iskân edilmiş oldu: 

Şam ve çevresindeki halk İlbîre ve Kurtuba 

Humus ve çevresi   Niebla ve İşbiliye 

Kınnesrîn ve çevresi  Jaén 

 Filistin ve çevresi  Secona ve Cezîre 

Ürdün ve çevresi   Malaga 

İran ve çevresi   Zaragosa 

Yemen ve çevresi   Tuleytula’da 

Irak ve çevresi   Gırnata 

Mısır ve Berberîye  Mérida ve Lizbon 

Hicâz ve çevresi   Orta İspanya’daki her şehirde. 

Bu halka hâkim olmak üzere her eyalete Endülüs valisinden sonra ikinci 

derecede ve askeri komutanlığı haiz birer emir tayin edilmiştir. Ayrıca şehir-

lerin şeriat hâkimi olmak üzere de kâdıları vardı. 

Cizye, öşür ve ta`dîl vergileri aynı isimler altında icra edilip, Endülüs 

valisinin hazinesi vasıtasıyla sarf edilir ve beşte biri Şam’a gönderilirdi. Bu 

usul bir süre devam etmiş; fakat devam ettiği süre zarfında bütünüyle bir 

düzen üzere cereyan etmemiştir. Nüfuz sahibi valilerin idaresinde mezkûr 

usule riayet olunmuşsa da ihtilallerin zuhurunda otoritesini sağlayamayan 

valilerin zamanında pek çok karışma olmuş ve bazen de hesap tutulmamış-

tır. Bu vergilerin en kötüsü ayn denilen vergiydi ki ahali kendi sanatının 

mahsulünden bir kısmını verirdi. Bu anlamda savaş silahları bile vergi ola-
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rak verilmişti. Bundan şu kötülük doğmuştur: vergi vereceğiz diye imal edi-

len oldukça fazla sayıdaki savaş silahının imaline hükumet izin vermektey-

di. Fakat daha sonra ortaya çıkan isyanlarda ve karşı fetih (reconquista) için 

yapılan savaşlarda hükumete karşı çıkanlar mükemmel şekilde silahlı bulu-

nuyordu. 

H.92 tarihinden h.132 tarihine kadar İspanya toprakları Şam Emevî dev-

letinin bir vilayeti konumunda kalmış ve o şekilde idare edilmiştir. 

 

C. Yönetimin Abbâsîlere Geçişi 

1. Üç Hanedan 

Kureyş kabilesi reislerinden Abdümenâf’ın Hâşim ve Abdüşems ismin-

de iki erkek çocuğunun ikiz olarak doğduğu yukarıda zikredilmişti.34 

Abdüşems’in Ümeyye adında bir oğlu dünyaya gelmiş ve onun çocuk 

ve torunları Ümeyye-Emevî-Benî Ümeyye hanedanını tesis etmiştir. 

Hâşim’in de Abdülmuttalib adında bir oğlu dünyaya gelerek çocuk ve to-

runları ile Hâşimiyye hanedanını kurduğundan, Kureyş Kabilesi içinde 

Hâşimoğulları ve Ümeyyeoğulları adıyla meşhur iki aile ortaya çıkmıştır. 

Ayrıca Abdülmuttalib’in Ebû Tâlib ve Abbâs adındaki oğulları ayrı ayrı 

kendi nesepleri üzere iki aile vücuda getirmişlerdir. Bu suretle Hâşimoğulla-

rı ikiye ayrıldığından, bahsi geçen aileler arasında hepsi Kureyşli olmak üze-

re toplamda üç hanedan vücut bulmuştur. 

                                                      
34 S.33 
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1- Hz. Peygamber’in çocukları (Hz. Ali evladı) 

2- Abbâsoğulları 

3- Ümeyyeoğulları 

Bu üç hanedan Kureyş kabilesinden olduğu halde Ümeyye’nin, amcası 

Hâşim’e karşı kin güderek kabile arasında fesat çıkarmaya teşebbüs ettiği 

günden itibaren başlayan düşmanlık, daha sonra İslâm dünyası içinde baş 

gösteren kanlı savaşlara sebep olmuştur. 

Râşid Halifelerden Hz. Osman, halifeliği zamanında kendi akrabası olan 

Emevîlere yüz verdiği için Hâşimîler Ümeyyelileri hoş görmemiştir.  Ayrıca 

Emevîlerin memurluklara ve servete sahip olma suretiyle özel menfaatler 

sağlaması yolunda sarf ettikleri çalışma da bütün bütün halk nazarından 

düşmelerine sebep olmuştur. 

Emevîlerin suistimalleri Hz. Osman’ın başına malum felaketi getirdiği 

gibi bu olay aynı zamanda hilafetin gücünü de azaltarak Hz. Osman’dan 

sonra ihtilafların ve kan dökmenin devam etmesine sebep olmuştur. 
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Hz. Ali’nin hilafeti zamanında İslâm toprakları içine ekilmiş olan fesat 

tohumu ürün vermeye başlayıp, Emevîlerin üstünlük ve saltanat davaları 

meydanı almıştı. 

Hz. Ali’nin fazilet ve maddi manevi üstünlüğü, Emevîlerin maddi güç-

leri ve siyasi tedbirlerine üstün gelemediğinden İslâm hilafetinde bir inkılap 

gerçekleşerek Emevîler İslâm başkanlığını ele geçirdiler. Abbâsoğulları ise 

Hz. Ali çocukları ortada iken İslâm başkanlığı davasına atılmayarak sessiz 

kalmayı tercih etti. 

2. Farklı Görüşler 

Bu olaylar sırasında İslâm dünyasına saçılan nifak ve fesat tohumları 

hissedilmeksizin büyüyüp geliştiği gibi itikadi ve mezhebi yönelimlerde de 

pek çok değişim meydana gelmişti. 

Emevîlerle Hâşimîlerin rekabeti her zaman mevcut olsa da bu durum 

açığa çıkmamış; fakat Hz. Osman’ın hilafeti zamanında sahâbenin bir diğe-

rine fazilet ve üstünlüğü noktasındaki mütalaaları sebebiyle git gide yayıl-

maya başlamıştı. 

Her iki tarafın pek çok taraftarı olduğundan bunların ileri sürdüğü iddia 

ve yaydığı haberlerle bu konular gittikçe gürültülü olmaya başlıyordu. 

Hatta iki taraf da kendi iddiasını küfür derecesine varacak şekillere çevi-

rerek akıl ve şeriat dairesinden dışarı çıktığı gibi İslâm dünyasının içine dü-

şen bu ayrılıktan nefret eden ve bu ayrılığı ortaya çıkaranlara düşmanlık 

gösteren fırkalar bile oluşmaya başlamıştı. Bu anlamda Hz. Ali’nin faziletini 

söz konusu edenler arasında bu faziletin üstünlük derecesini akıl ve şeriat 

dairesinde tasavvur edenler olduğu gibi onu yüceltme sadedinde hatalara 

düşenler de vardı. 

Bir tarihçi diyor ki: “Hz. Ali’nin üstünlüğü hayrete şayandır. Hz. Ali çok 

sevilmekle çok nefret edilmek gibi iki uç noktaya hedef olmuştur. Kendisini 
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sevenler bu muhabbetin verdiği aşırılığın sevkiyle hakikatin üstüne çıkmış-

lar ve sevmeyenler de aksi yolda benzer bir hale düşmüşlerdir.” 

Abdullah b. Sebe’ adında biri Hz. Ali’nin aşırı taraftarlarından olup, Hz. 

Ali’yi ilahlık derecesine çıkarmak suretiyle yüceltmek istemiş ve hataya 

düşmüştür. 

Rivayet edilir ki: Abdullah, bir gün sahâbenin fazileti hakkında cereyan 

eden bir sohbet sırasında oradakilerin Hz. Ali’yi tercih etmediğini görünce 

kalbinden yemin edip demiş ki: “Ey gafiller! Kendisine fazilet ve üstünlük 

mevkii vermek istemediğiniz Ali’ye ibâdet ettireyim de siz görün!” Abdul-

lah bu yemin ile hareket edip, Aliyullah mezhebini icat ederek pek çok kişiyi 

yoldan çıkarmıştır. 

Hz. Ali İbn Sebe’yi Medine’den kovmuştu. O da Arabistan’ın bir kenarı-

na giderek bu mezhebi neşretmişti. Bir taraftan Hz. Ali’ye bu kadar bağlılık 

göstermek isteyenler bulunurken, diğer taraftan ise düşmanlık ilan eden 

hasımları vardı. Bunlardan başka her şeye itiraz edip, yalnızca kendi nazari-

yelerini desteklemek için güçlü bir taassup yolunu seçenler de vardı. 

Hâricîler işte bu üçüncü kısımdandı. (s. 136-137) Bunlar İslâm toplumları 

arasında hiçbir tarafa yönelmez ve kendilerine asla güvenilmezdi. Hz. Ali’yi 

şehit eden de Hâricîlerden biridir. Fakat bu adam icra ettiği cinayeti kendi 

yolunun gereğinden olarak yaptığından, idam edildiği zaman mutlu ve mu-

taassıp bir Müslüman olarak ölmüştür. Hâricîler bir hayli gruba bölünmekle 

birlikte, bu topluluklar ile İslâm âlemi arasında kuvvetli bir grup olarak bir 

hayli olayda tesir icra etmişlerdir. Hz. Ali taraftarları da oldukça kuvvetliy-

di. Hatta bunların taraftarlık meselesi Hâricîlilerden çok önce olduğu halde 

fiiliyatı Hâricîlikten daha sonra ortaya çıkmıştır. 

Hz. Peygamber’in ölüm hastalığında hilâfet hakkında bir vasiyeti ol-

mamıştır. Fakat buna rağmen Hz. Ali taraftarları: “Hz. Peygamber tarafın-

dan halifelik Hz. Ali’ye vasiyet edilmişken hakikat gizlendi,” davasıyla bu 

iddiayı aralarında savunmaya başladılar. Taraftar kelimesinin sözlük anla-
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mıyla Şia ismi bunlara alem oldu. Bunlar Hz. Ali’nin vefatından ve Hz. Ha-

san’ın hilafetten feragatinden sonra Hz. Hüseyin’in hilafetini talep ettiler. 

Hz. Hüseyin bir defa Muâviye’ye biati kabul etmiş olduğundan, muhalefet 

edemeyeceği cevabını vermiş; fakat bu grup bu defa kendi arasında Hz. 

Ali’nin diğer oğlu Muhammed b. Hanefiyye’ye biat ederek, Hz. Ali haneda-

nın hilafet hakkını itikatlarının temeli yapmışlardır. Daha sonra bu maksadı 

doğru kabul ederek, bu durumun korunmasını itikadın vaciplerinden sayan 

kişiler her tarafa dağılmış ve bu fikri yaymaya hizmetkâr olmuşlardır. 

Hz. Ali evladının taraftarları (Ali Şiası) İslâm topraklarına dağıldı. Şia 

İslâm memleketinin her yerinde Hz. Ali çocuklarının taraftarlığını güçlendi-

rerek neşriyatta bulunmaktaydı. Aşağıda açıklanacağı üzere Emevî halifele-

rinin şahsi tesiriyle devletin icraat ve siyasetinde ortaya çıkan özel durum-

lar, kin ve düşmanlığın izharında veya gizliden planladıkları şeylerin yapımı 

noktasında Şia’yı alışık olmadık şekilde icraat yapmaya mecbur etmiştir. Bu 

gibi istisnai durumlar ise yeni içtihatlara ve fırkalar içinde yeni grupların 

ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 

Hz. Hüseyin’in şehit olması Tevvâbûn grubunun ortaya çıkmasına se-

bep olmuş ve devam eden içtihatlar ve meydana gelen farklı açıklamalar 

İmâmiye, Rafiza, Zeydiyye ve Keysâniyye mezhepleri gibi birtakım gruplar 

husule getirmiştir. 

Esasen Şia pek çok kola ayrılmış olduğu gibi çeşitli vesilelerle meydana 

gelen farklı mezhepler de oldukça fazla sayıya ulaşmış olduğundan içtihat 

ve itikattaki ihtilaflar yüzünden İslâm içerisinde yetmiş üç adet fırkanın zu-

huru sayılır ki bunlardan Milel ve Nihal adlı kitap bahseder.  

Bu mezheplerin büyük kısmı bir diğerinin türevi olmakla birlikte bun-

lardan bir kısmı ise İslâm devletinin siyasetini tesir altında bulundurmuş ve 

taraftarlık gayretini ve inkılap esaslarını hazırlamıştır. 

Tevvâbûn fırkası (s. 169) Hz. Hüseyin’in intikamı adına ortaya çıkmış ve 

amaçlarına göre vazifelerini yerine getirmeye çalışırken reislerinin vefatıyla 
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meydana gelen yenilgilerden (h. 65) sonra etrafa dağılan geri kalanlar ise 

Keysâniyye fırkasının mayası olarak varlıklarını korumuşlardır. 

İmâmiye fırkası da Hz. Ali çocuklarına karşı Emevîlerin reva gördüğü 

aşırı zulmün etkisiyle Ehl-i beyt sevgisiyle dolu kalplerden taşan sevgi ve 

zaten mevcut olan taraftarlık yönlendirmesiyle ortaya çıkmıştır. 

Bunlar imametin Hz. Ali soyuna ait olduğu noktasında Hz. Peygam-

ber’in vasiyeti bulunduğu iddia ederler. Bundan hareketle de “Hz. Ali Hz. 

Peygamber’in vasisiydi, hakkını engellediler,” diye ilk iki halifeye düşman-

lık gösterdiler. Bunlar on iki imam adıyla35 isimlerini zikrettikleri on iki kişi-

yi imam olarak tanırlar. Bir kısmı ise Hz. Ali’nin hakkını itiraf ile birlikte ilk 

iki halifeye düşmanlığı kabul etmeyerek onları güzel bir dil ile yâd ederler ki 

bunlara Râfizî ismi verilmiştir. Aynı şekilde Hz. Ali’nin üstünlüğünü tasdik 

ile birlikte ilk iki halifenin halifeliğini de tasdik etmek üzere ortaya çıkan 

üçüncü bir şubeye Zeydiyye ismi verilir.36 

Keysâniye mezhebi Tevvâbûn’un amacını takip etmekten ibaret bir ha-

reket yolu seçmekle oluşmuştur. 

                                                      
35 İmâmiye fıkrasına göre on iki imam hazeretleri şunlardır; 

- İmam Ali el-Murtaza 
- İmam Hasan b. Ali el-Murtaza 
- İmam Hüseyin b. Ali el-Murtaza 
- İmam Ali Zeynelâbidîn b. Hüseyin 
- İmam Muhammed Bâkır b. Zeynelâbidîn 
- İmam Cafer Sadık b. Muhammed Bâkır 
- İmam Musa Kazım b. Cafer Sadık 
- İmam Ali Rıza b. Musa Kazım 
- İmam Muhammed Nakî b. Ali Rıza 
- İmam Ali Nakî b. Muhammed Nakî 
- İmam Hasan Askerî b. Ali Nakî 
- İmam Mehdi b. Hasan Askerî. 

36 Mir’âtü’l-İber, s.113-114. 
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Keysân, Muhtar es-Sekafî’nin asıl adı olup Tevvâbûn’un yenilgisi ve re-

isleri Süleyman’ın vefatından sonra (s. 169) bu yolu devam ettirerek başkan-

lığı ele aldığından taraftarlarına Keysâniyye ismi verildi. 

Hz. Ali çocuklarının en büyük kolu bu mezhep olup, bunlar imametin 

Hz. Ali’nin diğer oğlu Muhammed b. el-Hanefiyye’ye ait olduğunu kabul 

etmektedirler. Ehl-i beyte baskı yapanlardan intikam almak ve İslâm başkan-

lığını Hz. Ali çocuklarına emanet etmek maksadıyla hareket ederlerdi. 

Abbâsoğullarına gelince yukarıda bahsedildiği üzere bunlar, Hz. Pey-

gamber ailesi demek olan Hz. Ali çocukları meydandayken kendilerinin 

İslâm başkanlığında hiçbir iddiaları olamayacağını anlamış ve bu sebeple 

inzivaya çekilmeyi tercih ederek durumları seyre koyuldular. 

Taraftarların itikat ve mezhep derecesinde bir kuvvetle tercih edip, sa-

vundukları tarafgirlik sebebiyle ortaya çıkmış olan ihtilafta, Abbâsoğulları-

nın ilk başlarda itibarına şayan olacak derecede müdahale ve tesirleri yoktu. 

Fakat daha sonra Emevî halifelerinden Velîd b. Abdülmelik’in Ali b. Abdul-

lah Abbâsîye reva gördüğü büyük hakaret sebebiyle bunlar Emevîlerin 

amansız düşmanı olmuşlar ve muhalefet akımına kapılmışlardır. 

Şia ve kollarının itikat ve mezhep anlamında gerçekleştirmeye çalıştığı 

maksat, Ali oğulları ile Abbâsoğulları üzerinde dönüp dolaşıp birinden di-

ğerine intikal ede ede sonunda Abbâsoğullarının İslâm başkanlığında halife 

olmasıyla neticelenmiştir. 

Şöyle ki: Acı Kerbelâ olayı üzerine Alevîler ve destekçileri o zamana ka-

dar Hz. Ali’den çocuklarına kadar birlikte getirdikleri güzel düşünce ve ta-

raftarlık hislerini Hz. Hüseyin’den sonra onun çocuklarına bağlayarak: 

Ali Zeynelâbidîn b. Hüseyin 

Zeyd b. Ali Zeynelâbidîn ve 

Yahya b. Zeyd Hazretlerinin yüce muhabbetleri şanları olmuştu. Alevî 

fırkalardan bazıları da yukarıda bahsedildiği üzere Hz. Ali’nin diğer oğlu 
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olan Muhammed b. el-Hanefeiyye Hazretlerinin halifeliğini gerekli görüp 

onun çocuklarına hürmet ederek: 

Muhammed b. el-Hanefiyye ve Ebû Hişâm Abdullah b. Muhammed el-

Hanefiyye Hazretlerine saygı göstermişlerdi. Fakat gerek öncekilerin gerek-

se bunların sitemkâr bir şekilde ihtiraslı kişilerin ellerinde mağdur ve şehit 

edilmeleri üzerine her iki kısım taraftarı, mahvolan emellerini bir nokta etra-

fında topladı. Bu nokta ise Muhammed b. Ali el-Abbâsî idi. 

Hz. Abbâs 

Abdullah b. Abbâs 

Ali b. Abdullah 

Muhammed b. Ali b. Abdullah b. Abbâs 

Soy silsilesi bu şekilde gelen Muhammed b. Ali el-Abbâsî Hazretleri, Hz. 

Abbâs’ın torununun oğluydu. Abbâsoğulları gerek kişisel faziletleri, gerekse 

Hz. Peygamber’e yakınlıklarıyla Müslümanlar arasında üstün manevi bir 

makama sahiplerdi. 

“Abdullah b. Abbâs Hazretleri sahâbenin faziletlilerinden, fakih ve mu-

haddisînden olup, Hz. Ali’ye fedakârca hizmet ve Hz. Hüseyin’e güzelce 

nasihat etmişti. Pek çok çocuğundan Halifelerin babası Ali b. Abdullah Haz-

retleri de fazilet ve takvada önde gelen kıymetli bir zat olduğu için Abdül-

melik nezdinde de muhterem ve değerli biriydi. Ancak Velîd b. Abdülme-

lik’in hilafetinde çeşitli hakaretlere maruz kaldı ve sonunda Şam kırsalların-

da, inziva halinde ve altmış beş yaşındayken vefat etti. Onun oğlu Muham-

med b. Ali b. Abdullah b. Abbâs Emevîlere haklı bir şekilde düşmanlık bes-

leyip, babasına yapılan muamele kalbinde intikam hissi uyandırmıştı. Ken-

disi Keysâniyye grubu reislerinden olarak imam kabul edilen Hz. Muham-

med b. el-Hanefiyye’nin oğlu Ebû Hişâm Abdullah ile Humeyme köyünde 

birleşip, gruplarının iş ve çıkarlarını müzakere ederken Ebû Hişâm vefat etti. 

Vefatı esnasında haklarını Muhahammed b. Ali el-Abbâsî’ye terk etmiştir. 

(Zübdetü’l-Kısas)” 
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İşte bu suretle Muhammed b. Ali el-Abbâsî, Emevîler aleyhindeki fırka-

ların maksatlarının özü olarak tek başına kaldı. Eğer bu suret meydana gel-

meseydi defalarca bahsedildiği gibi Abbâsoğulları, Hz. Peygamber ve Hz. 

Ali çocukları ortadayken kendilerini bu meydana çıkaramayacaklardı. 

Fakat bu haklar hak sahiplerinden biri aracılığıyla kendilerine devredil-

diği için iddia makamına gelip etkili bir şekilde çalıştılar. 

Muhammed b. Ali el-Abbâsî, İbrahim b. Muhammed, Ebu’l-Abbâs Ab-

dullah b. Muhammed, sırasıyla taraftarları önünde ümit meşalesini yakan 

kişiler olmuşlardır. 

3. Muhaliflere Karşı Emevî Politikası 

Hâşimoğullarıyla Ümeyyeoğulları arasında bulunan düşmanlık Hz. 

Peygamber devrinde ve ilk iki halife, Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer zamanla-

rında kötü bir tesir göstermemiştir. Fakat Hz. Osman’ın halifeliği zamanında 

Emevî adamlarının önceliği olan pek çok hizmete tayin olunmaları ve bunla-

rın o zamana kadar işlerin başında bulunan sair Kureyşli önderlerin yürü-

dükleri iffet ve takva yolundan ayrılmaları, hilâfet makamında bulunan Hz. 

Osman’ın akrabalık gayretiyle bunların kabahat ve belalarına göz yumması 

ve kendilerini koruması ümmet arasında ihtilafa sebep olarak Emevîlere 

karşı halkın kin ve düşmanlığına sebep teşkil etmişti. 

Hz. Osman’ın vefatından sonra halife seçimi konusunda ortaya çıkan 

ayrışma ve bölünmede Emvîler kendilerine büyük bir muhalefet payı ayırıp, 

hilafeti kendi ailelerine kazandırmak için teşebbüslerde bulunmuşlardı. Şam 

Valisi bulunan Hz. Muâviye bu teşebbüslerin başlangıcı olarak Hz. Os-

man’ın kanlı gömleğini ve diğer cinayet eserlerini Şam’a getirerek mescidin 

minberinde halka göstermiş ve reva görülen haksızlığı hatırlatarak, olayın 

fiiliyatında Hz. Ali’yi suçlamaya cesaret ettiği için İslâm toplumu arasında 

büyük bir ayrılık daha ortaya çıkmıştır. 

Zaten Hz. Peygamber’in vasiyeti vardır, yoktur diye devam edip gelen 

ayrışma Müslümanlar arasında kuvvetli bir nifak oluşturmuştu. 
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Hz. Muâviye’nin Hz. Osman’ın kanını talep etme yolunda koyduğu id-

dia ise yeni bir nifak oluşturdu. 

Ancak Muâviye Hazretleri yaptığını ve maksadını bilerek hareket eden-

lerden olduğundan İslâm başkanlığını elde etme yolunda tanzim ettiği hare-

ket planı gereğince ortaya böyle bir ayrılığın konması kendi siyaseti için ge-

rekli olmuştu. Hz. Muâviye adım adım takip edilen ihtilaf yolunda halkı, 

rakibi olan Hz. Ali aleyhine meylettiriyor ve kendi avam ve yardımcılarını 

bir kat daha kendisine bağlıyordu. 

Hz. Muâviye’nin bu şekilde takip ettiği siyaset, Hz. Ali’nin yönetimini 

ortadan kaldırarak hilafeti elde etme demek olduğundan bu gayretli yol 

üzerinde hiçbir icraattan geri durmadı. Sıffîn ve Hakem olayları hep bu gay-

ret neticesinde meydana geldi. 

Bu sırada Hâricîler de faal bulunuyordu. Bunlar İslâm hakikatlerinin 

tatbik edilmediğinden şikâyetçiydiler. Kendi mezheplerince: Hz. Ebû Bekir 

ile Hz. Ömer’den sonra Müslümanların başkanı gelmemişti. Gerek Hz. Os-

man, gerekse Hz. Ali’yi halife tanımıyorlardı. Emevîler ise bunların nazarın-

da bir tür putperestti. Bakış açılarında dini hüküm ve düşüncelerden başka 

her şeyi günah kabul ediyorlardı. Bunlar tam bir salahiyet ile sıfatlanmış bir 

zatın ittifak ile Müslümanların imamı olarak seçilmesini iddia ederlerdi. 

Görülüyor ki Hâricîlerin kendi içtihatlarına göre meydana getirdikleri 

Hâricîlik, kesintisiz bir maksada doğru gitmekten ibaret olduğundan müs-

takil bir eser vücuda getirme ihtimali yoktu. Fakat bunların bu yol ve inanç-

ları uğruna meydana gelen teşebbüsleri Emevîlerin siyasetine uygun sonuç-

lar meydana getirmesiyle, Emevîler için oldukça faydalı neticeler vermiştir. 

Sıffîn Vakasında Mushafların kaldırılması üzerine Hz. Ali’yi savaşı terk et-

meye zorlayanlar Hâricîler olmuştur. 

Hakemlerin hüküm vermesinden sonra Hz. Ali’nin Kûfe’de oluşturdu-

ğu yönetimle husumet üzere bulunanlar yine Hâricîlerdi. 
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Nihayet aşırı mezhepleri uğruna haince bir düşünceyle Hz. Ali’yi şehit 

eden katil yine Hâricîlerdendi. 

İşte Hz. Muâviye, Hz. Ali’ye karşı tuttuğu ihtilaf ve isyan yolunda ken-

disine de aleyhtar olan Hâricîlerden bu suretle yardım görmüştü. 

Ancak Hz. Muâviye, gayret ettiği yolda ilerlemek için her türlü tedbir ve 

ihtiyatı icra etmiş ve kendisine bir maksat ve gaye tayin etmiştir. Bu sebeple 

başkanlık yolunda ciddi engel teşkil edecek ihtilaflara karşı oldukça sert 

olmuş; fakat bu engellerin ciddi olamadığı ve kendisine amacı uğrunda en-

gel oluşturmayacağını anladığı zamansa şiddet seviyesini azaltmış veyahut 

o gibi ufak tefek engelleri görmezlikten gelmiştir. 

Bunun için Emevî halifeleri çok defa karşı saflarda açıklık bulmuş ve 

kuvvetli ihtilaflar meydana getirmişlerdir. Yoksa Hz. Muâviye bu gibi te-

şebbüslerden muttali olduklarını yok etmeye güç yetirebilirdi. Fakat Hz. 

Ali’nin yönetiminin düşüşü ve haleflerinin Hz. Muâviye’ye itaat etmesi Ehl-i 

beyt taraftarlarını fevkalade kızdırmakta ve sayılarını artırmaktaydı. Bu ma-

nevi tesirlere bir de zulüm ve baskı ilave edilince zaten sevmeyeni çok olan 

Emevî hanedanına bir kat daha düşman kazandırmak kesindi. Bir de ne ka-

dar şiddet ve zor kullanılsa kullanılsın kanaat esasına dayanan vicdana 

hükmedilemeyeceği Hz. Muâviye’ye malum olduğundan, zikredildiği üzere 

icabına göre göz yumma yoluna gitmiştir. Hz. Muâviye Emevî devletini 

meydana getirme konusunda sarf ettiği mesai ile maksadına nail olmuş ve 

Hz. Ali’nin vefatıyla en çok çekindiği kişiden kurtulmuştu. 

Hz. Ali’nin vefatı üzerine ortada mevcut olan muhalif fırka grupları ihti-

laflı durumlarını ittifakla Hz. Peygamber ailesi taraftarlığı üzerine bina ede-

rek, Alevîlik şeklinde görünmüşlerdi. Alevîlik maksat ve temayülleri fiiliya-

ta dönüşmedikçe bir zarar meydana getirmesi mümkün olamayacağı için 

Hz. Muâviye bu gibi fikirlerin yayılmasından haberdar olduğu halde bunla-

ra kayıtsız kalıyordu. Hz. Muâviye sürekli bunların meyillerini haber alıyor; 

fakat bu maksadın kamuoyundan uzak tutulmasının mümkün olamayaca-

ğını ve şiddet gösterilirse vahim sonuçlar doğurabilme ihtimali olduğunu 
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dikkate alarak buna göz yummak ve yalnız sakinlik ve tedbir ile karşılık 

vermek suretini tercih etti. 

Hz. Muâviye, bunların fikirlerine tam anlamıyla vâkıf olduğu halde sü-

rekli Alevîlik dünyasından habersizmiş gibi davranıyordu. Muttasıf olduğu 

zeki siyaset ile onları daima güzel bir şekilde idare etmeye gayret ederdi. 

Hatta Hz. Muâviye bunlardan iyilik sınırlarını aşarak, aşırı fiilleri ile cezayı 

hak edenlerden eline geçenlere bile şahsi siyasi fikirlerinden ve taraftarlıkla-

rını bildiğinden bahsetmeyip, fiili olayları asayiş politikası çerçevesinde de-

ğerlendirilirdi. 

Diğer taraftan Hz. Ali, taraftarları kendi aralarında bazı ayrılıklara düş-

mekte ve Hz. Muâviye bundan istifade etmekteydi. 

Hz. Hüseyin, hilâfet iddiasında bulunmasına yönelik destekçileri tara-

fından aşırı bir ısrara uğramış; fakat Muâviye’ye söz verip biat etmesinden 

dolayı bundan dönemeyeceğini hanedanına özgü bir soylulukla söyleyerek 

teklif edilen durumu reddetmişti. Bunun üzerine Şia, Hz. Hüseyin’den 

ümitsiz olarak Hz. Ali’nin diğer oğlu Muhammed b. el-Hanefiyye’ye biat 

etmiş ve gizlilik yürüterek onun imameti davasını yaymıştı. Diğer taraftan 

ise pek çoğu Hz. Hüseyin taraftarı olarak kalmıştı. Şia arasında ortaya çıkan 

bu gibi ayrılıkları tamamıyla takip etmekte olan Hz. Muâviye, olayları haber 

alır ve sakinlik politikasını asla bozmayarak yoluna devam ederdi. İşte bu 

suretle Hz. Muâviye kendi zamanını hikmete yakışır şekilde bir idare ile 

geçirmiştir. 

Halbuki Yezîd babasının hikmetli ve zeki yönetiminden habersiz olduğu 

gibi doğasındaki kötülüğün baskın olması sebebiyle de Hz. Peygamber ailesi 

hakkında reva gördüğü dehşetli zulümler ile uyandırdığı etki Emevîler 

aleyhine bir kin ve intikam dalgası meydana getirdi. 

Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’daki kanlı olayda şehâdeti, kadın ve çocukların 

esir edilip uzaklaştırılması, gönlünde imanı olan Müslümanları Yezîd’e, do-

layısıyla Emevîlere lanet okuttu. Kerbelâ’nın civarı ve bütün Irak perişan 
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olmuştu. Ehl-i beytin Şam’a ve oradan Medine’ye ulaşmaları bir çeşit zul-

mün teşhiriydi ki bunların geçtiği yollar öfke ateşiyle yanıyordu. Bunların 

Medine’ye ulaşmaları ise kıyamete benzer bir mateme sahne oldu. 

Hz. Peygamber ailesine reva görülen gaddarca zulümlerin uyandırdığı 

intikam hissi ile Cezîre ve Irak galeyana geldi. 

Yezîd’in liyakatsizliği yüzünden yürütülen hatalı Emevî siyaseti, 

Emevîlerin başına bir intikam belası açtı. 

Abdullah b. Zübeyr’in Mekke’de ayaklanması ve Tevvâbûn’un ortaya 

çıkışı Emevî hükümdarlarının kötü siyasetinden ileri gelmişti. 

Bu vakalar Emevî Devleti’ni fena halde sarsacak özelliği barındırmak-

tayken, Abdullah b. Zübeyr’in Tevvâbûn ile düşmanlığı Emevî devletini yok 

olmaktan kurtardı. 

Gerek Abdullah b. Zübeyr gerekse Tevvâbûn Emevîler aleyhindeyken 

bunların birbirlerine düşmesi Emevî devleti için faydalı oldu. Ancak bu fay-

dalarla birlikte Emevîler dâhili politika açısından yine hataya düştü. 

Mervân ve Abdülmelik, Tevvâbûn, Abdullah b. Zübeyr ve Muhtar’ı 

mağlup etmekle birlikte Hicâz ve Irak’ta o kadar çok şiddet gösterdiler ki 

Alevîlik ve Şiilik davalarından başka, bir de sadece bu zulümlerden dolayı 

Emevîlerden nefret edenler ortaya çıktı. Haccâc’ın Irak ve Hicâz’da yaptığı 

sınırsız zulüm Emevîlerin nüfuzlarını teyit etme ve isyanın ortadan kaldı-

rılması gibi maddi maksatlara yönelik olduğu halde bu zalimce eylemlerin 

çoğu yine Alevîlik ve Emevîlik nifakı hesabına yazılmaktaydı. 

Ancak Emevîlerin güç ve iktidarı ayakta kaldığından gerek icra edilen 

zulümler, gerekse Hz. Peygamber çocuklarına reva görülen hakaretlerden 

müteessir olan taraftarlar meydana gelen kin ve öfkelerini gizleyerek uygun 

vakti bekliyorlardı. 

Hişâm b. Abdülmelik zamanında Zeyd b. Zeynelâbidîn Hazretlerinin fe-

laket olayı (s. 213-214) ve bunu müteakip Zeyd’in oğlu Yahya Hazretlerinin 
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Halife Velîd zamanında meydana gelen (s. 216) şehâdet hadisesi aile ve ta-

raftarlarını derin bir üzüntüye sevk etti. Hatta Hz. Yahya’nın şehâdeti genel 

bir isyan için işaret kabul edilerek Şia’nın siyaha bürünmüş şekilde matem 

tutarak Emevîleri açıkça lanetlemeye başlamaları Emevîlerin nüfuzlarını 

kaybetmelerine işaret ediyordu. 

Emevîler Hz. Peygamber ailesinin yüce ve üstün konumlarını takdir ile 

geçen maceraları halka unutturacaklarına tekrardan Ehl-i beyte karşı saldırı-

lar yaparak kamuoyunu daima yaralamaktaydılar. 

Emevî halifelerinin Ehl-i beyte karşı takındıkları siyaset tarzı, eski Emevî 

halifelerinden Muâviye Hazretlerinin tatbik ettiği basiretli siyasete uyma-

maktaydı. 

Zaten Emevî topraklarının her tarafında hoşnutsuzluk, isyan ve ihtilaller 

ortaya çıktığından Emevî gücü yok olmaya yüz tutmuştu. Bu anlamda fırsat 

kollayan Alevî, Şia ve sair taraftarlar gizlemekte oldukları muhabbet ve te-

şebbüslerini yer yer ortaya çıkarmaya başladılar. 

Alevî imamları içine düştükleri kahır ve zulmün etkisiyle köşe bucak in-

zivaya çekilmiş ve isimleri sayılanların dışındakiler siyaset meydanına çık-

mamıştı. 

İmâmiye’nin kabul ettiği şecere ise Ebû Hâşim’den sonra imametin 

Abbâsoğullarına bırakıldığını kabul etmekteydi. Şu taktirde en kuvvetli fırka 

Abbâsoğulları taraftarıydı ki bunlar Hz. Peygamber ailesi adına yaptıkları 

neşriyata devam ediyorlardı. 

“Bunlar Hz. Peygamber ailesinden razı olmak ve ona itaat etmek üzere bize biat 

ediniz sözüyle halkı davet ediyorlardı. Fakat davet şekillerinde Abbâsîlerin 

ismi açıkça zikredilmediğinden, Alevî destekçileri Hz. Peygamber ailesinden 

kastın Hz. Ali ve Hüseyin olduğu zannına kapılarak nakiplere biat ettiler. Bu 

sayede Abbâsî taraftarları çok çabuk çoğaldı. Hatta açıklandığı üzere biat 

etmiş olanlardan bazıları daha sonra gerçek duruma vâkıf oldukları zaman 

biat etmek istememiş; fakat Müslümanların nazarında kötülük ve kabahat 
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ile lekelenmiş olan Emevîlere itaat etmektense Hz. Peygamber’in akrabası 

bulunan Abbâs ailesine itaati daha iyi görerek Emevîlere düşmanlığa devam 

etmişlerdi. (Zübdetü’l-Kısas)” 

Emevîlerin ihtiyatsız ve mağrur siyasetleri çok az zaman zarfında aleyh-

tarlarını artırdığı gibi muhaliflerini de kuvvetlendirmiştir. 

Bu basiretsiz siyaset ile Emevîler kendi kendileriyle boğuşup ve halkı 

zulüm ateşiyle kavurup dururken, diğer tarafta Abbâsî taraftarları kendi 

teşebbüslerine hız vererek ihtilal maksatlarını hazırlamış ve h.100 tarihinden 

beri propagandaya başlamışlardı. Emevîlerin güvenlik güçleri gevşemiş ve 

ülkenin her tarafında ihtilaller ortaya çıkmıştır. Bu durum Emevî yönetimini 

meşgul etmeye başlayınca da Abbâsî taraftarları fiiliyata başlamış ve amaç-

larına muvaffak olmuşlardır. 

 

D. Hicri Birinci Asır 

1. İslâm İdaresi 

İslâm dini ile birlikte bir de devlet kurulmuştu. İslâm ahkâmının barın-

dırdığı güzellikler arasında hikmet ve toplumsal yasaların temeli olan kural 

ve hükümler mevcut olduğundan, bunun nimet ve refahı gölgesi altında 

bulunan kavimlerin meydana getirdiği toplum İslâm devletine vücut ver-

miştir. 

Hz. Peygamber zamanında Müslümanların sayısı oldukça sınırlı ve top-

lumsal usul ve siyasi durumları sadeydi. Hz. Peygamber’in vefat ettiği za-

man İslam toplumu yalnızca Arap Yarımadası üzerine yayılmış ve İslâm 

devleti ancak o bölge dâhilinde hüküm sürmüştü. 

Hulefâ-yı Râşidîn Hazretleri İslâm sınırlarını doğuda İran sınırlarına, 

batıda Mağrib’e ve kuzeyde Anadolu’ya kadar genişletmişlerdi. 

Emevî hükümdarları da bu sınırları bir kat daha genişletmişlerdir. 
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Hicrî birinci asır içinde İslâm toprakları aşağıda gösterilen şekilde tak-

sim edilmişti: 

1. Arap Yarımadası: Mekke, Medine ve Yemen idarelerine ayrılmıştır. 

2. Suriye: Şam vilayeti, ikinci dereceden dört vilayeti kapsamaktadır. 

3. el-Cezîre: Ermenistan ve Azerbaycan topraklarını kapsamaktadır. 

4. Irak: Kûfe ve Basra vilayetlerine ayrılmıştır. Basra vilayeti İran, Si-

cistân, Bahreyn ve Umman idarelerini içerisine almaktadır. 

5. Horasan: Mâverâünnehir topraklarını kapsamaktadır. 

6. Mısır. 

7. Ifrîkiye: Mağrib ülkeleri ve Endülüs idarelerini içerisine almaktadır. 

Emevî devletinin çöküşünde İslâm toprakları gösterilen şekilde olup, 

mezkûr topraklar üzerinde 72 milyon nüfus yaşamaktaydı. 

Toprakların idaresi anlamında hicrî birinci asırda bir hayli şekil oluştu-

rulmuştu. Hz. Peygamber Dönemi’nde Peygamber mescidi hem yönetim 

yeri hem de ibâdet mekânı olup, İslâm dininin hükümleri Hz. Peygamber 

tarafından tatbik ve icra ediliyordu. Yine çok sınırlı olan İslâm toplumu Hz. 

Peygamber tarafından idare edilip adalet ve güzellik dağıtılıyordu. 

Fakat daha sonra İslâm toplumunun büyümesi sebebiyle idare tarzının 

genişlemesi gerekli oldu. 

Hz. Ömer’in adaletli halifeliği zamanında hak sahiplerine maaşlar tayin 

olunduğu, genişleyen fetihler sebebiyle her taraftan gelen ganimet ve cizye 

gibi malların çoğaldığı ve bunların muhasebe işi ve idaresinin zorluk ka-

zanması sebebiyle devlet hazinesi işlerine bakmak üzere bir divan kuruldu. 

Hz. Osman’ın devlet başkanlığında idare şekli daha ziyade ihtişama yüz 

tutmuş olduğundan merkez idaresi biraz daha genişledi. İlk Dört Halifenin 

başkanlıklarının sonunda: 
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Hilafet  Merkezde 

Tahrir divanı Merkezde 

Haciplik  Merkezde 

Hazinedar Merkezde 

Vali   Eyaletlerde 

Kâdı  Merkez ve Eyaletlerde 

Olmak üzere idare işleri sayılan bu altı görevde toplanmıştı. Emevîlerin 

yönetimi saltanat şekline dönüştürmeleri üzerine idarenin eşkâli de değiştiği 

için daha gösterişli ve nüfuzlu memurluklar oluşturuldu. 

Emevîlerde merkezi idare ve İslâm halifeliğinin maiyeti şu yoldaydı. 

Kâdılık, Hares (koruma), Mühür, Berîd divanı (eyaletleri teftiş heyeti), 

Harac (vergi idaresi), Hâs (memurların durumlarına bakar), Tırâz (teşrifat ve 

darphane işleri), Zaman ve Nafaka (maaş müdürlüğü), İktâ (iktalar ve öşür), 

Cünd (ordu ve savaş memurluğu), Esâtîl (sınır işleri), Resâil (posta), İnşâ, 

Haberleşme ve daha pek çok divan ve idare kurularak hem memurluğun 

sayısı hem de yönetim işlerinin çeşidi çoğaltıldı. 

Bu memurlukların en önemlisi Cünd divanı olup, askeri iş ve rütbelere 

bakar ve askeri teşkilatı yetine getirirdi. Ancak bu divanın baktığı teşkilat 

merkeze ait olanıydı. Eyaletlerde idare işlerine bakan valiler yönetici olduk-

ları toprakların askeri işlerini üzerlerine aldıklarından, merkezdeki Cünd 

divanı ile alakaları yoktu. Ancak asker ve mühimmat talebi ve talimat telkini 

gibi konular için merkeze müracaat ederlerdi. 

Eyaletlerin idaresi valilere devredilmiş olup, genel valilerin idareleri al-

tında olan ikinci derece vilayetlerin âmilleri ise bağlı oldukları eyalet valile-

rinin emirlerine tabiydiler. 
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2. İslâm Kuvvetleri 

 Hz. Ömer’in İslâm dinini kabul etmesiyle Müslümanların sayısı kırk ki-

şiye ulaşmıştı. Hicretin ikinci senesinde cihadın farz olması üzerine etrafa 

askeri seferler düzenleyen İslâm kuvvetleri, Bedir Gazvesi’nde 305 kişi ile 

varlıklarını ispat etmişlerdi. 

Bu kuvvet Mekke’nin fethinde 10 bin askere ulaşmıştı. Bu artış miktarı 

hayrete şayan olup, hem İslâm’ın yayılışına hem de İslâm kuvvetlerinin 

artmasına bir örnektir. 

Tebûk Gazvesi’ne giden İslâm askerlerinin 30 bin kadar olduğuna ve 

Hz. Peygamber’in vefatında sefer üzerinde bulunan Üsâme b. Zeyd’in em-

rinde de o miktarda asker bulunmasına nazaran, Hz. Peygamber zamanının 

sonlarında İslâm ordusu 40 bin kişiye yakın savaşçıya sahipti.  

Dört Halifenin halifeliği zamanında bu kuvvetin kat kat artmış olduğu 

görülüyor. Dinden dönenler ve yalancı peygamberlerle yapılan savaşlarda 

İslâm kuvvetleri oldukça zayıflamış; fakat bu devri takip eden Suriye, İran 

ve Mısır fetihleri üzerine İslâm askerinin sayısı 100 bin kişiyi aşmıştır. 

Mezkûr fetihlerden sonra ise fethedilen yerlerin halkından Müslüman olan-

ların sayısının artmasıyla asker miktarı da çoğalarak, Emevîler’in yönetime 

geldikleri zaman İslâm ordusu ihtiyaç anında iki yüz bine yakın kişiden 

oluşmaktaydı. 

Fakat Tunus sınırından İran içlerine kadar uzayan koca ülke içinde dağı-

lan ve doğu-batı sınırlarında savaşta bulunan bu askerin tamamı hiçbir za-

man bir arada bulunmamıştı. 

Ordunun masrafı bulunduğu yerin gelirinden görülmek üzere komutan-

larının veya genel valilerin uhdesine havale olduğu gibi ganimetlerden şer`î 

humus ayrıldıktan sonra geriye kalanlardan ordu faydalanırdı. Ancak asker 

arasında bir fark olup, aslen Arap evladı olan asker ve kişiler ile ihtiyaç 

anında orduya gelen gönüllüler birbirlerinden ayrı tutulmaktaydı. 
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Görevli olan kısma mürtezika, gönüllülere ise mütetevvi`a denilmekte 

ve hepsi sefer anında ordunun iaşe ve ganimetinden istifade ederse de barış 

zamanında yalnız mürtezika beytülmalden maaş alırdı. Hz. Ömer ve Dört 

Dalife zamanında askerler yıllık 4 binden 5 bin dirheme, vatandaşlar ise üç 

yüz dirhemden beş yüz dirheme kadar maaş alırdı. Sefer esnasında bu as-

kerlerin ailelerine yetecek kadar tahsisat ve buğday verilirdi. Emevîler dev-

rindeki asker sayısı Dört Halife zamanına göre daha fazla olup, ülkenin her 

tarafında 250 bin asker mevcuttu. Muâviye Hazretlerinin bizzat kendi emri 

altında 60 bin asker bulunduruyor ve bunlara yüksek maaş veriliyordu. 

Emevî devrinde herkes yıllık bin dirhem maaş alırdı. Ancak Emevî devirle-

rinin sonuna doğru meydana gelen zayıflık sebebiyle bu maaş miktarı beş 

yüz dirheme indirilmişti. 

Müslümanlar arasındaki askerî meşguliyet fevkalade yükselmişti. İslâm 

ordusu inzibat ve idare itibariyle parçalara ayrılarak, rütbeliler kumanda-

sında bulunurdu. Aslında doğasında cengâverlik ve askerlik olan Araplar 

sürekli eğitim ve öğretim ile meşgul olurlardı. 

İslâm dininin başlangıcında İslâm ordusunu gazve ve cihat için ilan edi-

len davet topluyordu. Toplanan İslâm ordularından her biri kendi silahını 

kuşanmış olduğu halde savaşa giderdi. Çöl şartları ile birleşen İslâm ordusu 

ok, kılıç, mızrak ve kalkan ile donanır, bazen ise zırhlı olurdu. Savaş sanatı-

nın o kadar ilerlememiş olması sebebiyle kuşatma alet, edevat ve silah tefer-

ruatını bilmezlerdi. Hatta Hz. Peygamber’in Tâif kuşatmasını terk etmesi bu 

araçların eksikliğinden kaynaklanıyordu. 

İslâm devri ilerledikçe zırhın çeşitleri, savaş gereçlerinin türlüsü ve ku-

şatma alet ve edevatı İslâm ordusuna dâhil oldu. Mancınık eski bir savaş 

aleti olduğu halde Arap Yarımadasında yaygın değildi. Halbuki daha sonra 

diğer türden kuşatma aletleriyle birlikte ordunun başlıca levazımatından 

olarak İslâm ordularına pek çok başarı temin etmiştir. 

Araplar zırh parçalarından olan miğfer ile kılıca çok fazla önem verir-

lerdi. Hatta kılıçlarına isim vererek o şekilde teşhir ederlerdi. 
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Samsama ve Zülfikar namı alan kılıçların en iyisi Yemen, Hindistan ve 

Horasan demirlerinden olurdu. Özellikle Yemen’de yapılan oluklu kılıçlar 

Suyûfu Mahfûre namıyla çok meşhurdu. 

Silahlardan bir kısmı da Araplara diğer milletlerden geçmişti. Metal 

hançer İranlılardan ve balta da Rumlardan alınmıştı. 

Hicri birinci asırda husule gelebilen askeri yeniliklerle eğitimli ve ma-

nevraya muktedir bir İslâm ordusu ortaya çıktığı gibi Müslümanlara özgü 

bir ordu hazırlama şekli de elde edilmişti. Ancak henüz istihkâm usulü 

oluşmamıştı. Mezkûr asırda İslâm kuvvetleri donanma da oluşturmuştur. 

İlk donanma inşa eden ve denize seferine çıkan Alaaddin b. Abdullah el-

Hadramî’dir. Alaaddin Umman ile Hasa arasından gemilerle Basra körfezi-

ne geçerek İran sahiline varıp geri dönmüştür. Bu olay Dört Halifeden Hz. 

Ömer zamanına tesadüf etmektedir. Daha sonra Hz. Muâviye Kıbrıs seferini 

donanma aracılığıyla yapmıştır. Sonraki zamanlarda ise Emevîler tarafından 

İstanbul surları önüne kadar donanma sevk edilmiştir. 

Müslümanlar gemi inşaatını Rumlardan öğrenerek gemi imalatında 

muvaffak olmuşlar ve gemi imalatında Müslüman olmayan işçiler de kul-

lanmışlardır. 

388.s Arapların kullandığı gemiler Şûne (شونة), Hirâka (حراقة), Tırâde(طرادة) 

ve Mistah (مسطح) adıyla anılırdı. Bu gemilerin her biri farklı bir tarzda olup en 

büyüğü olan Şûne, kalyon boyutundaydı. Hırâka mancınıklarla donatılıp 

ateş atarak düşman gemilerini yakardı. Tırâde takip için çok yelkenli, Mistah 

ise Şalopalardı.  

Çoğunlukla Şûnelerin direklerinde tabut adı verilen kale burcu görevini 

gören bir çanak vardı. 

Donanmalara filo adı verilerek Emîru’l-Bahr (deniz emiri) ismiyle bir 

komutanın emrine verilirdi. 
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Gemi inşası için gerek Basra körfezi gerekse Suriye sahillerinde meyda-

na gelen teşebbüslerden sonra ilk düzenli tersane Emevî devrinde, Mervân 

zamanında, Tunus’ta kuruldu (h. 66). 

3. Genel Ekonomik Durum 

Arap Yarımadası’nın doğal durumu zikredildiği sırada bu memleketin 

medeniyet ve ekonomi açısından nasipsiz olduğu gösterilmişti. Buranın eski 

sakinleri yarımada dışı ile icra ettiği ticaret vasıtasıyla geçinir ve çok verim-

siz olan arazinin oldukça sınırlı bulunan mahsulatından çok az istifade ede-

bilirlerdi. 

İslâm devletinin ilk ortaya çıktığı zamanlarda gazvelerin çok dar bir alan 

içerisinde cereyan etmesi, fethedilen toprakların aynı doğa ve iklimsel koşul-

lara sahip olarak benzer halde bulunması sebebiyle bu gazvelerden çok fazla 

istifade temin edilememişti. 

Halbuki İslâm askerleri Arap Yarımadası dışına çıkıp da Irak, İran, Suri-

ye ve Mısır gibi topraklar fethedilerek bol miktarda ganimete nail olunca, 

İslâm devletinin mali durumu ve halkın kişisel serveti artmaya başlamıştır. 

Hz. Peygamber zamanında zenginlik gözden düşerek dünyevi süsler ile 

kimse meşgul olmadığından ortada zenginlik denilecek hiçbir şey yoktu. 

Başlıca gelir kaynakları ganimet, cizye ve zekâttân ibaret olup hasılatın 

hak sahiplerine dağıtımına bizzat Hz. Peygamber nezaret ediyordu. 

Bu kaynaklardan gelen gelirler esasen fakir olan yarımada içerisinde bu-

lunan bölgelerden elde edildiği için bunlar olağanüstü bir gelir değildi. 

Zekât ise yerel servet olan hayvanlardan alındığından devlet hazinesi namı-

na hayvan gelirdi. Bakî merasıyla Fedek bostanı ise başlıca mülklerdi. 

Dört Halife zamanı da yüceliklerin korunduğu bir devirdi. Bunu Corci 

Zeydan’dan okuyalım: 

“İslâmiyetin altın devri işte budur. Adalet ve takva devri budur. Çünkü 

yönetim bu devirde adalet, istikamet ve dinin gerçek kaide ve usulüne göre 
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hareket ediyor, dünyaya yönelik hissi menfaatleri düşünmüyordu. Müslü-

manların örnek kabul ettiği ve her ne zaman bir İslâm devleti hak ve adalet 

yolundan ayrılsa tekrar yola gelmesini ve Râşid Halifelerin izinden yürüme-

si istedikleri örnek dönem işte bu yüce dönemdir. Bu devirden sonra İslâm 

yönetimi yeni bir şekle yani dini halifelikten dünyevi padişahlık şekline dö-

nüştü ve hırs ile tamah uyandı.” 

Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’in dünyaya meyil ve tamahları olmadığın-

dan kendileri fevkalade basit bir hayat geçirdikleri gibi idareleri altında bu-

lunan halkın ve özellikle de memur sınıfının dünyadan oldukça uzak olma-

larına dikkat ederlerdi. Bundan dolayı mal stoklama yasak ve ayıp olup, 

toplanan mallar hak sahiplerine dağıtılırdı. 

Doğuda ve batıda icra edilen fetihlerden elde edilen ganimet, cizye ve 

zekâttan toplanan mallar akıllara hayret verecek miktarlara ulaştığı halde 

İslâm halifesi kendi kanaat ve zenginlik tarzından ayrılmaz ve kendisine 

ulaşan malları Müslümanlara dağıtırdı. Üçüncü halife Hz. Osman zamanın-

daysa mal stoklamada istek hâsıl olup, bizzat Hz. Osman’ın kendisi mal bi-

riktirdiği gibi valiler ve devlet erkânı da mal kazanma sevdasına düşmüştü. 

Hz. Ömer zamanında Müslümanların sürekli cihat ve gaza fikriyle meşgul 

olmaları sebebiyle arazi ve ziraat konularıyla uğraşmalarına izin verilme-

miştir. Hz. Osman zamanında ise fethedilen topraklardan ele geçirilen arazi 

mülk edinilerek memur, vali ve askerler çiftliklere sahip olmuşlardı. 

Bu suretle başlayan servet ve zenginlik hırsı Emevîler zamanında israf 

ve savurganlık derecelerine varmıştı. Mali idare tarzında merkezin vilayetler 

üzerinde yalnızca teftiş nüfuzu olup, her vilayette elde edilen gelirler o vila-

yet hazinesi adına kaydedilir ve o vilayete ait masraflara tahsis olunurdu. 

Masraflardan artan bir şey olursa merkeze gönderilirdi. Bir vilayetin gelirini 

toplama ve giderleri yerine getirme konusu o vilayetin valisine ait bir hiz-

metti. 

Hz. Ömer zamanında valilerin durumu daima kayıt ve teftiş altında bu-

lundurularak bir valinin kendine mahsus aidattan fazlasına el sürmemesine 
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ve valinin vilayet hazinesinde toplanan malların güzel bir şekilde harcanma-

sına dikkat edip etmediğinin teftişine itina gösterilirdi. 

Esasen valilere tahsis olunan maaşlar az olduğundan bunlar daima ka-

naatkâr şekilde bir hayat sürdürmeye mecbur ve bu halleriyle ahali ve mai-

yetlerine güzel örnek olurlardı. Hz. Osman zamanında ise bu cihetlere dik-

kat edilmeyerek şehir valileri ve memurlarının zenginlik kazanmalarına göz 

yumuldu. Hz. Muâviye, Hz. Ömer zamanında Şam valiliğinden yıllık bin 

dinar maaş alırdı. Muâviye diğer valilerden fazla maaş alması Şam’ın Bizans 

sınırı olması itibariyle istisnai bir durumdur. Muâviye, Hz. Osman zama-

nında ise haraca tabi olmayan araziden ikta almak suretiyle servetini artır-

mıştır. Bu sayede sınırsız miktarda mal edinmiş ve Şam saltanatını kurmuş-

tur. 

Valilerin kendi idarelerine verilmiş olan topraklardan vergilerin top-

lanma ve bunların harcanmasına memur olması ve kendilerine hesap sorul-

makta gecikme yaşanması suiistimallere neden olarak valilerin yasal olma-

yan şekilde servet edinmelerine sebep olmuştu. Gerçekte devlet gelirlerinde 

suiistimal ve hırsızlık yapanlar idam veya o derece şiddetli cezalarla ceza-

landırılırlarsa da bu hırsızlığın ispat ve keşfi zor olduğundan failler çoğun-

lukla cezasız kalır ve zengin olurlardı. 

İşte bu gibi durumların sonucu olarak İslâm devirlerinde aşama aşama 

israf ve savurganlık artmıştır. 

Hz. Ebû Bekir şahsi malını bile İslâm devleti uğrunda harcadığından ve-

fatında iki kat elbisesinden başka bir şeyi ortaya çıkmamıştır.  Hz. Ömer 

çoğunlukla borçlanmaya mecbur olduğu ve Hz. Ali fakirlik içinde yaşadığı 

halde Hz. Osman vefatı esnasında hazinesinde yüz elli bin dinar, bir milyon 

dirhem nakdi ve büyük miktarda mülk bırakmıştı. 

Şam’da Muâviye’nin gösteriş ve şatafatından başka saray inşası ve sair 

ihtişam eseri için harcadığı sınırsız miktarda mal vardı. 
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Emevîlerin harcama konusunda gösterdiği israflar da zikredilmeye de-

ğerdir. Bunlardan yalnızca Ömer b. Abdülaziz Hazretleri Hz. Ömer’in izine 

uymuştu. 

Malların toplanmasında ve harcanmasında valilerin kontrolsüz kalması 

pek çok zulmün vukuuna sebep olmuş ve tekrar tekrar tahsilat ve keyfi ek-

lemeler gibi suiistimallerden başka bir hayli zulüm daha yapılmıştır. 

Halbuki esasen konulmuş olan vergiler belirli ve ödeme şekilleri kayıt-

lıydı. 

Beytülmal denilen devlet hazinesi belirli olarak vergilerden istifade 

ederken daha sonra valilerin büyük miktarda para toplanması için icat ettiği 

-örneğin Nevruzda tahsil ettikleri hediye, arzuhal verenlerden ve evlenen-

lerden alınan vergiler gibi- birtakım yersiz gelirler ortaya çıktı. 

Bundan başka valilerden vefat edenlerin mirasçılarına kalması lazım ge-

len mallarının yarısı beytülmale alındı. Bu usul valilerden halkın miras bı-

raktığı şeylere de sirayet ederek şer`î sınırlar aşıldı. 

Halbuki zulüm ve bidat olmaksızın tahsil edilecek asli vergiler güzel bir 

idareyle harcansaydı devlete yeterdi. Beytülmal Müslümanlara ait olduğun-

dan sahibi belirlenemeyen eşyaya sahiplik yapma ve İslâm toplumuna har-

canacak mallara delalet etmek üzere kurulmuştu. 

Kuruluşunun başlangıcında gelirleri oluşturan şeyler; sadaka malları, 

ganimet ve fey namıyla üç kısım olup, fidye, humus, cizye, haraç ve öşür de 

bunların türlerindendi. 

Sadaka zekât demek olup, İslam ekonomisinin gücünden belirli bir kıs-

mının her sene Müslüman fakirlere harcanmasıdır. Bunun toplumsal hikme-

ti akıllara hayret verecek yüce hükümlerdendir. Hayvan ve hayvan ürünle-

rinden, meyve ve mahsulden, ekinlerden, altın ve gümüşten ve nakit para-

dan zekât alınırdı. 
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Ganimet savaşta ele geçen savaş esirleri, tutsaklar ve ele geçirilen arazi 

ve menkul eşyalardan ibaretti. Ayrıca esirlerin vereceği fidye ve ayrılan şer`î 

humus bunun teferruatındandı. Ganimet hak sahiplerine ait olup onlara pay 

edilir ve yalnız ganimetin beşte biri beytülmale ayrılırdı. 

Ancak fethedilen araziler -ki sayılamayan ganimetlerdendir- dağıtıl-

mazdı. Toprağa haraç, sahiplerine ise de cizye vergisi konularak vergileri 

devam ettirilmiş ve bu arazilerin dağıtılmasından uzak durulmuştur. Bu ise 

Müslümanların araziye bağlanmayıp onun faydalarından istifade etmesini 

temin etmişti. 

Fey denilen vergiye gelince: üzerine mesai harcanmayarak kendi kendi-

ne hâsıl olan gelir ve mallar olup; cizye, haraç ve öşür bu alana dahildi. 

Cizye bir tür şahsi vergidir. Cizye, Arapların ortaya çıkarıp tatbik etme-

sinden çok önce eski devletler tarafından tatbik edilmiştir. 

İslâm devletinde cizye Müslüman olmayanlardan alınır ve İslâm dinini 

kabul edenlerin cizyesi derhal kesilirdi. Cizye İslâm toplumu içerisinde ha-

yat garantisi ve askerlikten muafiyet karşılığı olarak konulmuştu. Cizyeyi 

kabul edenler İslâm hâkimiyeti altına girip güvenlik ve korumaya nail olur-

lar ve askerlik hizmetine alınmazlardı. Cizye veren bir şahıs İslâm dinini 

kabul edince cizye düşer ve askerlik yapmaya mecbur olurdu. Cizye kadın, 

çocuk, sakat, yaşlı ve din adamlarından alınmazdı. 

Bu şartlar altında tahsil olunan cizye önemli bir miktar tuttuğu halde, 

Emevîlerin israfına para yetiştirmek için zikrolunan şartlar dışına çıkılarak 

İslâm dinini kabul edenlerden de cizyenin kaldırılmaması usulü benimsen-

miştir. Fakat Emevî halifelerinden Ömer b. Abdülaziz Hazretleri tarafından 

valilere: “Arkanızda namaz kılanlardan cizye almayınız,” şeklinde verilen 

emri üzerine yine asıl şartlara geri dönüldü. Mal toplama ve zulüm icrası 

için hevesli olan valiler buna itiraz ederek: “Para vermemek için herkes 

Müslüman oluyor. Cizye gelirleri azalıyor, maaşları verecek para bile bula-
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mıyoruz,” zemininde itiraz ettilerse de mezkûr halife emrinin yerine geti-

rilmesinde ısrar etti. 

Cizye başlangıçta Hz. Peygamber tarafından konulmuştur. Necrân, Ez-

ruh ve Makna halkına konulan ve onlara tahsis edilen cizye toplumun ken-

disine konulmuş ve kişiler üzerine tayin edilmemişti. Bu tahsis örneğin; bir 

topluluğa falan vakit, şu miktar şey vereceksiniz tarzında bir tahsisti. 

Bu usul Hz. Ebû Bekir’in halifeliğinin sonuna kadar devam etmiştir. Hz. 

Ömer’in halifeliği zamanında fetihler genişlemiş ve cizye halkı çoğalmış 

olduğundan cizye miktarı şahıs üzerine tahsis edilmiştir. 

İlk yapılan tahsis gümüş akçe vereceklerin adam başı kırk dirhem, altın 

akçe vereceklerinse benzer şekilde adam başı dört dinar vermesi şeklindey-

di. 

Sonraları bu şekil değişip, sınıf üzerine konulması esas kabul edildi ve 

cizye halkı zengin, orta halli ve fakir olmak üzere üç kısma ayrıldı. Zenginler 

on iki taksitte vermek üzere yıllık kırk sekiz, orta halliler aynı şekilde on iki 

taksitte vermek şartıyla yıllık yirmi dört ve fakirler de aynı şartla vermek 

üzere on iki dirhem üzerine mükellef tutuldular. 

Cizyenin miktarı bazı vilayetlere göre değişmiştir. Fetih sırasında özel 

şartlar ile konulan cizye miktarı o memleket için istisnai bir durum meydana 

getirmiştir. Mesela Mısır’da her şahıs yıllık iki dinar vergi verirken, Endü-

lüs’te cizye yerel durumlara göre belirlenmişti. 

Bundan başka malla ilgili olarak cizye tahsis olunan yerlerde mükellef 

oldukları cizyeyi kısmen dirhem ve kısmen de mal karşılığında veren bölge-

ler de vardı. 

Haraç, bu vergi de Müslüman olmayanlar üzerine konulmuştu. Şu ka-

dar ki cizye, mükellef olan kişi İslâm dinine girince düştüğü halde, haraç 

sahibi Müslüman olsa bile haraçtan kurtulamazdı. Zira haraç mükellefin 

şahsi vergisi değil arazi veya mahsulün vergisiydi. Arazi mevcut oldukça 

veya mahsul alındıkça bu vergi verilirdi. 
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Haraç en eski vergilerden olup eski milletlerde cereyan etmiş olan bu 

vergiyi Müslümanlar da tatbik etmişlerdir. Hatta Araplar fethettikleri mem-

leketlerde buldukları arazi taksimlerini ve onun idare şekillerini tamamen 

kabul ederek olduğu gibi bırakmışlardır. 

Haraç topraktan veya mahsulattan alınan vergiydi. İslâm’ın ilk dönem-

lerinde arazi dört kısma ayrılmıştır. 

1. Bizzat Müslümanlar tarafından canlandırılan araziler. 

2. Sahipleri İslâm’ı kabul eden araziler 

3. Savaşlarla Müslümanların eline geçen araziler 

4. Sahipleri ile haraç karşılığında anlaşılan araziler. 

Bu dört tür arazi içerisinde bir, iki ve üçüncü kısımdan öşür, dördüncü 

kısımdan ise haraç alınıyordu ki öncekilerine öşür arazisi ve sonuncusuna 

haraç arazisi deniliyordu. Haracın tahsisinde Araplar buldukları miktarı 

aynen kabul etmişlerdir. Her cerîb için bir dirhem haraç konuldu. 

Dört Halife zamanında bu usule devam edildiği gibi sonraları da buna 

riayet olunmuştur. Ancak bazı bölgelerde arazinin verdiği mahsulün çeşidi-

ne göre haraç miktarı değişmiştir. 

Örneğin bir ara Irak’ta Hz. Ömer zamanında “arazi ölçülüp, bağ ve bah-

çelerin her cerîbine on, hurmalıkların her cerîbine sekiz, şeker kamışlarına 

altı, sebze bostanlarının her cerîbine beş, buğday tarlalarının her cerîbine 

dört ve arpa tarlalarının her cerîbine iki dirhem haraç konulmuştur.” 

Bazı zamanlarda mahsul fiyatına nazaran haraç miktarı değişip farklı-

laşmıştır. 

Zikredilen vergilerden başka konulmuş pek çok vergi çeşidi daha bu-

lunmaktaydı. Emevî devletinin devamı müddetince konulmuş ve istenmiş 

olan vergiler, madenler, meralar, darphaneler, gümrükler, tuzlalar, boğaz ve 

gemilerin geçit yerlerinden alınan diğer vergilerden ibaretti. 
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Bunlardan elde edilen gelirlerin alınmasını ve zamana göre tahsilat mik-

tarını gösteren bir belge elimizde bulunmamaktadır. Vergiler vilayetlerce 

toplanıp harcandığı için pek çok vilayetin mali durumları esasen kayıtlı ol-

mayıp, bunların gelirlerinin ancak masraflarına yetebildiği anlaşılmaktadır. 

Merkez idarenin hesaplarına ait evrak ve tablolarınsa Emevî devletinin uğ-

radığı karışıklıkların arasında kaybolduğunu tarihçiler açıklamaktadır. 

Yalnız idareleri kayıt altında olan Şam, Mısır ve ırak vilayetlerinin cizye, 

öşür ve haraç gibi düzenli olan vergilerin tahsilat hesapları bir dereceye ka-

dar kayıtlı kalmıştır. Elde bulunan bilgilere göre Şam eyaletinden yıllık 20 

milyon dirhem, Mısır eyaletinden yıllık 36 milyon dirhem ve Irak eyaletin-

den yıllık 130 milyon dirhem vergi alındığı meşhur tarihçi Corci Zeydan 

tarihinde yazmaktadır. 

Bu açıklamalardan anlaşılacağına göre Dört Halife ve Emevî devleti za-

manında İslâm ülkesi ve toplumunun serveti oldukça artarak, İslâm idaresi-

nin saltanat şekline dönüşmesinden sonra, zengin kişilerin israf ve savur-

ganlık derecelerinde meydana gelen harcamalara yetecek servet elde edilmiş 

ve halk bu genel zenginlikten istifade etmiştir. Daha sonraki İslâmî devirler-

de meydana gelen ekonomik değişimlerden ise özel konularda bahsedilecek-

tir. 

4. Toplumsal Durum 

 Kitabın başlangıcında Arapların İslâm öncesi toplumsal durumlarına 

dair gerekli bilgiler verilmişti. 

Cahiliye Arabının tasvir ve beyan olunan toplumsal durumu, İslâm nu-

runun yayılmasıyla büyük değişimlere uğramıştır. İslâm dini barındırdığı 

yüce hükümler ile Arap Yarımadası halkının alışkanlıklarını düzeltip değiş-

tirerek mezkûr alışkanlıkların menfur kısımlarını ve hiçbir kural ve mantığa 

uymayanlarını kaldırmış, yerine İslâm hükümlerinden elde edilen güzel 

âdetler ve üstün kuralları koymuştur. İslâm dini fetihlerin eriştiği yerlerde 
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de İslâm ahkâmına aykırı olan ne gibi örf varsa onları kaldırarak aynı şekil-

de yerine İslâm dininin emrettiği güzellikleri tatbik etmiştir. 

Bu şekilde meydana gelen değişimin toplumsal sonucu ile birlikte Müs-

lümanların idaresine giren millet ve topraklarda büyük bir inkılap ortaya 

çıkmış ve kötülük namına ne varsa hakikat ile değiştirilmiştir. 

Bu değişimler, topluma çok büyük tesirde bulunmuştur. Arabistan hal-

kının doğasında bulunan pek çok seçkin özellik, içerisine karışmış olan 

olumsuz durumların arasında kıymetini kaybetmiş olduğu halde, durumlar 

tasfiye olunup da İslâm’ın hakikat ve faziletleriyle karıştırılınca bu seçkin 

özellikler asıl kıymetlerine, ilk baştaki yüksek derecelerine ulaşmıştır. İslâm 

dini Arap kavimleri arasındaki ayrışma ve bölünmeyi kaldırarak, milli bağ-

ları esaslı bir tarzda takviye etmiş ve ihtilafları kaldırarak Arap Yarımadası-

nı baştanbaşa tek bir kuvvet altına almıştı. 

Bu bir siyasi başarıdır ki esası İslâm dininin aslî kaideleriyle temellendi-

riliyordu. 

Kelime-i şehâdet ile dini kabul eden her Müslüman İslâm’ın temel hü-

kümleri olan namaz, oruç, hac ve zekât ile mükelleftir. Bu aslî şartlar içeri-

sinde barındırdığı akıllara hayret verecek toplumsal hikmetlerle birbirine 

kenetlenmiş olan İslâm toplumu için feyiz bahşetmiştir. 

İslâm âlemi gerçek eşitlik, tevekkül edici bir itaat, cihat edercesine bir ri-

yazet ve toplumsal boyutta sadaka vermekle İslâm öncesi kullanımda olan 

zararlı âdetlerden tamamen kurtulmuş oldu. 

Müslümanların bağlandığı ilahi kitap dinî kurallarla birlikte şer`î hü-

kümleri de barındırdığı için o ilahi kanunun koruyucu gölgesi altında bütün 

Müslümanlar nimetlenmiştir. Ancak gerek dinî gerekse şer`î hükümlere har-

fiyen uyulduğu zaman İslâmî bereket fevkalade nezih ve görünür şekilde 

tecelli etmiş; ondan uzaklaşıldıkça İslâm toplumunun samimiyet ve üstün-

lüğü de azalmıştır. 
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Hz. Peygamber devri kutsal bir devirdi. Hz. Peygamber’in izini ilk iki 

Halife Hazretleri devam ettirmeye çalışmış ve yüce maksatlarında başarılı 

olmuşlardır. Hz. Osman zamanında ise önceki saflık ve temizlik bozulmuş-

tur. Hz. Ali zamanında ortaya çıkan karışıklık ve ihtilaller sebebiyle hakika-

tin iadesi mümkün olmamıştır. 

Emevî devri ile açılan dünyalık durum aşama aşama ilerleyerek İslâm’ın 

hakikatinden uzaklaşıldı. Bu durum çok kötü şekillere girerek bu hanedanın 

son zamanlarına kadar artarak devam etti. 

Hz. Peygamber ve Dört Halife zamanı Arabistan’ın ilk devirlerine yakın 

olduğundan Arapların İslâm öncesi durumlarından dine aykırı olmayan pek 

çok durum ve âdet görülmüştür. Geçim şekli, toplumsal âdetler, giyim ve 

hayat tarzı değişime maruz kalmıştı. Yalnız Cahiliye Araplarının bazı kötü 

âdetleri kaldırılmış ve yerine güzel âdetler getirilmişti. 

İslâm öncesi dönemde esirler zorunlu olarak pek çok dinlenme vesile-

sinden, nimet ve refahtan mahrum iken, İslâm dini zamanında toplumsal 

hakların hemen tamamına nail olmuşlardı. Esirlerin eziyet görmemesi, esir-

lerden doğan çocuklarının anne ve babalarından ayrılmaması ve geçim du-

rumunda sahiplerinden ayrı muamele görmemesi esas olduğundan Hz. 

Peygamber bu özellikleri pekiştirecek şekilde emir buyurur ve esirlere güzel 

davranılmasını tembih ederdi. 

Hz. Peygamber Dönemi’nde esirlerden ona hizmet etme şerefine nail 

olanlar vardı. Ancak esirler farklı milletlere mensup olduklarından kendi 

milliyetlerine ait ahlak ve âdetlerden makbul olmayan pek çok teferruatı 

Arap Yarımadası içinde yaymışlar ve yerli halkın necip ve asil ahlakına etki 

etmişlerdir. Diğer milletlerin tesirleri fetihlerin genişlemesinden sonra daha 

çok hissedilmiştir. 

Giyim ve geçim tarzında sade ve kanaatkâr olan Arabistan halkı İslâm 

dininin üstün kanaat ve sade tutumu ile çok güzel kaynaşmıştı. Irak, Suriye 
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ve Mısır fetihleri Müslümanlar arasına bilmedikleri alışkanlıkları sokmuş ve 

onları İran, Rum ve Kıptîlerin37 âdetlerine alıştırmıştır. 

Irak fetihlerine giden mücahitlerin giyim tarzında kabul ettiği teferruat 

İran tarzından alındığı gibi, Suriye’ye gidenler Rumlardan ve Mısır’a giden-

ler ise oranın yerli halkından pek çok özellik almıştır. 

Râşid Halifelerin cihat edercesine yaptığı korumalar bu etkilere dair 

hiçbir tesir bırakmadığı halde, Emevîlerin Şam’daki merkezleri ile Irak ve 

Mısır’daki memurları kendi bölgelerinin tesirlerinden etkilenmişlerdir. 

Araplar, Arap yarımadası sınırından çıktığı zaman kaba ve sade bir ha-

yat sahiptiler. Fakat Şam’a yerleşenler Hicâz’ı terk edeli henüz on sene geç-

memişken Rumların hayat tarzını kabul etmeye başladılar. 

Geçim ve hayat tarzında çok sade olan Araplar, İranlılar ve Rumlardan 

pek çok farklı şeyle birlikte israf da öğrenmişlerdir. 

İslâm’ın ilk devirlerinde darı ekmeği ve deve sütünden ibaret olan ye-

mek iyi bir ziyafet kabul edilirken, Halife Memûn’un bayram ziyafetinde üç 

yüz çeşit yemek hazırlatmıştı.38 

Deve yününden yapılmış kumaştan imal edilen rida Arap eşrafının en 

iyi elbisesi kabul ediliyordu. Emevîler ise Şam divanlarında ipekli kumaşlar 

giyinmeye başladılar. 

İlk devirlerde Hz. Peygamber mescidinin meydanı milyarlar kıymetinde 

ganimet ile dolduğu halde müminlerin emiri Hz. Ömer yamalı elbisesini 

iftiharla kalbinde taşımıştı. Emevîlerin son zamanlarında ise Zülfâ adında 

bir cariyeye başka birinin yerine 1 milyon dirheme satın alınmıştı. 

                                                      
37 Metinde (نبطي) kelimesi geçiyor; fakat bunun Kıptî şeklinde olaması kuvvetle muhtemeldir. 

(sad.) 

38 Mustazref tercümesi s.1396. 



— İbnu’l-Cevâd Efdaleddîn — 

 
 

~ 294 ~ 

Bu ise zamanın ilerlemesiyle hâsıl olan âdet ve durumların değişimi se-

beiyle olmuştur. Ayrıca bunlar mağlup milletlerin araya karışan ve gizli bir 

tesir ile alışılan durum ve âdetleridir. 

Bir milletin diğer milletle gerçekleşen karışımı her ikisi üzerinde bazı et-

ki ve değişimler meydana getirir; fakat bundan en fazla etkilenen ise sade 

bir yaşama sahip olan millet olur. 

Birbirine karışan milletler benzer gelenek ve toplumsal unsura sahipse-

ler bunlar diğerlerine eşit miktarda aktarımda bulunurlar; fakat bunlardan 

biri diğerinden toplumsal seviye anlamında daha sade bulunur, diğerlerinin 

ilgisini ve dikkatini çekecek dış unsurlardan mahrum olursa karışımdan 

etkilenen taraf sade unsurlara sahip olan taraf olur. 

Araplar karıştığı eski Fars ve Bizans halkı ile aynı derecede değillerdi. 

Müslümanlar ne kadar sade, değişik ve israftan uzak ise, diğerleri o kadar 

güzellik sahibi, özellikle savurgan ve rezil bir toplumsal durumun mirasçıla-

rıydılar. 

Ancak Müslümanlar doğalarını korumaya dikkat eden, koruyucu İslâm 

hükümleri ile donandıklarından karışımdan hem o kadar çok etkilenmediler 

hem de yavaş bir şekilde etkileşime geçtiler. 

Öncelikle şehirlerde kalan mağluplar, oralara yeni gelen fatihlere tesir 

etmişlerdi. İkinci olarak Müslüman aileleri arasına karışan farklı milletlere 

ait esir kadınlarının tesirleri açığa çıkmıştı. İran, Rum, Kürt ve Nebatî cariye-

ler Müslümanların haremlerinde annelik makamlarına geçmişlerdi. 

Halifelerden III. Yezîd’in annesi İranlı, II. Mervân’ın annesi ise Kürt ca-

riyelerdendi. 

Bu kadınların toplumsal durumlar açısından ailelere yaptığı tesirler ol-

dukça açıktı. 

İslâmî âdet ve durumlar birkaç şekilde tesir altında kalmıştı: 
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- Biri esasen mevcut alışkanlıkların zamanın ilerlemesi ve göreneğin 

etkisiyle değişerek ifrata doğru gitmesi şeklinde olmmuştur. 

- Diğeri ise aslında mevcut olmayan veya yasaklanmışken çeşitli tesir-

ler altında kalınarak ya da günah işlemek suretiyle ortaya çıkması şek-

lindedir. 

Süslenme aslında Arapların âdeti olduğu halde belirli bir sınır üzerine 

cereyan ederken abartılı bir şekil alması birinci duruma, yasaklanmış olduğu 

halde şarap içme, çalgı ve çengi icra etmesi ise ikinci duruna örnek olabilir. 

Araplar gerek İslâm’dan önce gerek İslâm’ı kabul ettikten sonra yaratılış 

itibariyle cesaretle süslü temiz ve nezih bir kavim oldukları halde, ilerleme 

ve nimete erişmenin kendilerine kazandırdığı etkiler altında önceki faziletle-

rini kaybettiler. Başlangıçta kanaatkâr olanlar Emevî devrinde özellikle de 

sonlara doğru müsrif ve savurgan oldular. Arap elbisesi başlangıçta sade bir 

gömlek, rida, hasırdan örme bir elbise, takke üzerine sarılmış sarık ve bir tür 

kuru ottan imal edilmiş düz bir ayakkabıdan ibaretti. Bu sade giysiler Hz. 

Ömer’in halifeliğinin sonuna kadar devam etti. Bu elbiseyi halk kendi çadı-

rında ve evinde hazırlardı. Ganimet olarak Hicâz’a ulaşan kıymetli kumaşlar 

Arapların giyim tarzında hiçbir yer tutmadı. Hz. Osman’ın halifeliği zama-

nında elbiselerde görülen değişim ilerleyerek Şam ve Irak’ta büyük değişim-

ler meydana getirdi. Zenginlerin keten ve ipekten imal edilmiş ince kumaş-

lardan elbise yaptırmaları âdet haline geldi. Elbiselerin biçiminde de deği-

şimler meydana gelmiştir. Suriye’de Rumların farklı sınıflarına ait elbiselere 

ayrı ayrı biçimler tahsis ettikleri görülünce İslâm halkları arasındaki sınıflar 

da bu etkiye tabi oldular. 

Memurları, devlet erkânı ve askerlerin elbiseleri ayrıldı, hatta tören elbi-

seleri bile çeşitlendi. Halife huzurunda, sıradan günlerde, misafirlikte ve 

savaşta giyilecek elbiseler ayrıldı. Çin hakanı nezdine Hübeyre başkanlığıyla 

giden İslâm elçilerinin hakanın huzuruna kabulleri sırasında bu tarz bir gi-

yim tercih edilmiştir. (Sahâifu’l-Ahbâr s.772) Süsleme konusunda kadınların 
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yüzük, bilezik ve gerdanlık takımları, erkeklerin ise altınla süslü silah ve at 

takımları kullanmaları âdetti. 

Koku sürünmek herkes için bir tiryakilikti. Tıyb adı altında birtakım ha-

zır kokular kullanırlardı. Meşhur kokular öd, misk, anber, bân, kâfur, ned ve 

diğer bazı maddelerdi. Bunlar ya sürünmek üzere yağ halinde ya da buhur 

halinde meclislerde kullanılırdı. Kübrâ (Gâlibe) denilen bir karışım daha 

kullanırlardı ki bu, bazı çiçeklerden çıkarılan yağın içindeki bân, anber ve 

ödün giderilmesiyle üretilirdi. (Mustazraf) Bu kokular kadın erkek kim olur-

sa olsun herkes tarafından oldukça fazla kullanılıyordu. Sürme kullanıldığı 

gibi Reşm denilen ve cilde vurulan döğmeler de makbuldü. Aile büyükleri 

ve reislere itaat fevkalade yaygın olup, ev ve geçim konusunda aileler şehir 

ve kır olmak üzere iki tarzda yaşardı. Kırsal tarz başlangıçtaki durumunu 

tamamen korumuş ve hicrî ilk asrın sonlarına kadar başlangıçtaki tarzından 

ayrılmamıştı. Şehir tarzı ise ilk asrın son zamanlarındaki şeklini bütün bütün 

değiştirmişti. Bunda etkili olan durumlar şehirlerin ve kasabaların gittikçe 

zenginleşip, medeni anlamda ilerleyerek İslâm’ın ortaya çıkışındaki durum-

larını tamamen değiştirmeleri olmuştur. 

Arap Yarımadası şehirleri oldukça sade ve süslemelerden uzak olduğu 

halde İslâm devleti daha sonraları kuvvet kazandıkça buralardaki binalar 

yıkılarak yeniden inşa suretiyle imara önem verilmiştir. Irak şehirlerinin bir 

kısmı Araplar tarafından kurulmuş ve İran şehirlerinin tarz ve durumları 

muhafaza edilmiştir. Mısır ve Suriye şehirleri aslında mamur olup, Araplar 

bu şehirlerden mimari tarz ve yaşam konusunda pek çok şey almışlardır. 

Emevî devletinin son zamanlarına doğru şehirler oldukça fazla ilerleme 

kaydetmiş ve medeniyet tamamen tesis edilmişti. 

İlk asırda en meşhur İslâm şehirleri Mekke, Medine, Kûfe, Musul, Şam, 

Kudüs, Fustât ve Merv’di. Bu şehirler kamu binalarıyla süslü, fazla nüfus ve 

medeniyet ile meşhurdular. Bir tarihçinin Şam hakkında yazdığı şu parça 

İslâmî ilk asırda mezkûr şehrin manzara ve ihtişam tarzına dair bir fikir ve-

receğinden aynen aktarılmıştır. “Emevîler zamanında Şam’ın zengin ve gös-
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terişli sarayların mekânı, koca bir devletin deniz kuvvetinin merkezi ve 

önemli bir askeri mevki olduğu anlaşılırsa o zamanki çekici hali tasavvur 

edilebilir. Süslü ve müzeyyen atlar üzerinde süs içindeki devlet erkânı va-

karlı bir şekilde maiyetleriyle beraber dolaştığı… Bedevî reisleri aldatıcı elbi-

selerle gururlu bir şekilde ata bindiği… Yanık benizli çöl Arapları beyaz ve 

kahve renkli elbiseler ve renkli başlıklar ile gezdiği… Sarıklı, şalvarlı, cüppe-

li ve kırmızı pabuçlu halkın işiyle meşgul olduğu… Hâşimîlerin asil simaları 

ve hoşa giden endamlarıyla sakince dolaştığı… Yönetilen diğer milletlerin 

ise gururlu bir tarzla diğerlerinden ayrıldığı… Farklı milletlerin cariyeleriyle 

karışmış büyük kadınların gelip geçmekte oldukları göz önüne getirilmeli-

dir. (Emir Ali)” 

 Emevîlerin son zamanlarına doğru artan savurganlık bu şehirleri daha 

ahenkli bir hale getirmişti. Önde gelenlerin evleri, saraylar ve diğer evler 

birer saadet yuvasıydı. İslâmî ilk asrın toplumsal durumlarında kadınlar da 

önemli yerler edinmişlerdi. Müminlerin annelerinden olan önde gelen Müs-

lüman kadınlar Allah vergisi güzellikleriyle tarihte ve ümmetin aklında 

yüksek ve ihtişamlı birer mevki tutmuşlardı. Fazilet, irfan, şiir ve müzik gibi 

Allah vergisi ve sonradan kazanılan şeylerle meşhur olan Müslüman kadın-

lar bulunduğu gibi hafif-meşrep ve harama düşkünlüğüyle tarihin hafızası-

na gölge düşüren kadınlar da bu devirde yaşamışlardır. 

Cahiliye zamanı meşru olmayan durumlara ilgisizliği ile hatırlandığı 

olunduğu halde yüce İslâm dini iffet ve namusu emir ve temin ettiğinden 

İslâm kızları o iffet dairesinde yetişmiş ve ilk İslâmî devirlerde ahlakın bu 

cephesini de nurlandırmışlardır. 

Fakat ailelere karışan cariyeler, nüfusun artması ve toplumsal durumla-

rın çeşitlenmesi ahlakın da güvenlik altındaki durumunu ihlal etmesini do-

ğurmuş ve aşama aşama son zamanlara doğru kötü örnek oluşturacak nu-

muneler ortaya çıkmıştır. Tarih sayfalarında eğlence meclislerinde cariyeler 

ile birlikte olan reisler, bir cariye aşkıyla hayatını terk eden halifeler görül-

mektedir. Tesettür emredilmeden önce kadınlar açık gezerlerdi. Bu hal bazı 
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uygunsuzluklara sebep olabiliyorsa da çölün tenhalığı arasında herkesin bir 

diğerini tanıdığı ve kabile hayatıyla yaşadığı zamanlarda bu tür durumların 

gerçekleşmesine tesadüf olunmazdı. Fakat şehir hayatı başlayıp da kalabalık 

bölgelerdeki yabancılar çoğalınca örtünmenin öneminin artacağı doğaldı. 

Kur’an naslarıyla kadınların örtünme ve evlerinde örtülü kalmalarının 

emredilmiş olması ve Hz. Peygamber’in hadisleriyle bu hükümlerin tefsir ve 

tayin edilmesi üzerine cahiliye zamanı âdetleri çerçevesinde açık gezen Arap 

kadınları örtülü bir şekilde gezmeye ve evlerinin harem kısmında ayrı ya-

şamaya başladılar. Örtünme Müslüman aileler için büyük bir nimet oldu. 

Kadınlar örtünme ile hiçbir haktan mahrum değillerdi. Örtünme tatbik 

olunduktan sonra İslâm toplumu içinde yetişen önde gelen, şair ve büyük 

kadınlar tesettürün ilerlemeye engel olmadığına delil gösterilebilir. Şer`î tarz 

üzere olan tesettür az zaman zarfında en fazla kabul gören alışkanlık olarak 

İslâm kadınları arasında yayıldı. Tesettür ilk icra şekliyle Emevî halifelerin-

den II. Velîd zamanına kadar devam etti. 

Velîd’in malum olan ahlaksız durumu sebebiyle soylular ve önde gelen-

ler haremlerinin örtünmesini şiddetli bir şekilde gerekli gördüler. Bundan 

sonra İslâmî ev ve dairelerde haremlik selamlık ayrıldı. Ancak esir kadınlar 

yani cariyeler örtünmez, cariye kimin olursa olsun açık gezerdi. Cariyelerin 

harem halkı gibi tesettüre girmeleri Osmanlı devletinin ilk yıllarında yapıl-

mıştır. (Mustazref) 

Harem dairelerinde hizmetli ağaların kullanımı da Rum saltanatından 

alınmış bir âdettir. Cariyelerin bu tesettürsüz hali, tarihinden bahsettiğimiz 

bu devir ile gelecek devirlerde dudaklarda dolaşacak pek çok macera ortaya 

çıkarmıştır. 

Züht, takva, iffet ve masumluğun tamamen hükümran olduğu ilk devir-

lerde zevk ve savurganlık kimsenin akıl ve hayalinden geçmezken, daha 

sonraları refah ve bolluğun gereğinden olarak İslâm toplumu arasına haram 

zevkler bile girmiştir. 
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Cahiliye zamanında normal kabul edilen sarhoşluk İslâm dini ile birlikte 

yasaklandığı için İslâm toplumu arasında bu duruma tesadüf edilmezdi. 

İslâm büyüklerinden dini emirlere uymayarak açıktan şarap içme cesa-

retini ilk defa I. Yezîd’de görüyoruz ki Yezîd şarap içmekle meşhurdur. 

Ondan sonra içkili meclis ve diğer eğlenceler revaç bulmuş ve İslâm’ın 

ortaya çıkışından beri Allah’ın varlığı ve birliğinin kutsiyetinin yansıması 

olan Mekke ve Medine’de bile zevk sesleri ve cümbüş duyulmaya başlamış-

tı. 

Eğlenceye düşkün halifelerden pek çoğu eğlence, zevk, sefa ve şehvet ile 

vakit geçirirlerdi. 

Filistin şarabı büyük meclislerin başlıca içeceğiydi. Emevî hanedanından 

III. Yezîd aşk ve sevda içinde yuvarlanarak ahirete intikal eden aşkının arka-

sında perişan bir halde kalmış ve kendisi de üç gün içerisinde telef olup git-

miştir. 

II. Velîd de rezil zevklerinin sarhoşluk buharıyla ölüp gitmiştir. 

Halifelerin bu hayat tarzı halka da örnek teşkil ettiğinden ahlaki üstün-

lükler unutulmuş zevk ve eğlence genelleşmişti. Müzik bu âlemlerin ayrıl-

maz bir parçası olduğundan şu durumlar bu sanatın ilerlemesine yardım 

etmiştir. Bu tür zevklerin dışında kalan diğer birtakım eğlenceler de ön 

plandaydı. 

Av ve avcılık, at koşuları ve asker oyunları Arap büyüklerinin en fazla 

sevdiği eğlencelerdendir. Bu konuda en fazla merak ile hareket eden halife 

ise Hişâm olup, at koşularına bizzat nezaret ederdi. 

Şam ahırlarında yalnız koşu için beslenen dört bin cins at mevcuttu. 

Savaşçılık öteden beri Arapların alışkanlığı olduğundan bu âdet gittikçe 

ilerlemiş ve düzenli silah talimleri herkesin sayılı eğlencelerinden kabul 

edilmişti. 
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Halifelerin huzurunda ve er meydanında kullanılacak silahların kulla-

nım tarzını öğreten kurallar yazılmış olup, vatandaşlar ve askerler bu kural-

lara göre alıştırma yapardı. Kılıcın, okun, kalkanın ve kargının kullanım tar-

zı en ufak ayrıntılara kadar belirlenmişti. 

Komutanlar askerlerine, hocalar ise öğrencilerine bu şekilde alıştırma 

yapmayı öğretirlerdi. 

Resmi ve özel talimlerden başka askeri talimler de halk tarafından bü-

yük bir istekle takip edilirdi. Askerin düzen ve talimi taa Hz. Peygamber 

zamanından beri icra edilmekte olup, Emevî devirlerinde özellikle de Şam 

civarında resmîgeçitler ve manevralar icra olunurdu. 

Protokol ve askeri törenlere çok fazla özen gösterilirdi. Süslü elbiseler 

(Tırâz) oluşturularak divanlarda kullanılmaya başlandı. Süslü elbiseleri ilk 

kullanan ise Abdülmelik’tir. 

Orduda sancak kullanımı oldukça üstün tutulurdu. Asker, mevcut san-

cakları namus olarak korur ve sancakları uğrunda canlarını feda ederdi. 

Müslümanlarda ilk sancak Bedir Gazvesi’nde kullanılmıştı. Mezkûr gazvede 

bir beyaz sancak yapılıp, Hz. Peygamber tarafından Mus`ab b. Umeyr’e 

emanet edilmişti. Bundan başka iki tane de siyah sancak imal olunmuş ve 

İkâb ismi verilmişti. Bunlardan birini Hz. Ali, diğerini ise ensârdan bir zat 

üstlenmişti. 

Kureyş’in sancağı da İkâb adındaydı. Mezkûr gazvede bu bayrak Reisle-

rin Sancağı adıyla kabul edilmiş ve taşıma işini Ebû Süfyân üstlenmişti. Bun-

dan anlaşılıyor ki Bizans sancaklarındaki kartal resminden alınarak Araplar 

kendi sancaklarına kartal (İkab) ismi vermişlerdir. 

İslâmî ilk asırda bu açıklanan sancaklardan başka aşağıda açıklanan san-

caklar kullanılmıştır. 

Emevîler  Kırmızı 

Alevîler  Beyaz 
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Abbâsî davetçileri Siyah, renklerde sancak seçip kullanmışlardı. 

Emevîler askerlik, memurluk ve soyluluk konularında daima taraftarlık 

gözetmişlerdir. 

Zikredilen eğlenceler, genel merasimler ve sair fantezilerden yalnız önde 

gelenler istifade eder, halkın büyük bir kısmı bundan mahrum bulunurdu. 

Bu konuda etkili olan kuvvet Araplık ve yabancılıktı. Emevî devletinde 

hâkim millete itibar olunarak, aslen Arap olanlardan başka işlerin başına 

kimse istihdam edilmez kumandanlık, valilik ve benzer hizmetler tamamen 

Arap unsuruna hasredilirdi. Abdülmelik zamanında Arapça resmi dil olarak 

kullanılmak üzere emredildiğinden başka bir dil devlet kapılarında duyul-

mazdı. 

İslâm topraklarında yaşayan hangi kavim olursa olsun Araplar özellikle 

de Emevîler onları kendilerinden aşağı kabul ederek devlet işlerine karıştır-

mazlardı. 

Zaten halk: 

1. Arap unsuru 

2. Boyunduruk altındaki köleler 

3. Azat edilmiş köleler (Mevâlî) 

4. Mahkûm ve mağlup milletler (Zimmet ehli) 

olmak üzere dört tür olup, bunlardan en önemli ve kalabalık sınıfı Mevâlî 

denilen azatlı köleler ve Dihkan denilen köylü halk oluşturuyordu. 

Birinci grup en seçkin unsur olup, memleketin yönetiminde bulunarak 

savaşlar ve devlet işleriyle meşgul olurdu. Diğer gruplara karşı genellikle 

üstünlük iddiasında bulunmaları ve nifak ile uğraşmaları sebebiyle ülkenin 

maneviyatı ve gerçek iktidarı diğer sınıfların özellikle de mevâlinin elindey-

di. 

Mevâli ilim, sanat ve ticaretle meşgul olup siyasetten uzaktı. Fakat mey-

dana gelen inkılaplarda bunların bir tarafa meyletmeleri o taraf için dikkat 
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etmeye değer kuvvet oluştururdu. Emevîlerin yönetimleri boyunca Arap 

milliyetçiliğinin etkisiyle mevaliye uyguladığı kibir ve zorbalığın oluşturdu-

ğu infial Abbâsîlerin yönetim kurmalarına yardım etmişti. 

Milliyetçilik adaletin yerine getirilmesinde bile etkiliydi. Emevîler pek 

çok konuda olduğu gibi adalet yolunda da hakikatten ayrılmışlardı. Şer`î 

hükümler bazen ehil olmayan kişilerin eliyle tatbik edilirdi. Dini anlamda 

cezayı gerektirecek durumları görülmeyip mutlaka suç isnat edilmesi veya 

önde gelenlerden birinin halifenin hoşuna gitmemesinden dolayı defedilme-

si gerekenler sürgün ediliyordu. Sürgün yeri Kızıldeniz’de Sevâkin civarın-

da bulunan Dehlek adası olup havasının kötülüğü ile tanınmaktaydı. 

Emevîlerin izlediği bu yolda yapılan toplumsal hataların devletin yıkılı-

şındaki en etkili sebepler olduğunda şüphe yoktur. 

5. Eğitim ve Sanayi 

İslâm öncesi Araplarda eğitim adına söylenilecek ne tür şey mevcutsa, 

bunlar tahsil veya kazanma suretiyle elde edilmiş şeyler olmayıp, intikal ve 

duyulma yoluyla yayılmış bilgiler ve zanlardan ibaretti. 

Eski zamanlarda bazı ilim ve sanat dallarında ilerlemiş olan Keldâni 

halkının meydana getirdiği eser ve ilmi kurallar Arap Yarımadasına geçerek 

burada şeklini değiştirerek yayılmıştı. 

Araplarda astronomi, heva, masal, kehanet, arâfet, remil, kıyâfet, tıp, şiir 

ve hitabet ilimleri ile çeşitli sanatlar yaygındı. 

Yıldızlar daima yarımada halkının nazarını meşgul ederdi. Keldânilerde 

olağanüstü bir şekilde ilerlemiş olan astronomi ilmi komşuluk hesabıyla 

Arabistan’a da sirayet ettiğinden yıldızlar hakkında yarımada halkı oldukça 

bilgi edinmişti. Hatta bu tesir ile inançlarının esası olan Sâbîlik’i vücuda ge-

tirmişlerdi. Yarımada halkı iklimsel değişimlerle de meşgul olmuş ve hava 

olaylarıyla yıldızlar ile münasebet aramışlardır.    
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Yıldızların cahiliye Arapları üzerine etkisi çok fazlaydı. Bundan dolayı 

pek çok hususta yıldızlar ile uygun bir yön aramaktaydılar. Yıldızlardan her 

birine bir fazilet veya özellik isnat edip pek çok hurafeyi de bunlarla karıştı-

rarak Cahiliye Dönemi Arap masallarını ortaya çıkardılar. 

Bunlardan başka geleceğin keşfiyle meşgul olmak üzere kehanet, geç-

mişte cereyan edip de unutulan durumları veya bir adamın başından geçen 

maceralarını anlamakla meşgul olan arâfet, bunların sonuçlarından remil ve 

bedensel oluşumlar ve bedensel ölçüleri tetkik ile soyu araştıran kıyâfet 

Arap Yarımadası’nın ilimlerinden sayılırdı. Tıp ilmi yarımada içinde yay-

gındı. Bu ilim kısmen muska vermek ve dua okumak suretiyle tatbik edildi-

ği gibi kısmen de ilaç verilmek suretiyle icra edilirdi. 

En etkili ilaç bal şerbeti olup, her tür hastalık için birinci derecede itibar 

edilen dâhili bir ilaç kabul edilirdi. 

Dağlamak da en önemli ilaçlardan olup, dağlamanın geçirmeyeceği hiç-

bir hastalık düşünülemezdi. Cerrahlık önemli bir meşgaleydi. Cerrahi mü-

dahalelerin icrasında kesici aletlerin ateşte kızdırılmasına dikkat edilirdi. 

İslâm öncesi Arapların dilsel şöhretleri olduğu zikredilmişti. Şiir Arap 

Yarımadasında oldukça muteber olup, Araplar irticalen şiir inşad ederlerdi. 

Şiir konuları olayların tasviri, önde gelenler ve övme-övülme gibi mad-

deler üzerine kuruludur. Şiirsel sanatları barındıran teşbihli ve istiareli şiir 

ise ilk önce meşhur şair İmruülkays tarafından düzenlenmiştir. 

Hitabet de şiir derecesinde yaygınlaşmış olup kabilelerin kendi hatipleri 

vardı. 

Cahiliye Araplarının bilgiye dayalı kültürlerinde ne varsa bunun mey-

dana çıkma yeri Ukâz panayırı olurdu. Orada her türlü yarışlar olduğu gibi 

kamuoyuna ilan edilmek istenen her ne varsa aynı şekilde orada açıklanırdı. 

Hatta bazı şikâyetler herkesin kulağına ulaştırılmak üzere Ukâz’da insanla-

rın önünde söylenirdi. Ukâz panayırının şiir ve edebiyatta tecrübe sahibi 

olanı yani hakemi Nâbiğâ ez-Zübyânî idi. 
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Bu sayılan ilimlerden başka Cahiliye döneminde at, nesep ve tarih ilmi 

de ön sıralardaydı. İslâm’ın ortaya çıkışından sonra bu ilimlerden kehanet, 

arâfet, kıyâfet ve esâtîr ilimleri ihmal edilerek zamanın akışı ile ortadan 

kalkmış, remil ilmi ve ayrıntıları ise erbabı arasında kullanımda kalmıştır. 

Şiir ve hitabet ise İslâm nezdinde muteber kabul edilerek ilerlemiştir. 

Astronomi, hevâ, tıp ve atçılık ilimleri de gerek harcanan mesai gerekse İran, 

Mısır ve Bizans’tan yapılan aktarımlarla yaygınlaşıp ilerlemiştir. İslâm dini 

ile birlikte ortaya çıkan, tahsil ve tedvinine özen gösterilen ve oldukça rağbet 

edilen ilim ise Kur’an ilimleriydi. 

Kur’an-ı Kerim’in araştırılması İslâm devrinde hat ilminin başlangıcı 

kabul edilir. İslâm öncesi Arap Yarımadasında yazı mevcuttu ve imla şekli 

Süryânî kuralları üzerine yapılıyordu.39  

 İslâm’ın otaya çıkışı ile Kûfî hat denilen yazı şekli bilinmekte olup bu-

nun ustası ise birkaç kişiden ibaretti. 

İslâm dininin ortaya çıkışı sırasında yarımada toprakları üzerinde oku-

ma yazma bilenler aşağıda isimleri sayılan şu isimler ile diğer birkaç kişiden 

ibaretti ki sayıları yirmiyi aşmıyordu. 

Bu kişiler başta Hz. Ali, Hz. Ömer ve Hz. Talha olmak üzere Yezîd b. Ebî 

Süfyân, Muâviye, Cüheym ve diğer yazı bilenlerden ibaretti. 

Yüce vahyin kâtipliği ve Râşid Halifelerin divan yazıları, yazı yazanlara 

şeref ve kıymet bahşettiğinden, yazı yazmaya heves edenler çoğalarak yazı 

yazanların sayısı az zaman içinde arttı. 

Emevî devri içinde Katbe (قطبة) adında bir hattat yetişerek Kûfî hatta 

önemli yenilikler ortaya çıkardı. 

Hicrî birinci asır içinde hat ilmi ilerlemeye mazhar olarak pek çok alt tür 

meydana gelmiş ve bir hayli de hattat yetişmiştir. Fakat bunların ilerleme 

                                                      
39 Süryânî dil bilgisi kelimenin ortasında bulunan medd harflerinin gizlenmesi şeklindedir. 
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mahsulleri Emevî devrinden sonraki asırlara kalamadığı için ilerleme aşa-

malarını ve hattatların isimlerini aşağıda söylemek bir zorunluluktur. 

İlk İslâmî asırda yazıda meydana gelen yenilik ve değişim hareke ve 

nokta konusundaydı. Arap yazısı temelinden harekesiz ve noktasız olduğu 

için ilk defa Ebu’l-Esved ed-Düelî adında bir kişi hareke ve noktayı Arap 

yazısına tatbik etmişti. 

İslâm’ın ilk zamanlarında toplama ve tedvin etmeye asla itibar edilmez 

ve hakiki ilmin ezber ile mümkün olacağına inanılırdı. Bundan dolayı 

Kur’an-ı Kerim hafızlar tarafından ezberleniyordu. Yukarıda zikrettiğimiz 

şekilde bazı savaşlarda hafızlardan pek çoğu şehit olduğundan Kur’an-ı 

Kerim’in toplama ve korumasına ihtiyaç görülerek Kur’an-ı Kerim yazıya 

geçirilmişti. 

Kur’an-ı Kerim’in toplanma ve yazıya geçirilmesine en fazla çaba göste-

renler Hz. Ali, Sa`d b. Ubeyd, Ebu’d-Derdâ, Muâz b. Cebel ve Sâbit b. Zeyd 

Hazretleriydi. 

Kur’an-ı Kerim’in kıraati ise ayrı bir ilimdir. Kur’an-ı Kerim’in okunma-

sı on usul üzere kabul edilmiş ve günümüze kadar geçerli olmuştur. 

Kur’an-ı Kerim İslâmî ilimlerin temelidir. Yazıya geçirilişi, Mushaf ola-

rak toplanması ve okunuşu yüce bir ilim olduğu gibi Kur’an-ı Kerim’den 

yüce manaların çıkartılması ve tefsir edilmesi de faziletli bir ilimdir. 

Hz. Peygamber’in mübarek dilinden dökülen Hadîs-i şeriflerin ispat ve 

kayıt altına alınması da faziletli bir ilim oldu. 

Yüce İslâm dininin ahkâm ve kurallarının açığa çıkartılmasına ve dini 

kuralların her türlü zan ve şüpheden uzak olarak belirlenip anlaşılmasına 

yönelik kurulan tefsir ve hadis ilimleri fıkhın temeli olmuştur. 

Hz. Peygamber zamanında Kur’an-ı Kerim’in ahkâmı bizzat Hz. Pey-

gamber tarafından öğretildiği için Müslümanlar bu konuda araştırma ve 

kıyas yapmaya mecbur değillerdi. Fakat Müslümanlar Hz. Peygamber’in 
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vefatından sonra kitap ve sünnete müracaat etmeye mecbur kalarak tefsir ve 

hadis ilimlerini araştırıp onlardan hüküm çıkarmışlardır. 

İslâmî ilimlerden en önemlisi olan fıkıh ilmi işte bu şekilde meydana 

gelmiştir. 

Fıkıh, İslâmî hüküm ve kuralları barındırdığından, İslâm dininin medeni 

ve toplumsal hukuku ile yasa ve ceza hukuku bütünüyle fıkıh hükümleriyle 

belirlenmiştir. 

İslâm’ın ilk asrındaki fakihler şunlardı: 

Abdurrahman b. Avf, Abdullah b. Mes`ûd, Mu`âz b. Cebel, Ammâr b. 

Yâsir, Huzeyfe b. el-Yemân, Zeyd b. Sâbit, Ebu’d-Derdâ, Ebû Musa el-Eş`arî 

ki bunlar faziletli sahâbilerdendirler. 

Bunlardan başka Sa`îd b. el-Müseyyeb, Ebû Bekir b. Abdurrahman, 

Kâsım, Ubeydullah, Urve ve Süleyman namında tabiinden olan fakihler sa-

yılabilir. 

Bu kişiler İslâm’ın ilk asrında fıkıh ile meşgul olup, isimlerini fakih ola-

rak tanıtmışlardır. Bu kişiler tarafından verilen fıkhî hükümler (fetvalar) 

İslâm toplumu arasında hapis, idam, had, azil ve atama gibi dünya ve idare 

ile ilgili konularla alakalı olduğu için bunlar çok büyük öneme sahip olarak 

devletteki mevki ve tesirleri oldukça fazla olmuştur. 

Her türlü manasıyla İslâm dininin gerçek hürriyet üzerine kurulu olma-

sı, İslâm’ın başlangıcından, tarihini zikrettiğimiz Emevî devrinin sonuna 

kadar geçen süre zarfında yetişen ilim ehli, içtihat ve furuatta pek çok mez-

hep ve yol oluşturmuştur. Bunların netice ve tartışmalarının daha sonraları 

ortaya çıkması sebebiyle sonraki tarihi devirlerde zikredilmeleri uygun gö-

rülmüştür. Kur’an-ı Kerim ilimlerinin önem kazanması ve bunlara dikkat 

edilmesi İslâm âlemi için her türlü uyanışa vesile olmuş ve bu çerçevede dil 

ilimleri ilerleme kaydetmiştir. 
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Arapçanın nahiv kuralları kayıt altına alınıp yazıya geçirilmişti. Nahiv 

kurallarını koyan Ebu’l-Esved ed-Düelî’dir. Irak Valisi Ziyâd b. Ebîh gördü-

ğü gereklilik üzerine Ebu’l-Esved’i davet ederek mezkûr kuralları koydurt-

muştur. Ebu’l-Esved bu sanatın temel kurallarını Hz. Ali’nin fikirlerinden 

çıkarmıştır. Arap dili aslında zengin ve kuralları kayıt altına alınmış bir dil 

olduğu içim pek çok feyiz ilerleme ve eseri görülmüştür. İslâm’ın ilk asrında 

bu feyzin ancak ilkeleri hâsıl olmuş, eser ve mahsulleri ise sonraki asırlarda 

görülmüştür. 

Râşid Halifeler ve Emevîler devrinde dil ilimleri olan sözlük ve edebiyat 

ilerlemeye başlamışa da belirli sonuçlara ulaşamamıştı. Sadece risaleler, şiir 

ve hitabet konularında durumun ne olduğunu tayin etmek mümkün olabi-

lirdi. 

Risalelerde kabul edilen yazı tarzı oldukça veciz ve kısa ifadelerle büyük 

manaları anlatabilecek tarzda tercih edilmişti. 

Hz. Ömer ile Amr b. el-Âs ve Abdülmelik b. Mervân ile Haccâc’ın ya-

zışmaları bu türdendir. 

Resmi haberleşmelerde kâğıdın, mesela arzu hallerin ve yazışmaların 

kenarına zikredilen tarzda işaret ve kenar notları eşliğinde gönderilmesi 

yine bu dönemde kullanılan yöntemlerdendi.    

 Divan kâtipleri yazdıkları yazı ve kısa metinleri daima veciz ve sembol-

lü ifadelerle yapmaya çalışır ve bu suretle güçlerini ispat ederlerdi. 

Şiir cahiliye zamanında oldukça muteber olduğu halde İslâm’ın başlan-

gıcından sonra itibarı gerilemiştir. 

Kur’an-ı Kerim’in belagat ve icazına karşı herkesin hayran kalması, fe-

tihler, gazveler ve dini tebliğ konusunda zorlu meşgalelerin artması bu se-

beple de şairlerin itibar görmemesi, Hz. Peygamber ve Râşid Halifeler dev-

rinde halkın şiirle meşgul olmaktan ziyade hitabete daha fazla rağbet ettikle-

ri görülür. 
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Emevîlere gelince bunlar yönetimlerini sağlamlaştırma ve şöhretleri için 

daima kendi nam ve unvanlarının dillerde dolaşmasını istediklerinden bu 

maksat için en uygun olan şiire önem vererek şairlere iltifat ve itibar göster-

diler. 

Şairler Emevî devrin iltifata mazhar oldukları gibi bizzat Emevî halifele-

rinden pek çoğu da şairdi. I. Yezîd ve II. Velîd b. Yezîd şair halifelerden ol-

dukları gibi Muâviye Hazretleri, Mervân, Abdülmelik, Hişâm ve II. Yezîd 

şiire ve şaire oldukça itibar etmişlerdir. 

Emevî emirlerinin en büyükleri hatta Hâccâc bile şairlere hürmet eder 

ve onları hediyelere boğardı. 

Halifelerin sarayları ve büyük şahsiyetlerin konakları şairlerin toplanma 

yeriydi. 

İslâm’ın ilk asrında meşhur şairler şunlardı; 

Hassân b. Sâbit, Ka`b b. Züheyr, Ömer b. Ebî Rebî`a, Hatî’e, Ferezdak, 

Cerîr, Nusayb, Zu’r-Reme, Ahtal ve Yezîd b. Münebbih. 

Emevî halifeleri hoşlandığı şairleri hediyelere boğardı. Velîd b. Yezîd (II. 

Velîd) şair Yezîd b. Münebbih’in yazdığı bir methiye için şaire kasidenin her 

beyti karşılığında bin dirhem ve Hişâm b. Abdülmelik de cariyelerinden 

birinin okuduğu bir beytin hatırlayamadığı yazarını Hammâd adında birine 

sorunca, Hammâd sıkıntısını giderdiği için ona beş yüz dinar ile bir deve 

hediye etmiştir. 

Şiir ve şairlere gösterilen bu önem, şiirin Emevî yönetiminde etkili olma-

sına sebep olmuştur. Emevî devletinde şiir ve şair önemli bir yer tutmuş ve 

önemli faaliyetler göstermiştir. 

İslâm döneminde hitabetin de büyük bir önemi vardı. İnsanlar güzel 

sözlerin tutkunu olduğundan nutuklar savaşta ve barışta önemli iş görmüş-

tür. 
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En sıkıntılı zamanlarda bir hatibin etkili ve coşkulu hutbesi daima güzel 

tesir göstermiştir. Zaten hutbe de İslâm cemaatinin aydınlanma ve fikrî de-

ğişimiyle ilgili faydalar barındırmaz mı? 

Halifeler bizzat hutbeye çıktığı gibi pek çok hatip de meşhur nutuk irad 

etmiştir. 

Hz. Ali dinleyenleri büyüleyen güzel anlatıma sahip bir hatipti. Söz söy-

lerken açıklamasının tatlılığı çağlıyor zannedilirdi.  

Hz. Ebû Bekir de meşhur hatiplerdendir. 

Hz. Peygamber’in vefat günü Hz. Ömer’in duygularının coşkunluğunu 

sakinleştiren beliğ nutku ve Sakîfe günündeki hitabeti dünya belagatinin 

hayretini gerektiren icazlı örneklerindendir. 

Hâlid b. Velîd, Muğîre b. Şu`be, Huleyd b. Münzir ve Tarık b. Ziyâd 

İslâm’ın ilk asrında yetişen meşhur hatiplerdendir. 

Arapların nezdinde İslâmî ilimler ile ona dayanan diğer ilimlerden baş-

ka tarih ve coğrafya ilimleri de muteberdi. Ancak İslâm’ın ilk asrında coğ-

rafyada hayal tarzında bazı esaslar konulmuş, tarihte ise siyer ve meğâzî 

kayıt altına alınmıştı. 

Bunlardan başka komşu olan memleketlerde mevcut olan ilimlerden 

pek çoğu ulûm-ı dahîle (dışarıdan giren ilimler) adıyla İslâm dünyasına inti-

kal etmişti. Eski Yunan, Hint ve İran ilimleri tercüme suretiyle veya âlimle-

rinin öğretmesiyle Araplara intikal etti. 

Bu naklî ilimler o anki durumlarıyla Müslümanlara ulaşmış ve daha 

sonra ilerleyerek Araplar tarafından asıllarından daha büyük ilerlemelere 

sahne olmuşlardır. Felsefe, astronomi, matematik, tıp, kimya ve eczacılık 

dışarıdan gelen ilimlerdendi. 

Şu kadar var ki İslâm’ın ortaya çıkışından sonra İslâm dünyasının fetih-

ler ve hâkimiyeti sağlama için harcadığı mesai, diğer şeylerle meşgul olmaya 
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uygun zaman bırakmamış ve İslâmî ilimler ile meşgul olma Müslüman âlim-

lere kâfi geldiği için diğer ilimler dikkate alınmamıştı. 

Râşid Halifeler devri ortalarında ortaya çıkan ayrışma yüzünden mey-

dana gelen iç savaşlar aynı şekilde yabancı ilimlerin genişleme ve ilerleme-

sine engel olmuştur 

Emevîler yönetimlerini sağlamlaştırdıktan sonra medeniyet, ilim ve sa-

natı genişletmeye vakit bulmuşlar; fakat rahat geçen saltanatları boyunca, 

daha doğrusu doksan senelik bir sürede ilim ve sanatta layık olan ilerlemeyi 

meydana getirememişlerdir. 

İslâm medeniyetinin akıllara hayret veren ilmi ilerlemesi İslâm’ın ilk as-

rında ancak bir başlangıca dayanabilir. 

İlerlemenin tamamı zaman ve asırların ilerlemesinin mahsulü olup, o da 

İslâmî devirlerde asırlar ilerledikçe vücut bulmuştur. Özetle Râşid Halifeler 

ve Emevî devrinde ancak İslâmî ilimlerin ilerlemesine çalışılmış ve yabancı 

ilimlerde yalnız bazı önemsiz temeller konulmuştur. 

İslâm dünyasının doğusu ve batısında ilerlemeye dair eserler hicrî ikinci 

asırdan sonra görülmüştür. 

İlk asır içinde yabancı ilimlerin ilerlemesi oldukça sınırlı olmuştur. 

Bu devir içinde bütün doğuda ilimlere hâkim olan yer İskenderiye oku-

luydu. Felsefe, tıp, kimya ve astronomi gibi ilim ve sanatlar burada öğreti-

lirdi. 

Emevîlerden I. Yezîd’in oğlu Hâlid tıp ve kimya öğrenimine heves ede-

rek, İskenderiye okullarından Marianus adında rahip bir öğretmen getirte-

rek ondan tıp ve kimya öğrenmişti. 

Gariptir ki Emevî adamları arasında ilim tahsil etmeye ilk ve son defa 

heves eden Hâlid b. Yezîd’den başka kimse yoktur. İskenderiye okullarının 

tarihte olağanüstü bir şöhreti olduğu için o zaman bilinen dünyanın ilmi 

dikkati buraya dönüktü. Bu ilgiyi değiştirmek üzere Ömer b. Abdülaziz 
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Hazretleri İskenderiye okulunun derslerini Harran ve Antakya okullarına 

nakletti. 

Ancak nakledilen ilim ve hocalar henüz Müslüman olmamış ve farklı 

türlerde âlimlerle sınırlı kalmıştı. Hâlid b. Yezîd Müslümanlar arasında za-

manının tek âlim ve sanatkârıydı. 

Hâlid, tıp, kimya ve astronomi ile meşgul olduğu gibi bu ilimlere dair 

bazı eserleri Arapçaya tercüme ettirerek hizmet etmiştir. Kendisine Emevî 

hakîmi unvanıyla hitap edilirdi. Hâlid’in gayretleri ile Arap âlimlerden pek 

çoğu kimya öğrenmişti. O asırda hayatta olan imam Cafer Sâdık Hazretleri 

ile hekimlerden Câbir b. Hayyân kimyayı Hâlid’den öğrenmişlerdi. 

Bunlar ilim ve sanat için atılmış ilk adımlar olup, bu devirde başlamış 

olan bu tür gayretler gelecek zamanlarda semere vermiş ve İslâm medeniye-

tinin temellerini oluşturmuştur. Hatta ilim ve bilgi elde etmek için varlığı 

gerekli olan İslâmî okullar sonraki devirlerde kurulmuştur. 

İslâm dininin ortaya çıkışı sırasında toplumsal hayat bedevîlik ve hada-

rilik kültürü üzerine kurulu olduğundan dikkate alınacak maddi kurumlar 

mevcut değildi. 

Arabistan şehirlerinin kamıştan imal edilmiş kulübelerden ibaret olduğu 

göz önüne alınınca farklı sanayiler de ona kıyas edilebilir. Fakat karışma 

başlayıp, Suriye, Irak ve Mısır’ın maddi medenî unsurlarıyla aşinalık gerçek-

leşince, onların taklidi hasebiyle başlayan sanatlı teşebbüsler Arapların do-

ğalarında gizli olan özel zevk ile birleşerek ortaya çıkardığı maddi ve sanat-

sal kuvvet Müslümanların tek başına ilerlemesini doğurdu. 

Zorunlu ihtiyaçlardan olan yaygın sanayiler az zaman içinde daha kolay 

işlenebilecek ve daha güzel mahsul verebilecek bir hale getirildi. 

Tekstil sanayisinde İran kumaşçılığının büyük katkı ve etkisi oldu. Basit 

sanayilerin neredeyse büyük çoğunluğu Arap Yarımadasında mevcuttu. Bu 

tür sanatlar zaten mevcut olan benzerlerini ilerleme anlamında değiştirip 

geliştirmiştir. 
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Güzel sanatlara gelince: Arap Yarımadasında şiir, müzik ve oyma zaten 

vardı. 

Ancak şiir çöl zevkine ve müzik de o zevke uymaya mecburdu. Oyma 

ile vücuda getirilen Cahiliye Arap putları ise kaba şeylerdi. 

İslâm dininin put ve resmi yasaklaması ve Müslümanların bu sebeple 

bununla meşgul olamamaları oymacılıkta resim tarafının terk edildimesini 

gerektirdi. Fakat süsleme olarak yapılacak oymacılığa izin verilirdi. Güzel 

sanatlarının resim kısmının yasak olmasına nazaran onun yerine konulacak 

sanat oymacılıktı. 

Buna ilaveten İslâmî güzel sanatlar şiir, müzik, oymacılık, mimarlık ve 

hattatlık olarak belirlenmiştir. 

Şiir ve şairlerin ilk asırdaki durumundan yukarıda bir miktar bahsedil-

mişti. 

Müzik, İslâmî ilk asırda büyük rağbete mazhar olmuş ve olağanüstü bir 

şekilde ilerlemiştir. 

Tarih Cahiliye zamanındaki şarkıcıların varlığını bize haber vermekte-

dir. Savaş sırasında kadınların şarkı ile savaşanları cesaretlendirdiklerine 

tesadüf edilir. 

Yine tarih bize bunların Arap Yarımadası’nın doğa ve ilerlemesine uy-

gun birtakım düz nağmelerle şarkı söylediklerini, müzik aleti olarak da def 

ve sanc denilen ziller ile çalgı icra ettiklerini göstermektedir. 

İslâm dininin ortaya çıkışından sonra komşu milletler ile meydana gelen 

karışım müzikte de bir değişim meydana getirmiştir. 

Bizans ve İran’ın milli şarkılarıyla birleşip karışan Arap ahengi yeni bir 

müziğe dönüştü. 
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İlk Arap nağmelerini düzenleyen mûsikîşinas Sa`d b. Müseccih adında 

genç bir köledir. Sa`d, bir İranlının Farsça terennümlerinden aldığı nağme-

lerle Arap müzik usulünü oluşturmuştur. 

Müseccih’ten sonra Ubeydullah b. Ebî Süreyc adında bir şarkıcı şarkı 

usulünde meşhur olmuştur. Necm adında Yemenli bir köle, Hakemu’l-Vâdî 

adında bir mûsikîşinas, Ebû Tahmân adında bir müzik hocası İslâmî ilk 

asırda müzik üstadı olarak tanınmışlardır. Bunlardan başka İbn Muhriz, 

Mâlik, Muğîd, İzzetü’l-Meylâ’ ve bunlar gibi pek çok müzik üstadı mevcut-

tur. Fakat isimlerinin zikredilmesi mümkün değildir. Kadınlardan da bir 

hayli şarkıcı yetişmiştir. 

Cahiliye zamanında iki cariye (جراداتن) ismiyle bilinen şarkıcı kardeşler çok 

meşhurdu. İslâm’dan sonra şarkı ile meşhur olan kadınlar çoğunlukla cari-

yelerdendi. 

Cemîle, Rebîha, Huleyde, Habbâbe ve Sellâme adında tarihte iz bırakmış 

olan bu cariyeler Arap şarkıcıların önde gelenlerindedir. Esasen Emevî dev-

rinde saraylarda ve önde gelenlerin evlerinde bulunan cariyelerin neredeyse 

tamamı müzik ve şiire aşina olurlardı. Cariyeler esir tüccarları tarafından 

şiir, müzik, adabı muaşeret ve sair lazım olan şeyler öğretildikten sonra satı-

lırlardı ki bir cariyenin değeri güzelliği, kabiliyeti ve bilgileriyle uyumluydu. 

Müzikte kullanılan aletler Cahiliye Araplarının basit vurmalı aletlerin-

den çok fazla ilerleme kaydetmişti. Def ve zil kullanıldığı gibi ud ve barbut 

da müzik aleti olarak kullanılmaktaydı. İran’dan intikal eden madeni telli 

sazlar ve Rumlardan alınan kitara tarzındaki aletler de bu mûsikî devrinde 

yer tutmuşlardı. 

Müzik, Emevî devrinde o kadar yayılmıştı ki çalgı çengi sesi işitilmeyen 

hiçbir yer yoktu. 

Kayne denilen şarkıcılar hem saz hem de söz ile hünerlerini sergilerler-

di. 
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Şarkıcı cariyeler ise şarkı meclislerinin başka bir süsüydü. Eğlence ve 

müzik âlemlerinde geçen maceralar medeniyet kitaplarında ayrıntılı bir bö-

lüm oluştururlar. 

Müzik ehli sanatlarının önde olmasından dolayı olağanüstü bir şekilde 

itibar görüyordu. Bunlar hesapsız nimet ve hediyelere mazhar olmakla bir-

likte halifeler ve önde gelenler nezdinde nüfuz sahibiydiler. Bununla birlikte 

pek çok defa kendi sanatları yüzünden zorbaların zevkine hizmet eden esir-

lerin konumunda bulunurlardı. 

Emevî halifelerinden Süleyman sesinden haz duyduğu Sinan isminde 

bir şarkıcıyı yanından ayırmazdı. Günün birinde Sinan, halife tarafından 

hadım ettirilerek sürülmüştür. 

Bu olay Emevî devrinde sanat ehlinin vaziyet ve haline iyi bir örnek teş-

kil eder. 

Hicrî birinci asır sonunda Arap müziği ancak nağme ve şarkı konusun-

da zenginleşmiş; fakat usul ve kural noktasında henüz büyük bir ilerleme 

kaydedememişti. Bu sanat diğer ilim ve sanatlar gibi gelecek devirlerde da-

ha fazla ilerleme eseri göstermiştir. 

Yine Arap mimarisinin temelleri de bu devirde konulmuştur. Araplar 

yarımada içinde sanat ve mimariden habersiz yaşardı. Önceki zamanlara ait 

İrem ve Ğamdân binaları ise masallara karışmıştı. 

Yarımada şehirleri âdeta kulübelerden oluşuyordu. 

Irak’ta yeni inşa edilen Basra bile kamıştan yapılmış kulübelerden ku-

rulmuştu. Meydana gelen yangınlarda yandığı için daha sonra kilden imal 

edilen kerpiçten duvarlarla tekrardan inşa edildi. 

Hz. Peygamber’in hicretinde Medine’de yapılan binalar da ilkel bir şe-

kilde meydana getirilmişti. 

Bunlardan anlaşılmaktadır ki İslâm’ın başlangıcında medeniyetin tesisi 

için henüz bir güç ve varlık yoktu. Fetihler ilerleyip İran, Mısır ve Suriye 
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şehirleri Müslümanların eline geçmeye ve oralardan medeniyete dair kaza-

nımlar alınmaya başlayınca, bunlar Arap sanayi ve mimarisine vücut ver-

meye başladı. 

Araplar İran’da ve Suriye’de gördükleri binaların inşa tarzından alıntılar 

yapmışlardı. 

Tek merkezli dairesel kemer ile çok merkezli kemerlerden oluşan kubbe 

ve kemerlerin dairesel çizgilerinin karışımını çok güzel belirledikleri gibi 

büyük gövdeli duvarlar üzerini balkonlar ile süslemeyi ve süslemede değerli 

mücevherlerin kullanımını çok güzel tatbik ederlerdi. O devirde Şam, Musul 

ve Kudüs’te yaptıkları muhteşem binalar, Mekke ve Medine’nin kutsal 

mekânları Arapların vücuda getirdikleri mimari usulün ilkel şeklini çok gü-

zel ortaya çıkarmıştır. 

Emevî devleti güç kazanıp da şehirleri imar etmeye yarayacak uygun or-

tam oluşunca Emevî halifeleri lazım olan mevki ve binaları yeniden ihya ve 

düzenlemeye başlamışlardır. 

Bu cümleden olarak Medine’de Hz. Peygamber mescidi yenilendi. Bu 

inşaat Sahâfu’l-Ahbâr’da şu şekilde kaydedilmiştir: 

“Velîd b. Abdülmelik Medine’de vali olan Ömer b. Abdülaziz’e mektup 

gönderdi ve şöyle dedi: “Peygamber mescidinin etrafında bulunan Hz. Pey-

gamber’in eşlerine ait evleri yıkıp, mescide kat ve oraya bitişik olan diğer 

evleri de sahiplerinden satın alarak istimlak et.” Hz. Peygamber eşlerine ait 

evlerin tamamı küçük ve alçak çatılı, hurma yapraklarından inşa edilmiş 

olup kapıları üzerinde eskimiş çul perdeler vardı...40 Daha sonra binanın 

yapımına başlandı. Velîd değerli işçiler ve bol miktarda malzeme gönder-

mişti. Ömer b. Abdülaziz bu mübarek mescidin inşasına çok dikkat etti ve 

ona özen göstererek gereği gibi tertip ve süsleme yaptı. (s. 193)  

                                                      
40 Metinde bu şekilde. (sad.) 
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Mescidin genişletilmesi inşasından beri gerçekleşen üçüncü genişlet-

meydi. Birincisi Hz. Ömer, İkincisi Hz. Osman tarafından yaptırılmış ve 

Müslüman cemaatinin artmasıyla mescidin yeterli gelmemesi bu genişletme-

lere sebep olmuştu. 

Velîd’in bu seferki genişletmesi ise hem siyasî sebeplerden hem de 

Emevî devletinin süsleme ve imara dikkat kesileceği mevsimin gelmesinden 

kaynaklanmıştır. 

Doğuda ve batıda hâkim olan koca bir devletin meşhur kasaba ve mer-

kezlerinin imardan uzak kalmaması, şehirlerin düzenlenmesi ve süslenmesi 

gerekmekteydi. 

Peygamber mescidi aslında Hz. Peygamber tarafından inşa ettirildiği 

zaman kerpiç duvarlarla yaptırılmış ve mübarek odalar da tarihin zikrettiği 

gibi hurma dalından oluşturulmuştu. 

O zamanlarda tarihler Bakom adında bir mimarın varlığından haber 

vermektedir. (Mirâtu’l-Haremeyn) Bakom’un Kâbe’yi tamir ettiği ve Hz. Pey-

gamber mescidinde minber yaptığı zikredilmektedir. 

Emevîler Hz. Peygamber mescidini genişletmeye başladıkları zaman 

mimari sanatı Müslümanlarda gereği gibi oluşmamıştı. Halife Velîd bu iş 

için Bizans imparatoru Philippikos işçi ve mimar göndermesini talep etmiş 

ve Filipus hünerli Rumlardan seksen kadar mimar ve işçi göndermiştir. 

Yabancı mimarların çalışmasıyla yapılan Hicâz ve Suriye’deki binalar, 

doğal olarak yapan mimarların bildikleri usuller ile inşa ediliyordu. Ayrıca 

bu mimarlar burada gördüğü tarz ve üsluplardan da alıntılar yaparlardı. 

Bunun sonucunda yeniden yapılan mimari eserler karışık bir hal almış 

ve git gide Arap mimari tarzı denilen güzel kazanım ortaya çıkmıştır. Müs-

lümanların Suriye’deki ilk binası Kudüs’teki Ömer Camii’dir. Bu camii se-

kizgen bir şekil üzerine kurulu olup, Bizans süsleme tarzına sahipti. Bugün-

kü görülen aşırı süslemeleri yapımından sonra İslâm hükümdarları tarafın-

dan zamanla gerçekleştirilen tamir ve tadilatlar ile meydana getirilmiştir.   
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 Ömer Camii’nin inşasından sonra Hz. Muaviye zamanına kadar bina 

yapımına vakit bulunamamıştı. Hz. Muâviye Şam’da Yeşil Saray’ı (Kasru 

Hadrâ) inşa ettirmiş ve daha sonra gelen Emevîler de bina inşası konusuna 

önem vermişlerdi. 

Emevî halifelerinden Velîd’in devrinde bina yapımı konusunda çok ileri 

gidilmiştir. Velîd Medine’de Hz. Peygamber mescidini genişleterek mescidi 

yeniden inşa etmiş, mescidi süslettiği gibi Şam’da Emevî Camii’ni ve meşhur 

hastaneyi de yaptırdı. 

Şam’ın fethi sırasında sahâbeler oradaki mabetlerin tamamını camiye 

dönüştürmüşler ve yalnız Şam’ın en büyük kilisesi olan Yuhanna manastırı-

nı kısmen Rumlara bırakarak, bir kısmını yine cami yapmışlardı. Mezkûr 

manastırın bir kısmında Hristiyan dini üzerine ayin yapılıp, ibadet edildiği 

halde bir kısmında ise namaz kılınırdı. 

Velîd bu manastırın Rumların elinde bulunan kısmını daha önce camiye 

dönüştürülen kiliselerden biriyle değiştirerek suretiyle tamamını ele geçir-

miş daha sonra ise o manastırı yıkıp yerine büyük camiyi inşa etmiştir. 

Büyük Cami o zamana göre Arap mimari tarzının ilerlemesine uygun 

olarak yapılmış olup, süsleme ve kaplamaları çok gösterişliydi. Bunun inşa-

sında yine Bizanslı ustalar çalışmıştı. 

Velîd’in Şam’da yaptırdığı hastane o zaman için yegâne bir müessese 

olup, burası hem öğrencilerin eğitimine hem de tatbikat yapmasına ve aynı 

zamanda da hastaların tedavisine özgüydü. Bu kurumun cüzam gibi tecrit 

edilmesi gereken hastalara mahsus ayrı daireleri vardı. Mezkûr müessese 

h.88 tarihinde yaptırılmıştır. Emevî yönetimi zamanında bu hastaneden baş-

ka bu tarzda bir kurum yapılamamıştır. Emevî devrinde Şam, özel ve halka 

açık yapılar ve saraylarla süslenmiştir. Umûmî kurumlardan su yoları zikre-

dilmeye değerdir. Yeşil saray, yeşil bir taştan yapılmış ve geniş duvarlarla 

çevrelenmişti. Bu saray Şam’ın İslâm devrindeki ilk sarayıydı. Diğer halifeler 
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tarafından ilave olarak yapılan diğer binalar gittikçe süs ve ihtişam ile meş-

hur oluyordu. 

Şam saraylarının mimari ve süsleme açısından ulaştığı mükemmellik 

durumunu göstermek üzere Halife Hişâm’ın Hammâd adında bir şairi hu-

zuruna kabulünü tasvir olarak İbn Hallikân’ın Dürretü’l-Ğavâs adındaki ese-

rinden naklettiği şu parça mütalaa edilirse o zamanın görgü kurallarına ait 

olmak üzere bir fikir edinilebilir: 

“Huzura kabul edilmek için izin istedim, izin verdiler. Hişâm mermerle 

döşeli geniş bir sofada beni kabul etti. Duvarlar mermerle kaplanmış ve her 

mermer bir diğerinden altın bir çubukla ayrılmıştı. Halife kırmızı bir halı 

üzerinde oturuyordu. İpekten kırmızı elbise giyinmiş ve koku sürünmüştü. 

Selam verdim, selamımı alarak beni kendisine yakın oturttu. Ayağını öptüm 

bana iltifat etti. Yanında iki cariye vardı, bunlar güzellikte başka bir örneğini 

ömrümde görmediğim iki kızdı. Bütünüyle süs ve değerli şeylerle kaplıydı-

lar, kulaklarında nur gibi parlak inci küpeler vardı.” 

Şu tasvir sarayların mimari iç süslemelerine dair bir fikir verir. Dış gö-

rünüş itibariyle ise beyaz kubbeler emirlik binalarının ayırıcı özelliğiydi. 

Bu binalarının ahşap kısımları üzerinde sanatlı oymalar çok fazla göze 

çarpardı. Mimari eserleri oymalarla süslemek Bizans’tan alınmış bir usuldü. 

Bu usul, yazıyla süsleme tarzına karıştırılarak süsleme şekline uygun 

olan Kûfî hat nakışlar arasında nefis görüntüler sergilerdi. 

Emevî asrında Kûfe, Fustât, Rey ve Merv’deki yönetim sarayları muhte-

şem binalardan olduğu gibi Cezîre’nin en önemli şehri olan Musul da bina-

larıyla meşhurdu. 

Musul’un duvarları kakmalı mozaikten, ahşap kısımları ise Tik ağacın-

dan yapılmış Menkûşe sarayı Emevî devrinin en mükemmel mimari eserle-

rindendir. 
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Oymacılık bu devirde çok fazla ilerlemişti. Ancak hattatlık henüz temel-

lerini yeni atmış olduğundan bu devirde emek harcayan üstatlar mahsulle-

rini Abbâsî devrinde toplamışlardır. Yazı Emevîlerin son zamanlarına kadar 

deri ve özellikle de ceylan derisi üzerine yazılırdı. Emevî eserlerinde cilt ve 

kapak yoktur. Yazı mahsulleri tomar şeklinde düzenlenir ve korunurdu. 
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Emevîler hilafeti saltanat şekline dönüştürdüğü ve bu devletin kurucusu 

olan Hz. Muâviye’nin iyi bir siyaset ile İslâm dünyasını güzel şekilde idare 

etmeye muvaffak olduğu yukarıda zikredilmişti. (s. 147-157) 

Emevîlerin yönetiminde başlıca üç nokta göze çarpar: 

Birincisi: Emevîler yönetimlerini kendi hanedanlarının faydasına has-

retmiş ve devleti sırf kendi varlıkları ve Arap milliyetçiliği açısından idare 

etmişlerdir. 

İkincisi: Emevîlerden gelen hükümdarların tamamı aynı güçte değildir. 

Bu hükümdarlar arasında zekâ ve devlet işlerinde politika sahibi, züht, tak-

va ve adalette eşsiz olanları nadir; liyakatsizlik ve şiddet ile meşhur olanlar 

ise çoktur. Bunlardan Ömer b. Abdülaziz Hazretleri istisna olmak üzere he-

men tamamı birinci mütalaadaki hükümlere taraftar olmuşlardır. 

Üçüncüsü: Emevîler İslâm devletini genişletmişler ve İslâm dünyasında 

sağlam temeller üzerine kurulu maddi bir yönetim vücuda getirmişlerdir. 

Fakat kendi siyasi hataları yüzünden ve düştükleri kötü ahlak sebebiyle yok 

olmuşlardır. 

İbn Haldûn’un devletlerin yaşları hakkında koyduğu kuralların 

Emevîlerin kurduğu devlette tamamen geçerli olduğu görünmektedir. 

Muâviye Hazretleri bir devlet kurucusu olduğu için gerekli olan sıfatları 

barındırmaktaydı. Onun zamanı gerçekten hikmetli bir şekilde geçmiştir. 
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Yezîd’in yaptığı siyasi hata ve alçak cinayetler ise çok büyüktü. Bu se-

beple ortaya çıkan kanlı ayrışma Emevî devletinin ülkeyi ve İslâm’ı ilerlet-

mesinden ziyade iç karışıklıklarla uğraşmasına sebep olmuştur. 

Hz. Muâviye’nin yönetim politikası takip edilseydi Müslümanların 

kalplerinde saklı olan infial ateşi ortaya çıkmadan söndürülebilirdi. Abdül-

melik zamanını kirleten kanlı olaylara gerek kalmazdı. 

Emevîlerin iktidar düzenleri idaresizlik yüzünden daha kuruluşunda 

sarsıntıya uğramış ve geri döndürülmesi mümkün olamamıştı. Bu devirde 

devam eden fetihler İslâm milletinin geniş ve yaygın liyakatinden ve yetişen 

emirlerin güç ve kişisel çabalarından ileri gelmişti. 

Emevî hükümdarları ise İslâm milletine fetihlerle ülkeler kazandıran bu 

meşhur emirlerden bazılarını açlıktan öldürdükleri olmuştu. Ömer b. Abdü-

laziz Hazretleri idarede meşru bir yönetim tatbik etmiş ve İslâmî ilk asrın 

adaletini iadeye varlığını harcamıştır. Fakat Emevî devlet adamlarının zehir 

tuzağına uğramaktan başka bir sonuca ulaşamamıştır. 

Bundan sonra Emevî devri ihtilaller ve hatalar içinde geçip giden ve 

olaylarla dolu bir devir olmuştur. 

İslâm’ın ahlakî faziletleri taa Emevîlerin başlangıcında ifsat edilmişti. Bu 

fesat israf, savurganlık ve iyileşen durumların etkisiyle günden güne artarak 

kötü neticelerle sonuçlanmıştı. Hatta bu kötülükler bizzat hilâfet hanedanı 

arasında ortaya çıktığı için halka da örnek teşkil etmiştir. 

Züht, takva, adalet ve ihsan üzerine kurulu olan İslâm devleti Emevîle-

rin elinde kötülük ve rezilliklere beşik olmuştur. 

Zevk ve savurganlık, devlet erkânı için genel bir meşguliyet olmuştu. 

Şahsiyetleri genel ahlaka örnek oluşturması gereken kişiler şarap içmeyi ve 

cariyelerle birlikte olmayı açık bir şekilde icra etmekteydiler. Tarih aşk ve 

alaka ile rezil olan, zina gibi iğrenç fiilleri kendi akraba ve mahremleri üze-

rinde icra eden halifeleri zikretmektedir. 
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Önde gelenlerden gönlünü kaptırıp bütün zamanını zevk ve sevda için 

harcayan, gece gündüz cariyeler, şarkıcılar, meşru ve meşru olmayan mu-

habbetler ile macera oluşturanlar ve bu yolda hallerini âleme ilan edenler 

çok fazla olduğu halde, bunlar hiçbir utanç duymaksızın doğal bir iş yapı-

yorlarmış gibi yaptıklarından asla çekinmezlerdi. 

Halife Süleyman b. Abdülmelik, hilâfet makamına gelmeden önce kar-

deşi Sa`îd’in satın aldığı bir cariyeye âşık olup, bu tesir ile işi gücü bırakarak 

bir süre bahçelerde vakit geçirmiş, rast geldiği arkadaşları ile sohbet etmiş 

ve sevda derdine çare aramıştı. Bu cariye yukarıda bir münasebetle ismi 

geçen Zülfâ idi. Sa`îd Zülfâ’ya daha önce âşık olarak sahibi olan genç bir 

adamdan bir milyon dirheme satın almıştı. Halbuki Zülfâ önceki efendisine 

gönlünü vermiş olduğu için Sa`îd’in cariyesi olduğu zamanlarda bile ateşli 

sohbetlerle önceki efendisine sevdasını ilan ederdi. Nihayet Süleyman 

hilâfet makamına gelince Zülfâ’yı satın alarak ayrılık derdine çare bulmuş; 

fakat bu durum çok devam etmemiştir. Çünkü Zülfâ sonunda başka biriyle 

evlenmiş ve ondan da boşanmıştı.(Eğânî, Müstezraf, Meşâhîru’n-Nâs) İşte bir 

aşk efsanesi ki kahramanları kendilerini açığa çıkarmış ve bu yüzden dün-

yaya rezil olmuşlardır. 

İşte bu yoldaki savurganlık ve lakaytlığı yüzünden koca İslâm devleti-

nin gelirleri halifelerin israflarına yetişemez bir hale gelmişti. İşlenen suçlar 

öyle şekillerde görünmeye başladı ki anlatılması insanı nefret ettirmeye ye-

terlidir. 

Devlet memurlukları artan bir gelir kapısı halindeydi. Bunlar Arap ır-

kından olanlara verilir, diğer milletler Müslüman olsa bile bu hakka nail 

olamazlardı. 

Emir, vali, âmil, komutan ve emniyet müdürü gibi memurlar büyük ge-

lir temin ederlerdi. Bu rakamlar ise devletin koyduğu ve meşru olan gelirle-

rinden ziyade valilerin kişisel talepleriyle tesis ettikleri tahsilatlardan olu-

şurdu. 
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Bununla birlikte bu servet de rahat bir şekilde harcanabilmesi için sahip-

lerine bırakılmazdı. İstihraç denilen şiddet ve zorbalıktan ibaret bulunan bir 

yöntemle memurların mallarından ele geçirilebilen maddelere hilâfet hazi-

nesi adına el konulurdu ki bu müsadereden başka bir şey değildi. Bu ise 

memurlar ile amirlerinin arasını sürekli şüpheli bir ihtiyata maruz bırakır ve 

yönetimde güveni ortadan kaldırırdı. 

 Memur olabilmek için mevcut yollar çok çeşitli olsa da bu işin en meş-

hur olanı hilâfet hanedanı ile akrabalık ve münasebette bulunmak yahut 

başka bir yolunu bulmaktı. 

Bu konuda rüşvet vermek ve münasebet kurmak çok önemliydi. Bazen 

halifenin gözdesi olan bir cariyenin tavsiyesi veya takdim edilen bir cariye-

nin icra edeceği nüfuzu çok büyük işler görürdü. 

Bu fiillerin en fazla tercih edildiği devir Halife Hişâm’ın saltanat zamanı 

ile ondan sonraki devirlerdir. 

Cüneyd b. Abdurrahman Hişâm’ın gözdelerinden birine kıymetli bir 

gerdanlık takdim ederek ilgisine mazhar olmuş ve başka bir gerdanlık daha 

takdim etmekle Horasan valiliğine nail olmuştu. 

Hâlid el-Kasrî Irak valiliğinde halifeye bir milyon dinar takdim etmişti. 
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Her ne şekilde olursa olsun makam sahibi olanlar Şam’ın gösterişli ha-

yatından ayrılmak istemediklerinden hilâfet makamına rüşvet ve aidatlarını 

takdim etmek ve tayin oldukları valiliğin gelirlerini tahsil etmek şartıyla 

yerlerine bir vekil gönderirlerdi. Halk ise bu zulümler altında inlerdi. O bi-

çareleri giden vekil, vali hesabına soyar, halife hesabına soyar ve kendi he-

sabına da soyardı. 

Emevîler bu kötü idareleriyle ülkenin ellerinden çıktığından haberdar 

değillerdi. Diğer taraftansa Hz. Peygamber ailesi namına gerçekleşen davet-

ler halkın zulüm ve haksızlık gören muhitinde çok güzel yayılma zemini 

bulmuştu. 

Ortaya çıkan isyanlar yalnız Ehl-i beyt aşkına olan maneviyat tesiriyle 

değil, belki artan zulüm ve haksızlık zehrinin maddi tesirleriyle de karışıktı. 

İşte bu sebepler, Emevî tacını baş aşağı etmiş ve hilâfet hanedanında bir 

inkılap meydana getirmişti. 


