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SADELEŞTİRENİN ÖNSÖZÜ
Osmanlı Devleti’nin rüşdiye adlı eğitim kurumlarının ilk yılında
okutulmak üzere hazırlanan bu kitap, ders kitabı niteliğini taşıması nedeniyle
İslâm tarihi olaylarını bütüncül ancak mufassal bir şekilde ele almıştır.
Konular, öğrencilerin seviyelerine indirgenerek yalın bir üslup ile aktarılmış
ve ağdalı dileden uzak durulmuştur. Ali Reâd ve Ali Seydî tarafından
hazırlanan eser, dönemin eğitim kurumlarında okutulan ders kitaplarına bir
örnek teşkil etmesi bakımından da önemlidir.
Sadeleştirmede takip ettiğimiz metot şu şekildedir:
1. Eserin 1327 yılındaki baskısı esas alınmıştır.
2. Kitabın genel olarak içeriğine dokunmamakla beraber Hulefâ-i Râşidîn
başlığının ikinci bölümünde yapılan sıralama yanlışlığı nedeniyle bu kısımda
düzeltme ihtiyacı hissettik.
3. “Zât-ı pak Muhammedî, Zât-ı Hazret-i Peygamberî, Zât-ı mübareklerini” gibi kelimeler yerine Hz. Peygamber ifadesini kullandık.
4. Dört Halife, Hz. Peygamber’in eşleri ve kızlarının önüne “Hz.” ibaresi
getirdik.
5. Günümüz Türkçesinde kullanılmayan kelimeleri bugünkü ifade biçimleriyle değiştirdik.
6. Arapça ve Farsça tamlamaları günümüzde kullanılan şekliyle verdik.
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7. Kısaltmalar kısmında yer almakla birlikte bazı kısaltmaların metin
içinde kullanılmadığını tespit ettiğimizden dolayı bu bölümü kaldırdık.
8. Eserde yer alan Sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem, radıyallahu anh gibi
ifadelerin kısaltmalarını günümüzde kullanılan şekliyle değiştirdik.
9. “Müşârunileyh” kelimelerinin yerine, kimden bahsediliyorsa onun ismini yazdık.
10. Metin içerisindeki noktalama işaretlerini günümüz Türkçesine göre
düzenledik.
11. Kitap içerisindeki tüm açıklamalar müelliflere ait olup bizim tarafımızdan eklenen hususlara “sad.” ibaresini ekledik.
12. Başka tarihçiden alındığını gösteren ifadeleri tırnak işareti içinde italik
olarak ve aynı zamanda metinde akıcılığı sağlamak adına sadece başlangıç ve
bitiş yerlerinde verdik.
Sadeleştirme çalışmamızı, “Osmanlı Kültür Mirasımız” ne dâhil eden ve
çalışma boyunca teşvik, tashih ve önerileriyle yol gösteren kıymetli hocam
Doç. Dr. Feyza Betül Köse’ye, ilim adına bana büyük katkıları olan ve her zaman çalışmaya yönlendiren Prof. Dr. Şaban Öz Hocama, proje yürütücülerinden Arş. Gör. Asım Sarıkaya’ya, sadeleştirmemin editörlüğünü üstlenen ve
her daim desteklerini esirgemeyen Doç. Dr. Veli Aba Hocama, çalışmamı okuyarak önerilerde bulunan Abdullah Metin’e ve Hatice Güzey’e, fedakârlıkları
ile her zaman yanımda duran aileme ve çalışmamın yayımlanmasını üstlenen
SAMER Yayınlarına teşekkürü bir borç bilirim.
Hacer GÜZEY
Kocaeli-2021
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Ali Reşâd’ın Hayatı
Osmanlı’nın son Maarif müsteşarlarından olan ve Orta çağ tarihi profesörlüğü yapan1 Ali Reşâd, 1877 yılında Lofça’da doğdu.2 Babası Lofça Âşar
müdürlerinden olan İsmail Âdil Bey, annesi ise Habibe Hanım’dır. Ailenin
tek erkek evladı olup dört kardeş içinden belki de erkek evlat olmanın avantajı ile meslek sahibi olan Ali Reşâd olmuştur. 1877-1879 Osmanlı Rus Savaşı
sonrası Balkanlar’daki Müslüman Türk toplumunu etkileyen olaylar nedeniyle 1,5 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul’a göç etmişlerdir.3
Çalışkan bir yazar olan Ali Reşâd, İstanbul İdadisi’ni bitirmesi üzerine
Mülkiye’ye girdi. 1897’de mezun olup tayini Maarif Nezareti muhasebe Kalemi kâtipliğine çıktı. Bu vazifesi yanında Eğrikapı Merkez Rüşdiyesi, Darülmuallimin-i İbtidaiyye ve birkaç okulda tarih öğretmenliği yapmıştır. Meşrutiyetten sonra Mercan İdadisi müdürlüğüne atanmış, daha sonra İstanbul Vilayeti Maarif Müdürü olmuştur. 1912'de Darülmuallimin-i Aliyye müdürü,
ertesi yıl Maarif Nezareti Meclis-i Maarif azası oldu ve Cihan Harbi ile birlikte

Hamza Keleş vd., “Bir Osmanlı Tarihçisi Olan Ali Reşat’ın Hayatı, Eğitimciliği Ve Tarih Öğretimi İle İlgili Görüşleri”, Kastamonu Eğitim Dergisi 14/2 (Ekim 2006), 572.
2 Şükran Kurdakul, Şairler ve Yazarlar Sözlüğü, Bilgi Yay., Ankara 1973, 40.
3 Bayram Eyüp Ertürk, Ali Reşat ve Tarihçiliği (İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve
İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Doktora Tezi, 1999), 7.
1
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Darülfünun Edebiyat Fakültesi Kurun-ı Vusta ve Kurun-ı Cedide tarih öğretmenliğine getirildi.4 Ek görev olarak da İnas (Kız) Darülfünunu Tarih öğretmenliğini üstlendi. Muallimliğine devam ederken bir yandan da 1919’da Maarif Nezareti Tedrisat-ı Âliye Dairesi Umum Müdürlüğüne atandı. Çok kısa
süren bu görevinin ardından Maarif-i Umumiye Nezareti müsteşarlığına getirildi.5
Ali Reşâd’ın son uğraşılarından biri de matbaacılıktır. “Yeni Matbaa”
adını verdiği matbaasında 1924’den ölümüne kadar yayın işleri ile de uğraştı.
Çoğu kez matbaa kendi adına eserler basmakla birlikte, zaman zaman da bazı
kütüphane ve yayınevleri ile birlikte ortak olarak bilimsel ve edebi eserleri,
hukuksal metinleri, ticarî kâğıtları kaliteli bir şekilde bastı.6 Tanınan ve saygı
duyulan bir gazeteci-yazar kimliği de vardır. Ali Reşâd’ın, yazar olarak döneminin belli başlı gazeteleri ile olan ilişkileri Mülkiye’den mezun olmasının ardından başlamıştır. Güncel gelişmeler, çağdaş ve teknik ilerlemeler ile Avrupa ile olan siyasi ilişkiler ve siyasî tarih gibi çeşitli konularda yazılar kaleme
almıştır.7 1897- 1908 yılları arasında çalıştığı üç gazete de yüzlerce makalesi
yayımlanmıştır. Dönemin ağır baskısı ve sansür nedeniyle yazıları imzasız
olarak çıktı.8 Sabah gazetesinde uçaklar ile ilgili kaleme aldığı bir yazısından
dolayı az kalsın başına büyük dert gelecekti.9 1908 yılından itibaren basındaki
aktif faaliyetlerini sona erdirdi ve bundan sonraki çalışmalarını “tarih ilmi”
ile idarî görevlere yöneltti.10 1929 yılında İstanbul’da vefat etti.11

Zafer Toprak, “Ali Reşad, Pozitivizm ve Fransız Devrimi”, Tarih ve Toplum 68 (Ağustos 1989),
1-2.
5 Keleş Hamza vd, “Bir Osmanlı Tarihçisi Olan Ali Reşat’ın Hayatı, Eğitimciliği ve Tarih Öğretimi
ile İlgili Görüşleri”, Kastamonu Eğitim Dergisi 14/2 (Ekim 2006), 572.
6 Ertürk, Ali Reşat ve Tarihçiliği, 23.
7 Ertürk, Ali Reşat ve Tarihçiliği, 26.
8 Ertürk, Ali Reşat ve Tarihçiliği, 28.
9 Hüseyin Cahit Yalçın, Edebiyat Anıları, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., İstanbul 1975, 106.
10 Ertürk, Ali Reşat ve Tarihçiliği, 35.
11 Keleş, “Bir Osmanlı Tarihçisi Olan Ali Reşat’ın Hayatı, Eğitimciliği ve Tarih Öğretimi İle İlgili
Görüşleri”, 572.
4
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Eserleri
Eğitimciliğinin ve idareciliğinin yanı sıra gazetecilik ve dergicilik yönü de
bulunan müellif, çoğu zaman tek başına zaman zaman da birkaç yazar ile beraber çok sayıda kitap kaleme almış, makale ve tercüme eserleri yayımlamıştır. Kitaplarının çoğunluğunu ders kitabı olarak hazırlamıştır. Ortaokullara
dair tarih ders kitapları şunlardır:
1. Tarih-i Osmani – Resimli ve Haritalı  (Ali Seydî Bey ile birlikte) (İstanbul 1327)
2. Tarih-i Umumi  Resimli ve Haritalı  (Ali Seydî Bey ile birlikte) (İstanbul 1327)
3. Yeni Tarih-i Umumi, Üç Cilt (İstanbul 1340)

Ali Reşâd ve Eserleri Hakkında Yapılan Çalışmalar
1. Toprak, Zafer. “Ali Reşad, Pozitivizm ve Fransız Devrimi”. Tarih ve Toplum 68 (Ağustos 1989), 54-56.
2. Ertürk, Bayram Eyüp. “Ali Reşat Bibliyografyası Denemesi”. Çağdaş
Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 3/10 (Haziran 2000), 205-227.
3. Keleş, Hamza vd. “Bir Osmanlı Tarihçisi Olan Ali Reşat’ın Hayatı, Eğitimciliği ve Tarih Öğretimi ile İlgili Görüşleri”. Kastamonu Eğitim Dergisi 14/2
(Ekim 2006), 571-586.
4. Köse, Ömer Faruk. “Tarih Öğretmek İçin Yazmak: Ali Reşad ve Ali
Seydî’nin Tarih-i Umûmî’si”. Toplumsal Tarih 244 (2014), 87-91.
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Ali Seydî Bey’in Hayatı
Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında yaşayan Ali Seydî Bey, 24 Mart
1870 yılında Erzincan’da dünyaya geldi. Babası süvari kumandanı olan Üzeyr
Paşa’dır. Erzincan Askeri Rüşdiyesi ve Mülkiye İdâdîsi’ni bitiren Ali Seydî
Bey, Mülkiye’deki eğitimi esnasında şiirle de meşgul olmuştur. 1891 yılında
Mülkiye’nin yüksek kısmından mezun olup Şûrâ-yı Devlet Kalemi’nde devlet
hizmetine girdi. Aynı zamanda Numûne-i Terakki Mektebi ile idâdîlerde hocalık yaptı. Hakkında bir jurnal verilmesi üzerine yargılandıktan sonra Bağdat’a sürgün edilmiştir. Burada muallimliğin yanı sıra aşiretler arasındaki
bazı ihtilâfları halletmekle de görevlendirildi ve bu görevinde başarılı olduğu
için İstanbul’a dönmesine izin verildi. Görevlerinde başarılı olduğu için müfettişliğe kadar yükselmiştir. 1909 yılında Dâhiliye Nezâreti müfettişliğine tayin edildi ve aynı sene Tarih-i Osmânî Encümesi’ne daimî aza seçildi. Nisan
1933’te Trabzon mebusu seçildi ve aynı sene vefat etti. Türk eğitim ve fikir
hayatına önemli hizmetlerde bulunan Ali Seydî Bey, eğitim alanındaki eksikliklerin giderilmesi için uğraştı. Bu eksiklikler için çok sayıda eser yayımlanması gerektiği üzerinde durmuş olup kendisi de birçoğu ders kitabı mahiyetinde olan değişik ebatlarda doksandan fazla eser kaleme aldı.12

12

Mustafa İsmet Uzun, “Ali Seydî Bey”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Erişim 1 Mayıs
2020).
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Eserleri
Üretken bir yapıya sahip olana Ali Seydî Bey sözlük, tarih, din ve ahlak
kitapları kaleme almış ve çeşitli gazetelerde makaleler yayımlamıştır. Yazarın
tarih ve ahlaka dair eserleri şunlardır:
1. Hükûmât-ı İslâmiyye Târihi (İstanbul 1327)
2. Tarih-i İslâmdan Birkaç Yaprak: Aşere-i Mübeşşerenin Terceme-i Ahvâl
ve Menâkıbı (İstanbul 1327)
3. Tarih-i Umûmî  Resimli ve Haritalı  (Ali Reşâd ile birlikte) (İstanbul
1327)
4. Sokullu Mehmed Paşa (İstanbul 1327)
5. Alemdar Mustafa Paşa yahut Tarih Tekerrürden İbarettir (İstanbul
1329)
6. Mekâtib-i İdâdîye Şakirdânına Mahsus Devlet-i Osmâniyye Târihi (İstanbul 1329)
7. Vezâif Nazariyesi Üzerine Mürettep Ahlâk-ı Dînî (İstanbul 1329)
8. Musâhabât-ı Ahlâkıyye (İstanbul 1334)
9. Kızlara Mahsus Terbiye-i Ahlâkıyye ve Medeniyye (İstanbul 1328-1329)

Ali Seydî Bey ve Eserleri Hakkında Yapılan Çalışmalar
1. Güven, İsmail vd. “Osmanlı Devleti’nde Kadınlara Yönelik Tarih Öğretimi Çabaları ve Ali Seydî Bey’in Kızlara Mahsûs Târîh-i Osmânî Adlı
Eseri”. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi 26 (2009), 141-164.
2. Köse, Ömer Faruk. “Tarih Öğretmek İçin Yazmak: Ali Reşad ve Ali
Seydî’nin Tarih-i Umûmî’si”. Toplumsal Tarih 244 (2014), 87-91.
3. Akalın, Şükrü Haluk. “Ali Seydî Bey ve Sözlükleri”. Sanal Türkoloji
Araştırmaları Dergisi 2/1 (Mart 2017), 1-7.
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4. Aybey, Salih. “Son Dönem Osmanlı Ahlak Eğitimcisi Ali Seydî Bey’in
“Terbiye-i Ahlakiyye ve Medeniyye” İsimli Eserinin Birinci Kısmının Günümüz Türkçesine Aktarım ve Tetkiki”. Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
Dergisi 19/2 (Aralık 2019), 562- 586.

Târih-i İslâm Üzerine
Dönemin ilmî tarihçiliğinin yansıdığı eserde konulara bilimsel yaklaşımla
da bakıldığı görülmektedir. Kâinatın yaratılması ile ilgili kutsal kitaplardaki
bilgiler verildikten sonra, bu konudaki bilim adamlarının görüşleri de aktarılmıştır.
Yine halifelerin yönetim anlayışlarından ve uygulamalarından bahsedilirken eleştirel bir yaklaşım sergilenmiş, I. Yezîd örneğinde olduğu gibi duyguları ifade eden bir anlatım tarzı da kullanılmıştır. İslâm’dan önce Arapların
durumuna, İslâm ile birlikte kaydettikleri ilerlemelere işaret edilmiş ve
İslâm’ın üstünlüğü ve yüceliği konu edilmiştir.
Gerek sayfa sonlarında gerekse bölüm sonlarında muhâkeme altında öğrenciye yönlendirilen sorular onlara beyinlerini çalıştırmalarını ve perspektiflerini genişletmeyi sağlıyor. Başka tarihçilerden aynen alınan cümleler tırnak
işaretiyle belirtilmişse de kimden alındığına dair bir bilgi bulunmamaktadır.
Eserde yer alan bilgiler muhtemelen ders kitabı olması hasebiyle kısa tutulmuş, Hz. Peygamber’in hayatına dair her hususa değinilmemiştir. Ayrıca
resim ve haritalarla görsel bir zenginlik katılmış olsa da bunların bir kısmı
konuldukları yerin metniyle uyuşmamaktadır.
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TÂRİH-İ İSLÂM
− Haritalı ve Resimli −

Ali Reşâd  Ali Seydî

Rüşdiye Mekteplerinin Birinci Senesi İçin Kabul Edilen Son
Programa Uygun Olarak Hazırlanmıştır.

Öğretmenine Birkaç Söz
Bu eseri gayet sade bir dil ile hazırlamak istedik. Lakin belki de arzumuz
derecesinde başarı gösteremedik. Çünkü halk dilimiz henüz ilim dili olacak
kadar iyi duruma erişemediğinden bazı yerlerde mecburen Arapça ve Farsça
kelime ve tamlamalar kullandık.
Bununla birlikte bu sorunu gidermek için kitabın sonuna alfabetik bir
küçük sözlük ilave edildiğinden yani cümle arasında geçen ve üzerinde ()
işareti bulunan Arapça ve Farsça kelimelerin anlamları bu küçük sözlükte
açıklandığından öğretmenlerin bu hususu öğrencilere bildirmeleri, öğretmeleri ve her bölümün sonundaki “Muhâkeme” başlığıyla eklenen kısa soruların
cevaplarını sırf öğrenciyi tarih hakkında derin düşünmeye alıştırmak için
açıklattırmaları gerekir.13
Öğrencileri ezbercilikten kurtarmak maksadıyla bölümlerin sonuna özetler ilave ettik. Yalnız, özetleri aynen ezberletmek, kitabın diğer kısımlarını ezberletmeden öğretmeye çalışmak gerekir. Sınırlı ve zayıf kabiliyetlere sahip
olan öğrenciler bile bu özetlerden istifade ederler.
Ali Reşâd  Ali Seydî

Metin içerisinde yer alan sözlük kısmını eser üzerinde sadeleştirmeye gittiğimizden dolayı
kaldırdık. Ayrıca, eser artık ders kitabı olarak okutulmadığından öğrencilere sorulan sorulara
ve muhâkeme bölümüne ihtiyaç olmadığından dolayı buraları da çıkarttık. (sad.)
13
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GİRİŞ
1. Tarih’in Tarifi
Tarih, önceki zamanlarda yaşamış kavimlerin, milletlerin, devletlerin durumlarından ve olaylarından bahseden bir ilimdir.

2. Tarih’in Faydası
Tarih, bizden önce gelip geçen milletlerin nasıl yaşadıklarını, neler yaptıklarını ve niçin yok olduklarını bildirdiğinden tarihi bilen adam, dünyanın
başlangıcından beri yaşıyormuş gibi insanların durumlarını öğrenir ve ibret
alacak birçok şeye rastlayarak fikrini, ahlakını düzeltir.

3. Tarih’in Kısımları
Tarih iki kısımdır: Genel Tarih ve Özel Tarih. Genel Tarih; birçok kavimlerin, ümmetlerin; Özel Tarih ise yalnız bir kavmin, bir ümmetin durumundan ve olaylarından bahseder. Osmanlı Tarihi gibi.
Fakat bütün Müslümanlar kardeş olduğu için yani İslâmiyet’te milliyet
olmadığından Müslümanların hepsi bir millet gibi sayılır. Bunun için İslâm
Tarihi, bir özel tarihtir.

4. Tarih’in Başlangıcı (Takvim)
Bir olayın ne zaman olduğunu anlamak için her millet mühim bir olayı
tarih başlangıcı kabul eder. Bizim tarih başlangıcımız Hz. Peygamber’in
Mekke’den Medine’ye hicret ettiği zamandır.
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A. PEYGAMBERLER TARİHİ
BİRİNCİ BÖLÜM
1. Âlemin Yaratılması
Âlemin ve ilk insanın ne zaman ve ne şekilde yaratıldığını Cenâb-ı
Hak’tan başka kimse bilmez. Ancak Mukaddes kitapların özellikle Tevrat’ın
verdiği bilgiye göre Hak Teâlâ bütün âlemi beş günde yaratıp altıncı günde
de yüceliğini bildirmek ve kendisine ibadet ettirmek üzere Hz. Âdem’i yaratmıştır.
Bilim adamları ise Dünya’nın Güneş’ten ayrıldığını, asırlarca gaz halinde
boşlukta dönüp dolaştıktan sonra şimdiki hâlini ve şeklini aldığını açıklarlar.

2. Âdem’in Yaratılması
Cenâb-ı Hak, Âdem’in topraktan yarattığı cesedine ruh ile can verdi. Bütün meleklere ona secde etmelerini emretti. Yalnız meleklerin büyüğü olan
İblîs (Şeytan) ki -ateşten yaratılmıştı– Âdem’e secde etmeyi kibrine yediremediğinden Allah katından kovuldu, lanetlenmiş oldu.

3. Hz. Havvâ
Hak Teâlâ, Âdem’e Cennet’te eş olmak üzere –onun sol kaburga kemiğinden– Havvâ’yı yarattı ve her ikisini türlü türlü nimetlere eriştirdi. Yalnız bir
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ağaca yaklaşmalarını ve meyvesinden yemelerini yasakladı. Lakin şeytan her
nasılsa Cennet’e girdi, ilk önce Havvâ’yı kandırdı, o meyveden ona ve o da
eşi Âdem’e yedirdi. Bunun üzerine Allah’ın gazabına uğradılar ve Cennet’ten
çıkarılıp yeryüzünde ayrı ayrı yerlere atıldılar.

4. Dünya Hayatı
Âdem Hindistan tarafına, Havvâ da Cidde’ye atılmıştır. Uzun süre birbirlerinden ayrı yaşadılar. Sonunda duaları kabul oldu, Hicaz tarafında buluştular. Artık ondan sonra dünya hayatı başladı. Çocukları dünyaya geldi.
Peygamberlerin ilki olan Âdem (a.s) Kâbe’yi topraktan inşa etti.

5. Kâbil-Hâbil
Hz. Havvâ, ikiz olarak iki defada dört çocuk doğurdu. Birinci kuşakta
Kâbil adlı bir erkek ile bir kız ve ikinci kuşakta da Hâbil isminde bir oğlan ile
yine bir kız çocuğu dünyaya geldi. İlk insanoğlu bunlar oldu. Bunların dördü
de büyüdüler, evlenecek yaşa geldiler. O zamanın şeriatına göre Kâbil ile doğan kızın Hâbil’e verilmesi gerekirdi. Kâbil buna razı olmadı. Kendi kız kardeşini almak istedi. Bu duruma üzülen Âdem (a.s) iki kardeşin Allah katında
imtihan edilmelerini emretti. İkisi de bir kurban kestiler. Hâbil’inki kabul
edildi. Kâbil buna kızarak Hâbil’i bir taşla vurup öldürdü. Bir mezar kazarak
onu gömdü. İşte ilk mezar bu nedenle kazıldı. Yani insanlar daha yeryüzünde
ev yapmadan mezar yaptılar. Sözün kısası Kâbil kız kardeşini alıp uzak yerlere kaçtı, başına pek çok felaket geldi. Hz. Âdem bu duruma fazlasıyla
üzüldü.

Özet
Mukaddes kitaplara göre Allah dünyayı altı günde yarattı. Altıncı günde
yaratılan Âdem’e İblis’ten başka bütün melekler secde etti. Şeytan bu sebeple
lanetlenmiş oldu. Âdem’e eş olarak Havvâ yaratıldı. Bir ara Cennet’e giren
Şeytan’ın kandırmasıyla Havvâ yasak olan meyveyi hem kendisi yedi hem de
Âdem’e yedirdi. Bunun üzerine her ikisi Cennet’ten çıkarılıp yeryüzüne atıl-
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dılar. Bir müddet ayrı yaşadıktan sonra birbirlerini buldular. Havvâ biri erkek, diğeri kız olarak iki defada dört çocuk doğurdu. Erkeklerden Kâbil kendisiyle doğan kızı almak istedi. Bunun neticesinde erkek kardeşi Hâbil’i öldürdü. Kız kardeşini alıp kaçtı.

İKİNCİ BÖLÜM
1. Hz. Şît
Hâbil’in öldürülmesi Âdem’i üzdü. Cenâb-ı Hak, Şît isminde bir erkek
çocuk ihsan ederek onu teselli etti. Peygamberliğe erişen Şît’e elli sayfalık hükümler indi. Babasının önceden topraktan yaptığı Kâbe’yi taştan inşa etti. Hz.
Şît’in 912 sene yaşadığı rivayet edilir.

2. Hz. İdrîs
Şît’ten sonra peygamberlik Hz. İdrîs’e verildi. Kendisine otuz sayfalık hükümler indi. İlk önce kalem ile yazı yazan, elbise dikip giyen, tıp, hesap ve
astronomi ilminin esasını kuran İdrîs (a.s)’dır. 365 sene yaşadıktan sonra semaya çekilmiştir.

3. Hz. Nûh
Gitgide yeryüzünde insanlar çoğaldı. Çoğu doğru yoldan ayrılmaya başladı. Hak Teâlâ onlara Nûh aleyhisselâmı gönderdi.
“Hz. İdrîs göğe çekildikten sonra insanlar doğru yoldan ayrıldılar. Ve putlara
tapar oldular. Cenâb-ı Hak onlara Nûh aleyhisselâmı gönderdi. Hz. Nûh nice yıllar
kavmini tevhide davet etti. Yalnız, oğulları Sâm, Hâm ve Yâfes ile eşleri ve diğer pek
az kimse iman edip diğerleri kulak asmadı. Hatta kendisinin Yâm ismindeki oğlu da
imana gelmedi. Nûh aleyhisselâm kavmine nasihat ettikçe onlar ona zulüm ve eziyet
ederler, onu aşağılarlar ve onunla alay ederlerdi. Sonunda kendisi ümitsizliğe kapıldı.
Ve onlara beddua etti. Duası kabul oldu. Gemi yap diye kendisine vahiy geldi. Hz.
Nûh kırda ve sudan uzak bir yerde gemi yapmaya başladı. Kavmi oradan geçerken
onunla eğleniyorlardı; “Peygamber idin, marangoz oldun” diyorlardı. O da “Hoş geldiniz, biz de sizinle eğleneceğiz” derdi. Gemi bitti, tûfan alametleri ortaya çıktı. Hz.
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Nûh, oğlu Yâm’ı da gemiye davet etti. “Ben dağa çıkar, kurtulurum” diye gemiye
girmedi. “Bugün Allah’ın rahmetinden başka sığınacak bir yer yoktur” diye Hz. Nûh
nasihat ederken araya bir dalga girdi. Yâm boğuldu.
Babalık bu ya, Hz. Nûh kederlendi. Ne çare ki Cenâb-ı Hak bütün müşriklerin
helâk olmasını dilemişti. Tûfan her tarafı kapladı. Su dağları aştı. Yeryüzündeki insanlar ve hayvanlar hep öldü. O hâlde Nûh’un gemisi dağlar gibi dalgalar arasında
yüzdü. İşte bu sebeple tûfanın hükmü altı ay kadar sürdü. Sonra Allah’ın emriyle
yağmurların arası kesildi. Ve sular çekildi. Gemi Cûdî dağının üzerine oturdu. Ve
gemidekiler kurtuldu. Bir başka âlem oldu. Ondan sonra insanlar Hz. Nûh’un üç oğlundan üredi. Onun için Nûh aleyhisselâm’a “İkinci Âdem” denildi.”

Özet
Hz. Âdem’den sonra Şît ve ondan sonra da İdrîs (a.s) peygamber oldu.
İdrîs göğe çekildi. Baştan çıkan halkı dine davet için Nûh (a.s) gönderildi. İnsanların çoğu ona iman etmedi. Nûh, Allah’ın emriyle bir gemi yapıp müminlerle beraber içine girdi. Dört oğlundan Yâm asiydi, girmedi; diğer itaatsizlerle birlikte boğuldu. Altı ay sonra sular çekildiğinden Nûh’un gemisi Cûdî
dağına indi. Bütün insanlar Nûh’un gemiye aldığı üç oğlunun neslinden ürediği için ona İkinci Âdem denildi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
1. Hz. Hûd
Tûfandan sonra etrafa dağılan Nûh’un evlat ve torunları gittikleri yerlerde kavimler ve kabileler oluşturdular; şehirler ve kasabalar inşa ettiler.
Doğru yoldan sapmamaları için Cenâb-ı Hak ara sıra onlara peygamberler
gönderdi. İşte Hûd (a.s) onlardan biridir. Arabistan Yarımadası’nın aşağı taraflarında bulunup putlara tapan Âd Kavmi’ne gönderilmiştir. Başkentinde
cennete benzer köşkler ve bahçeler yaptıran meşhur Şeddâd, Âd hükümdarlarından biridir.
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Hz. Nûh’un14 davet ve nasihatini kabul etmeyen bu kavmin çoğu Allah
tarafından çıkan bir fırtına ile yok oldu. Hûd (a.s) da müminlerle beraber Hicaz taraflarına hicret etti.

2. Hz. Sâlih
Şam ile Hicaz arasında oturan Semûd kavmine gönderilen Hz. Salih yirmi
sene kadar bu putperest kavmi hak dine sokmaya çalıştığı hâlde başarılı olamadı. Hatta talepleri üzerine mûcize olarak kayadan yavrusuyla beraber bir
deve çıkardığı halde yine imana gelmediler. Sâlih (a.s)’ın ettiği beddua neticesinde ortaya çıkan dehşetli bir sesin etkisiyle pek çoğu helak oldu. Kendisi
de müminlerle Mekke-i Mükerreme’ye hicret ederek ömrünü orada geçirdi.

3. Hz. İbrâhim
Bir ara halk yine baştan çıktı. Hele Bâbilistan’daki Nabt kavmi büsbütün
putperest oldu. Onların üzerine gönderilen Hz. İbrâhim Urfa’da doğdu. On
altı yaşına gelince, onları dine davete başladı. Sözünü dinlettiremeyeceğini
görünce bir gün gizlice puthâneye girip birçok putu kırdı ve baltayı en büyük
putun boynuna astı.
Nebâtîler bu durumu İbrahim (a.s)’dan bilerek onu sıkıştırdılar. Hz.
İbrâhim “Balta kimin boynunda ise bu işleri o yapmıştır.” dedi. Onlar, ruhsuz bir
putun bu işleri yapamayacağını söyleyince İbrâhim (a.s) “Mademki en büyüğü
bile hayra, şerre yaramıyor, niçin bunlara tapıyorsunuz?” cevabını verdi. Bu söz
Nebâtîler’i ve özellikle hükümdarları Nemrut’u kızdırdığından Hz. İbrâhim’i,
yaktıkları büyük bir ateşin içine attılar. Fakat Hz. İbrâhim, Allah Teâlâ’nın
hikmetiyle yanmayıp kurtuldu. Bu mûcize üzerine kendisine iman eden bir
kısım halk ile Kudüs taraflarına hicret etti. Bir ara kıtlık ortaya çıktığından
erzak almak için Mısır’a gitti. Firavun’un yani Mısır Hükümdarı’nın huzurunda bazı mûcizeler gösterdiğinden kendisine Hâcer isminde bir câriye verildi.

14

Hûd olacak yanlışlıkla böyle yazılmış. (sad.)
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4. Hz. İsmâil
İbrâhim aleyhisselâm Mısır’dan döndü. Çocuğu olmadığından pek kederliydi. Eşi Sâre’nin izniyle câriyesi Hâcer’i nikâhladı. Ondan Hz. İsmâil
doğdu. Cenâb-ı Hak, İbrâhim’i denemek için İsmâil’in kurban edilmesini emretti. İbrâhim asla üzülmeksizin Allah’ın emrini yerine getirmek istedi. O sırada semadan inen bir koçun İsmâil’in yerine kurban edilmesi emredildi.
İbrâhim (a.s) bundan sonra İsmâil’i daha fazla sevmeye başladı. Sâre bu duruma üzülerek kendisine de bir evlat vermesini Allah’tan istedi. Duası kabul
edildiğinden, 90 yaşındayken Hz. İshâk’ı doğurdu. Ondan sonra Hâcer’i ve
İsmâil’i daha fazla kıskanmaya başladı. İbrâhim’i zorlayarak onları Mekke-i
Mükerreme’ye sürgün ettirdi. Hz. İsmâil Mekke’de büyüdü, evlendi. Kendi
dil ve âdetini unuttu, Araplaştı. Orada kendisine peygamberlik geldiğinde
onları dine davet etti, başarılı da oldu. On iki oğlundan en büyüğü olan
Kaydâr, Resûl-i Ekrem efendimizin ve Kureyş Kabilesi’nin atasıdır.

5. Hz. İshâk
İbrâhim (a.s)’dan sonra oğlu İshâk, peygamber oldu. Babasının şerîatı
üzere insanları dine davet etti.

6. Hz. Yaʻkub
Hz. İshâk’tan sonra ikinci oğlu Yaʻkub (a.s) peygamber oldu. Hz.
Yaʻkub’un lakabı İsrâil olduğundan ümmetine İsrâîlî veya İsrâiloğulları denildi.

7. Hz. Yûsuf
Yaʻkub’un on iki evladı vardı. Yûsuf isminde olanı hepsinden fazla severdi. Kardeşleri onu kıskandıklarından hile ile bir gün kırda susuz bir kuyuya attılar ve babalarına Yûsuf’u kurt yedi diye yalan söylediler. Hâlbuki
Yûsuf’un kardeşleri oradan ayrıldıktan sonra o kuyunun başına gelip konan
bir kervan halkı, feryadını işiterek Yûsuf’u kuyudan çıkardılar. Mısır’a götürüp maliye bakanına sattılar. Bakanın eşi Züleyha ona âşık oldu.
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Yûsuf, efendisinin eşine kötü gözle bakmaya tenezzül etmediğinden Züleyha kızdı ve iftira edip onu zindana attırdı. Yûsuf, Firavun’un gördüğü bir
rüyayı tabir ettiğinden zindandan çıkarılıp vezir yapıldı.
O sırada Yûsuf’un kardeşleri kıtlık sebebiyle erzak almak için Mısır’a gelmişlerdi. Yûsuf onları tanıdı ve kendisini tanıttı. Kardeşleri önceden yaptıklarına pişman oldular. Yûsuf onları hürmetle ağırlayarak memleketlerine
gönderdi ve babası Yaʻkub ile beraber hepsini ve bütün ailesini Mısır’a getirtti. Onlara çok ikram ve hürmet etti.

8. Hz. Eyyûb
Sodom halkına gönderilmiş olan Hz. Eyyûb’ü, Hak Teâlâ denemek için
bütün malını elinden aldı ve onu tahammül edilmez dertlere düşürdü. Eyyûb,
sabrettiğinden Cenâb-ı Hak ona eskisinden fazla mal ve vücut sağlığı verdi.

9. Hz. Lût
Lût (a.s) Lut Gölü civarındaki halkı, dine davetle görevliydi. Kendisine
iman etmeyenlerin başlarına gökten taş yağdı ve yok oldular.

10. Hz. Şuayb
Sînâ Dağı taraflarındaki halka Şuayb aleyhisselâm gönderildi. Vaaz ve
nasihatine iman edenler pek azdı. Köşklerini ateş yağdıran bir bulut yaktı,
yok etti.

Özet
Tûfan’dan sonra baştan çıkan kavimleri ıslah için Cenâb-ı Hak birçok peygamber gönderdi. Başlıcaları şunlardır: Hûd, Sâlih, İbrâhim, İsmâil, İshâk,
Yaʻkub, Yûsuf, Eyyûb, Lût ve Şuayb.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
1. Hz. Mûsâ
Hz. Yûsuf’un kardeşleriyle Mısır’a gelen İsrâilliler gitgide çoğaldılar, Mısır’ın ticaretini ellerine aldılar. Kıptîler yani yerli halk bunları çekememeye
başladılar. Bir ara Mısır kâhinlerinden biri yakında İsrâillilerden doğacak bir
erkek çocuktan Mısır’a büyük bir zarar geleceğini haber verdi.
Bundan çok korkan Firavun o günden itibaren İsrâiloğullarından doğan
çocukları öldürtmeye başladı. Hâlbuki onlardan İmrân isminde birinin o esnada erkek bir çocuğu dünyaya geldi. Annesi onu üç aydan fazla saklamaya
cesaret edemediğinden ziftlenmiş bir sepet içine koyup Nil nehrine bıraktı.
Sepet Firavun’un sarayının önüne kadar gitti. O sırada tesadüfen nehir kenarında bulunan Firavun’un eşi sepeti görüp aldırdı. Ve içinde bir çocuk olduğunu görünce merhamete gelip onun korunmasını, bir sütanne tutulmasını
hizmetçilere emretti ve ismini de Mûsâ koydu.
Annesi yabancı bir kadınmış gibi kendisini sütanne olarak saraya kabul
ettirdi. Mûsâ büyüyüp yetişti. Mensup olduğu kavmi ve başından bütün geçenleri annesinden öğrendi. Kıptîlere düşmanlık besledi. Bir gün çarşıda gezerken İsrâiloğullarından birine haksız yere hakaret eden bir Kıptî’yi yumruk
ile vurup öldürdü. Korkusundan Medyen tarafına kaçtı. Orada kaldığı uzun
müddet içinde kendisine peygamberlik geldi. Bunun üzerine Mısır’a geri dönerek büyük kardeşi Hârun’u bulup açıkça peygamberliğini ilan etti. Elindeki
asayı yılan yaptı, parmaklarının ucundan nur çıkardı. Firavun, Mûsâ’nın gösterdiği bu mûcizelerden korkarak İsrâiloğullarını alıp Mısır’dan çıkmalarına
izin verdi. İsrâiloğulları Mısır’dan çıkınca Firavun pişman olup onları çevirmek için arkalarından pek çok askerle yola çıktı. Nil veya Kızıldeniz sahilinde
onlara yetişti. Hz. Mûsâ mûcize eseri denizi kuruttu, İsrâiloğulları güvenle
geçti. Mısırlılar da geçmek üzere iken orası tekrar su oldu. Hepsi boğuldu.
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İsrâiloğulları, Kudüs’e gitmek istemişlerdi. Lakin Sînâ Dağı eteğindeki
Tîh sahrasında yollarını şaşırdıklarından kırk sene orada kaldılar. Tevrat-ı Şerif, Hz. Mûsâ’ya bu esnada indi.

2. Hz. Hârun
Mûsâ aleyhisselâmın kardeşi Hz. Hârûn da aynı zamanda peygamberdi.
Lakin Hz. Mûsâ’nın getirdiği dini hükümlere tabiydi. Ancak kendisi gayet
açık ve güzel konuştuğundan Hz. Mûsâ’nın aldığı Allah’ın emrini kavmine
Hârûn (a.s) bildirirdi. Hârûn aleyhisselâm Hz. Mûsâ’dan önce vefat etti. Bir
müddet sonra da Mûsâ (a.s) vefat edince İsrâiloğulları’nı Yûşa’ (a.s) idare etti.
Onları alıp Filistin topraklarına götürdü. Oraya yerleştirdi. Bir müddet sonra
Yahudiler kendi başlarına bir devlet kurdular. Lakin ahlakları bozulduğu ve
ortaya çıkan peygamberlerin sözlerini dinlemedikleri için devletleri çok uzun
sürmedi.

Özet
İsrâiloğulları çalışkan olduklarından Mısır’ın ticaretini ellerine almışlardı.
Kıptîler onları çekemediler. Onlardan yetişecek bir çocuktan Mısır’a zarar geleceğini kâhinler haber verince Firavun, korkusundan doğan çocukları öldürttü. Lakin o sırada doğan Hz. Mûsâ’yı annesi bir sepet içine koyup nehre
salıverdi. Sepet, Firavun’un eşi tarafından görülüp alındı. İçindeki çocuğu
besleyip büyüttü. Mûsâ, Kıptîlerden birini bir gün öldürdü ve başka tarafa
kaçtı. Bir müddet sonra Mısır’a döndü. Firavun’a karşı mûcizeler gösterdi ve
İsrâiloğullarını alarak Mısır’dan çıktı. Firavun arkasından yürüdüyse de askeriyle suda boğuldu.
Mûsâ kavmiyle Tîh sahrasında kırk sene kaldı. Tevrat kendisine orada
indi. Hz. Mûsâ ve kardeşi Hârûn’un vefatından sonra İsrâiloğulları Filistin’e
gitti.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
1. Hz. Dâvûd
İsrâiloğullarının ilk hükümdarı Tâlût’tur. Onun vefatıyla halk, damadı
Dâvûd aleyhisselâmı yerine kral yaptılar. Hz. Dâvûd peygamber idi. Kendisine Zebur isminde bir kitap inmişse de Hz. Musa’nın getirdiği dini hükümlere tabiydiler. Zamanında Yahudi Devleti oldukça büyüdü. Dâvûd aleyhisselâm Kudüs’ü fethederek başkent yaptı.

2. Hz. Süleyman
Dâvûd aleyhisselâmdan sonra yerine oğlu Süleyman aleyhisselâm geçti.
Hz. Süleyman, 40 sene kadar hem peygamberlik etti hem de saltanat sürdü.
O da Mûsâ’nın getirdiği dini hükümlere tabiydi. Zamanında Yahudi Devleti
çok büyüdü, kuvvet buldu. Hz. Süleyman, Kudüs’te gayet büyük bir saray ile
meşhur Mescid-i Aksâ’yı yaptırdı.

3. Hz. Lokman
Hz. Dâvûd ve Süleyman zamanlarında yetişen peygamberlerden biri de
Lokman (a.s)’dır. Daima Dâvûd aleyhisselâmın meclisinde bulunurdu. Hem
peygamberlik hem de hekimlik ederdi. Tıp ilminin kurucusu Hz. Lokman olarak gösterilir.

4. Hz. İlyâs ve Elyasa
Bir ara İsrâîlliler peygambersiz kaldılar ve doğru yoldan saptılar. Cenâbı Hak bunları ıslah için İlyâs ve Elyasa aleyhisselâmı gönderdi. Lakin onların
sözleri ve nasihatleri bu ahlakı bozulmuş halka tesir etmedi. İlyâs (a.s)’ın göğe
çekildiği nakledilir.

5. Hz. Üzeyr
İşte bu ahlak bozukluğu yüzünden Keldânîler gelip, İsrâîlîleri esir ettiler,
memleketlerini yakıp yıktılar. Bâbil’de yetmiş sene kadar esarette kaldılar.
Memleketlerine dönüşlerinde Tevrat-ı Şerif kaybolmuştu. Peygamberlerden
Hz. Üzeyir, vaktiyle Tevrat’ı ezberlediği için onu yeniden düzenledi.
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6. Hz. Zülkifl
Bu esnada ortaya çıkan peygamberlerden biri de Zülkifl (a.s)’dır. Bu zatın
Zekeriyyâ aleyhisselâm olduğunu bazı tarihçiler bildiriyor.

7. Hz. Zekeriyyâ, Yahyâ ve Îsâ
İsrâiloğullarından pek çok peygamber gelmiştir. En meşhurları yukarıda
zikredilenlerdir. Bunların sonuncusu olarak üç peygamber daha gelmiştir ki
onlar da Zekeriyyâ, Yahyâ ve Îsâ aleyhisselâmdır. Hz. Zekeriyyâ, Beytü’l Kudüs’ün din adamıydı. Orada Tevrat yazar, kurban keserdi. İhtiyar olduğu
hâlde çocuğu olmamıştı. Baldızının Meryem isminde bir kızı dünyaya gelince
onu evlat yerine koymuş ve Beytü’l Kudüs’ün hizmetine vakfetmişti. Meryem
orada bir hücrede oturur ve ibadetle vakit geçirirdi. Yanına Zekeriyyâ’dan
başka kimse girmezdi.
Allah’ın hikmetiyle son zamanlarında Cenâb-ı Hak, Zekeriyyâ’ya Yahyâ
isminde bir erkek çocuk bağışladı. Altı ay sonra da Meryem bakire olduğu
hâlde (yani Hak Teâlâ hazretleri ona Cebrâil vasıtasıyla ruh üflediği için) Hz.
Îsâ (a.s)’ı doğurdu. Yahudiler bakire olan ve Beytü’l Makdis’in hizmetinde
bulunan Meryem’in çocuk doğurmasından kuşkulanarak Hz. Zekeriyyâ’dan
şüphe ettiler ve onu şehit ettiler.
Hz. Îsâ, daha beşikteyken konuşmak gibi mûcizeler gösterdiği hâlde Yahudiler hakikati bir türlü kabul etmediler, Meryem’i Beytü’l Makdis’ten çıkardılar. Hz. Meryem, Îsâ (a.s)’ı alıp amcasının oğlu Yusuf en-Neccâr ile Mısır’a gitti. On iki sene sonra memleketlerine döndüler. Hz. Îsâ 30 yaşına gelince peygamberliğini ilan etti. Ölüyü diriltti, âmânın gözünü açtı ve mecnunlara akıl verdi. Su üzerinde yürüdü. Bu kadar açık mûcizelere karşı kendisine
14 kişiden başka kimse iman etmedi. Bu on dört zattan biri Yahyâ aleyhisselâmdır ki onu da sonradan Yahudiler katlettiler. Diğer on üçüne Havâriyun
derler.
Bununla beraber Hz. Îsâ aleyhisselâmın bulunduğu yeri Yahudilere haber
veren bu on üç havâriden biridir ki ona Şem’un veya Yuda derlerdi. Hz. Îsâ
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göğe çekildi, havâriler etrafa dağıldı ve Hz. Îsâ’nın dinini yaydılar. İncil-i Şerif, Hz. Îsâ’ya inmiştir.

Özet
Dâvûd ve Süleyman (a.s) İsrâiloğullarının hem peygamberi hem de hükümdarıydılar. Hz. Dâvûd’a Zebur isminde bir kitap indi. Lokman, İlyâs, Elyasa’, Zülkifl, Üzeyr, Zekeriyyâ, Yahyâ ve Îsâ aleyhisselâm, İsrâiloğulları peygamberlerindendir. Îsâ aleyhisselâm, babasız olarak Meryem’den doğdu.
Kendisine inen kitabın adı İncil-i Şerif’tir.
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B. ASR-I SAÂDET
BİRİNCİ BÖLÜM
1. Arabistan ve Arapların Durumu
Asya Kıtası’nın güneybatısında büyük bir yarımada vardır ki öteden beri
Araplar iskân ettiği için oraya Arabistan Yarımadası derler.
İslâm dininin ortaya çıkışından önce Araplar âdeta bedevi hâlinde yaşarlar, kabile kabile ayrılarak daima birbirleriyle savaşırlardı. Sözünde durmak,
misafirperverlik gibi bazı iyi âdetleri olduğu halde kız evlatlarını diri diri
gömmek, putlara tapmak gibi birçok kötü âdetleri de vardı. Hz. İsmâil bunları
hak dine sokmuşsa da aradan zaman geçince şeriatın hükümleri unutulmuş,
herkes putperest olmuştu. Arabistan Yarımadası’nın iç tarafları kumluk ve sınırı ise çok geniş olduğu gibi sakinleri de bir ırka mensup olduğundan dışarıdan hiçbir kavim Arabistan üzerine yürümeye cesaret edememiş ve edenler
de mağlup olup geri dönmüştür.
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Arabistan Yarımadası
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Arabistan’a dışarıdan yabancılar giremediği gibi Araplar da başka memleketlere gidip gelmezlerdi. Bunun için Araplar asırlarca âdetlerini korumuşlar ve başka kavimlerin kötü âdetlerini almamışlardı.
Bundan dolayı Cenâb-ı Hakk’ın dinini yaymak için ahlakı bozulmamış
bir kavmin şeçilmesi gerekiyordu. Araplar ise bu husus için birinciydiler.
Özellikle Arap kabilelerinin en şereflisi olup Hicaz tarafında oturan, Kâbe-i
Muazzama’nın hizmetinde bulunan Kureyş kabilesi, seçilmeye hepsinden
fazla müsaitti. İşte Cenâb-ı Hakk, ahir zaman peygamberi Muhammed Mustafa (Sallallahü Teâlâ aleyhi ve sellem) efendimizi Arapların en şereflisi olan
Kureyş kabilesinin en saygın ve en asil ailesinden ortaya çıkarmıştır.

2. Hz. Peygamber’in Doğumu
Hz. Muhammed aleyhisselâm, Îsâ’nın doğumunun 570. senesi nisanının
onuncu ve Rebiülevvel ayının on ikinci pazartesi gecesi Mekke-i Mükerreme’de doğmuştur.

3. Hz. Peygamber’in Pak Nesebi
Hz. Muhammed’in doğumundan iki ay önce vefat eden babalarının ismi
Abdullah olup onun babası Abdülmuttalib, onunki Hâşim, onunki Abdümenâf, onunki Kusay, onunki Hakîm, onunki Mürre, onunki Kâ’b, onunki
Lüey, onunki Gâlib, onunki Fihr veya Kureyş’tir. Bunun silsilesi de Hz.
Îsmâil’de sona erer. Hz. Peygamber’in mübarek anneleri ise Âmine olup o da
Mürre’nin torunlarındandır.

4. Abdülmuttalib ve Ebu Tâlib’in Koruması
Muhammed Mustafa (sav) yetim olarak dünyaya gelmesi sebebiyle ilk
önce, kabile reisi olan dedesi Abdülmuttalib kendilerini koruma altına almışlardır.
Araplara göre şehirlerde doğan çocukların çöle gönderilip orada bir sütanneye verilmesi âdet olduğundan Abdülmuttalib hazretleri de Hz. Muhammed’i çölde Halîme isminde bir sütanneye vermiştir. Hz. Peygamber,
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Halîme’nin yanında birkaç sene kaldıktan sonra annesine geri verildi. Altı yaşında iken Abdülmuttalib vefat ettiğinden amcaları Ebu Tâlib kendilerini koruma ve kefaletleri altına almışlardır.

5. Şam Seferleri
Hz. Muhammed (sav) bir kere on üç yaşında iken amcaları Ebu Tâlib ile
bir kere de yirmi dört yaşındayken Şam’a gitmek üzere sefere çıkmışlarsa da
gerek birincisinde gerek ikincisinde yolda uğradıkları bir manastırda bulunan
Bahîrâ ve Nastûra ismindeki rahipler ahir zaman peygamberinde bulunması
malum olan alametleri gördüklerinden kendilerinin Şam’a gitmelerini engelleyerek yoldan çevirmişlerdir.

6. Hz. Peygamber’in Evliliği
Araplar arasında doğruluğuyla, zekâ ve kavrayışıyla şöhret kazanmış
olan Hz. Muhammed, ikinci Şam yolculuğundan döndükten sonra Kureyş’in
en zengin kadınlarından biri olan Hz. Hatice ile evlenmiştir ki Hz. Peygamber’in kız evladı Hz. Fâtıma, Hz. Hatice’den doğmuştur. Resûl-i Ekrem efendimiz o zaman yirmi beş yaşındaydılar.

Mekke-i Mükerreme  Kâbe-i Muazzama
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7. Kâbe’nin Tamiri
Hz. Mustafa 35 yaşına geldiği zaman Kureyşliler, yıkılmaya yüz tutan
Kâbe-i Muazzama’yı tamir etmişlerdi. Bu nedenle yerinden kaldırılmış olan
Hacerü’l-Esved’in hangi kabile tarafından tekrar yerine konulması gerektiği
hakkında aralarında münakaşa ortaya çıkmıştı. Çünkü bu büyük bir şerefti ve
bunu her kabile kendisine hasretmek istiyordu. Bundan dolayı büyük bir kan
dökülecekti. O esnada Hz. Muhammed, onların aralarına girerek meseleyi
halletti. Yani Hacerü’l-Esved’i büyük bir kilimin içine koydu ve her ucunu bir
kabilenin reisine tutturdu. Böylelikle taş, yerine kadar götürüldü. Sonra kendi
mübarek elleriyle alıp yerine koydu. Bu suretle münakaşanın önü alındı. Ondan sonra kendilerine Muhammedü’l-Emîn denilmeye başlandı.

Özet
Araplar, mevkilerinden dolayı başka kavimler ile münasebette bulunmazlardı. Bunun için ahlak ve âdetlerini korumuşlardır. Orta çağda ahlakı en
güzel kavim Araplardı. Cenâb-ı Hak, bu soylu kavimden ahir zaman peygamberi Hz. Muhammed’i ortaya çıkardı. Hz. Muhammed, Îsâ’nın doğumunun
570’inci senesinde Mekke’de doğdu. Babası Abdullah b. Abdülmuttalib b.
Hâşim ve anneleri de Âmine’dir. Hz. Muhammed, iki defa Şam’a gitmek
üzere sefere çıkmıştır. Yirmi beş yaşında iken Hz. Hatice ile evlenmiştir. 35
yaşında iken Kâbe tamir edildi. Hacerü’l-Esved’i yerine koyma hususunda
Resûl-i Ekrem efendimiz büyük bir zekâ eseri gösterdi.

İKİNCİ BÖLÜM
1. Hz. Muhammed’in Peygamber Olarak Gönderilmesi
Hz. Muhammed el-Mustafa kırk yaşına geldiklerinde kendilerine peygamberlik geldi yani Cebrâil vasıtasıyla vahiy gelerek halkı dine davetle görevlendirildi. İlk inen âyet-i kerîme “İkra’ bismi rabbikellezî…”15 dir.

15

el-Alak, 96/1-5. (sad.)
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2. İslâm’a İlk Girenler
Resûl-i Ekrem efendimiz durumu ilk önce eşleri Hz. Hatice’ye, ondan
sonra Ebu Bekir Sıddık ile Hz. Ali’ye ve azatlı köleleri Zeyd b. Hârise’ye açmışlar ve hepsi hemen iman edip Müslüman olmuşlardır. Sonra Osman b.
Affân, Abdurrahman b. Avf, Sa’d b. Ebu Vakkâs, Zübeyr b. Avvâm, Talha ve
Ebu Ubeyde İslâm’a girmişlerdir ki bunlara ilk Müslümanlar derler. Bu kişilerin aracılığıyla yirmi-yirmi beş kişi Müslüman olmuştur. Ancak sayıları Kureyş’e nispeten pek az olduğundan ibadetlerini gizlice yerine getirirler ve herkese açıkça din teklif edemezlerdi.

Kudüs’te Ömer Camii  Kubbesi sonra yenilenmiştir.

Fakat durum bir müddet sonra duyuldu. Müşriklerin hiddeti kabardı.
Rastladıkları Müslümanlara tahammül edilemez eziyetler ve zulümler ettiler.
Bununla beraber Müslümanların çoğalmasına engel olamadılar. İslâm dininin
en büyük düşmanları; Ebu Cehil, Ebu Süfyân, Ömer İbnü’l Hattâb, Hz. Peygamber’in amcası Hamza ve Ebu Leheb idi.

3. Hz. Hamza ve Hz. Ömer b. el- Hattâb’ın Müslüman Olması
Aradan çok zaman geçmeden Hz. Peygamber’in ettiği dua kabul olduğundan Kureyş’in en cesur ve fedakâr adamları olan Hz. Hamza ile Hz. Ömer
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b. el-Hattâb İslâm’ı kabul edince işin şekli değişti. O günden itibaren açıkça
cemaatle namaz kılındı. Halk açıktan dine davet edilmeye başlandı.

4. Habeş’e Hicret
Müslümanların sayısı çoğaldıkça müşrikler de eziyet ve zulümlerini arttırıyorlardı. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem efendimiz peygamberliğin beşinci
senesinde Habeş’e hicret etmeleri için Ashâb-ı kirama izin verdi. Müslümanların birçoğu hicret ettiler. Necâşî (Habeş Hükümdarı) den pek çok iltifat ve
yardım gördüler. İslâmiyet tamamen güç ve kuvvet bulduktan sonra döndüler.

5. İlişkiyi Kesmek
Kureyşliler eziyet ve tehditle İslâm dininin yayılmasına engel olamayacaklarını anlayınca Müslümanlara kız vermemek, onlarla alışveriş etmemek
gibi bazı şartları içeren bir antlaşma metni yazarak aralarında imzaladılar.
Yani kendi akraba ve hemşehrileriyle ilişkilerini kestiler.

6. Antlaşmanın Feshi
Fakat bunun çıkmaz yol olduğunu, kendilerinin de bundan zarar göreceklerini ve yine İslâm’a girenler olduğunu gördüklerinden bu antlaşma metnini feshettiler yani bunun hükümsüz olduğunu ilan ettiler.

7. Hz. Hatice ve Ebu Tâlib’in Vefatı
O sıralarda Hz. Hatice vefat ettiği gibi Mekke’nin reisi olan, Hz. Muhammed’i koruyan Ebu Tâlib de vefat ettiğinden müşrikler şiddetlerini bir kat
daha artırdılar ve bizzat Hz. Muhammed’e eziyet etmeye başladılar. Kureyşlilerin bu tecavüzlerine karşı bir çare bulmak için Resûl-i Ekrem efendimiz
Tâif’e gitmişlerse de halktan bir yardım görememişlerdir.

8. Hz. Muhammed’in Miraç Mûcizesi
Ayrıntıları dînî kitaplarda bulunan Hz. Muhammed’in miraç mûcizesi bu
sırada meydana gelmiş, yani Resûl-i Ekrem efendimiz Cibrîl-i Emin’in kılavuzluğu ile manevi âleme kadar çıkıp bütün âlemleri seyretmiştir.
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9. Akabe Biatı
Kureyşlilerin eziyetlerinden Hz. Muhammed’in pek fazla sıkıldığı bir sırada Medine’den birkaç zat gelerek kendi memleketlerine hicret edilecek
olursa Hz. Peygamber’i ve Ashâb-ı kiramlarını koruyacaklarını, İslâm dininin
yayılmasına hizmet edeceklerini Resûl-i Ekrem’e biat ederek arz ettiler ki bu
biat Akabe denilen mevkide gerçekleştiği için tarihte buna Akabe Biatı denir.
Üç defa meydana gelen bu biatler üzerine Hz. Peygamber, Ashâb-ı kiramın
Medine-i Münevvere’ye hicret etmelerini emretti. Hepsi birer ikişer aileleriyle
Mekke’den çıkıp Medine’ye gittiler. Mekke’de yalnız Hz. Peygamber ile Hz.
Ali ve Hz. Ebu Bekir ile ev halkı kaldı.

Özet
Hz. Muhammed 40 yaşındayken peygamberlik geldi. Önceden halkı gizlice dine davet ederdi. Hz. Ömer’in Müslüman olmasından sonra açıkça davet
etti. Müşriklerin, Müslümanlara eziyet etmelerinden dolayı bir kısmını Habeş’e gönderdi. Kureyşliler, Müslümanlarla münasebetlerini kesmek istedilerse de sürdüremediler. Akabe Biatı üzerine Ashâb-ı kiramın hepsi Medine’ye hicret etti.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
1. Hz. Peygamber’in Hicreti
Hz. Peygamber’in Mekke’de yalnız kalması onu öldürmek için Kureyşlilere büyük bir fırsat hazırladı. Ebu Cehil büyük büyük vaatler ederek başına
topladığı birçok müşrik ile bir gece Hz. Peygamber’in evini kuşattı. Hz. Muhammed, kendi yatağına amcasının oğlu Hz. Ali’yi yatırıp evinden çıktı ve
Hz. Ebu Bekir’i evinden alarak Medine’ye doğru hareket etti. Müşrikler durumu haber alınca takibe çıktılar fakat onları bulamadılar. Resûl-i Ekrem efendimiz Ebu Bekir’le beraber Medine’ye ulaştı. Medine’nin eski ismi Yesrib idi.
Halkın birçoğunun önceden Müslüman olmaları nedeniyle Hz. Peygamber’i
büyük alaylarla karşıladılar. Efendimiz (sav) Medine’de Ebu Eyyûb el~ 36 ~
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Ensârî’nin evine misafir oldu. İşte Resûl-i Ekrem’in Medine’ye bu şekilde gerçekleşen teşriflerine hicret denir ki Müslümanlarca tarihin başlangıcı kabul
edilmiştir. (m. 622)

2. Mescid’in İnşâ Edilmesi ve Kıblenin Mescid-i Haram’a Çevrilmesi
Medine’ye hicretten sonra Resûl-i Ekrem efendimiz orada bir Mescid-i Şerif yaptırdılar. Müslümanlar cemaatle orada namaz kılmaya başladılar. O zamana kadar Müslümanlar Kudüs’e yönelerek namaz kılarlardı. Artık ondan
sonra kıble, Kâbe-i Muazzama’ya çevrildi.

3. Kardeşlik
Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara Muhâcir ve Medine
halkından olup, muhâcirleri uzun süre evlerinde misafir eden kişilere de
Ensâr denir. Hz. Peygamber muhâcir ile ensâr arasındaki kardeşliği ve münasebeti daha çok sağlamlaştırmak için biri muhâcirden diğeri ensârdan olmak
üzere onları birbirleriyle kardeş yaptı ki buna İslâm Tarihi’nde “muâhât” denir.

4. Cihat Emri
Hicretin ikinci senesinde oruç ve zekât Müslümanlara farz olduğu gibi
cihat yani müşriklerle savaş da Allah tarafından emredildi. Bu savaşlara
Gazve, çoğuluna Gazveler denir. Hz. Peygamber’in gazvelerinin meşhurları:
Bedir, Uhud, Hendek, Hayber, Mûte ve Mekke’nin Fethi’dir.
Bedir’de Müslümanların sayıları Kureyş’ten üç dört kat az olduğu hâlde
Müslümanlar galip gelmiş ve müşriklerin reislerinden olan Ebu Cehil bu gazvede öldürülmüştür. Ertesi sene meydana gelen Uhud Gazvesi’nde Müslümanlar tamamen Hz. Peygamber’in emri dairesinde hareket etmediklerinden
Müslümanlardan Hz. Hamza gibi bazı kişiler şehit olmuş ve Peygamber efendimiz yaralanmıştır. Fakat zaferin hangi tarafta kaldığı belli olmamıştır.
Hendek Gazvesi’nde zafer Müslümanlarda kalmıştır. Bu sıralarda etrafa
gönderilen gruplar, askeri birlikler de ayrı ayrı zafer kazanmışlardır.
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5. Hudeybiye Antlaşması
Hicretin altıncı senesinde Resûl-i Ekrem efendimiz ashâb-ı kiramlarıyla
beraber Kâbe-i Muazzama’yı ziyaret maksadıyla yola çıktı. Başka bir fikirle
gelmediğini özel olarak adam göndererek Kureyşlilere bildirdi. Lakin onlar
kabul etmediler. Israr edilse arada birçok kan dökülecekti. Bunun için Müslümanlar ile müşrikler arasında Mekke civarında olup Hudeybiye denilen mevkide bir antlaşma metni yazılıp imzalandı. Bu antlaşma gereğince Müslümanlar ertesi sene Kâbe-i Muazzama’yı ziyaret edecekti, on sene müddetle aralarında savaş olmayacaktı ve kabilelerden hangisi isterse Müslümanların veya
müşriklerin tarafını tutacaktı.

6. Hâlid, Amr b. el-Âs ve Osman’ın Müslüman Olması
O esnada Kureyş’in en meşhur adamlarından üç kişi Hâlid b. Velid, Amr
b. el-Âs ve Osman Hz. Muhammed’in dinini kabul ettiklerinden İslâm’ın
yüzü bir kat daha güldü. Çünkü onlar hem büyük kumandanlar hem en büyük siyasi akıllı ve itibarlı adamlardı.

7. Hayber Kalesi’nin Fethi
Hicretin birinci senesinde Medine’nin kuzeyinde ve Şam yolunda olup
Yahudilerin ellerinde bulunan Hayber Kalesi üzerine Peygamber’in seferi
gerçekleşti. Kale pek sağlamdı, içinde pek çok erzak vardı. Burada dehşetli bir
savaş oldu. Müslümanların gösterdiği yiğitliğe Yahudiler karşı gelemediler.
Bu sayede Hayber Kalesi fethedildi. Müslümanların eline birçok mal geçti.
İşte bu Hayber olayında Hz. Peygamber’e, Yahudiler zehirli kuzu ikram ettiler. Resûl-i Ekrem efendimiz hilelerini anladığı için yemedi. Sahabîlerden biri
acele ettiği için ondan yiyip vefat etti. Hayber Savaşı’nda Hz. Ali büyük yararlılık gösterdi.

8. Hz. Peygamber’in Elçileri
Hayber’in fethinden sonra Müslümanların kuvvet ve şöhreti arttı. Bunun
için Hz. Peygamber, etraftaki hükümdarlara birer İslâm’a davet mektubu yazdırarak tayin ettiği elçiler ile onlara göndermiş ve hepsini İslâm dinine davet
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etmiştir. Bu elçilerden biri İran Şahı’na, diğeri Rum İmparatoru’na, üçüncüsü
Habeş Meliki’ne, dördüncüsü Mısır Hâkimi’ne, beşincisi ve altıncısı Arap Hükümdarlarına gönderilmiştir.

9. Mûte Olayı
Hz. Peygamber’in elçilerinden biri de Şam sınırındaki Arap emirlerinden
birine gönderilmiş ve o elçi orada katledilmişti. Bunun üzerine Hz. Peygamber, azatlıları Zeyd b. Hârise kumandasıyla bunların üzerine büyük bir ordu
gönderdi. Mûte denilen yerde meydana gelen savaşta Zeyd şehit oldu. Yerine
geçen Caʻfer b. Ebu Tâlib ile ondan sonra kumandan olan Ebu Revâha da şehit
oldular. Sonunda kumandanlık Hâlid b. Velîd’e geçti. Güzel tedbirler ortaya
koyarak düşmanı mağlup etti.

Özet
Hz. Peygamber, Ashâb-ı kiramlarını Medine’ye gönderdikten sonra kendileri de Ebu Bekir’le beraber hicret etmişlerdir. İşte bu hicret olayı Müslümanlarca, tarihin başlangıcı kabul edilmiştir. Medine’ye ulaştıktan sonra
orada bir mescit yapılmış ve kıble Kudüs’ten Kâbe-i Muazzama’ya çevrilmiştir. Ondan sonra müşriklerle savaşlar başladı. Bunların en meşhurları Bedir,
Uhud, Hendek, Hayber ve Mûte’dir. Hayber’in fethinden sonra etraftaki hükümdarlara, elçiler yollanarak İslâm dinine davet edilmiş ve kendilerine birer
mektup gönderilmiştir. Mûte savaşı bu elçiler yollama durumundan doğmuştur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
1. Mekke’nin Fethi
Hudeybiye’de yapılan antlaşma gereğince Müslümanlar ile Kureyş barış
yapacaktı. Hâlbuki Kureyşliler, bu antlaşmanın hükmünü kendi elleriyle bozduklarından hicretin sekizinci senesinde Resûl-i Kibriyâ efendimiz on binden
fazla askerle Mekke üzerine gidip savaşmadan fethettiler. Kureyş’in reisi Ebu
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Süfyan ile birçoğu daha İslâm’ı kabul ettiler. Mekke’nin fethi ile bütün Arabistan fethedilmiş oldu.

2. Huneyn ve Tâif Gazvesi
Mekke’nin Müslümanlar tarafından fethedilmesi, müşrik olan Arap kabilelerine fena hâlde dokunmuştu. Onlar, Huneyn denilen mevkide toplanarak
Müslümanlara saldırmak istiyorlardı. Resûl-i Ekrem hazretleri büyük bir
kuvvetle üzerlerine giderek onları dağıtmış ve o sırada Tâif Kalesi de fethedilmiştir.

3. Tebük Gazvesi
Arabistan’da yeni bir peygamberin ortaya çıktığı ve halkın bölük bölük
onun dinine girdiği haberi Doğu Roma İmparatorluğu’na ulaşınca Rumlar
kuvvetli bir ordu topladılar. Arabistan üzerine hücuma hazırlandılar.
Hz. Resûl-i muhterem efendimiz durumu haber alınca hemen ashâb-ı kiramdan yardımlar toplanarak dehşetli bir ordu ile karşılarına çıktılar. Fakat
düşman ilerlemeye cesaret edemediğinden Şam sınırında kalmıştı. Müslümanlar oraya kadar gitti. Lakin o sırada Şam’da veba ortaya çıktığından Rumlar savaştan vazgeçtiler. Ancak bu sefer sayesinde Müslümanların ne kadar
kuvvetli bir heyet olduğunu herkes anladı. Etraftan bölük bölük cemaatler
gelerek Müslüman oldu. Bu savaş için yardım toplandığı zaman Hz. Ebu Bekir ile Hz. Osman b. Affân pek büyük cömertlik ve iyilik göstermişlerdir.

4. Kaza Umresi
Hicretin onuncu senesinde Hz. Peygamber efendimiz umre niyetiyle
Mekke-i Mükerreme’ye gidip Beytullah’ı tavaf etmişlerdir. Umre, hac zamanının dışında yapılan ziyaret demektir. Bu ziyaret esnasında Resûl-i Ekrem
efendimiz İslâm dininin tamamlandığını ve kendilerinin yakında vefat edeceklerini ve daha başka nasihatler de yaparak ümmetine bildirmiştir.

~ 40 ~

− Ali Reşâd & Ali Seydî −

5. Hz. Peygamber’in Vefatı ve Üsâme Seriyyesi
Hakikaten bu umreden üç ay sonra yani hicretin on birinci senesinin başlangıcında Resûl-i Ekrem hazretleri hastalanarak birkaç gün sonra 63 yaşındayken vefat etmiş ve o sırada azatlı kölelerinin oğlu Üsâme b. Zeyd kumandasında Rumlar üzerine hazırladıkları ordu, vasiyetleri gereğince vefatlarının
ertesi günü yola çıkarılmıştır ki Ebu Bekir ve Ömer (r.a) gibi en mühim kişilerin nefer olarak kaydedildiği bu ordu gittiği yerde zafer kazanmıştır.

6. Hz. Muhammed’in Vasıfları
Hz. Muhammed (sav) efendimiz yaratılmışların en mükemmeli, en şereflisi ve kâinatın yaratılma sebebiydiler. Merhamet ve şefkatleri, zekâ ve kavrayışları, kerem ve cömertlikleri, kısacası ahlak-ı kerimeleri tarif edilemeyecek
derecedeydi. Bütün Arabistan Yarımadası kendilerine itaat etmiş iken bazı
akşamlar Hz. Peygamber’in evinde kuru ekmek bile bulunmazdı. Dünya malıyla hiçbir münasebetleri yoktu.

Abbâsîler Zamanında Yapılan Türbelerden Biri

Memuriyet ve ganimet payını verirken ve dağıtırken daima ehlini arar,
kendi akrabasına asla kabiliyetlerinden fazlasını vermezdi. Üsâme b. Zeyd
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kendi azatlı kölelerinin oğlu olduğu hâlde liyakatine mükâfat olarak onu ordu
kumandanı yapmış, kayınpederi ve özel danışmanı olan Hz. Ebu Bekir’i (r.a)
onun maiyetine nefer olarak vermiştir. Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem.

7. Hz. Peygamber’in Eşleri ve Evlatları
Hz. Peygamber yaşadığı süre içinde 14 kadar eş almıştır. Hz. Hatice’den
başkasını arzu ve rızalarıyla almayıp, her birini manevi bir hikmete dayanarak nikâhlamıştır. Ve Dokuzdan fazlasını bir arada toplamamıştır. Hz. Peygamber’in eşlerinin her biri ayrı evde oturur ve hepsi hakkında aynı muamele
yapılırdı. Bunların en meşhurları Hz. Hatice, Hz. Aîşe, Hz. Zeynep, Hz. Hafsa
ve Hz. Meymûne’dir. Sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin; Kâsım, Abdullah ve İbrâhim isminde üç erkek evladı dünyaya gelmiş hiçbiri uzun ömürlü
olmamıştır. Kız evlatları ise Hz. Fatma, Hz. Zeynep, Hz. Rukiye ve Hz. Ümmü
Külsûm’dür. Hz. Peygamber’in nesli, Hz. Fatma’dan devam etmiştir.

Özet
Hicretin sekizinci senesinde Mekke-i Mükerreme savaş olmadan fethedildi. Ondan sonra Huneyn ve Tâif üzerine giderek oralarda da başarılı
olundu. Sonra kuvvetli bir ordu ile Şam hududundaki Tebük mevkiine kadar
gidildi ise de savaşsız dönüldü. Onuncu sene içinde Hz. Peygamber Mekke-i
Mükerreme’ye gidip Beytullah’ı tavaf etti (Umre). Resûl-i Ekrem efendimiz
on birinci senenin başlangıcında vefat ettiler. Ahlak-ı kerimeleri tarifin üstündedir. 14 kadar eş almışlardır. Üçü erkek ve dördü kız olarak yedi evlatları
dünyaya gelmiştir.

~ 42 ~

C. HULEFÂ-İ RÂŞİDÎN
BİRİNCİ BÖLÜM
1. Biat
Hz. Peygamber hasta olduğu zaman kendi yerlerine Müslüman cemaate
namaz kıldırmak üzere ashâb-ı kiramdan Ebu Bekir es-Sıddık (r.a)’ı vekil etmişlerdi.
Hz. Ebu Bekir, ilk Müslüman olanlardan, Peygamber efendimizin en sadık ve en eski dostlarından biri olduğu gibi İslâm dininin yayılmasına da pek
çok hizmeti ve yardımı geçmiş, bu defa da Hz. Peygamber’e vekâlet etmiş olduğundan Hz. Peygamber’in vefatından sonra bütün ümmetin seçim ve
oyuyla halife tayin edilmiştir.
Hz. Muhammed’in (sav) amcasının oğlu ve daha başka akrabası mevcut
iken onlardan hiçbirini kendine halife tayin etmemesi ümmetin kendi içinden
en layık olanı kendilerine emir yapmaları maksadına dayanıyordu. İşte Hz.
Ebu Bekir milletin her yönüyle en liyakatlisi olduğundan ümmetçe halifeliğe
seçildi.

~ 43 ~

− Târih-i İslâm −

2. Peygamberlik İddiasında Bulunan Kimseler ve Dinden Dönenler
Peygamber efendimizin vefat haberleri etrafa yayılınca birtakım adi
adamlar peygamber olduklarını iddia ile ortaya atladılar. Müseylimetü’l-Kezzâb, Esved el-Ansî gibi böyle yalandan peygamberlik davasında bulunanlara
“yalancı peygamberler” derler.
Hz. Ebu Bekir es-Sıddık onların üzerine asker göndererek ortadan kaldırdığı gibi yine o sıralarda irtidad eden yani bazı bozguncuların teşvikiyle İslâm
dininden dönen çöl Araplarını da zorla itaate getirdi.

3. Kur’ân’ın Toplanması
Gerek peygamberlik iddia edenlerle gerek dinden dönenlerle yapılan savaşlarda Müslümanlardan birçoğu şehit oldu. Bunların arasında yetmiş kadar
da Kurrâ yani “Kur’ân hafızı” olanlar vardı. Hâlbuki o zamana kadar Kur’ân
ayetleri kitap hâlinde bir yere toplanmayıp ashâb-ı kiramın ezberinde bulunurdu. Bu defa hafızlardan çoğunun vefatı üzerine Hz. Ebu Bekir, mevcut
olanları toplayıp bütün âyet-i kerimeleri bir araya getirdi ve ona Mushaf denildi.

4. Irak Fetihleri
Bundan sonra Ebu Bekir es-Sıddık (r.a) fetihlere başladı. İlk önce Hâlid b.
Velîd kumandasıyla acemler üzerine bir ordu göndererek, Irak tarafında bulunan bazı beldeleri ve yerleri ele geçirdi. Bu beldelerin meşhurları Cidde ve
Enbâr’dır.

5. Suriye Fetihleri
Irak fetihlerinden sonra Hâlid b. Velîd’i Suriye’ye, Rumlar üzerine gönderdi. Bu askerler pek çok zafere ulaştılar hatta Şam’ı bile kuşattılar. Lakin o
sırada Hz. Ebu Bekir hastalanarak 63 yaşında iken vefat ettiğinden Şam’ın
ele geçirilişini haber alamadı. Halifelik süresi iki sene üç aydır.
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6. Hz. Ömer b. el-Hattâb’ın Hilafeti
Hz. Ebu Bekir’den sonra sahabîlerin en büyüklerinden Hz. Ömer b. elHattâb yerine halife oldu ve Emîrü’l-Mü’minîn lakabıyla yâd edildi. Kendileri
halife oldukları zaman Suriye taraflarında savaş devam ettiğinden derhal orduya yardım için kuvvet gönderdi. O sayede Şam ve Halep Ebu Ubeyde b. elCerrâh tarafından, diğer birçok şehir ile Kudüs-ü Şerif ve ona bağlı olan yerler
de Amr b. el-Âs tarafından fethedildi.

7. İran Seferi
Suriye’de fetihler devam etmekle beraber Hz. Ömer oldukça büyük bir
ordu da İran üzerine gönderdi. İranlılarla birçok savaş yapıldı. En meşhuru
Kâdisiye Savaşı’dır. Hemen hepsinde Müslümanlar zafer kazandı. Basra ve
Kûfe şehirleri Hz. Ömer’in emriyle kuruldu ve İranlıların başkenti olan
Medâin şehri ele geçirildi. İslâm muhâcirleri İran’ı bir baştan bir başa fethettiler ve Türkistan sınırına dayandılar. Alınan ganimetlerden Müslümanlar
zengin oldular. İslâm ordusunun kumandanı Sa'd b. Ebu Vakkâs’dı. Çok mühim işler yaptı.

8. Divan Tertibi
Hicretin on altıncı senesinde Hz. Ömer büyük bir divan kurdu. Ashâbın
en büyüklerini oraya aza yaptı. Bu divanda, yani mecliste millet hazinesinin
gelirleri ve giderleri hesaplandı. Herkese derecesine ve iktidarına göre maaşlar belirlendi. Adeta bu İslâm Meclisi, ilk Millet Meclisi demekti.
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Abbâsîler Zamanındaki Minarelerin Şekli

9. Tarih Belirleme
Hicretin on yedinci senesinde Müslümanlar için bir tarih başlangıcı belirlemek gerekti. O zamana kadar eski usule göre her seneye bir isim verirler,
zamanlar ona göre hesaplanırdı. Hâlbuki bu biraz zordu. Hz. Ömer, Hz. Ali
ile müzakere edip Peygamber Efendimiz hazretlerinin Mekke’den Medine’ye
hicret ettikleri senenin muharrem ayı İslâm için tarihin başlangıcı kabul edildi
ve etrafa ilan edildi.

10. Afrika Fetihleri
Amr b. el-Âs, Kudüs-ü Şerif’i fethettikten sonra halifeden aldığı emir üzerine Afrika’ya geçti; Mısır’ı, Bingazi’yi ve Trablusgarp’ı ele geçirdi. Kahire
şehri bu sırada kuruldu. İslâm ordusu Tunus’a kadar dayandı. İslâm Devleti
dünyanın en büyük ve en kuvvetli devleti oldu. Ona artık kimse karşı gelemiyordu.
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11. Hz. Ömer’in (r.a) Şehadeti ve Karakteri
Hz. Ömer bu şekilde İslâm’ın kuvvetini büyütmekte iken Medine’de
Hristiyan bir köle tarafından şehit edildi. O zaman kendileri 63 yaşındaydılar.
10 sene 6 ay hilafet etmişlerdir. Ömer radıyallahu anh Müslümanların en büyük bir adamıdır. Gayet adil, kanaatkâr ve gayretliydiler. Gayet sade giyinir
ve sade geçinirdi. Karakteri hakkında ciltlerce kitap yazılmıştır.

Özet
Hz. Peygamber’in vefatından sonra seçimle Hz. Ebu Bekir es-Sıddık halife
oldu. Peygamberlik iddia edenleri ve dinden dönenleri yola getirdikten sonra
Suriye’de, Irak’ta epeyce yerler ele geçirdi. Yerine halife olan Hz. Ömer zamanında bütün Suriye, İran ve Afrika’nın kuzey kısmı ele geçirilmiştir. Kendilerini bir köle şehit etmiştir. Müslümanların en büyük adamı Hz. Ömer’dir.

İKİNCİ BÖLÜM
1. Hz. Osman b. Affân’ın Hilafeti
Hz. Ömer’in şehadetinden sonra ilk Müslümanlardan olup Resûl-i Ekrem
efendimizin iki kız evladını almış olan Osman b. Affân Hazretleri 71 yaşındayken seçimle halife oldu ve Kur’ân-ı Kerîm’i çoğaltarak etrafa gönderdi.

2. İlk Donanma
Hz. Osman’ın hilafetinin başlangıcında Müslümanlar gemilere binerek
Kıbrıs ve Rodos adaları üzerine gittiler ve onları ele geçirdiler ki Müslümanların deniz yoluyla ilk seferi ve zaferi bu olaydır.

3. Zaferler
Hz. Osman zamanında Afrika’nın kuzey kısmı hemen tamamen alındı.
Suriye’nin elde edilen kısımları da Rumlardan alındı. Anadolu içlerine kadar
gidildi. Orada bulunan ordu Türkistan’a kadar gitti. İslâm Devleti’nin sınırı o
kadar büyüdü ki şimdiye kadar hiçbir devlet bu derece büyük bir ülkeye sahip olamamıştı.
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4. Hz. Osman’ın Şehadeti
İslâm Devleti, bu derece büyüdüyse de Hz. Osman hem çok ihtiyar hem
de pek sakin ve iyi huylu olduğu gibi kendi akraba ve yakınlarını kayırmaya
meyilli olduğundan halk kendisinden memnun değildi. Bunun neticesinde
Hz. Osman’ı şehit ettiler. 10 buçuk sene halifelik yaptı.

5. Hz. Ali’nin Hilafeti
Hz. Osman’dan sonra Hz. Peygamber’in damadı Ali radıyallahu anh halife oldu. Lakin bazı kimseler yani Hz. Osman’dan lütuf görenlerin birçoğu
kendisine biat etmediler ve Hz. Osman’ın kanını ondan istemeye kalktılar.
Bunların içinde Hz. Peygamber’in eşi Hz. Aîşe ile ashâbın büyüklerinden ve
ilk Müslümanlardan Talha ve Zübeyr (r.a) de vardı.

6. Cemel Savaşı
Onlar Mekke’den kalkıp Basra’ya geldiler ve topladıkları askerle Hz.
Ali’ye harp ilan ettiler. İmam Ali bunların üzerine yürüdü. Önce nasihat etti.
Muhalefet edenler dinlemediler. Bunun üzerine savaş yapıldı. Talha ve Zübeyr şehit oldu. Hz. Âişe, İmam’ın askeri tarafından esir edildi. Muhaliflerin
ordusu perişan oldu. Savaş esnasında Hz. Âişe deveye binmiş olduğundan
bu olaya “Cemel Olayı” denildi.

7. Sıffîn Savaşı
Cemel Olayı’ndan sonra Hz. Ali, valilerden biat almak için adamlar gönderdi. Şam valisi Muâviye b. Ebu Süfyân biat etmedi, kendisini halife ilan etti.
Bu durum doğal olarak Hz. Ali ile Muâviye arasında savaşa sebep oldu. İki
İslâm ordusu Rakka civarında Sıffîn denilen mevkide karşılaştılar. Aralarında
doksan gün harp oldu. Seksen bin Müslüman öldü.

8. Hakem Seçilmesi
Sonra bu işi bitirmek için Hz. Ali tarafından Ebu Mûsâ ve Muâviye tarafından da Amr b. el-Âs hakem (her iki tarafın arasını bulmak için karar vermekle görevlendirilmiş adamlara hakem denir.) tayin edildi. Amr, Mûsâ’yı
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aldattığından çoğunluk Muâviye’yi halife tanıdı. Bunun üzerine Hz. Ali Kûfe’
ye çekildi.

9. Nehrevan Savaşı
O ara bazı eşkıyalar ortaya çıkarak Hz. Ali aleyhine ayaklanmışlardı.
İmam Ali, Nehrevan denilen mevkide toplanan bu asilerin üzerine giderek
onları dağıttı.

10. Hz. Ali’nin Şehadeti
Hz. Ali hicretin kırkıncı senesinde Cuma namazını eda ederken İbn Mülcem isminde bir adam tarafından şehit edildi. Halifelik süresi beş senedir.

11. Hasan’ın (r.a) Hilafeti
Hz. Ali’nin şehadetinden sonra büyük oğlu ve Resûl-i Ekrem efendimizin
torunu Hz. Hasan halife olduysa da dünyaya rağbeti olmadığından hakkını
Muâviye’ye bırakarak kendisi Medine’de ikamet etti ve bir müddet sonra eşi
Ca’de tarafından zehirlendi.

12. Hz. Hüseyin’in (r.a) Hilafeti
Hz. Hasan’ın hakkını Muâviye’ye bırakmasına Irak halkı razı olmayarak
Kûfe’de bulunan Hz. Hüseyin’i halife tayin ettiler. Önce Muâviye ve sonra
onun oğlu Yezîd ile savaşa tutuştu. Yezîd’in ordusu Hz. Hüseyin’i mağlup
ederek Kerbelâ civarında Hz. İmam Hüseyin ve birçok evladını şehit etti.

13. Abdullah b. Zübeyr
Hz. Hüseyin’in şehadeti üzerine Hicaz ve Irak halkı Abdullah b. Zübeyr’e
biat ettiler ise de o da Emevîler tarafından şehit edilerek hilafet Emevîlerde
kaldı.

Özet
Hz. Ömer’den sonra Osman b. Affân halife oldu. Kur’ân’ı çoğaltarak etrafa gönderdi. Zamanında İslâm sınırı pek büyüdü. Adamlarına çok yüz ver-
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diğinden halk kendisinden memnun olmuyordu. Bunun için Hz. Osman’ı şehit ettiler. Yerine geçen Hz. Ali’ye, Muâviye ve diğer birçok halk biat etmedi.
Bunun neticesinde Cemel, Sıffîn ve Nehrevan Savaşları oldu. Hz. Ali de şehit
edildi. Yerine geçen oğullarından Hz. Hasan hilafeti terk etti. Hz. Hüseyin ise
Yezîd ile savaşıp, şehit oldu. Yerine Abdullah b. Zübeyr halife olduysa da o
da şehit edildi.

~ 50 ~

D. EMEVÎ DEVLETİ VE ABBÂSÎ DEVLETİ
BİRİNCİ BÖLÜM
1. Emevî Devleti’nin Ortaya Çıkışı
Hz. Peygamber’in torunu Hz. Hasan’ın hilafeti bırakması üzerine Şam valisi olup zaten İmam Ali (r.a)’ın halifeliğini türlü bahanelerle kabul etmemiş
olan Muâviye b. Ebu Süfyân resmen halifeliğini ilan etti ve halkın pek çoğu
kendisine biat etti (h. 40). Bu suretle ortaya çıkan devlete -Muâviye’nin mensup olduğu aileye, yani Ümeyyeoğulları ailesine nispetle- Emevî Devleti denildi. Bunlardan on dört hükümdar gelmiş ve iktidar süreleri 91 sene sürmüştür.

2. Muâviye b. Ebu Süfyân
Emevî Devleti’nin birinci hükümdarı olan Hz. Muâviye, ashâb-ı kiramdan ve Arap ileri gelenlerindendi. Esasen pek zeki, bilgili, yaratılış olarak gayet kerim, cömert ve iyiliksever olduğundan halka kendisini sevdirmiş ve
devletini epeyce ilerletmiştir. Ordularının biri Çin sınırına kadar gitmiş, diğeri batıda Fas’a kadar olan yerleri ele geçirmiş, üçüncüsü İstanbul’u kuşat-
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mak için Üsküdar’a gelmiş ve donanması da Akdeniz’deki adaları sıkıştırmıştı. İstanbul’da Eyüp mahallesinde defnedilmiş Ebu Eyyûb el-Ensârî hazretleri bu kuşatma ordusuyla birlikte gelip orada şehit olduğundan şimdiki
mübarek mekâna defnedilmiştir (h. 49). Galata’daki Arap Cami-i Şerif’inin bu
esnada yapılmış olduğu nakledilir.
İslâm’da ilk önce şehirlere kadı ve müftü gönderen, yol ve saray yaptıran
ve postayı icat eden Muâviye’dir. Bununla beraber hilafeti saltanata çeviren
de kendisidir. Çünkü o zamana kadar halifeler halkın seçimiyle tayin edilirken Muâviye daha sağlığında oğlu Yezîd’i veliaht yapmış ve herkesten biat
almıştır.
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3. Birinci Yezîd
Muâviye vefat edince yerine oğlu Birinci Yezîd geçti (h. 60). Fakat
Yezîd’in böyle kendi başına babasının makamına geçmesi Irak ve Hicaz halkına fena hâlde dokunduğundan Kûfeliler Hz. Ali’nin ikinci oğlu Hz. Hüseyin’i hilafete davet ettikleri gibi Hicazlılar da Yezîd’in hilafetini tanımayarak
Abdullah b. Zübeyr hazretlerine tabi oldular. Yezîd ilk önce Kûfelilerin davetiyle ve maiyetindeki 72 çoluk çocuğuyla Irak’a gitmiş olan İmam Hüseyin
üzerine bir ordu musallat etti. Kerbelâ civarında meydana gelen savaşta –bütün Müslümanların kalplerinde onulmaz bir yara bırakacak surette– Hz. Hüseyin, aile fertleriyle beraber şehit oldu. Yalnız, oğullarından en küçüğü olan
Zeynelâbidîn kurtuldu.
Ne fayda ki bu acıklı olay Müslümanlar arasına ilk defa olarak ihtilaf ve
ayrılık düşürdü. Müslümanlar arasında birçok mezhep kavgalarına sebep
olan ve İslâmiyet’i ikiye ayıran o ayrılık bugüne kadar devam eder. Kısacası
Yezîd Irak’ta bu yolla başarı elde ettikten sonra Hicaz üzerine de bir fırka gönderdi. Mekkeliler, Yezîd’in askerine karşı gelemediler. Mecburen itaat ettiler.
Fakat kalplerinden Yezîd’i sevmezler ve ona lanet okurlardı. Çünkü Mekke
kuşatıldığı zaman Harem-i Şerif’in yarısı yanmış ve kendilerine hakaret edilmişti. Bundan dolayı buna Müslümanlarca tahammül edilemezdi.
Lakin Yezîd gayet kurnaz olduğundan bu cinayetlerini unutturmak için
savaşlar açtı, orduları başarılı oldu. Şanı ve kuvveti arttı. Bereket versin bu
kötü ahlaklı adam çok yaşamadı. Dünyadan yıkılıp gitti.

4. İkinci Muâviye
Yezîd’in yerine her ne kadar oğlu İkinci Muâviye halife olduysa da İkinci
Muâviye hilafetin Hz. Peygamber’in neslinden gelenlere daha layık olduğunu
tasdik ettiğinden 40 gün sonra istifa etti.

Özet
Hz. Hasan’ın istifası üzerine Şam valisi Muâviye kendi halifeliğini ilan
etti. Birçok halk kendisine tâbi oldu. Bu suretle Emevî Devleti ortaya çıktı.
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Vefatında yerine oğlu Yezîd geçti. Kötü ahlaklı olan bu adam Hz. Hüseyin’i
Kerbelâ’da şehit etti ve Mekke’yi kuşattı. Müslümanları ayrılığa düşürdü. Vefatında oğlu İkinci Muâviye halife olduysa da derhal istifa etti.

İKİNCİ BÖLÜM
1. Mervânî Şîası
İkinci Muâviye’nin yerine Ümeyye hanedanına yakınlığı olan Mervân b.
Hakem geçti ki (h. 64) bundan sonra gelen hükümdarlara Mervanoğulları da
denir.

2. Abdülmelik b. Mervân
Mervân çok yaşamayıp vefat edince oğlu Abdülmelik halife oldu (h. 65).
Emevî hükümdarlarının en büyüklerinden biri olan Abdülmelik’in ilk zamanlarında Irak ve Hicaz halkı tamamen Şam Devleti’ne muhaliftiler. Abdülmelik, memleketinin idaresini düzelttikten sonra Irak’a asker göndererek onları
itaate getirdi. Ondan sonra da Hicaz’a meşhur Zalim Haccâc’ı görevlendirdi.
Haccâc, Mekke’yi kuşatarak halkın halife kabul ettikleri Abdullah b. Zübeyr
hazretlerini ve daha başka birçok kişiyi şehit etti. Halka birçok zulüm ve eziyet etti. Sonra Irak’a vali tayin edildi. Oralarda da bitmez tükenmez zulümler
yaptı. Binlerce halkı hapishanelerde öldürdü. Bununla beraber Haccâc’ın
emeli Müslümanlar arasındaki zıddiyeti, ayrılığı kaldırmak, hepsini bir noktada ve bir maksat altında toplamaktı.
Gayet âlim ve akıllı olan Abdülmelik zamanında birçok yer ele geçirildi.
O ana kadar birçok kısma ayrılan İslâm memleketleri bir devlet altında birleşti. İlk İslâm sikkesi yani parası bunun zamanında basıldı.

3. Birinci Velîd b. Abdülmelik
Abdülmelik’in yerine büyük oğlu Birinci Velîd hükümdar oldu (h. 68).
Bunun devri İslâm Devleti’nin en parlak, en fetihli zamanıdır. Kumandanlarından Kuteybe b. Müslim’in ordusu Kâşgar’a kadar gittiği gibi Muhammed
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b. Kâsım’ın ordusu da Hindistan’a girdi. Hele Mısır valiliğinde bulunan meşhur Mûsâ b. Nusayr, Velîd’in emriyle kölesi Târık b. Ziyâd’ı Fas’a gönderdi.
Târık Atlas okyanusu sahiline kadar gitti. Ordusunu Sebte Boğazı civarında kurdu ki hala bu boğaza Cebelitârık derler. Buradan askerini gemilere
bindirip, İspanya sahiline geçirdi. Askerin geri dönme umudunu kesmek için
gemileri tamamen yaktırdı ve içerilere doğru ilerlemeye başladı.
Mûsâ b. Nusayr, kölesinin bu galibiyetini kıskandığından geri gelmesini
emretti. Lakin pek vatanperver olan Târık, İspanya halkının o ara birbirleriyle
uğraşmalarını büyük bir fırsat bildiği için emri dinlemedi. Fetihlere devam
etti. Mûsâ, bu hâle kızarak kalkıp İspanya’ya geçti. İtaatsizliğinden dolayı
Târık’ı hapsetti. Fakat Velîd’in emriyle hemen hapisten çıkardı. Târık ve
Mûsâ’nın yardımlarıyla İspanya’nın başkenti ve büyük bir kısmı fethedildi.
Velîd’in zamanında Şam’da meşhur Emevîyye Cami ile birkaç hastane,
misafirhane, suyolları yapıldı ve Mescid-i Aksâ da tamir edildi. İslâm medeniyeti işte bu zamandan başlar.

4. Süleyman b. Abdülmelik
I. Velîd’in vefatıyla makamına kardeşi Süleyman geçti (h. 96). İlk işi İspanya fatihleri Mûsâ ile Târık’ı Şam’a getirip yargılamak oldu. Bu iki kahramanı boşuna mahkûm etti. Süleyman’ın bir iyiliği varsa o da kardeşi Mesleme
kumandasıyla İstanbul üzerine bir ordu göndermesinden ibarettir. Bu ordu,
şehri karadan ve denizden kuşattıysa da Rumların “grejuva” denilen ateşleri
gemilerini yaktığından geriye dönmeye mecbur oldu. Süleyman bu kuşatmada bulunmak üzere Şam’dan hareket etmişse de yolda vefat etmiştir.

5. Ömer b. Abdülazîz
Süleyman’dan sonra halife olan Abdülazîz (h. 99); pek adil, dindar ve hürmetliydi. Zamanında bütün Müslümanların yüzü güldü. Devletin hazinesi
para ile doldu. O vakte kadar hutbelerde Emevîlerin zoruyla İmam Ali Efendimiz’e sövüyorlarken Ömer bu kötü âdeti kaldırdı.
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Özet
İkinci Muâviye’den sonra Mervân hükümdar oldu. Çok yaşamayıp vefat
ettiğinden yerine oğlu Abdülmelik geçti. Bunun zamanında İslâm sınırları büyüdü. Hele oğlu Velîd’in devrinde İslâm ordularının biri Çin’e gitmiş, diğeri
İspanya’yı ele geçirmişti. Bunun yerine geçen Süleyman o kadar iyi adam değildi. Bundan sonra gelen Ömer b. Abdülazîz pek güzel ahlak sahibiydi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
1. İkinci Yezîd
Ömer b. Abdülazîz’den sonra Abdülmelik’in oğlu İkinci Yezîd hükümdar
oldu (h. 101). Fransa’daki Toulouse şehri onun zamanında Müslümanlar tarafından kuşatıldı. Lakin kumandanlarının şehit olmasından dolayı fethi nasip olamadı. İkinci Yezîd, saltanatının başlangıcında adilane işler yapmışsa da
sonraları zevk ve eğlence düşkünlüğüne dalmış ve bu uğurda ölmüştür.

2. Hişâm
İkinci Yezîd’in yerine kardeşi Hişâm geçti (h. 105). Bunun zamanı
Emevîlerin en parlak zamanıdır. Artık ondan sonra bozulma ve gerileme başlar. Hişâm’ın donanması Sicilya Adası’nı, karadan gönderdiği asker de
Fransa’nın Bordo şehrini fethetmiş ve İslâm askerleri Paris civarına kadar yaklaşmıştır.
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Lakin Puvatiye denilen mevkide Müslümanların emiri Abdurrahman b.
Abdullah şehit olduğundan Araplar geri çekilmiştir. Bu savaşta Fransa Kralı
Şarl Martel bizzat hazır bulunmuştur. Hişâm devrinde Tunus taraflarında ve
Hazar Türkleri arasında isyan belirtileri görülmüşse de hepsi asker kuvvetiyle
yola getirilmiştir. Rumlar ile pek çok savaşan, hatta bir defasında İmparator
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Beşinci Konstantin’i esir eden meşhur Battal Gazi, Hişâm’ın komutanlarındandı. Çoğunlukla Rumlar Battal Gazi ve Frenkler da Abdurrahman b. Abdullah ile çocuklarını korkuturlardı.

3. Geriye Kalan Emevî Hanedanı
Hişâm’dan sonra İkinci Velîd (h. 125), ondan sonra Üçüncü Yezîd, sonra
İbrâhim (h. 126) ve daha sonra İkinci Mervân hükümdar olmuş ve bunlar zamanında Emevî Devleti eski kuvvet ve parlaklığını kaybetmeye başlamıştır.
Hele İkinci Mervân ki -son hükümdarlarıdır- devrinde Irak’ta Ebu Müslim
Horasânî ayaklanarak Irak taraflarını Abbâsîler’e yani Hz. Peygamber’in amcası Hz. Abbas’ın oğullarına vermek istedi. Ve halkı Ebu el-Abbas Abdullah’a
biat ettirdi. Abbâsîler, üzerlerine gelen Emevîler’i Zap Nehri kenarında yendiler ve Şam’a doğru ilerlediler. İkinci Mervân, korkusundan Mısır’a kaçtı. Ve
bu suretle Emevî Devleti yok olup hilafet Abbâsîler’e geçti (h. 132).

4. Emevî halifelerinin isimleriyle iktidar süreleri şu biçimdedir:
1. Muâviye b. Ebu Süfyân: 41-60

8. Ömer b. Abdülazîz: 99-101

2. Birinci Yezîd: 60-64

9. İkinci Yezîd: 101-105

3. İkinci Muâviye: 64-64

10. Hişâm: 105-125

4. Birinci Mervân: 64-65

11. İkinci Velîd:125-126

5. Abdülmelik: 65-86

12. Üçüncü Yezîd: 126-126

6. Birinci Velîd: 86-96

13. İbrâhim: 126-127

7. Süleyman: 96-99

14. İkinci Mervân: 127-132

Özet
Ömer b. Abdülazîz’ den sonra yerine İkinci Yezîd geçti. Zevk ve eğlenceye düşkün bir adamdı. Ondan sonra gelen Hişâm’ın devrinde İslâm ordusu
Fransa’nın ortalarına kadar gitti. İslâm memleketlerinde ilk karışıklık onun
zamanında ortaya çıktı. Ondan sonra gelen İkinci Velîd, Üçüncü Yezîd ve
İbrâhim zamanlarında karışıklıklar arttı. En sonunda Mervân döneminde
Emevî Devleti yıkıldı. Hilafet Abbâsîler’e geçti.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
1. Abbâsî Devleti’nin Ortaya Çıkışı
Ebu Müslim’in yardımıyla Emevî Devleti çöktükten sonra Hz. Abbas (r.a)
evladından Ebu’l Abbas Abdullah resmen hilafetini ilan etti. İspanya’dakilerden başka bütün Müslümanlar, Abdullah’ı halife tanıdı.
Emevîler az zaman içinde birçok ülke ve belde fethederek İslâm âlemine
hizmet ettikleri gibi Abbâsîler de ilime ve bilime önem vererek İslâm medeniyetinin esasını kurmuşlardır. Abbâsîlerden 37 halife gelmiş 656 tarihine kadar
hilafet onlarda kalmıştır. Birkaçı istisna edilmek şartıyla Abbâsî halifeleri ahlakça Emevî halifelerine tercih edilecek üstünlükteydiler. Çoğunluğu bilgi ve
kültürü sever, âlimleri himaye ederdi.

2. Ebu’l Abbas Abdullah
Abbâsîler’in ilk halifeleri Ebu’l Abbas Abdullah’dır. Onun zamanında ne
kadar Emevî taraftarı varsa hepsi kılıçtan geçirilmiş ve onların Hz. Peygamber’in neslinden gelenlere karşı yaptıkları kötülüklerin acısı çıkarılmıştır. Abdullah, birçok adamı katlettirdiği için kendisine kan dökücü manası olarak
“Seffâh” da derler.
İlk hilafet merkezi Kûfe’ydi, sonraları Abdullah, Enbâr şehrini başkent
yaptı ki buraya Hâşimiyye denirdi. Abdullah’ın birçok eseri ve hayratı vardır.

3. Ebu Cafer el-Mansûr
Dört sene kadar halifelik eden Abdullah’tan sonra yerine kardeşi Ebu Cafer el-Mansûr geçti (h. 136). Mansûr, ülkesinde olan karışıklıkları kaldırdıktan
sonra İstanbul İmparatoru’na savaş ilan etti, orduları Anadolu içlerine kadar
girdi ve zafer kazandı.
Mansûr, eğitim ve öğretime son derece önem verirdi. Âlimleri ve filozofları çok severdi. Başkent olarak yaptırdığı Bağdat şehrinde mükemmel mek-
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tepler, medreseler ve camiler inşa ettirdi. İstanbul’dan, Bağdat’a Nasturilerden birçok âlim getirdi. Yunanca ilmine ve bilime dair yazılmış yüzlerce kitabı
Arapçaya tercüme ettirdi. Zamanında Bağdat’ın bir milyon nüfusu ve on bin
camisi vardı.
Doğuda İslâm medeniyeti Mansûr ile başlıyor demektir. Ancak kendisi
mizaç olarak çok hiddetli bir adam olduğundan kızınca her şeyi unutur ve
düşündüğünü yapardı. Mesela Ebu Müslim Horasânî, Abbâsî Devleti’nin kurulması için o kadar hizmet ve yardım etmişken, Mansûr onu idam ettirmiş
ve bilhassa baş mezhebimiz İmâm-ı Âzam Ebu Hanîfe gibi bütün cihanın ilim
ve marifetinin varlığıyla iftihar ettiği bir zatı sırf kendisinin akıl işi olmayan
bir emrini yapmadığı için hapishanede öldürtmüş, kısacası bu iki sebepten
dolayı ismini tarihte kirletmiştir. Bununla birlikte İslâm medeniyetinin kurucularından olması itibariyle namı unutulamaz. İspanya’daki Endülüs İslâm
Devleti, Mansûr zamanında kurulmuştur.

4. Muhammed el-Hâdî
Mansûr’dan sonra yerine oğlu Muhammed el-Hâdî halife oldu (h. 158).
Mehdî; gayet yumuşak tabiatlı, cömert, dindar ve merhametliydi. Zamanında
çok az savaş olmuş ve halk rahat etmiştir. Mehdî’yi en fazla uğraştıran Horasan taraflarında ortaya çıkan Hâşimiyye mezhebiydi. Bu mezhep, İslâm şeriatına uymadığından ve bu mezhebe kolay aldanabilen birçok adam girdiğinden Mehdî, bu mezhebi kaldırmak için taraftarlarının üzerine asker gönderip
bu sıkıntı veren durumu güç bela bertaraf etti. Hindistan sahillerine en önce
donanma gönderen ve namını tanıttıran Muhammed el-Hâdî’dir. Mehdî, ceylan avında atından düşerek vefat etmiştir.

5. Hârûn Reşid
Muhammed el-Hâdî’nin yerine büyük oğlu Mûsâ el-Hâdî geçmişse de
pek az yaşadığından kardeşi Hârûn Reşid halife oldu (h. 170). Hârûn Reşid;
hakkı, adaleti, bilgi ve kültürü pek severdi, âlimleri himaye ederdi. Abbâsî
Devleti’nin en parlak dönemi Hârûn Reşid devridir. Devleti çok büyüdü.
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Öyle ki o zamanlar dünya üzerinde hiçbir padişah bu kadar geniş bir devlete
sahip değildi. Hem de bu geniş devlet gelişip güzelleşmişti.
Hârûn’un vezirlik yaptırdığı Bermekîlerin, Abbâsîlere pek çok hizmeti olmuştur. Hârûn Reşid, İstanbul İmparatorlarıyla birkaç defa savaş yaptı ve onları haraca bağladı. Bir defa Rumlar üzerine iki ordu göndermişti. Onların biri
Samsun’a diğeri Üsküdar’a kadar gitmişti. Hârûn Reşid, zamanını pek bahtiyar geçirmiş ve namını bütün âleme tanıtmıştır. Hârûn Reşid, İran’da bir sefere giderken Tûs şehrinde vefat etmiştir. Hârûn’un hâlâ Bağdat’ta enkazı görülen çokça eseri vardır. Kendisi başkentte muntazam medreseler, rasathaneler ve hastaneler yaptırmıştır.
Hârûn Reşid zamanında İslâm sanayisi pek ilerlemişti. Hârûn’un, Fransa
Kralı meşhur Şarlman’a diğer hediyelerle beraber gönderdiği çalar saat Avrupalılarca hayrete sebep olmuştur. Çünkü o zamana kadar Frenklerin çalar
saatten haberleri yoktu.
İslâm hükümdarlarının en meşhurlarından biri olan Hârûn Reşid’i lekeleyen yalnız bir mesele vardır ki o da Abbâsî Devleti’ne bu kadar güzel hizmetler etmiş olan Cafer Bermekî’yi haksız yere katlettirmiş olmasıdır.

6. Halife Me’mûn
Hârûn Reşid’in yerine oğlu Emîn geçmişse de daha sonra katledildiğinden küçük kardeşi Me’mûn halife olmuştur (h. 198). Me’mûn, babası Hârûn
Reşid’i taklit ederek büyük şehirlerde birçok mektep, medrese açtırmış ve eski
Yunan diliyle yazılı ne kadar kitap ele geçirmişse hepsini Arapçaya tercüme
ettirmiştir. Hatta bir defasında Rumları mağlup edip onlardan savaş masrafı
olarak çok para istemiş ve yerine kitap almıştır.
Zamanında devletin sınırı fazlasıyla büyüdü. İslâm’ın şanı ve büyüklüğü
son dereceye vardı. Kendisi zamanının büyük bölümünü âlimler ve filozoflar
ile fikir tartışması yaparak geçirirdi. Me’mûn devrinde ve onun çabasıyla Sincar sahrasında meridyen yayı ölçülmüş ve Dünya’nın yuvarlak olduğu ispat
edilmiştir. Cebir ilmi, Me’mûn zamanında Araplar tarafından icat edilmiştir.
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Özet
İkinci Mervân zamanında Emevî Devleti yıkılarak hilafet Abbâsîlere
geçti. Abbâsî halifesi Ebu el-Abbas Abdullah’tır. Vefatıyla yerine kardeşi
Mansûr geçti. Bu zat eğitim öğretime çok önem verirdi. İlk önce Arapçaya
Yunancadan kitap tercüme eden kendisidir. Mansûr’dan sonra halife olan
Muhammed el-Hâdî pek merhametliydi. Hârûn Reşid ve Me’mûn halifeler
zamanı, Abbâsîlerin en parlak devridir. Bunların zamanında bilgi, kültür ve
İslâm medeniyeti oldukça ilerledi.

BEŞİNCİ BÖLÜM
1. Son Abbâsîler
Me’mûn’dan sonra otuz halife daha gelmişse de onların çoğu ehliyetsiz
adamlar olduklarından, onların dönemlerinde Abbâsî Devleti kuvvet ve büyüklüğünü kaybetmiş, özellikle bazılarının devrinde hiçbir olay olmadığından burada yalnız en önemlilerinden bahsedilecektir.

2. Muʻtasım Billâh Devri [218-228]
Me’mûn’un yerine geçen Muʻtasım Billah devrinde asker arasında uygunsuzluk ortaya çıktığından halife bunları yola getirmek için Bağdat’ta 50
bin kişilik bir Türk ordusu oluşturdu ve kumandanlarına Emîrü’l-Ümerâ ismini verdi ki bu memuriyet, oğuldan oğula geçerdi.
Hâlbuki onlar gitgide devletin bütün işlerine karışmaya başladıklarından
ve devlet içinde devlet olamayacağından devletin işleri, düzeni bozulmaya
başladı ve Abbâsî halifelerinin batmasına birinci sebep bu oldu. Bir nevi putperestlik olan Bâbek mezhebi, Muʻtasım zamanında ortaya çıkmıştır.

3. Mütevekkil Alellah [232-247]
Mütevekkil Alellah, Hz. Hüseyin’in kabrini yıkarak halkın ziyaret etmesini yasakladı ve herkes kendisinden soğudu. Tiflis şehri Mütevekkil Alellah
zamanında Abbâsîler tarafından fethedildi.
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4. Muʻtemid Alellah [256-279]
Muʻtemid zamanında Mısır ülkesi Tolunoğulları Devleti’nin eline geçti
ve Türkistan tarafları da orada ortaya çıkan Sâmânoğullarının idaresi altına
girdi.

5. Muʻtazıd [279-279]
Muʻtazıd ise onlarca halifeden biriydi. Hükümdar olduğu zaman hazinede para yokken maliye işlerini düzeltti ve devlet hazinesini para ile doldurdu.

6. Müktefî Billâh [289-295]
Müktefî Billâh zamanında Mısır tekrar fethedildi ve ülkesindeki eşkıya
yola getirildi.

7. Muktedir Billâh [295-320]
Muktedir Billâh devrinde Karmatîler Hicaz’ı ele geçirdi. Bunlar orada birçok kötülük yaptılar. Müslümanlar senelerce Beytullah’ı ziyaret edemediler.

8. Râzî Billâh [322-329]
Râzî Billâh’ın hilafet zamanında Abbâsî Devleti iyiden iyiye zayıfladı.
Rumlar kuzey tarafından yürüyerek birçok yeri aldılar. Valilerden bazısı bağımsızlık sevdasına düştü.

9. Kâim Biemrillâh [422-467]
Kâim Biemrillâh devrinde Horasan’da Selçuklu Devleti kuruldu ve bunlardan Tuğrul Bey gelip Bağdat’ı ele geçirdi.

10. Müstazhir Billâh [487-512]
İlk Haçlı savaşı Müstazhir Billâh zamanında başlamıştır.

11. Râşîd Billâh [529-530]
Râşid Billâh zamanında Selçuklular tekrar Bağdat’ı ele geçirdiler.
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12. Müsta’sım Billâh [649-656]
Abbâsî halifelerinin sonuncusu olan Müsta’sım Billâh, veziri bulunan
İbnü’l Alkamî’nin kandırmasıyla Şîa mezhebine girdi ve onun zamanında Tatar Hükümdarı Hülâgû Han Bağdat’a saldırıp ikamet edenleri öldürttü, binalarını yıktı, kütüphanelerini yaktı ve binlerce günahsız Müslüman kanı aktı.
Bu yüzden Abbâsî Devleti yıkıldı. İşte bu Müsta’sım Billâh’tan sonra yine bu
sülaleye mensup 14 halife daha gelmişse de bunlar hükümdar kuvvetinde olmayarak Mısır’da ikamet etmişlerdir. Sonuncuları olan Mütevekkil Alellah,
hilafeti Osmanlı Padişahı Sultan Selim’e terk etmiştir.

Abbâsî Halifeleri’nin Listesi
1. Ebü’l Abbas Abdullah Seffâh.

20. Razî Billah b. Muktedir.

2. Ebu Ca`fer el-Mansûr b. Muham-

21. Müttakî Billâh b. Muktedir.

med
3. Muhammed el-Hâdî b. Mansûr.

22. Müstekfî Billâh b. Muktedir.

4. Mûsâ el-Hâdî b. Mehdî.

23. Mutîʻ Lillâh b. Mûttakî.

5. Hârûn Reşid b. Mehdî

24. Taiʻ Billâh b. Mutîʻ

6. Muhammed el-Emîn b. Hârûn

25. Kâdir Billâh b. İshâk Muktedir

7. Meʼmûn b. Hârûn

26. Kâim Biemrillâh b. Kâdir

8. Muʻtasım b. Hârûn

27. Muktedî Billâh b. Muhammed
b. Kâim

9. Vâsik Billâh b. Muʻtasım

28. Müstazhir Billâh b. Muktedî

10. Mütevekkil Alellah b. Muʻtasım

29. Müsterşid Billâh b. Müstazhir.
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11. Müstansır Billâh b. Mütevekkil

30. Raşid Billah b. Müsterşid

12. Müstaîn Billâh b. Muʻtasım

31. Müktefî Billâh b. Müstazhir.

13. Muʻtez Billâh b. Mütevekkil

32. Müstencid Billâh b. Muktefî

14. Mühtedî Billâh b. Vâsik.

33. Müstazî Binurullâh b. Müstencîd

15. Muʻtemid Alellah b. Mütevekkil

34. Nâsır Lidînillâh b. Müstazî

16. Muʻtazıd Billâh b. Muvaffak.

35. Zâhir Biemrillah b. Nasr.

17. Müktefî Billâh b. Muʻtazıd.

36. Müstansır Billâh b. Zâhir.

18. Muktedir Billâh b. Muʻtazıd.

37. - Mustaʻsım Billâh b. Müstazhîr.

19. Kahir Billâh b. Mu`tazıd

Özet
Me’mûn’dan sonra 30 halife daha geldiyse de onların zamanında Abbâsî
Devleti zayıfladı. Özellikle otuz yedinci halife olan Müstaʻsım Billâh devrinde
Tatar hükümdarı Hülâgû’nun istilasıyla büsbütün yıkıldı.
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E. ENDÜLÜS EMEVÎ DEVLETİ  TAVÂİF-İ MÜLÛK
BİRİNCİ BÖLÜM
1. Endülüs Devleti’nin Ortaya Çıkışı
Hz. Ömer zamanında Amr b. el-Âs kumandasıyla Afrika’ya gönderilen
İslâm askerleri Tunus sınırına kadar ilerlemişti. Emevîlerden Abdülmelik zamanında bu askerler, Târık b. Ziyâd ve Mûsâ b. Nasr’ın yönetmeleri ve çabalarıyla İspanya ülkesine geçerek Vizigot Krallığını kaldırdılar, oraları tamamen ele geçirdiler. Lakin Endülüs ismini verdikleri bu ülke bağımsız olmayıp
Şam’da yönetimi elinde bulunduran Emevî Devleti’nin bir vilayeti konumundaydı. Abbâsî Devleti kurulduğu zaman Emevî hanedanına mensup olanların
tamamını kılıçtan geçirmek istemişlerdi. Meşhur halife Hişâm’ın torunu Abdurrahman b. Muâviye o sırada Mısır’a kaçarak saklanmıştı. İspanya’daki
Müslümanlar ise zaten Abbâsîlerin hilafetini tanımadıklarından Abdurrâhman’ı, oraya davet ederek kendisine biat ettiler.

2. Abdurrahmân b. Muâviye (135-167)
Abdurrahmân, Kurtuba şehrinde Endülüs İslâm Devleti’ni kurduktan
sonra dışarıdan gelecek saldırıyı engellemek için denizde donanma kurdu ve
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karada birçok korunaklar yaptı. Memleketi altı vilayete ayırarak her birini düzenli yollar ile merkeze bağladı. Ziraat ve sanayiyi korudu. Kanallar açtı. Limanları temizletti, köprüler, medreseler ve kütüphaneler yaptı. İspanya’yı
baştan başa gelişip güzelleşmiş bir duruma getirdi.
İşte bu şekilde kurulan Endülüs Devleti 422 sene kadar devam etti. Bu
süre içinde İspanya ülkesi o derece imar edildi ve o kadar bayındır oldu ki
dünyanın hiçbir yerinde bu seviyede medeniyet eserleri görülmemişti.

3. Hişâm Devri (167-179)
Abdurrahmân’ın vefatından sonra vasiyeti sebebiyle en küçük oğlu
Hişâm padişah oldu. Diğer kardeşleri Süleyman ve Abdullah ilk önce isyan
ettilerse de Hişâm onların askerlerini perişan etti, kendilerinin canını bağışladı. Ondan sonra Fransa üzerine gönderdiği ordu zafer kazandı, onlardan
birkaç şehri ve birçok ganimet malı aldı. Hişâm da babası gibi ülkenin imarına
ve bilginin yayılmasına çok yardım ve hizmet etti.

4. Hakem (179-207)
Hişâm’dan sonra yerine geçen Hakem başlangıçta güzel işler görmeye
başlamışsa da sonraları içki içtiği, zevk ve sefaya daldığı için ülkesine bakamaz oldu. Bu durumdan şikâyet edip söylenen halkına şiddetli zulümler
yaptı.

5. Abdurrahmân (208-238)
Hakem’den sonra tahta çıkan II. Abdurrahmân zamanında içeride bazı
uygunsuzluklar ortaya çıkmışsa da Abdurrahmân bunları ortadan kaldırdı.
Dışarıda da Fransızları bir iki defa yendi. Vakit buldukça memleketin imarına
çalıştı. Âlimleri çok himaye etti. Onları sarayında misafir ederdi.

6. Muhammed b. Abdurrahmân (238-272)
Muhammed zamanında kuzeydeki Hristiyan kralları ittifak ederek Endülüslüler üzerine yürüdüler, onlardan birkaç büyük şehri aldılar. Müslüman
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olan valilerden birçoğu düşmana yardım etti. Fakat Muhammed b. Abdurrahmân gayretli bir adam olduğundan fenalığın daha fazla büyümesine engel
oldu. İşleri düzeltmek için sonuna kadar uğraştı.

7. Münzir İbn Muhammed (272-275)
Çok gayretli ve cesur bir adam olan Münzir tahta çıkınca karışıklığı düzeltmeye çok çalıştı. Ordusunun kumandasını eline aldı. Savaşta tam galip
geleceği zaman şehit oldu.

8. Abdullah b. Muhammed (267-291)
Münzir’in yerine kardeşlerinden Abdullah geçince her tarafta ayaklanmalar ortaya çıktı ve her yönden Endülüs üzerine hücumlar başladı. Ülke büyük bir karışıklık içinde kaldı. Asilerin içinde kendi kardeşleriyle oğlu bile
vardı. Abdullah bu fitneleri yatıştırmak için çok uğraştı.

9. III. Abdurrahmân (291-349)
Endülüs hükümdarlarının en büyük ve en meşhurlarından biri olan III.
Abdurrahmân dedesi Abdullah’tan sonra hükümdar olunca Endülüs Devleti’ni sık sık rahatsız eden Hafsîler Devleti üzerine yürüyüp ortadan kaldırdı.
Diğer karışıklıkları da yok etti. Hristiyan devletlerini mağlup etti. Ondan
sonra Endülüslüler rahat etmeye başladılar. Abdurrahmân kültür ve sanayiye
çok fazla değer verdiğinden İspanya ülkesi, zamanında çok bayındır oldu.
Endülüs fabrikalarının ürünleri dünyanın her tarafına gider ve rağbet görürdü. Kurtuba civarında yaptırdığı Medînet’üz-Zehrâ Sarayı sanat ve tezyinatça dünyanın en güzel ve en meşhur binalarından biriydi.

10. II. Hakem (340-355)
Abdurrahmân’dan sonra melik olan II. Hakem zamanı Endülüs’ün en
parlak ve en bayındır devridir. Fakat bu ilerleme hep III. Abdurrahmân devrine aittir. Çünkü imara onun zamanında başlanmış, II. Hakem zamanında da
sonuçlanmıştı.
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Hakem esasen güzel ahlak sahibi olmakla beraber Endülüs’te halk arasında ahlakın bozulması ilk önce onun devrinde başlamış ve ondan sonra Endülüs Devleti çökmeye yüz tutmuştur.

11. Hişâm (355-391)
Hakem’den sonra tahta, çok genç olan Hişâm geçmiştir. Kendisi oldukça
yeteneksiz bir adam olduğundan büyüdüğünde bile ülkeyi annesi Sabîha
idare etmiştir. Sabîha fevkalade zeki, âlime, faziletli ve tedbirli bir kadındı.
Onun sayesinde Endülüs Devleti eski parlaklığını kaybetmemiştir. Hişâm,
Hristiyan Devletlerini yenmiş ve onun döneminde halkın serveti fazlasıyla
artmıştır.

12. Muhammed b. Abdülcebbâr ve Süleyman b. Hakem (391-402)
Hişâm’dan sonra Muhammed b. Abdülcebbâr melik olmuşsa da Tuleytula tarafındaki halk Muhammed’in yeğeni olan ve amcasına karşı isyan eden
Süleyman’a tabi olduklarından onlar arasında uzun müddet savaş devam etmiştir. Onların ikisi de civarlarındaki Hristiyan Devletlerinden yardım istemişler ve Hristiyanlar da İslâm’ın zayıflığına hizmet edecek olan bu teklifi
memnuniyetle kabul edip onlara asker vermişlerdir. Gerçekleşen savaşların
neticesinde Süleyman galip olmuş ve memleketi üç büyük kısma ayırıp her
birini kendisine tabi olmak ve sadık kalmak şartıyla hizmetinde bulunanlardan birine vermiştir ki işte bu ademimerkeziyet İspanya’daki Endülüs Devleti’nin birkaç bağımsız kısma ayrılmasına yani kuvvetin dağılmasına ve en
sonunda yıkılmasına sebep olmuştur.
Bu tarihten itibaren Endülüs ülkesi, bağımsız fakat küçük küçük birbirine muhalif devletlerin elinde kaldığından Hristiyan Devletleri bunları en sonunda birer birer bozguna uğratarak hepsini İspanya’dan çıkarmışlardır.

Özet
İspanya ülkesi, Endülüs Şam Emevîlerine bağlı bir vilayetti. Emevîler yıkılıp hilafet Abbâsîlere geçince Endülüslüler, Emevîlerden Abdurrahmân b.
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Muâviye’yi yanlarına çağırdılar ve ona biat ettiler. İşte Endülüs Devleti bu
şekilde kuruldu. Endülüslüler ilim, bilgi ve kültüre çok önem verdiklerinden
kısa zamanda ülkeleri bayındır oldu. Özellikle III. Abdurrahmân ve Hişâm
dönemleri Endülüs’ün en parlak zamanıdır. Sonradan ülkede ayaklanmalar
ortaya çıktı. Süleyman zamanında ülke üç büyük vilayete ayrıldığından
Tavâif-i Mülûk devri başladı.

İKİNCİ BÖLÜM
1. Endülüs’te Tavâif-i Mülûk’un Ortaya Çıkışı [400-600]
Süleyman’dan sonra memleket birtakım nifakçı adamların elinde kaldı.
Bir ara Kurtuba halkı Cevher b. Muhammed’i melik yaptılar. Cevher gayet
vatanperver bir adam olduğundan valilere kâğıtlar yazarak ittifak etmelerini
ve bağımsızlık sevdasından vazgeçmelerini tavsiye etti. Lakin dinletemedi.
Endülüs ülkesi 11 kısma ayrıldı. Her birinde bir vali hükümdarlığını ilan etti.

2. Murâbıtin
Ülkenin âlim ve akıllı kısmı bu duruma son vermek için Tunus’ta yönetimi elinde bulunduran Murâbıtin Devleti’nden yardım istediler. Bunların hükümdarı olan Yûsuf, bütün gücü ile Endülüs’e geçip ortalığı düzeltmek istedi.
Lakin kuzeydeki Hristiyan devletleri bir haçlı ordusu oluşturarak onun
üzerine yürüdüler. Yûsuf bunların hakkından geldiyse de bu defa da Tavâifi Mülûk, Yûsuf aleyhine ayaklandılar. Hristiyanlar bunu fırsat bilip onlar da
tekrar saldırıya başladılar ve onları mağlup ederek Endülüs’ün yarısından
fazlasını ele geçirdiler.
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Kurtuba Cami-i Şerif’i

3. Muvahhidin
Fas taraflarında kurulmuş olan Muvahhidin Devleti de İspanya’yı Hristiyanların ellerinden kurtarmak için bir ara İspanya’ya geçmiş ve bir müddet
orada yerleşmişlerse de sonradan üzerlerine gelen Haçlılara karşı mağlup oldular ve yıkıldılar. Bunun üzerine geriye kalan İslâm ülkeleri üç hükümdarın
elinde kaldı. Bunlar ittifak edip düşmanlara karşı duracakları yerde birbirleriyle uğraştılar. Bunun sonucunda perişan oldular. Yalnız Gırnata’da yönetimi elinde bulunduran Ahmeriler Hanedanı oldukça gayretli adamlar olduklarından bütün İspanya Hristiyanların eline geçtikten sonra üç asır kadar
orada varlıklarını korudular.

4. Kesin Yok Olma
Endülüslülerin son hükümdarı olan Ebu Abdullah es-Sağir zamanında
İspanya Kralı Ferdinand, Katolikle yaptığı birçok savaştan sonra gelip Gırnata
şehrini kuşattı. Çaresiz kalan Gırnatalılar (6 Kânunûsânî sene 870) tarihinde
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şehir kapılarını Ferdinand’a açtılar ki işte bu üzücü olay ile İspanya ülkesindeki İslâm Devleti’ne son verilmiş oldu.

5. Ebu Abdullah ve Annesi
Ebu Abdullah es-Sağir, annesi Âişe ile beraber Gırnata’yı terk ederek şehirden çıktılar. Biraz uzaklaşınca Ebu Abdullah es-Sağir bir noktada durup
Gırnata’yı iyice seyrettikten sonra gözyaşları dökerek “Allah-u Ekber!“ demişti. Annesi Âişe ise:
“Ağla oğlum ağla! Erkek gibi ülkeyi korumaya güç yetiremeyen hamiyetsizlere
hiç olmazsa sonunda kadın gibi ağlayarak yas tutmak yakışır!” demiştir.

6. Araplara Yapılan Zulümler
Ferdinand, Katolik şehrini savaşla değil söz üzerine almış ve orada kalacak olan Müslümanlara birçok izin ve imtiyaz vereceğini bıraktığı antlaşma
metni ile söz vermiş ve temin etmişti. Hâlbuki bu antlaşma metninin bir harfi
bile tutulmadı. Müslümanlara edilen eziyet ve işkence dünyanın hiçbir tarafında görülüp işitilmemiştir. İşte o zulüm ve düşmanlık neticesi olarak bugün
İspanya ülkesinde bir Müslüman kalmamış ve yakın zamana kadar İspanya
ülkesi Araplar zamanındaki bayındırlığı bulamamıştır. Taassup sebebiyle
Arapların orada bıraktıkları mühim kitapların birçoğu yakılmış ve en güzel
camiler, medreseler yıktırılmıştır. Bugün bile Frenkler inkâr edemezler ki Endülüs Arapları; ilim, marifet ve medeniyet hususunda Avrupa’ya asırlarca
muallimlik ve hocalık etmişlerdir. İnsaniyete bu derece hizmet eden bir
kavme böyle zulüm edilmesi beşeriyet şanına yakışmasa gerektir. Bununla
beraber Endülüslülerin bu hâle gelmesine aralarındaki anlaşmazlığın ve ayrılığın sebep olduğu da unutulmamalıdır!

Özet
Süleyman’dan sonra Endülüs ülkesi birtakım bağımsız valilerin elinde
kaldı. Bir ara Afrika’dan Murâbıtin ve Muvahhidin ismindeki devletler Endülüs’ün işlerine müdahale etmek ve onlara sahip çıkmak istemişlerse de başarılı olamamışlardır. Böyle birçok kısma ayrılan Endülüs Devletleri’nden her
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biri bir şekilde yok olmuş ve yalnız Gırnata’daki Ahmeriler Hanedanı 870 tarihine kadar sürüp gitmiştir. Bunları da kral Ferdinand İspanya’dan çıkarıp
oradaki İslâm Devleti’ne son vermiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
1. Afrika ve Asya’daki Tavâif-i Mülûk
Gerek Abbâsîler ile Endülüslülerin son zamanlarında gerek onların yıkılmasından sonra Afrika ve Asya’nın birçok yerlerinde, muhtelif isimler altında
ve muhtelif isimler ile birtakım küçük devletler kurulmuştur ki bunlara
Tavâif-i Mülûk denir.

2. Tavâif-i Mülûk’ün En Meşhurları
Bunlar pek çoksa da en meşhurları; Ağlebîler, Fâtımîler, Eyyûbîler, Memlükler, Tâhirîler, Leysiler, Sâmânoğulları, Büveyhiler, Gaznevîler, Harizmîler,
Cengizîler ve Selçuklular’dır.

3. Ağlebîler [184-297]
Hârûn Reşid’in emirlerinden olup Tunus taraflarına ıslahat için gönderilmiş olan İbrahim b. Ağleb’in orada kurduğu devlete Ağlebîler ismi verilmiştir. Bunların merkezleri Kayrevan şehriydi. Ağlebîler’den sekiz hükümdar
gelmiş ve hepsi Abbâsî halifelerini hükümdar tanımıştır. Bunlar ilimlere, bilgi
ve kültüre ve ticarete çok hizmet etmişlerdir. Sonradan ülkeleri Fâtımîler tarafından kuşatılmış ve işgal olunmuştur.

4. Fâtımîler
Tavâif-i Mülûk’ün ikincisi Fâtımîler’dir. 297 tarihinde Mağrip diyarında
yani şimdiki Fas ülkesinde Abdullah el-Hâdî isminde biri çıkıp kendisinin
Fatma radıyallahu anha evladından olduğunu iddia edip bir devlet kurmuştur ki bu devlete Fâtımî Devleti derler. Fâtımîler kurulur kurulmaz Ağlebîler
Devleti’ni ve civarındaki diğer küçük devletleri ortadan kaldırarak yerlerini
kendileri yönetmeye başladılar. Merkezleri başlangıçta Mehdîye şehriydi.
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Daha sonra Kahire oldu. Bunlar Sicilya, Cenevre ve Sardinya taraflarını fethettiler. Bütün Kuzey Afrika’da hükümleri geçerliydi. Mısır’daki meşhur Ezher Cami bunlar tarafından yaptırılmıştır. Fâtımîler, 567 tarihine kadar yönetimi ellerinde bulundurmuşlar ve sonunda Eyyûbiyye Devleti’ne tabi olmuşlardır.

5. Eyyûbîler
Tavâif-i Mülûk’ün üçüncüsü Eyyûbiyye Devleti’dir. Onu, İslâm Tarihi’nde ve dünyada çok meşhur olan Selâhaddîn b. Yusuf Eyyûbî kurmuştur
(h. 568). Selâhaddîn, Dicle sahilinde bulunan Tikrît kasabasında dünyaya gelmiş ve büyüdükten sonra Musul hükümdarı Nûreddin’in hizmetine girerek
çok büyük yetenek ve sadakat gösterdiğinden, askeri başkumandanı olmuştur. Altıncı kısımda ayrıca açıklanan Haçlı savaşlarında pek çok iş yapmış,
Mısır’daki Fâtımîler’den Âdıd-Lidînillâh’a vezir olmuş ve onun vefatı üzerine
yerine geçerek Eyyûbiyye Devleti’ni kurmuştur. Eyyûbîlerden on hükümdar
gelmiş ve iktidar süreleri 649 tarihine kadar devam etmiştir.

6. Memlükler
Tavâif-i Mülûk’ün dördüncüsü, Mısır’da İzzeddin Aybek tarafından
Eyyûbîlerin yok olmasından sonra kurulan Memlükler Devleti’dir. Onlardan
yirmi kadar hükümdar gelmiştir.

7. Çerâkise Devleti
Memlüklerden sonra Mısır ülkesi Çerkezlerin eline geçmiştir (m. 784).
Bunların ilk hükümdarları: Melikü’z Zâhir Seyfeddin’dir. Bunların 922 tarihine kadar süren devletlerine Osmanlılar padişahı Birinci Sultan Selim Han
tarafından son verilmiştir. Son hükümdarları Tomanbay’dır.

8. Tâhirîler Devleti
Bu devlet halife Me’mûn zamanında Horasan tarafına vali olarak gönderilen Tâhir’e mensuptur. Merkezleri Herat şehriydi (h. 205). Onları Leysiler
Devleti ortadan kaldırdı. İktidar süreleri 50 senedir.
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9. Leysiler Devleti
Tavâif-i Mülûk’ten olan bu devleti Yaʻkûb b. Leys isminde biri kurmuştur. 34 sene yaşayan bu devleti Sâmânoğulları yok etmiştir (h. 287).

10. Sâmânoğulları
Sâmânî Devleti’ni Buhara emiri İsmâil Sâmân kurmuştur (h. 277). Onlar
tarihte epeyce nam bırakmışlardır.

11. Büveyhiler
Tavâif-i Mülûk’ten Büveyhiler Hanedanı’nı 220 tarihinde İran’ın güney
taraflarında Ebu Şücaʻ Büveyh isminde biri kurmuştur. Bunlar Irak ve
İran’dan epeyce yer ele geçirmişlerdir. Devletleri 447 tarihine kadar devam
etmiştir.

12. Gaznevîler
Bu hanedan Sebük Tegin isminde biri tarafından 266 da kurulduğundan
Sebük Teginîler ismiyle de anılırlar. Merkezleri Afganistan’da bulunan Gazne
beldesiydi. Bunların en meşhur hükümdarları Âli Tegin ile Sultan Mahmud
Gaznevî’dir. Onlar Hindistan’a birkaç sefer yapmış ve başarılı olmuşlardır.
Hindistan’ın kuzey kısmına İslâmiyet’i sokan, oralarda büyük büyük camiler
ve medreseler yapan onlardır. Mahmud Gaznevî, Buhara taraflarını da ele geçirerek başkentini Belh şehrine taşımıştır. Gaznevîler 549 tarihine kadar devam etmişlerdir.

13. Harizmîler
Harizmîler, İran’ın kuzeyinde ve 490 tarihinde kurulmuş ve bir ara Suriye’ye kadar sınırını genişletmiş bir devlettir. Kurucuları; Kutbüddin’dir. Hakimiyetleri 622’ye kadar sürmüştür.
Cengizîler ile III. Timurlenk’in, Orta Asya’da meydana getirdikleri devletler de Tavâif-i Mülûk’ten biridirler.
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14. Selçuklular
Abbâsî Devleti zayıf düşünce Asya taraflarında birçok Türk kavmi bayındır olan yerlerde birer devlet kurmak üzere batıya doğru gelmişlerdi. Onlardan biri de Selçuklular’dır (h. 432). Onların reisleri olan Ertuğrul Bey, Türkistan ve İran’ı ele geçirerek Selçukîyye Devleti’ni kurdu. Onun yerine geçen yeğeni Alparslan Bey cesur ve pek meşhur bir zattır.
Rumlarla yaptığı savaşların çoğunda zafer kazanmıştır. Özellikle ondan
sonra gelen Celâlüddevle zamanında Selçukluların şöhreti her tarafa yayıldı.
Bir müddet sonra Selçuklular birtakım kısımlara ayrıldılar. En meşhurları Kirman Selçukluları, Rum Selçukluları ve Atabeglerdir. Rum Selçuklularının
çökmesi üzerine Osmanlı Devleti kurulmuştur.

İşbîliye’deki el-Kasr’ın Hükümdarlar Salonu
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Özet
Abbâsîler zamanında ve Endülüs’ün yıkılmasından sonra şurada burada
bazı kabileler ve kavimler tarafından birer devlet meydana getirildi ki onlara
Tavâif-i Mülûk derler. En meşhurları; Ağlebîler, Fâtımîler, Eyyûbîler, Memlükler, Çerâkise, Tâhirîler, Leysiler, Sâmânoğulları, Büveyhîler, Gaznevîler,
Harizmîler ve Selçuklulardır.
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F. HAÇLI SAVAŞLARI (490-669)
1. Savaşın Sebebi
Hristiyanların kıblesi olan Kudüs-ü Şerif beldesi, tâ Hz. Ömer zamanından beri Müslümanların elindeydi. Bu ise onlara dokunuyordu. Kudüs taraflarını ele geçirerek orada bir Hristiyan Devleti yapmak istiyorlardı. Fakat aralarında birleşme olmadığından bir şey yapamıyorlardı. Beşinci asırda Pierre
l’Ermite isminde bir papaz; papanın teşvikiyle ve kendisinin Allah tarafından
Filistin arazisinin kurtarılması için görevlendirildiği iddiasıyla ortaya çıkarak
Avrupa’nın birçok yerini dolaşmış, halkı ittifaka davet etmiş ve onların duygularını coşturmuştu. Bunun üzerine her tarafta Haçlı savaşları ilan edildi.
Kendine güvenen halk silahlanarak İslâm ülkeleri üzerine yürüdüler. Bu savaşlar 490 senesinden 669 tarihine kadar tam 180 sene devam etti. Sekiz sefer
yapıldı. Şöyle ki:

2. Birinci Sefer
İlk Haçlı seferi 490 tarihinde oldu. Öncü olarak yola çıkan 300 bin kişiye
Pierre l’Ermite kumandanlık ediyordu. Bunlar İstanbul yoluyla gelip İznik’e
geçmişlerdi. Selçuklu padişahlarından Kılıç Arslan bunları karşılayarak mağlup ve perişan etti. Arkalarından gelen ordu 700 bin kişilik olduğu için bunları
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hiçbir kuvvet çeviremedi. Anadolu’dan Suriye’ye geçtiler ve Kudüs’ü ele geçirerek orada bir krallık kurdular (h. 494).

3. İkinci Sefer
Bu durum, Müslümanlara fena hâlde dokunmuş ve özellikle Musul hükümdarı Nûreddin, krallığı tehdide başlamış olduğundan Kudüs’tekiler Avrupa’dan yardım istediler. Almanya ve Fransa’dan toplanan 300 bin kişilik bir
Haçlı ordusu yardıma gelmiş, birçok yerde karşılarına çıkan Müslüman grupları tarafından bozguna uğratılmıştır.

4. Üçüncü Sefer
585 tarihinde meşhur Selâhaddîn Eyyûbî, Kudüs-ü Şerif’i Hristiyanlardan
alması üzerine Frenkler galeyana gelerek üçüncü Haçlı ordusunu hazırladılar. Bu orduda Almanya İmparatoru, Fransa ve İngiltere Kralları dahi hazır
bulunuyorlardı. Bunlar hem karadan hem denizden Kudüs üzerine yürüdüler. Lakin karşılarına çıkan Selâhaddin’in askerine birer birer mağlup olduklarından üzülerek dönüp gittiler.

5. Dördüncü Sefer
Selâhaddîn Eyyûbî’den sonra Eyyûbîyye Devleti zayıfladığından Frenkler bundan istifade ederek dördüncü Haçlı askerini yola çıkardılar. Lakin yollardaki ülkeleri ele geçirmeye teşebbüs ederek maksadı unuttuklarından Suriye’ye kadar gelemediler.

6. Beşinci Sefer
Dördüncü Haçlı ordusunun bir iş yapamamasından dolayı üzgün olan
papa tekrar halkı savaşa teşvik ederek büyük bir ordu toplamış ve doğuya
göndermişse de onlar Mısır’a çıkarak yalnız Dimyat şehrini ele geçirmişler ve
daha ileriye geçememişlerdir.

7. Altıncı Sefer
Altıncı defa gönderilen ordu yine Suriye ülkesine çıkmışsa da bunlar da
Eyyûbîler tarafından mağlup edilmiştir.
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8. Yedinci ve Sekizinci Seferler
Bir müddet sonra yine Müslümanlar üzerine iki defada pek çok asker
gönderilmişti. Bununla beraber onlar da Mısır’da, şurada burada perişan edildiklerinden Haçlı savaşları bir netice vermemiş ve Kudüs-ü Şerif yine Müslümanların elinde kalmıştır. Ancak Frenkler bu savaşlarda Müslümanları tamamen anlamış, onların medeniyetini görüp takdir etmiş olduklarından bu olaylar Avrupa medeniyetinin ilerlemesine hizmet etmiştir.

Özet
Kudüs-ü Şerif’in Müslümanların elinde bulunması Hristiyanlarca hoş görülmüyordu. Onu kurtarıp orada bir Hristiyan Krallığı kurmak üzere bütün
Avrupa Devletleri ittifak ettiler. Sekiz defa İslâm ülkelerine büyük büyük ordular gönderdiler. Yalnız bir defasında Kudüs’ü ele geçirdilerse de tekrar ellerinden alındı ve diğer savaşların hepsinde mağlup ve perişan oldular.
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G. İSLÂM MEDENİYETİ
1. Bütün Müslümanların dünyaya ve ahirete ait işlerde nasıl hareket edeceklerini belirleyen ve gösteren Kur’ân-ı Azîmü’ş-Şan’dır. Bu Kitâb-ı Celîl,
mesela insanlar tarafından meydana getirilemeyecek şekilde mükemmel olup
onun mübarek hükümlerine göre hareket edenler iki cihanda saadete erişirler.
2. İşte bu mukaddes kitap sayesindedir ki asırlardan beri cehalet içinde
yuvarlanan Araplar, İslâmiyet’i kabul eder etmez, pek az zamanda cihangir
oldular, bütün cihana muallimlik ve hocalık ettiler. Evet, otuz kırk sene zarfında ve mesela Hz. Osman devrinde İslâm şehirleri o derece büyümüştü ki
ne eski zamanlarda ne de o tarihten şimdiye kadar hiçbir devlet böyle büyük
bir ülkeye, bölgeye sahip olamamıştır. Bu da İslâm askerlerinin Kur’ân-ı
Kerîm’in emri sebebiyle adaletle, sadakatle ve istikametle hareket etmelerinden ileri gelmişti.
3. Zaten ilim ve marifet öğrenmeye ve her işte doğrulukla hareket etmeye
Müslümanlar dinen mecbur olduklarından bu hususa çok önem verdiler. Hicretin ikinci asırlarında Abbâsîler elde ettikleri Yunanca kitapları kendi dillerine tercüme ettirdiler ve her tarafta açtıkları büyük büyük medreselerde bunları okuttular. Bunun neticesinde hâlâ eserlerinden istifade edilmekte olan
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nice nice âlimler, erdemli kimseler, hekimler, filozoflar, şairler, seyyahlar ve
kimyagerler yetiştirdiler; sanatta, ticarette ve mimarlıkta çok ileri gittiler.
Ticarete ve ziraata müsait olan yerlerde yeniden şehirler, beldeler yaptılar. (Bağdat, Basra, Kahire, Kayrevan, Tunus, Kûfe …. Belh gibi)
4. Hendeseyi, kimyayı, tıp ilmini, marangozluğu ve mimarlığı iyileştirerek mükemmel bir hâle getirdiler; cebir ve trigonometriyi, pusulayı, kâğıdı
icat ve dünyanın yuvarlak olduğunu bilimsel olarak ispat ettiler. Dünyanın
her tarafını dolaşan seyyahlarının coğrafya ilmine fevkalade katkıları oldu.
Şurada burada açtıkları rasathaneler sayesinde yıldızlar hakkında pek çok
bilgi elde ettiler ve şimdiki astronomi ilminin esasını kurdular.
5. Ebu Bekir Râzî, Fârâbî, İbn Sînâ, İbn Rüşd, İbn Haldûn, İbn Battûta ve
Ebü’l-Fidâ … gibi filozofların ve âlimlerin isimleri hâlâ bütün dünyada hürmetle anılmakta ve eserleri çok sayıda dile tercüme edilmektedir.

Kahire’deki el-Ezher Cami Şerif’i
6. Özellikle sanayide o kadar ileri gittiler ki dünya hayret etti. Hârûn Reşid’in, Fransa Kralı meşhur Şarlman’a hediye olarak gönderdiği çalar saatin
Avrupa’da ilk önce sihir eseri olduğuna hükmedilmişti. Mısır’da, Şam’da, Buhara’da, Bağdat’ta, Hindistan’da, İsfahan’da, Kayrevan’da ve Kurtuba’da işleyen kumaş, kâğıt, şeker, saat ve silah destgâhları (fabrikaları) dünyanın her
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tarafına mal ve eşya gönderirdi. Oralarda meydana getirilen yüksek binalar
Avrupa mimarlarına örnek olurdu.
7. Şimdiki Emevîyye Cami, Gırnata’daki Elhamra, Elbeydâ sarayları, Kahire’deki Tolunoğlu Cami, Kudüs’teki Amr Cami, Bağdat’taki Nizâmiye
Medresesi, Hindistan’daki Delhi Kütüphanesi… Arapların mimarlıkta ne kadar ilerlediklerini tamamen gösterir. Bunların bir kısmı bugün hâlâ mevcut ve
birçoğunun da harabeleri meşhurdur.
8. Abbâsîlerin Irak ülkesinde yaptırdıkları su bentleri, açtırdıkları hendekler, su kanalları hâlâ görenleri hayrete düşürmektedir. Bugün birçok yerleri halktan ve ziraat bakımından boş olan Irak çölleri Hârûn Reşid ve
Me’mûn devirlerinde insan ile doluydu. Her tarafı ekilip biçilirdi; her tarafa
Irak’tan gemilerle, yüklerle erzak giderdi. Hârûn Reşid’in sarayında, salonlarında ve bahçelerinde görülen debdebe, ihtişam, ziynet ve letafet tarif olunamayacak raddedeydi. O zamana değin hiçbir hükümdarın sarayında bu kadar ziynet, doğal güzellik eseri ve ihtişam görülmemişti.
9. Hint ve İran taraflarında kumaşçılık, örücülük, çinicilik ve minecilik,
marangozluk sanatları çok ileri gitmişti. Avrupa ve Asya hükümdarlarının
hiçbirinin sarayı gösterilemezdi ki İslâm sanatkârlarının birçok eserleriyle
dolu olmasın.
10. Osmanlılar da dâhil olduğu hâlde dünyada ilk defa muntazam ve daimî asker besleyen, savaşlarda top kullanan, kara ve güvercin postalarını icat
eden, ispirtoyu, Ay’daki dağları keşfeden, bazı yıldızlar arasındaki mesafeyi
alet ile ölçen, halkına siyasi haklar ve istediği mezhebe girme hakkı veren,
divan ismiyle ilk önce Millet Meclisi açan Müslümanlardır.
11. Afrika’nın kuzeyinde oturan Berberilerden çoğu İslâm’ın adaletini, İspanya halkı onların ilim, marifet ve hikmetini görerek kendi rızalarıyla Müslüman oldukları gibi Bağdat’ı ele geçiren ve o zamana kadar putperest olan
Moğollarda orada bayındırlık ve medeniyet eserlerini görerek İslâmiyet’i kabul etmişlerdir.
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12. Ne fayda ki yavaş yavaş Müslümanların arasına nifak düştü; devletleri zayıfladı, ahlak bozukluğu her tarafta yüz gösterdi. Gerek Cengiz, Hülâgû
ve Timurlenk gibi Asya’dan İslâm ülkelerine hücum eden zalimler, gerek sonradan İspanya’yı ele geçiren Hristiyanlar cehalet ve taassup sevkiyle büyük
şehirleri yıktılar; halkını, âlimlerini kılıçtan geçirdiler, kitapları yaktılar, nehirlere döktüler… İşte bu yüzden İslâm medeniyeti büsbütün gerileme aşamasına geldi.
13. Bereket versin hicri yedinci asırda Osmanlılar ortaya çıktılar da bir
müddet daha o medeniyeti korumaya yardım ettiler. Eğer Osmanlılar çıkmasaydı, şimdiye kadar ne eski Müslümanların eserlerinden bize bir şey kalırdı
ne de Müslümanlara kimse itibar ederdi.
14. Osmanlıların medeniyete yaptıkları hizmet Osmanlı Tarihi’nde gösterilecektir.

Özet
İlk Müslümanlar dinlerinin emrettiği gibi hareket ettiklerinden otuz kırk
sene içinde cihangir oldular, ondan sonra ilim, bilgi, kültür ve sanayiye önem
verdiler. Bunlarda da pek çok ilerlediler, Yunanca kitapları dillerine tercüme
ettiler; her tarafta mektep, medrese, kütüphane, rasathane ve kimyâhâne açtılar; pek çok âlim, filozof ve doktor yetiştirdiler. Mimarlıktaki ilerleme dereceleri bugün bile takdir edilmektedir. Sonra aralarına ayrılık girdi, ahlak bozuldu ve kuvvet azaldı. Bir taraftan da Cengiz, Hülâgû ve Timurlenk gibi zalimler İslâm ülkelerini harap ettiler. Bunun neticesinde İslâm medeniyeti eski
parlaklığını kaybetti.
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